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Drūmais Jelgavas lidlauks
atbaida investorus

 Sintija Čepanone

«Pašvaldības mērķis
ir saglabāt un attīstīt
lidlauku, pagaidām
nodrošinot vismaz
minimālās prasības,
kas nepieciešamas
mazās aviācijas attīstīšanai,» saka Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš,
norādot, ka tam nākotnē varētu būt perspektīvas, taču nepieciešamas investīcijas
vairāku miljonu latu
apmērā.
Lidlauka «Jelgava» teritorija
ir ap 300 hektāru plaša, tajā atrodas dažādas ēkas un būves, kā
arī apmēram divus kilometrus
garais skrejceļš. «Pašvaldība ir
zemes īpašniece, savukārt būvju
un skrejceļa īpašniece ir SIA
«BaltDelAero»,» A.Rāviņš paskaidro, ka 1997. gadā Jelgavas
dome pieņēma lēmumu nodot
privatizācijai pilsētas lidlauku
ar nosacījumu, ka piecus gadus
tas saglabās savu statusu un
netiks demontēta tā infrastruktūra. 2000. gadā lidlauka
privatizācija tika pabeigta, un
ēkas un būves, kas atradās tā
teritorijā, nonāca SIA «BaltDelAero» īpašumā. Taču laikā,
kad dome pieņēma lēmumu arī
par lidlauka zemes nodošanu
privatizācijai, uzņēmums kļuva
maksātnespējīgs, turklāt tas
bija sācis betona plātņu un citu
konstrukciju demontāžu, kas ir
pretrunā ar pilsētas attīstības
plāniem. Līdz ar to pašvaldība,
pamatojoties uz iepriekš noslēgtā līguma nosacījumiem, tiesas
ceļā zemi atguva savā īpašumā,
un ar uzņēmumu panākts izlīgums, kas dod cerību nākotnē
sakārtot lidlauka teritorijas
īpašumtiesības.
Pašlaik ēkas no SIA «BaltDel
Aero» nomā Rīgas Aeroklubs,
kas Jelgavā nodrošina treniņu
lidojumus. Diemžēl lielākā

Lidlauks «Jelgava» sagādā ne mazums raižu kā pašvaldībai, kurai pieder zeme, tā skrejceļa, ēku un būvju saimniekam
SIA «BaltDelAero». Kaut arī pašlaik tiek meklēti investori, prognozes nav optimistiskas, jo, ieraugot patieso teritorijas stāvokli un
uzzinot, ka tajā nav ne ūdens, ne kanalizācijas, arī elektrības jaudas ir nepietiekamas un to ierīkošana prasa milzīgus līdzekļus,
Foto: JV
doma par lidlauka atjaunošanu mazinās.
daļa būvju ir kritiskā stāvoklī,
lidlauks nav sertificēts, jo nav
sakārtotas īpašuma lietas, arī,
lai attīstītu lidlauka teritoriju, nepieciešami ievērojami
līdzekļi. Pilsētas mērs atklāj,
ka jau iepriekš par to interesi
izrādījuši vairāki investori, taču
neviens nav bijis gatavs uzņemties teritorijas attīstīšanu,
kas prasa milzīgas investīcijas.
Satiksmes ministrijas nostāja
šajā jautājumā ir strikta – lidlauks «Jelgava» atrodas pārāk
tuvu Rīgai, un vēl viens lidlauks
būtu iespējams tikai gadījumā,
ja kāds vēlētos nodrošināt čarterreisus. «Bijušas sarunas gan

ar uzņēmējiem, kas lidostu būtu
gatavi pielāgot kravu termināļa
vajadzībām, gan ar tādiem, kam
šī teritorija šķitusi saistoša, lai
attīstītu mazo aviāciju vai nodrošinātu pasažieru pārvadājumus. Taču, novērtējot teritorijas
stāvokli, reālu piedāvājumu
neviens nav izteicis,» A.Rāviņš
lēš, ka infrastruktūras attīstībā
– skrejceļa remontā, navigācijas,
apgaismojuma nodrošināšanā
un citos darbos – būtu jāiegulda
vairāki miljoni latu. Un to darīt
vēl neviens nav apņēmies.
Ilgstošās tiesāšanās rezultātā
panākts izlīgums, kas paredz,
ka divu gadu laikā abas puses

– gan Jelgavas pašvaldība, gan
SIA «BaltDelAero» – darīs visu,
lai atrastu investoru lidlauka
teritorijas attīstībai. «Protams,
šajā procesā var iesaistīties arī
Rīgas Aeroklubs un citi ieinteresētie. Lidotprasmi vēlas apgūt
aizvien vairāk cilvēku – piemēram, Lietuvā mazā aviācija ir
ļoti augstā līmenī, un ceram,
ka šo jomu spēsim attīstīt arī
mēs,» pilsētas mērs uzteic Jelgavas izpletņlēcējus, kas ir vieni
no profesionālākajiem valstī,
kā arī veiksmīgo jauno pilotu
apmācību.
Ja minētajā laikā investors
netiks atrasts, pašvaldības

īpašumā paliks lidlauka būves,
ēkas, daļa no betona plātnēm,
kas nepieciešamas lidaparātu pacelšanās – nolaišanās
funkciju nodrošināšanai 800
metru garumā un 20 metru
platumā, nepieciešamās izbraukšanas joslas un celiņi,
kā arī lidmašīnu stāvlaukumi.
Savukārt SIA «BaltDelAero»
saglabā īpašuma tiesības uz
pārējām betona plātnēm, kas
nav nepieciešamas lidlauka
pacelšanās celiņa funkciju
nodrošināšanai, kā kompensāciju par iepriekš privatizācijas
gaitā nomaksāto summu – 336
tūkstošiem latu.

Par tilta apskādēšanu var nokļūt cietumā
 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušās nedēļas nogalē Jelgavas Pašvaldības policija aizturēja
divas personas, kas
apzīmēja gājēju tuneli zem Lielupes tilta.
Gan personas, gan
lieta nodota Valsts
policijai.
Jauniešus Pašvaldības policija
aizturējusi patruļas laikā naktī
no piektdienas uz sestdienu.
«Viens no viņiem bija alkoho-

la reibumā un tika ievietots
atskurbtuvē, bet otrs – nodots
Valsts policijai,» stāsta Pašvaldības policijas priekšnieka
vietnieks Guntars Akmentiņš.
Viņš teic, ka šāda veida pārkāpumi tiek izdarīti samērā bieži,
bet pēdējo divu mēnešu laikā
šis ir jau otrais gadījums, kad
policijai izdevies likumpārkāpējus notvert.
Jelgavas rajona un pilsētas
Policijas pārvaldes (JRPPP)
priekšnieka vietniece Ieva Sietniece informē, ka aizturētie ir
pilngadīgi: viens dzimis 1986.,

bet otrs – 1987. gadā. «Pašlaik
turpinās izmeklēšana, tiek
pārbaudīta aizturēto saistība
ar līdzīgiem gadījumiem,» teic
I.Sietniece. Viņa stāsta, ka
jauniešu pastrādātais klasificējams kā tīša mantas bojāšana
un nodarītie zaudējumi ir ap
500 latiem. Krimināllikums
par šādu pārkāpumu paredz
brīvības atņemšanu uz laiku
līdz četriem gadiem vai arestu,
vai piespiedu darbu, vai naudas
sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām jeb 7200
latiem. Viņa likumā noteiktos

sodus vērtē kā gana bargus, lai
tie atturētu citus no līdzīgiem
likuma pārkāpumiem.
JRPPP priekšnieka vietniece
informē, ka šogad sākti vairāki
kriminālprocesi par tīšu mantas
bojāšanu līdzīgā veidā. Kriminālprocess uzsākts, piemēram,
par Jelgavas Ledus halles sienas
apzīmēšanu, par veikala «Otto»
apskādēšanu ar krāsas balonu
un kāda kioska apzīmēšanu.
Savukārt 25. jūnija pievakarē
patruļa konstatējusi, ka pie
Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Meža fakultātes

apzīmēta dārza skulptūra un
tuvumā uzturas nepilngadīgi
jaunieši. «Lai gan vēlāk skulptūra notīrīta un noteikt zaudējumu apmēru nav nepieciešams,
tiek veikta pārbaude,» norāda
I.Sietniece. Viņa teic, ka policija
saņem arī ziņojumus no iedzīvotājiem par gadījumiem, kad
ar krāsu apskādētas dzīvokļa
durvis, automašīnas un kāpņu
telpas. «Šādus pārkāpumus
lielākoties izdara jaunieši, nereti pat neapzinoties, ka par
to draud kriminālatbildība,»
norāda I.Sietniece.
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Aizsargās
bērnu
tiesības

 Ilze Knusle-Jankevica

No septembra Jelgavā
reizi mēnesī ieradīsies
valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektors,
lai uzklausītu pilsētas
un rajona iedzīvotāju
sasāpējušos jautājumus
par bērnu tiesībām un
pienākumiem, kā arī
viņu drošību.
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektore
Judīte Sirsniņa stāsta, ka par
bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem tiks uzklausīts ikviens
iedzīvotājs. Vecāki varēs uzticēt
savu negatīvo pieredzi, risinot
jautājumus dažādās institūcijās
– Bāriņtiesā, sociālajā dienestā,
skolā. Vecākiem un bērniem būs
iespēja stāstīt par problēmām
mācību iestādē, ģimenē vai vienaudžu savstarpējās attiecībās.
Pie inspektora var vērsties arī
cilvēki, kuriem ir aizdomas, ka,
piemēram, kaimiņu ģimenē tiek
pārkāptas bērnu tiesības. «Visbiežāk sastopama emocionāla
un fiziska vardarbība izglītības
iestādēs starp vienaudžiem un no
pedagogu puses, kā arī ģimenē.
Bieži pārkāptas tiesības uz bērnu
drošību,» saka J.Sirsniņa.
Inspektors pieņems arī iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības,
izskatīs tajos minētos pārkāpumus un lems, kā situāciju varētu
uzlabot. Tālāk paredzēta sadarbība ar dažādām institūcijām,
galvenokārt Izglītības pārvaldi,
Sociālo lietu pārvaldi, arī policiju.
«Gribam aktualizēt bērnu tiesību
aizsardzības jautājumus. Galvenais mērķis ir uzlabot iedzīvotāju
un institūciju sadarbību, bet mēs
arī ceram, ka cilvēki pārdomās
daudzas lietas un, veidojot attiecības ģimenē, ņems vērā, ka bērns
ir ne vien bērns, bet arī cilvēks,»
teic J.Sirsniņa.
«Domāju, ka iedzīvotāji būs atsaucīgi, tomēr pieļauju, ka Jelgavā
un rajonā problēmas nebūs pārāk
asas, jo Valsts un Pašvaldības policija, Izglītības pārvalde un Sociālo
lietu pārvalde aktīvi iesaistās
bērnu tiesību aizsardzībā,» saka
inspektore.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izveidota 2005.
gada 1. decembrī, bet no šā gada
7. marta atvērta Zemgales nodaļa
Bauskā. Tās pārraudzībā ir arī
Jelgavas un Dobeles rajons, tāpēc
izvēlēta darba forma, lai izveidotu
ciešākus kontaktus ar iedzīvotājiem un viņiem būtu iespējams
uzticēt savas problēmas. «Ne
katrs ar iesniegumu var aizbraukt
uz Bausku, ne visu var izrunāt pa
telefonu,» skaidro J.Sirsniņa.
Plānots, ka bērnu tiesību aizsardzības inspektors iedzīvotājus
konsultēs Jelgavas Izglītības pārvaldes telpās. Precīzi pieņemšanas
laiki būs zināmi augustā.
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«Montāžnieks D»
ne tikai ņem, bet arī dod
 Kristīne Pētersone

21. jūlijā Jelgavā,
pļavā pie Lielupes
(pretim LLU) uzņēmums
«Montāžnieks D»
svin savu 13 gadu jubileju, dāvinot atpūtas
pasākumus «MD Rock»
ikvienam jelgavniekam.

«Mēs esam gatavi ne
tikai ņemt, bet arī
dot,» tā, komentējot
uzņēmuma «Montāžnieks D» 13 gadu jubilejas pasākumus,
kas bez maksas tiek
dāvāti vairāku Latvijas
pilsētu iedzīvotājiem,
tostarp arī Jelgavas,
saka Jelgavas un Dobeles struktūrvienības
vadītājs Jānis Vaselis.
Uzņēmums šomēnes piecās
Latvijas pilsētās ar jautriem
rock`n roll svētkiem visām
paaudzēm «MD Rock» atzīmēs
ne tikai savu jubileju, bet arī
modernākās koka logu rūpnīcas
Baltijā atklāšanu. Uzņēmuma
jubilejas pasākumi plānoti ar
domu par izklaidēm visai ģimenei. Tie būs brīvdabas koncerti
ar dienas un vakara programmu. Dienas koncerta programma no pulksten 14 līdz 19 būs
īpaši paredzēta bērniem, kā arī
viņu vecākiem un vecvecākiem.
Koncerta laikā notiks dažādas
akcijas un atrakcijas bērniem.
Savukārt no pulksten 22 iecerēts rokkoncerts un nakts balle
ar vairāku Latvijā un Lietuvā
populāru rokgrupu piedalīšanos. Uzņēmums pārliecināts, ka
tā būs dāvana ikvienam jelgavniekam, jo norišu apmeklējums
būs bez maksas.
Jelgavā «Montāžnieks D»
ir piecus gadus, bet valsts
mērogā tas līdz šim vērienīgi atzīmējis netradicionālus
gadu skaitļus – astoto un
tagad 13 jubileju.
Jā, tā ir mūsu atšķirības zīme
– tā mēs savā veidā parādām, ka
esam citādi. Kāpēc gan vienmēr
jāliek uzsvars uz pieci, desmit,
divdesmit un tā joprojām?
Celtniecības «bums» valstī
vistiešākajā mērā skar arī
jūsu biznesu – neviena objekta būvniecībā vai rekonstrukcijā neiztikt bez logu
maiņas. Liela daļa celtnieku
jau iemantojuši sliktu slavu
– bez zināšanām un pieredzes
būvējot mājas no pamatiem
līdz jumtam, kas vēlāk sagādā ne mazums galvassāpju
īpašniekiem. Kāda situācija
ir logu tirgū?
Protams, arī šeit neiztikt
bez «šaizēm» – tādi paši cilvēki
vien esam, un pat vislabākajam
profesionālim gadās kļūdas,
taču, ja firma ir ar labu slavu un
vārdu, tad tā arī cenšas godam
strādāt.
Droši vien daudziem cilvēkiem nācies saskarties ar
problēmu: piedāvājumu tik
daudz – kā lai izvēlas labāko?
Kam jūs kā speciālists ieteiktu noteikti pievērst uzmanību, izvēloties firmu, kurā
iegādāties jaunus logus?

Uzņēmuma
«Montāžnieks
D» Jelgavas un
Dobeles struktūrvienības
vadītājs Jānis
Vaselis atzīst,
ka Jelgavā logu
firmu netrūkst,
taču ir tikai
nedaudzas, kas
piedāvā tiešām
labu produkciju
Foto: JV
Man gribas teikt, ka logu piedāvātājus var iedalīt divās lielās
kategorijās: ražotājos un pārpircējos. Tas, manuprāt, ir viens
no galvenajiem rādītājiem, kas
cilvēkam būtu jānoskaidro,
pirms izdot naudu par jauniem
logiem. Ražotājs noteikti jau ir
zināms garants tam, ka firma ir
stabila – nedomāju, ka uzņēmējs
ir gatavs ieguldīt vērienīgus
līdzekļus ražotnes izveidē, lai
pēc tam tirgū piedāvātu nekvalitatīvu preci. Savukārt ar
pārpircējiem ir tā – sanāk kopā
pāris «džeku», uztaisa firmu,
iepērk logus, paši nezinot, no
kurienes, kādas kvalitātes, un
tirgo. Kad atklājas, ka kvalitāte
slikta, firma pazūd bez pēdām,
bet nelaimīgajam pircējam
par sliktas kvalitātes logiem
pat nav, kam sūdzēties. Tāpēc
noteikti būtu jāpainteresējas,
cik sena ir firma, kur tās logi
jau ielikti. Godīgi sakot, nekas
nevar būt labāks par draugu un
radu ieteikumu – ja reiz cilvēks
kaut ko pārbaudījis un atzinis
par labu, tad noteikti ieteiks to
arī citiem. Labākie ražotāji ir
apvienojušies Latvijas Logu un
durvju ražotāju asociācijā, kur
arī strikti tiek sekots līdzi tam,
lai tās biedri būtu tikai profesionāļi, kas piedāvā labu produkciju un pakalpojumus. Es noteikti
varu teikt – mēs cienām tos, kas
paši ražo produkciju.
Viena lieta ir sena firma ar
pieredzi un vārdu, bet kas
cits – labi darbinieki, kurus,

nav noslēpums, šodien ir
ārkārtīgi grūti atrast.
Tas tiesa – labs darbinieks ir
zelta vērtē. Mūsu uzņēmums
to noteikti apzinās – zemākais atalgojums biroja darbiniekiem uzņēmumā ir 300
lati pēc nodokļu nomaksas,
nekādas virsstundas vai darbs
sestdienās, svētdienās, un mēs
ar to lepojamies. Arī montāžas
speciālistus mums palaimējies
atrast īstus profesionāļus, kurus cenšamies noturēt, taču,
jāatzīst, šis nebūt nav viegls
darbs un nereti tieši veselības
problēmas šai jomai atņem labus speciālistus. Iedomājieties,
ja logi jāmaina daudzdzīvokļu
mājas kādā no augšējiem stāviem, cik labai jābūt veselībai,
lai regulāri varētu stiept šos
smagumus tādā augstumā?!
Muguras problēmas ir pirmās, kas parādās, un ar to
jārēķinās.
Privātmājas un dzīvokļi
droši vien ir tikai neliela
daļa no logu firmu darba
apjoma – daudz vērtīgāka
noteikti ir uzvara kādā
pašvaldības vai valsts izsludinātā konkursā par
logu piegādi vērienīgiem
objektiem. No biznesa vides daudz dzirdēts par negodīgu konkurenci un pat
«falšiem» konkursiem.
Par Jelgavu es neko tādu
nevarētu teikt – vismaz pašvaldības konkursi, kas saistīti
ar mūsu jomu, notiek diezgan

godīgi. Cita lieta, ka arī pašvaldībai ir sasaistītas rokas,
jo likums paredz, ka jāizvēlas
lētākais no piedāvājumiem.
Manuprāt, tas ir absurds – kāds
savu ne pārāk kvalitatīvo preci
piedāvā par zemāku cenu, un
pašvaldībai tā jāpērk, bet vēlāk
nākas ieguldīt divtik, lai slikto
darbu izlabotu. Mums arī bijuši
gadījumi, kad vienkārši nolemjam konkursā nepiedalīties
tikai tāpēc, ka zinām – startēs
kāda no «lētajām» firmām ar
nezināmas izcelsmes produkciju un mūsu cena noteikti
būs augstāka. Šāda negodīga
konkurence diemžēl notiek
– visbiežāk tās ir firmas, kas vai
nu darbiniekiem algas maksā
aploksnēs, vai iepērk nekvalitatīvu produkciju, kas viņiem
ļauj piedāvāt nesamērīgi zemu
cenu. Savukārt, ja mēs uzvaram
konkursā, tad zinām, ka tas ir
bijis tikai tāpēc, ka novērtēta
mūsu darba kvalitāte.
Nevienā vien pilsētas vietā var manīt, ka logi tiek
mainīti, – pie atkritumu
urnām kaudzēs stāv vecie
logu rāmji.
Firmas tā strādāt nedrīkst
– tām atkritumi būtu jāsavāc,
bet diemžēl tā tas nenotiek.
Manā rīcībā ir informācija, ka
esam vienīgie, kas Jelgavā noslēguši līgumu ar «Kulk» par
veco logu rāmju (savu radīto
atkritumu) izvešanu.
Pašlaik vispieprasītākie
ir plastmasas logi – tos

Skaitļi runā

Sporta aktivitātēs iesaistītie jelgavnieki 2000. – 2006. gadā
2000
2001
2002
2003

4558
4207
5328
5611

2004

6012

2005

6000

2006

6017
Sporta klubu atskaites

Programmā:
Pulksten 14 – pasākuma «MD
Rock» atklāšana.
Pulksten 14.10 – saksofonu kvartets «n[ex]t».
Pulksten 14.40 – R.Plēpja un
V.Zilvera dziesmu programma
bērniem.
Pulksten 15.20 – grupa «Žerāri»
(Valmiera).
Pulksten 16.20 – grupa «Baļķi».
Pulksten 17 – R.Plēpis, V.Zilveris
un Viktorija.
Pulksten 18 – dziedošo aktieru
grupa «Ilga» (Dailes teātris).
Pulksten 19 – pasākuma dienas
daļas noslēgums.
No pulksten 19.30 līdz 21.30,
ja ļaus laika apstākļi, būs
iespēja virs pilsētas pacelties
gaisa balonos.
Pulksten 22 – vakara daļas atklāšana (Ieva Sutugova).
Pulksten 22.20 – grupa «Cacao»
(Tomass Kleins, Andris Ērglis, Jānis Strazds, Aivars Meijers).
Pulksten 23.10 – «Aces of Paradise» (LT) ar projektu «Kiss».
Pulksten 24.10 – grupa «Opus
Pro» (Alex, Harijs Zariņš, Juris
Veremejs, Uldis Krūmiņš, Jānis
Valters).
Pulksten 1.10 – projekts «AC/DC»
(Lietuva).
Pulksten 2 – «MD Projekts»
(Tomass Kleins, Aivars Brīze,
Eduards Glotovs, Jānis Strazds,
Vilnis Krieviņš).
Pulksten 3 – Labrīt Jelgavā!
Pasākumu vada Mārtiņš Vilsons,
ieeja visas dienas garumā – bez
maksas.

maina katrs, kuram ļauj rocība, taču, vai zināms, cik
ilgi tie var kalpot un kad
Latvijā gaidāms jauns logu
mainīšanas «bums»?
Vācijas firmas «Trokal» ražotnes pārstāvis zināja stāstīt,
ka vienā no ēkas blokiem šādi
plastmasas logi ielikti 1956.
gadā un joprojām perfekti
pilda savas funkcijas. Ja mēs
padomājam, kā šo gadu laikā
mainījušās tehnoloģijas un
cik modernāki tie top šodien,
tad to kalpošanas laiks var būt
ļoti ilgs. Iespējams, to dzirdot,
kādu pārsteidz fakts, ka Latvijā logiem tiek dota garantija
tikai uz pieciem gadiem. Tā arī
ir dīvaina situācija – proti, ir
skaidrs, ka logs noteikti kalpos
ilgāk, taču, piemēram, kādai
no to ražošanas detaļām piegādātājs dod tikai piecu vai pat
mazāk gadu garantiju, tāpēc
būtu neloģiski, ja gatavam produktam būtu ilgāks garantijas
laiks nekā atsevišķai detaļai.

Pilsētnieks vērtē

Vai uzskatāt,
ka Jelgavas
Vecpilsētai
ir nākotne?
Diāna
Saveļjeva,
audzina
bērniņu:
– Domāju, ka
ir. Es dzīvoju netālu no
Vecpilsētas.
Patlaban gan
tur paveras briesmīgs skats uz
nesakārtotajām mājām, kafejnīcā bail ieiet. Īpaši nepatīkami
ir vakarā, jo cittautieši atbaida.
Ja tur sakārtotu, veidotos ļoti
patīkama vide. Jelgavā nemaz
nav tik daudz sakārtotu vietu,
izņemot, protams, centru.
Lidija
Pildigoviča,
pedagoģe:
– Ir jābūt nākotnei, jo pilsēta bez Vecpilsētas nav
nekas. Vajag
vienu saimnieku, kas par to būtu atbildīgs,
un smagu darbu. Jāsakārto ne
tikai centrs, bet arī Vecpilsēta un
rajons pie cietuma Garozas ielā,
kur dzīvoju. Visi pagalmi nav izpļauti, tādēļ izskatās briesmīgi.
Lembits
Lānso,
pensionārs:
– Diezgan
slikti būs ar
to nākotni, jo
tam vajadzīgi
lieli līdzekļi.
Protams, vēlams jau būtu, lai to saglabātu,
jo Vecpilsēta ir nozīmīgs kultūras
piemineklis. Bet kur gan ņemt
tādus vērienīgus līdzekļus?! Es
gan tur vairākus gadus neesmu
bijis, taču zinu, ka skats paveras
tiešām nožēlojams.
Inta
Paulsone,
pasniedzēja:
– Noteikti. Tur
varētu atjaunot un iekārtot tūrisma
centru. Šo
vietu vairāk
vajadzētu parādīt tūristiem un
neaizmirst par pašiem. Kaut arī tas
prasa lielus finansiālos resursus un
smagu darbu, tas būtu tā vērts.
Mārtiņš
Gerliņš,
strādā:
– Nezinu,
n e z i n u , j o
pašlaik tur
nekas nenotiek. Taču
Ve c p i l s ē t ā
vajadzētu veikt restaurācijas un
celtniecības darbus, jo jāsaglabā
arī senais, ne tikai jābūvē jaunas
mājas. Ja tā skaitās Vecpilsēta,
tad tādai tai arī vajadzētu būt.
«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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Augstākais
vērtējums
eksāmenos
13 %
skolēnu

 Ilze Knusle-Jankevica

Šogad centralizētos
eksāmenus kārtoja 553
Jelgavas vidējās izglītības iestāžu audzēkņi
– 72 jeb 13 procenti
no viņiem ieguvuši
augstāko vērtējumu
jeb A līmeni.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
galvenā speciāliste izglītības
jomā Mirdza Sīka informē, ka
visvairāk A līmeņa novērtējums
ir tādos mācību priekšmetos kā
latviešu valoda un literatūra
(valsts valoda) – 25 skolēniem,
angļu valoda – 20, vēsture – 19
un matemātika – 12 absolventiem. Centralizētie eksāmeni
kārtoti arī fizikā, ķīmijā, bioloģijā, vācu un krievu valodā,
latviešu valodā un literatūrā kā
svešvalodā. No mācību iestādēm
vislielākais skaits izcilnieku
ir Jelgavas Valsts ģimnāzijas
absolventu vidū – 28. Otrajā
vietā ierindojas Jelgavas Spīdolas ģimnāzija ar 19, bet trešajā
– Jelgavas 1. ģimnāzija ar 14
audzēkņiem, kas centralizētajos
eksāmenos saņēmuši augstāko
vērtējumu. Pieci skolēni – divi
no Jelgavas Valsts ģimnāzijas un
pa vienam no Jelgavas 4. vidusskolas, Jelgavas 6. vidusskolas
un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
– augstāko vērtējumu ieguvuši
trīs priekšmetos.

Visvairāk
grib studēt
būvniekos
 Ritma Gaidamoviča

Jau ceturto dienu rit
reflektantu jeb jauno
studentu uzņemšana
Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU)
kādā no deviņām fakultātēm.
Pirmajās divās dienās pieteikušies un dokumentus iesnieguši vairāk nekā 900 studēt gribētāju no
Jelgavas, Rīgas, Rēzeknes, Ventspils, Liepājas un citām Latvijas
vietām. Lielākā interese izrādīta
par Lauku inženieru fakultātes
(LIF), Ekonomikas fakultātes
(EF) un Sociālo zinātņu fakultātes
(SZF) studiju programmām.
LLU Uzņemšanas komisijas
atbildīgā sekretāre Anita Auziņa
«Jelgavas Vēstnesim» stāsta,
ka jauno studentu aktivitāte
ir pārsteidzoša, jo jau pirmajā
dienā pieteikušies 502 jaunieši.
Liepājnieki Uzņemšanas komisijas durvju atvēršanu gaidījuši
no pulksten 7, bet otrajā dienā
dokumentus iesnieguši 414. Vislielākā interese izrādīta par LIF
piedāvāto būvnieku programmu,
EF specialitāti «Ekonomists» un
SZF Iestāžu un uzņēmumu ārējo
sakaru specialitāti. Lielākoties
jaunie studenti piesakās uz pilna
laika budžeta vietām – tādas valsts
šogad LLU paredzējusi 750. LLU
Uzņemšanas komisija jaunos reflektantus gaidīs līdz pat 30. jūlijam
katru darba dienu no pulksten 9
līdz 16, sestdienās no pulksten 9
līdz 14.
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Pilsētā labiekārto
pieturvietas

Īsi
 Jelgavas Pašvaldības policijas komanda ieguvusi 2. vietu
Pašvaldības policijas sporta
spēlēs, kas aizvadītās nedēļas
nogalē norisinājās Ozolniekos.

Komanda piedalījās visās septiņās
disciplīnās – šaušanā, virves vilkšanā, volejbolā, futbola soda sitienos,
veiklības braucienā ar automašīnu,
mini futbolā un peintbolā. Jelgavnieku komanda startēja lielo pilsētu
pašvaldību policijas grupā, kurā kopā
bija piecas komandas. Sīvākie konkurenti izrādījās Daugavpils Pašvaldības
policijas komanda, kas ieguva 1.
vietu, savukārt pie bronzas medaļām tika Rīgas policisti. Pašvaldības
policijas sporta spēles norisinājās
jau piekto gadu pēc kārtas. Šogad
tās organizēja Jelgavas Pašvaldības
policija, padomājot par nodarbēm
brīvajā laikā gan pieaugušajiem,
gan bērniem.

 Ilze Knusle-Jankevica

Šovasar pašvaldības
aģentūra «Pilsētsaimniecība» sadarbībā ar
SIA «JC Decaux Latvija» Jelgavā uzstādījusi
desmit jaunas stiklotas nojumes autobusu
pieturvietās.
Ņemot vērā iedzīvotāju koncentrāciju, divas nojumes uzstādītas Zemgales prospektā pie
dzelzceļa stacijas, bet «Pilsētsaimniecības» direktors Andrejs
Baļčūns pieļauj, ka ar tām
vien nepietiks. Stiklotās nojumes uzstādītas arī pieturvietās
Lielajā ielā pie «Gaļas nama»,
iepretim Ozolskvēram un pie
veikala «Kanclers», O.Kalpaka
ielā pie Jelgavas 4. pamatskolas,
Aspazijas ielā iepretim Jelgavas
5. vidusskolai, Pasta ielā pie
rotācijas apļa, Loka maģistrālē
iepretim veikalam «K-rauta»
un Pērnavas ielā. Saskaņā ar
līgumu pašvaldībai par pieturvietu nojumju uzstādīšanu
nebija jāmaksā, vien jāizbūvē
pieturvietu platformas vietās,
kur tas bija nepieciešams, un
jānodrošina elektrības pieslēgums. No desmit minētajām vietām platformas tika izbūvētas
pie dzelzceļa stacijas, Jelgavas
4. pamatskolas un Jelgavas 5.
vidusskolas, kas pašvaldībai
kopā izmaksāja gandrīz 2200
latu, stāsta «Pilsētsaimniecības»
pilsētas teritorijas uzturēšanas
speciālists Māris Ričiks.
«Šogad veikti arī citi pieturvietu labiekārtošanas darbi
– ierīkoti soliņi, izvietotas atkritumu urnas, Dobeles šosejas pie-

 No 21. līdz 26. jūlijam Jelgavā vizītē ierodas sadraudzības
pilsētas Magadanas pašvaldības delegācija. Viesiem vizītes

Divas jaunas stiklotas nojumes uzstādītas arī sabiedriskā transporta pieturās pie dzelzceļa
stacijas. «Pilsētsaimniecības» direktors Andrejs Baļčūns skaidro, ka līdzīgas tuvākajā laikā tiks
Foto: JV
uzstādītas arī citviet pilsētā.
turvietā «Pūra ceļš» atjaunots
platformas bruģis,» uzskaita
A.Baļčūns. Lai atvieglotu piekļuvi, Hercoga Jēkaba laukuma
autobusu pieturas platformai
piebūvēta uzbrauktuve, kas
paredzēta cilvēkiem ar kustību
traucējumiem. «Pilsētsaimniecības» direktors uzsver, ka jādomā par piekļuves atvieglošanu
cilvēkiem ratiņkrēslā. Vietās,
kur pietura ir uz ietves, cilvēks
ratiņkrēslā var iekļūt autobusā
ar zemo grīdu, nobrauktuves
paredzētas arī jaunajos pieturu
platformu un ietvju projektos.
A.Baļčūns norāda, ka risināms
paliek jautājums par to izbūvi

jau esošajām pieturu platformām.
Tomēr ne visas pieturvietas pilsētā ir labiekārtotas.
«Katrā būtu vajadzīga vismaz
platforma, bet Jelgavā ir arī
tādas pieturvietas, kur ir tikai
stabs,» atzīst A.Baļčūns. Tāpēc
«Pilsētsaimniecība» negrasās
apstāties pie padarītā un norit
sarunas ar uzņēmējiem par
turpmākajiem pilsētas pieturvietu labiekārtošanas darbiem.
«Pilsētsaimniecības» direktors
atklāj, ka šogad paredzēts
uzstādīt vēl četras nojumes
Rīgas ielas pieturvietās posmā
no Loka maģistrāles līdz Ozol-

niekiem. Jaunas paredzētas arī
Tērvetes ielas posmā no Raiņa
līdz Rūpniecības ielai. Ņemot
vērā, ka Tērvetes ielā tiks
mainīta satiksme no vienvirziena kustības uz divvirzienu,
pieturvietas tiek plānotas abās
ielas pusēs.
«Līgums ar SIA «JC Decaux
Latvija» noslēgts 2003. gadā. Šo
gadu laikā uzņēmums uzstādījis
28 stiklotās nojumes,» norāda
M.Ričiks. Savukārt par pašvaldības līdzekļiem pēdējo četru
gadu laikā pilsētā sabiedriskā
transporta pieturvietās izvietotas
desmit stikla nojumes – Mātera,
Rūpniecības un Rīgas ielā.

Soli tuvāk krīzes vadības centram

 Ilze Knusle-Jankevica

Sperts vēl viens solis
jelgavnieku drošības
uzlabošanai – jau jūlija beigās būs zināms
Jelgavas Krīzes vadības centra tehniskā
projekta izstrādātājs.
Plānots, ka tas tiks veidots kā Krīzes vadības
dispičeru centrs, kurā
atradīsies arī Katastrofu medicīnas centra
veidotais Zemgales
reģionālais Dispičeru
vadības centrs.
«Jelgavas Krīzes vadības
centrs atradīsies Viestura ielā
15. Tas varētu tikt uzbūvēts
dažu gadu laikā,» prognozē
Jelgavas domes izpilddirektors
Gunārs Kurlovičs. Centrā paredzēta vieta dispečeru dienestam,
ko veidos pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība», Valsts,
Pašvaldības policijas un Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji, kā arī Zemgales
reģionālais Dispečeru vadības
centrs, stāsta G.Kurlovičs. Tas
ļaus ievērojami operatīvāk rīkoties dažādās krīzes situācijās
– kā komunāla rakstura, tā
vispārējās, sākot no ceļu satiksmes negadījumiem un beidzot
ar bīstamo vielu eksploziju un
dabas katastrofām. «Arī medicīniskā palīdzība tuvāko gadu
laikā cilvēkiem tiks sniegta
ātrāk, jo modernais aprīkojums

Jau tuvākajos gados
Viestura
ielā 15 tiks
izveidots
Jelgavas Krīzes vadības
centrs, kas
ļaus operatīvāk sniegt
palīdzību
nelaimēs nonākušajiem.
ļaus saīsināt telefona zvana laiku, automatizētā kartē norādīs
izsaukuma un notikuma vietu,
maksimāli atvieglojot piekļuvi
cietušajam,» stāsta Katastrofu
medicīnas centra direktors
Mārtiņš Šics. Nekavējoties tiks
noskaidrota tuvākā brīvā neatliekamās medicīniskās palīdzības un policijas mašīna, kas var
doties uz notikuma vietu. «Vissvarīgākais ir cietušajam sniegt
palīdzību pirmās jeb «zelta»
stundas laikā, jo tad palielinās
viņa izredzes izdzīvot. Pilnībā
realizējot projektu Jelgavas reģionā, mediķi katru gadu izglābs
vidēji par 20 cilvēku dzīvībām
vairāk,» uzsver M.Šics.
«Jelgavas Krīzes vadības centra tehniskajam projektam
jābūt izstrādātam līdz šā gada

decembrim, un to paredz «Interreg IIIA» Dienvidu prioritātes
atbalstītais projekts «Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska
vadības sistēmas veidošanai
Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos» (dēvēts arī par
Drošības projektu),» stāsta
G.Kurlovičs. Jelgava pašlaik ir
vienīgā vieta Latvijā, kur sākta
riska vadības un riska vadības
informācijas sistēmu izveide,
ko vēlāk paredzēts izmantot
visā valstī ārkārtas situācijās.
Izpilddirektors uzsver, ka Drošības projektā līdzekļi paredzēti
tikai riska vadības sistēmas
īstenošanas uzsākšanai. Pilnīgai
sistēmas izveidei līdzekļi tiks
meklēti citur, piemēram, Eiropas Savienības struktūrfondos.
«Šī projekta gaitā plānots arī

uzstādīt 15 videonovērošanas
kameras, lai pēc Valsts policijas
datiem par kritiskiem punktiem
atzītās vietas tiktu savienotas vienotā videomonitoringa
sistēmā,» stāsta pašvaldības
izpilddirektors. Paredzēts arī
iegādāties gaisa piesārņojuma
mobilo laboratoriju un modernāko pieejamo civilās aizsardzības aprīkojumu sešu cilvēku
glābšanas komandai. Būtiska
loma projektā atvēlēta sabiedrības informēšanai. Stratēģija par
iespējamo cilvēku informēšanas
veidu ārkārtas situācijās tiks
izstrādāta līdz Drošības projekta
beigām. «Galvenais, lai cilvēki
zinātu, kā jārīkojas krīzes situācijās un kur šo informāciju var
saņemt,» uzsver Jelgavas mērs
Andris Rāviņš.

laikā paredzēta tikšanās ar Jelgavas
domes priekšsēdētāju Andri Rāviņu,
ekskursija pa pilsētu un viesošanās
Rundāles pilī. Iecerēts apmeklēt arī
Jelgavas Izglītības pārvaldi, Jelgavas reģionālo Pieaugušo izglītības
centru, pirmsskolas izglītības iestādi
«Rotaļa», Jelgavas Pašvaldības policiju. Delegācijas dalībnieki tiksies ar
biedrības «Vecāki Jelgavai» priekšsēdētāju Kārli Boldiševicu, ciemosies
nometnē «Lediņi», aģentūrā «Kultūra», Jelgavas Mašīnbūves rūpnīcā,
Zemgales Tehnoloģiskajā parkā.
Plānotas arī sarunas ar aģentūras
«Pilsētsaimniecība» pārstāvjiem.
 Valstī mēneša laikā bezdarba
līmenis samazinājies par 0,1 procentpunktu. NVA uzskaitē jūnija sākumā
bija 62 833, beigās – 62 287 bezdarbnieki, mēneša laikā viņu skaits
samazinājies par 546 cilvēkiem. Bez-

darbnieku skaits ekonomiski
aktīvo iedzīvotāju vidū šā gada
jūnija nogalē bija 5,8 procenti,
Jelgavā – 4,8 procenti, liecina
NVA dati. NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos jūnijā
tika iesaistīts 5561 bezdarbnieks.
No pilsētām viszemākais bezdarba
līmenis jūnijā reģistrēts Rīgā – 3,5
procenti, Jelgavā – 4,8 procenti,
Jūrmalā – 4,7 procenti, Ventspilī
– 4,4 procenti, Liepājā – 5,7 procenti,
Daugavpilī – 5,3 procenti.

 Jelgavas
tiesa piespriedusi
100 stundas
piespiedu
darba Jelgavas slimnīcas ārstam
otorinolaringologam
Jurim Dārzniekam, kurš apsūdzēts par 100 latu kukuļa pieprasīšanu un pieņemšanu no
pacienta par deguna dobuma
operācijas veikšanu. Šādu sodu

ārstam prasīja arī prokurors, lūdzot
ņemt vērā to, ka J.Dārznieks savu
vainu atzinis un notikušo nožēlo.
Jāpiebilst gan, ka ārsts radušos situāciju skaidro kā nesaprašanos,
kas radusies starp viņu un pacientu,
– viņš nekad neesot tieši prasījis
kukuli, vien sacījis, ka pacients, ja to
vēlas, var pasniegt viņam pateicību
100 latu apmērā.

 Pusgadā salīdzinājumā ar tādu
pašu laika posmu pērn agresīvo
braucēju skaits palielinājies par 147,8
procentiem. Šajā laika posmā par
agresīvu braukšanu policija aizturējusi 394 autovadītājus, Jelgavas

rajons un pilsēta ar deviņiem
aizturētajiem vadītājiem ieņem
trešo vietu agresīvo autovadītāju braucēju sarakstā. Visvairāk

agresīvo braucēju – 307 autovadītāji
– aizturēti galvaspilsētā. Otrajā vietā
ar 11 aizturētajiem ierindojas Cēsu
rajons.
Ilze Knusle-Jankevica,
Ritma Gaidamoviča

4., 5.
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Kad Vecpilsētā smaržos kliņģeri un spēlēs ielu muzikanti?
 Sintija Čepanone

Dobeles, Vecpilsētas un
Jāņa Asara ielu krustojumā saglabājusies
Jelgavas vecākā apbūves daļa. Teju vienīgā,
kas līdz ar visu pilsētu
netika nopostīta Otrā
pasaules kara laikā. Apbūves rajons celts 18.
– 19. gadsimtā. Pašlaik
gan, staigājot pa to,
rodas divējādas izjūtas – gandarījums par
saimniekiem, kas nežēlo līdzekļus, lai Vecpilsēta atgūtu sev raksturīgos vaibstus, un
bažas, vai grausti, par
kādiem pārvērtušies
daļa namu, kādreiz spēs
iemirdzēties agrākajā
spožumā.
Vieta, ko pašlaik saucam par
Vecpilsētas centru, agrāk bija
Mītavas nomale, jo sabiedriskā
dzīve galvenokārt koncentrējās Hercoga Jēkaba laukumā.
Tā bija pilsētas daļa, kur mita
amatnieki. Vecpilsētas iela ir
nepilnu kilometru gara. Tajā
nami, kas celti 18. un 19. gadsimta 20. – 30. gados, mijas ar
ēkām, kuras uzslietas padomju
gados. «Jelgava nevar lepoties
ar Vecpilsētu tās tiešajā nozīmē,

taču ar vēsturisku ieliņu gan. Tai
raksturīga koka apbūve un bruģis
– nevis greznums un bagātība, bet
latviešu mentalitātei piedienīgā
vienkāršība,» Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
Jelgavas pilsētas galvenā valsts
inspektore Gunta Skulte atklāj,
ka, laikam ritot, māju numerācija
vairākkārt mainīta, arī ceļu tīkls
pēckara apbūves gados ir pilnībā
izjaukts, tādēļ iedomāties, kāda
Vecpilsētas iela bija Kurzemes
un Zemgales hercogistes laikā,
ir diezgan grūti. Par to liecina
vien pāris namu un senas skatu
kartītes. «Ja Jelgava kara laikā
nebūtu nodegusi, tā noteikti
būtu viena no iecienītākajām
tūrisma pilsētām, jo arhitektūra
hercogistes laikos bija unikāla,»
G.Skulte ir pārliecināta, ka tieši
tādēļ nedrīkst aizlaist nebūtībā
to, kas saglabājies, gluži pretēji
– tas jāakcentē.

Mītava piedzīvo atmodu

«Vecpilsētas iela ir ļoti kompakta – mājas sarindotas cita
citai cieši līdzās,» saka G.Skulte
un priecājas, ka pamazām šī
pilsētas daļa top sakoptāka. Piemēram, vēl nesen mērot ceļu pa
to bijis gandrīz neiespējami, nu
iela salabota, kļuvusi līdzenāka,
un to klāj senais bruģis. Arī daļa
namu nonākuši gādīgu saimnieku
rokās un beidzot atgūst agrākos
vaibstus. «Padomju laikā attieksme pret kultūrvēsturiskajiem
pieminekļiem bija diezgan nega-

Pirms Vecpilsētas ielas 15. namā
sāka saimniekot Vladimirs Ņedaškovskis, no tā bija saglabājusies vien daļa fasādes un
jumta.

Nams Vecpilsētas ielā 15/19, kur izvietota kafejnīca «Pie mednieka», ir «zelta vidusceļš», jo nav restaurēts, bet atjaunots kā
butaforija – fasāde apšūta, taču izveidota ar pildrežģiem, slēģiem
– gluži kā senajā Jelgavā.

tīva, taču nu cilvēki tos sākuši
novērtēt, arvien vairāk un vairāk
iedzīvotāju interesējas par to,
kā iespējams tiem atdod agrāko
varenību. Šajā ziņā sākusies atmoda, turklāt ne tikai Vecpilsētā,
bet visā Jelgavā. Privātīpašnieki
ir sasparojušies, un tas priecē,»
gandarīta ir speciāliste.
Uz jautājumu, cik ilgam laikam
jāpaiet, lai jelgavnieki atgūtu
Vecpilsētu un tai raksturīgo
dzīves ritumu, G.Skulte atbild:
«Pieci gadi jau būtu ilgs laiks,
taču tas nav neiespējami. Vajag
vien sasparoties.» Viņa prāto – lai
to realizētu, nepieciešams vien
kāds, kas uzņemas iniciatīvu. Tas
varētu būt gan viens iedzīvotājs,
gan sabiedriska organizācija. Speciāliste atminas, ka agrāk vairākkārt tika rīkoti Vecpilsētas ielas
svētki. Sākotnēji akcentēti tika
tās namiņi, un vecie jelgavnieki,
kas svētkos ieradās no malu malām, vietējiem vēstīja par agrāko
ielas dzīvi, ar stāstījumiem, fotogrāfijām, skatu kartītēm uzbūra
agrāko Vecpilsētas gaisotni.

Īpašo gaisotni var radīt paši

Ja agrāk Jelgavas Vecpilsētas
atdzimšana bija tikai sapnis, pat
naivums, tad pašlaik G.Skulte
tai saskata nākotni. «Kafejnīcas,
suvenīru tirgotavas, puķu kioskiņš, ielu muzikanti – tā vairs
nav utopija. Turklāt piecas ēkas
Vecpilsētas ielā jau tuvākajā laikā
būs pilnībā atjaunotas, pašlaik
tiek meklēti senie lukturi, kas ar
laiku varētu izgaismot vēsturisko
ieliņu,» viņa akcentē, ka mūsu
lepnums nav tikai Jelgavas pils.
Turklāt tūristu interese par
agrāko Mītavu, īpaši senajām
ēkām ir liela.
«Kurpnieka klaudzināšana,
smēde, kur kaļ monētiņas, frizētava, puķu pārdevējas un pīrādziņu smarža, kas uzvirmo no namiņa, pie kura vējā šūpojas izkārtne
kliņģeris, – tāda varētu būt mūsu
Vecpilsēta. Un to visu varam radīt
paši!» Vecpilsētas gaisotni uzbur
G.Skulte un piebilst – kafejnīca,
frizētava tur jau ir, ieliņa varētu
kļūt saistoša arī citiem vietējiem
uzņēmējiem.
Vecpilsētā ir arī kāds «robiņš».
Savulaik vietā, kur pašlaik zaļo
zāle, slējās seno jelgavnieku

Vecpilsēta – Jelgavas lepnums un posts. Postaža līdzās
labklājībai, bezcerība – cerībai. Cerībai, ka reiz arī mūsu
pilsēta varēs lepoties ar vietu, kur patverties no 21.
gadsimta steigas, laiku pavadot, senatnīgas ieliņas
kafejnīcā laternu gaismā baudot karstu šokolādi un
turpat ceptas smalkmaizītes. Amatnieki, ielu muzikanti, ļaužu čalas un soļu dipoņa pa seno bruģi, kas
atbalsojas vecās Jelgavas apbūvei raksturīgajās koka
ēkās, – tāda kādreiz varētu būt mūsu Vecpilsēta, ja
vien sapņi piepildītos. Lai noskaidrotu, vai Vecpilsētas
atdzimšana Jelgavā ir iespējama, «Jelgavas Vēstnesis»
uz pastaigu pa Vecpilsētas ielu aicināja Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas Jelgavas pilsētas
galveno valsts inspektori Guntu Skulti. Viņa atzīst, ka
cerība ir, un, iespējams, jau pēc pāris gadiem, gluži
tāpat kā citu pilsētu iedzīvotāji, arī jelgavnieki varēs
lepoties ar vietu, kur satiekas tagadne un pagātne.
iecienīts krogs. «Šī ēka tika
nojaukta, taču, ja kāds nolems
veikt apbūvi, tad būs jārēķinās
ar ierobežojumiem – vajadzēs celt
analogu tai, kāda tur bija agrāk.
Ar slēģīšiem un dakstiņa jumtu,»
tā speciāliste.

Jāmaina attieksme

Taču, lai tas notiktu, pirmām
kārtām vajadzētu mainīt cilvēku
attieksmi. «Sākoties privatizācijai, tika pielaista būtiska kļūda,
proti, mēs nedrīkstējām pieļaut,
ka namus, kas ir kultūrvēsturiski
pieminekļi, nonāk tādu saimnieku īpašumā, kuri, un to jau varēja paredzēt, nebūs ieinteresēti
vēsturisko liecību saglabāšanā,»
G.Skulte arī piebilst – ja māja ir
viena cilvēka rokās, jautājumu
par tās atjaunošanu atrisināt ir
vienkāršāk, taču, sākoties privatizācijai, varēja iegūt arī atsevišķus
dzīvokļus, un tas rada ne mazums
problēmu. Pāris ēku ir Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārziņā, un
tajās lielākoties dzīvo cilvēki, kas
nenovērtē mājokļa unikalitāti.
Speciāliste, norādot uz nepilnībām Vecpilsētas ielā, atklāj:
«Noteikti būtu jārisina komunikāciju jautājums – tām sen jau
vajadzēja būt izveidotām. Tagad
tas prasīs milzīgus kapitālieguldījumus, taču tas ir risināms
jautājums. Pirms kāda laika arī
šo pilsētas daļu piemeklēja pakešlogu sērga, un unikālās koka
apbūves harmonija tādējādi tika
izjaukta.» G.Skulte stāsta, ka vēl
būtu pieļaujami koka pakešlogi,
taču ne plastmasas: «Viens balts

«Pats svarīgākais, runājot par Vecpilsētu,
ir formulēt, ko īsti šajā
vietā vēlamies redzēt.
Līdz šim diemžēl bijuši
tikai atsevišķi aktuāli
momenti, kas raisījuši
diskusiju, taču konkrētas koncepcijas par šo
Jelgavas daļu joprojām
nav. Manuprāt, ideāls
variants būtu rīkot arhitektu plenēru, līdzīgi
kā par Hercoga Jēkaba laukuma attīstību,
lai izkristalizētos labākās idejas, ko vēlāk
attīstīt,» spriež pilsētas
galvenais mākslinieks
Georgs Svikulis.
Tas, ka pašlaik nav kopēja skatījuma uz Vecpilsētas attīstību,
visticamāk, arī radījis situāciju,
ka senlaicīgās ēkas, atstātas novārtā, brūk. «Manuprāt, kamēr
nebūs kopējas stilistiskās kompozīcijas, kā veidot Vecpilsētu, nekas nemainīsies,» tā G.Svikulis.
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Pilsētas galvenais mākslinieks
Georgs Svikulis
Galvenais mākslinieks pārliecināts, ka Jelgava nekad vairs
neatgūs tādu Vecpilsētu, kāda tā
bija līdz karam. «Nebūsim naivi
iedomājoties, ka kāds būs ar mieru ieguldīt līdzekļus, lai radītu
senatnīgu vidi autentisku tam
laikam – bez centrālās apkures,
kanalizācijas, ar šķūnīti pagalmā.
Ideālā variantā senlaicīga varētu
būt tikai šīs ielas «čaula» – ēku
fasādes, kopējais tēls –, taču

vienlaikus saimniekiem noteikti
būs vēlme savu mājokli redzēt
modernu – ar centrālo apkuri,
kanalizāciju un citām it kā Vecpilsētas laikam neatbilstošām
lietām,» uzskata G.Svikulis.
Viss, ko mēs šodien saucam
par Vecpilsētu, radies nebūt ne
pirms vairākiem gadsimtiem.
G.Svikulis stāsta, ka mums zināmā Vecpilsēta daļēji ir vien
komunistiskās celtniecības atdzimšana. «Pēc kara 96 procenti
dzīvojamā fonda bija nopostīts,
taču, atjaunojot Jelgavu, radusies
ideja, ka solīdi būtu, ja pilsētā
taptu arī Vecpilsēta. Un tā radās
tas, ko mēs pazīstam šodien,»
stāsta G.Svikulis.
Viņš atceras, ka 1946. gada
pilsētas «ģenplānā» bijušas iestrādātas pat ļoti daudzas cerīgas idejas: atjaunot gribēja gan
Nikolaja baznīcu, gan Latviešu
biedrības namu, taču vēlāk tas
izplēnējis – labi iesākto kāds nav
vēlējies novest līdz galam. Toreiz
Maskavas «rupors» skanēja: «Mēs
jums uzcelsim jaunu pilsētu,
daudz labāku par bijušo.» Tolaik
PSRS nevēlējās saglabāt Latvijā

Šāds unikāls kamīns no 18. – 19.
gadsimta mijas saglabājies vienā no Vecpilsētas namiem.

Daži nami «sāp»

Viens no «sāpīgākajiem» namiem
slejas Vecpilsētas ielā 14. Speciāliste atklāj, ka savulaik mājai bijis 84.
numurs. Sākotnēji – iecienīts Jaunzubrēnu veikals, padomju laikos
– stiklinieku darbnīca, bet tagad
– grausts. «Īpašniece nevar sasparoties. Jau vairākus gadus viņa
sola ēku atjaunot, taču neko tā arī
nav darījusi. Vairākkārt viņai esam
aizrādījuši, taču – velti, un nama
atjaunošana nav sākta,» G.Skulte
stāsta, ka nams Vecpilsētas ielā 14
ir viens no unikālākajiem – celts ap
1860. gadu. Tā vēsturiskā izpēte
veikta jau deviņdesmitajos gados,
un uz sienām atklāti gleznojumi.
Kaut pašlaik vizuāli nepievilcīgs,
tas ir ļoti, ļoti vērtīgs. «Tādu māju
nedrīkst aizlaist postā – ja īpašniece nevēlas ieguldīt līdzekļus, tā
jāpārdod, jo ir daudz uzņēmēju, kas
apzinās nama patieso vērtību un
labprāt tajā investētu līdzekļus,»
speciāliste zina teikt, ka ēka būtu
jārestaurē – dēli pa dēlītim ņemot
nost un pēc agrākajiem zīmējumiem atjaunojot. Turklāt tas ir
valsts nozīmes piemineklis, kura
saglabāšanā iespējams piesaistīt
arī Eiropas Savienības līdzekļus.
Savukārt nama īpašniece Iveta
Daugale «Jelgavas Vēstnesim»
atklāj, ka jau tuvākajā laikā sāksies
nama atjaunošanas darbi. «Man

Dobeles, Vecpilsētas un Jāņa Asara ielu krustojumā saglabājusies Jelgavas vecākā apbūves daļa.
Tajā nami, kas nokļuvuši gādīgu saimnieku rokās, mijas ar tādiem, kuri pamazām pārvēršas par
graustiem. Iespējams, kādreiz Vecpilsētas iela kļūs par gājēju ieliņu, kur iedzīvotāji un pilsētas
Foto: JV
viesi nesteidzīgi varēs baudīt senatnes gaisotni.
pieder vēl divas citas mājas. Kad
tās pārdošu, iegūto naudu ieguldīšu īpašumā Vecpilsētas ielā,»
I.Daugale stāsta, ka perspektīvā
ēkā plānots atklāt biroja telpas
«Kultūras mantojuma» darbiniekiem un ierīkot izstāžu zāles
amatniekiem. Tādējādi nams varētu kļūt par Vecpilsētas kultūras
mītni.
Baiss skats paveras arī uz
namu Vecpilsētas ielā 10, kas ir
Jelgavas Sv.Annas Evaņģēliski
luteriskās draudzes īpašums
un citos namīpašniekos raisa
bažas par atdzimšanas iespēju.
«Tuvākajā laikā ēku plānojam
iekonservēt, bet šā gada beigās
vai nākamā sākumā, kad iegūsim
nepieciešamos līdzekļus, pievērsīsimies tā atjaunošanai,» draudzes
priekšnieks Valdis Ābele teic, ka
namu paredzēts atjaunot drau-

dzes vajadzībām un perspektīvā
tur plānots ierīkot draudzes saieta namu. «Savulaik tas tika būvēts kā Sv.Annas draudzes saieta
nams, pēc kara tajā tika ierīkotas
kopmītnes, taču deviņdesmito

gadu sākumā to atguvām savā
īpašumā,» paskaidro V.Ābele.
Runājot par Vecpilsētas ielas atdzimšanu, draudzes priekšnieks
ir noskaņots optimistiski: «Tas
noteikti būs jauks stūrītis.»
Kristīne, kas mīt Vecpilsētas ielā 9, un Santa no 2. nama zina, ka
dzīvo Vecpilsētā un viss tajā jāsaudzē. Par to meitenēm stāstījuši
vecāki. «Mums te patīk – tās mājas, kuras tiek atjaunotas, būs ļoti
skaistas. Gribētu, lai arī pārējās tādas būtu,» Kristīne un Santa
atceras, ka agrāk piedalījušās ielas sapošanas talkās, kuras savulaik rīkoja Edīte Krūmiņa, par labi paveiktu darbu norēķinoties ar
našķiem. Viņas apliecina gatavību arī turpmāk palīdzēt Vecpilsētas
ielai tapt skaistākai.

Īpašas laternas
senajās ieliņās

Senlaicīga čaula, moderns kodols
 Kristīne Pētersone

pakešloks senajā namā ir kā bezgaumīga poga pie tērpa,» viņa
atgādina, ka ikviens šāda veida
darbs saimniekam jāskaņo ar
Kultūras pieminekļu inspekciju.

baudāmo arhitektūru, tās vietā
uzspiežot savu.
Taču, neraugoties uz to, galvenais mākslinieks uzskata, ka
Vecpilsēta būtu īsti piemērota
kādai īpašai publikai – iespējams,
radošai. «Taču to nevar uzspiest
– tam jārodas,» tā G.Svikulis.
Redzot atsevišķus saimniekus,
kas gatavi savu īpašumu kopt
un gādāt, lai tas kaut nedaudz
mainītu grūstošās Vecpilsētas
tēlu, G.Svikulis ar žēlumu nosaka
– ar to vien ir par maz. «Kaut
ko mainīt var tikai viens liels
projekts, kas atdzīvina visu Vecpilsētu. Diemžēl realizēt kaut ko
tādu, pat piesaistot investorus,
būtu ļoti grūti, jo teritorijā ir
vairāki zemes privātīpašnieki,
ar kuriem vienoties varētu būt
problemātiski,» spriež G.Svikulis,
piebilstot, ka arhitektoniskās
pērles, kas savulaik rotājušas šo
ielu namus, praktiski vairs nav
redzamas. Kaut cik saglabājušies
vien divi mūra nami. «Piemēram,
Jāņa Asara un Vecpilsētas ielas
stūrī bija kolosāls nams, bet tagad
tam bail pat pirkstu piedurt – ka
nesabrūk.»

Šajā gadā paredzēta Vecpilsētas
un Ausekļa ielas apgaismojuma
tīklu rekonstrukcija, un, izskatot
jautājumu par apgaismes stabu
un armatūru izvēli, pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība»
speciālisti izteica priekšlikumu
Vecpilsētas ielas apgaismojumam
izmantot četrus vecos apgaismes
stabus no Pļavu ielas, tādējādi
Vecpilsētai piešķirot senatnes
noskaņu. Vēlāk tika apzināti un demontēti vēl
četri balsti no Čakstes
bulvāra iekšpagalma.
Vecpilsētas un Ausekļa
ielas apgaismojuma
rekonstrukcijas darbus
veic SIA «Elektromontāžas serviss», kas demontēja vecos balstus
un atjaunos, krāsos un
uzstādīs konsoles. Armatūru izvēle saskaņota ar domes Būvvaldes
galveno mākslinieku
Georgu Svikuli.
«Pilsētsaimniecības»
speciālisti jelgavniekus
aicina ziņot par veciem
apgaismes balstiem,
kas, iespējams, saglabājušies citviet pilsētā.
Tad tos varētu uzstādīt
vēl kādā ielā Vecpilsētā.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Jelgavas pilsētas galvenā valsts inspektore Gunta Skulte atklāj, ka Vecpilsētas
«sāpīgākais» nams ir ar 14. numuru. Tas iekļauts apdraudētāko
kultūras pieminekļu sarakstā un ir viens no unikālākajiem pilsētā
– būvēts ap 1860 gadu, turklāt vēsturiskās izpētes laikā uz sienām
atklāti vērtīgi gleznojumi.
Vecpilsētas ielas 8. nams ir Ivara Grantiņa īpašums, un pamazām
tas atgūst agrāko varenību. Uzteicami, ka saimnieks centies saglabāt ne tikai fasādi, bet arī Jelgavas Vecpilsētas arhitektūrai
raksturīgo jumta ieliekumu. Atjaunots arī unikālais akmens pagrabs, kas savulaik bija iegruvis.

Ēka Dobeles ielā 68 ir viena no
senākajām mūra celtnēm, un
tā ar laiku noteikti iekļausies
kopējā Vecpilsētas arhitektūrā.
Nama saimniekam pašlaik bažas
rada fakts, ka garāmbraucošās
smagās automašīnas tricina
mājas sienas, tā dēļ no plaisām
sienā neizvairīties.

Diemžēl vairākas mājas Vecpilsētas ielā ir tikai soli no sagrūšanas,
taču tajās dzīvo cilvēki. 2. nams ir privātīpašums, taču tajā mitinās vairākas ģimenes – galvenokārt mazturīgas, tādēļ iespēju, lai
nama saglabāšanā ieguldītu kaut niecīgus līdzekļus, nav, un ēka
pamazām top par graustu.

Uzņēmēja Edīte Krūmiņa bija viena no pirmajām, kas, sākoties privatizācijai, īpašumā ieguva namu Vecpilsētas ielā. Nu viņai pieder
trīs ēkas pilsētas senākajā daļā – visas glīti sapostas. E.Krūmiņa
apliecinājusi ieinteresētību koka mantojuma saglabāšanā.

Cerība un
bezcerība vienuviet
Vladimirs
Ņedaškovskis,
kafejnīcas
«Pie mednieka» īpašnieks:
«Ja neticētu,
ka Vecpilsētai
ir nākotne,
nemaz nebūtu
sācis kaut ko
darīt. Esmu pārliecināts, ka šī Jelgavas daļa atdzimst, turklāt arī no
pašvaldības jūtu atbalstu, tādēļ
šaubām nav pamata.
Saimniekot Vecpilsētas ielā sāku
pirms kādiem sešiem gadiem, kad
nams bija pilnīgs grausts. Daļa ēkas
nebija vispār – palikusi gandrīz tikai
viena siena un jumta fragments. Ēkas
atjaunošanā tika ieguldīts milzīgs
darbs un līdzekļi, turklāt tas tiek
darīts arī pašlaik – arī pagalma pusē
fasāde jau atjaunota.
Daudzi cilvēki, kas apmeklē mūsu
kafejnīcu, atzīst, ka tai piemīt īpaša
aura, jūtams senatnīgums. Esmu
centies izpētīt ēkas pagātni, taču vēsturnieki pieviļ. Saskāros arī ar cilvēku
neieinteresētību celt gaismā agrākos
laikus, bet uzzināju, ka astoņdesmitajos gados šis nams bija atainots uz
kādas afišas. Man bija iecere atjaunot visu, ko iespējams, taču pagaidām diemžēl šajā ziņā tālu neesmu
ticis. Skumdina arī citu Vecpilsētas
ielas iedzīvotāju un atsevišķu namu
īpašnieku attieksme – nesakoptās
mājas bojā kopējo skatu.
Ceru, ka ne pēc desmit vai piec
padsmit, bet jau pēc diviem trim
gadiem Vecpilsētas ielās atkal kūsās
dzīvība – lampas ielas malās būs
nomainījušas senatnīgās laternas,
izbūvēta ietve. Gribas, lai mums, tāpat kā Vecrīga, būtu sava Vecjelgava,
ar kuru lepoties. Atceros vēl laikus,
kad šeit tika svinēti Vecpilsētas ielas
svētki. Cilvēku pūļi, teatralizēti uzvedumi, dziesmas, dejas. Ļoti gribētos,
lai tie kādreiz atdzimtu, bet šī iela
tiktu pārveidota par gājēju – īstu
atpūtas vietu jelgavniekiem un pilsētas viesiem.»

Raisa
Krahoļska,
Vecpilsētas
ielas 2 – 1a
iedzīvotāja:
«Šajā mājā divatā ar meitu
dzīvoju kādus
sešus gadus. Te
mitinās vairākas ģimenes, kurām, tāpat kā mums,
ir trūcīgās ģimenes statuss, sadzīves
apstākļi ir ļoti bēdīgi. Kuram tad
negribētos dzīvot skaistā mājā?! Bet
naudas mums nav – mēnesī man un
meitai skolniecei jāiztiek ar 70 latiem.
Divistabu dzīvoklis nav privatizēts
– mēs to īrējam no saimnieka par
aptuveni 30 latiem. Kad pārcēlos uz
šejieni, nebija ne sienu, ne grīdas, ne
elektrības. Saviem spēkiem izremontēju, nu vismaz te var dzīvot, lai gan
nekādu ērtību nav. Vecais saimnieks
nomira, un pie manis bija atbraucis
viņa dēls, kas pateica – ar laiku man
būs jāizvācas, jo pats šeit nākšot
dzīvot. Kas zina – atjaunot to māju
grib vai pārdot?!
Ja vien būtu iespēja, ar lielāko prieku kaut vai šodien pārceltos uz citu
dzīvokli, jo ikdiena šeit ir drūma
– mājā nav nekādu labierīcību. Pat
akas nav, tādēļ esam atkarīgi no
kaimiņu labvēlības – dažkārt viņi
iedod ūdeni, dažkārt ne. Bet dzert
gribas, ēdiens jāgatavo, veļa arī
jāmazgā. To uzreiz nemaz nevaru
izdarīt – vienu dienu ūdeni dabūju
drēbju mazgāšanai, otrajā lūdzu, lai
iedod skalošanai. Netīro ar spaiņiem
nesu līdz ielas vidum, kur to izleju
kanalizācijā. Pēc tam, protams,
par patērēto ūdens daudzumu ar
kaimiņiem norēķinos. Tualeti sētā
paši uzbūvējām, bet diez kas nav
– ziemā bērnam iet uz tualeti, kas
atrodas ārā. Mājā ir malkas apkure, bet krāsnis – vecas. Nebrīnītos,
ja notiktu nelaime. Logi – pilnīgi
sapuvuši. Nams ir privātīpašums,
saimniekam par to būtu jādomā.
Zinu, ka šī ir vēsturiska māja, bet
tā ir drausmīgā stāvoklī.»

Edīte
Krūmiņa,
Vecpilsētas
ielas 5., 6., 7.
nama
īpašniece:
«Dzīvojot Vecpilsētas ielā,
esmu sapratusi, ka šeit
valda īpaša
gaisotne. Mana ienākšana Vecpilsētas ielā sākās ar 5. namu,
kad nolēmu ieguldīt līdzekļus
nekustamajā īpašumā. Varētu
teikt, ka tas notika nejauši, dažādu apstākļu sakritības dēļ. Kad
pirmā sajūsma par graustu, ko
esmu iegādājusies, noplaka, biju
izmisusi – uz ielu pavērās baiss
skats – viss noplucis, izdemolēts,
aizaudzis. Pamazām ēku sāku
atjaunot. Vēlāk nolūkoju kaimiņmāju, kur agrāk atradās krogs, jo
negribēju pieļaut, ka teju manā
sētā bojā aiziet vēl viens nams.
Atzīšos, gāja smagi, arī līdzekļu
nebija pietiekami. Tagad, kad šajā
jomā esmu ieguvusi vērtīgu skolu,
redzu, ko esmu izdarījusi nepareizi, taču tas viss nāca ar laiku.
Pēdējo Vecpilsētas ielā iegādājos
māju ar 6. numuru, tā bija puslīdz
normālā stāvoklī. Un tagad šķiet,
ka tas ir kļuvis par manu hobiju,
tādēļ jo vairāk sāp sirds par tiem
namiem, kuri aiziet postā. Saimnieki tik sola, sola kaut ko darīt,
taču nedara, un ēkas pamazām
pārvēršas par gruvešiem un atkritumu izgāztuvēm. Es ticu, ka
visai drīz Vecpilsētas iela varētu
atdzimt, kaut arī apzinos, ka tas
no īpašniekiem prasa milzīgus
ieguldījumus. Kad Vecpilsētas ielu
saposīs, tas būs foršs rajons! Tieši
tādēļ gribu lūgt cilvēkiem, kuri par
savu īpašumu neliekas ne zinis,
pieņemt lēmumu: namu atjaunot
vai pārdot. Iela būs skaista, un viss
notiks! Es tam ticu.»
Andris
Bolmanis,
SIA «ABI
būve»
direktors:
«Nu jau izjūtam, ka esam
Vecpilsētas
daļa. Pama zām apkārtne tiek sakārtota,
mājas atjaunotas. Tas, ka ēka
Dobeles ielā 68 ir valsts nozīmes
kultūras piemineklis, rada papildu
sarežģījumus – ārējo fasādi mainīt
nedrīkstam, visi darbi jāskaņo. Par
laimi, šajā ēkā ir visas komunikācijas un tas atvieglo ikdienu. Taču
arī bez problēmām neiztikt – kad
šeit vilka jauno kanalizācijas trasi, tika pārrauts ūdensvads. Visa
uzņēmumam piederošā teritorija,
tostarp pagrabi un telpas, bija
pilna ar ūdeni, dubļiem no ceļa.
Vainīgais uzņēmums kanalizācijas
lūkas iztīrīja, taču skaidrs, ka tās
atkal aizies ciet. Kad mašīnas
no asfalta uzbrauc uz bruģa,
māja dreb, tādējādi sienās rodas
plaisas. Satiksme šeit ir intensīva
– Dobeles iela ir apvedceļš, un
smagā transporta plūsma, lai nebrauktu cauri pilsētas centram, ir
novirzīta uz šejieni. Būtu labi, ja
šo jautājumu varētu atrisināt.
Pa š l a i k n a m u p a r s i m b o l i s k u
samaksu iznomājam Jauniešu
mūzikas centram. Gan bērniem
labi, gan mums – māja, kuru
izremontējām saviem spēkiem, ir
apdzīvota. Perspektīvā šeit plānojam atvēlēt vietu birojiem, atpūtas
telpām ar trenažieru zāli, pirti,
bet mūzikas centra audzēkņiem
atdot augšējo stāvu. Gribas, lai
šejieniešiem pavērtos plašākas
iespējas.
Protams, man bijusi doma atmest
visam ar roku, īpašumu pārdot,
taču pārdomāju. Neviens nav spējīgs samaksāt nama patieso vērtību. Nav jau runa tikai par naudu
– ēka ir sena, celta no īstajiem
sarkanajiem ķieģeļiem, turklāt
daļa no Jelgavas Vecpilsētas. Un
to nevar izmērīt naudā.»
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Huligānisms
virtuālajā telpā

Grāmatas – lasītavā

 Kristīne Pētersone

Pat augstākas drošības
līmeņa portāli kā Jelgavas
Sākumskolas
mājas lapa
internetā nav
pasargāti no
ļaunprātībām
– <www.
zz.lv> portālā brīvi
pieejamas
pat ap 500
atsauksmju
kādam rakstam, kas aicina apmeklēt
pornogrāfijas
mājas lapas.
Foto: JV

Ļaunprātīgi interneta
lietotāji panākuši, ka
tiek slēgta Jelgavas Sākumskolas mājas lapas
sadaļa «Forums», – jau
brīvlaika sākumā to
nelietīgi izmantojuši,
diskusiju telpā norādot
vairākas saites uz pornogrāfiska materiāla
interneta lapām.
Jelgavas pašvaldības izpilddirektors Gunārs Kurlovičs uzsver,
ka izglītības iestāžu mājas lapas,
tāpat kā citas, veidotas ar mērķi
ne tikai informēt konkrētu auditoriju, bet arī dot iespēju diskutēt
par aktuāliem jautājumiem, bet
diemžēl virtuālajā telpā joprojām
notiek ļoti daudz ļaunprātību, kas
sākotnēji labu ideju var pilnībā iznīcināt. «Daļai cilvēku šādi forumi
joprojām ir iespēja rupji lamāties,
ķengāties un vienlaikus palikt
anonīmam, neatbildot par savas
rīcības sekām.»
Nepatīkamais atgadījums Jelgavas Sākumskolas mājas lapā
pašlaik liek pārvērtēt arī citu
izglītības iestāžu mājas lapu
darbību. «Skolām diemžēl nav
tādu resursu, lai katrai mājas
lapai būtu savs štata darbinieks,
kas visu dienu pārskata forumos
izteiktās frāzes un ļaunprātības
likvidē. Pašlaik vasaras brīvlaikā
tas ir vēl problemātiskāk, tāpēc
tiek vērtēts, vai arī citu skolu
mājas lapās forumi nebūtu jāslēdz, lai izvairītos no cilvēkiem,
kas šo telpu izmanto, pārkāpjot
likumu,» spriež G.Kurlovičs.
Jelgavas Sākumskolas mājas
lapā šādi komentāri, kuros norā-

dītas pornogrāfisku lapu adreses,
fiksēti pirmo reizi.
Skolas direktore Vēsma Bērtule «Jelgavas Vēstnesim» stāsta,
ka mājas lapa tapusi, pateicoties
bijušajam audzēknim Mārtiņam
Miķelsonam, kurš bez atlīdzības
lapu gan izveidojis, gan regulāri
atjaunojis. «Mums pašiem līdzekļu tam nebūtu pieticis, taču
iespēja vecākus un bērnus informēt, uzklausīt viņu viedokli ar
interneta palīdzību kļūst arvien
populārāka. Tagad, visticamāk,
no tā nāksies atteikties – ja nespēsim atrast drošu veidu, kā pilnībā pasargāt lapu no anonīmiem
lietotājiem, kas tajā ievieto neatbilstošu informāciju, tad foruma
sadaļu noteikti neatjaunosim,»
saka direktore.
V.Bērtule ir arī sašutusi par
to, ka informācija par notikušo
vispirms nonākusi preses rīcībā,

nevis to uzzinājusi skolas vadība.
«Ja tiešām tas ir kāds no vecākiem, kurš informēja presi par
notiekošo mūsu mājas lapā, tad
žēl, ka vispirms šāda informācija
netika sniegta skolai. Ja kaut
kas tāds tiek pamanīts, tad tikai
skola to var novērst nekavējoties,
liedzot piekļuvi šiem avotiem. Es
patiesi ieteiktu gan skolēniem,
gan vecākiem, gan ikvienam
cilvēkam, tiklīdz pamanītas šādas lietas, nekavējoties par to
informēt mājas lapas veidotāju
(šajā gadījumā – skolu), lai uzreiz
būtu iespēja slēgt diskusiju telpu
un bērni, kam nevajadzētu iegūt
šādu informāciju, to arī nevarētu
izdarīt.»
No šādām nebūšanām nav
pasargāts neviens portāls, mājas lapa, kurā ir iespēja izteikt
viedokli, sniegt komentārus vai
piedalīties diskusijās. «Vēl pirms

kāda laika arī mūsu vietējam
rajona laikrakstam bija jāslēdz
forums savā mājas lapā, kur pie
atsauksmēm netrūka norāžu uz
dažādām pornogrāfiska materiāla mājas lapām,» tā G.Kurlovičs.
«Jelgavas Vēstnesis» vēl vakar pārliecinājās, ka portālā
<www.zz.lv> atrodams ne mazums komentāru, kuros anonīmi
lietotāji aicina apmeklēt pornogrāfiska satura mājas lapas – kādam
rakstam to bija pat ap 500.
Kā skaidro Jelgavas pilsētas
un rajona Policijas pārvaldes
Kriminālpolicijas priekšnieks
Saulvedis Šalājevs, tas ir mīts,
ka virtuālajā telpā iespējams
darboties anonīmi. «Iespējams,
ka dažkārt tas prasa vairāk laika,
taču katru, pat anonīmo lietotāju,
ir iespējams fiksēt. Par neatļautu
darbību internetā draud arī kriminālatbildība.»

Zemes kadastrālo vērtību tuvina tirgus cenai
«2005. gadā Smilšu ielā tika
aktualizēta zemes kadastrālā
vērtība, balstoties uz Ministru
kabineta 2000. gada 19. decembra noteikumiem Nr.465
«Pilsētu zemes kadastrālās
vērtēšanas noteikumi», un
nekustamā īpašuma nodokļa
paaugstinājums dubultojot
tika saistīts ar zemes kadastrālās vērtības paaugstināšanos.
Kā noteiks Smilšu ielas nekustamā īpašuma kadastrālo
vērtību 2008. gadam, ja ielai
joprojām nav pilsētas ūdensvada, kanalizācijas, no 2004.
gada nevar novērst virsūdeņu
novadgrāvja profila deformāciju no autotransporta
iepretim Smilšu ielai 62 un
nevar no Smilšu ielas sarkanās zonas novākt Rūpniecības
ielas 98 – 108 sētas, kokus,
kaut kādas būves un svešķermeņus?» «Jelgavas Vēstnesim»
jautā pensionārs A.Elsteris no
Smilšu ielas 58.
Zemes kadastrālo vērtību
aprēķina Valsts zemes dienests, tā tiek noteikta saskaņā
ar 2006. gada 18. aprīļa Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.305 «Kadastrālās
vērtēšanas noteikumi», stāsta
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas nekustamā īpašuma kadastrālās
vērtēšanas procesa vadītāja
Silva Krieviņa. Viņa skaidro,
ka apbūves zemes kadastrālo

Smilšu iela
vērtību aprēķins atkarīgs no
īpašumam noteiktā zemes lietošanas mērķa un šim mērķim
noteiktās zemes bāzes vērtības,
no zemes platības kvadrātmetros un noteiktajiem korekcijas
koeficientiem (platības, tirgus
izmaiņu, apgrūtinājuma un
piesārņojuma korekcijas koeficienti). «Lasītāja vēstulē minētie faktori īpašumam Smilšu
ielā 58 neietekmē kadastrālās
vērtības aprēķinu. Izstrādājot
zemes vērtību zonējumus,
par pamatu tiek ņemti tirgus dati, komunikācijas un
sociālekonomiskie faktori,»
teic S.Krieviņa. Viņa skaidro,
ka Smilšu ielā galvenokārt
atrodas individuālo dzīvojamo
māju apbūve un šādam lietošanas mērķim pašlaik spēkā
esošā zemes bāzes vērtība ir
divi lati par kvadrātmetru, bet

Foto: JV
no 2008. gada 1. janvāra būs
deviņi lati par kvadrātmetru.
Atbilstoši MK noteikumiem
Nr.305 kadastrālā vērtība pēc
iespējas tiek tuvināta tirgus
vērtībai, kas tiek noteikta,
izmantojot oficiālo informāciju
par nekustamā īpašuma tirgus
darījumiem vismaz pēdējos
divos gados.
Zemes tirgus vērtību nosaka
vairāki faktori – atrašanās
vieta, zemesgabala konfigurācija, grunts, apgrūtinājumi
un komunikāciju pieejamība,
skaidro SIA «Vērtētāju birojs
«Aplēse»» Zemgales reģiona
nodaļas vadītāja Zanda Baha.
Parasti vērā tiek ņemtas tādas
komunikācijas kā pieslēgums
vai iespēja pieslēgties kanalizācijai un ūdensvadam, elektrība,
sakari. «Nosakot ēkas vērtību,
tiek ņemta vērā arī teritorijas

labiekārtošana, piemēram, vai
uzslieta sēta, vai ieklāts bruģis,»
skaidro Z.Baha. «Dažkārt īpašuma tirgus vērtība zemesgabalam bez komunikācijām var
tikt samazināta par summu, kas
atbilst aptuvenām izmaksām
nepieciešamo komunikāciju
nodrošināšanai, bet ne vienmēr
tas tā ir,» uzsver nekustamā
īpašuma vērtētāja.
«Jelgavas Vēstnesis» noskaidroja, ka Smilšu ielā ir gan pilsētas kanalizācija, gan ūdensvads.
SIA «Jelgavas ūdens» tehniskais
direktors Ēvalds Jaudzems teic,
ka projekta laikā kanalizācija
izbūvēta lielākajā daļā Smilšu
ielas, tās nav vien ielas sākumā.
Tur mītošie iedzīvotāji nolēmuši izmantot pilsētas piedāvātās
līdzfinansējuma iespējas, lai
kanalizāciju izbūvētu. «Projekts jau sagatavots, arī cenu
aptauja noslēgusies un noskaidrots uzņēmums, kas veiks
kanalizācijas izbūvi. Atliek
vien no pilsētas domes saņemt
50 procentu līdzfinansējuma,»
stāsta Ē.Jaudzems. Kanalizācijas izbūves darbi konkrētajā
vietā ilgs apmēram mēnesi,
prognozē SIA «Jelgavas ūdens»
tehniskais direktors.
Pēc ieskatīšanās shēmās
Ē.Jaudzems apstiprina, ka
Smilšu ielā posmā no Kļavu līdz
Augstkalnes ielai ir ūdensvads.
Viņš norāda, ka pilsētā izbūvēti
maģistrālie vadi, lai blakus esošās ielas un mājas tam varētu
pieslēgties.

«Nesen pārcēlos dzīvot uz
Jelgavu, tāpēc aktīvi interesējos par dažāda veida
sadzīviskajām lietām un
notiekošo procesu kārtību
pilsētā. Vēlos noskaidrot,
kādos gadījumos Jelgavas
Zinātniskā bibliotēka neizsniedz grāmatas un publikācijas lasīšanai mājās,»
«Jelgavas Vēstnesim» jautā
kāda studente.

Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas (JZB) direktore Aija
Nadziņa atklāj, ka bibliotēkas
lietošanas kārtību nosaka JZB
lietošanas noteikumi, kuros
paredzēts: «Personām, kuras
nav Jelgavas pilsētas pastāvīgie
iedzīvotāji, ir tiesības izmantot
bibliotēkas fondus tikai lasītavā.» Tas nozīmē, ka lasītājiem
grāmatas un citus bibliotēkas
materiālus (žurnālus, CD, filmas u.c) uz mājām neizsniedz,
ja persona nav deklarējusi
savu dzīvesvietu Jelgavā. Tādā
gadījumā viņam ir tiesības

izmantot visus bibliotēkā pieejamos maksas un bezmaksas
pakalpojumus – lietot datoru,
printeri, skeneri, izmantot internetu un datu bāzes. Saņemt
bibliotekāra konsultācijas un
palīdzību interneta un datu
bāzu izmantošanā, iespēju nepieciešamo materiālu nokopēt,
saņemt starpbibliotēku abonementa pakalpojumus utt.,
taču uz mājām nekas netiek
izsniegts. Grāmatu krātuvi
uztur un finansē pašvaldība
Ministru kabineta noteikumos
norādītajos apjomos, ņemot
vērā arī iedzīvotāju skaitu
attiecīgajā pašvaldībā. Tāda
kārtība ir pašvaldību pārziņā
esošajās bibliotēkās arī citās
pilsētās,» tā A.Nadziņa.
Ar JZB noteikumu pilno tekstu
var iepazīties bibliotēkas abonementā (105. telpā) vai katalogu
zālē (113. telpā). Saīsinātā versijā
tie izlasāmi arī bibliotēkas mājas
lapā <www.jzb.lv> .
Sagatavoja
Ritma Gaidamoviča

Aija Roga
(1947 – 2007)
Kāpēc? Kāpēc tieši Tevi Dievs pašā vasaras viducī nosūtījis darboties citur?
Mums šķiet, ka namā viss ir apstājies,
dienas vietā – viens vienīgs vakars un tukšuma apstāšanās sajūta. Nekur negribas
iet, nekur negribas traukties, tikai domāt
un pārdomāt. Par Tevi, Aija.
Vienmēr smejoša, laipna un starojoša
– tādu esam pieraduši Tevi redzēt kultūras namā visus šos
gadus. Daudzi nāca un aizgāja, bet Tu allaž savā možumā un
atvērtībā paliki «mūsu Aija». Un priecājies, priecājies – par
sauli, par savu ģimeni un saviem audzēkņiem – mazajiem
un lielajiem. Malači, man taisni raudiens nāk – tā allaž teici,
ieraugot kādu izremontētu zāli vai telpu kultūras namā. Šobrīd remontējam Tavējo, žēl, ka galarezultātu ieraudzīsi tikai
saules starā no sava mākonīša. Ceram, ka būsi priecīga un Tev
patiks, jo mums, šeit palicējiem, tik daudz kas jāpaspēj. Jo arī
Tu centies visu paspēt, tādēļ arī Taviem gadiem nebija nozīmes,
tie skrēja un aizplūda kā smiltis starp pirkstiem, bet Tu allaž
paliki «smukā Aija».
Tavs vārds un mūžs Jelgavas kultūras dzīvē ir saistīts ar
sporta deju klubu «Liesmiņa» un tās dejotājiem. Gadu gaitā
sasniegtie augstie rezultāti meistarsacīkstēs, čempionātos un
starptautiskās sacensībās liks Taviem audzēkņiem atcerēties
savu «skolotāju Aiju», savu deju pedagoģi, starptautiskās klases
tiesnesi.
Cilvēkiem nepatīk runāt par nāvi, nav laika, ir tik daudz jāpaspēj, jāsarauj, jāpadara. Bet arī mūsu laiks kādreiz apstājas, lai
dzimtu kas jauns bez sākuma un beigām. Tāpēc arī mēs šonedēļ
apstājāmies, padomājām, paraudājām un aizdedzinājām svecīti
par Tevi. Par jaunu Sākumu.
Tavējie aģentūrā «Kultūra»
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Eiropa jelgavniekiem
kļuvusi par šauru
 Ritma Gaidamoviča

Vārds «tūrisms» mūsdienās cilvēkiem saistās ar došanos ārpus
Latvijas robežām, jo
lielai daļai šķiet, ka
savu valsti jau izbraukājuši un apskatījuši
krustu šķērsu. Esam
redzējuši Kurzemes
skaistās pilsētas, Vid
zemes laukus, Latgales ezerus un, protams, iepazinuši arī
Zemgali. Taču sarunās
ar tūrisma aģentūru
direktoriem un menedžeriem «Jelgavas
Vēstnesis» atklāja, ka
tūrisma joma attīstās.
Nu arī Eiropa jelgavniekiem kļuvusi par
šauru. Mūsu pilsētas
iedzīvotāji par brauciena galamērķi izvēlas
Ameriku, Austrāliju,
Ķīnu, Taizemi, Turciju,
Tunisiju, Brazīliju un
citas valstis. Brauc un
lido ne tikai vasarā,
bet visu gadu.

Mazumā
autobusu tūrisms

Strauji mazumā iet autobusu
tūrisms, tas, iespējams, izskaidrojams ar cilvēku pierašanu
pie ērtībām – ātrāk un ērtāk
ir aizlidot. Zināmā mērā tas
ir likumsakarīgi, jo cilvēki jau
daudz ko redzējuši, tādēļ vēlas
doties tālāk un redzēt vairāk.
Novārtā gan paliek pluss, kas
piemīt autobusu tūrismam, – ja
maršruts ved uz kādu tālāku
zemi, caurbraucot var apskatīt
vairākas valstis. Nu visbiežāk
jāsamierinās ar vienas valsts
piedāvāto.
Bieži vien aviobiļešu piedāvājums pašlaik ir finansiāli
izdevīgāks nekā braukšana
ar autobusu, jo lutina «lēto»
aviokompāniju piedāvājumi. To
izmanto ne tikai jelgavnieki, bet
ceļotāji visā Latvijā un pasaulē.
«Bija laiki, kad no Jelgavas ceļojumos tūristi devās ar vairākiem
autobusiem, taču tagad – pa visu
Latviju grūtības nokomplektēt
vienu,» tā U.Valters.
Jelgavas ceļojumu aģentūras direktore Inese Krūmiņa
stāsta, ka pirms diviem gadiem
ļoti populāra bijusi Horvātija,
Nu jelgavnieku darbs atvieg- kas vilinājusi ne vienu vien
lots un ieekonomēts viņu laiks, jelgavnieku, un viņi turp devās
jo mūsu pilsētā darbojas vismaz lielos tūristu autobusos. Taču
piecas tūrisma aģentūras, kuru pašlaik vietējo pieprasītākās
pieredze ir, sākot no četriem mē- tūrisma valstis un lidojuma
nešiem līdz pat 16 gadiem. Tū- galamērķis ir Tunisija, Turcija,
risma menedžeri atzīst – beidzot arī Āfrikas augšdaļa, Itālija un
jelgavnieki atskārtuši, ka gan Grieķija. Tūrisma aģentūras šos
par ceļojumiem, gan biļetēm var reisus dēvē par «pustālajiem».
interesēties un tās iegādāties «Turciju izvēlas, jo tā ir samērā
arī tepat Jelgavā – nav jāskrien lēta zeme, ar pietiekami augstu
pēc «medus maizes» uz Rīgu, jo servisu un diezgan maigu klimacenas tādējādi nemainās.
tu. Turklāt nav ilgi jālido – tikai
trīs stundas. Tas izskaidrojams
Iedzīvotāji
arī ar to, ka tuvākās valstis
kļūst modernāki
jau apskatītas. Tunisijā dodas
Cilvēkam ir brīva izvēle un ti- izbraucienos ar kamieļiem un
cība tam, ko viņš dara, taču katrs džipiem pa tuksnesi. Uz Ēģipti
par labu atzīst sev izdevīgāko va- pieprasījums jūtami palielinās
riantu. Jelgavnieki biļetes pērkot rudenī un ziemas mēnešos, jo
arī internetā, tiesa gan – lielāko- vasarā tur mūsu valsts iedzīvoties studenti vai cilvēki, kuriem tājiem par karstu. Ēģiptē ļoti
ikdienā tas pieejams, pārējiem vēl iecienīta ir niršana ne tikai ar
nav radusies uzticība, ka tiešām akvalangiem, bet arī maskām,
šo biļeti būs iegādājies.
un cilvēks redz ūdens pasaules
SIA «Auto Stars tūre» di- kustību un krāšņumu. Ūdens
rektors Uldis Valters stāsta vilina gandrīz visus,» stāsta
– pirms 20 gadiem tālajos «Auto Stars tūre» direktors
braucienos visi devās ar RAF U.Valters.
autobusu, kurā ietilpa 13 pa«Star tour» klientu konsulsažieri un šoferis. Ikviens no tante Žanna atklāj, ka reti, bet
braucējiem uztraucās par au- jelgavnieki atļaujas lidojumus
tobusa vadītāju – vai viņš nav uz Brazīliju, Indonēziju un
noguris, vai ir izgulējies, un Austrāliju, kas it sevišķi ziekatrs vēlējās viņam atdot savu mas laikā vilina ar patīkami
sviestmaizi. Tagad tūristiem silto klimatu, un vietējie no
lielākoties neinteresē, kas sēž mīnus 20 grādiem pārceļas uz
pie stūres, – ka tik komfortabls vietu, kur valda plus 40 grādu
autobuss un pašiem jauks un karstums. «Pastāvīgos klientus
patīkams ceļojums. U.Valters vilina arī viņiem piedāvātās
gan atzīst, ka tas, protams, nav «Star tour» ceļojumu atlainosodāmi, vien
des,» tā kliensalīdzinājums,
konsultante
Jelgavnieki at- tu
ka kļūstam arŽanna. «Auto
vien vēsāki un
ļaujas arī lido- Stars tūre» divienaldzīgāki
stāsta,
jumus uz Brazī- rektors
pret līdzcilka viņu «zelta
vēkiem. Viņš
liju, Indonēziju fondā» ierakstāsta, ka cilstīti arī jelgavun Austrāliju
vēki kļuvuši arī
nieki, kas savu
gudrāki – agreizi pabijuši
rāk ekskursijās
Kanāriju salās,
devās tūristu grupās, kuras Marokā lasījuši mandarīnus
pavadīja gids, jo tikai retais un ne tikai. Lai arī Peru vai
prata valodas un iepriekš bija Argentīna atrodas pusotras
mērojis ceļu uz ārzemēm. Taču dienas lidojuma attālumā, ir
pašlaik svešvalodu zināšanas iedzīvotāji, kas gatavi šo ceļa
strauji uzlabojušās, tādēļ ar- posmu pievārēt, lai piepildītu,
vien biežāk cilvēki ceļojumos iespējams, savu mūža sapni.
dodas individuāli vai draugu Arvien nepopulārāki kļūstot
lokā.
ceļojumi pa Eiropu, kur pirmie

Pilnā sparā rit vasaras atvaļinājumu laiks, un ikviens jelgavnieks vēlas atpūsties pēc kārtējā darba cēliena,
lai pēc jauki pavadītām brīvdienām ar jaunu darba sparu turpinātu ikdienas gaitas. Laiks rit, un viss, tostarp
cilvēku vēlmes, mainās tam līdzi. Lielai daļai strādājošo vairs nepietiek ar atvaļinājuma baudīšanu piemājas
dārziņā, vasarnīcā vai zvilnēšanu jūrmalas smiltīs. Turklāt Latvijas laika apstākļi ir nepastāvīgi un nereti pieviļ,
jo ikviens, rezervējot brīvdienu datumus, rēķinājies ar siltu un saulainu laiku. Tādā gadījumā atliek vien izvēlēties pieņemamāko piedāvājumu, iegādāties biļetes, sakravāt čemodānus un doties atpūsties ārpus Latvijas
robežām. Mūsu pilsētā pašlaik darbojas piecas tūrisma aģentūras, ar kuru palīdzību «Jelgavas Vēstnesis»
centās noskaidrot, kurp dodas jelgavnieki un kādi tūristi viņi ir. Tūrisma aģentūru darbinieki atzīst, ka darba
pietiekot, jo tuvos un tālos braucienos vietējie dodas visu gadu. Taču mainījušies gan ceļošanas veidi, gan
pieprasījums, kas apliecina – ar katru gadu jelgavnieku mērķi kļūst augstāki un tālāki.

Ir arī tādi jelgavnieki, kas naudu nežēlo un piepilda, iespējams, savu mūža sapni, aizbraucot uz Maroku pēc mandarīniem un
«karstajiem» iespaidiem. Viņi noteikti būs viesojušies Marokas galvaspilsētā Rabatā, kas vilina ar balto ēku apbūvi un zaļo
Tūrisma aģentūru foto
pilsētas zonu.

Tagad liela daļa tūristu labprāt izvēlas vairākas dienas vienkārši
pagulēt jūras vai okeāna krastā, kur iespējams iegūt veselīgu Tunisijā piedāvātajai iespējai tuksnesī pavizināties īsta kamieļa
iedegumu. Iecienītas ir Ēģiptes pludmales, kurās lielāks mūsējo mugurā nav pretojusies arī tūrisma aģentūras «Auto Stars tūre»
pieplūdums vērojams rudens un ziemas mēnešos, kad Latvijā klientu konsultante Baiba Eversone.
ir vēss, bet tur – patīkami silts.
ceļotāji, taču iedalāmi vairākās vecie, kuri savu dzīvi sakārtomaršruti izveidoti 1990. gadā. Protams, daži joprojām pie- kategorijās. Vieni ir tie, kas juši un nostabilizējuši finansiālo
Taču SIA «Noa-tour» direktore dalās ekskursijās pa attiecīgo atpūtu plāno ilgāku laiku. Krāj stāvokli, kas atļauj kādu daļu
Silvija Batraka atzīst, ka no- valsti, brauc ar kuģīti vai kādu naudu, kārto papīrus, izvēlas atvēlēt atpūtas braucienam
vārtā atstāti nav arī braucieni citu transportlīdzekli, taču maršrutu. Lielākoties viņi kaut kur tālāk. Pensionāri gan
pa Latviju un citām Baltijas ne tik izteikti. «Daudzi dodas dodas ceļojumos reizi gadā un labprātāk izvēlas tuvākus cevalstīm, kas gidu pavadībā tiek ceļojumos, lai atrisinātu dzīves jau savlaicīgi iegādājušies biļe- ļojumus ar autobusu,» stāsta
rīkoti gandrīz katru nedēļas garumā krājušās problēmas,» tes, piemēram, ja vēlas braukt U.Valters. Protams, dodas arī
septembrī, tās rezervē jau izbraucienos ar ģimenēm, taču
nogali. Cilvēki tajos dodas tā U.Valters.
maijā. Otra kategorija ir tādi, tie nav pārāk tāli, jo kopējās izlabprāt.
kas ķer dažādus pēdējā brīža maksas ir ļoti lielas un ne katrs
Braucēji iedalāmi
piedāvājumus. Cilvēki, kas spēj to var atļauties. «Ir jelgavnieku
Vienkārša pagulēšana
vairākās kategorijās
jūras smiltīs
Cilvēku intereses un finan- pārtraukt savu darbu, kad vien daļa, kas individuāli ar autoLielākās daļas atpūtnieku siālie resursi ir atšķirīgi. Vienu vēlas. Parasti tie ir individuālie mašīnām sākuši apceļot Eiropu
galvenais braukšanas iemesls gan tūrisma aģentūru speciālisti uzņēmēji, kas paši sev kungi. pēc mūsu izveidota maršruta.
ir došanās prom no ierastās atzīst – klientu prasības augušas Viņi nopērk biļetes un jau pēc Katru gadu tiek izvēlēts cits
ikdienas rutīnas un darba daudz ātrāk nekā spēja maksāt trim dienām ar koferi soļo uz galapunkts, lai tiktu aptverta
steigas. U.Valters stāsta, ka par labu pakalpojumu. Cilvēki lidostu. Viņi ceļojumos dodas visa Eiropa. Ir daļa, kas pievēragrāk bija vērojama interese nesaprot – ja nopērk kaut ko vairākas reizes gadā. Trešā ka- sušies jaunam ceļojumu finanšu
apskatīt pēc iespējas vairāk par 100 latiem, tad arī saņems tegorija – vienu dienu izdomā, veidam – kreditēšanai –, taču
dažādus vēsturiskos objektus, atbilstošu preci. Ja rezervējis bet nākamajā jau vēlas braukt. Jelgavā vēl tas nav tik izteikti,»
muzejus, pilis, taču tagad divu zvaigžņu viesnīcu, tad Ar tādiem gan esot nedaudz tā U.Valters. SIA «Noa-tour»
daudzi vēlas vairākas dienas arī saņems tādu, nevis ar pa- grūtāk strādāt, jo viņi grib ātri, direktore S.Batraka stāsta, ka
vienkārši pagulēt jūras vai oke- sakainu skatu uz okeānu ar ērti, bet par lētu samaksu, kas galvenokārt cilvēki izvēlas sepāna krastā, iegūstot veselīgu vērienīgi terasi un vēl dažādām ir neiespējami.
tiņu dienu ilgu ceļojumu, taču
«Lielākoties ceļojumos dodas ir arī deviņas un vienpadsmit
iedegumu. Tā viņi izraujas no «ekstrām».
ierastās vides un gūst vērienīJelgavas ceļojuma aģentūras divatā. Jaunie cilvēki gan vēl dienas ilgi. Tālajos gan jādodas
gu atpūtas baudījumu, lai pēc direktore I.Krūmiņa atzīst, nevar atļauties tālos lidojumus divas nedēļas, jo pa vienu visu
relaksācijas atgrieztos ikdienā. ka jelgavnieki ir ļoti aktīvi – tādos dodas 40 un 50 gadus nav iespējams pagūt.
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«Ļanok»
vēstīs par
baltkrievu
kultūru

 Sintija Čepanone

Šodien pulksten 18 Sabiedrības integrācijas
centrā ikviens, kam saistoša baltkrievu kultūra,
aicināts uz Jankas Kupalas 125. dzimšanas dienai veltītu pasākumu.
To rīko Jelgavas pilsētas
un rajona baltkrievu
biedrība «Ļanok», un
pasākuma organizētāji
sola, ka tajā varēs tuvāk
iepazīt dižā baltkrievu
dzejnieka un viņa laikabiedra daiļradi.
«Janka Kupala un Jakuba Kolas ir vieni no dižākajiem baltkrievu rakstniekiem, kuru daiļrade
pazīstama arī tālu aiz valsts robežām,» «Ļanok» priekšsēdētāja
Jeļena Grīsle bilst, ka tas ir viens
no iemesliem, kādēļ ar viņu veikumu iepazīstinās arī jelgavniekus.
Viņa atklāj, ka pasākumā būs
iespēja vairāk uzzināt par abu autoru dzīves ritumu, daiļradi, tajā
tiks deklamēta viņu dzeja, kā arī
biedrības ansambļa izpildījumā
skanēs dziesmas, kuru vārdu
autors ir Janka Kupala. J.Grīsle
stāsta, ka Janka Kupala dzejā ir
romantiķis. Latviešu klausītājs,
iespējams, saskatīs paralēles ar
Raiņa daiļradi, jo savulaik dižgari
sadarbojušies. Savukārt Jakuba
Kolas ir vairāk pragmatisks, un
līdztekus politiskajam motīvam
viņa dzejā tiek aizskartas sociālās
problēmas.
«Protams, pasākumā skanēs
arī baltkrievu tautasdziesmas,»
J.Grīsle ieintriģē, ka noslēgumā
ikvienam tiks piedāvāta iespēja
nobaudīt baltkrievu virtuves
ēdienus, kā arī uzzināt par tiem
vairāk. Cienastu saviem spēkiem būs gatavojuši biedrības
dalībnieki.
J.Grīsle stāsta, ka baltkrievu
biedrība «Ļanok», kas tulkojumā
nozīmē «Liniņš», apvieno vairāk
nekā 3600 tautiešu un Jelgavā izveidota 2006. gada 25. novembrī.
«Šis dzejas vakars būs mūsu
debija – pirmo reizi paši esam
apņēmušies pilsētā organizēt šāda
veida pasākumu,» bilst biedrības
priekšsēdētāja, ikvienu aicinot
novērtēt paveikto un tuvāk iepazīt
daudzveidīgo baltkrievu kultūru.

Izstādes
Kultūras namā

 Gleznu un zīmējumu izstāde,
veltīta slimnīcas «Ģintermuiža»
120 gadu jubilejai.
 LA fotogrāfa Intara Atstupena
fotogrāfiju izstāde.

Jelgavas Mākslas skolā

 Līdz 25. augustam katru
darbdienu no pulksten 9 līdz 17
apskatāma 43 Mākslas skolas absolventu diplomdarbu izstāde.

Sporta pasākumi
 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 19. jūlijs

Audzinās jaunos
džeza mūziķus

Jelgavas Mūzikas
skolas piedāvātās
izglītības programmas
Profesionālās ievirzes klase
no piecu gadu vecuma
līdz vidusskolai:
• Izglītības programma taustiņu
instrumentu spēlē – klavieres,
akordeons;
• Izglītības programma stīgu
instrumentu spēlē – vijole, alts,
čells, kontrabass, kokle;
• Izglītības programma pūšamo
instrumentu spēlē – visi metāla
un koka pūšamie instrumenti;
• Izglītības programma sitamo
instrumentu spēlē – visi sitamie
instrumenti;
• Izglītības programma – kora
klase.

 Ritma Gaidamoviča

Jau no šā gada rudens
Jelgavas Mūzikas vidusskolā plāno atvērt
jaunu – ritmiskās mūsdienu mūzikas – klasi,
kas ietvers džeza, estrādes mūziku, popmūziku
un citas. Tautā saukto
«vieglo» jeb neakadēmisko mūziku. Jaunā
klase sola praktiskās
nodarbības speciālista
vadībā, kas sagatavos
jauniešus dažādām skatuvēm. Pats galvenais
– ieraksts diplomā: ritmiskās un džeza mūzikas mūziķis.
Sabiedrībā bieži vien valda
uzskats: viss, kas «garām» un
nelīdzinās klasiskajai mūzikai, ir
džezs, taču diriģents un mākslinieks Raitis Ašmanis stāsta, ka
tā nebūt nav. Tā ir mūzika, kurā
nopietni jāiedziļinās, un dažviet
tā ir daudz grūtāka nekā akadēmiskā.
R.Ašmanis stāsta, ka ideja par
šādas klases izvedi nav radusies
vienā dienā, jo mūzikas apmācības
sistēmā visu laiku ir «robs». Līdz
šim mūzikas vēsturē mācīšana
beidzas ar 20. gadsimta sākumu,
un džezā rodas nezināšana līdz
pat Padomju Savienības komponistiem. «Jauniešu, kas vēlas
spēlēt saksofonu, ģitāru, pieplūdums pieprasa un apliecina, ka
šāda klase ir vajadzīga. Ļoti daudz
jauniešu līdz šim ģitāru spēlējuši
mājas ballītēs, taču tagad to vēlas darīt profesionāli, jo Latvijā
ir pietiekami daudz ansambļu,
kuros viņi varētu izpausties,» tā
R.Ašmanis.
«Otra lieta – šogad Saulkrastu
Džeza festivālam ir jubileja, kas
pierāda, ka interese par šo mūziku
ir liela. Pirms desmit gadiem šeit
sākās bundzinieku nometne, kas
vēlāk piesaistīja citus mūzikas
instrumentu cienītājus, ārzemju
māksliniekus. Interese par festivālu ir ļoti liela, šeit arī apgūst

Jelgavas Mūzikas vidusskolas pasniedzējs un diriģents Raitis Ašmanis atzīst, ka labi sagatavotu mūziķu Latvijā netrūkst, taču ideja Mūzikas skolā veidot ritmiskās mūsdienu mūzikas klasi
varētu garantēt, ka nākotnē jaunie džeza mūziķi būs profesionāli sagatavoti.
ritma izjūtu basģitāristi, bundzinieki, pūtēji, vokālisti un citi,» tā
diriģents.
Džeza ritmiskās mūzikas nozīme Latvijā jau ieguvusi trīs
pakāpes. Pirmā ir dažās mūzikas
skolās, piemēram, Ventspilī, Rīgas
Jāzepa Mediņa Mūzikas skolā,
Bolderājā. Par akreditāciju domā
arī Liepājas un Jelgavas Mūzikas vidusskola. Otrā pakāpe ir
Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības augstskola, kur Pedagoģijas nodaļas mūzikas skolotāju
programmai ir atzarojums džeza
mūzikā. Trešā pakāpe jau ir Mūzikas akadēmijā, kur var saņemt
maģistra grādu.
Patlaban Jelgavas Mūzikas
vidusskola apstiprināšanai iesniegusi divas programmas. Viena ir
bērnu skolai, kurā mācās skolēni
no 1. līdz 9. klasei un ikdienā
apmeklē vispārizglītojošās skolas,
bet pēcpusdienas pavada Mūzikas
skolā. Otrā programma paredzēta
audzēkņiem, kas mācības uzsāk

pēc 9. klases un turpina četru gadu
garumā. Tas, vai programmas tiks
apstiprinātas, būs zināms pēc 20.
augusta. Ja tā notiks, tad jau septembrī abās programmās plānots
uzsākt mācības.
«Mums ir mūzikas literatūra,
solfedžo, taču šajās nodarbībās
bērns līdz galam nespēj izpausties. Jaunā programma paredz
konkrētas praktiskās nodarbības
speciālista vadībā, tajās varēs mācīties kompozīciju un improvizēt.
Visam cieši blakus iet ritms, kas
vajadzīgs ne tikai bundziniekam,
jo arī pianists savu reizi spēlē
neritmiski. Jaunā programma
paredz ritmiskās nodarbības ar
ritmikas tehniku un dažādiem
vingrinājumiem ikvienam mūziķim,» stāsta R.Ašmanis.
Viņš arī nenoliedz, ka tādējādi
tiks audzināta jaunā paaudze
Jelgavas bigbendam, kaut gan
šis grupējums ir visai priviliģētā
stāvoklī un nesūdzas par kadru trūkumu, jo tajā spēlē gan

Jelgavas Mūzikas vidusskolas
audzēkņi, gan Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības augstskolas
absolventi un citi. R.Ašmanis atzīst, ka tas ļautu audzināt jauno
paaudzi, kurai būtu profesionāla
kvalifikācija. Diriģents vērtē, ka
šīs klases izveide profesionālā
ziņā būtu ļoti liels ieguvums gan
skolai, gan sabiedrībai, protams,
arī audzēkņiem. Ar laiku džeza
klasē varētu ieviest Dānijas
Karaliskās augstskolas mācību
priekšmetu «Rotācija», kura laikā bērni atnāk uz nodarbību un
spēlē katrs savu instrumentu,
taču pēc stundas ar tiem mainās,
turpinot spēlēt to pašu skaņdarbu. Rezultātā viņi skaņdarbu
māk atskaņot gan uz bungām,
gan ģitāras, gan klavierēm un
saksofona.
R.Ašmanis stāsta, ka Mūzikas
vidusskolā telpu un arī mācību
resursu pietiek. Ritmikas nodarbībām jāiegādājas viens jauns
bungu komplekts, nedaudz jāuz-

Vidusskola pēc
9. klases beigšanas:
• Izglītības programma taustiņu
instrumentu spēlē – klavieres,
akordeons;
• Izglītības programma stīgu
instrumentu spēlē – vijole, alts,
čells, kontrabass, kokle;
• Izglītības programma pūšamo
instrumentu spēlē – visi metāla
un koka pūšamie instrumenti;
• Izglītības programma sitaminstrumentu spēlē – visi sitamie
instrumenti;
• Vokālās mūzikas izglītības
programma;
• Izglītības programma diriģentiem.
Papildu uzņemšana Jelgavas
Mūzikas vidusskolā –
29. un 30. augustā.

labo elektronisko instrumentu
pamatbāze, jo tiem vajadzīgi
dažādi pastiprinātāji. Arī ar mācībspēkiem problēmu nebūšot, jo
ir pedagogi ar speciālo izglītību
šajā novirzienā, kā arī cilvēki ar
praksi.
Ja līdz šim, beidzot Jelgavas
Mūzikas vidusskolas pūšamo
instrumentu klasi, kā arī pārējie
– gan stīgu nodaļas audzēkņi,
gan pianisti, vokālisti un kordiriģenti – saņēma diplomu ar
ierakstu «Ansambļa vadītājs un
izpildītājs», tad tagad būs iespēja
papildus saņemt ierakstu «Džeza
mūzikas izpildītājs».
«Galvenais ir dot iespēju bērniem no atbilstoša vecuma sākt
darboties, lai viņi sevi nepiesārņotu tikai ar vienu klasisko mūziku,
bet interesētos un zinātu arī citus
novirzienus. Situācija nobriedusi,
lai ledus kustētos, un, man šķiet,
kustas ar’,» tā R.Ašmanis.

Jelgavas Mākslas skolā
apskatāmi audzēkņu diplomdarbi
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Mākslas skolā Mazajā ceļā 2, kur
patlaban ir neliels klusuma periods un atvaļinājuma laiks, durvis
nav slēgtas – jau no
1. jūnija jelgavnieki
tur var novērtēt 43
Mākslas skolas absolventu diplomdarbus. Skatāmas gan
gleznu kopijas, gan
vitrāžas un zīmējumi
uz stikla, gan vērienīgi
tēlniecības darbi no
vetonītiem, ģipša un
cementa. No 25. augusta šī izstāde priecēs Jelgavas kultūras
nama apmeklētājus.
Jelgavas Mākslas skolas direktore Anda Stankeviča stāsta,
ka patlaban Mākslas skolas
pirmajā stāvā un skolas lielajā
zālē apskatāmi pirms pieciem

gadiem mācības sākušo audzēkņu diplomdarbi. «Mazie
mākslinieki pie mums mācās
piecus gadus. Pēdējā gada otrajā
semestrī viņi veido diplomdarbu, kuru sāk radīt, konsultējoties ar programmas vadītāju un
darba vadītāju. Strādāt viņi var
tajā priekšmetā, kas piecu gadu
laikā šķitis sirdij vistuvākais,
galvenais, lai audzēknis izpaustos darbā. Vai tā būtu zīmēšana,
vai gleznošana, vai veidošana
– tā ir katra brīva izvēle,» tā
A.Stankeviča.
Izstādē apskatāmi 43 veikumi
– gan tēlniecības darbi, ko veido
vairāki elementi, gleznojumi
jeb gleznu kopijas, dažādas
kompozīcijas, auduma darbi, interesanti izveidota spēle
«Riču-raču», apgleznoti koferi,
mākslinieciskas lampas.
A.Stankeviča stāsta, ka šogad
audzēkņi lielākoties izvēlējušies gleznojumus – gleznojumu kopijas un dekoratīvās
kompozīcijas. Tas, iespējams,

izskaidrojams ar to, ka bērni
jau no pirmās klases strādājuši
pie gleznošanas pasniedzēja Induļa Landau, ar kuru radusies
ciešāka saikne. «Darbi ir ļoti
daudzveidīgi, katrs ar emocionālu pieskaņu. Galvenais nosacījums, ko ievērojam, – darbam
jābūt izstādītam estētiskā vidē,
lai tas baudāms ikvienam skatītājam. Mēs nevaram gleznu
ielikt starp desmit citām lietām
un teikt, ka efekts panākts – tie
būs džungļi, un tas jau ir kaut
kas cits,» stāsta direktore. Viņa
atzīst, ka vides neatbilstība
bieži vien ir iemesls, kāpēc
Mākslas skolas audzēkņu darbi netiek parādīti vairākās
izstādēs. Diplomdarbi gadu
pēc to izstrādes apceļo dažādas
izstādes, taču pēc tam autori
var vērsties skolā un saņemt
tos atpakaļ.
Direktore apliecina, ka arī nākamajā gadā audzēkņu diplomdarbu izstāde noteikti būs, jo
audzēkņu skaits pēdējos gados

Jelgavas Mākslas skolas direktore Anda Stankeviča aplūkot
audzēkņu diplomdarbu izstādi aicina ikvienu jelgavnieku katru
darba dienu no pulksten 9 līdz 17. Taču tie, kas nebūs paguvuši
to izdarīt Mākslas skolā, audzēkņu veikumu augusta beigās
Foto: JV
varēs novērtēt Jelgavas kultūras namā.
ir nemainīgs – vidēji 160 mazo
mākslinieku no septembra līdz
maijam apgūst plastiskās mākslas programmu. Pirmā uzņemšana šā gada maijā notikusi,

taču tiem, kas to bija aizmirsuši
vai vēl nebija izlēmuši par dalību, tiek dota otra iespēja 24.
augustā pulksten 10 Mākslas
skolas telpās.

