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turpmāk reizi mēnesī
iepriekš ar Jums tikāmies Jāņu svētku noskaņās, kad tikko bija ievēlēta pilsētas vadība, sākās vasaras 
brīvdienas. Jelgavnieki.lv nedevās vasaras atpūtā, bet gatavojās jaunam darba cēlienam.

turpmāk esam ieplānojuši žurnālu izdod retāk – un nevis krīzes iespaidā, bet gan lai varētu vislabāk 
pildīt savu misiju. pilsētā nav vajadzīgi trīs nedēļas izdevumi.

Jaunajos apstākļos portālā Jelgavnieki.lv iespējams saņemt operatīvu informāciju par pilsētā 
notiekošo, kā arī diskutēt par to, savukārt mēneša žurnālā Jelgavnieki.lv publicēsim plašākus 
materiālus, kā arī apkopojumus par notikušo un prognozes par gaidāmo.

Jelgavnieki.lv pamatuzdevums nav mainījies. mēs arī turpmāk palīdzēsim jelgavniekiem dzīvot un 
izdzīvot savā pilsētā. uzsvaru liksim uz tām lietām, kuras, mūsuprāt, ir prioritātes mūsu lasītājiem – 
sociālā aizsardzība, drošība, izglītība. 

Šajā žurnāla numurā izglītībai esam pievērsuši īpašu vērību, tam atvēlot četrus atvērumus.

ieinteresētības dēļ sociālajā aizsardzībā lielu vērību pievēršam ekonomikai, jo tikai ar ekonomikas 
atdzimšanu ir saistāmas jaunas darba vietas un naudas ieplūšana sociālajā budžetā. savukārt pie 
drošības piederīga ir arī iedzīvotāju iespēja socializēties, tajā skaitā biedroties biedrībās, sporta un 
kultūras pasākumos. 

Jelgavnieki.lv arī turpmāk rūpīgi sekos, kā šīs prioritātes realizē pašvaldības amatpersonas, kurām 
esam uzticējuši darboties pilsētas iedzīvotāju vairākuma interesēs.

Kristians Rozenvalds, 
žurnāla un portāla  

Jelgavnieki.lv izdevējs

Žurnāla Jelgavnieki.lv izplatīšana
 Žurnālu Jelgavnieki.lv var iegādāties preses izplatīšanas vietās, tajā skaitā arī lielveikalos, degvielas uzpildes 
stacijās u.c.
 Žurnālu Jelgavnieki.lv iespējams arī abonēt. lai saņemtu žurnālu savās pastkastītēs vēl 2009. gadā, 
interesentiem līdz iepriekšējā mēneša 15. datumam jāvēršas žurnāla redakcijā. savukārt žurnāla abonēšanu 
2010. gadā redakcija plāno organizēt kopā ar Latvijas Pastu, līdzīgi kā līdz šim.
 Žurnālu Jelgavnieki.lv daudzviet var lasīt arī bez maksas. arī 2009. gada atlikušajos mēnešos plānojam 
turpināt sadarbību ar daudzām Jelgavas organizācijām, kurās apgrozās žurnāla potenciālie lasītāji. salīdzinoši 
ar 2009. gada sākumu, bezmaksas izplatīšanas un lasīšanas vietu skaits būs sarucis, taču žurnāla Jelgavnieki.
lv redakcija ir ieinteresēta arī turpmāk sadarboties ar kafejnīcām, skaistumkopšanas saloniem un frizētavām, 
autoservisiem, sporta centriem, kā arī citām organizācijām, kur klientiem ir jāgaida.

pasts@jelgavnieki.lv

reklāma žurnālā un portālā Jelgavnieki.lv
Jelgavnieki.lv ir tāds pats uzņēmums kā citi Jelgavā. arī mums tagad ir grūtāk, arī mēs esam samazinājuši 

tēriņus, un arī mums grūti atrast iespējas palielināt ieņēmumus.
taču saviem esošajiem un potenciālajiem klientiem neiesakām apstāties un gaidīt. viss jau nekad neapstāsies. 

un kāds aizies priekšā vai arī ieņems šo atstāto vietu tirgū.
bez reklāmas diemžēl aktīvi strādāt ir grūti. piemērojoties klientu vajadzībām, Jelgavnieki.lv izstrādājuši 

klienta maksātspējai piemērotu piedāvājumu. Jaunie reklāmas izcenojumi dod iespēju reklamēties arī mazām 
organizācijām īpaši izveidotajos mazajos reklāmas laukumus gan žurnālā Jelgavnieki.lv, gan arī portālā 
Jelgavnieki.lv. vienlaikus saglabāts efektīvs un efektīgs piedāvājums arī lielajiem reklāmas devējiem.

līdz šim Jelgavnieki.lv vairāk mērķēja uz vidusmēra klientu, taču jaunajos apstākļos  jāpiemērojas noslāņotībai 
arī uzņēmēju vidē.

reklama@jelgavnieki.lv
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I n g e b o r g a  F o g e l e 

F oto :  I n g e b o r g a  F o g e l e

Ar pirmo skolas dienu Valsts policijas darbi
nieki apņēmušies parūpēties par to, lai autova
dītāji atcerētos par mazajiem satiksmes dalīb
niekiem un pie izglītības iestādēm ne tikai iz
vietotu braukšanas ātrumu ierobežojošas ceļa 
zīmes, bet tur patrulētu arī Ceļu policijas dar
binieki. Paralēli tam likuma sargi veiks pārru
nas gan ar skolotājiem un vecākiem, gan skolē
niem, stāstot par to, cik viegli nokļūt uz nozie
dzības ceļa, kas nes līdzi arī atbildību likuma 
priekšā, un vienkāršām lietām, ar kuru palī
dzību iespējams pasargāt sevi un apkārtējos 
no svešu cilvēku ļauniem nodomiem. Tiesa, 
vismaz pagaidām plānā nav iekļautas pārrunas 
par drošības nodrošināšanu mācību iestādēs.

«Slēgt skolas ārdurvis mācību laikā vai 
nē, izlemj mācību iestādes administrācija, 
taču mēs iesakām to nedarīt, jo, piemēram, 
ugunsgrēka gadījumā tas var radīt papil
dus apdraudējumu. Arī vecākiem ir dažāds 
uzskats par to, vai bērniem var liegt iespēju 
aiziet uz veikalu vai iziet pagalmā. Svarīgi 
saprast vienu – skolēnu tiesības uz drošību ir 
svarīgākas par citām tiesībām,» uzskata Jelga
vas Kārtības policijas biroja 2. nodaļas vecākā 
inspektore Tatjana Flandere.

Lielāku rūpi par skolām šajā jomā uzņē
musies Jelgavas pašvaldības policija, kuras 
priekšnieka vietnieks Guntars Akmentiņš 
atklāj – līdz šim viņa pārstāvētās iestādes 
darbinieki dežūrējuši astoņās pilsētas skolās, 
bet šovasar pieņemts lēmums pašvaldības 
policistu uz dežūrām norīkot arī vienā no 

lielākajām pilsētas skolām – 4. pamatskolā.
«Skolās dežūrējam kopš 2003. gada, un pa 

šo laiku bijuši tikai daži gadījumi, kad skolās 
iekļūst nepiederošas personas. Uzskatu, ka 
Jelgavā šajā ziņā situācija nav bīstama,» pie
bilst G. Akmentiņš.

Katram sava pieeja drošībai
Jelgavas izglītības iestādes par audzēkņu 
drošību rūpējas dažādi – cik nu to ļauj iero
bežotais budžets. Piemēram, Jelgavas Spīdo
las ģimnāzijā pie ārdurvīm cauru diennakti ir 
dežurants, kura pienākumos ietilpst arī rūpes 
par nepiederošām personām.

«Ja ienāk svešinieks, dežurants apjautājas 
par nāciena mērķi, un nepieciešamības gadī
jumā liek kādam skolēnam pavadīt atnācēju 
līdz vajadzīgajam kabinetam. Mums darbo

Par bērnu un skolēnu 
drošību sola rūpēties

līdz ar pirmo septembri Jelgavā un novados sāksies 
jauns dzīvīguma periods, jo pēc vasaras brīvdienām 
skolās atgriezīsies lielāki un mazāki zinību alkstoši bērni 
un jaunieši. tas mudinājis aktīvāk domāt par drošību ne 
tikai ārpus izglītības iestādēm, bet arī tajās. katra skola 
un bērnudārzs meklē veidu, kā to nodrošināt, taču visi 
uzskata, ka satraukumam nav pamata – skolēni un bērni 
esot drošībā.
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jas arī videonovērošana – ja vajag kaut ko no
skaidrot, atliek pārtīt ierakstu atpakaļ un pa
skatīties,» savu pieeju skaidro skolas direkto
re Ilze Vilkārse.

Viņa uzskata, kas ir nepareizi slēgt ārdur
vis, jo audzēkņi starpbrīžos vēlas iziet ārā, 
kaut vai lai kādā no tuvējiem veikaliem no
pirktu maizītes. «Mēs esam ieteikuši vecā
kiem, lai parunā ar bērniem par ēšanu skolā, 
tomēr ne visi to vēlas, turklāt durvju aizslēg
šanu varētu traktēt kā skolas ēdināšanas uz
ņēmuma lobēšanu,» tā direktore.

Nedaudz citādāk rīkojas pirmskolas izglī
tības iestāde Lācītis – vārti visu laiku ir ciet, 
bet pie ieejas durvīm bērnudārzā atnācējam 
nepieciešams zvanīt.

«Mums ir arī trauksmes pogas, kuras 
ir audzinātājiem pieejamas jebkurā laikā, 

un tās tiek ņemtas līdzi arī pastaigu laikā. 
Atliek nospiest, un acumirklī ir klāt policija. 
Par laimi, līdz šim nav bijis nepieciešams tās 
lietot, tiesa, vienreiz poga nospiedās nejauši 
un tad varējām pārliecināties, cik operatīvi 
ieradās likuma sargi,» savas metodes atklāj 
Lācītis vadītāja Ilze Strautniece. Iestādes va
dītājai šovasar gan papildus rūpes sagādāju
ši zagļi, kuri kādu nakti izcēluši un aiznesu
ši vārtus, taču pašlaik tiek izgatavoti jauni, 
bet bīstamā vieta norobežota, neļaujot pa to 
iekļūt nepiederošiem.

Līdz šim Jelgavas izglītības pārvalde nav 
saņēmusi vecāku sūdzības, ka pirmskolas iz
glītības iestādes nepietiekami rūpējas par 
bērnu drošību. Tiesa, apmēram pirms gada 
masu medijos izskanēja vecāku satraukums 
par mazuļu drošību bērnudārzā Varavīksne, 

kurā, pēc viņu teiktā, viegli varējušas iekļūt 
nepiederošas personas, taču tagad problēmas 
esot novērstas.

Jārūpējas arī pašiem vecākiem
Vasarā darbu turpināja tikai pirmskolas iz
glītības iestādes, tādēļ pilnvērtīgi noskaidrot, 
kā notiek rūpēšanās par audzēkņu drošību, 
nebija iespējams, tomēr daži fakti radīja sat
raukumu. Piemēram, pirmskolas izglītības 
iestādes Pasaciņa teritorijā svešām personām 
izdodas iekļūt visai viegli. Lai gan ieejas vār
tiņus no Aspazijas ielas puses rotā uzraksts, 
kas nepiederošām personām liedz iet cauri 
bērnudārza teritorijai, otri vārtiņi Asteru 
ielā, kā novēroja Jelgavnieki.lv, stāvēja pilnībā 
atvērti. Te gan jāsaka, ka daļa šā grēka jāuz
ņemas bērnu vecākiem, kuri aiz sevis vārtus 
mēdz neaizvērt. To novērojusi arī jelgavnie
ce Dace, kuras mazulis apmeklē bērnudārzu 
Rūķu māja.

«Es par savu bērnu jūtos droša, jo vārti
ņiem ir speciālas bultas, kuras mazuļi atvērt 
nevarēs. Taču vecāki mēdz vārtiņus atstāt 
pievērtus, par kuru aiztaisīšanu parasti parū
pējas nākamais bērna vecāks. Mani patīkami 
pārsteidza fakts, ka pa vasaru bērnudārzā no
mainīta ieejas durvju koda atslēga – tā kļuvusi 
sarežģītāka, līdz ar to svešinieki telpās iekļūt 
nevarēs,» ir pārliecināta māmiņa. 

Pirmskolas izglītības 
iestādes Pasaciņa 
teritorijā svešām 
personām izdodas 
iekļūt visai viegli.
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F oto :  r o l a n d s  b a r ta š e v I c s

Jūlijā Jelgavas domes deputāti nobalsoja par 
atvieglojumu piešķiršanu pilsētas sabied
riskajā transportā atsevišķām iedzīvotāju 
grupām, tajā skaitā skolēniem. Ar 1. septem
bri mēnešbiļešu cena pilsētas autobusos sa
mazināta līdz 20 latiem, bet Jelgavā deklarētie 
vispārējo izglītības iestāžu klātienes skolēni 
tās var iegādāties vēl uz pusi lētāk. Jāmin, ka, 
budžeta grozījumu dēļ pašvaldības sociālo 

pabalstu piešķiršanas noteikumos, trūcīgo 
ģimeņu (ienākumi nepārsniedz 90 latu uz 
vienu ģimenes locekli) bērniem brauciens 
tiks kompensēts simts procentu apmērā.

Jābūt derīgai 
skolēnu apliecībai
Kārtība, kādā skolēni var iegādāties mē
nešbiļeti par puscenu, nav mainījusies – arī 
šajā mācību gadā to organizē katra izglītības 
iestāde. Skolēnam lietvedei jāsamaksā desmit 
lati un jāraugās, lai būtu derīga skolēna ap

liecība, jo autobusos braukšanas dokuments 
būs derīgs, tikai uzrādot to kopā ar derīgu 
skolēna apliecību. Pēc tam, skolas pārstāvis 
vērsīsies SIA Jelgavas autobusu parks, kur tiks 
izsniegtas mēnešbiļetes.

Trūcīgo ģimeņu bērniem pilsētas sabied
risko transportu mācību gada laikā būs iespē
jams izmantot bez maksas, taču šāda iespēja 
būs tikai tiem skolēniem, kuru dzīvesvieta no 
skolas atrodas tālāk par kilometru. Kārtība, 
kādā vecāki skolas vecuma bērnam var pie
prasīt braukšanas maksas atvieglojumus simts 
procentu apmērā, ir tāda pati, kā pretendē
jot uz jebkuru citu pabalstu, un tas jākārto 
Sociālo lietu pārvaldē, Pulkveža O. Kalpaka 
ielā 9, 104. vai 106. kabinetā, pirmdienās no 
pulksten 9 līdz 12 un no pulksten 15 līdz 19, 
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās – no 
pulksten 9 līdz 12.

ievieš izmaiņas 
kustību grafikos
Jelgavas autobusu maršruti pārsvarā izveido
ti tā, lai bērni, no tiem izkāpjot, atrastos pēc 
iespējas tuvāk savai mācību iestādei. Tiesa, 
piemēram, tie skolēni, kas brauc no Pārlie
lupes Depo mikrorajona un vēlas nokļūt Spī
dolas ģimnāzijā, var izvēlēties 2. vai 9. marš
rutu, taču pašreizējais autobusu kustības 
grafiks neļauj nokļūt skolā uz mācību stundu 
sākumu pulksten 8.

Ar 1. septembri Jelgavas autobusu parks 
mazliet mainījis kustību grafiku, taču izmai
ņas lielākoties skārušas tos reisus, kas atiet no 
dzelzceļa stacijas, saskaņojot tos ar vilcienu 
pienākšanas laiku. Vērā gan esot ņemti arī citi 

pasažieru ieteikumi, starp kuriem 
bijuši arī tādi, kas saistīti ar laicīgu 
nokļūšanu mācību iestādēs.

slēdz līgumus ar 
auto pārvadātāju
Pilsētas skolēniem vairāk vai 
mazāk ir skaidrība par nokļūšanu 
skolās, taču Jelgavas un Ozolnie
ku novados situācija ir nedaudz at
šķirīga. Vairāki kādreizējie pagasti, 
turpinot iepriekšējo gadu pieredzi, 
noslēguši līgumu ar pasažieru pār
vadātāju par skolēnu nogādāšanu 
skolās. Piemēram, pavisam nesen 

Uz skolu 
ar autobusu?

skolas gada sākums daudziem 
vecākiem licis aizdomāties, kā viņu 
atvases nonāks mācību iestādē. pirmo 
klašu audzēkņus vecāki cenšas nogādāt 
skolās pašu spēkiem, taču vecāko 
klašu skolēniem visbiežāk jāizmanto 
sabiedriskais transports, kura dotēšana 
visām pašvaldībām nav pa spēkam.
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Ozolnieku novadā beigusies cenu aptauja 
un tajā labākais izrādījies SIA Migar piedā
vājums, kurā uzņēmums apņēmies jaunajā 
mācību gadā pārvadāt Ozolnieku novada 
skolēnus par 32 000 latu, neskaitot PVN, lai 
gan novada pašvaldība sākotnēji rēķinājusies 
ar 40 000 latu izdevumiem. Šis uzņēmums 
jau noslēdzis līgumus vēl ar vairākiem citiem 
Jelgavas novada pagastiem par skolēnu nogā
dāšanu mācību iestādēs.

SIA Migar valdes loceklis Uldis Valters 
skaidro, ka pašlaik ir divi veidi, kā iespējams 
nogādāt bērnus skolās – šim mērķim tiek iz
mantots speciāls autobuss vai arī noslēgts 
līgums ar pašvaldību par skolēnu vadāšanu 
standarta reisos.

«Lai skolēniem katru reizi nebūtu jāpērk 
biļetes, šogad ar vairākām pašvaldībām esam 
noslēguši vienošanos, ka mēs izsniedzam mē
nešbiļeti uz gadu, pašvaldība to apmaksā un 
tālāk pati rūpējas par naudas iekasēšanu. Tas 
visiem ir ērtāk, jo visādi var gadīties – bērns 
biļetes naudu iztērē vai pazaudē, bet mēneš
biļete būs tikai jāuzrāda,» piebilst U. Valters.

pašvaldības organizē 
savus autobusus
Tiesa, ne visas pašvaldības izvēlējušās šādu ri
sinājumu – ir arī tādas, kas skolēnu pārvadāša
nu veic pašu spēkiem, piemēram, kādreizējais 
Jaunsvirlaukas pagasts. Staļģenes vidusskolas 
(šovasar pamatskola pārtapusi par vidusskolu 

un saņēmusi nepieciešamos reģistrācijas do
kumentus) audzēkņu rīcībā nodoti divi au
tobusi, kas katru dienu uzņem audzēkņus un 
nogādā tos mājās. Izglītības iestādes vadītājs 
Aivars Naglis nākotnē raugās ar bažām, taču 
cer, ka nepietiekamais finansējums vismaz šajā 
mācību gadā ļaus nodrošināt šo pakalpojumu: 
«Mums skolēni dzīvo plašā teritorijā – jāveic 
divi 50 kilometrus gari apļi, turklāt satiksmes 
autobusi kursē tikai reizi dienā, tāpēc nepie
ciešams savs autobuss.»

U. Valters gan uzskata, ka pašvaldībām būtu 
izdevīgāk slēgt līgumus ar pārvadātājiem, jo tad 
nebūtu jārūpējas par autobusu remontiem, deg
vielu un šoferu algām, bet izlemšanu un aprēķi
nus viņš tomēr atstāj vietvaru ziņā. 

Ar 1. septembri Jelgavā deklarētie 
vispārējo izglītības iestāžu klātienes 

skolēni mēnešbiļeti pilsētas autobusos 
var iegādāties par desmit latiem.

da I n I s  l I e p I ņ š , 

J e lg ava s  d o m e s  d e p u tāt s

pilnīgi saprotams vecāku satraukums par drošību 
Jelgavas ielās. tās nodrošināšana ir Jelgavas 
domes administrācijas pienākums, bet kā tad 
sokas ar tā risināšanu?

Šogad, sevišķi vakaros, ielās parādīsies daudz 
vairāk jauniešu, kuri būs spiesti kājām atgriezties 
mājās no treniņiem un mēģinājumiem, tāpēc, ka 
kāda augsti stāvoša Jelgavas amatpersona (atbil-
dīgā par sabiedriskā transporta kustību pilsētā) ir 
izteikusi izcilu domu – kāpēc gan tie neapdomī-
gie bērni un viņu vecāki nevar mēģināt un trenē-
ties dienā? kāpēc jātraucē tik noslogoto ierēdņu 
galvas, lai izdomātu, kā bērniem nokļūt mājās 
vakaros?

Nesen vakarā gāju kājām pa akadēmijas 
ielu. bija jau tumšs, pat ļoti tumšs, jo ielu apgais-

mojums nebija ieslēgts. drīz tumsa iestāsies jau 
laikā, kad daudzi pilsētas bērni atgriezīsies mājās 
pēc nodarbībām pulciņos, komandās, klubos, 
un baisi ir iedomāties – kā viņi jutīsies Jelgavas 
ielās un kā par viņiem uztrauksies mājās esošie 
vecāki!

un šādos brīžos nekādi nespēju saprast – 
kas notiek Jelgavas domes vadības galvās, kas ir 
viņu darbības (biežāk gan bezdarbības) patiesie 
iemesli? Jau vairāku mēnešu garumā, atgādinot 
par nesamērīgajiem tēriņiem, uzturot aģentūru 
Zemgales INFO un pārmaksājot simtiem tūksto-
šus latu privātbiznesam par ledus laukuma nomu 
Jelgavas ledus sporta skolas vajadzībām, esmu 
centies saukt pie loģiskā saprāta gan domes po-
zīcijas deputātus, gan atbildīgās pašvaldības 
amatpersonas (g. auzu, i. Škutāni, a. rāviņu). 
diemžēl atbildīgie par šo pašvaldības līdzekļu 
atklātu izšķērdēšanu izliekas, ka viss ir vislabāka-

jā kārtībā, un tikmēr pilsēta slīgst tumsā, dodot 
reālu pamatu kriminogēnās situācijas eskalācijai 
Jelgavā!

Cik var saprast, tā ir tā drošība, ko savās 
priekšvēlēšanu runās un rakstos tā solīja pozīcijas 
deputāti no ZZs, Jl, tb/lNNk u.c.! patiesībā tas ir 
CiNisms attiecībā pret jelgavniekiem! Cinisms, 
kurš balstās uz Jelgavas domes vairākumu atbal-
stošo, deputātu un amatpersonu patvaļu, visat-
ļautību un nesodāmības sajūtu!

Nesen vietējos medijos parādījās pašvaldī-
bas aicinājums nelietot alkoholu Zinību dienā. 
apsveicama aktivitāte, kaut arī pēc formas un 
satura atgādina padomju laiku darbības, kad 
viss notika lozungveidīgi un bez patiesas ieinte-
resētības kaut ko reāli izdarīt. tā teikt atzīmēties 
ar ķeksīti. Nez kāpēc nerodas pārliecība, ka kāds 
no jauniešiem, izlasījis šo aicinājumu, tūlīt mainīs 
savus kaitīgos ieradumus!

viedoKlis

Dome šķērdē naudu, bet pilsēta slīgst tumsā
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izvēle Jelgavas veikalos 
salīdzinoši maza
«Pašlaik lielāko daļu Jelgavas skolnieku 
apģērbj tirgus,» norāda modes un stila spe
ciāliste Evita Bosa. «Un tas ir loģiski, jo pus
audža gados bērni aug ļoti ātri, līdz ar to 
vecāki lauza galvu par apģērba funkcionalitā
ti un to, cik ilgi tas derēs. Jelgavā ir ļoti mazs 
pieprasījums pēc bērnu apģērba, līdz ar to arī 
piedāvājums veikalos ir diezgan vājš. Jelgavas 
un visas Latvijas problēma ir tā, ka arī veikalu 
segmentā nav vidusslānim adresēto. Ir vai nu 
tirgus un lietoto apģērbu veikali vai zīmolu 
veikali – Zara, Cubus un citi. Šie veikali pēc 
loģikas vidusslānim ir par dārgu, bet citas 
izvēles nav,» skaidro E. Bosa.

Šajā vasarā Jelgavas veikalu klāstu pie
meklējušas visai lielas pārmaiņas – aizvērts 
ne viens vien elektropreču veikals, solāri
ju studijas, arī apģērbu veikali. Vienlaikus 
durvis vēris liels skaits lietoto apģērbu un 

tā saucamo outlet veikalu. Jāpiebilst gan, ka 
vairs nav tie laiki, kad humpalu apģērba val
kāšana ierindoja bērnu grupā nabadzīgie, jo 
pašlaik šie veikali piedāvā pārsteidzoši plašu 
un kvalitatīvu preču klāstu ar piebildi, ka sev 
atbilstošākais jāpameklē. Bieži šajos veikalos 
nonāk arī jauni apģērbi no pagājušo gadu ko
lekcijām, kuri vienkārši vairs nav modē. Liela 
daļa mammu nešauboties apgalvo – labākie 
apavi ir tieši humpalās. Tur atrodami gan 
lietoti, gan pat nelietoti bērnu apavi, turklāt 
arī veikalos trūkstošie izmēri – 32. un 34. – 
un bērnu apavi no ādas, kādi reti mēdz būt 
citos Jelgavas apavu veikalos.

Plaša bērnu apģērbu izvēle ir veikalā Īriss 
Mātera ielā, tur atrodami arī dažādas kvali
tātes apavi gan lieliem, gan maziem. Diezgan 
plaša apavu izvēle ir nesen atvērtajā veikalā 
R.D.A. Lielajā ielā, bijušā veikala Mega XL 
vietā. Tāpat gluži labi bērnu apģērbi nopērka
mi arī jaunajā lietotu apģērbu veikalā Daivija, 
kā arī jau labi zināmajā veikalā Degas Zemga
les prospektā. Taču šie nav vienīgie – lielāki 
un mazāki, kvalitatīvi un ne tik kvalitatīvi 

lietotu apģērbu veikali Jelgavā atrodami vai 
uz katra stūra.

būt vai nebūt skolas formai
Atsaucoties uz sociālo nevienlīdzību skolēnu 
apģērbā un no tā izrietošajām problēmām, 
pēdējos gados arvien populārāka kļūst ideja 
par vienotu skolas formas tērpu ieviešanu. 
Skolas formām ir gan piekritēji, gan pretinie
ki, taču 1. septembrī arī Jelgavas skolās formas 
tērpos vai vismaz vienādās vestītēs ieradīsies 
arvien vairāk skolēnu.

Vienotās skolas vestītēs jau vairāk nekā 
gadu mācās Jelgavas 2. pamatskolas audzēk
ņi. Tur skolas formas tērpi tika ieviesti, lai 
mazinātu sociālo nevienlīdzību un veidotu 
bērnos piederības sajūtu savai skolai. «Mūsu 
skolā mācās diezgan daudz maznodrošinātu 
ģimeņu bērnu, kuri nevar ģērbties tāpat kā 
to turīgākie vienaudži. No tā arī rodas dažādi 
kompleksi, sekmības pazemināšanās, pat ag
resija. Jebkura sociālās nevienlīdzības izpaus
me bērnu vecumā ir īpaši sāpīga un bīstama. 
Turklāt apģērbs, kādā bērni, īpaši astoto un 
devīto klašu audzēkņi, nāk uz nodarbībām, 
veicina visādas vēlmes, bet tikai ne vēlmi 
mācīties. Nedrīkst aizmirst, ka skola ir nevis 
laika pavadīšanas iestāde, bet gan vieta, kur 
notiek nopietns darbs – proti, publiska lie
tišķa iestāde. Formai ir daudz pozitīvu psi
holoģisku aspektu – tā noskaņo darbam, liek 
bērniem saņemties, tā nenovērš uzmanību, 
bet veicina koncentrēšanos. Turklāt ikviena 
uniforma liecina par piederību kādai vienotai 
sabiedrībai, savā ziņā tā ieaudzina patriotis
mu. Ne jau velti elitārās mācību iestādēs visā 
pasaulē, tostarp arī mūsu valstī, ir vienotas 
formas elementi,» tā formas tērpu ieviešanu 
skaidro skolas direktore Ludmila Gineite.

Sākotnēji audzēkņi nevalkāja pilnu 
formas tērpu, bet tikai vestītes, kurām varēja 
pieskaņot vēl kādu apģērba gabalu no pilnā 
formas komplekta. Ieviešot vienotos tērpus, 
L. Gineite prognozēja, ka ar laiku audzēkņi 
paši sāks valkāt pilnu formu. Lai gan skolas 
pirmā pieredze sadarbībā ar tērpu izgata
votājfirmu nebija līdz galam veiksmīga, jo 
firma bankrotēja, L. Gineite teic, ka bērniem 
formas tērpi ļoti patīk, un viņi vēl pirms 

kā apģērbt savu skolnieciņu

Vairākas Jelgavas skolas piekritušas izmēģināt skolas formas.

rudens atnāk ar rūpēm par skolai vajadzīgo – apģērbu, grāmatām un rakstāmlietām. 
līdz šim lielāko daļu naudas vajadzēja tērēt arvien jaunu grāmatu un darba 
burtnīcu iegādei, taču krīzes laikā skolas solās izvērtēt darba burtnīcu daudzumu un 
pazemināt prasības pēc jaunām grāmatām. tomēr, grozies kā gribi – bērns jāapģērbj 
tik un tā. Šoruden ne vienam vien vecākam vajadzēja pamatīgi palauzīt galvu par to, 
kā savu bērnu apģērbt pēc iespējas labāk, bet vienlaikus arī lētāk.
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firmas bankrota paguvuši iegādāties arī 
formas tērpa sarafāniņus, kaklasaites, getras, 
šortus un vēl daudz ko citu. Tagad, sadarbo
joties ar jau citu uzņēmumu, skola uzsākto 
tradīciju turpinās.

Vienoti ģērbsies arī citās skolās
Šajā mācību gadā formas tērpus izmēģināju
ma kārtā valkās arī Jelgavas 4. vidusskolas 1.b 
klases skolēni. Direktora vietniece mūzikas 
novirziena darbā Liena Celma uzskata – 
ja ar formām viss labi izdosies šajā klasītē, 
skola visdrīzāk lūgs tās iegādāties arī pārējo 
klašu audzēkņiem. «Glītos, vienotos tērpos 
skolēni tomēr ir disciplinēti un skaisti,» spriež 
L. Celma. Pagaidām arī 4. vidusskolas skolē
niem nebūs jāvalkā pilns formas tērps – puiši 
valkās vienādas ķiršu krāsas vestītes un kakla
saites, bet meitenes – rūtainus svārciņus vai 
sarafāniņus. Šī klasīte ir ar mūzikas novirzie
nu, tāpēc formas tērpi bērniem lieti noderēs 
arī uzstāšanās reizēs, nesot savas skolas vārdu. 
Klases audzinātāja Ilze Lillā stāsta, ka arī 
tērpu cenas ir visai demokrātiskas – 12 lati par 
vestīti ar jau uzšūtu skolas logo, 16 lati par sa
rafāniņu, 13 lati – par svārkiem, bet kaklasai
tes maksās 5,50 latus. «Lēmumu visi vecāki 
pieņēma diezgan vienprātīgi. Iespējams 
tāpēc, ka jāvienojas bija tikai vienas klases 
vecāku starpā. Uzskatu, ka būs ļoti jauki, un 
dēla klase rādīs jauku piemēru un sakārdinās 
arī citus skolēnus,» stāsta Mārtiņa mamma 
Sintija Slaveika.

Nedaudz citādi vienotā stila apģērbu 
nolemts komplektēt Ozolnieku vidusskolā. 
Tur visu klašu jauniešiem obligāti būs jāie
gādājas melna veste ar skolas logo, bet paši 
varēs izvēlēties valkāt arī džemperi, krekliņu, 
kaklasaiti vai šalli. Arī Ozolniekos lēmums 
par vienota ģērbšanās stila ieviešanu pie
ņemts pēc skolēnu un vecāku aptaujāšanas.

Ozolnieku vidusskolas audzēkņiem veste 
izmaksās no septiņiem latiem mazākajiem 
līdz 10 latiem lielākajiem bērniem. Par desmit 
līdz 14 latiem tai būs iespējams pieskaņot 
džemperi, par četriem līdz pieciem latiem – 
krekliņu, par pieciem latiem varēs iegādāties 
kaklasaiti, bet par astoņiem – šalli.

Lai gan katrā skolā formas tērpa izmak

sas atšķiras, tomēr nabadzīgāko ģimeņu 
vecāki uzsver, ka jebkurā gadījumā spēj 
savus bērnus apģērbt lētāk, nekā izmaksā 
skolas formas iegāde, līdz ar to jautājums par 
sociālo barjeru nojaukšanu joprojām paliek 
strīdīgs. «Ņemot vērā, ka Jelgavas skolās 
formas tērpi tiek ieviesti diezgan demokrā
tiskā veidā – ar iespējām kombinēt un variēt, 
citiem vecākiem varbūt ir ērtāk, bet manā ga
dījumā apģērbt savu bērnu kļūst vēl grūtāk 
nekā iepriekš. Tāpat taču jāpērk gan bikses, 
gan krekls, kas formā pašlaik neietilpst. Arī 
tik bieži apspriestais bagāto bērnu zīmēša
nās risks joprojām saglabājas, turklāt ikdie
nas apģērbs maniem skolniekiem ir vajadzīgs 
arī ārpus skolas – nestaigās taču visur formā! 
Līdz ar to pirkt vesti par 15 latiem visiem 
četriem bērniem, kuri līdz šim šādu apģērba 

gabalu nebija iecienījuši, krietni iesit man pa 
kabatu,» stāsta Evija. Savukārt tās mammas, 
kuras šādas cenas var atļauties, par formas 
tērpu ieviešanu ļoti priecājas. «Mums gan 
problēmu ar drēbju salīdzināšanu nav bijis, 
bet mani priecē skolas formu ieviešana. Kas 
gan var būt vēl labāk? Nav ne jāstaigā pa vei
kaliem, ne jālauza galva par to, kas ir modē, 
kas patiks – uzvelc un laid uz skolu! Varbūt 
sarežģītāk ir meitenēm, bet man ir puika un 
es par formas ieviešanu dēla skolā tikai prie
cātos,» uzskata sestklasnieka mamma Ieva. 
Savukārt E. Bosa norāda, ka sākumsko
lā bērna apģērbs ir gandrīz tikai atkarīgs no 
viņa vecāku naudas maka biezuma un at
tieksmes. Runājot par sociālo nevienlīdzī
bu skolas apģērba ziņā, jāatceras – šiko nevis 
bērni, bet gan viņu vecāki. 

Cenu salīdzinājums pirmklasnieka apģērbšanai

Jauni apģērbi 
(ņemot vērā arī atlaides) Lietoti apģērbi Skolas forma

kurpes no ls 5 no ls 2 -

bikses no ls 6 no ls 0,50 no ls 7

Jaka no ls 6 no ls 1 no ls 6

svārki no ls 3 no ls 0,50 no ls 5

krekliņš ap ls 2 no ls 0,20 no ls 3

džemperis no ls 5 no ls 1 no ls 8

Vienotās skolas 
vestītēs jau vairāk nekā 
gadu mācās Jelgavas 
2. pamatskolas audzēkņi.
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Skolas lielākais ieguvums ir pēc īpaša akus
tiskā projekta izbūvētā 450 kvadrātmetru 
lielā zāle, ar kuru lepojas arī skolas direktors 
Agris Celms. «Mūsu zāli veidojis Latvijas la
bākais akustiķis, Rīgas Tehniskās universitā
tes docents Andris Zabrauskis – te pat katra 
skrūve izvēlēta ar viņa ziņu. Griesti, sienas, 
logi – viss izgatavots no īpašiem materiāliem. 
Žalūzijas, piemēram, uzsūc lieko šalkoņu, kas 
rodas pilnā zālē, un kur nu vēl stacionārā ap
skaņošanas iekārta. Pagaidām tāda mums ir 
vienīgajiem,» lepojas direktors. 

«Mūzikas zāles projekts tika realizēts sa
darbībā ar akustikas ekspertu. Labam ska

nējumam zālē ir veidotas viļņotas un skaņu 
absorbējošas sienas. Faktiski projekta gaitā 
netika izbūvēta neviena taisna siena, kas 
tikai pierāda sarežģīto būvniecību un nepie
ciešamo precizitāti,» projektu raksturo LEC 
celtniecības departamenta direktors Indulis 
Eglītis.

Atgādinām, ka skola tikusi pie jauna, 
5713 kvadrātmetru plaša trīsstāvīga korpusa. 
Tajā atrodas aktu zāle, mācību telpas, bib
liotēka ar lasītavu, kā arī konferenču telpa. 
Jaunais korpuss ir savienots ar pārējo skolas 
ēku. Projekta ietvaros jau pērn oktobrī Jel
gavas 4. vidusskolai tika pabeigta ēdnīcas 
izbūve, kas ļāva iepriekšējo ēdnīcas zāli re
konstruēt par nelielu sporta zāli mazāko 
klašu skolēniem. 

Jelgavas novadā  
reorganizē četras skolas
Jelgavas novada deputāti lēma par četru 
novada pamatskolu reorganizācijas plānu, 
padarot tās par kaimiņu pagastu skolu fili-
ālēm. reorganizēta glūdas pamatskola, nodo-
dot to svētes pamatskolai un turpmāk tā būs 
svētes pamatskolas glūdas filiāle. platones un 
lielvircavas pamatskolas nodotas vircavas vi-
dusskolai, tās turpinās pastāvēt kā vircavas 
vidusskolas filiāles. savukārt lielplatones pa-
matskola nodota elejas vidusskolas pārziņā.
glūdas un lielplatones filiālēs turpmāk mācī-
sies 1. līdz 6. klašu skolēni, lielvircavas filiālē – 
pirmsskolas un 1. līdz 5. klašu skolēni, bet pla-
tones filiālē turpmāk darbosies pirmsskolas 
un 6. līdz 9. klašu skolēni.par šādu soli novada 
domei vajadzēja izšķirties, ņemot vērā finan-
sējuma samazinājumu mērķdotācijām paš-
valdību izglītības iestāžu pedagogu darba sa-
maksai valsts budžetā 2009. gadā.

Teteles pamatskolā  
pietrūkst skolotāju
atšķirībā no Jelgavas novada, kur tika ap-
vienotas vairākas skolas, ozolnieku novadā 
darbu turpina visas izglītības iestādes, taču 
darbu pametis pensijas vecumu sasniegu-
šais, ilggadīgais teteles pamatskolas direktors 
antons Želna. «ozolnieku vidusskolā ar peda-
gogiem problēmu nav, taču teteles pamat-
skolā gan situācija ir ļoti grūta, jo tur daudzi 
pedagogi bija pensijas vecumā,» stāsta ozol-
nieku novada domes izglītības, kultūras un 
veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas 
priekšsēdētāja anita bībere. «turpmāk pamat-
skolā būs problēmas ar ģeogrāfijas, ķīmijas, 
bioloģijas, mākslas un fizikas skolotājiem, 
darbu domā atstāt arī angļu valodas pasnie-
dzēja,» tā jau iepriekš radušos situāciju ko-
mentēja a. Želna. ozolnieku novadā darbojas 
ozolnieku vidusskola un teteles pamatskola, 
pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte, Bitīte un 
Saulīte, kā arī ozolnieku mūzikas skola.

Mazāk naudas mācību  
grāmatu iegādei 
Jelgavā mācību grāmatu iegādei pašvaldība 
piešķīrusi krietni mazāk naudas nekā pērn – 
3,20 latus par skolēnu, tomēr tas ir vairāk nekā 
skolas saņems no valsts, jo budžeta piešķirtais 
finansējums mācību grāmatu iegādei skolās 
šogad būs aptuveni 1,15 lati par skolēnu. salī-
dzinoši 2008. gadā par katru izglītojamo paš-
valdība skolām piešķīra 8,60 latus. «kopumā 
Jelgavas skolas ar grāmatām ir labi nodroši-
nātas, jo iepriekšējos gadus diezgan dāsni rū-
pējāmies par grāmatu iegādi, līdz ar to esam 
izveidojuši labas rezerves. skolām vajadzēs iz-
vērtēt prioritātes jaunu grāmatu iegādē, taču 
krīzi noteikti varēsim pārciest ar esošajām grā-
matām,» uzskata Jelgavas izglītības pārvaldes 
vadītāja gunta auza. pērn valsts finansējums 
mācību līdzekļu iegādei uz vienu izglītojamo 
bija 4,12 lati, kas bija par 0,25 latiem vairāk nekā 
2007. gadā. savukārt 2006. gadā šim nolūkam 
uz vienu izglītojamo tika piešķirti 1,86 lati.

pabeigta 
4. vidusskolas piebūve

Jelgavas 
4. vidusskola 
tikusi arī pie 
modernas 
aparatūras.

augusta beigās ekspluatācijā tika nodota Jelgavas 
4. vidusskolas piebūve. būvkomisija par labām atzina ne 
vien jaunās telpas, bet arī atzinīgi novērtēja zāles akustiku, 
kuru lienas Celmas vadībā demonstrēja skolas koristes.

Jaunās zāles griesti, sienas, logi – viss gatavots no īpašiem materiāliem.



2009.  g a da  s e p t e m b r i s  •  N r .  24 ( 73 )  11

I l z e  lu k s t I ņ a 

F oto :  k r I š J ā n I s  g r a n t I ņ š

«Uz šo jautājumu var paskatīties no trim 
skatupunktiem – pašvaldības, bērnudārza 
vadības un vecāku. Man šķiet, ka šajos grū
tajos laikos tomēr vajadzēja saņemties un pa
skatīties no vecāku viedokļa,» uzskata pri
vātās pirmsskolas izglītības iestādes Saulītes 
rakari vadītāja Ilze Tomašūna. Viņa stāsta, 
ka jaunais mācību gads sācies ar dalītām 
jūtām, jo bērnudārzā vajadzēja likvidēt vienu 
grupiņu, atlaist audzinātāju, un pašlaik nauda 
jāskaita ļoti rūpīgi, lai varētu veikt visus 
maksājumus.

par bērnu mēnesī 
jāmaksā 65 lati
Saulītes rakarus pagājušajā gadā apmek
lēja 125 bērni sešās grupās, šogad bērnu
dārzs plāno uzņemt tik pat daudzus bērnus, 
taču – piecās grupiņās. Tas ļautu samazi
nāt vecāku līdzfinansējumu. «Pašlaik esam 
samazinājuši mēneša maksu no 80 līdz 
65 latiem, taču, ja izdosies izveidot grupiņas 
ar 24 bērniņiem, varam maksu nolaist līdz 
55 latiem,» stāsta I. Tomašūna. Lētāk vieta 
dārziņā maksās 18 Ozolnieku, Valgundes un 
Jaunsvirlaukas bērniem, jo viņus pašvaldī
bas dotē ar 60 latiem.

Dārziņa vadītāja stāsta, lai gan krīzi izjūt 
teju visi vecāki, un bērni no dārziņa tiek ņemti 
ārā arī naudas trūkuma dēļ, netrūkst vecāku, 
kuri priecīgi atbrīvojušās vietas aizpilda. «No 
janvāra gaitas mūsu bērnudārzā pārtraukuši 
39 bērniņi, bet iemesli ir dažādi – 14 sagai
dīja vietu pašvaldības dārziņā, trīs kopā ar 
vecākiem pameta valsti, vēl 14 devās uz citu 
privāto dārziņu vai skolu. Jā, astoņu bērnu 
vecāki arī nespēja vairs samaksāt. Taču tajā 
pat laikā uzņēmuši esam vēl 31 bērnu, līdz ar 
to tā starpība nav tik liela,» stāsta I. Tomašū
na un piebilst, ka vietas dārziņā vēl ir, bet ilgi 
gaidīt gan nevajadzētu.

taupa un cer uz 
deputātu godaprātu
«Pašlaik gan nav runa par izdzīvošanu, bet 
grūti būs. Cenšamies taupīt arī uz ēdināša
nu – pusdienu maksu samazinājām no 1,80 
uz 1,60 latiem, tāpat izmantojam savu brīniš
ķīgo remontstrādnieku Vilni Turmoviču, kurš 
gatavo fantastiskas šūpoles un plauktu sistē
mas grupu telpām, ko veikalā nopirkt atļauties 
būtu ļoti grūti. Turpinām remontēt kabine
tus, palīgtelpas, taču krīzes dēļ nevarējām iz
remontēt zāli. Liels paldies arī vecākiem, kuri 
ļoti palīdz. Piemēram, Andrejs Vasevičs mums 
izgatavoja brīnišķīgu lapeni, bet viņa sieva 
Agate – uzzīmēja dārza projektu, kuru pakā

peniski centīsimies īstenot,» stāsta vadītāja.
Privātajiem, atšķirībā no pašvaldības bēr

nudārziem, nav iespēju izmantot Eiropas 
fondu līdzekļus vai piedalīties projektos, līdz 
ar to jāņem kredīti, kuri pēc tam, protams, 
tiek daļēji atmaksāti arī no vecāku kabatas, 
norāda bērnudārza vadītāja.

«Varu teikt tikai lielu paldies visiem 
saviem darbiniekiem, kuri ir brīnišķīgi, at
raktīvi un bērnus mīloši, īpaši radošajām 
skolotājām Mārītei Dillei, Vinetai Štubei un 
Unai Ļahai, kā arī mūsu iestādes dvēselei me
todiķei Ievai Daknei. Atliek vien cerēt, ka 
turpmāk pašvaldības deputāti tomēr ņems 
vērā to, ko paši rakstīja savās priekšvēlēša
nu programmās – visiem vienādas tiesības. 
Domāju, tas attiecas arī uz Jelgavas bērniem,» 
noteic I. Tomašūna. 

privātajos bērnudārzos 
naudu skaita rūpīgi

Jelgavā rindā uz vietu 
bērnudārzā gaida 
602 mazie pilsētnieki.

lai gan Jelgavas pašvaldība atradusi līdzekļus arī privāto 
bērnudārzu līdzfinansēšanai, jaunajā mācību gadā tie 
ir ievērojami mazāk. Ņemot vērā ekonomisko situāciju, 
privāto bērnudārzu vadība raizējas, vai mazuļu vecāki 
spēs samaksāt par savas atvases laišanu privātajā dārziņā.

faKti

 Jelgavas pašvaldība privātajiem bērnudār-
ziem kompensē 50% jeb 53 latus par katru 
bērnu līdz 5 gadu vecumam un 40% jeb 
42 latus par katru bērnu no 5 līdz 6 gadiem 
no izdevumiem, kas tiek tērēti katram 
bērnam pašvaldības bērnudārzos.  

 2009./2010. mācību gadā pirmsskolas izglī-
tības programmu apgūs 1717 bērni pašvaldī-
bas pirmsskolas izglītības iestādēs, 834 bērni 
privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs un 
379 bērni pirmsskolas grupās, kas izveidotas 
un darbosies skolās.

 pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas iz-
glītības programmas apguvei pavisam reģis-
trēti   1776 pieteikumi, no tiem 602 bērniem, 
kuri dzimuši 2004.-2008. gadā, 2009. gadā 
nevaram nodrošināt vietu pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādēs. vasaras periodā vē-
rojama tendence, ka vecāki izņem bērnu no 
bērnudārza, un tad šī atbrīvojusies vieta tiek 
piešķirta nākamajam konkrētajā gadā dzi-
mušajam bērnam, informē Jelgavas izglītības 
pārvaldes galvenā speciāliste pirmsskolas iz-
glītības jautājumos sarmīte Joma.

 pulkveža brieža ielas bērnudārza ēkas reno-
vācijas  nodrošināšanai sagatavoti divi projekti. 
24. augustā vides ministrijā iesniegts projekts 
Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas 
pilsētas izglītības iestāžu ēkās un 17. septembrī 
valsts reģionālās attīstības aģentūrā tiks ie-
sniegts projekts finanšu piesaistīšanai renovāci-
jas darbu veikšanai.
plānots, ka bērnudārza renovāciju varētu 
pabeigt līdz 2010. gadam. atjaunotajā ēkā 
ar vietu bērnudārzā varēs nodrošināt ap 
250 mazo jelgavnieku.
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BTA Jelgavas filiālē ik gadu tiek apkalpoti ap
tuveni 10 500 klienti, un, saskaņā ar uzņēmu
ma apkopotajiem datiem, mūsu pilsētā, salī
dzinot ar pērno gadu, pieprasījums pēc BTA 
pakalpojumiem sarucis par aptuveni 25%. 
Tas ir par 2% vairāk nekā visā valstī kopumā. 
Salīdzinot ar 2008. gadu, kritums novērojams 
KASKO (brīvprātīga transportlīdzekļa ap
drošināšana) un OCTA iegādē.

«Pārdoto KASKO polišu skaita samazi
nāšanās saistīta ar vairākiem faktoriem: dau
dziem mūsu klientiem automašīnas ir izpirk
tas no līzinga un tādēļ nav obligāti vajadzīgs 
KASKO, tāpat cilvēkiem vienkārši nav naudas 
šīs polises pirkšanai. Ir arī daļa klientu, kuriem 
līzinga kompānijas mašīnas ir atņēmušas,» ie
meslus uzskaita M. Pelsis. Pieprasījums pēc 
KASKO šogad krities par 8%. Skaitlis nav tik 
liels, jo vienu klientu vietā nāk citi, kuri agrāk 
dažādu iemeslu dēļ šīs polises nepirka vai iegā
dājās tās citās apdrošināšanas kompānijās.

Tāpat ne tikai Jelgavā, bet arī citviet esot 
novērota tendence, ka daudzi spēkratu īpaš
nieki OCTA polisi vairs nepērk uzreiz uz gadu, 
bet gan tikai trijiem vai sešiem mēnešiem.

Vairāk rūpējas 
par īpašuma drošību
Taču automašīnas apdrošināšana daudziem jel
gavniekiem vairs nav prioritāte. To apliecina arī 
BTA Jelgavas filiāles vadītājs, uzsverot, ka pie
augums novērojams tieši īpašuma un nelaimes 
gadījumu apdrošināšanā, ko varot izskaidrot ar 
to, ka cilvēki vairāk rūpējas par savu un sava 
īpašuma drošību, jo, līdz ar ekonomiskās krīzes 
padziļināšanos, tiek prognozēts zādzību skaita 
pieaugums. «Pie mums pēdējā laikā vēršas 
arī tie cilvēki, kuri līdz šim mājokļus vai citu 
īpašumu nav apdrošinājuši, taču ekonomiskās 
krīzes dēļ nolēmuši to izdarīt,» tā M. Pelsis.

Krāpšanas mēģinājumu 
nav daudz
Esošā situācija liek būt modrākiem arī pašiem 
apdrošinātājiem, jo daudzi agrāk godīgie 
klienti var būt spiesti nostāties otrā likuma 
pusē. M. Pelsis kopš aprīļa, kad uzsāka darbu 

Jelgavas filiālē, ar nopietniem krāpšanas mē
ģinājumiem nav saskāries. Viņš atminas tikai 
vienu gadījumu, kad kāds potenciālais klients 
gribējis apdrošināt mašīnu, taču nav ļāvis spe
ciālistiem savu spēkratu no vienas puses bildēt, 
lai tie nepamanītu, ka auto ir apskādēts. Speciā
lists gan atgādina, ka apdrošinātājs nespēs pa
līdzēt tajā situācijā, ja auto patiesi būs nozagts 
vai cietis negadījumā, ja tā īpašnieks nebūs ie
vērojis līgumā rakstīto. «Mašīnā, piemēram, 
nedrīkst atstāt auto tehnisko pasi un atslēgas, 
jo gadījumā, ja spēkrats tiks nozagts, apdro
šinātājs nespēs palīdzēt, jo līgumā ir teikts, ka 
klientam jāuzrāda apdrošinātajam gan tehnis
kā pase, gan atslēgas,» atgādina speciālists.

rīko akcijas, 
pazemina cenas
Taču uz esošo situāciju var paraudzīties arī 
no cita skatu punkta – BTA saviem esošajiem 
un topošajiem klientiem piedāvā arī dažādus 
akcijas produktus. Nesen, piemēram, bija 
īpašuma apdrošināšanas akcija, kura guva 
lielu atsaucību.

«Pie mums nāca pat citu apdrošināša
nas sabiedrību klienti, tieši šī izdevīgā piedā
vājuma dēļ. Pašlaik mums ir akcijas KASKO 
polisei – Ekonomiskais KASKO un Prasi 
odziņu savai KASKO polisei. Ekonomiskais 
KASKO nozīmē to, ka, apdrošinot automa
šīnu, tiek piemēroti tikai pilnīgas bojāejas 
(zaudējumi pārsniedz 70% no spēkrata vērtī
bas) vai zādzības riski, tāpēc polise ir par 60% 
lētāka, salīdzinot ar pilna seguma KASKO 
polisi. Apmaksājot to uzreiz vai divos mak
sājumos, vadītāja un blakussēdētāja Nelai
mes gadījumu apdrošināšana ir bez maksas. 
Prasi odziņu savai KASKO polisei nozīmē, ka, 
pērkot šo akcijas polisi, BTA darbiniekiem 
jāpiedāvā nulles procentu pašrisks zādzību 
un mašīnas bojāejas gadījumā. Ja darbi
nieks to nav piedāvājis, klientam ir tiesības 
to saņemt bez maksas,» labās lietas uzskaita 
M. Pelsis. Tāpat apdrošinātāji ir spiesti paze
mināt cenas, kas apdrošināšanas pakalpoju
mus padara vēl pieejamākus.

«Klienti ir, mūsu speciālisti strādā, viss 
notiek,» uzsver Jelgavas filiāles vadītājs. 

pieaug interese par 
mājokļu apdrošināšanu

«Pie mums pēdējā laikā vēršas cilvēki, 
kuri līdz šim mājokļus vai citu īpašumu 
nav apdrošinājuši, taču ekonomiskās 
krīzes dēļ nolēmuši to izdarīt,» stāsta 
apdrošināšanas akciju sabiedrības BTA 
Jelgavas filiāles vadītājs Mareks Pelsis.

ekonomiskā situācija ietekmējusi arī apdrošināšanas jomu. pieprasījums krities, taču 
apdrošināšanas akciju sabiedrības bta Jelgavas filiāles vadītājs mareks pelsis norāda, 
ka pašlaik novērojama jauna tendence – cilvēki daudz vairāk apdrošina īpašumu 
un nodrošinās pret nelaimes gadījumiem un zādzībām, savukārt spēkratiem nereti 
iegādājās tikai obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (oCta) polisi.

uzziņa

bta savu darbību sāka 1993. gadā, pārsva-
rā darbojoties jūras un gaisa transporta 
jomā, taču laika gaitā bta ir izstrādājusi 
daudz citus labus produktus. riska apdro-
šināšanas sabiedrības latvijā var iegūt li-
cences 18 apdrošināšanas veidos, no tām 
bta izsniegtas 17.
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«No nākamā gada Apsardze darbu turpinās 
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes 
Kārtības policijas biroja paspārnē. Būtiskā
kās izmaiņas būs tādas, ka firmas darbinieki, 
apbraukājot apsargājamo objektu maršrutus, 
veiks arī patruļdienesta darbinieku pienā
kumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā 
pilsētā,» par gaidāmajām pārmaiņām stāsta 
B. Kohanovskis. «Kaut gan citviet Apsardzes 
filiāles slēgs, Jelgavas nodaļā pat netiks sa
mazināts darbinieku skaits, tieši otrādi – pie
ņemsim vēl pāris cilvēkus no likvidētajām 
Apsardzes nodaļām, piemēram, Kandavas un 
Tukuma. Jāpiebilst, ka visus brīvlīguma dar
biniekus gan atlaidīsim, tādējādi mūsu uzņē
mumā paliks strādāt tikai profesionāļi – dar
binieki ar policista izglītību. Kopumā Ap
sardzes darbinieku skaits Jelgavas nodaļā – 
aptuveni 30 cilvēku – saglabāsies arī pēc 
reorganizācijas.»

Jelgavā firma apsargā gandrīz 1300 objek
tus, tostarp vairāk nekā 200 dzīvokļus, aptu
veni 300 privātmājas un apkalpo 500 trauk
smes pogas. Pēdējās ir īpaši izveidota drošības 

sistēma, kas ļauj bez telefona zvana izsaukt 
Apsardzes darbiniekus uz notikuma vietu, 
piemēram, tas var būt lielveikals, kur noti
kusi zādzība, vai dzīvoklis, kurā cilvēkam 
palicis slikti, bet viņš nevar nevienam piezva
nīt (turklāt, ja var, tad mēdz gadīties, ka tele
fona līnija ir aizņemta) – atliek tikai nospiest 
trauksmes pogu, un piecu vai sešu minūšu 
laikā Apsardzes darbinieki ieradīsies objektā. 
Ja vien nav dažādi satiksmes ierobežojumi vai 
sastrēgumi, apsardzes firmas darbinieki iera
dīsies aptuveni desmit minūšu laikā.

Savukārt Ozolniekos Apsardzei ir ap mē
ram 40 apsargājamie objekti.

Atgādinām, ka iekšlietu ministre Linda 
Mūrniece, iepazīstoties ar Valsts kontroles at
zinumiem, Iekšlietu ministrijas iekšējā audita 
departamenta viedokli un Valsts policijas in
formāciju, 29. aprīlī deva rīkojumu Valsts po
licijas priekšniekam Valdim Voinam mēneša 
laikā sagatavot plānu apvienības Apsardze 
likvidēšanai. Ministre norādīja, ka tādā veidā 
valsts atsakās no sev nevajadzīgām funkci
jām un dod iespēju uzņēmējiem piedāvāt ap
sardzes pakalpojumus par konkurētspējīgām 
cenām. 

Apsardzes nodaļu 
Jelgavā nelikvidēs
Nodoms līdz gada beigām likvidēt valsts policijas apvienību 
Apsardze netiks īstenots līdz galam, proti, slēgs tikai mazākās 
un nerentablākās nodaļas, taču lielajās pilsētās, arī Jelgavā, 
nodaļas nelikvidēs, apgalvo Apsardzes Zemgales reģiona 
pārvaldes priekšnieks bogdans kohanovskis.

r o l a n d s  b a r ta š e v I c s

Par spīti prognozēm Jelgavā un novadā, 
salīdzinājumā ar pagājušo gadu, 
noziegumu skaits nav palielinājies. 
No 1. janvāra līdz 1. augustam Jelgavas 
pilsētas un rajona policijas pārvaldē 
(JPRPP) sākti 1434 kriminālprocesi, bet 
pērn – 1640.

No visiem reģistrētajiem noziegumiem 
625 bijušas zādzības (pērn – 587), tostarp 
85 dzīvokļu apzagšanas gadījumi, pagājuša
jā gadā to skaits bija 97. Šajā laika periodā 
nozagtas arī 48 automašīnas, 2008. gadā – 
62, informē JPRPP priekšnieka palīdze Ieva 
Sietniece. 

Noziedzīgi nodarījumi saistībā ar narko

tiskajām vielām (glabāšana, lietošana, reali
zācija u.c.) bijuši 36, pagājušajā gadā – 44. 

Likumsargi, kā norāda I. Sietniece, arī 
devuši lielu ieguldījumu nelegālā alkohola 
tirdzniecības apkarošanā, tādējādi panākot 
vairāku tā saucamo točku likvidēšanu. Par al
kohola realizāciju, glabāšanu un citām ar to 
saistītām darbībām šogad uzsākti 16 krimi
nālprocesi, pērn to skaits bija gandrīz divas 
reizes lielāks – 28.

Ekonomikas jomā šogad bijuši 56 no
ziedzīgi nodarījumi, 2008. gadā – 73. JPRPP 
tika ierosināti 33 kriminālprocesi par sevišķi 
smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, pērn 
to skaits sasniedza 40. Arī laupīšanu skaits ir 
nedaudz sarucis – 27, 2008. gadā – 31.

Šogad gan palielinājies smagu noziedzīgu 
nodarījumu skaits, attiecīgi – 464 pret 435.

Kaut gan šāgada statistika ir pozitīvāka 
par pagājušā gada skaitļiem, tomēr likumsar
gi ar bažām gaida rudens un ziemas mēnešus, 
jo, ekonomiskajai situācijai turpinot paslikti
nāties, likumpārkāpumu skaits var jūtami pa
lielināties. Visvairāk varētu pieaugt mājokļu 
un veikalu apzagšanas gadījumi, kā arī lau
pīšanas. Turklāt, kā norāda vairāki policijas 
pārstāvji, laupīšanas var palikt smagākas jeb 
brutālākas. 

Tādēļ iedzīvotājiem vajadzētu laikus no
drošināties ar dažādiem pašaizsardzības lī
dzekļiem, kā arī ievērot citus drošības notei
kumus, piemēram, nenēsāt līdzi dārglietas 
vai citas lietas, kas var piesaistīt laupītājus, 
bez vajadzības nekontaktēties ar nepazīsta
mām personām, izvairīties staigāt pa neap
gaismotām vietām utt. 

Prognozē zādzību un laupīšanu 
pieaugumu rudenī un ziemā

Pašaizsardzības 
līdzekļus pērk mazāk

g u n d e g a  s t r au t I ņ a

Drīz sāksies tumšais gadalaiks – 
rudens, kad vakaros pilsētas ielās 
ne vienmēr ir droši. Taču, kā norāda 
pilsētas divu ieroču tirgotavu 
pārstāvji, jelgavnieki nesteidzas 
iegādāties pašaizsardzības 
līdzekļus.

tirdzniecības centrā Pilsētas pasāža 
esošā veikala Gards vecākais pārdevējs 
vjačeslavs mališevs skaidro, ka tirgotavā 
var iegādāties vairākus pašaizsardzības 
līdzekļus, kuru lietošanai nav nepiecieša-
ma licence. 

«Nemanām, ka palielinātos pieprasī-
jums, jo iedzīvotāji izjūt naudas trūkumu 
un vakari vēl nav tik tumši, lai par to aiz-
domātos,» uzsver v. mališevs. lai iegādā-
tos piparu gāzes balonu, pircējam jāšķiras 
no 2,7 līdz 6 latiem, gāzes pistole maksā 
sākot no 45 latiem. aizsardzībai noder arī 
elektrošoki, kuru iegādei jāatvēl vismaz 
32 lati.

arī veikala Lija pārstāvis norāda, ka 
vasaras mēnešos klientu pieplūdums nav 
novērots, īpaši, ja salīdzina situāciju ar 
pagājušo gadu, kad pašaizsardzības lī-
dzekļus jelgavnieki iegādājās ļoti aktīvi. 
iespējams, arī tāpēc, ka daudzi jau iegā-
dājušies līdzekļus pašaizsardzībai, šogad 
tos pērk mazāk.
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JCI Latvia kongress ir viens no oficiālajiem 
šīs organizācijas pasākumiem, kas tiek rīkots 
katru gadu, pulcējot vairāk nekā 150 JCI 
biedru, interesentu un sadarbības partneru 
no Latvijas un ārvalstīm.

Kongresa organizētājs Nauris Karelis 
uzsver, ka kongresa nozīmīgākie uzdevumi 
ir ne tikai informēt sabiedrību par JCI Latvia 
aktivitātēm un parādīt organizācijas piedāvā
tās iespējas, bet arī piesaistīt kongresa dalīb
nieku uzmanību reģiona attīstībai, izaugsmei 
un potenciālajām biznesa iespējām.

Aicināti piedalīties 
Zemgales uzņēmēji
«Kongresa ietvaros rīkotajos semināros tiek 
aicināti piedalīties visi Zemgales uzņēmēji un 
sociāli aktīvie iedzīvotāji, kam rūp savas valsts 
un reģiona nākotne un kas vēlas paplašināt 
savus sociālos tīklus, pilnveidot sevi un iegūt 
jaunu pieredzi un zināšanas. Aicināti arī stu
denti, kas apgūst zināšanas un nākotnē varētu 
kļūt par darba devējiem,» stāsta N. Karelis.

Īpaša uzmanība kongresa laikā tiks pie
vērsta zinātnes un biznesa sadarbībai, jo 
tikai ieviešot ražošanā jaunas tehnoloģijas, 
iespējams radīt inovatīvus produktus. Kon
gresa laikā divas dienas veltītas izglītojo
šiem semināriem, savukārt kongresa noslē
guma dienā plānota iepazīšanās ar Zemga
les reģiona vienu no zināmākajiem uzņēmu
miem Latvijā – Tērvetes alus ražotni.

Jauni apvāršņi biznesa 
paplašināšanai
Seminārus vadīs pieredzējuši un pazīsta
mi speciālisti – Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes profesore Baiba Rivža, lektore 
Irēna Baraškina, Pils aptieku tīkla vadītāja 
un īpašniece Dina Kurzemniece un Latvi
jas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 
valdes priekšsēdētāja, profesore Žaneta 
JaunzemeGrende. N. Karelis uzsver, ka 
semināru tēmas – mentorings, reklāma, 
biznesa inkubatori, korporatīvā sociālā at
bildība – ir vērstas uz augšupeju, jo ikvienas 
jaunas zināšanas paver apvāršņus biznesa 
paplašināšanai.

Protams, paredzēta arī plaša izklaides 
programma. Lieliskas iespējas kongresa da
lībniekiem sniegs Jelgavas pils, kurā notiks 
gan Spoku nakts kopā ar dažādiem mītiem 
apvīto Balto dāmu, gan noslēguma balle ar 
austrumnieciskām vēsmām un dejām big
benda pavadījumā.

Plašāku informāciju par dalību un 
programmu var atrast kongresa mājaslapā 
www.jci2009.lv. 

Jaunie uzņēmēji Jelgavā

Ar JCI atbalstu un 
aktīvu darbību tika 
īstenots Jelgavas 
pils izgaismošanas 
projekts.

Jelgavas tipogrāfija  
palielina eksportu
poligrāfijas uzņēmums Jelgavas tipogrāfija 
vienu no ražotās produkcijas veidiem – grā-
matas – sācis realizēt ārzemju tirgos, tādē-
jādi panākot eksporta pieaugumu aptuveni 
par 30 procentiem.

«protams, ienākumu kritums arī pie 
mums ir ievērojams, taču vismaz eksportā 
esam panākuši jūtamu izrāvienu attiecībā 
pret iepriekšējo gadu,» par pozitīvajām pār-
maiņām stāsta sia Jelgavas tipogrāfija valdes 
priekšsēdētājs Juris sīlis. «Jāpiebilst, ka ar 
grāmatu tirdzniecību latvijā sokas gaužām 
bēdīgi, savukārt, panākot vienošanos ar vai-
rākām izdevniecībām Zviedrijā, Norvēģi-
jā, somijā, vācijā un Nīderlandē, turpmāk 
grāmatu ražošanu varēsim attīstīt  tieši eks-
porta pieauguma dēļ.» 

bez grāmatām uzņēmums ražo arī rek-
lāmas materiālus (katalogus, bukletus, pla-
kātus u.c.), dienasgrāmatas, kalendārus un 
vizītkartes. No produkcijas klāsta tuvākā 
nākotnē eksporta vajadzībām plānots vairāk 
attīstīt arī kalendāru ražošanu. uzņēmums 
turpina meklēt jaunus sadarbības partnerus 
un iespējas, kā attīstīties tālāk un cīnīties ar 
krīzi, piemēram, piedaloties un prezentējot 
sevi dažādās izstādēs un citos pasākumos, 
piebilst J. sīlis.

Zelta vārpa atver  
septīto veikalu
Jelgavnieku un arī citu latvijas iedzīvotāju ie-
cienīto konditorejas izstrādājumu un maizes 
ražotājs sia Zelta vārpa, spītējot krīzei, pilsētā 
atvēris jau septīto veikalu.

«līdz šim par savu produkciju esam sa-
ņēmuši labas atsauksmes, tādēļ arī nākam 
pretī jelgavniekiem. izvērtējot dažādas 
vietas, secinājām, ka pētera un svētes ielu 
krustojums ir piemērota un izdevīga at-
rašanās vieta gan mums, gan veikala ap-
meklētājiem,» stāsta uzņēmuma valdes 
priekšsēdētājs viktors matjuhovs. «turklāt 
ik dienu saražotā prece, neskaitot mūsu 
tirdzniecības vietas, tiek piegādāta vēl ap-
tuveni 200 veikaliem Zemgalē, kurzemē un 
vidzemē. tālāk par rīgu un tās apkaimi, kā 
arī latgalē pagaidām neesam, jo tas mums 
ir par dārgu.» 

taujāts, kāds ir produkcijas noiets un ap-
grozījums krīzes apstākļos, uzņēmējs atbild, 
ka vasarā, it sevišķi jūlijā un augustā, maizi 
un citus konditorejas izstrādājumus pērk 
ievērojami mazāk, ko varētu izskaidrot ar 
atvaļinājumu sezonu vai silto laiku. bet, sa-
līdzinot šā gada pirmo pusi ar pērnā gada 
sākumu, var teikt, ka iedzīvotāji maizi ēd ap-
tuveni tikpat, cik pērn.

taču medus mucā ir arī savi darvas 
pilieni, atzīst uzņēmējs. «darbiniekus neat-
laižam, jo viņi ir mūsu prioritāte, taču algas 
gan esam spiesti samazināt. tāpat grūtības 
ir ar kreditēšanas iespējām, jo ar bankām 
pašlaik vienoties ir ļoti grūti. tādēļ cenšamies 
iztikt ar saviem resursiem.»

uzziņa

JCi ir starptautiska bezpeļņas organizācija, 
kas apvieno jaunus profesionāļus un uzņē-
mējus vecumā no 18 līdz 40 gadiem. Na-
cionālās JCi organizācijas darbojas vairāk 
nekā 100 valstīs, apvienojot vairāk nekā 
200 000 biedru visā pasaulē. JCi misija ir 
veidot un palīdzēt veidoties globālajai sa-
biedrībai, piedāvājot iespēju jauniem cilvē-
kiem pilnveidot sevi, attīstīt līdera spējas, 
sociālo ieinteresētību un atbildību, uzņē-
mējdarbību un sadarbību ar līdzcilvēkiem, 
radot pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā.
Jāpiebilst, ka tieši ar JCi atbalstu un aktīvu 
darbību tika īstenots Jelgavas pils izgais-
mošanas projekts.

vadi sevi un savu biznesu pats – tāds ir Junior Chamber 
International (JCi) Nacionālā kongresa 2009 vadmotīvs. 
kongress notiks no 11. līdz 13. septembrim Jelgavā – 
pilsētā, kurā savu darbību attīsta daudzi jaunie uzņēmēji, 
kas var dalīties pieredzē un sniegt vērtīgus padomus 
uzņēmējdarbībā un biznesa vadībā. 

Īsumā
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Jelgavā bezdarbnieku skaits sasniedzis 
jau sešus tūkstošus, turklāt apmēram 
desmitā daļa no viņiem ir ar augstāko 
izglītību.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jelga
vas filiāles vadītājs Māris Narvils skaidro, ka 
darbu meklē apmēram 700 cilvēki ar augstā
ko izglītību, turklāt nav izslēgts, ka šis skaits 
tuvākajos mēnešos palielināsies. Tikmēr NVA 
Jelgavā piedāvā vien 20 vakances, un grūti 
prognozēt, kad šis skaits varētu palielināties.

«Darba devēji meklē universālus darbi
niekus, piemēram, nesen darbu diezgan ātri 
atrada kāds bezdarbnieks, kas bija ne tikai 
šoferis, bet spēja arī remontēt transportlī
dzekļus un vēl bija ieguvis autopacēlāja vadī
tāja tiesības. Tas tādēļ, ka darba devēji, opti
mizējot sistēmu, mēģina dažādus darba pie
nākumus uzticēt vienam cilvēkam, nevis 
algot vairākus,» norāda filiāles vadītājs.

Pēdējā laikā palielinājusies arī intere
se par darbu ārzemēs, taču daudzas valstis 
skārusi krīze un ne visur darba rokas ir ne
pieciešamas. Pašlaik darba ņēmējiem izde

vīgākās ir Skandināvijas valstis, kurās gan 
ir lieli nodokļi, taču arī samaksa par darbu 
pietiekama augsta. Tiesa, tur nepieciešamas 
svešvalodu zināšanas.

Runājot par bezdarbnieku izglītošanu, 
pašreiz pieprasīta ir svešvalodu, tajā skaitā 
krievu valodas apmācība, datorapmācības 
kursi un auto vadīšana. Tas ļauj palielināt 
darba meklētāju konkurences spējas.

M. Narvils prognozē, ka situācija Jelgavā 
varētu nedaudz uzlaboties pēc rūpnīcas AMO 
Plant darba uzsākšanas, jo pieredze un eko
nomikas teorija rāda, ka viens ražošanā no
darbinātais nodrošina ar darbu apmēram trīs 
apkalpojošajā sfērā strādājošos.

Darba meklēšana ir viena no bezdarbnieku 
problēmām, taču otra – ilgstošā gaidīšana uz 
bezdarbnieku pabalstiem. Andrejs Eiduks, pie
mēram, darbu zaudēja maija beigās, bet bez
darbnieku pabalstu pirmo reizi saņēma tikai 
augusta beigās. Tik liela aizkavēšanās radusies 
tādēļ, ka darba devējs kavējies laikus iesniegt 
Valsts ieņēmumu dienestā nepieciešamos do
kumentus par darbinieka atbrīvošanu. «Es pat 
nesaprotu, kā mums ar ģimeni izdevās izturēt 
šos mēnešus, katrā ziņā parādi ir auguši, un arī 
paši esam izmocījušies,» piebilst jelgavnieks. 

Noskaidroti fokonkursa uzvarētāji
aprīlī un maijā rubrikā Mājdzīvnieki izsludinājām fotokonkursu Mans eksotiskais mīlulis. beidzot 
esam priecīgi paziņot uzvarētājus.

1. vietu ieguva svetlana a. (rē kāds kārumnieks!!!!), kura saņems Dino Zoocentra dāvanu karti 
25 latu vērtībā. 2. vietu ieguva inna markina (Cigāru smēķējot...), kura saņems Dino Zoocentra 
dāvanu karti 15 latu vērtībā. 3. vietā – lolita buša (Kādi mēs smuki!!), kam pienākas dāvanu karte 10 
latu vērtībā. dāvanu kartes lūdzam saņemt redakcijā. 

viena vakance uz 
300 bezdarbniekiem Valgundes novadā  

ražo kafiju 
iespējams, daudzi jelgavnieki, mal-

kojot savu rīta kafiju, nemaz nezina, ka tā 
ražota netālajā valgundes novadā. vīto-
liņu ciemā darinātās kafijas zīmols King-
ston ir plaši pazīstams ne tikai latvijas 
tirgū, bet arī lietuvā, igaunijā, krievijā, 
baltkrievijā un anglijā. uzņēmums Altus, 
kas darbojas kopš 1998. gada, pašlaik 
realizē aptuveni desmit tonnu augstā-
kā labuma kafijas mēnesī. asortimentā ir 
apmēram 60 kafijas šķirņu, tai skaitā arī 
desmit aromatizētās kafijas veidi.

Evopipes ražošanas attīstībā 
investēs miljonu 

paplašinot ražošanu un stiprinot uz-
ņēmuma eksportspēju, polimēra cauruļu 
ražotājs Evopipes plāno investēt vienu 
miljonu latu jaunas tehnoloģiskās ražoša-
nas līnijas bloka iegādē.

līdz ar jaunās ražošanas līnijas ievie-
šanu, uzņēmums paplašinās savu piedā-
vāto sortimentu elektroinstalācijas ka -
beļu aizsardzības produktu programmā. 
Jaunā iekārta ļaus ražot tehnoloģiski ino-
vatīvus produktus – trīsslāņu caurules ar 
speciālu slīdvirsmu cauruļu iekšpusē.

Caurules tiks ražotas no halogēnbrī-
viem polimēru materiāliem, kuras nākotnē 
izmantos arvien vairāk. Šādas tendences ir 
novērojamas eiropas tirgū, gan arī baltijā. 
Halogēnbrīvie materiāli nesatur ķīmiskos 
elementus halogēnus. tos nesaturoši pro-
dukti ugunsgrēka gadījumā izdala 10 reižu 
mazāk dūmus nekā tradicionālie materiāli, 
un dūmi ir mazāk toksiski.
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Jelgavā nu jau divi 
Kanclera NAMI
«Pie lēmuma paplašināt savu darbību 
nonācām pēc laimīgas apstākļu sakritības. Re
montam paredzētos līdzekļus taupījām nebal
tām dienām, un vienlaikus Pasta ielas Kancle
ram arī beidzās telpu īres līgums, kuru īpaš
nieks nepagarināja. Līdz ar to izmantojām iz
devību iegādāties bijušā veikala Omega telpas 
un izveidot otru Kanclera NAMU. Sākumā 
biju pret vienādiem nosaukumiem, jo man 
šķita, ka Kanclera NAMS ir viens un neatkār
tojams, taču nonācām pie kopīga slēdziena, ka 
abi veikali piedāvās plašāku preču klāstu nekā 
klasiskais Kanclers,» stāsta SIA Kanclers plus 
valdes priekšsēdētājs Edmunds Barkāns.

Jaunajā Kanclera NAMĀ plānots vairāk 
uzmanības veltīt dažādiem kreatīvajiem un 
hobijmateriāliem – plašākā klāstā tiks piedā
vātas krāsas papīra, stikla, auduma apglezno
šanai, ziepju un sveču masas, izšujamie diegi, 
pērlītes un citas vien Kanclers plus tīkla veika
los atrodamas lietas. «Ceram arī attīstīt sadar
bību ar Jelgavas māksliniekiem un mākslas 
skolu, rīkot kursus, kuros varēs apgūt dažādas 
rokdarbu tehnikas,» stāsta E. Barkāns.

Ap 200 kvadrātmetru atvēlēti kancele
jas piederumiem, savukārt otrajā stāvā pircē
jus gaida jauns mēbeļu piedāvājums. «Galve
nais, lai pircēji saprot – Kanclera NAMOS tos 
gaida kas vairāk nekā tikai kancelejas piede
rumi,» uzsver E. Barkāns.

Krīzi pārvar ar uzticīgu 
pircēju atbalstu
«Nebūt nav tā – kamēr citi piesaka bankro
tus, mums grūtību nav. Mūsu priekšrocība ir 
jau apmaksātais lielais preču uzkrājums no
liktavā, kas ļauj regulēt naudas plūsmu uzņē
mumā. Šā gada pirmais pusgads tiešām bija 
grūts. Otrais jau ir labāks, jo gada nogalē 
mūsu piedāvātajām precēm allaž ir lielāks 
noiets – tuvojas skola, Ziemassvētki. Tomēr 
ar pagājušā gada rādītājiem diemžēl nevar 
pat salīdzināt. Pašlaik uzņēmumā noris iek
šējie sakārtošanas darbi, un līdz nākamā gada 
sākumam jūtamies stabili. Par to paldies, 
pirmkārt, jāsaka mūsu uzticīgajiem klien
tiem, kuri turpina pie mums iepirkties. 
Otrkārt, paldies jāsaka kancleriešiem par 
mērķtiecīgu komandas darbu,» uzskata uz
ņēmuma valdes locekle Ilva Mieze. Viņa arī 
stāsta, ka citu veikalu grūtību dēļ Katoļu ielas 

Kanclera NAMĀ palielinājies ikdienas preču 
noiets – labi pērk pannas, traukus un mazo 
sadzīves tehniku, cilvēki biežāk iegādājas un 
nāk iesaiņot dāvanas. «Arī šis pircēju pieplū
dums nenoliedzami palīdz mums izdzīvot,» 
secina uzņēmēja.

Pircēji novērtē arī to, ka uzņēmums pietu
ras pie vidēja cenu līmeņa, nevis koncentrējas 
uz luksuspreču tirgošanu, kas īpaši svarīgi ir 
tieši pašlaik, norāda E. Barkāns. «Liels pluss 
ir arī tas, ka mūsu veikali izvietoti veiksmī
gās vietās – līdzās pārtikas veikaliem. Pašlaik 
īpaši jūtams, ka tiem veikaliem, kas atrodas 
tālāk no pārtikas veikaliem, klājas arvien 
grūtāk. Situācija valstī ir ļoti sarežģīta, un tas 
neizbēgami jūtams arī Jelgavā – arī mums 
gadās atlaist dažus darbiniekus. Pašlaik no
darbinām nedaudz vairāk nekā 60 cilvēku, un 
jūtu, ka viņi arvien vairāk sāk novērtēt to, ka 
darbavieta vispār ir. Joprojām lielu uzsvaru 
liekam uz rūpīgu, pretimnākošu apkalpoša
nu, jo tas, līdzās pieejamām cenām, pašlaik 
klientiem ir ļoti svarīgi,» uzskata uzņēmējs.

bijušās Laimdotas 
aura izvēdināta
Ieejot Katoļu ielas Kanclera NAMĀ, ne viens 
vien jelgavnieks apmulst un pārsteigts lūkojas 
apkārt,  jo bijušo tirdzniecības centru Laimdo
ta nevar ne pazīt – mainījies gan preču grupu 
izkārtojums, gan veikala gaisotne. «Liels 

prieks, ka arvien vairāk cilvēku ienāk Katoļu 
ielas Kanclera NAMĀ, un viņu acīs sāk bālēt 
padomiskās atmiņas no Laimdotas laikiem. 
Kad Laimdotu nopirkām, veikals bija visai 
bēdīgā stāvoklī, un to apmeklēja pārsvarā 
pensionāri un laucinieki. Nu jau trīs mēnešus 
pirmais stāvs ieguvis pavisam jaunu veidolu, 
kas atbilst Kanclera veikalu attīstības jauna
jai koncepcijai. Lai gan daudzi šo pārmaiņu 
vēl nav pat pamanījuši, tie, kuri ienāk – to 
novērtē,» priecājas I. Mieze. Pilnībā rekons
truēts veikala pirmais stāvs, negaidītus plašu
mus ieguvis trešais stāvs, pārceltas arī kāpnes 
no otrā uz trešo stāvu. «Ne viens vien pircējs 
nevar atrast kāpnes uz trešo stāvu, jo vecās 
kāpnes daudzu gadu laikā bija ļoti pierastas,» 
smejas E. Barkāns.

Īpašnieki stāsta, ka veikalam vēl palikuši 
parādā otrā stāva grīdas remontu, jo tam pa
redzētā nauda izlietota jaunā Kanclera NAMA 
izveidei. Tāpat piecgades plānā ierakstīts liels 
mērķis – izbūvēt fasādes liftu, kas krietni 
uzlabotu veikala pieejamību. «Redzam, kā 
pircēji novērtē Pasta ielas Kanclera NAMA 
plašumu – mammas bez grūtībām var ie
braukt ar ratiņiem, bērni pat braukājas ar 
trīsritenīšiem. To pašu vēlamies arī šeit, 
taču tas ir tālāks projekts labākiem laikiem. 
Pašlaik kopā ar vecākiem gatavojamies skolai 
un lūkojam, ko mūsu piedāvājumā vēl varam 
dažādot vai papildināt,» stāsta I. Mieze. 

ekonomika

No zīmuļa līdz mēbelēm

Kanclera īpašnieki Ilva Mieze un Edmunds Barkāns krīzes laikā paplašina savu biznesu.

lai gan ekonomiskās krīzes laikā darbu pārtrauc ne viens vien veikals un arī pircēju 
naudas maciņi kļūst plānāki, sia Kanclers plus īpašnieki nolēmuši sekot gudrībai daba 
nemīl tukšumu un savus veikalus tieši pretēji – paplašināt.
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Uzņēmēji ar ziedu tirdzniecību kopš 
1994. ga da nodarbojas autostāvlaukumā 
Pasta un Jāņa ielu krustojumā. Pēc stāvlauku
ma apsaimniekošanas tiesību iegūšanas dažos 
gados tur tika izveidots diennakts ziedu tir
dziņš ar vairākiem kioskiem, taču 2006. gada 
rudenī radusies ideja biznesu pacelt daudz 
augstākā līmenī, proti, uzcelt modernu ziedu 
tirdzniecības kompleksu, kurā būtu pieejami 
vēl citi pakalpojumi.

«Iepriekš nebija nodrošināta normāla 
apkure, nebija siltā ūdens, bet tualete atradās 
ārā. Vietas arī bija maz, jo bieži vien pārdevē
jiem un pircējiem vajadzēja spraukties garām 

vienam gar otru ar visiem ziediem,» stāsta 
A. Mežinskis. «Turklāt arī ziediem nepiecie
šama noteikta temperatūra, aprūpe, kā arī 
jāveic citas procedūras, lai tie būtu kvalitatī
vi un pēc iespējas ilgāk saglabātu svaigumu. 
Vecajās telpās tam nepietika vietas, turklāt 
tās nebija iespējams atbilstoši pielāgot. Taču 
tagad viss būs pavisam citādāk, proti, topoša
jā divstāvu kompleksā vietas pietiks visam – 
gan personālam, gan darba telpām, gan 
apmeklētājiem.»

Krīze ir īstais 
būvniecības laiks
Jautāts, vai šāda kompleksa celšana ekono
miskās krīzes apstākļos nav riskanta, uzņē
mējs atbild, ka gluži otrādi – šis esot īstais 

laiks, kad to darīt – būvmateriālu cenas un 
darba izmaksas kļuvušas ievērojami lētākas, 
savukārt tirgošanās ar ziediem rit veiksmī
gi. «Protams, ieņēmumi nav tādi kā divos 
iepriekšējos gados, kad daudzi pirka dārgus 
pušķus un ziedus. Puķu noiets ir aptuveni 
tāds pats kā 2005. un 2006. gadā,» piebilst 
A. Mežinskis.

Pagaidām noslēgusies ziedu tirdzniecības 
kompleksa celtniecības pirmā kārta, un jel
gavnieki puķes var iegādāties korpusā (ieeja 
no Jāņa ielas), kurā vēlāk būs nopērkami tikai 
podos audzētie augi, grieztajiem ziediem tiks 
atvēlēta blakuszāle, kuras pamatus ieliks tu
vākajā laikā. Celtni plānots pabeigt ap Zie
massvētkiem. Jāpiebilst, ka pilsētnieki ziedus 
arī tagad var iegādāties jebkurā diennakts 
laikā.

ikviens varēs atrast 
sev atbilstošāko
«Bez ziedu tirdzniecības telpām šeit būs 
arī kafejnīca un, iespējams, frizētava, tiks 
pārdoti preses izdevumi un dārza inventārs, 
turklāt apmeklētājiem, tostarp arī invalīdiem, 
būs pieejamas tualetes,» atklāj M. Mežinska. 
«Arī par personālu ir pienācīgi padomāts, jo 
darbiniekiem būs darba telpas, atpūtas telpa, 
virtuve un viss pārējais nepieciešamais. Jau 
uzbūvētajā korpusā atrodas garāža, kurā ar 
automašīnu ieved puķes, kas uzreiz pēc tam 
tiek novietotas vēsinātavā. Tā paredzēta, lai 
ziedi ilgāk saglabātos.»

Uzņēmēja arī piebilst, ka «lai gan ziedu 
aprūpes, darbinieku un klientu labad tiek 
ieviestas pašas modernākās tehnoloģijas, 
kuras nav lētas, puķu cenas būs tādas, lai visu 
sociālo slāņu pārstāvji varētu izvēlēties sev at
bilstošākās.» 

Saimnieki sola, ka jaunajā tirdzniecības 
kompleksā puķu cenas būs tādas, lai visu sociālo 
slāņu pārstāvji varētu izvēlēties sev atbilstošākās.

balstoties uz vairāk 
nekā 25 gadu 
pieredzi puķu 
audzēšanā un 
tirdzniecībā, sia Plači 
īpašnieki jelgavnieki 
aivars un mārīte 
mežinski biznesam 
pievērsušies 
profesionāli un grib 
to attīstīt līdz šim 
latvijā neredzētā 
līmenī. Šķērslis nav arī 
ekonomiskā krīze.

Jelgavā būs 
modernākais ziedu 
paviljons valstī

Divi uzņēmīgi jelgavnieki, SIA Plači īpašnieki Aivars un Mārīte Mežinski, par spīti ekonomiskajai 
krīzei būvē modernāko ziedu tirdzniecības kompleksu Latvijā.

Celtni un piebūvi 
plānots pabeigt ap 
Ziemassvētkiem.
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kopš pašvaldību 
vēlēšanām pagājuši 
trīs mēneši, tādēļ 
Jelgavnieki.lv iztaujāja 
Jelgavas domes 
deputātus par jau 
paveikto un par iecerēm 
tuvākam laikam.

politika
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Zaļo un Zemnieku savienības 
deputāti
Andris Rāviņš, 
Jelgavas domes priekšsēdētājs
No lielākajiem paveiktajiem un iesāktajiem 
darbiem noteikti jāatzīmē vairāki projekti, 
kuri veiksmīgi iesākti un turpinās, piemē
ram, Zemgales Olimpiskā centra celtniecī
bas turpināšanās. Priecē arī, ka pabeigta Jel
gavas 4. vidusskolas piebūve, kas būs pilnībā 
izmantojama no 1. septembra.

Dace Olte, valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras Jelgavas nodaļas vadītāja
Kopā ar pārējiem deputātiem no domes Sociālo 
lietu un veselības aizsardzības komitejas esam 
detalizēti pārskatījuši vairākas budžeta tāmes, 
kuras aptver sociālo jomu, rēķinājuši, cik, pie
mēram, daudz līdzekļu būs nepieciešams iz
maksāt bezdarbniekiem un meklējuši varian
tus, lai rudenī viņiem pietiktu nauda.

Esam arī parūpējušies, lai skolēniem 
tiktu piešķirtas atlaides autobusu mēnešbiļe
šu iegādei. Jāpiebilst, ka šie darbi jau kļuvuši 
gandrīz par ikdienu, jo ik pa desmit dienām 
visas finanšu tāmes jāpārskata no jauna un visu 
laiku jārēķina līdzi. Tas tādēļ, ka šajos laikos si
tuācija var krasi mainīties jebkurā brīdī.

Pie manis vērsušies daudzi cilvēki ar vis
dažādākajiem jautājumiem, tāpēc var secināt, 
ka iedzīvotājiem nav piejama informācija. 
Tādēļ būtu nepieciešams domē izveidot kon
sultatīvu padomi, kurā darbotos dažādas ne
valstiskās organizācijas, piemēram, invalīdu 
un pensionāru biedrības. Tādējādi varētu no
drošināt operatīvu informācijas pieejamību 
dažādu sociālo slāņu pārstāvjiem, kuri ar sev 
interesējošiem jautājumiem varētu vērsties 
pie attiecīgā speciālista.

Andrejs Garančs, latvijas lauksaimniecības 
universitātes direktors
Būdams Jelgavas domes Kultūras, izglītības 
un sporta komitejas priekšsēdētājs, iespēju 
robežās esmu piedalījies astoņu skolu apska
tēs, lai izvērtētu to gatavību jaunajam mācību 
gadam, kā arī iepazinies ar ūdens motospor
ta attīstības iespējām pilsētā. Protams, noteik
ti vislielākā uzmanība, sākot no septembra, 

būs jāpievērš daudzajām problēmām izglītības 
jomā. No tām lielākā ir pedagogu mazās algas. 
Liels prieks bija tikties ar Jelgavas 4. pamat
skolas vadību, kurai ir vairāki ierosinājumi, 
kā pārvarēt ekonomiskās krīzes radītās grūtī
bas, – tas ļauj nākotnē raudzīties cerīgāk.

Vilis Ļevčenoks, Jelgavas domes 
priekšsēdētāja vietnieks
Būdams Tautsaimniecības attīstības un pil
sētvides komitejas vadītājs, varu informēt, ka 
šogad vairāk nekā iepriekš izdevies piesaistīt 
Eiropas Savienības fondu finansējumu vairā
kiem projektiem, piemēram, Dobeles šosejas 
un Lielās ielas rekonstrukcijai, ielu sakārto
šanai ap topošo Zemgales Olimpisko centru, 
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa at
jaunošanai u.c. Noteikti jāmin Fortum Jelgava 
jaunā koģenerācijas stacija, ar kuras un darba 
optimizācijas palīdzību šoziem apkures tarifi 
samazināsies par 1012 procentiem.

Mintauts Buškevics, 
pašvaldības aģentūras Kultūra direktors
Šajā laikā esmu piedalījies Latvijas foruma 
otrajā diskusijā Atbalsta veidi Latvijas skolām 
reformu laikā, kur līdzdarbojos darba grupā 
Kā veicināt skolēnu praktisko iemaņu un kon
kurētspēju darba tirgū. Esmu iepazinies ar Jel
gavas izglītības iestāžu, to skolotāju un dar
binieku gatavību jaunajam mācību gadam, 
kā arī problēmām izglītības jomā. Tuvākās 
nedēļas laikā kopā ar Izglītības pārvaldes spe
ciālistiem turpināšu iepazīt pilsētas skolas, 
kā arī pirmsskolas iestādes. Septembrī vēlos 
tikties ar SIA Jelgavas autobusu parks vadību, 
lai varētu spriest par citādāku risinājumu au
tobusu maršrutu un to kustības laiku izstrā
dē, jo vēlās vakara stundās dažādu pasākumu 
apmeklētājiem, kā arī amatiermākslas kolek
tīvu dalībniekiem un citiem Jelgavas iedzīvo
tājiem ir problemātiski nokļūt mājās.

Saskaņas centra deputāti
Sergejs Ņevoļskis
1. jūlijā atvēru savu pieņemšanas vietu, kur 
līdz šim dažāda veida palīdzību un konsul
tācijas saņēmuši jau 26 cilvēki. 1. septembrī 
darbu sāks arī Juridiskās palīdzības centrs, 
kaut gan faktiski mēs strādājam jau pašlaik. 
Centrā ir četri juristi. Esmu piedalījies vienā 
tiesas procesā ar veiksmīgu gala iznāku

mu, arī mana palīdze Kristīne Skivko tiesas 
procesā panākusi klientam labvēlīgu sprie
dumu. Jāuzsver, ka visi pakalpojumi ir bez 
maksas, tajā skaitā arī tiesu procesi.

Domes vadībai 1. jūlijā iesniedzu divus lē
mumprojektus, no kuriem viens tika noraidīts. 
Noraidīto lēmumprojektu Par metodikas no
rēķiniem par siltumenerģiju apstiprināšanu es 
pārsūdzu Administratīvajā rajona tiesā, pie
ļauju iespēju ar sūdzību vērsties arī Satversmes 
tiesā. 28. augustā sākām izskatīt priekšlikumu 
par ceļa braucamās daļas noasfaltēšanu Birzes 
ielas posmā pie viesnīcas Akva.

Vēl jūnijā biju Pleskavā un piedāvāju Jel
gavas domes priekšsēdētājam noslēgt sadar
bības līgumu starp abām pilsētām. Rāviņš 
gan pagaidām par to klusē.

Valentīns Grigorjevs, 
sia lvZ ražošanas direktors
Domei galvenais bija pieņemt budžeta grozīju
mus, kuros gan daudzi punkti mani un arī vai

rākus kolēģus neapmierināja, tādēļ balsojām 
«pret», jo tie jelgavniekiem nebija labvēlīgi.

Diemžēl nevaru iedzīvotājus iepazīstināt 
ar visiem pašvaldības un tās struktūrvienī
bu izdevumiem, jo domes vadība nav atbil
dējusi uz manu pieprasījumu. Manuprāt, va
jadzētu panākt, lai valsts institūcijas, tostarp 
Valsts kontrole, veic padziļinātu izmeklēšanu 
Jelgavas pašvaldības iestāžu, aģentūru un uz
ņēmumu darbībā, piemēram, par darbinie
ku atalgojumu, autotransporta izmantošanu, 
aģentūras Zemgales INFO lietderīgumu un 
citiem mums neskaidriem jautājumiem.

Deputātu 
darbu un nedarbu 
pašanalīze

Izglītības jomā 
arī turpmāk būs 

jāpieņem ne 
viens vien smags 

lēmums
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Nesen apmeklēju vairākas skolas, kur jāuz
teic to vadība, jo pagaidām darbs rit tik labi, cik 
iespējams. Vairākās mācību iestādēs atklājās, 
ka, samazinot autobusu reisu skaitu, skolēni no 
rīta nevarēs laicīgi ierasties uz stundām un pēc
pusdienā tikt mājup, tādēļ tuvākajā laikā atkal 
būs jāizvērtē Jelgavas autobusa parka darbība.

Deputāti – pārbēdzēji
Ludmila Gineite, 
Jelgavas 2. pamatskolas direktore
Visvairāk uzdevumu un grūtību bijis un arī 
turpmāk būs jārisina izglītības jomā. Tās 
saistītas ar algu samazināšanu pedagogiem, 
skolēnu un likmju skaita samazināšanos, kā 
arī ar skolotāju atbrīvošanu no darba, kas 
diemžēl ir neizbēgami. Arī turpmāk vajadzēs 
pieņemt ļoti atbildīgus un smagus lēmumus, 
taču, lai izdzīvotu, tā jārīkojas.

Pēc vēlēšanām pie manis ar dažāda rak
stura sūzībām vērsās divas vēlētājas, kurām 
izdevās palīdzēt. Prieks, ka izdevās panākt, 
lai pensionāriem, kuru ienākumi mēnesī ne
pārsniedz 90 latus, tiek piešķirti atvieglojumi 
mēnešbiļetes iegādei autobusā.

Andrejs Eihvalds, 
iZm studiju fonda projektu vadītāja asistents
Tuvākajā laikā vēlos sagatavot lēmumprojek
tu, kas paredzētu skolotājiem kompensēt pusi 
no autobusu mēnešbiļetes izmaksas, tikai 
jāatrod budžeta pozīcija, no kuras segt šos iz
devumus. Tas gan pagaidām nav iespējams, 
jo domes vadība nav atklājusi visus datus par 
pašvaldības izmaksām un izdevumiem, kurus 
sabalansējot noteikti varētu atrast nepiecieša
mo naudas summu.

Esmu arī  27. augusta domes sēdē iesnie
dzis lēmumprojektu, kas paredzēja, ka atvieg
lojumi par sabiedriskā transporta izmanto
šanu būtu pieejami arī citiem pensionāriem, 
ne tikai  tiem, kuru  ienākumi nepārsniedz 
90 latus mēnesī, jo tādu ir maz. Šim projektam 
atvēlēti 500 lati, taču pagaidām neviens nav 
pieteicies. Vēl šajā lēmumprojektā norādīju, ka 

pensionāri, kuri vecāki par 80 gadiem, vismaz 
desmit reizes mēnesī par velti varētu izmantot 
sabiedrisko transportu, bet pensionāriem, kuri 
vecāki par 70 gadiem, atmaksāt septiņdesmit 
procentus no braucienu izmaksām.

Jaunā laika deputāti
Aigars Rublis, 
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks
Pagaidām grūti izcelt kādu padarītu vai 
iesāktu darbu, jo tādu ir daudz, turklāt lielākā 
daļa ir izpildāmi ilgtermiņā, kas arī bija iz
klāstīts mūsu partijas priekšvēlēšanu prog
rammā. Pašlaik turpinu jau pirms vēlēšanām 
iesāktos darbus. Jāuzsver, ka visbūtiskākais 
bija pieņemt grozījumus budžetā, jo tie skar 
daudzas sfēras, it sevišķi, kad runa lielākoties 
ir tikai par finansējuma samazināšanu.

Andris Ķipurs, 
sia Jelgavas pilsētas slimnīca valdes loceklis
Atteicās runāt ar Jelgavnieki.lv, solot atbildēt 
tikai rakstiski tuvāko divu nedēļu laikā.

Lpp/LC deputāti
Dainis Liepiņš, 
as Rīgas Centrāltirgus valdes priekšsēdētājs
Galvenais uzdevums ir domes darba stila 
mainīšana, jo ir sajūta, ka iepriekšējos astoņus 
gadus vairākiem deputātiem tā bijusi vieta, 
kur atsēdēt laiku un, paceļot roku, pieņemt 
dažus lēmumus. Tagad šī rutīna beidzot ir 
pārtraukta, un vismaz notiek kaut kāda dis
kusija starp visiem deputātiem par dažādiem 
jautājumiem.

Jādomā arī par budžeta sabalansēša
nu, proti, kā palielināt ieņēmumus un sama
zināt izdevumus. Par pēdējiem gan jopro
jām nav sniegtas atbildes, cik pamatoti tie ir. 
Par piemēru var minēt Jelgavas Ledus sporta 
skolu, kurai gadā atvēlēti nepilni 450 000 latu, 
kamēr citas sporta skolas dzīvo no rokas mutē. 
Arī domes transportlīdzekļu izmantošana, lai 
pašvaldības darbinieki brīvdienās varētu aiz
braukt uz savām lauku mājām vai izmantot to 

citām privātām vajadzībām, kuras nav saistī
tas ar darba pienākumu pildīšanu.

Saulvedis Šalājevs, vas Starptautiskā lidosta 
«Rīga» drošības departamenta direktors
Arī es, tāpat kā vairāki citi deputāti, joprojām 
gaidu atbildi no domes vadības pieprasījumam 
izsniegt pašvaldības iestāžu, aģentūru un uz
ņēmumu gada pārskatus, darbinieku sarakstus 
ar amata aprakstiem un virkni citu dokumen
tu. Kamēr nav zināma reālā situācija un skaitļi, 
gandrīz neko nevar iesākt. Tikai pēc atbildes 
saņemšanas varēs kaut ko izvērtēt un nosūtīt 
iesniegumu domes priekšsēdētājam par opti
mizāciju vai citu darbību veikšanu, kas varētu 
ļaut pašvaldībai ietaupīt līdzekļus.

Tēvzemei un Brīvībai/LnnK un 
Visu Latvijai! deputāts
Jurijs Strods, 
as Parex banka rīgas reģiona vadītājs un 
Jelgavas filiāles pārvaldnieks
Prieks, ka izdevies panākt, lai politiski re
presētām personām tiktu piešķirtas brauk
šanas atlaides sabiedriskajā transportā, kuras 
nemaz nebija plānotas. Par citiem darbiem, 
par kuriem tiek tikai spriests, tagad labāk vēl 
nerunāt.

Par cilvēka tiesībām vienotā 
Latvijā deputāts
Maksims Galkins, 
ik Maksims Galkins individuālais komersants 
30. jūlija domes sēdē ierosināju samazināt 
Jelgavas domes priekšsēdētāja amatalgu par 
desmit procentiem, kas gan netika atbalstīts. 
Tuvākajā laikā vēlos panākt, lai SIA Jelgavas 
autobusu parks tiktu samazināti izdevumi, pie
mēram, lai tai būtu savs serviss un mazgātava, 
lai nebūtu jāizmanto citu firmu pakalpojumi, 
kuri ir dārgāki. Izdevumus noteikti izdosies 
samazināt arī ar citām darbībām, un, cerams, 
izdosies panākt labāku rezultātu par pagājušo 
gadu, kuru JAP beidza ar iespaidīgu negatīvu 
bilanci – nepilniem 400 000 latu. 

Deputātu pašvērtējums liecina, ka katram no viņiem ir sava izpratne par darbošanos vēlētāju labā.
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«Malku no sagatavotājiem vislabāk iegādā
ties pēc Jāņiem, jo tad tā būs pienācīgi ap
žuvusi,» stāsta pagājušajā gadā dibinātās SIA 
Kopā siltāk vadītāja Māra Benķa brālis Jānis 
Benķis. Uzņēmums ar kurināmā piegādi 
ziemai nodarbojas profesionālā līmenī, pie
dāvājot malkas sagatavošanu un realizā
ciju, kā arī tirgojot kokskaidu granulas un 
briketes.

iesaka iegādāties 
lapu koku malku
Jautāts, kādu malku visvairāk pašlaik iegā
dājas un kāds būtu optimālākais variants 
krīzes apstākļos, speciālists atbild, ka tā no
teikti ir jauktu lapu koku malka (baltalksnis, 
melnalksnis un blīgzna), kuru uzņēmums 
tirgo par 15 latiem sterā (vienā kubikmetrā 

ietilpst 0,65 steri malkas). Cenā ietverti pie
gādes izdevumi pilsētas robežās, kā arī Ozol
niekos. Par piegādes izdevumiem uz attālā
kām vietām ar firmu var vienoties atsevišķi. 
Automašīnas kravas kastes tilpums – desmit 
steri.

Arī citi tirgotāji jauktu lapu koku malku 
piedāvā par līdzīgu un arī zemāku cenu, 
taču jāuzmanās no nekvalitatīvas preces, 
kā arī no pārdevēju krāpšanās. Bieži vien 
cilvēki tiek apkrāpti – piegādātājs neatved 
solīto malkas daudzumu, tās kvalitāte ir 
slikta vai arī viss kopā. J. Benķis piebilst, 
ka lielākā daļa no šiem malkas pārdevē
jiem ir kreisie tirgotāji – viņi konkurē ar 
tiem, kuri ar kurināmā biznesu nodarbo
jas legāli. «Turklāt Valsts ieņēmumu die
nesta uzliktā soda nauda, pieķerot nelegā
lo malkas pārdevēju, ir niecīga – tikai div
desmit latu,» sašutumu neslēpj uzņēmuma 
pārstāvis.

Kamīniem der oša 
vai ozola malka
«Tie, kuriem ir lielākas mājas vai arī liela 
tilpuma apkures katli, vai arī tie, kuri vairāk 
kurina kamīnus, iegādājas oša vai ozola malku, 
jo tai ir lielāka siltumatdeve. Tādēļ oša un ozola 
malka ir dārgāka – 20 lati sterā. Lētāka ir bērza 
malka, tās cena – 17 lati par steru. Vismazākā 
siltumatdeve ir skujkokiem, tādēļ to malka ir 
lētāka – 14 lati sterā,» norāda J. Benķis.

Klients, pasūtot malku SIA Kopā siltāk, var 
izvēlēties viņam nepieciešamā izmēra pagales – 
standarta izmēra (3035 cm), rupjāk vai smalkāk 
skaldītas pagales. Pagaļu sagatavošana notiek 
ar modernu un jaunu Norvēģijā ražotu skaldī
šanas ierīci. Uzņēmums ar šo aparātu piedāvā 
malkas zāģēšanu un skaldīšanu arī atsevišķi, 
proti, klients var iegādāties tikai baļķus, bet SIA 
Kopā siltāk darbinieki to sazāģēs un saskaldīs 
pagalēs pēc viņa ieskatiem. Uzņēmums Kopā 
siltāk atrodas Ozolnieku novadā, aptuveni trīs 
kilometrus aiz Teteles pamatskolas. Interesenti 
malku var pasūtīt, zvanot pa tālruni 26549848.

No janvāra līdz aprīlim svaigu lapu koku 
malku piedāvā Jelgavas uzņēmums Aleja D. 
Piegāde – Jelgavas novada teritorijā. Tālrunis 
26349410.

Jelgavnieki un Jelgavas un Ozolnieku 
novada iedzīvotāji individuālo malkas tirgo
tāju piedāvājumus var atrast plašsaziņas lī
dzekļos un sludinājumu serveros internetā, 
taču, izvēloties šādu malkas pirkšanas veidu, 
jāuzmanās no iespējamiem krāpniekiem. 

Jauktu lapu koku malku var nopirkt par 15 latiem sterā.

Malka jāpērk jau tagad

tirgotāji iesaka laicīgi 
parūpēties par malkas krājumu 
papildināšanu ziemai, jo tie, 
kas domā, ka cenas vēl kritīsies, 
maldās – tuvojoties rudenim, 
tās tikai palielināsies.
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Sarunu uzsāku ar tiešu jautājumu: «Kas, jūsu
prāt, ir krīze?»

Lolita mirkli aizdomājas un sarunas pave
diens pamazām sāk raisīties: «Krīze patiesībā ir 
graujošs un biedinošs vārds. Bet šis pārmaiņu 
periods mums visiem ir ļoti vajadzīgs, lai ap
stātos, padomātu un izvērtētu. Svētīgi ir tas, 
ka krīzes laikā cilvēki atgriežas pie pamatvēr
tībām. Šis laiks parādīs, kurš tajā ir un kurš nav 
gatavs izdzīvot.» Bet izdzīvos tie, kam nebūs 
bailes strādāt un, ja vajadzēs, arī lāpstu paņemt 
rokās un atgriezties pie zemes darbiem.

Pārspriežam arī izslavētos Eiropas Sa
vienības standartus par galvenajām dzīves 
prasmēm, kas nodefinētas kā vismaz četru 
valodu zināšanas, prasmes rīkoties ar datoru 
un auto vadīšanas iemaņas.

Taču, lai izdzīvotu Latvijā, būs nepiecieša
mas gluži citas prasmes, jo notiks atgriešanās 
pie naturālās saimniekošanas, zemes apstrādes 
un lopkopības. Līdz ar to ģimenes atkal kļūs 
spēcīgākas un vecie, dzīves pieredzes un gudrī
bas bagātie cilvēki tiks celti cieņā un godā.

«Visiem jau no šā gada sākuma iesaku 
izmantot piemājas zemes resursus,» rosina 
Lolita, «sastrādāt, apkopt un audzēt iztiku 
pašiem savā zemē. Aicinu domāt netradicio
nāli – dobēs audzēt cūku pupas un zāļu tējas, 
gan ziedi un zaļums priekam, gan iztika. Bet 
rudenī savlaicīgi salikt kartupeļus pagrabos 
visai ziemai un graudaugus un pākšaugus 
slēgtās stikla burkās.»

Ģimenēs trūkst 
dabiska līdzsvara
Par lielu sāpi Lolita Šelvaha uzskata paaudžu 
nošķirtību un pieredzes pārmantojamības 
trūkumu. Latvijā jau divas un trīs paaudzes 
dzīvo šķirti, līdz ar to noticis arī pārrāvums zinā
šanu un izdzīvošanas gudrības tālāknodošanā.

Krīze iezagusies arī ģimenes vērtību izprat
nē. Ciemojoties labklājības valstīs un tur vērojot 
attiecības ģimenēs, salīdzinājums diemžēl 
nenāk par labu latviešiem. Latvijā jau daudzās 
paaudzēs dzimtās stipras ir vien sieviešu līnijas, 
par daudz vāja un emocionāli trūcīga ģimenēs 
ir tēva līdzdalība bērnu audzināšanā. Mūsu 
ģimenēs par visu galvenokārt atbildīgas ir sie
vietes, trūkst dabiska līdzsvara. Ar skumjām 
vērojams sadarbības un pienākumu samērī
gas pārdales trūkums ģimenēs. «Ģimene ir ļoti 
svarīga, jo tieši šeit mēs nemanot visu iemācā
mies – kā maizi nogriezt, kartupeļus novārīt, 
pīrāgus izcept un tā pārmantojam šīs dzīves 
gudrības,» uzsver Lolita.

Latvietim aizvien liekas, ka pareizi ir tikai 
tā, kā darīts viņa mājās un ģimenē. Bet tra
dīcijas, kas tiek pārmantotas, palīdz izdzīvot. 
Grūtā dzīves situācijā sākam atcerēties, ka 
tomēr mākam.

Latviešos ir pārāk 
daudz negatīvisma
Pārsteidz Lolitas atklāsme, ka krīzes situ
ācijā ir lieliska iespēja paskatīties sev apkārt 
un uzmanīgi ieskatīties, ko citi dara: «Kad 
nezini, kā jaunā situācijā vai svešā vietā rīko
ties, apstājies, uzmanīgi paskaties visapkārt, 
pavēro, ko citi dara un rīkojies tāpat.» Tā nu 
mums arī tagadējā situācijā jāmeklē iespējas 
satikties ar citiem, aprunāties un savstarpēji 
pārņemt pieredzi, kooperēties.

Interesanti, ka visas šīs krīzes lietas 
vecākās paaudzes cilvēki uzņem mierīgāk, 
jo līdzīgām situācijām savā mūžā jau ne 
reizi vien ir gājuši cauri. Arī jaunie tik daudz 
nebēdā, jo ir spēcīgi un bez saistībām, var 

pamest Latviju. Bet visgrūtāk ir 30 un 40 gad
nieku paaudzei, kas visu veco kā nekam ne
derīgu un novecojušu jau paspējuši izmest 
laukā – gan veco sulu spiedi, gan taupības 
krāsniņu un vecmāmiņas recepšu kladi.

Latvieši ir negatīvisma pilni – kritizējam un 
necienām savus vecākus, skolotājus un valdību. 
Ne domās, ne darbos neatbalstām tos, kas virs 
mums nolikti. Latvijā pašlaik ir duāla situācija 
ar dalījumu mēs un viņi, ar to domājot valdību. 
Lolita dziļdomīgi jautā: «Vai mēs valsts svētkus 
uztveram arī kā savas ģimenes svētkus?»

izvēle ir mūsu pašu ziņā
Rezumējot izdzīvošanas garīgos aspektus, 
jāteic, ka vispirms jau tās ir vērtības, kas nāk no 
ģimenes. Otrs – jādzīvo ar skatu nākotnē, jātic, 
ka nāks pārmaiņas un visas grūtības reiz beig
sies. Bet pats galvenais, iekšēju mieru dod zinā
šanas un pārliecība, ka spēju. Katram no mums 
ir dots dzīvības enerģijas daudzums un tikai no 
mums pašiem ir atkarīgs, kā to izlietojam. 

Lolita Šelvaha: «Aicinu domāt netradicionāli – dobēs audzēt cūku pupas un zāļu tējas, 
bet rudenī salikt savlaicīgi kartupeļus pagrabos, kā arī graudaugus un pākšaugus 
slēgtās stikla burkās.»

Krīze – iespēju laiks
latvijas universitātes pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes mājturības un 
mājsaimniecības skolotāju studiju programmas docētājas lolitas Šelvahas skats 
uz dzīvi un notiekošo ap mums.
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Jelgavas Zaļais koris sacentīsies ar Jēkabpils, 
Liepājas, Madonas, Preiļu, Cēsu,  Rīgas un 
Valmieras koriem.

Ik nedēļu, sākot ar 6. septembri, kad 
notiks šova atklāšana, kori priecēs skatītā
jus ar pašmāju hitiem un pasaulē slavenām 
dziesmām. Turklāt, tas nebūs ierastais koru 
repertuārs, bet gan visiem labi zināmas 
dziesmas, kuras iegūs pilnīgi jaunu skanē
jumu. Jāatzīst, ka koru karu dalībnieki ne 

vien sacentīsies par labākā titulu, bet arī 
atklās jaunas zvaigznes, jo no katra kora 
tiks izvirzīti solisti, kuri, iespējams, kādreiz 
kļūs par slaveniem dziedātājiem. Lai gan 
dziesmas priecēs ikvienu un dziedāšana ie
līksmos daudzu sirdis, tomēr šova notei
kumi paredz, ka regulāri notiks kāda kora 
izbalsošana un līdz finālam nokļūs vien 
labākie.

Katru svētdienu tiks pārstāvēta kāda kon
krēta muzikāla tematika, ko nosaka šova no
teikumi, un skatītājus priecēs īpaši viesi. Ko
ristus vērtēs skarbais, bet taisnīgais diriģents 
Ints Teterovskis, kā arī citi Latvijā slaveni 
mūziķi un skatuves mākslinieki.

Korim vajadzīgs pilsētas atbalsts
Interesanti, ka Jelgavas korī dzied ne tikai 
jelgavnieki, bet arī rīdzinieki un Dobeles ie
dzīvotāji. Kora sastāvā ir Anete Kotoviča, 
Katrīne Bindre, Kristiāna Bumbiere, Agnese 
Kostigova, Madara Rubene, Inita Kuģe, Ineta 
Rudzīte, Lelde Dombrovska, Pauls Eglītis, 
Ivars Galiņš, Juris Ozolnieks, Uldis Timma, 
Gundars Caune, Jurģis Marcinkevičs, Nauris 
Rolavs, dziedās arī kormeistars I. Leilands. 
Daudzi kora dalībnieki jau iepriekš pierādīju
ši sevi dažādos vokālajos projektos. 

Žoržs Siksna kori sauc par centīgu un 
kārtīgu. «Manuprāt, mūsu lielākā priekšro
cība ir Ingus, jo viņš jūt populāro mūziku. 
Esmu runājis ar vairākiem diriģentiem un 
viņi atzīst, ka no akadēmiskās mūzikas uz 
populāro pārslēgties ļoti grūti,» atklāj kora 
patrons. Viņš min arī kora vājāko pusi – at
balsta trūkumu no pilsētas. «Iepriekšējo Koru 
karu uzvarētāju Daugavpils kori atbalstīja 
pilsēta un vietējie uzņēmēji, bet mums tādu 
trūkst. Esmu pārliecināts, ka pilsētas palī
dzība vairāk motivētu darboties,» uzskata 
Ž. Siksna, minot, ka, pamatojoties uz finan
siālo atbalstu, labākas izredzes uzvarēt šajā 
šovā ir Valmieras vai Liepājas korim. Latvie
šu estrādes zvaigzne atklāj, ka līdz ar pilsē
tas atbalstu varētu palielināt arī mēģinājumu 
skaitu, jo ar diviem mēģinājumiem nedēļā ne 
vienmēr pietiek. Pirmajā šova dienā jelgav
nieki izpildīs kādu jautru dziesmu no Toma 
Džonsa repertuāra.

Žoržs siksna slavē jelgavniekus
«Mēs nedziedāsim Augstās priedes vai Gais
mas pili, jo neesam akadēmiskais koris. Taču, 
ja vērtējam sevi kā populārās mūzikas izpil
dītājus vai orķestri, esam ļoti labi! Ja būtu 

vairāk laika mēģinājumiem, pēc pusgada 
varētu kļūt par profesionālu kori,» koristus 
uzslavē Ž. Siksna, piebilstot, ka starp Jelgavas 
pārstāvjiem ir daudz talantīgu dziedātāju.

Arī I. Leilands ir pārliecināts, ka koris kā 
vienība ir nostabilizējies. «Iesim un bliezīsim! 
Katrs no kora dalībniekiem ir aktieris, jo tas ir 
šovs, tāpēc svarīgs arī vizuālais sniegums un 
iznesīgums,» darba nianses atklāj diriģents.

Protams, liels nopelns ir arī pašiem vadī
tājiem. «Abi ar Žoržu esam profesionāļi un šis 
nav pirmais kolektīvs, ko vadām, tāpēc korī ir 
laba disciplīna. Taču kopā esam komanda un 
tāpēc rezultātu sasniegums, kopā strādājot 
un paļaujoties vienam uz otru, neizpaliek,» 
uzsver kormeistars.

sajūtas kā pirms boksa mača
I. Leilands uzslavē Anitu Lieknu, kas nodar
bojas ar organizatoriskām lietām. «Man nav 
jādomā ne par braukšanu, ne apskaņošanu. 
Viņa arī izsaka savu viedokli, tāpēc priekš
nesums paliek krāsaināks,» stāsta diriģents, 
piebilstot, ka pēc dziedāšanas nodarbībām 
kora dalībnieki velk sporta tērpus un mācās 
dejot deju studijas Benefice vadītājas Annikas 
Andersones vadībā. «Kad vadu mēģināju
mu, esmu citā dimensijā, bet meitenes palīdz 
ienest kora priekšnesumā ko jaunu,» I. Lei
lands slavē Anitu un Anniku.

Viņš stāsta, ka ar kori jau strādājuši šova 
organizētāju norīkotie stilisti, taču to, kādi tērpi 
būs Jelgavas korim, dalībnieki uzzinās tikai 
pirms paša šova. «Pašlaik jūtamies kā pirms 
boksa mača, taču tas mums palīdz uzturēt po
zitīvu tonusu,» rezumē diriģents,  piebilstot, ka, 
neatkarīgi no tā, cik ilgi koris paliks šovā, tas 
aktīvi darbosies līdz pat jaunajam gadam, pie
daloties dažādos pasākumos. 

Jelgavnieki iesaistās 
Koru karos

Jelgavas Zaļais koris mēģina divas reizes nedēļā. Kora patrons Žoržs Siksna uzskata – ja būtu vairāk laika mēģinājumiem, pēc 
pusgada kori varētu saukt par profesionālu.

Šoruden televīzijas šovā Koru kari 2 arī Jelgavai būs savs koris. Tā patrons 
ir Žoržs Siksna, kuram Jelgavas kultūras nams ir pirmā darba vieta. 
Savukārt vokāla gudrības koristiem māca Ingus Leilands – Jelgavas 
4. vidusskolas jauktā kora Spīgana un arī jauktā kora Zemgale diriģents.

Kora vājā puse ir 
atbalsta trūkums 

no pilsētas

mūsējie
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aptauja

J e lg av n i e k i . lv

Augusta beigās portālā Jelgavnieki.lv 
tika publicēts aptaujas jautājums – Kura 
 iestādes vadītāja darbu vērtējat vissliktāk?, 
kurā lasītāji varēja vērtēt septiņu 
pašvaldības iestāžu vadītāju darbu.

Pārliecinošu pirmo vietu šajā topā ar 
249 balsīm ieņēma pašvaldības SIA Jelga
vas nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP) 
valdes loceklis Juris Vidžis, otrajā vietā 
ar 157 balsīm atstājot vēl vienu pašvaldī
bas SIA vadītāju – Jelgavas autobusu parka 
valdes locekli Pēteri Salkazanovu. Laureātu 
pjedestālu ar 136 balsīm noslēdza Jelgavas 

pašvaldības policijas priekšnieks Viktors 
Vanags.

Jelgavnieki.lv painteresējās, ko par šīs 
aptaujas rezultātiem domā trīs pirmo vietu 
ieguvēji.

Juris Vidžis: «Uzskatu, ka šis vērtē
jums nav objektīvs, jo manis vadītā iestāde 
apkalpo 15 tūkstošus klientu, bet mūsu ap
saimniekotajās mājās dzīvo ap 36 000 iedzī
votāju. Tādēļ noteikti nevar izdarīt secināju
mus tikai no nepilnām 250 balsīm. Turklāt 
jāuzsver, ka gandrīz visa informācija presē 
gan par mani kā JNĪP vadītāju, gan pašu 
iestādi galvenokārt tiek atspoguļota tikai ne
gatīvā gultnē.»

Pēteris Salkazanovs: «Noteikti, ka šāds la

sītāju viedoklis ir tikai tādēļ, ka Jelgavas au
tobusu parkā tika veiktas pārmaiņas, ievē
rojami samazinot autobusu reisu skaitu, kas 
būtiski ietekmē pilsētniekus. Citu iemeslu 
nevaru iedomāties.»

Viktors Vanags: «Diemžēl nemāku atbil
dēt, kādēļ ir šāds balsojuma rezultāts.»

Par pārējiem Jelgavas pašvaldības iestāžu 
vadītājiem saņemts ievērojami mazāks balsu 
skaits. SIA Jelgavas ūdens valdes loceklis Jānis 
Laizāns saņēmis 38 balsis, Jelgavas Izglītības 
pārvaldes vadītāja Gunta Auza – 37 balsis, 
pašvaldības aģentūras Pilsētsaimniecība di
rektors Andrejs Baļčūns – 35 balsis un paš
valdības aģentūras Kultūra direktors Min
tauts Buškevics – 29 balsis. 

vissliktāk strādājot Juris vidžis
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Dalībnieku sapulcē 19. augustā tika ievēlēta 
arī basketbola kluba Zemgale jaunā vadība. 
Jaunievēlētais valdes priekšsēdētājs Jānis 
Bacāns informē – lai visus administratīvos un 
organizatoriskos darbus veiktu operatīvāk, 
kluba valdē ievēlēti tikai trīs cilvēki – viņš, 
Dainis Liepiņš un Jelgavas sporta centra di
rektors Juris Kaminskis.

BK Zemgale valdes priekšsēdētājs Jānis 
Bacāns ir arī viens no kluba dibinātājiem. 
Jelgavnieks savas basketbolista karjeras laikā 
spēlējis Latvijas Basketbola līgas komandā 
Zemgales nafta, kā arī pārstāvējis Jelgavas 
SCO un Latvijas Lauksaimniecības universi
tātes komandas.

Iepriekšējās divās sezonās BK Zemgale 
valdes priekšsēdētāja funkcijas pildīja uzņēmējs 
un Jelgavas domes deputāts Dainis Liepiņš.

«Klubs turpinās savu darbu arī šajā 
sezonā. Pēc ilgākām pārrunām tika atrasts 
kompromiss starp politiku un sportu,» opti
mistiski noskaņots ir Jānis Bacāns. Zemgali 
arī šajā sezonā turpinās vadīt basketbola spe
ciālists Varis Krūmiņš. Šogad gan komandā 
pārsvarā spēlēs Jelgavas basketbola skolas au
dzēkņi, taču norit pārrunas ar dažiem basket
bolistiem, kuri, iespējams, varētu papildināt 
komandas sastāvu.

Jānis Bacāns arī atzīst, ka šogad visu Lat
vijas klubu budžeti būs izlīdzinājušies, kas 
vieš lielākas cerības un labus panākumus 

arī Jelgavas klubam valsts čempionātā. Izņē
mums, protams, ir basketbola klubs Vents
pils, kurš startēs ULEB Eirolīgas kvalifikāci
jas turnīrā.

Jelgavas kluba budžets šajā sezonā sama
zināts aptuveni par 70 procentiem.

Šogad LBL 1. divīzijas klubiem nevaja
dzēs obligāti veidot fārmklubus, tāpēc LBL 
2. divīzijā šogad nestartēs komanda Zemgale/
Juniors.

Atgādinām, ka basketbola klubu Zemgale 
1995. gadā aizsāka uzņēmēji Jānis Bacāns 
un Valērijs Šinkus. 1996./1997. gada sezonā 
komanda piedalījās LBL augstākajā divīzi
jā, taču vēlāk, līdz pat 2005. gadam, Zemgale 
spēlēja zemākās līgās. 2006. gadā klubs at
griezās Latvijas Basketbola līgā.

2007. gadā basketbola kluba vadību 
pārņēma Dainis Liepiņš kopā ar Andri Ve
reščaginu, Māri Skudru, Jāni Bacānu, Jāni 
Brantu, Gunti Malēju un Uldi Krūklīti. 
Komandā tika piesaistīts basketbola speciā
lists Varis Krūmiņš, kura vadībā 2007. gadā 
Latvijas U18 basketbola izlase izcīnīja 
Eiropas čempionāta bronzas godalgas.

2007./2008. gada sezonā Zemgale izcīnī
ja čempiona titulu LBL 2. divīzijā un iekļuva 
Latvijas basketbola elitē. 2008./2009. gada 
sezonā BK Zemgale Latvijas Basketbola līgas 
1. divīzijas čempionātā izcīnīja 7. vietu. Balti
jas Basketbola līgas Izaicinājuma kausa izcīņā 
pērnajā sezonā jelgavnieki tika līdz turnīra 
otrajai kārtai, izcīnot astoņas uzvaras un pie
dzīvojot 12 zaudējumus.

Jaunajā sezonā LBL 1. divīzijā spēlēs 
astoņas komandas – Ventspils, Barons/LMT, 
ASK/Rīga, VEF/Rīga, Valmiera, Liepājas 
lauvas, Zemgale un Ķeizarmežs. 

basketbols

Zemgale 
līgas nemaina

basketbola klubs Zemgale 
arī 2009./2010. gada sezonā 
startēs latvijas basketbola 
līgas (lbl) 1. divīzijā un 
baltijas basketbola līgas 
(bbl) izaicinājuma kausa 
turnīrā.

Dairis Bertrāns un Andris Justovičs šovasar piedalījās Eiropas čempionātā Vara Krūmiņa 
trenētajā Latvijas U-20 basketbola izlasē.

Būs nauda, būs basketbols Jelgavā
basketbola kluba Zemgale valdes priekšsēdētāja Jāņa bacāna 
viedoklis par basketbola nākotni Jelgavā.
«basketbola nākotne Jelgavā atkarīga no finansējuma apjoma Jelga-
vas bērnu un jaunatnes sporta skolai. No sporta skolas iespējām būs 
atkarīga arī jauno basketbolistu piesaiste,» stāsta J. bacāns. «lai piln-
veidotu darbu ar bērniem un jauniešiem, mums vajadzētu piesaistīt 
jaunus basketbola speciālistus, lai ienestu citas vēsmas treniņpro-
cesā, bet gados vecākiem un pieredzējušiem treneriem jāpapildina 
savas zināšanas ar jaunākām darba metodēm.»
Jautāts par basketbola internāta izveidi Jelgavā, J. bacāns atbild no-
liedzoši. «basketbola internāts nav jāveido, par to liecina kolēģu pie-
redze ventspilī. tur katru gadu tiek uzņemti vairāki desmiti talantīgu 
basketbolistu, taču pēdējos gados ventspils internāts spējis saražot 
tikai dažus laba līmeņa basketbolistus. tas neatmaksājas,» uzskata 
bk Zemgale valdes priekšsēdētājs.

viedoKlis



J e lg av n i e k i . lv

«Viens no 
galvenajiem 
komandas mērķiem 
ir cīnīties par 
iekļūšanu Latvijas 
čempionāta virslīgā. 
Visticamāk, šogad to 
vēl neizdosies izdarīt, taču 
tik un tā turpināsim cīnīties par medaļām 
1. līgā,» stāsta futbola kluba Jelgava 
valdes priekšsēdētāju Ainārs tamisārs.

«Gribētos arī panākt, lai vidēji katru mājas 
spēli apmeklētu ap trīssimt skatītāju. Sezonas 
atklāšanas spēlē to izdevās ievērojami 
pārspēt, proti, ieradās aptuveni 450 futbola 
atbalstītāju. Citās spēlēs to skaits svārstās ap 
diviem simtiem,» turpina A. Tamisārs, kas ir 

arī pilsētā populārā mūzikas kluba Jelgavas 
krekli direktors.

FK Jelgava komandas mājas spēles notiek 
Ozolniekos, jo stadions Daugava Jelgavā ne
atbilst 1. līgas prasībām.

«Gribam arī piesaistīt klubam sponso
rus. Vēlamies futbola latiņu pacelt augstāk, 
proti, lai gandrīz katra no mūsu kluba spēlēm 
pilsētā būtu notikums,» par nākotnes plāniem 
stāsta A. Tamisārs. «Tas veiksmīgi jau izde
vies basketbola klubam Zemgale, kura spēles 
ir ļoti apmeklētas. Būtu jauki, ja jelgavnieki 
par basketbolu fanotu ziemā, bet vasarā at
balstītu pilsētas futbolistus.»

«Līdzšinējais komandas sniegums ap
liecina, ka šosezon izdevies nokomplektēt 
kaujas spējīgu pamatsastāvu, tomēr ne visās 
pozīcijās mums ir līdzvērtīgas maiņas iespē
jas, lai pastiprinātu sastāvu, izkrītot kādam 
no pamatsastāva spēlētājiem. Faktiski visu 

čempionātu aizvadām ar trim uzbrucē
jiem,» par spēlētāju komplektāciju stāsta FK 
Jelgava komandas galvenais treneris Dainis 
Kazakēvičs.

Komandas rezultatīvākais futbolists 
divdesmit gadus vecais uzbrucējs Kārlis 
Kinderēvičs ir apmierināts ar komandas 
sniegumu 1. līgas čempionātā.

«Lai arī čempionāta sākumā pazaudē
jām dažus punktus pret potenciāli vājākām 
komandām, turnīra gaita izvērtusies veik
smīgi,» vērtē K. Kinderēvičs. «Komandā ir 
ļoti saliedēts kolektīvs, kas palīdz saprasties 
citam ar citu laukumā. Turklāt esam pie
tiekami labi saspēlējušies, lai spētu uzvarēt 
1. līgas čempionātā, taču ir vēl vairāki ele
menti, kuri jāpieslīpē.»

FK Jelgava trenējas vairāk nekā 300 bērni 
vecumā līdz 18 gadiem un aptuveni 50 futbo
listi, kas vecāki par 18 gadiem. 

futbols
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Ledus skola Zemgale
Ozo ledus hallē (Ozolnieki, Stadiona iela 5b) 
Zemgale šosezon piedāvā plašāku nodarbī
bu klāstu. Vecākiem ir iespēja pieteikt savus 
bērnus (no 4 gadu vecuma) hokeja, daiļsli
došanas un šorttreka nodarbībām. Savukārt 
jauniešiem un pieaugušajiem tiek piedāvātas 
slidošanas nodarbības ar ievirzi daiļslidoša
nā. Nodarbības notiek rīta, dienas un vakara 
grupās. Šogad hokeja treneru korpusu papil
dinājuši divi Latvijā pazīstami speciālisti – 
Andrejs Maticins un Gints Bisenieks. Sīkāka 
informācija pa tālruni 26352222 vai 20386070 
vai elektroniski: slidot@slidot.lv.

Jelgavas Ledus sporta skola (JLSS)
JLSS, kas bāzējas Latvijas Krājbankas ledus 
hallē (Rīgas iela 11), uzsākusi treniņus uz 
ledus jau 1. augustā, taču joprojām turpinās 
audzēkņu uzņemšana hokeja un daiļslidoša
nas grupās. Sīkāk zvanot pa tālruni 63007222 
vai elektroniski: info@jlss.lv.

Bērnu un jauniešu BMX 
sporta klubs Mītavas kumeļi

BMX sezona Latvijā tuvojas noslēgu
mam, taču kluba prezidents Aivars Balbeks 
informē, ka jauno riteņbraucēju uzņemša
na notiek visu gadu. Treniņiem tiek izman
tota trase pie 4. vidusskolas, Brīvības bulvāra 
un Akmens ielas krustojumā. Nodarboties ar 
BMX var sākt jau no 45 gadu vecuma. Sīkāk 
pa tālruni 28304884.

Jelgavas airēšanas klubs Zemgale
Kluba treneri pārsvarā strādā ar pieauguša
jiem sportistiem, kas piedalās augsta līmeņa 
sacensībās gan Latvijā, gan ārpus tās robežām, 

taču kluba viceprezidents Sergejs Bobkovs 
stāsta, ka labprāt uzņem arī jaunos sportistus, 
kuri nav vecāki par 15 gadiem. Sīkāk zvanot 
pa tālruni 29624817.

Boksa klubs Madara
Kluba vadītājs Aleksandrs Zahārovs būs prie
cīgs uzņemt ikvienu jauno censoni, kas vēlē
sies izmēģināt spēkus ringā, izjust treniņu un 
sacensību gaisotni, kā arī uzlabot savu fizisko 
formu. Jaunākie Madaras bokseri ir astoņus 
gadus veci – no šāda vecuma jau var uzsākt 
boksera karjeru. Sīkāk pa tālruni 29461139.

Boksa klubs Olimpiskais rings
Kluba valdes priekšsēdētājs un treneris Alek
sandrs Knohs pastāstīja, ka jaunu dalībnie
ku uzņemšana notiek visu laiku. Nodarbības 
notiek otrdienās un ceturtdienās pulksten 18 
un sestdienās pulksten 11.30 Jelgavas 6. vidus
skolā. Nodarbībās tiek individuāli strādāts gan 
ar iesācējiem, gan ar pieredzējušajiem sportis
tiem. Sīkāk zvanot pa tālruni 29895666.

Jelgavas tenisa centrs
Jauno sportistu uzņemšana notiek visu gadu, 
jo Jelgavas tenisa centra (Lietuvas šoseja 68a) 
korti atrodas zem jumta. Centra vadītājs 
Andris Detlavs stāsta: «Lai kļūtu par izcilu 
sportistu, jāuzsāk cītīgi trenēties no piecu 
gadu vecuma, taču gan jaunieši, gan pieaugu
šie var apgūt arī tikai tenisa pamatus.» Sīkāk 
pa tālruni 29228791.

Cīņas klubs Milons
Klubs Uzvaras ielā 12 piedāvā plašas iespējas 
bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Grupās 
bērni no piecu gadu vecuma varēs veikt vispā
rīgo fizisko sagatavošanu. Tas būs pamats, lai 
topošais sportists turpmāk varētu nodarbo
ties ar jebkuru sporta veidu, kur nepieciešama 
laba fiziskā sagatavotība. Notiks uzņemšana arī 
hobiju grupās, kurās varēs apgūt pašaizsardzī
bas pamatus un dažādu cīņas sporta veidu ele
mentus. Paralēli notiks darbs ar sportistiem, 
kuriem izvirzīti augstāki mērķi – Latvijas čem
pionāts un augtāka līmeņa sacensības ārpus 
Latvijas. Sīkāk zvanot pa tālruni 22335228.

Jaunatnes futbola centrs Jelgava
Centra direktors Dainis Kazakēvičs informē, 
ka jaunu dalībnieku uzņemšana notiks no 

20. augusta līdz 25. septembrim. Lielajā fut
bolistu ģimenē laipni tiks uzņemti bērni 
vecumā no četriem līdz desmit gadiem. Sīkāk 
zvanot pa tālruni 20083653.

Sporta komplekss Rullītis
Jebkurš autosporta veids prasa lielas iz
maksas. To atzīst arī Rullīša vadītājs Ēriks 
Gasparovičs. Ikvienam ir pieejama sporta 
bāze un trase Jelgavā, Aku ceļā 1, kurā var 
trenēties Jelgavā tik populārajā kartingā, 
triālā un citos auto un moto sporta veidos. 
Sporta kompleksā tiek piedāvāta tehniskā 
apkope, taču sacīkšu spēkrats sportotgri
bētājiem jāgādā pašiem. Sīkāk pa tālruni 
29549710.

Jelgavas smaiļošanas un 
kanoe airēšanas klubs KC

Airēšanas sezona tuvojas noslēgumam, taču 
kluba vadītāja Ilze Bome vēl septembrī aicina 
pieteikties jaunos airētājus – 1995. gadā dzi
mušos un jaunākus. Sīkāk zvanot pa tālruni 
29404163.

Jelgavas specializētā 
peldēšanas skola

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
sporta nama baseinā (Raiņa iela 1) līdz ar 
skolas sākumu peldēšanas nodarbības ap
meklēs Jelgavas skolu 2. klašu skolēni, kā 
arī 3. pamatskolas pirmklasnieki. Taču pel
dēšanas skolas direktore Zelma Ozoliņa 
laipni aicina uz peldēšanas nodarbībām 
visus bērnus, kuri šogad mācīsies 3. klasē. 
Vecāki ar bērniem drīkst ierasties katru 
darba dienu ap pulksten 14. Sīkāk zvanot pa 
tālruni 63025243.

Jelgavas šaha klubs
Visiem, kuri vēlas apgūt šaha spēles prasmes, 
ir iespēja katru svētdienu pulksten 11 pie
teikties sporta namā Raiņa ielā 6, 3. stāvā pie 
kluba vadītāja Viktora Krūmiņa. Sīkāk zvanot 
pa tālruni 63023423.

Pauerliftinga sporta klubs Apolons
Treneris Edmunds Jansons savā kolektīvā 
labprāt uzņems jauniešus no 15 un 16 gadu 
vecuma. Jauni dalībnieki tiek uzņemti visu 
gadu. Treniņi notiek sporta namā Raiņa ielā 
6. Sīkāk zvanot pa tālruni 22366110. 

sporta klubi sāk jauno sezonu
līdz ar mācību gada sākumu lielākajā vairumā Jelgavas sporta klubu notiek arī jaunu 
sportistu uzņemšana. ir klubi, kuros bērni un jaunieši nodarbībām var pieteikties visu 
gadu, taču ir vietas, kurās uzņemšana notiks tikai septembra sākumā.
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Jelgavas klubs apvieno aptuveni 30 uzņēmē
jas un aktīvas sievietes, kuras aizstāv sievie
tes intereses sabiedrībā. Kluba prezidente 
Ingrīda Jakušonoka stāsta, ka zontas aktīvi 
iesaistās labdarības pasākumos, piemēram, 
dāvinot redzes invalīdiem brilles vai orga
nizējot akciju Eņģeļi pār Latviju, kuras laikā 
dāvāja eņģeļus Jelgavas slimnīcas bērniem.

Visi pasākumi 
par savu naudu
«Starp zontām ir Baiba Rivža, Anita Stankus, 
Dina Kurzemniece, nesen par zontu kļuva 
arī Daiga Latkovska, kura mūs un biedrības 
Zvaigzne meitenes un citus viesus priecēja ar 
modes nama Tēma modes skati un dāvināja 
auduma gabalus,» stāsta I. Jakušonoka.

Lai kļūtu par zontu, jāsaņem rekomen
dācija no citas kluba biedres. «Tad apmēram 
pusgadu aicinām iespējamo jauno biedri uz 
saviem pasākumiem, vērtējam viņu, savu
kārt viņa izvērtē, vai ir gatava darboties sa
biedrības labā,» jauno dalībnieču uzņemša
nas kārtību apraksta I. Jakušonoka.

Klubs organizē ikgadējo Jelgavas vidus
skolu meiteņu eseju konkursu par sievietes 
lomu sabiedrībā un sadarbībā ar Vītolu fondu 
nodibinājis stipendiju vidusskolas absolven
tēm par izciliem sasniegumiem mācībās. Par 
pirmo stipendiāti kļuva Kalnciema vidus
skolas absolvente Madara Mežviete, kura jau 
studē Latvijas Lauksaimniecības universitātē 
(LLU).

«Protams, arī mūs ietekmē ekonomiskā 
situācija, jo visi pasākumi, kurus organizē

jam, ir mūsu pašu ieguldījumi – biedru nauda 
un līdzekļi, kurus esam gatavas ziedot, taču to 
kļūst arvien mazāk,» rezumē I. Jakušonoka.

sievietes aktīvākas 
par vīriešiem
LLU pasniedzēja, eksperte dzimumu līdz
tiesības jautājumos Evija Caune stāsta, ka 
Latvijā vispār sieviešu klubiņi ir ļoti popu
lāri, gandrīz katrā pagastā ir kāds. «Parasti 
šādi klubiņi Latvijas laukos ir neformā
li un tiem reti ir politiski mērķi. Novērots, 
ka laukos tieši sievietes ir tās, kas apvieno
jas formālās un neformālās biedrībās. Arī 
citās organizācijās Jelgavā, piemēram, lielo 

ģimeņu apvienībā Spiets, ko vada Inese 
Paklone, parasti darbojas sievietes,» pie
redzē dalās E. Caune.

E. Caune atklāj, ka priekšnoteikums 
klubiņa veidošanai ir sieviešu labā griba bied
roties kāda mērķa vārdā. «Ja ir uzņēmīga sie
viete un viņai ir domu biedrenes, klubiņš 
gandrīz jau gatavs. Būtu jau vēl labāk, ja sie
vietes apzinātos savus sociālos un politiskos 
mērķus un aktīvi un neatlaidīgi rīkotos, lai tos 
sasniegtu. Tas prasa zināšanas, uzņēmību, en
tuziasmu un ideālismu. Ja grib īstenot politis
kus vai sociālus mērķus, labāk reģistrēt klubu 
kā biedrību, taču tas prasa arī pamatiemaņas 
grāmatvedībā un lietvedībā,» tā eksperte. 

uzziņa

Zonta International ir 1919. gadā ameri-
kas savienotajās valstīs dibināta starptau-
tiska servisa organizācija, kuras mērķis ir 
uzlabot sieviešu tiesisko, politisko, ekono-
misko un profesionālo stāvokli.
Zonta International ir pārstāvēta 66 valstīs 
un teritorijās ar 33 000 dalībniecēm 
1200 klubos. Zonta International cieši sa-
darbojas ar apvienoto Nāciju organizāciju 
kopš tās dibināšanas 1945. gadā. 
latvijas un Zviedrijas Zonta klubi veido 
21. apgabalu. latvijā darbojas četri Zonta 
klubi rīgā, Jelgavā, valmierā un bauskā.

Jelgavas zonta 
Dina Kurzemniece 
un Valsts 
prezidenta kundze 
Lilita Zatlere 
akcijas Eņģeļi pār 
Latviju laikā.

pašizglītošanās, pieredzes apmaiņa, labdarība un 
vienkārši brīvā laika saturīga pavadīšana ir iemesls, 
kāpēc sievietes apvienojas klubiņos. viens no tiem ir 
Jelgavas Zonta klubs.

Zontas – aktīvas 
sievietes labdarībā
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Dženova un Cinque Terre
Pirmajā dienā nemaz neaplūkojām Milānu, 
bet uzreiz devāmies uz Dženovu. Tur pie
dzīvojām pamatīgu pārsteigumu, jo mūsu 
priekšā pavērās gluži citāda aina nekā bijām 
iztēlojušās – mazas piejūras pilsētiņas vietā 
ieraudzījām teju Rīgas lieluma pilsētu. 
Dženova ir ostas pilsēta, Kristofora Kolumba 
dzimtā vieta, un tajā ir daudz skaista, taču 
mums tobrīd gribējās ko mājīgāku un 
romantiskāku.

Tāpēc jau nākamajā rītā devāmies tālāk, 
lai apskatītu, manuprāt, šī ceļojuma lielis
kāko objektu – Cinque Terre, kas tulkojumā 
nozīmē piecas zemes jeb pieci ciemi. Jūras 
malā esošie ciemi ir kā radīti tūristiem – tajos 
ir viss atpūtai nepieciešamais, bet no viena 
ciema uz otru ved  kalnu takas, no kurām 
paveras brīnišķīgs skats.

Trešajā dienā apmeklējām 
Šekspīra apdziedāto Veronu, 
kur mūs atkal gaidīja pārstei
gums. Izrādās, Itālijā pirmdie
nās viss ir slēgts. Veronā bijām 
nonākušas tieši šajā dienā, un, lai gan redzējām 
mazus, skaistus veikaliņus, vairums no tiem 
bija ciet. Taču šeit nu tiešām bija daudz, ko ap
skatīt, sākot no Romeo un Džuljetas mājām un 
beidzot ar iespaidīgu amfiteātri. Vakarā devā
mies uz lielāko Itālijas ezeru – Gardas ezeru – 
un apmetāmies Sirmiones pussalā.

modes meka milāna
Ceturtajā ceļojuma dienā atgriezāmies 
Milānā, kur ievērojām, ka cilvēki tur ģērbu
šies ļoti rūpīgi – karstā vasarā cilvēki staigā 
melnos uzvalkos, zeķubiksēs! Toties visiem – 
drēbes ar vārdu, kas itāļiem ir ļoti svarīgi. 
Milānā pavadījām divas jaukas dienas, taču 
noslēgumā piedzīvojām pamatīgu nelaimi – 
nokavējām lidmašīnu!

Izrādās, autobusi uz lidostu tur atiet vien 
tad, kad ir pilni ar cilvēkiem, līdz ar to daudz 
laika zaudējām, gaidot autobusa piepildī
šanos. Turklāt vēl satraukumā izkāpām pie 
nepareizā lidostas termināla, tāpēc nokavē
jām reģistrēšanos lidojumam un lidmašīnā 
netikām.

Lai gan mājupceļā gadījās neliela ne
veiksme, kopumā ceļojums bija lielisks, un 
noteikti ieteiktu šādu maršrutu izmēģināt arī 
citiem. Pašlaik domāju, ka mans nākamais 
galamērķis varētu būt Roma, jo Itālijā vēl ir 
ļoti daudz, ko redzēt. 

paldies par stāstu Europe Direct Jelgavas informā-
cijas punkta vadītājai vitai kinderevičai.

materiāls tapis sadarbībā ar firmu Auto Starts.

Jelgavnieču ceļojums 
Itālijā

Skats uz Šekspīra apdziedāto Veronu.

sešu dienu ceļojumu itālijas ziemeļos izbaudīja 
trīs jelgavnieces – vita, laura un krista. tā vietā, lai 
visu ceļojumam atvēlēto laiku pavadītu milānā, 
meitenes nolēma noīrēt mašīnu un izmest loku, 
aizbraucot gan līdz jūrai un gardas ezeram, gan 
romeo un džuljetas mājvietai veronai.
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Krista, Vita un Laura uz Milānas 
katedrāles jumta.

Skats uz Cinque Terre no kalnu takas, kur pēc tūristu paražas visi sastopoties 
draudzīgi sveicinājās.

Lai gan bija karsts, Itālijas mazās, 
pelēkām smiltīm klātās pludmales 
latviešus peldēt nevilināja.

Ielu tirdziņš Monterosso ciematā.
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Salīdzinājumā ar pērno gadu, klientu skaits ir 
četras reizes mazāks, taču nozarē strādājošie 
prognozē, ka pats smagākais vēl tikai priekšā. 
Par īstu pārbaudījumu var izrādīties ziema.

situācija kļūst aizvien 
dramatiskāka
«Salīdzinājumā ar pagājušo gadu, šogad 
klientu apmeklējums ir ievērojami krities. 
Mūsu salonā, kas atrodas gandrīz pilsētas 
centrā, klientu skaits, iespējams, krities ap
tuveni četras reizes,» atzīst Satiksmes ielas 
salona Šarms administratore Viktorija Koros
dina. «Februārī, kad atvērām salonu, sūdzē
ties par tā apmeklējumu nevarēja, taču, tuvo
joties vasarai, situācija kļuva arvien sliktāka. 
Nepalīdz arī dažādas akcijas – uz tām neviens 

nereaģē. Manuprāt, ja nauda ir, cilvēks nāks 
arī par nepazeminātām cenām, proti, tādām, 
kādas tās ir ikdienā.»

RAF dzīvojamā masīva lielākā skaistum
kopšanas salona Dīva īpašniece Rita Līckras
tiņa arī atzīst, ka klientu plūsma, salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu, samazinājusies aptuve
ni par četrām līdz piecām reizēm, turklāt si
tuācija ar katru dienu kļūst dramatiskāka: 
«Pieprasījums gandrīz vienādi sarucis pēc 
visiem mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem, 
piemēram, friziera, kosmetologa, solārija un 
citiem. Tagad cilvēkiem primārais ir nomak
sāt rēķinus un paēst. Ja atliek nauda, tikai tad 
domā par citām lietām, tostarp, arī dažādu 
salonu apmeklējumu.» Arī nākotni Dīvas 
īpašniece prognozē nebūt ne rožainu: «Visus 
izdevumus samazināsim līdz minimumam, 
protams, no elektrības un siltuma atteikties 
nevaram, bet uz visu pārējo jācenšas ekono

mēt, cik vien var. Protams, 
no tā visvairāk cietīs dar
binieki un līdz ar viņiem 
arī apmeklētāji, taču citas 
iespējas nav, jo pagaidām 
valstī nav uzņēmējdarbī
bai draudzīga vide.»

Skaistumkopšanas 
salons Karmena Katoļu 
ielā ir gan viens no lielāka
jiem, gan vecākajiem pilsē
tas centrālajā daļā un dar
bojas jau aptuveni astoņus 
gadus. «Krīze iezagusies 
arī pie mums. Labi, ka vai
rākām meistarēm izveido
jies savs klientu loks, kas 
vēl nodrošina kaut cik re
gulārus ienākumus, taču 
vidējais salona apmeklē
jumu skaits ir ievēroja
mi sarucis,» stāsta Kar
menas vadītāja Marina. 
«Tādēļ mēs klientiem 
rīkojam dažādas akcijas. 
Taču visgrūtākā paredza

ma nākamā ziema, kuras laikā būs vienkārši 
jācenšas izdzīvot.»

pastāvīgie klienti nāk retāk
«Mums gan pagaidām ekonomiskie rādītā
ji iet uz augšu, un par klientu trūkumu sū
dzēties nevaram. Turklāt arī pakalpojumu 
cenas neesam mainījuši kopš pagājušā gada,» 
šādu ainu Jelgavnieki.lv atklāja salonfrizētavā 
Kolonna strādājošā Iveta. «Viens iemesliem 
varētu būt tas, ka pie mums bieži ir dažādas 
akcijas un izdevīgi piedāvājumi, bet pastāvī
gajiem klientiem piešķiram atlaižu kartes.» 
Aprīlī Kolonna no tirdzniecības centra Pil
sētas pasāža pārcēlās uz Vivo centru. Tas 
gan salona apmeklējumu neesot ietekmējis, 
apgalvo darbiniece.

Blakus esošās solāriju studijas Blue Box, 
kas arī Pilsētas pasāžu nomainīja pret Vivo 
centru, vadītāja Biruta Velmere pastāstī
ja, ka pastāvīgo klientu skaits nav samazinā
jies, bet tie nākot retāk. «Līdz ar to samazinā
jām cenas, tādēļ jūtami kritās arī ienākumi, 
bet pašlaik galvenais ir nestrādāt ar zaudēju
miem,» skaidro B. Velmere. «Pēc pārcelšanās 
klienti nāca mums līdzi, parādījās arī jauni. 
Tamdēļ jāsaka liels paldies viņiem.» 

Skaistumkopšanas salons Karmena 
ir viens no lielākajiem un vecākajiem 
pilsētas centrālajā daļā un darbojas jau 
aptuveni astoņus gadus, taču arī tas nav 
pasargāts no ekonomiskās krīzes.

«Februārī, kad atvērām salonu Satiksmes ielā, sūdzēties 
par apmeklētāju skaitu nevarēja, taču, tuvojoties vasarai, 
situācija kļuva arvien sliktāka. Nepalīdz arī dažādas 
akcijas – uz tām neviens nereaģē,» saka salona Šarms 
administratore un friziere Viktorija Korosdina.

sevi lutina retāk
skaistumkopšana

Naudas trūkums jelgavniekiem, lielākoties daiļā 
dzimuma pārstāvēm, liedz iespēju regulāri apmeklēt 
skaistumkopšanas salonus, solārijus, frizētavas, 
manikīra un pedikīra salonus, kā arī izmantot citas 
sevis uzpošanas un palutināšanas procedūras.
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«Šajā jomā strādāju jau deviņus gadus, tādēļ 
droši varu sevi saukt par profesionāli,» stāsta 
Tatjana. «Šo gadu laikā man izveidojies plašs 
klientu loks. Daudzi no viņiem mudināja uzsākt 
biznesu, atverot savu salonu. Kad to izdarīju, 
viņi turpina nākt tikai pie manis, tostarp arī  
klienti no Rīgas, Liepājas un Valmieras. Tādēļ 
ļoti pateicos viņiem par izrādīto uzticību.»

Tatjanas manikīra salonā Ļinas nagu 
studija strādā trīs meistares, kuru darbu 
klienti novērtējuši tikai ar labām atsauks
mēm. Gan viņas, gan Tatjana piedalījusies 
vairākos vietējos un starptautiskos konkur
sos, kuros gūti atzīstami panākumi. Par to 
liecina arī salona priekštelpā izstādītie atzinī
bu un apbalvojumu apliecinājumi.

ikvienai sievietei jābūt skaistai
Tatjana uzskata, ka ikvienai sievietei jebkurā 
laikā, tostarp arī tagad, jābūt skaistai: «Sie
vietes allaž rūpējas par ģimeni un dāvā savu 
mīļumu, tādēļ viņas pelnījušas, lai ik pa 

laikam tiktu novērtētas kā karalienes, un 
viņām tā arī tiktu ļauts uzvesties.» Meista
re klientēm piedāvā draudzīgas un elastīgas 
cenas, lai ikviena salona apmeklētāja varētu 
atļauties sev tīkamāko procedūru.

Ļinas nagu studijā tiek piedāvāta nagu 
modelēšana, nagu nostiprināšana ar želeju 
vai bioželeju, kā arī klasiskais un SPA pedi
kīrs. Klienti var izvēlēties sauso, klasisko vai 
ar aparātu veidoto manikīru. Turklāt piedāvā
jums paredzēts ne tikai sievietēm, bet arī vī
riešiem un bērniem. Ir pieejami vairāki nagu 
dizaina veidi: želejas, akrila, apjoma akrila, 
akvārija, VIP un aksesuāru dizains (gliemež
vāki, spīdumi, sausie ziedi), tāpat uz nagiem 
tiek veidoti arī ķīniešu raksti.

Salonā tiek piedāvāti arī sertificētu spe
ciālistu un vizāžista pakalpojumi, tajā ir plaša 
roku un kāju kopšanas procedūru izvēle un 
pieejamas vairāk nekā 200 nagu lakas.

Ļinas nagu studijā pieejams arī jauns pa
kalpojums – glāžu, vāžu, sveču un fotogrāfiju 
rāmīšu apgleznošana. 

reklāma

Tatjana Spirta un Ļinas nagu studijas meistares Zane Grīnfelde un Marina Beržinska 
lepojas ar godalgām, kas iegūtas vietējos un starptautiskos konkursos.

Par spīti krīzei, 
atver manikīra salonu
laikā, kad daudzi uzņēmumi krīzes dēļ spiesti pārtraukt darbību, notiek arī 
pretējais – cilvēki uzsāk biznesu, tādējādi apliecinot, ka krīze ir arī iespēju laiks. 
Šādi rīkojās arī jelgavniece tatjana spirta, kura nesen klientus sākusi apkalpot 
savā manikīra salonā.
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sludinājumi
1 istabas dzīvokli kalnciema ceļā, Jelgavā. 32,8 m2, 
5/5. Cena ls 7500. ir iespējama īre ar izpirkuma tiesī-
bām. t. 29223826, uldis.

1 istabas dzīvokli draudzības ielā, kalnciemā, Jelga-
vas novadā. 29.8 m2, 4/5. Cena ls 5900. ir iespējama 
īre ar izpirkuma tiesībām. t. 29223826, uldis.

3 istabu dzīvokli dārza ielā, Jaunbērzē, dobeles 
rajonā. 66.4 m2, 1/3. Cena ls 8000. ir iespējama īre ar 
izpirkuma tiesībām. t. 29223826, uldis.

2 istabu dzīvokli meiju ceļā, Jelgavā. 36 m2, 1/5. Cena 
ls 9800. ir iespējama īre ar izpirkuma tiesībām. 
t. 29223826, uldis.

1 istabas dzīvokli brīvības bulvārī, Jelgavā. 42.8 m2, 
1/5. Cena ls 9500. ir iespējama īre ar izpirkuma tiesī-
bām. t. 29223826, uldis.

2 istabu dzīvokli pētera ielā, Jelgavā. 41.9 m2, 5/5. 
Cena ls 11 500. ir iespējama īre ar izpirkuma tiesī-
bām. t. 29223826, uldis.

2 istabu dzīvokli atmodas ielā, Jelgavā. 56.9 m2, 4/5. 
Cena ls 11 300. ir iespējama īre ar izpirkuma tiesībām. 
t. 29223826, uldis.

1 istabas dzīvokli aspazijas ielā, Jelgavā. 39.3 m2. 
Cena ls 9500. ir iespējama īre ar izpirkuma tiesībām. 
t. 29223826, uldis.

3 istabu dzīvokli aspazijas ielā, Jelgavā. 78,8 m2. Cena 
ls 18 500. ir iespējama īre ar izpirkuma tiesībām. 
t. 29223826, uldis.

3 istabu dzīvokli elejā, Jelgavas novadā. 70 m2. Cena 
ls 9900. ir iespējama īre ar izpirkuma tiesībām. 
t. 29223826, uldis.

1 istabas dzīvokli meliorācijas ielā, ozolnieku novadā. 
33.8 m2. Cena ls 9500. ir iespējama īre ar izpirkuma 
tiesībām. t. 29223826, uldis.

3 istabu labiekārtotu dzīvokli māras ielā, 58 m2, 
3/9, labā stāvoklī, māja atrodas iekšpagalmā. Cena 
ls 18 000 vai maina pret mazāku (līdz 43 m2) dzīvok-
li. t. 26173883.

NeKustamie Īpašumi

pārdod
1 istabas dzīvokli. Centrālā apkure, atsevišķi ūdens un 
siltuma skaitītāji, pvC logi, Cena ls 7500. t. 28455911.

1 istabas dzīvokli stacijas ielā, Jelgavā. 20 m2, 1/4. 
Cena ls 5900. ir iespējama īre ar izpirkuma tiesībām. 
t. 29223826, uldis.

1 istabas dzīvokli mātera ielā, Jelgavā. 26,7 m2, 5/5. 
Cena ls 8200. ir iespējama īre ar izpirkuma tiesībām. 
t. 29223826, uldis.

3 istabu dzīvokli asteru ielā, Jelgavā. 70 m2, 1/5. Cena 
ls 16 300. ir iespējama īre ar izpirkuma tiesībām. 
t. 29223826, uldis.

1 istabas dzīvokli ganību ielā, Jelgavā. 35,9 m2, 1/5. 
Cena ls 8500. ir iespējama īre ar izpirkuma tiesībām. 
t. 29223826, uldis.

2 istabu dzīvokli ausmas ielā, dobelē. 51,8 m2, 1/3. 
Cena ls 9800. ir iespējama īre ar izpirkuma tiesībām. 
tālr: 29223826, uldis.

3 istabu dzīvokli pasta ielā, Jelgavā. 58,8 m2, 2/5. 
Cena ls 15 500. ir iespējama īre ar izpirkuma tiesī-
bām. t. 29223826, uldis.

1 istabas dzīvokli pumpura ielā, Jelgavā. 39,2 m2, 4/5. 
Cena ls 7900. ir iespējama īre ar izpirkuma tiesībām. 
t. 29223826, uldis.

2 istabu dzīvokli loka maģistrālē, Jelgavā. 50,2 m2, 
8/9. Cena ls 10 500. ir iespējama īre ar izpirkuma tie-
sībām. t. 29223826, uldis.

2 istabu dzīvokli Cepļu ielā, Jelgavā. 43,2 m2, 1/2. 
Cena ls 9500. ir iespējama īre ar izpirkuma tiesībām. 
t. 29223826, uldis.

2 istabu dzīvokli Jaunatnes ielā, ānē, ozolnieku 
novadā. 39,9 m2, 5/5. Cena ls 7900. ir iespējama īre ar 
izpirkuma tiesībām. t. 29223826, uldis.

1 istabas dzīvokli aizkrauklē. lēti. t. 29814199.

3 istabu dzīvokli Jelgavas centrā, 65 m2, 3/4. ļoti labs 
dzīvoklis. par cenu var vienoties. t. 26688574.

3 istabu dzīvokli puķu ielā 5, Jelgavā. 8/9, 60 m2, sil-
tinātas ārsienas, pvC logi, lamināts, jauni radiatori, 
iebūvēta virtuves iekārta, santehnika, labā stāvoklī, 
baltkom, lattelekom. t. 29195757.

1 istabas dzīvokli Jelgavā, stacijas ielā. visas ērtības, ko-
munālie maksājumi – ls 10,78, siltums – ls 18,60, paliek 
mēbeles. t. 26700747 (zvanīt no pulksten 20 līdz 21).

1 istabas dzīvokli 38 m2, krāsns apkure, pārlielupē, 
Jelgavā 2-st. mājā, 2. stāvs. t. 63025848.

2 istabu dzīvokli mātera ielā, Jelgavā. 47 m2, 2/5, 
atrodas mājas vidū, pvC logi, dzelzs durvis, labi 
kaimiņi, koda atslēga, tuvu autoostai un dzelzceļa 
stacijai, poliklīnikai. Cena ls 25 000. t. 28257045.

pusmāju aucē. 2-istabu dzīvoklis 1. stāvā, 1-istabas 
dzīvoklis 2. stāvā, kopā 78 m2. Ķieģeļu māja, labs 
remonts, tualete, ūdens iekšā, viens kaimiņš. Cena 
ls 7500. t. 26137646.

1 istabas labiekārtotu dzīvokli 25 m2. māras ielā. 
t. 27834179.

1 istabas dzīvokli aizkrauklē. lēti. vai mainu. t. 29814199.

piedāvā Īrēt
2 istabu dzīvokli ar mēbelēm, centrā. ls 50 + komu-
nālie. t. 26164669.

stāvvietu traktoriem, ekskavatoriem, autofurgo-
niem. telpas autoservisam, noliktavām. t. 63021654. 

Сдаётся 1-ком. квартира, ул. Стацияс, все удобства, 
мебилированная, ls 40 + комунальные. Т. 26700747 
(с 19 до 20), 29686180.

2 istabu dzīvokli uz ilgu laiku mātera ielā 31, ls 50 + 
komunālie. t. 27542396.

1 istabas dzīvokli labiekārtotu, 5.stāvā, mēbelētu, 
uz ilgu laiku. Īre ls 50 + komunālie. vīgriežu ielā. 
t. 28455977, 63000842.
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1 istabas dzīvokli raF dzīvojamā masīvā, 5/9, uz ilg-
stošu laiku. maksa komunālie plus pēc vienošanas 
avansa iemaksa ls 100. t. 29645636.

1 istabas labiekārtotu, mēbelētu, ir veļasmašīna 
un ledusskapis, uz ilgu laiku, komunālie maksāju-
mi + īre pēc vienošanās. vīgriežu ielā 30, Jelgavā. 
t. 25933019, 63000842.

2 istabu dzīvokli centrā, palīdzības ielā 1 (Jelgavā). ir 
mēbeles. Nav dārgi. steidzami. t. 29479349.

2 istabu dzīvokli ar ērtībām un garāžu pilsētas centrā. 
t. 29783432.

maiNa
1 istabas dzīvokli rīgas centrā, 28 m2, krāsns apkure, 
pret mājas daļu Jelgavā, var būt bez ērtībām, remon-
tējama. t. 29670823.

1 istabas dzīvokli pēc laba remonta, siltinātā mājā uz 
½ vai 2-istabu. t. 28304210.

1 комн. кв. в Бранкас, все удобства, балкон, отре-
монт. на 2-х комн. в Елгаве. Т. 25918170.

darbu piedāvā
pārvadāt saknes ar savu transportu, vēlams vieglo 
automašīnu ar piekabi, ekonomisko degvielas patē-
riņu. samaksa pēc vienošanās. t. 29797775.

darbu meKlē
māju uzkopējas vai aukles darbu. var arī apkopējas 
ofisā. t. 26137146.

labprāt uzkoptu jūsu māju vai dzīvokli vienreiz 
nedēļā. ir pieredze. diāna. e-pasts: dilemma@tvnet.
lv. t. 22341111.

traNsports

pārdod
audi 100, 1992. g., melna, automāts, tehniski labā 
kārtībā. t. 29353114.

saimNiecĪba

pārdod
Jauktu lapukoku malku (skaldītu) ls 14/sterā. bez-
maksas piegāde. t. 25995121.

skaldītu malku. t. 29166277.

veicam urbumus ūdens ieguvei ar mazu, kompaktu 
iekārtu. pvC trubas d=125 un metāla d=114, ierīkoša-
na, pieslēgšana. t. 29150518.

paKalpojumi
Лечение ожирения, детского энуреза, депрессии, 
избавление от магубных привычек. Сертификат 
№27. ik Isida. Т. 29432668.

iepazĪšaNās
patstāvīga, mīļa sieviete (47 gadus veca) nopietnai 
kopdzīvei vēlas satikt labi situētu, saprotošu vīrieti 
(jelgavnieku) vecumā no 46 līdz 49 gadiem, kurš ne-
atteiktos palīdzēt saimnieciskos darbos privātmājā. 
piezvani man! t. 29929445.

dažādi
tava bērna dzimšanas dienas ballīte kļūs par vēl 
jaukāku notikumu, ja uz to uzaicināsi jautro mikipeli 
no disnejlendas! kopā lēksim jautrās rotaļās, dziedā-
sim, dejosim un priecāsimies uz nebēdu! t. 28391385, 
63027671.

Jautra, atraktīva svētku pasākumu vadītāja priecēs 
jūs kāzās, ballēs, jubilejās, bērnu svētkos. bērniem – 
muzikālās programmas kopā ar dažādiem pasaku 
tēliem. t. 28391385, 63027671.

dziednieces ritas burkovskas privātprakse Jelgavā. 
palīdz atbrīvoties no depresijas, alkohola atkarības, 
liekā svara, muguras un locītavu slimībām. pareģoju-
mi. palīdzība arī no attāluma. t. 26733836.

Школа самоисцеления, биоенергетики и экс тра сен-
сорики приглашает на зянятия в центре Исида с 15 
августа. Т. 29432668, 63045806 с 8 до 10 и с 19 до 21.

atdošu labās rokās mīļus 2,5 mēn. vecus kaķēnus. 
t. 29448808.
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septembra afiša

Izdevniecība Avots 
piedāvā bestsellerus
Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari
Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari ir stāsts par 
džuljēnu mentlu, pasaulslavenu advokātu, 
kura trauksmaini saspringtais dzīvesveids, 
pārpildītā tiesas zālē piedzīvojot sirdslēkmi, 
gandrīz vai beidzas letāli.

Fizisko spēku sabrukums izraisa arī 
garīgo krīzi. džuljēnam jāmeklē atbildes uz 
dzīves visbūtiskākajiem jautājumiem. Cerībā 
iemantot laimi un dzīves piepildījumu, viņš 
dodas neparasto meklējumu ceļā uz senu 
kultūru, kurā rod atklāsmi aizraujošākai, 
mērķtiecīgākai un mierīgākai dzīvei.

lieliski savijot kopā 
mūžsenās, laika pārbau-
di izturējušās austru-
mu garīgās zināšanas ar 
rietumu pasaulei rak-
sturīgo risku, konku-
renci un ambīcijām, šis 
iedvesmojošais vēs-
tījums soli pa solim 
vada lasītāju ceļā uz 
lielāku sevis apzināša-
nos un tādu dzīvi, kurā 
rodama harmonija, 
pārpilnība un prieks.

robins Šarma, br.jur. un mg.jur, ir viens 
no pasaules ievērojamākajiem domātājiem 
līdermākslas un dzīves vadības jomā. piecu 
bestselleru autors, no kuriem Mūks, kurš 
pārdeva savu Ferrari un Ģimenes dzīves gud-
rības ir jau latvijas tirgū.

robins Šarma ir viens no pasaulē visiz-
cilākajiem ekspertiem jautājumos par sevis 
disciplinēšanu, maksimālu realizāciju un paš-
atklāsmi. viņš ir iztēles meistars, kura idejas 
ietekmē miljoniem cilvēku dzīvi.

Ģimenes dzīves gudrības
Šīs grāmatas lappusēs robins Šarma atklāj 
vienkāršas, taču pārsteidzoši efektīvas sis-
tēmas, kas parāda, kā atbrīvot jūsu bērna 

dabisko līdera talantu, 
reizē šajā procesā radot 
bagātīgāku un auglīgā-
ku dzīvi sev pašam.

ar dziļu atklāsmi un 
no sirds nākošu entu-
ziasmu robins Šarma 
jums iemācīs piecas 
ģimenes līdera meista-
rības, kā arī praktiskas 
pamācības, kas jums 
palīdzēs:

• atbrīvot jūsu 
bērna labākos talan-

tus un augstākās spējas;
• padziļināt attiecības jūsu un jūsu mīļotā 

cilvēka starpā;
• iedvesmot savus bērnus būt viediem 

un ar stipru raksturu;
• iemācīt saviem bērniem, kā sapņot 

lielus sapņus un gūt patiesus panākumus;
• atgūt savā dzīvē līdzsvaru un dzīvot 

vienkāršāk, priecīgāk un mierīgāk;
• atgriezties pie svarīgākajām lietām 

dzīvē un baudīt tās dāvanas.

JeLGAVĀ
OtrDien, 1. septembrĪ
 Plkst. 12 Ozolnieku pagasta Veselības 
takā – Zinību dienas svētki Ozolnieku novada 
pirmklasniekiem.

treŠDien, 2. septembrĪ
 Jelgavas kreklos – Edža un Niknie.

pieKtDien, 4. septembrĪ
 Jelgavas kreklos – Baltie lāči.

OtrDien, 8. septembrĪ
 Plkst. 18 Ozolnieku tautas namā – lekciju 
un nodarbību cikla Enerģija, harmonija un 
veselība (atveseļošanās un pretnovecoša
nās prakses elementi un vingrošana laimīgai 
dzīvei) 1. nodarbība. Ieeja Ls 3.

treŠDien, 9. septembrĪ
 Jelgavas kreklos – Dzelzs vilks.

pieKtDien, 11. septembrĪ
 Dzejas svētki Jelgavā.
Plkst. 15 Raiņa parkā – tikšanās ar 
dzejniekiem.
Plkst. 16 Zinātniskajā bibliotēkā – tikšanās 
ar Kirovas pilsētas rakstnieku un vēsturnieku 
Juriju Malihu. Tikšanās veltīta Raiņa trimdas 
periodam Slobockā.
 Plkst. 18 Jelgavas kultūras nama Mazajā 
zālē – dzejas almanaha Zemgales vācelīte 
2009 atvēršana.
Ieeja par ziedojumiem.
 Jelgavas kreklos – Apvedceļš.

sestDien, 12. septembrĪ
 Plkst. 12 – Eiropas kultūras mantojuma 
dienas 2009 – Latvijas brīvības cīņas 1919.
Talka un pasākums Garozā pie Vareļu pie
minekļa. Izbraukšana no tautas nama 
plkst. 11.40. Interesentiem pieteikties pa tāl
runi 26525350 vai 63050144.
 Plkst. 16 Ozolnieku stadionā – Latvijas 
1. līgas čempionāts futbolā. Jelgava un JRC/
JRSS Jēkabpils.
 Plkst. 16 Jelgavas kultūras namā – Ādolfa 
Alunāna Jelgavas teātra iestudējums. Marks 
Tvens Princis un ubaga zēns.
Imanta Kalniņa mūzika un Vika vārdi. Režiso
re Lūcija Ņefedova. Biļešu cena Ls 3, 2 un 1,50.

treŠDien, 16. septembrĪ
 Plkst. 19 Ozolnieku tautas namā – Jelga
vas Jaunā teātra izrāde. Žans Pols Sartrs Aiz 
slēgtām durvīm.
Trīs nepazīstami cilvēki satiekas neparastos 
apstākļos pret savu gribu. Vai tā ir nejaušība? 
Kāpēc tur nav spoguļu un vienmēr ir gaišs? Ja 
nu viņiem kopā būs jāpavada mūžība…?
Režisors Ģ. Šolis. Lomās R. Barona, J. Bande
nieks un J. Markota.
Ieeja Ls 2, pensionāriem un skolēniem Ls 1.

sestDien, 19. septembrĪ
 No plkst. 9 līdz 14 – Lielais rudens gada
tirgus Miķeļdienu gaidot!.

Kārtīga andelēšanās un lustīga jandalēšanās, 
radošās darbnīcas un kultūras programma. 
Dalībnieku pieteikšanās līdz 15. septembrim.
 Plkst. 16 Jelgavas kultūras namā – kluba 
Pīlādzītis sarīkojums.

CetUrtDien, 24. septembrĪ
 Plkst. 18 Ozolnieku tautas namā – lekciju 
cikla Cilvēka ceļš pa dzīvi 1. nodarbība Likteņa 
veidošana un karma. Horoskopā dotais un 
spēja veidot sevi. Izteiktā vārda nozīme.
Lektore Akvelīna Līvmane.
Ieeja Ls 3.
 Plkst. 18 Jelgavas kultūras namā – kon
certsezonas atklāšana. Šūmanis un Brāmss... 
atkal kopā.
Piedalās dziedātājas Kristīne Gailīte un Antra 
Bigača, dziedātāji Guntars Vētra un Krišjānis 
Norvelis, pianisti Sana Villeruša un Francis 
Gaiļus.
Programmā Roberta Šūmaņa un Johannesa 
Brāmsa mīlas dziesmas, Šūmaņa imprompti 
un Brāmsa Variācijas par Šūmaņa tēmu.
Biļešu cena Ls 2,50, 2 un 1,50.

pieKtDien, 25. septembrĪ
 Plkst. 14 Jelgavas Svētās Annas katedrālē – 
koncertcikla skolēniem Iepazīsti ērģeles kon
certs Ērģeļmūzika viduslaikos un renesansē.

sVĒtDien, 27. septembrĪ
 Plkst. 14 Ozolnieku stadionā – Latvijas 
1. līgas čempionāts futbolā. Jelgava un Auda.
 Plkst. 16 Jelgavas kultūras namā – Ādolfa 
Alunāna Jelgavas teātra izrāde. Dejs Vaser
mans Cilvēks no Lamanša.
Režisors Arvīds Matisons, režisora asistents 
Andris Bolmanis.
Biļešu cena Ls 3, 2 un 1,50.

iZstĀDes
 No 1. septembra plkst. 16 Jelgavas kultū-
ras namā – Portugāle – cilvēces mantojums. 
Portugāle plakātos.
 No 1. līdz 30. septembrim Ozolnieku 
tautas namā – tautas gleznošanas studijas 
dalībnieku darbu izstāde. 
 No 5. septembra Jelgavas kultūras namā – 
Jelgavas Mākslas skolas 2008./09. mācību 
gada audzēkņu diplomdarbu izstāde.
 No 8. septembra plkst. 14 Jelgavas kultū-
ras namā – Zandas Kmito fotogrāfiju izstāde 
Maza, maza dvēselīte.
 18. un 19. septembrī Jelgavas kultūras 
namā – Jāņa Juhņeviča un Ināras Veilandes 
dāliju izstāde.
Ieeja bez maksas.

rĪGĀ
 28., 29. un 30. septem-
brī un 1. oktobrī plkst. 19 
mūzikas klubā Četri balti 
krekli – mūzikas un mākslas 
festivāls Bildes 2009.
Sīkāka informācija 
www.bildes.lv.
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IEMAKSAS ORDERIS
Iemaksai citas personas PNS norēķinu kontā

PNS-020
1. eks.

SIA «Nedēļa Jelgavā»

Sludinājums žurnālā «Jelgavnieki.lv» («Nedēļa Jelgavā») 
L  V  1  6  L  P  N  S  0  0  0  3  0  0  2  1  6  4  9  7  8

L V 4 3 6 0 3 0 3 2 6 4 3

SLUDINĀJUMU VEIDLAPAS 
AIZPILDĪŠANAS 
NOTEIKUMI

SLUDINĀJUMA SATURA
NOTEIKUMI

SLUDINĀJUMU CENAS
ATZĪMĒJIET KATEGORIJU NETIEK PUBLICĒTS

TEKSTS SLUDINĀJUMAM, AIZPILDĪT AR DRUKĀTIEM BURTIEM

DIENESTA ATZĪMES

Aizpildi sludinājuma tekstu 
veidlapā un atzīmē rubriku, izvēlies 
publikācijas reižu skaitu.
Aizpildi sludinājuma veidlapas 
apakšā PNS orderi, norādot savus 
rekvizītus un kopējo maksājuma 
summu.
Katra mēneša pēdējā trešdiena ir 
pēdējā diena sludinājuma 
iesniegšanai uz nākamā mēneša 
žurnālu.

Sludinājumus var iesniegt šādās 
rubrikās: nekustamais īpašums, 
piedāvā īrēt, vēlas īrēt, darba 
piedāvājumi, meklē darbu, 
transports, saimniecība, pakalpo-
jumi, iepazīšanās, dažādi, kas atbilst 
izvēlētajai kategorijai. Iesniedzot 
sludinājumu, drīkst norādīt tikai 
sludinājuma iesniedzēja datus. 
Aizliegts norādīt trešās puses 
personas datus.

1 sludinājums (1,40+0,60)* ...... Ls 2

2 sludinājumi (1,40x2+0,60)* ... Ls 3,40

3 sludinājumi (1,40x3+0,60)* ... Ls 4,80

4 sludinājumi (1,40x4+0,60)* ... Ls 6,20

Sākot no piektās reizes ir spēkā atlaide – liec 
piecus un maksā par četriem!
5 sludinājumi ........................ Ls 6,20

6 sludinājumi (1,40x5+0,60)* Ls 7,60
Nākamajiem sludinājumiem maksa aprēķināma 
pēc iepriekš minētās atlaides.

* Viena sludinājuma cena Ls 1,40 (pilna aizpildīta 
veidlapa). Klientam aprēķinātajā maksā jāiekļauj 
PNS iemaksas ordera pakalpojuma maksa Ls 0,60. 
Sludinājumus var iesniegt visās Jelgavas un 
Jelgavas rajona pasta nodaļās.




