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Ls 0,69

cena

jelgava – 
Studentu 

pilSēta

numura tēma

Par drošību  
jārūpējas pašiem
Jelgavas tipogrāfijai  
palīdz eksports

Lielveikalos visvairāk  
pērk akcijas preces
Lielā un mazā politika  
Jelgavā

Kur sportot sievietēm
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MĀrkEtinGA Un rEkLĀMAs DAĻA
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LAsĪtĀJU sErViss
tālrunis: (+371) 63090500
E-pasts: nj@jelgavnieki.lv

tiPoGrĀFiJA
poligrāfijas grupa Mūkusala
mūkusalas iela 15a, rīga, lv-1004

Foto: santis Zībergs

Jelgavnieki.lv pārvar krīzi
Žurnāla Jelgavnieki.lv oktobra numurs nonācis pie lasītāja redakcijas darbinieku uzcītības, kā arī 
reklāmas klientu atsaucības dēļ. tagad, kā zināms, medijiem latvijā nav viegli, taču Jelgavnieki.lv ar savu 
piemēru parādījuši, ka grūtības ir pārvarāmas, ja ir mērķis un strādīgums. to novēlam arī lasītājiem!

Jelgavnieki.lv ir gandarīti par to, ka žurnālā ir daudz reklāmu, jo tās ir vienīgais žurnāla ieņēmumu un 
izdzīvošanas avots. redakcijai nav ne slēptu, ne arī atklātu sponsoru, kas ietekmētu saturu. Cik paši 
nopelnīsim, tik arī varēsim tērēt savās un lasītāju interesēs. 

domājot par saviem ieņēmumiem, esam padomājuši arī par saviem klientiem. ir sarūpēta iespēja 
reklamēties arī mazām organizācijām īpaši izveidotajos mazajos reklāmas laukumos gan žurnālā, gan 
arī portālā Jelgavnieki.lv. vienlaicīgi ir saglabāts efektīvs un efektīgs piedāvājums arī lielajiem reklāmas 
devējiem. Šeit ir acīmredzams rezultāts – ir labi žurnālam un labi arī reklāmas devējiem.

esam gandarīti arī par to, ka žurnāls ir ļoti pieprasīts gan preses kioskos, gan arī restorānos un citās 
publiskās vietās. Jaunie pārdošanas dati ir ļoti cerīgi. Jau iepriekš ziņojām, ka žurnāls aizvien mazāk 
būs pieejams bez maksas, – tas nopērkams, saglabājot lasītājam joprojām draudzīgu cenu ls 0,69. 
Novembrī tiks aktivizēta arī abonēšanas kampaņa.

Žurnāla Jelgavnieki.lv mērķus gan nedomājam mainīt. esot pastāvīgā kontaktā ar lasītājiem, esam 
sapratuši, cik ļoti viņi gaida palīdzību izdzīvot savā pilsētā šajos grūtajos laikos, cik ļoti arī viņiem rūp 
drošība, sociālā aizsardzība un izglītība. diemžēl aizvien vairāk ir to, kas saprot, ka nevarēs paļauties uz 
pašu ievēlētās varas atsaucību. un šādā laikā un apstākļos masu medijiem ir jo īpaši liela loma un arī 
atbildība.

Kristians Rozenvalds, 
žurnāla un portāla  

Jelgavnieki.lv izdevējs

Žurnāla                                           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. 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 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, 

ievērtējot gan lielu, gan arī mazu klientu vajadzības. 
kopā ar saviem sadarbības partneriem piedāvājam arī kopīgas reklāmas akcijas, piemēram, ievietojot reklāmu 

žurnālā Jelgavnieki.lv, līdzvērtīgu reklāmas laukumu var bez maksas saņemt arī žurnālā tūrisma profesionāļiem 
Tūrisms un otrādi. 

visi reklāmas klienti saņems žurnālu Jelgavnieki.lv bez maksas arī nākamajā gadā.

reklama@jelgavnieki.lv
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studenti Jelgavā

latvijas lauksaimniecības universitāte (llu) kļuvusi par 
Zemgales reģiona izglītības un zinātnes centru. taču 
izglītību llu iegūst jaunieši arī no citiem valsts reģioniem.

G u n d e G a  S t r au t i ņ a 

F oto :  S a n t i S  Z ī b e r G S  u n  www.poga.lv

Augstskola piedāvā apgūt kādu no de-
viņu fakultāšu piedāvātajām 35 pamatstudi-
ju, 25 augstākā līmeņa studiju un 13 doktora 
studiju programmām. Liela daļa no tām Lat-
vijā ir unikālas, piemēram, mežsaimniecība, 
veterinārmedicīna, pārtikas higiēna, lauk-
saimniecība. Turklāt arī no Ekonomikas mi-
nistrijas deklarētajiem septiņiem prioritāra-
jiem segmentiem eksporta nozarēs ekonomi-
kas sasildīšanai, kas dod vislielāko pievienoto 
vērtību, četriem – pārtikas rūpniecībai, kok-
apstrādei, metāla un metāla ražojumu izstrā-
dei, kā arī transportam un sakariem – speciā-
listu sagatavošana notiek tieši LLU.

Vienīgā lauksaimniecības 
inženierzinātnēs
«Pavirši spriedumi par LLU fakultāšu un spe-
cialitāšu nosaukumiem, kas sakrīt ar citās 
augstskolās piedāvātajiem, neievērojot un 
nepārzinot mūsu speciālistu komplekso sa-
gatavotību un sūtību strādāt lauksaimnie-
ciskajā ražošanā un mežsaimniecībā, liecina 
par nepietiekamu iedziļināšanos augstskolu 
darbā. Vēlme izveidot dažādas centralizētas 
struktūras – superaugstskolas Rīgā, var liegt 
augstākās izglītības iespējas jauniešiem, kuri 
dzīvo Latvijas reģionos, kā arī izraisīt augst-
skolu un speciālistu atrautību no tautsaim-
niecības, kura jau tā ir novesta krīzes situ-
ācijā. LLU absolventi parasti atgriežas savās 
dzimtajās vietās, līdz ar to veicina viendabīgu 
Latvijas apdzīvotību. Savukārt vairums Rīgā 
studējošo pēc augstskolas beigšanas turpat 
arī paliek,» par LLU nozīmi valsts izglītības 
sistēmā norāda Tehniskās fakultātes (TF) 
dekāns Māris Ķirsis.

TF vienīgā Latvijā darbojas lauksaim-
niecības inženierzinātnes jomā, aptverot gan 
augstāko izglītību, gan pētniecības darbu. Tā-
pat fakultātē var apgūt pedagoģijas program-
mas Mājas vide un informātika izglītībā un 
Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā, pēc 

kuru apgūšanas jaunais speciālists iegūst divu 
priekšmetu skolotāja klasifikāciju – mājturī-
bas un informātikas skolotāja un mājturības 
un vizuālās mākslas skolotāja specialitāti. Tā-
pat Latvijas centrālajā daļā profesionālajā iz-
glītībā strādājošie tikai TF var iegūt pirmā lī-
meņa augstāko pedagoģisko izglītību, studē-
jot programmā Profesionālās izglītības skolo-
tājs.

Apvieno ekonomiku un 
tiesību jautājumus
Pašlaik sabiedrībā arvien biežāk izskan vie-
doklis par iespējamo augstskolu apvienoša-
nos un dublējošo studiju programmu apvie-
nošanu vai likvidēšanu. LLU stingri iestāju-
sies pret šīm reformām, jo augstskolas uzde-
vums ir sagatavot speciālistus Zemgales re-
ģionam un lauku novadiem. Arī valsts finan-
sētās studiju vietas Ekonomikas (EF), Sociālo 
zinātņu (SZF) un Informācijas tehnoloģiju 
fakultātēs tiek samazinātas vispirms.

Jautāta par fakultātes stiprajām pusēm 
un priekšrocībām līdzīgu fakultāšu vidū, EF 
dekāne Irina Pilvere uzsver, ka fakultātē tiek 

nodrošināta studējošo reģionālā apmācība – 
mācības notiek Jelgavā un filiālēs Siguldā un 
Laidzē. Iespējamas arī studijas piektdienās 
un sestdienās, kas ļauj apvienot mācības un 
darbu.

«Akadēmiskajās studiju programmās ir 
valsts finansētās studiju vietas, tāpēc rotācijas 
process uz valsts finansētajām studiju vietām 
paaugstina studentu zināšanu līmeni,» stās-
ta I. Pilvere, piebilstot, ka fakultātei izveido-
jusies veiksmīga sadarbība ar vieslektoriem 
praktiķiem, kas praktizē pašvaldībās, valsts 
institūcijās un dažādu nozaru uzņēmumos. 
Laba sadarbība ir arī ar fakultātes absolven-
tiem, organizējot katru gadu absolventu lek-
ciju nedēļu. Fakultātē ar lekcijām ierodas arī 
ārzemju vieslektori.

«Akadēmiskajā bakalaura studiju prog-
rammā Ekonomika tiek apgūti arī ar lauk-
saimniecību saistīti studiju kursi, tādējādi 
Zemkopības ministrija atzinusi šajā prog-
rammā iegūto sociālo zinātņu bakalaura grā-
du par atbilstošu Eiropas lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai atbalsta saņemšanas 
nosacījumiem,» lepojas dekāne, piebilstot, 

Lielākā daļa studiju programmu, kuras var apgūt Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē, ir unikālas. Taču arī pārējās 
ir nozīmīgas, jo tajās sagatavo Zemgales reģionam 
nepieciešamos speciālistus.

Jelgavā gatavo 
speciālistus 
Zemgales reģionam



2009.  g a da  o k to b r i s  •  N r .  25 ( 74 )  5

ka EF absolventiem ir priekšrocības un pla-
šas iespējas konkurēt darba tirgū, apvienojot 
ekonomikas, uzņēmējdarbības, grāmatvedī-
bas, reģionālās attīstības un tiesību jautājumu 
kompleksu apguvi. Protams, ne mazāk sva-
rīgas ir arī lētākas dzīvošanas izmaksas, salī-
dzinot ar Rīgu.

I. Pilvere min arī dažas fakultātes vā-
jās puses, kuras neļauj vēl labāk attīstīt stu-
diju programmas un paaugstināt absolven-
tu konkurētspēju. Proti, daži studiju kursi ir 
pārāk teorētiski, sarežģīti organizēta brīvo 
studiju kursu izvēles kārtība un process. Tā-
pat mācībspēki un studenti nepietiekami iz-
manto ārvalstu autoru literatūru svešvalodās. 
Protams, fakultāti negatīvi ietekmē arī strau-
jā studiju maksas palielināšanās pēdējos ga-
dos, kā arī neskaidrības valdības nostājā par 
sociālo zinātņu jomā studējošajiem sabiedrī-
bā mazina programmas prestižu un rada stu-
dentos šaubas par tās nozīmi.

speciālistu projektu apguvei
SZF dekāns Voldemārs Bariss uzskata, ka fa-
kultātes programmu priekšrocība, salīdzinā-

jumā ar citām, ir tas, ka socioloģi-
ja tiek apgūta ciešā saistībā ar zi-
nāšanām sabiedrības pārvaldē, līdz 
ar to LLU beidzējiem ir plašākas 
darba iespējas – gan pētniecībā, gan 
dažādos līmeņos pārvaldes darbā. 
Projektu vadības maģistrantūras 
programma vispār ir pirmā akre-
ditētā šādas specialitātes program-
ma Latvijā, tajā sagatavo speciālistus 
darbam ar Eiropas Savienības (ES) 
projektiem valsts pārvaldes institū-
cijās, lai administrētu un uzraudzī-
tu ES finansētos projektus komerc-
sabiedrībās, lai sagatavotu projektus 
ES fondu un programmu izmanto-
šanai, vadītu ES projektu īstenošanu 
lauku pašvaldībās, lai sniegtu kon-
sultācijas pašvaldībām un komerc-
sabiedrībām laukos par ES jautāju-
miem, izskaidrotu novitātes nacio-
nālajos un ES tiesību aktos, palī-
dzētu piesaistīt finansējumu no ES 
fondiem un programmām.

Arī V. Bariss uzsver fakultātes 
nozīmi reģionā, jo 80 procenti stu-
dentu ir no Zemgales – šeit studēt 

ir ērtāk un lētāk nekā Rīgā. LLU SZF ir arī 
Latvijas lauku socioloģijas pētniecības centrs. 
Par vienu no attīstības prioritātēm dekāns 
redz doktoru skaita palielināšanu, jo fakultāte 
ir viena no jaunākajām universitātē – radu-
sies uz līdzenas vietas, tāpēc pašlaik tajā vei-
dojas mācībspēku kolektīvs, kas turpina mā-
cības doktorantūrā, ir doktoranti un doktora 
pretendenti.

tautsaimniecības attīstītāji
Šis studiju gads LLU īpašs ne tikai ar 70 gadu 
jubileju, bet arī ar lieliem konkursiem uz 
valsts finansētajām studiju vietām. Liels kon-
kurss bija izveidojies uz Meža (MF) un Pār-
tikas tehnoloģijas fakultāšu programmām. 
Latgaliete Inese, kura iestājusies  programmā 
Pārtikas produktu tehnoloģija, stāsta, ka 
vienmēr interesējusies par drošu pārtiku un 
jauniem produktiem. «Zināju, ka stāšos LLU, 
tikai nezināju, kam dot priekšroku – pārtikas 
tehnoloģijai vai higiēnai. Iedomājos, ka pārti-
kas tehnoloģija ir plašāka un tajā noteikti būs 
arī kaut kas no higiēnas,» stāsta Inese. Viņa 
atklāj, ka daudziem skolasbiedriem par LLU 

ir diezgan negatīvs viedoklis – te māca tikai 
lauksaimniekus. «Tagad ikvienam, kam stāstu 
par savu studiju vietu un Jelgavu, jāstāsta, ka 
LLU ir jauka augstskola, kurā studē tādi paši 
studenti kā citur. Esmu te tikai mēnesi, taču 
jau tagad jūtu, ka ar ķīmiju vajadzēs pamo-
cīties, lai gan saprotu – bez tās nu nekādi!» 
smaidot nosaka meitene.

MF 2003. gada absolvents Māris, kurš 
strādā Ziemeļkurzemes mežsaimniecībā, ir 
pārliecināts, ka tieši MF speciālisti ir vieni 
no nopietnākajiem tautsaimniecības attīstī-
tājiem. «Lielāko kokapstrādes un mežsaim-
niecības uzņēmumu vadītāji un galvenie spe-
ciālisti ir LLU absolventi, kuri iegūst praktis-
kas iemaņas fakultātē, kas izauklējusi Latvijas 
mežus,» nešaubās Māris. Viņš gan piebilst, ka 
fakultātē pietrūkst mācībspēku un zinātniskā 
personāla pēctecības, lai arī katru gadu tiek 
sagatavots liels daudzums jaunu speciālistu.

Arī citās fakultātēs, tostarp pirmajā – 
Lauksaimniecības fakultātē (LF) – aktuāls ir 
jautājums pār mācībspēku maiņu. LF baka-

laura, maģistra un doktora studijās zinības 
šogad apgūst aptuveni 500 studentu. Fakultā-
tē strādā septiņi profesori, divpadsmit asoci-
ētie profesori, astoņi docenti, aptuveni tikpat 
daudz lektoru un asistentu. Fakultātes struk-
tūrā darbojas divi institūti, Zirgkopības mā-
cību centrs Mušķi, kā arī mācību un pētījumu 
saimniecība Pēterlauki. Lai arī docētāju mai-
ņa notiek, tas nenotiek tik strauji. Jāatgādina, 
ka LLU ir arī mācību un pētījumu saimniecī-
ba Vecauce, kurā ražošanā un pētījumu veik-
šanā tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas, 
tātad LLU sagatavotie speciālisti ir sagatavoti 
inovatīvo risinājumu meklēšanai un tehnolo-
ģiju lietošanai. 

Universitātes studentiem ikgadēji svētki 
ir fakultāšu dienas, kuru laikā viņi parāda 
savu piederību augstskolai un fakultātei 
specifiskās aktivitātēs, kas saistītas ar 
studentu nākotnes profesiju.

Fakultātēs ir 
aktuāls jautājums 
par mācībspēku 

maiņu
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studenti Jelgavā

a n e t e  S t r e l ē v i c a 

F oto :  K r i š j ā n i S  G r a n t i ņ š

«Paralēli mācībām, sāku strādāt tieši studiju 
programmas dēļ, kad pēc 3. kursa bija jāmeklē 
prakses vieta. Sākotnēji centos apvienot, bet 
manis ieņemto amatu – būvdarbu vadītājs – 
kurš prasīja patstāvīgu atrašanos objektos, 
nekādi nevarēja apvienot ar mācībām. Toreiz 
es priekšroku devu darbam, jo tas šķita inte-
resantāks un saistošāks, turklāt, atšķirībā no 
mācībām, par to maksāja. Vēlāk nolēmu at-
griezties universitātē, un tas man veiksmīgi arī 
izdevās. Pašlaik studēju pirmā kursa maģistros 
un apvienoju gadījuma darbus ar mācībām, jo 
tajos esmu pats sev priekšnieks, līdz ar to arī 
nosaku savu darba laiku,» stāsta Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes (LLU) Lauku inže-
nieru fakultātes maģistrantūras students Agris. 
Šis ir veiksmīgs stāsts, kā jaunietim pēc studiju 
pārtraukuma izdevies atgriezties universitātē, 
tomēr ne visiem studentiem tas izdodas.

studenti uztur 
arī savus vecākus
Jelgavniece Elīna, sākot strādāt, izvēlējās uni-
versitāti pamest, jo mācības ar darbu apvie-
not nebija iespējams. «Studējot 2. kursā, para-
lēli mācībām sāku strādāt, bet ar laiku priekš-
roku devu darbam, jo tas šķita noderīgāk 

un tobrīd man bija finansiālas grūtības. Pēc 
2. kursa paņēmu akadēmisko gadu, bet pie 
studijām tomēr vairs neizdevās atgriezties, 
pašlaik nožēloju savu izvēli, bet ir vēlēšanās 
sākt no jauna mācības – šoreiz neklātienē.»

Agrāk studenti papildus mācībām piestrā-
dāja, lai gūtu ienākumus, kurus tērēt savām 
vajadzībām un izklaidēm, bet pašlaik daudzi 
jaunieši spiesti strādāt, jo viņu vecāki zaudē-
juši darbu un vairs nevar bērnus finansiāli at-
balstīt. Lai gan daudzi studenti labprāt darītu 
darbu, kas saistīts ar viņu izvēlēto nākotnes 
profesiju vai interesēm, pašlaik, kad darba 
piedāvājumu skaits sarucis līdz minimumam, 
viņi bieži ir spiesti izvēlēties zemākas kva-
lifikācijas darbus. Tajā ir arī savi plusi – var 
plānot laiku un darbu pielāgot mācībām.

Veiksmīgi apvieno 
mācības ar darbu
Ar savu darbu ir apmierināta arī LLU 4.  ursa 
studente Ineta, kura strādā par oficianti pi-
cērijā Čili pica apmēram gadu. «Man veik-
smīgi izdodas apvienot darbu ar mācībām, 
dažreiz gan sanāk vairāk pastrādāt brīvdie-
nās, bet ar to es rēķinos. Studiju laikā nolēmu 
sākt strādāt, jo tā ir lieliska pieredze un lieka 
nauda,» Ineta uzskata – ja ir vēlēšananās, 
darbu ar studijām var apvienot.

«Daudzi pilna laika studenti apvieno stu-

dijas ar darbu. Jāuzsver, ka daļa no viņiem to 
dara nelabprāt, jo apzinās, ka no tā cieš studiju 
kursu apgūšana, tādēļ viņiem jāstrādā vairāk 
patstāvīgi. Negatīvais mācību apvienošanai ar 
darbu ir – laika trūkums studijām, paviršāk iz-
pildītie mājas darbi un nogurums, turklāt nav 
iespējas iesaistīties studentu dzīvē. No otras 
puses – strādājot var iegūt lielāku praktisko 
pieredzi, lietot studiju kursos iegūtās zināša-
nas, kā arī iegūt lielāku finansiālo neatkarību 
no vecākiem,» uzskata LLU Sociālo zinātņu 
fakultātes prodekāne Inga Svarinska.

Darba devēji 
ar studentiem apmierināti
Darba devēji Jelgavā labprāt darbā ņem studen-
tus. Piemēram, Čili picā pašlaik strādā trīs stu-
denti. «Labprāt pieņemam darbā studentus, jo 
picērijas apmeklētāji pārsvarā arī ir jaunieši, un 
studenti ir elastīgi, apķērīgi un ātri pielāgojas 
situācijai, kas palīdz viņiem veiksmīgi tikt galā 
ar darba pienākumiem. Studentiem parasti 
sagādā problēmas apvienot darbu ar mācībām, 
bet picērija ir pretīmnākoša un pielāgo darba 
grafiku viņu laikiem un iespējām,» stāsta picē-
rijas direktores vietas izpildītāja Ilze Pērkone. 
Viņa iesaka arī citiem darba devējiem neiz-
vairīties no studentiem, jo viņi ienes uzņēmu-
mā jaunas idejas un ienāk ar savu skatījumu uz 
lietām, ko vajadzētu uzlabot vai mainīt. 

Studēt, strādāt 
vai abus kopā?

LLU 4. kursa studente Ineta strādā par oficianti 
picērijā Čili pica un ar savu darbu ir apmierināta, jo 
to viņai izdodas veiksmīgi apvienot ar mācībām.

Labajos laikos studenti izvēlējās strādāt, lai piepelnītos, taču tagad daudzi spiesti 
meklēt darbu, lai nodrošinātu iztikas līdzekļus ne tikai sev, bet nereti arī visai ģimenei. 
tādēļ ir jaunieši, kuri izvēles gadījumā nosliecas par labu darbam, nevis mācībām.
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Latvijas Lauksaimniecības universitātes stu-
denti, saņemot dažādas stipendijas, pelnot 
vai lūdzot naudu no vecākiem, māk ne tikai 
palutināt sevi, bet pat nedaudz ietaupīt.

Produktus var atvest 
no laukiem
Lelde Balbārde studē Ekonomikas fakultā-
tes 3. kursā. «Uzsākot studijas, mani finansiā-
lie resursi aprobežojās ar vecāku iespējām – 
sapratu, ka bez studējošā kredīta neiztikt. 
Sākot saņemt kredīta maksājumus, no vecā-
kiem vairs naudu neņēmu, viņi turpināja ap-
maksāt vien datora līzingu, kuru biju iegādāju-
sies studiju vajadzībām. Pēc pirmā kursa man 
piešķīra Vītolu fonda stipendiju, tad arī dator-
maksājumus pārņēmu pati. Radās iespēja sa-
vienot studijas ar darbu, tāpēc sāku strādāt uz-
ņēmumā AIS druka. Man joprojām ir visi trīs 
ienākumu avoti, kuri mēnesī veido no 350 līdz 
450 latiem lielu summu,» stāsta Lelde.

Studente savus izdevumus īpaši neplāno, 
galvenais ir laicīgi apmaksāt rēķinus un 
studiju maksu, ko sedz pati. 

«Joprojām dzīvoju kojās, istabā esam četras 
meitenes. Daudz laika pavadu darbā, tāpēc sa-
dzīvisku jautājumu risināšana aprobežojas ar 
viņu sagatavoto rēķinu apmaksu par kopīgi 
izmantojamām lietām – atkritumu maisiem, 
tīrīšanas līdzekļiem. Ēst gatavoju divatā ar 
vienu no istabas biedrenēm, jo mums ir līdzīga 
gaume ēdiena izvēlē. Šāds variants izdevīgs 
mums abām, jo viņa atved dažādus produk-
tus no laukiem, bet es piepērku klāt vajadzīgo. 
Dienās, kad esmu darbā, viņa man gatavo pus-
dienas, tādā veidā ietaupu uz ēšanas rēķina,» 
pieredzē dalās Lelde, piebilstot, ka visus pirku-
mus apmaksā pati, tāpēc ir uzlabojušās attiecī-
bas ar vecākiem, jo parasti strīda iemesls bija 
tieši viņas tēriņi.

Pret akcijas precēm – 
piesardzīgi

«Lai nenopirktu nevajadzīgas lietas, ļoti 
disciplinē iepirkumu saraksts, kad nemaz ne-
skaties uz citām precēm, lai nepaņemtu ko 
lieku. Pēc savas pieredzes nevarētu apgalvot, ka 
pērku tikai akcijas preces, bet tās noteikti pie-
saista uzmanību. Studēju ekonomiku un zinu, 
ka akcijas ir tikai mārketinga triks – parasti 
cenšos uz tā neuzķerties. Naudu tērēju tāpat 
kā visas meitenes – drēbes, apavi, kosmētika, 
manikīrs un solārijs. Jo vairāk naudas atliek 
pēc rēķinu nomaksas, jo vairāk ir iespēja sevi 
palutināt. Lai gan izklaidējos diezgan bieži, iz-

tērētās naudas apjoms nav liels, jo šobrīd cenas 
ir diezgan pieejamas,» secinājusi Lelde.

Arī Diāna Berģe, Lauku inženieru fakul-
tātes 2.kursa studente, uzskata, ka studenti 
pērk ne tikai tā sauktās akcijas preces: «Stu-
denti pērk to, ko var atļauties, kam ir noteik-
ta kvalitāte, to, ko viņi jau ir pieraduši iegādā-
ties. Protams, akcijas ir papildus stimuls iegā-
dāties ko vairāk un lētāk, bet bieži vien ir tā, 
ka akcijas cena, piemēram, sieram ir dārgāka 
nekā sieram, kas stāv turpat blakus!» atklāj 
Diāna, kas arī ir stipendiāte, taču saņem at-
balstu arī no vecākiem. Diāna stāsta, ka pati 
pērk arī apģērbu, bet reti, jo ļoti pieķeras jau 
esošajām lietām. Nauda tiek tērēta pakalpoju-
miem – frizieris, zobārsts, dažādām dāvanām, 
ja ir kāda jubileja vai svētki. Liela daļa naudas 
aiziet mācību līdzekļu iegādei – ainavu arhi-
tektūras specialitātē tie ir dārgi, īpaši dažādu 
veidu papīrs un kartons. «Izklaidei atvēlu maz, 
jo neesmu ballīšu mīļotāja, brīvajā laikā iesais-
tos sporta aktivitātēs un korī,» stāsta Diāna.

Var atteikties 
no sevis lutināšanas

Meitenes dod arī dažus padomus, kā var 
ietaupīt. «Viens no veidiem varētu būt tau-
pīšana uz transporta izdevumiem, nedēļas 
nogalē neaizbraucot uz mājām un atpakaļ, 
ietaupu desmit latu. Nenovērtēta iespēja ir 
iepirkšanās tirgū, jo tur cenas ir salīdzinoši 
zemākas un produkti kvalitatīvāki. Noteik-
ti jāizmanto iespēja visu iespējamo atvest no 
laukiem. Nākamais solis būtu atteikšanās no 

izklaidēm un sevis palutināšanas, bet ceru, ka 
tā ir robeža, līdz kurai nenonākšu, jo tad jau 
vairs nebūtu iespēju pilnvērtīgi izbaudīt stu-
denta dzīvi,» uzskata Lelde.

Diāna iesaka pirkt to, kas pašiem patīk, 
tiesa, ar mēru, mēģināt izprast, kas pašam ne-
pieciešams visvairāk, atteikties no tā, kas nav 
tik būtiski ikdienā. «Studenti domā, kā savas 
vēlmes maksimāli apmierināt ar ierobežo-
tiem līdzekļiem. Lai taupītu elektrību un sa-
mazinātu tēriņus, kojās mēs neizmantojam 

elektrisko tējkannu, bet gan uz gāzes plīts 
sildāmu. Bieži vien jāatsakās no saldumiem, 
jo tie nav primārā prece. Vēl ietaupām, mek-
lējot vietas, kur kaut ko var dabūt par velti vai 
ar atlaidi, kas domāta studentiem. Katrs stu-
dents analizē, kas, cik daudz un vai vispār ir 
vajadzīgs,» rezumē Diāna. 

studenti naudu tērē ar apdomu
studenti vienmēr bijuši ar izdomu bagāti, jo dzīve piespiež dažādas ikdienišķas situācijas 
risināt ar ierobežotiem resursiem. ir dzirdēti stāsti par vistas vārīšanu tējkannā, kartupeļu 
pagatavošanu dažādos veidos un citi. arī naudas tērēšanā studentiem ir savi paradumi.

Studenti domā, 
kā savas vēlmes 

maksimāli 
apmierināt ar 
ierobežotiem 

līdzekļiem
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Līdzīgas problēmas nodarbina arī Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes (LLU) stu-
dentus un mācībspēkus, jo vietu visiem ne-
pietiek, lai arī autostāvvietas izveidotas pie 
visiem augstskolas objektiem.

Vietu pie 
Jelgavas pils trūkst
LLU direktors Andrejs Garančs informē, 
ka pie galvenās augstskolas ēkas – Jelgavas 
pils – stāvvietā var novietot 150 automašī-
nas. «Taču mašīnu paliek arvien vairāk un 
vairāk, tāpēc jāatļauj tās novietot pat nelielā 
laukumā, kas paredzēts tūristu autobusiem. 
Esam izsnieguši caurlaides arī iebraukša-
nai Saimnieciskā dienesta un Transporta 
daļas teritorijā. Vairāk vietu nav,» uzsver 
A. Garančs. Viņš stāsta, ka aizlieguma zīmes 
Pilssalas ielā gar Lielupi izvietotas, jo stāvo-
šie transportlīdzekļi neļautu tikt līdz auto-
stāvvietai, apbraukt apkārt pilij vai uguns-
nelaimes gadījumā piekļūt ugunsdzēsēju 
transportam.

Pie daudzām LLU ēkām stāvvietās ie-
braukšana atļauta tikai ar caurlaidēm, kuras 
izsniedz LLU, taču arī tur vietu visiem nepie-
tiek. «Mūsu uzdevums nav nodrošināt visus 
ar vietu automašīnai, tomēr darām visu, kas 
ir mūsu spēkos. LLU nav līdzekļu jaunu auto-
stāvvietu izveidošanai,» stāsta direktors, pie-

bilstot, ka iniciatīvu par laukumu izveidoša-
nu varētu uzņemties privātuzņēmēji.

Automašīnas novieto 
arī zaļajā zonā
Arī pašvaldības preses sekretāre Līga Klis-
meta piekrīt, ka, sākoties mācību un studiju 
gadam, satiksmes plūsmu pilsētā palielina 
ne tikai studentu auto, bet arī automašīnas, 
ar kurām vecāki ved uz skolu bērnus. «In-
tensīvāka satiksme ir rīta stundās pie skolām 
un bērnudārziem. Savukārt studenti savus 
auto mēdz novietot ne tikai autostāvvietās 
pie dienesta kopmītnēm un mācību vietas, 
bet arī tām blakus esošajā zaļajā zonā,» atklāj 
L. Klismeta.

Pašvaldības pārstāve stāsta, ka jaunas au-
tostāvvietas tiek iekārtotas vietās, kur pilsētā 
notiek ielu rekonstrukcijas darbi un pie jaun-
būvējamiem objektiem. Pašlaik gan jaunu au-
tostāvvietu iekārtošana pilsētas centrā ir iero-
bežota vietas trūkuma dēļ.

iet kājām vai 
brauc ar velosipēdu
Raimonds, kurš studē Lauku inženieru fa-
kultātē, stāsta, ka pirms laukuma starp die-
nesta viesnīcām un Jelgavas krekliem labie-
kārtošanas ar mašīnas novietošanu problē-
mu nebija, jo savu auto varēja atstāt ikviens. 
«Tagad dienā uzlikts laika limits, tāpēc 
meklējam vietu blakus pagalmos vai Svētes 
ielā. Braucot uz fakultāti, vietu atrast nav 

grūti – mašīnu var novietot stāvlaukumā 
vai uz kādas ielas pie fakultātes. Protams, 
ir bažas par drošību, bet pagaidām negribu 
izmantot maksas autostāvvietu,» pieredzē 
dalās students.

Inga dzīvo dienesta viesnīcā Čakstes 
bulvārī un savu transportlīdzekli atstāj turpat 
pie kopmītnēm. «Līdz pilij eju kājām, auto iz-
mantoju tikai braukšanai mājās, tāpēc ar no-
vietošanu nav problēmu – svētdien atbrau-
cu, kad vēl ir brīvas vietas,» stāsta Inga. Viņa 
piebilst, ka studiju biedri savus braucamrī-
kus novieto daudzdzīvokļu māju pagalmos, 
tirdzniecības centru stāvlaukumos. «Tie, kas 
dzīvo 3. un 4. dienesta viesnīcā, automašīnas 
atstāj pie Kanclera nama vai Katoļu ielā,» zina 
stāstīt studente.

Daudz labākā situācijā ir Veterinārme-
dicīnas fakultātes studenti un mācībspēki, jo 
pēc Brīvības bulvāra rekonstrukcijas gar to 
izvietotas daudzas vietas automašīnām. Tāpat 
studenti tiek aicināti pārvietoties veselīgi un 
dabai nekaitīgi – ar velosipēdu. Šim mērķim 
pie Jelgavas pils un citiem objektiem izvieto-
tas velosipēdu novietnes, lielākā daļa no tam 
uzstādītas, sadarbojoties ar Sweedbank. Novē-
rojumi liecina, ka daudzi izmanto šo iespēju, 
jo arī novietnēs brīvu vietu saulainās un 
siltās dienās nav daudz. Protams, paliek arī 
trešais variants – pārvietoties kājām, jo attā-
lumi Jelgavā nemaz nav lieli, taču tas paglābs 
no pārdzīvojumiem par dārgo degvielu un 
nespēju atrast autostāvvietu. 

kur studenti novieto 
savu automašīnu

Pie Jelgavas pils var novietot 
apmēram 150 automašīnas, taču 

saspringtajos ekonomiskajos 
apstākļos mašīnu nepaliek mazāk.

lai gan ekonomiskā 
situācija pasliktinās, 
automašīnu skaits 
pilsētas ielās nav 
mazinājies un 
joprojām aktuāls 
ir jautājums par to 
novietošanu pilsētas 
centrā. Īpaši aktuāls 
tas kļūst rudenī.
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Vietu, kuras pilnvērtīgi varētu uzskatīt par 
naktsklubiem, Jelgavā nav daudz – Tonuss, 
Jelgavas krekli un Argo, kuru darba stāžs jau 
rēķināms vairākos gados, un šogad febru-
ārī durvis vērušais Post Club. Katrs no tiem 
orientēts uz savu auditoriju, tomēr problē-
mas gandrīz visos nakstsklubos ir vienādas – 
mēdz izraisīties konflikti starp apmeklētā-
jiem, kāds pār mēru ieņēmis uz krūts vai arī 
notiek sīkas zādzības.

Policija rīko 
regulārus reidus
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes 
priekšnieka palīdze Ieva Sietniece atzīst, ka 
pirms dažiem gadiem problēmu naktsklu-
bos bijis vairāk un tolaik par īpašiem sāpju 
bērniem uzskatīti klubi Tonuss un Argo. Taču 
pēc vairākkārtējām likumsargu pārrunām ar 
klubu vadītājiem panākta apsardzes maiņa, 
un pašlaik jau redzami būtiski uzlabojumi.

«Valsts policija retāk izbrauc uz izsauku-
miem par savstarpējiem konfliktiem, taču arī 
mums gadās saskarties ar dažiem atgadīju-
miem izklaides vietās. Pirmkārt, jāmin regu-
lāri rīkotie reidi, kuros pārbaudām arī narko-
tiku lietošanu un tirdzniecību. Otrkārt, nereti 
tiek saņemti iesniegumi par naktsklubos no-
zagtām mantām, taču šajos gadījumos bieži 
vainīgi ir paši to īpašnieki, kas nevērīgi atstāj 
somiņas un telefonus bez pieskatīšanas,» si-
tuāciju raksturo I. Sietniece.

Gadās, ka policijā pēc palīdzības vēršas 
arī klubu apmeklētāji, kuri fiziski cietuši no 

izklaides vietu apsargiem, tomēr visbiežāk 
patiesība izrādās gluži pretēja – apmeklētāji 
pārāk daudz iedzer, rada nekārtības un ap-
sardze tikai izved viņus laukā. Protams, tādos 
brīžos iereibušie pretojas un gūst traumas. 
Līdz šim nevienā gadījumā nav apstiprinājies 
fakts, ka apsardzes darbinieki būtu pārsnie-
guši savas pilnvaras.

konfliktus risina 
ar beisbola nūjām
Daudz biežāk izsaukumus uz naktsklubiem 
saņem Jelgavas pašvaldības policija, un šogad 
negatīvās tendences virsotnē atrodas Tonuss. 
Pašvaldības policijas priekšnieka palīdze sa-
biedrisko attiecību un juridiskajos jautājumos 
Sandra Reksce atklāj, ka no šīs vietas saņemti 
apmēram desmit izsaukumi, no kuriem seši 
apstiprinājušies. Piemēram, jūnijā divas 
grupas mēģinājušas savā starpā risināt kon-
fliktu ar beisbola nūjas palīdzību, bet jūlijā 
divi kluba apmeklētāji ar saplēstu pudeli mē-
ģināja uzbrukt Valsts policijas darbiniekiem.

S. Reksce atgādina, ka par sīko huli-
gānismu, proti, lamāšanos ar necenzētiem 
vārdiem sabiedriskās vietās, apvainojošu uz-
mākšanos un citām tamlīdzīgām darbībām, 
kas traucē sabiedrisko mieru un kārtību, – 
uzliek naudas sodu no 50 līdz 250 latiem vai 
piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz 
15 diennaktīm.

Pirmos mēnešus pēc atvēršanas polici-
ja no iedzīvotājiem saņēmusi regulāras sū-
dzības par Post Club radīto troksni, kas trau-
cējis naktsmieru, taču pašlaik šī situācija, kā 
apgalvo kluba vadītājs Viktors Valainis, ir 
novērsta.

oficiāla melnā 
saraksta nav
Šajā gadā pēc policijas sniegtās informācijas 
vismierīgāk gājis muzikālajā klubā Jelgavas 
krekli, un tā vadītājs Ainārs Tamisārs mieru 
un kārtību savā iestādē skaidro ar labu apsar-
dzes darbu.

«No tā atkarīgs gan tas, cik droši jutīsies 
apmeklētāji, gan arī paša kluba aizsargāša-
na no nevēlamām darbībām. Mums pasāku-
mos parasti dežūrē vismaz pieci kvalificēti 
apsargi, kuri visstingrāko kontroli veic jau pie 
ieejas durvīm,» stāsta A. Tamisārs.

Protams, iztikt bez tā, kad kāds nezina 
brīdi, kurā jānospiež stoppoga, nevar – tā 
reizēm mēdz gadīties, tomēr līdz šim ap-
sardze ar visu tikusi galā pašu spēkiem. 
«Tāds patstāvīgs melnais saraksts ar per-
sonām, kuras klubā neielaižam, mums 
nepastāv, tomēr, ja kāds radījis problē-
mas iepriekšējā apmeklējuma laikā, apsar-
giem ir tiesības viņu nākamreiz neielaist, 
tomēr lielākoties mēs dodam iespēju grēk-
āžiem reabilitēties,» kluba politiku atklāj 
tā  vadītājs. 

Naktsdzīves drošība 
atkarīga no apsargiem

līdz ar studentu 
atgriešanos Jelgavā, 
atsākusies arī aktīva 
pilsētas naktsklubu 
dzīve, tāpēc ne vienam 
vien rodas jautājums – 
cik droši varu justies 
izklaides vietās. policija 
uzskata, ka Jelgavā 
pēdējos gados šajā jomā 
situācija ir uzlabojusies, 
tomēr atslābt nedrīkstot, 
jo zināms risks joprojām 
pastāv.

«Mums pasākumos parasti dežūrē vismaz pieci kvalificēti apsargi, kuri visstingrāko kontroli 
veic jau pie ieejas durvīm,» stāsta muzikālā kluba Jelgavas krekli vadītājs Ainārs Tamisārs.

Metāla durvis

Tel. 28237221
I/K „Rakion”

860/950

Pilns komplekts:
- actiņa
- zvans
- rokturis
- slēdzis
- nakts slēdzis
- 5 atslēgas

 Bezmaksas piegāde Jelgavā.

 no Ls 95 
Cenas:

27077598
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l ī G a  G r e i š K a n e  u n  Mā r i S  Pa P ē d i S 

F oto :  K r i š j ā n i S  G r a n t i ņ š

 Vai kļūšana par dekānu mainījusi 
jūsu darba kārtību?

Dekāna darba temps ir ļoti ātrs. Es parasti 
saku saviem kolēģiem saku, ka jāstrādā trīs 
reizes vairāk un ātrāk nekā esot vienkārši pro-
fesora amatā. Tāpat dekānam jāpieņem daudz 
lēmumu, turklāt tas jādara ļoti strauji. Stājoties 
šajā atbildīgajā amatā, es tam biju gatavs, jo ar 
pārvaldes lietām esmu saskāries arī agrāk. 
 Vai tas nozīmē, ka lekciju lasīšanai 

laika nepietiek?
Paralēli administratīvajām lietām, lasu 

arī lekcijas, tiesa gan, krietni mazāk. 
 Kā lauku videi neraksturīgā Sociālo 

zinātņu fakultāte (SZF) ietilpst Latvijas Lauk
saimniecības universitātes fakultāšu spektrā?

Sāksim ar to, ka pagājušā gadsimta de-
viņdesmito gadu vidū visā augstākās izglī-
tības politikā bija vairāki akcenti, un viens 
no tiem – reģionālo augstskolu attīstība 
Rēzeknē, Valmierā, Jelgavā un citās lielajās 
pilsētās. LLU bija jāsaglabā monopolstāvoklis 
lauksaimniecības lietās, bet tajā pašā laikā jā-
virzās uz reģionālās universitātes statusu. Tas 
bija iemesls, kāpēc šeit tapa gan SZF, gan In-
formācijas tehnoloģiju fakultāte. 

Toreiz bija labvēlīgs laiks sociālo zinātņu 
attīstībai – situācija bija līdzīga kā tagad. 
Viena budžeta vieta, piemēram, inženierteh-
niskajās zinātnēs vai lauksaimniekos ir divas 
reizes dārgāka nekā sociālajās zinātnēs. 
 Kā Sociālo zinātņu fakultāte saistīta 

ar laukiem?
Ar laukiem nav jāsaprot tikai lauksaim-

nieciskā ražošana. Arī tur ir sociālās problē-
mas, izglītība un kultūra. Tāpat lauku socio-
loģija mums ir ļoti attīstīts pētniecības vir-
ziens. Papildus tam SZF tiek mācīti arī pār-
valdes jautājumi. Mēs it kā sēžam uz diviem 
krēsliem, jo SZF beidzējs ar savu zināšanu 
bāzi var strādāt gan par sociologu, gan pār-
valdes iestādēs, proti, pašvaldībās, aģentūrās, 
ministrijās un citviet. 
 Kur var un visbiežāk strādā SZF 

absolventi?
Statistika rāda, ka 80 procenti topošo stu-

dentu ir no Zemgales reģiona, ieskaitot tajā 

arī Olaini. Pēc mācībām vņi paliek strādāt 
tepat. Vislielākais mūsu beidzēju īpatsvars 
ir tieši pašvaldībās, kur bijušie SZF studenti 
strādā augstākā vai zemākā amatā. 
 Tātad SZF studenti dod savu ieguldī

jumu Zemgales reģiona attīstībā?
Tā varētu teikt. Mēs gan uzskatām, ka viņi 

pagaidām dod par maz, tas noteikti varētu būt 
vairāk, jo sadarbība ar Zemgales plānošanas 
reģionu notiek vairāk mācību spēku līmenī. 
 Kādas ir aktuālās pētniecības tēmas?
Ļoti aktuālas ir tēmas par administratīvi 

teritoriālo reformu. Pirms tās sociologi veica 
aptaujas par to, ko domā iedzīvotāji un paš-
valdību darbinieki, kāds varētu būt jaunās re-
formas efekts, bet tagad – kā cilvēki sadzīvo 
ar to, kā noticis pārmaiņu process, kur varētu 
būt pirmie riski vai zaudējumi. Diezgan 
daudz mums ir akadēmisko darbu, kas saistī-
ti ar sociālo darbu, proti, par dažādām sociālā 
riska grupām, par viņu iekļaušanos sabiedrī-
bā. Pie manis tagad viena studente raksta ba-
kalaura darbu par bērnu ar īpašajām vajadzī-
bām izglītības pieejamību Zemgales reģionā. 
Ir arī, tā sauktās, tradicionālās tēmas, kuras 
saistītas ar LLU, piemēram, kādēļ studenti 
nāk uz vienu vai otru fakultāti. 
 Vai reflektantu interese par SZF 

mainās?
Nemainīgi liela ir interese par sociolo-

ģijas bakalaura studiju programmu. Lai gan 
dažkārt izskan kritiskas piezīmes, gribu teikt, 
ka programma ir nostabilizējusies, un tas 
arī parādās pārrunās, kurās topošie studenti 
norāda, ka esot dzirdējuši labas atsauksmes 
par šo programmu. Tāpat ļoti liela interese ir 
par programmu Uzņēmumu un iestāžu ārējie 
sakari. Lai gan tā ir komercprogramma, proti, 
tajā nav budžeta vietu, interese ir ļoti liela. 
 Vai par kādu studiju programmu in

terese ir mazinājusies?
Diemžēl esošā situācija ietekmējusi arī 

topošo studentu interesi par sabiedrības pār-
valdi. Šogad nepieteicās tik daudz studentu, 

cik mēs gribējām. Šeit gan jāpiebilst, ka arī tā 
ir komercprogramma un par mācīšanos stu-
dents maksā pats, lai gan tā dīvaini sanāk, ka 
gatavojam valsts pārvaldei speciālistus par 
viņu personīgajiem līdzekļiem.
 Vai SZF absolventiem viegli atrast 

darbu?
Līdz krīzei lielākā daļa mūsu absolven-

tu darbu bija atraduši, jo SZF absolventam 
ir ļoti plašs darba lauks. Mūsu fakultātes bei-
dzējs var papildināt zināšanas finanšu vadībā 
un strādāt par finanšu direktoru. Protams, 
esmu redzējis arī mūsu studentus veikalā pie 
kases. Diezgan daudzi brauc uz ārzemēm.
 Kā krīze ietekmē studentu aktivitāti?
Saskaramies ar to, ka studenti vairs nevar 

samaksāt par mācībām. Valdība budžeta pie-
ņemšanu aizkavēja, lai gan to varēja izdarīt jau 
martā vai aprīlī. 31. augustā sākās studiju gads, 
bet tikai septembra otrajā nedēļā bija skaidrs, 

cik katrai fakultātei ir naudas. Situācija ir 
smaga, jo katru dienu esmu spiests parakstīt ie-
sniegumus, kuros studenti vēlas doties akadē-
miskajā atvaļinājumā vai mācības vispār pār-
trauc tādēļ, ka nespēj samaksāt par tām. 
 Cik daudz budžeta vietas šogad 

samazināja?
Bakalaura studiju programmā budžeta 

vietas samazināja par 12, no 80 uz 68. Ar ma-
ģistriem sanāca vēl sliktāk. Vecāko kursu stu-
denti ir neapmierināti ar to, ka jāmaksā arī par 
inflācijas koeficentu, līdz ar to mācību maksa 
viņiem šogad palielinājusies. 

intervija
LLU Sociālo zinātņu fakultātes dekāns 
Voldemārs Bariss: «80 procenti 
topošo studentu ir no Zemgales 
reģiona un pēc mācībām viņi paliek 
strādāt tepat. Vislielākais mūsu 
beidzēju īpatsvars ir pašvaldībās.»

sociālo zinātņu fakultāti latvijas 
lauksaimniecības universitātē (llu) 
kopš 1. septembra vada asociētais 
profesors voldemārs bariss, kas llu 
strādā jau 28 gadus. sarunā politiskās 
vides pārzinātājs norāda, ka aizkulišu 
spēles un varas dalīšana rīgā ietekmē 
arī politisko situāciju Jelgavā.

Mūsu politiskā 
kultūra ir bīstama 

sabiedrībai kopumā
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 Kā šī situācija nākotnē varētu ietek
mēt izglītības kvalitāti?

Tuvākajā laikā nekā, jo mācībspēku skaits 
atkarīgs no studentu skaita. Situācija var būt 
tāda, ka rodas kādi nenosegti studiju priekš-
meti. Ja pasniedzējus atlaidīs, atlikušajiem 
būs jālasa vairāk kursu.
 Kas tagad notiek ar pētniecisko darbu?
Pasniedzējiem pētnieciskajam darbam 

nav tik daudz laika, cik vajadzētu. Pareizi 
būtu, ja katrai fakultātei būtu savs centrs vai 
institūts, kurā strādātu tikai pētnieki. Dažās 
LLU fakultātēs jau ir laboratorijas un aprī-
kojums, taču mums pagaidām vēl nav savs 
pētniecības centrs. Tāpat SZF ir mācībspēki, 
kuri aktīvi iesaistās pētnieciskajos projektos, 
bet ir tādi, kuri no tā visa ir ļoti tālu.
 Kā jūs vērtējat to, kas tagad notiek 

Latvijā?
Tas ir smags jautājums, jo es gan neteik-

tu, ka mūsu politiskā kultūra ir gluži bērna 
autiņos, bet, ņemot vērā esošās problēmas, ir 
bīstama visai sabiedrībai kopumā. Partijas sa-
dalījušas publisko sfēru ietekmes un atbildī-
bas jomās. Mainoties valdībām, atbildību par 
konkrēto jomu pārņem nākamais tās partijas 
ministrs. Šajā atbildības zonā neviens cits ie-
laists netiek. Līdz ar to, politiskās kontroles 
no malas nav. Tādēļ var teikt, ka Latvijā no-
tikusi politiskā feodalizācija. Katrs ministrs 
jūtas kā kņazs savā nozarē. Politiķi nav spējīgi 
vienoties par to, kā valsts izies no krīzes. 

Tāpat ir absolūta nevēlēšanās saprast, kas 
ir strukturālās reformas. Nauda tiek ņemta 
nost tikai tajās jomās, kas iet uz āru, proti, uz 
sabiedrību, bet uz iekšu ejošā nauda birokrā-
tijai, algām un jaunu funkciju nodrošināša-
nai tiek samazināta daudz mazāk. LLU finan-
sējums tika samazināts par 50 procentiem, 

bet vai Izglītības un zinātnes ministrija savu 
budžetu ir samazinājusi uz pusi? Protams, ka 
nav. Tas pats notiek arī citās jomās. 
 Kāpēc Latvijā šāda situācija izvei do

jusies?
Jāatceras, kas Rietumeiropas valstīs notika 

pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, kad 
daudzās valstīs demokrātija bija pastāvējusi 
tikai 20 gadus. Francijā šāva uz studentiem, bet 
Itālijā valdīja mafija un korupcija. Ir vajadzīgs 
laiks, lai arī Latvijas demokrātija izaugtu. Liela 
nozīme šeit ir arī pašai sabiedrībai, kas politi-
ķus audzina. Ļoti pozitīva loma šajā procesā ir 
arī plašsaziņas līdzekļiem, kas audzina gan po-
litiķus, gan sabiedrību. 

Vēl viena lieta – mums ir pārāk maz 
cilvēku, kas varētu kļūt par labiem politiķiem. 
Cilvēki, kas varētu būt spējīgi politiķi, tagad 
politikā iesaistīties negrib, jo vārds «politiķis» 
kļuvis gandrīz par lamu vārdu. 
 Bet kā ir ar Jelgavu?
Mūsu pilsēta jau nekur ārpus politiskās sis-

tēmas neatrodas. Tas pats notiek arī šeit. Jelgavā 
cilvēki, tāpat kā citviet reģionos, pašvaldību vē-
lēšanās vērtēja politiķus pēc tā, kas ir izdarīts. 
Pirms vēlēšanām likās, ka partija LPP/LC ar 
Daini Liepiņu priekšgalā varētu iegūt vairāk 
vietas domē. Tāpat jāatzīmē, ka pirms pašvaldī-
bu vēlēšanām iepriekšējie pilsētas vadītāji būtis-
kas kļūdas nepieļāva. Nebija publisku  skandālu, 

Voldemārs Bariss: 
Politiskā feodalizācija 
skārusi arī Jelgavu

cv

Voldemārs bariss
dzimis 1955. gada 3. augustā.
absolvējis Cēsu 1. vidusskolu, augstāko 
izglītību ieguvis latvijas valsts universitātes 
vēstures un filozofijas fakultātē.
bijis latvijas lauksaimniecības universi-
tātes socioloģisko pētījumu grupas vadī-
tājs, īpašo uzdevumu ministra padomnieks 
valsts reformu lietās, Humanitārā institūta 
direktors, konsultāciju firmas Attika E ek-
sperts un projektu vadītājs, latvijas univer-
sitātes vēstures un filozofijas fakultātes teo-
rētiskās filozofijas un loģikas katedras vadī-
tājs, latvijas lauksaimniecības akadēmijas 
marksistiski-ļeņiniskās filozofijas un zināt-
niskā komunisma katedras pasniedzējs.
vaļasprieki – šahs, darba kolektīva ekskursijas, 
izbraucieni ar laivām un dārza darbi.

▶▶
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intervija
kaut kas lēnām gāja uz priekšu. Kāpēc veido-
jās tādas vai citādas koalīcijas, gan man grūti 
spriest. Tāpat jāņem vērā lielāko partiju sav-
starpējās vienošanās Rīgā, jo aizkulišu spēles 
būtiski ietekmē politisko situāciju arī Jelgavā. 
 Vai cilvēki pašvaldību vēlēšanās 

vē lēja par jau ierasto un zināmo?
Visticamāk, lielai daļai cilvēku patiesi bija 

bail no pārmaiņām. 
 Interneta portālos komentētāji pirms 

vēlēšanām bija neapmierināti ar Andri 
Rāviņu. Par spīti tam, viņa partija uzvarē
ja, taču visi turpina būt neapmierināti. Kas 
tad par viņu balsoja?

Šeit ir būtiski analizēt interešu grupas. Es 
tagad nezinu, kas notiek uzņēmēju aprindās, 
bet pieņemsim, ka uzņēmēju grupa nolemj 
balsot par vienu vai otru partiju, tas, protams, 
ietekmē arī sabiedrības viedokli. Tāpat ikvienā 
darba vietā un citās interešu grupās pirms vē-
lēšanām tika apspriesti kandidāti un partijas. 
 Vai mēra vadības stils pēc gadījuma 

ar Irēnas Škutānes iecelšanu izpilddirek

tores amatā neliecina, ka viņš ir autoratīvs 
vadītājs?

Iespējams, jā. Bet man grūti spriest, jo 
ar mēru nav bijušas nedz darba, nedz varas 
attiecības. 
 Bet kas veicina šādu vadības stilu?
Personiskās īpašības un tas, ka politiķi 

visu laiku pakļauti ļoti lielai spriedzei. Tāpēc 
arī dažkārt reakcija ir asa un pārprasta. 
 Kā vērtējat opozīcijas darbu jaunajā 

domes sasaukumā?
Deputāti ir kļuvuši aktīvāki, bet, par 

nožēlu, aktivitāte saistīta ar personālijām 
nevis ar problēmu risināšanu. Ja opozīcija ne 
tikai kritizētu, bet nāktu ar saviem piedāvā-
jumiem, mainītos arī iedzīvotāju un intere-
šu grupu attieksme. Pagaidām tas ir tikai sav-
starpējo apvainojumu līmenis. Nav diskusi-
jas, ko tik ļoti vajadzētu. 
 Vai politiķim jābūt par piemēru 

citiem sabiedrības locekļiem?
Tā ir, taču diemžēl daudzi to neapzinās. 

Tāpat uz politiķa pleciem gulst milzu atbildī-

ba, jo viņš atskaitās sabiedrībai, koalīcijai un 
ministriem. Piemēram, ja Daugavā iekrīt un 
noslīkst izpletņlēcēji, ministram jāatkāpjas, 
lai gan viņš tur nebija klāt. Līdz ar to minis-
triju un citu iestāžu darbinieki ir pasargāti no 
politiskā spiediena, tāpat viņi nav ieinteresēti 
slēpt ministram kļūdas. 
 Vai problēmas atrisinātos, ja Latvija 

kļūtu par prezidentālu valsti?
Tā ir viena no izejām, kas palīdzētu 

mazināt feodalizāciju. Taču rodas jautājums, 
vai mums ir tik liela politiķu izvēle un tik 
pieredzējusi partija, kuras rindās šis cilvēks 
varētu attīstīties profesionālajā jomā kā tas ir, 
piemēram, ASV. Viens ir cilvēks, otrs – viņam 
taču vajadzēs parlamenta un sabiedrības at-
balstu. Mums atliek vien gaidīt jauno politiķu 
paaudzi, jo pašlaik mums nav cilvēkresursu, 
lai domātu par prezidentālu valsti. 
 Taču arī sabiedrībai ir jāmainās?
Tieši tā. Izcilais filozofs Georgs Fridris 

Vilhelms Hēgelis jau teica, ka katra tautai ir 
tāds valdnieks, kādu tā pelnījusi. 
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izglītība

G u n d e G a  S t r au t i ņ a

Studenti atbalstu savu ideju īstenošanai 
meklē daudzos uzņēmumos, arī Jelgavas 
pašvaldībā.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
(LLU) Studentu pašpārvaldes (SP) vadītājs 
Artūrs Bukonts un pašvaldības preses sekre-
tāre Līga Klismeta uzsver, ka sadarbība starp 
LLU un Jelgavu iepriekšējos gadus un it īpaši 
šogad ir ļoti laba.

sniedz ne tikai 
materiālu atbalstu
«Pilsētas vadība ir atvērta studentu idejām 
un projektiem un palīdz savu iespēju 
robežās. Vislielākais atbalsts gadu no 
gada tiek sniegts tieši grandiozāko stu-
dentu svētku – Studentu dienas – or-
ganizēšanai. Bez Jelgavas pilsētas at-
balsta šo pasākumu realizēt būtu ļoti 
grūti!» tā studentu pārstāvis. LLU SP vadī-
tājs ir pateicīgs arī Sabiedrības integrācijas 
birojam un konkrēti jaunatnes lietu speciā-
listei Jeļenai Grīslei, ar kuras palīdzību un 
Jelgavas domes atbalstu tapuši pasākumi 
Starpaugstskolu debašu turnīrs 2009, studē-
jošo pašpārvalžu seminārs Kubs III un citi 
pasākumi.

«Jelgavas vadība ir sniegusi ne vien 
materiālu atbalstu, bet palīdzējusi ar pa-
domiem,» stāsta A. Bukonts, par vienīgo 
šķērsli sadarbības attīstībai minot studentu 
aizņemtību mācībās.

Veicina zinātnes un 
uzņēmēju sadarbību
Pašvaldības pārstāve L. Klismeta informē, ka 
pilsētas un LLU sadarbība notiek vairākās 
jomās. «Jelgavas pašvaldība kopā ar LLU iz-
veidojusi vienotu biznesa inkubatoru Zemga-
les tehnoloģiskā parka teritorijā. Pašvaldības 
iniciētā biznesa inkubatora darbība ir vērsta 
uz informācijas tehnoloģiju  izmantošanu, 
bet LLU – uz biotehnoloģiju ieviešanu. Tā 
tiek veicināta zinātnieku un uzņēmēju sadar-
bība,» akcentē L. Klismeta.

Gatavojoties Jelgavas pils 270 gadu jubi-
lejai, pašvaldība kopā ar augstskolu un atbals-
tītājiem realizēja Jelgavas pils izgaismošanas 
projektu.

Jelgavas pašvaldība tradicionāli atbalsta 
Studentu dienu, piešķirot un finansējot pasā-
kumam Jelgavas Sporta halles telpas. «Pašval-
dība LLU peldbaseinā ir finansējusi elektronis-
ko laika tablo, lai nodrošinātu veiksmīgu ne 
tikai Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas 
darbu, bet arī studentu peldēšanas nodarbī-
bas un sacensības. Notiek sadarbība kultūras 
jomā, organizējot kopīgus pasākumus, piemē-
ram, Lieldienu pastaigu un Stādu dienas,» par 
sadarbības projektiem stāsta L. Klismeta.

Klibo sadarbība 
zinātnes laukā
Ieguvums pilsētai noteikti ir arī LLU mā-
cībspēku un Jelgavas 1. ģimnāzijas kopīgi 
īstenots projekts, kura laikā vidusskolē-
niem tiek dota iespēja paralēli vispārizglī-
tojošajiem priekšmetiem gūt priekšstatu 

par inženierzinātnes pamatiem, apgūt da-
torgrafiku, programmēšanas pamatus, eko-
nomiku, tehnisko grafiku, politiku un tie-
sības. Atsevišķus speciālos priekšmetus vi-
dusskolēniem māca LLU docētāji augstsko-
las telpās. Vidusskolas laikā veiktos prak-
tiskos un laboratorijas darbus, kuru vērtē-
jums nebūs zemāks par 6, ieskaitīs kā iz-
pildītus pirmā kursa mācību programmā. 
Taču LLU, pašvaldība un vietējie uzņēmē-
ji nepietiekami izmanto zinātnieku iespē-
jas, īstenojot kopīgus un praktiski lietoja-
mus pētījumus. Vairākās diskusijās, kuras 

organizēja pašvaldība, LLU vai Zemga-
les plānošanas reģiona Eiropas Savienības 
struktūrfondu informācijas centrs, izskanē-
ja doma, ka lielākais šķērslis ir informācijas 
vājā aprite, jo uzņēmēji nav informēti par 
to, kādus pētījumus var veikt LLU zinātnie-
ki un studenti. 

LLU, pašvaldība un 
vietējie uzņēmēji 

nepietiekami 
izmanto zinātnieku 

iespējas

LLU un pašvaldība 
īsteno kopīgus projektus
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Taču tas arvien aktīvāk liek darboties arī 
krāpniekiem, ar kuriem var saskarties ikviens, 
uzskata iecavnieks Jēkabs Klīdzējs.

Vairākus gadus nostrādājis skolā, J. Klīdzējs 
šā gada pavasarī izveidoja interneta veikalu 
www.lotejk.lv, kurā pārsvarā var iegādāties 
datortehniku, un jau šajā īsajā darbības laikā 
viņam gadījies saskarties ar ne vienu vien krāp-
nieku, kas cenšas iedzīvoties uz lētticīgo rēķina, 
tādēļ iecavnieks vēlas brīdināt jelgavniekus.

krāpnieki darbojas 
visā pasaulē
«Kādu dienu saņēmu pieteikumu par preces 
iegādi no kāda ārzemnieka, kurš lūdza izsūtīt 
rēķinu, iekļaujot tajā arī pasta sūtīšanas izdevu-
mus uz kādu trešās pasaules valsti. Nenoliedza-
mi šāds fakts mani pārsteidza, taču rēķinu nosū-
tīju. Jau nākamajā dienā saņēmu vēstuli no New 
York Citi Bank, kura sākās ar klienta slavināju-
mu, kam sekoja garantija par naudas pārskaitī-
šanu, tiklīdz būs saņemta prece. Darījumā neie-
saistījos un klientam atbildēju, ka preci izsūtīšu 
tikai tad, kad nauda būs ienākusi manā kontā,» 
savus piedzīvojumus atstāsta J. Klīdzējs.

Interneta veikala saimnieks bija pārsteigts, 
ka pēc dažām dienām atkal pienāca pasūtījums, 
tikai klients bija cits un no citas valsts, bet sce-
nārijs tas pats – izsūtīts rēķins un garantijas 
vēstule no tās pašas bankas ar tādu pašu tekstu. 
Tas licis J. Klīdzējam sākt interesēties par šo 
krāpšanas veidu un atklājušies visai aizraujo-
ši fakti. Izrādās, ka tādā veidā par krāpšanas 
upuriem kļuvuši vairāki interneta veikali tepat 
mūsu kaimiņvalstīs un arī Anglijā. Turklāt tādā 
veidā apkrāpti ne tikai veikali, bet arī privāt-
personas, kas ielikušas pārdošanas sludināju-
mus. Lieki piebilst, ka naudu pēc preces nosūtī-
šanas neviens tā arī nav saņēmis.

«Esmu pārliecināts, ka tas ir starptautisks 
krāpnieku tīkls, jo bankai, kura bija nosūtīju-
si garantijas vēstuli, ir mājaslapa, taču tās no-
saukuma atšķirība ar pasaulē slaveno banku 
New York City Bank ir tikai vārda Citi rakstī-
bā,» stāsta interneta veikala vadītājs. Policijā 
viņš nav vērsies, jo tur būtu nepieciešams ie-
saistīties daudzu valstu likuma sargiem, taču 
J. Klīdzējs aicina cilvēkus neiekrist uz krāp-
nieku tukšajiem solījumiem.

Pieaug sūdzību skaits 
par interneta veikaliem
Interneta veikalu skaits Latvijā pārsniedz vai-
rākus simtus, taču ne visi ir uzticības vērti. 
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs arvien 
biežāk saņem sūdzības par šāda veida ko-
mercdarbību, un par būtiskākajām problē-
mām tiek minētas iztrūkstošā garantija un 
servisa nenodrošināšana.

Astrīda pirms dažiem mēnešiem iegā-
dājās mobilo tālruni kādā no interneta vei-
kaliem un pirms dažām nedēļām tam radās 
bojājumi, taču sazināties ar konkrēto interne-
ta veikalu nekādi neizdevās, tādēļ viņa devās 
uz garantijā norādīto adresi. Tur viņu gaidīja 
nepatīkams pārsteigums – firma vairs ne-
eksistēja. Dažu dienu laikā viņa noskaidro-
ja, ka firma ar tādu pašu nosaukumu un arī 
zīmolu pārcēlusies uz citu biroju, taču arī tur 
nepieciešamo pakalpojumu viņa nesaņēma, 
jo biroja darbinieki paskaidroja, ka uzņēmu-
mam mainīts juridiskais nosaukums, tādēļ 
tas par iepriekšējās firmas dotajām garanti-
jām atbildību neuzņemas.

J. Klīdzējs iesaka pircējiem ne vienmēr 
skatīties uz lētāko cenu. Svarīgi ir noskaid-
rot, vai firmai ir juridiskā adrese, tāpat ga-
rantijā būtu jāatrunā saistības gadījumos, ja 
firma beidz eksistēt. «Interneta veikalos ir 
pietiekami daudz, tā sauktās, pelēkās preces, 

kas Latvijā ievesta nelegāli, turklāt ir zīmoli, 
kuriem mūsu valstī nemaz nav pārstāvniecī-
bas, tādēļ labošanu vajadzēs gaidīt mēnešiem 
ilgi,» uzsver J. Klīdzējs.

Aicina neiesaistīties 
interneta izsolēs
Diemžēl dažāda veida krāpšana internetā 
ir sastopama visai bieži, un viens no pēdējā 
laika būtiskākajiem virzieniem, pie kura uz-
raudzīšanas darbojas arī policija, ir interne-
ta izsoles. Jau fiksēti vairāki gadījumi, kad 
cilvēki nav saņēmusi interneta izsolēs laimē-
tās balvas, turklāt konkrētie izsoļu nami pēc 
lētticīgo naudas savākšanas mistiski izgaisu-
ši. Tiesa, ir arī vairākas interneta izsoles, kas 
pret klientiem izturas solīdi un godprātīgi.

Lai sevi pasargātu no šādas vai līdzīgas 
krāpšanas, Valsts policijas preses pārstāvis 
Aigars Bērziņš iesaka interneta izsolēs neie-
saistīties. Tomēr viņš norāda, ka šāda veida 
uzņēmumu darbība tiek kontrolēta, tāpat kā 
citu uzņēmumu darbība, un informācija tiks 
pārbaudīta, ja tiks saņemts iesniegums par 
iespējamu krāpšanu.

Savukārt Izložu un azartspēļu uzraudzī-
bas inspekcijas Juridiskā un licencēšanas de-
partamenta direktors Jānis Ungurs skaidro, ka 
ikvienam, kurš veic kādas darbības internetā, 
slēdz pirkuma līgumus attālināti, tas ir, inter-
netā norēķinās par precēm un pakalpojumiem 
ar banku norēķinu kartēm vai paaugstinātas 
maksas īsziņām, ir īpaši jāpārliecinās par pie-
dāvātā pakalpojuma kvalitāti un savu perso-
nīgo datu drošību. Pēc J. Ungura teiktā, inter-
neta izsoļu rīkošanai Latvijā nav nepieciešams 
saņemt nekādas speciālas licences, ieskaitot 
azartspēļu licenci, jo izsole nav azartspēle. 

drošība

Interneta veikalos 
ir pietiekami 

daudz preču, kas 
Latvijā ievestas 

nelegāli

krāpnieki iekarojuši 
arī internetu
attīstoties tehnoloģijām, arvien vairāk cilvēkiem mājās ir dators, ar kura palīdzību 
viņi vairs ne tikai veic rakstu un vizuālos darbus, bet arī iepērkas interneta vidē un 
veic citus līdzīgus darījumus.
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Policijas statiska par šā gada astoņos 
mēnešos Jelgavā reģistrētiem 
noziegumiem liecina, ka kopumā to 
kļuvis mazāk nekā pērn, taču pieaudzis 
smagu noziedzīgu nodarījumu un 
zādzību skaits.

No 1. janvāra līdz 1. septembrim Valsts poli-
cijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas ie-
cirknī reģistrēti 1623 (šajā pašā laika posmā 
2008. gadā – 1917) noziedzīgi nodarījumi, par 
kuriem sākts kriminālprocess, informē ies-
tādes priekšnieka palīdze Ieva Sietniece. No 
tiem 38 (pērn – 48) ir sevišķi smagi nozie-
dzīgi nodarījumi. Šajā kategorijā ietilpst arī 
divas slepkavības (pērn – trīs).

Pieaudzis smagu noziedzīgu nodarīju-
mu skaits – 522 (486), bijušas 30 (38) laupīša-
nas un 723 (672) zādzības, no kurām 94 (108) 
bijušas zādzības no mājokļiem, bet 57 (68) – 
automašīnu zādzības.

Vairāk nekā divas reizes samazinājies no-
ziedzīgu nodarījumu skaits, kas saistīts ar ne-
legālā alkohola realizāciju, glabāšanu, pārvie-
tošanu u.c., – šogad kriminālprocess uzsākts 
par 14 gadījumiem, pērn to skaits sasniedza 
30. Arī noziedzīgu nodarījumu skaits saistībā 
ar narkotisku vielu realizāciju, lietošanu un 
glabāšanu ir samazinājies – 39 (49).

Vispopulārākais – 
gāzes baloniņš
Policijas pārstāvji norāda, ka šogad laupī-
šanas kļuvušas brutālākas – laupītāji, lai 
iegūtu kāroto, upurim mēdz nodarīt dažādu 
pakāpju miesas bojājumus. Pasliktino-
ties sociālajai situācijai, rudens un ziemas 
mēnešos likumpārkāpumu skaits var jūtami 
pieaugt. Tādēļ jau laikus derētu nodrošinā-
ties ar pašaizsardzības līdzekļiem, ko plašā 
sortimentā Jelgavā piedāvā divi tirgotāji – 
Gards (tirdzniecības centrā Pilsētas pasāža) 
un Lija (Katoļu ielā).

No pašaizsardzības līdzekļiem iedzīvo-
tāji visvairāk iegādājas kādu gāzes vai piparu 
gāzes baloniņu (vidējā cena – trīs lati), gāzes 
vai trokšņu pistoli (cena sākot no 45 latiem), 
elektrošoku (lētākais – 32 lati) vai signalizato-
ru (ap pieciem latiem).

ierīkojiet signalizāciju vai 
trauksmes pogu
Policijas statistika liecina, ka septembra pir-
majās trīs nedēļās Jelgavā un Jelgavas novadā 
reģistrēti 12 mājokļu apzagšanas gadījumi 
(deviņi dzīvokļi un trīs privātmājas). Pērn 
visā septembrī šādi gadījumi bijuši deviņi. 
Tādēļ noteikti jāparūpējas par dažādiem dro-

šības pasākumiem, lai neļautu garnadžiem 
paciemoties jūsu mājoklī.

Jelgavnieku vidū vispopulārākā ir dzīvok-
ļa pieslēgšana signalizācijai vai trauksmes pogas 
ierīkošana, kura ziņo par briesmām apsardzes 
dienestam. Šādu pakalpojumu piedāvā Līva 
SV, Gens, Strēlnieks-Zemgale un Baltic Security 
Service Jelgavas apsardzes dienests. Šīs firmas 
piedāvā arī citu apsardzes signalizāciju sistēmu 
montāžu un privātīpašuma fizisku apsardzi.

Policijas ieteikumi 
drošības nosargāšanai
Bez iepriekš minētā der ievērot arī citus drošī-
bas pasākumus, ko iesaka policija, piemēram, 
vienmēr, pirms izejat no mājokļa, noteikti 
pārliecinieties, vai visi logi un durvis ir aizvēr-
ti. Gadījumā, ja aizbraucat uz ilgāku laiku un 
atstājat mājokli tukšu, uzticiet tuvākiem cilvē-
kiem vai kaimiņiem to ik pa laikam pieskatīt. 
Dzīvokļu īpašniekiem ieteicams brīdināt arī 
gados vecākus kaimiņus un atgādināt viņiem 
par dažādu drošības pasākumu ievērošanu.

Ja ir iespējams, apdrošiniet savu mājokli 
un īpašumu. Daudzdzīvokļu māju pirmā stāva 
iedzīvotājiem ieteicams balkonus izveidot par 
slēgta tipa telpām, jo daudzos gadījumos garna-
dži dzīvoklī iekļūst tieši caur balkonu. Parūpē-
jieties par izturīgām durvīm un drošākām slē-
dzenēm. Būtu labi, ja varētu ierīkot dubultdur-
vis – ārējās un iekšējās ar vairākām slēdzenēm. 
Ieteicams arī ierīkot ārdurvīs tā saucamo actiņu. 
Ja tas nav iespējams, vienmēr pirms durvju at-
vēršanas pajautājiet, kas aiz tām stāv. Nekad ne-
atveriet durvis nepazīstamām personām!

Uzsākot sarunu ar mazpazīstamu vai arī 
pat zināmu personu, nekad neapspriediet jau-

tājumus, kuri skar jums piederošo īpašumu, 
nestāstiet par iegādātām vērtībām, kas atrodas 
tajā, neapspriediet savu peļņas vai iztikas avotu 
apgrozījumu. Ja kādam ir nodoms šos jautāju-
mu ievirzīt, izvairieties no tā un pārejiet uz citu 
tēmu. Šajā ekonomiski grūtajā laikā daudzos 
cilvēkos vērojama nospiestība, tādēļ, izklāstot 
kādam savu problēmu, var maldīgi likties, ka 
tajā iedziļināsies jebkurš klausītājs.

Arī bērniem jāiemāca un jāizskaidro, kā 
rīkoties iepriekš minētajās situācijās, uzsverot, 
ka nedrīkst citām personām stāstīt par vecāku 
atalgojumu un dažādām materiālām vērtī-

bām, kas atrodas mājās. Neļaujiet bērniem vest 
mājās visas paziņas, labāk tikai dažus draugus, 
par kuriem ir pārliecība, ka tiem var uzticēties.

Aizdomu gadījumā 
ziņojiet policijai
Ikvienam iedzīvotājam ir tiesības informēt po-
liciju par aizdomīgām personām, kuras manītas 
kāpņu telpā vai pie mājas un kuru rīcība rada 
aizdomas. Policija sola, ka katra ziņotāja in-
formācija tiks pārbaudīta un uz to tiks reaģēts. 
Visoperatīvāk likumsargi spēs reaģēt, ja zvanī-
siet pa tālruni 02, 112 vai 63004202. 

Par savu un mājokļa drošību 
jārūpējas pašiem

Šogad laupīšanas 
kļuvušas 

brutālākas
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Realizējot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto 
projektu, Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA) 
noslēgusi līgumu ar Jelgavas, Jelgavas novada 
un Ozolnieku novada pašvaldībām par bez-
darbnieku, kam beidzies pabalsta saņemšanas 
termiņš, nodarbināšanu pašvaldībā. Kopumā 
septembrī Jelgavā darbu uzsāka 35 bezdarbnie-
ki, bet novados – 72. NVA Jelgavas filiāles refe-
rente Jūlija Lovkova informē, ka līdz 2009. gada 
beigām plānots piedāvāt 365 prakses vietas, bet 
2010. gadā būs iespējams nodarbināt 920 bez-
darbniekus. Strādājot novada pašvaldības iestā-
dēs un nevalstiskajās organizācijās, nodarbinā-
tie saņems stipendiju – 100 latus mēnesī.

Paredzētie darbi pārsvarā neprasa ie-
priekšēju kvalifikāciju – prakses vietas pie-
dāvātas palīgstrādniekiem, apkopējām, ka arī 
sociālajā aprūpē un labiekārtošanas darbos, 
paredzētais darba ilgums – 40 stundas 
nedēļā. Ar nodarbinātajiem līgums var tikt 
noslēgts uz laiku līdz pat sešiem mēnešiem, 
taču iespējams strādāt īsāku laika periodu, arī 
divas nedēļas. Nodarbinātības laikā bezdarb-
nieka statuss tiks saglabāts un no stipendijas 
summas nodokļu maksājumi un sociālās ap-
drošināšanas iemaksas netiks veiktas.

Bezdarbniekiem, kas vēlas pārkvalifi-
cēties vai gūt jaunas iemaņas, NVA Jelgavas 

filiāle piedāvā arī dažādus kursus. Profesionālo 
iemaņu apguve pašreiz paredzēta metinātāja, 
friziera, grāmatveža, florista, sanitārtehnisko 
iekārtu montētāja, noliktavas pārziņa, lietveža 
un elektriķa arodos, bet zināšanas var papildi-
nāt arī neformālās izglītības kursos, kas piedāvā 
apgūt angļu un vācu valodas, datorzinības – ar 
un bez priekšzināšanām, Adobe Photoshop un 
AutoCAD programmas, gūt iemaņas aukles 
darbā vai klientu un pacientu reģistrēšanā, kā 
arī tiek piedāvāti kursi autovadītājiem C, D un 
E kategoriju iegūšanai. NVA Jelgavas filiāles 
koordinējošā eksperte Olga Roze skaidro, ka, 
piesakoties šo kursu apguvei, bezdarbniekam 
jāiesniedz pieteikums NVA inspektoram. Ja at-
tiecīgo kursu apguvei nepieciešamas priekšzi-
nāšanas, interesents tiek aicināts veikt testēša-
nu zināšanu līmeņa noskaidrošanai, iekļaujot 
viņu atbilstoša sagatavotības līmeņa grupā.

Pēc NVA datiem 2009. gada 31. augustā 
bezdarba līmenis Jelgavā bija 11,1%, tas ir – 
kopumā 4088 bezdarbnieki. Līdz 20. septem-
brim bezdarbnieku skaits pieaudzis par 0,5% 
jeb 185 cilvēkiem. Līdzīgi šie rādītāji ir arī 
novados, kur bezdarbnieku skaits ir uz pusi 
mazāks, bet bezdarba līmenis no 11,6% pieau-
dzis līdz 12% nepilna mēneša laikā. Pakāpenis-
ku bezdarba līmeņa pieaugumu var vērot no 
gada sākuma, Jelgavā šim radītājam palielino-
ties no 6,8% janvārī līdz 11,6% septembrī. 

sociālā aizsardzība

bezdarbnieki 
strādās pašvaldībās
Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā nodarbinātības 
pasākuma Apmācība darba iemaņu iegūšanai un 
uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība ietvaros 
28. septembrī Jelgavā darbu uzsākuši 35 bezdarbnieki.

Jelgavā pieaug 
pabalstu lūdzēju skaits

K a lv i S  o K Ma n i S

Arvien vairāk cilvēku vēršas pēc 
palīdzības Jelgavas Sociālo lietu 
pārvaldē. Tā sniedz iedzīvotājiem 
dažādus sociālos pakalpojumus, kā 
arī nodrošina ar pabalstiem.

vistrūcīgākās ģimenes var pieteikties pa-
balstam garantētā minimālā ienākuma no-
drošināšanai (gmi). to piešķir, ja minimālais 
ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli 
nepārsniedz 40, bet bērniem – 45 latus. 
Ģimeņu skaits, kas pieteicies šim pabals-
tam, salīdzinājumā ar pērno gadu, palielinā-
jies divas reizes. 2008. gadā gmi saņēma 150 
ģimenes, bet septembrī jau bija pieteikušās 
306 ģimenes.

daļa pabalstu paredzēta ģimenēm ar 
bērniem, kas mācās skolā. Ja ienākumi uz 
vienu ģimenes locekli nepārsniedz ls 90, 
var pieteikties pabalstiem skolēnu ēdināša-
nai un skolas piederumu iegādei. Jaunums ir 
pilsētas sabiedriskā transporta mēnešbiļetes 
skolēniem. līdz 1. septembrim brīvpusdie-
nām bija pieteikti 503 skolēni, bet pērn tikai 
300. savukārt dāvanu kartes 40 latu vērtībā 
skolas piederumu iegādei šogad varēs iz-
mantot 743 bērni. pirms gada šāds pabalsts 
tika piešķirts 500 skolēniem. Šis skaits gan 
var vēl mainīties, jo brīvpusdienas piešķirtas 
visu gadu.

sociālajai palīdzībai iepriekš lielāko-
ties pieteicās pensionāri. «Šogad situācija 
mainījusies. sociālo palīdzību arvien biežāk 
meklē ģimenes ar bērniem. tas tādēļ, ka 
palielinājies bezdarbnieku skaits. Nāk arī 
tie strādājošie, kam samazinātas algas. lai 
arī pabalstu lūdzēju skaits aug, pagaidām 
budžetā iekļaujamies. kopējais budžets 
pabalstiem 2008. gadā bija 765 000 lati, 
šogad plānoti 845 000. līdz šim jau piešķirti 
82 procenti no šīs summas. Šeit gan ietilpst 
arī brīvpusdienas, kuras piešķirtas līdz gada 
beigām, un gmi pabalsti trim mēnešiem uz 
priekšu,» stāsta sociālo lietu pārvaldes so-
ciālās palīdzības nodaļas vadītāja mārīte 
liepiņa.

lai persona varētu saņemt sociālo palī-
dzību, jāaizpilda ienākumu deklarācija, jāuz-
raksta iesniegums, kādus pabalstu vēlas, un 
jāpievieno izziņa par ienākumiem. sociālā 
palīdzība tiek sniegta, izvērtējot personas vai 
ģimenes ienākumus.
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Prioritāte – 
ledus un smilšu festivāli
«Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūrai 
(JPPA) Kultūra 2009. gadā  pašvaldība piešķī-
ra 64 procentus no 2008. gada budžeta. Par 
galvenām prioritātēm aģentūra izvirza mak-
simāli saglabāt lielos starptautiskos pasāku-
mus un nacionālas nozīmes svētkus – Ledus 
skulptūru un Smilšu skulptūru festivālus, 
kuri Jelgavai piesaista daudz tūristu un inte-
resentu, tādējādi atsverot ieguldītos finanšu 
līdzekļus. Tie ir visapmeklētākie pasākumi 
Jelgavā. Svarīgi ir saglabāt arī māksliniecis-
ko kolektīvu augstvērtīgo līmeni, kā arī no-
drošināt daudzveidīgu kultūras piedāvājumu 
Jelgavas iedzīvotājiem – koncertus, izrādes, 
deju uzvedumus, izstādes utt.,» uzsver JPPA 
Kultūra direktora vietniece pamatdarbības 
jautājumos Inta Englande.

Muzejā biežāk 
sastopamas ģimenes
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas 
muzeja direktores vietniece darbā ar sabied-
rību Marija Kaupere stāsta: «Protams, ka 
šajā krīzes laikā finansējums samazināts arī 
muzejam, bet mēs nesūdzamies, jo muzeja 
rekonstrukcija turpinās – muzeja fasādes 
restaurācija pabeigta un pašlaik norisinās 
muzeja apkārtnes sakopšanas darbi. Jau pēc 
fasādes rekonstrukcijas muzeja apmeklētā-
ju skaits ievērojami palielinājās, esam pārlie-
cināti, ka arī sakoptā apkārtne piesaistīs vēl 
vairāk interesentu ne tikai no Jelgavas, bet 
visas Latvijas. Īpaši liels ieguvums būs plašā 
autostāvieta pie muzeja, kurā vieta atvēlēta 
arī lielajiem tūristu autobusiem.»

Muzejs rekonstrukcijas laikā ir slēgts, bet 
muzeja darbinieki par to nebēdā, jo šis laiks 
izmantots lietderīgi – sagatavoti jaunumi eks-
pozīcijā, notiek pētnieciskā darbība. Pēdējā 
laikā muzeja darbinieki novērojuši jaunu 
tendenci – agrāk muzeju cilvēki apmek-
lēja grupās vai individuāli, taču tagad šeit 
vairāk sastopamas ģimenes. Tas liek pilnvei-
dot muzeja ekspozīcijas, veidot pedagoģisko 
programmu un personīgākas ekspozīcijas – 
muzeja darbinieki strādā, lai paplašinātu ap-
meklētāju loku un lai visām vecuma un inte-
rešu grupām muzejs šķistu saistošs.

Muzeji nekad nav bijuši bagāti, tādēļ arī 
uz lielām naudām jelgavnieki necer. Vienīgi 
žēl, ka Latvijā mecenātisms vēl nav atdzimis, 
tādēļ Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs 
piesaista līdzekļus no Kultūrkapitāla fonda  

un Eliasa fonda, kas dod iespēju sakārtot 
muzeju un organizēt izstādes.

M. Kaupere uzver, ka muzeja apmek-
lētājiem ir iespēja ieraudzīt īstas lietas, kas 
sniedz pozitīvas sajūtas un emocijas. Cilvē-
kam ir svarīgi zināt savu vēsturi un vislabāk 
to izzināt no īstām lietām, kas līdzi nes to lie-
totāju stāstus.»

Alunāna Jelgavas teātris 
gatavojas jubilejai

Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra direk-
tors Arvīds Matisons stāsta, ka «teātrim 
krīzes laikā finansējums saglabāts iepriekšē-
jā apmērā, tādēļ mūsu darbības plāns nemai-
nās – tiek gatavotas vairākas jaunas izrādes, 
šoruden teātris svinēs 50 gadu jubileju, kurā 
plānots rādīt izrādes kultūras nama Lielajā 
un Mazajā zālē. Teātris darbu turpinās jau ie-
rastajā stilā – tas ir klasiskais teātris, kurš dar-
bojas krievu teātra skolas tradīcijās.»

Par teātra galveno uzdevumu direktors 
un režisors A. Matisons min teātra spēju ar 

savām izrādēm skart skatītāja sirdi un jūtas. 
Viņš apgalvo, ka jebkuros laikos, arī krīzē, iz-
dzīvos teātris, kas liek cilvēkam domāt.

A. Matisons augstu vērtē Jelgavas domes 
spēju izprast sabiedrībā notiekošos procesus 
un saglabāt kultūras jomu kā vienu no savām 
prioritātēm.

studenti dejos 
arī turpmāk
Tautas deju ansambļa Kalve vadītāja Gunta 
Skuja stāsta, ka ansambļa darbību finansiā-
li nodrošina Jelgavas pašvaldība un Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte (LLU) – no 
pašvaldības saņemtais finansējums palicis 
nemainīgs, bet LLU samazinājusi pedago-
gu darba samaksu līdz 55 procentiem. Gunta 
Skuja rēķinās, ka nākamajos gados dejotājiem 

var gadīties atteikties no jaunu tērpu iegādes 
un došanās uz starptautiskiem festivāliem, ja 
vien paši nespēs tos apmaksāt. 

kultūra

Kultūras dzīve Jelgavā krīzes laikā
Finansējums šogad samazināts arī Jelgavas kultūras iestādēm, tāpēc kultūras 
darbinieki koriģē savus plānus un nosaka jaunas prioritātes.

Neraugoties uz krīzi, turpinās muzeja 
apkārtnes sakārtošana.

Dejotājiem var nākties atteikties no jaunu 
tērpu iegādes.
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Čempionātā piedalīsies Baltkrievijas spēcīgā-
ko klubu fārmklubi jeb otrie sastāvi: Minskas 
Keramin 2, Grodņas Ņeman 2, Minskas 
Junior, Gomeļ 2, Žlobinas Metalurg 2, No-
vopolockas Himik 2, Mogiļevas Himvolokno 
2, Vitebsk 2 un Brest 2. Ozolnieku komanda 
mājas spēles aizvadīs Ozo ledus hallē.

«Komandas sastāvu pārsvarā veido 1987.-
1993. gadā dzimušie hokejisti no Rīgas. Ko-
mandas rindās spēlēs arī talantīgais jelgav-
nieks Latvijas U-20 izlases uzbrukuma līderis 
Artjoms Ogorodņikovs,» stāsta Ozolnieki-
Juniors galvenais treneris Andrejs Maticins, 
kurš vienlaikus ir arī Latvijas U-20 hokeja 
izlases galvenais treneris un kādreizējais Lat-
vijas izlases spēlētājs.

«Pēc sporta kluba Rīga restrukturizāci-
jas vairākas hokeja komandas izjuka, tāpēc 
tika izveidota šī vienība. Vasarā 16 puiši cītīgi 

trenējās un, piesaistot līdzekļus, 
nolēmām spēlēt Baltkrievijas 
atklātajā čempionātā,» turpina 
komandas treneris Gints Bise-
nieks. Hokeja speciālists pie-
bilst, ka Latvijas virslīgas čempionātā jauna-
jiem hokejistiem nav iespējas gūt lielu piere-
dzi, tādēļ tika izvēlēta Baltkrievija. «Šos abus 
čempionātus nevar salīdzināt. Dažos Balt-
krievijas klubos spēlē hokejisti, kuri ir pietie-
kami meistarīgi, lai kandidētu uz vietu kādā 
no Baltkrievijas ekstra līgas (augstākā līga – 
aut.) klubiem. Tur ir pavisam citi ātrumi un 
meistarības līmenis,» stāsta Gints Bisenieks.

Ozolnieku komandā spēlē gados jauni 
un perspektīvi hokejisti, kuriem ir iespēja 
parādīt savas spējas. Daļa no viņiem ir Latvi-
jas junioru hokeja izlašu tuvākās rezerves. Šis 
klubs vairumam no viņiem ir vienīgā iespēja, 
lai nepaliktu uz ielas un nepārtrauktu hoke-
jistu gaitas. Lai arī klubam nav liela finan-
sējuma, ar minimāliem līdzekļiem panākts 

gandrīz maksimāls efekts. Spēlētājiem alga 
gan netiek maksāta. Tieši otrādi, hokejis-
ti veic mēneša maksājumu, lai nodrošinātu 
algu abiem treneriem. Gints Bisenieks atklāj, 
ka konkrēta mērķa šajā sezonā komandai 
nav: «Galvenais ir iekrāt labu spēļu pieredzi 
augstā līmenī.»

Abi treneri arī piekrituši Ozo ledus hallē 
strādāt ar jaunajiem hokejistiem. «Mums ar 
ledus skolu Zemgale, kas bāzējas Ozo hallē, 
izveidojusies laba sadarbība. Esmu piekri-
tis strādāt par jauno hokejistu treneri, jo šeit 
ir pietiekami daudz resursu, lai to veiksmī-
gi darītu un veicinātu talantīgu hokejistu iz-
augsmi Ozolniekos,» norāda Andrejs Mati-
cins. «Bērniem brīvais laiks jāizmanto lietde-
rīgi un kādēļ gan nespēlēt hokeju?» 
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Latvijas virslīgas hokeja čempionātā 
piedalās arī komanda Ozolnieki/Monarch, 
kas šajā sezonā apņēmusies izcīnīt 
Latvijas čempiona titulu.

Kluba prezidents Konstantīns Kikas 
pirms sezonas atzina, ka neiekļūša-
na Latvijas čempionāta finālā būs 
fatāla neveiksme. Mērķis ir uzstā-
dīts augsts, taču ar tagadējo situā-
ciju Latvijas hokejā, šāds uzdevums 
ir paveicams.

Latvijas atklātā čempionāta 
2009./2010. gada sezonā piedalās 
tikai seši klubi – SK Liepājas me-
talurgs-2, DHK Latgale, HK Ogre, 
Ozolnieki/Monarch, SK Rīga/Profs 
un Lietuvas komanda SC Ener-
gija. Dažādu iemeslu dēļ šogad 
čempionātā nespēlē komandas 
Rīga 2000, Prizma un Concept. 

Turklāt vairāku klubu sastāvos, kuri cīnīsies 
par Latvijas spēcīgākās komandas titulu, ie-
kļauti gados jauni hokejisti. Ogres, Rīgas un 
Liepājas komandās pieteikti jaunie censoņi, 
kuri dzimuši sākot no 1993. gada, savu-
kārt Ozolnieki/Monarch rindas pārstāv pie-
redzējuši hokejisti Vadims  Romanovskis, 
Leonīds Tambijevs, Andrejs Maticins, Jānis 

Tomans, Jānis Lukaševskis un Sergejs Po-
večerovskis, kurš jau sasniedzis solīdu 
vecumu – 49 gadus.

Ozolnieku komandā pēc pussezonas 
prombūtnes atgriezies 20 gadus vecais ta-
lantīgais jelgavnieks Artjoms Ogorodņikovs. 
Šajā sezonā monarhu vārti uzticēti Serge-
jam Kuzņecovam. «Iepriekšējā sezonā mūsu 

pirmais vārtsargs bija Edgars 
Lūsiņš, jo Sergejs Kuzņecovs sli-
mības dēļ bija zaudējis sportisko 
formu,» stāsta Ozolnieki/Monarch 
spēlējošais treneris Sergejs 
Povečerovskis.

Šī sezona varētu būt Ozol-
nieki/Monarch sezona. Veiksmī-
gu apstākļu sakritības dēļ mūsu 
komanda 2010. gadā var izcīnīt 
Latvijas čempiona kausu. Iepriek-
šējā sezonā Ozolnieku hokejis-
ti iekļuva izslēgšanas spēļu kārtā, 
kur sērijā līdz divām uzvarām ar 
0:2 piekāpās tobrīd spēcīgajam 
klubam ASK/Ogre. 

ozolniekos ienāk 
baltkrievijas hokejs

Jelgavas hokeju Ozolnieki-Juniors komandā spēlēs 
Latvijas U-20 izlases dalībnieks Artjoms Ogorodņikovs.

Jaunajā hokeja sezonā Ozo ledus hallē varēs 
vērot baltkrievijas atklātā hokeja čempionāta 
spēles. kopā ar deviņiem kaimiņvalsts klubiem 
cīņā dosies ginta bisenieka un andreja maticina 
vadītais Ozolnieki-Juniors.

Ozolnieki/Monarch mērķis – čempionu tituls

Bīstamu momentu pie pretinieku vārtiem izveidojis 
Ozolnieki/Monarch spēlētājs Ēriks Bisenieks.
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Latvijas Krājbankas ledus hallē 10. oktobrī 
startēs devītais Zemgales Amatieru 
hokeja līgas (ZAHL) čempionāts.

2001. gadā, kad tika uzbūvēta Jelgavas ledus 
halle, notika arī pirmais ZAHL čempionāts, 
kurā piedalījās komandas ne vien no Jelga-
vas un tuvākās apkārtnes, bet arī no Rīgas. 
Pirmajā čempionātā spēlēja ledus halles celt-
nieku komanda un ledus halles darbinieku 
komanda.

komandas veido 
hokeja entuziasti
«Vairums komandu, kuras agrāk pārstāvēja 
citas Latvijas pilsētas, tagad spēlē Tukuma, 
Brocēnu un Rīgas ledus hallēs. Dažas mai-
nījušas nosaukumu, klāt nākušas jaunas ko-
mandas un turpina pieteikties aizvien citas, 
kuras vēlas spēlēt Zemgales Amatieru hokeja 
līgā,» stāsta sacensību galvenais tiesnesis Vis-
valdis Danenbergs.

Komandas izveide un tās piedalīšanās 
šāda mēroga amatieru hokeja čempionātā 

balstās uz spēlētāju entuziasmu. Dažām ko-
mandām ir labvēļi, kuri finansiāli atbalsta 
komandu, taču lielākā daļa spēlētāju iegulda 
paši savus līdzekļus, lai varētu piedalīties 
turnīrā. Hokejs ir dārgs sporta veids pat ama-
tieru līmenī. Jauns un pilns hokejista ekipē-
jums maksā vairākus simtu latu, turklāt ko-
mandām arī jāmaksā par ledus īri hallē, kad 
tās aizvada treniņus un spēles. Jāapmaksā arī 
tiesnešu pakalpojumi.

komandu skaits pieaug, 
līga paplašinās
2009./2010. gada sezonā paredzēts, ka ZAHL 
tiks sadalīta trīs līgās, un notiks arī veterānu 
turnīrs. «Šāds sadalījums tiks veikts, lai sa-
censības būtu interesantākas gan komandām, 
gan skatītājiem. Elites līgā paliks spēcīgākās 
komandas, savukārt 1. līgas komandas izspē-
lēs nelielu turnīru, pēc kura tās tiks sadalītas 
vēl divās līgās,» norāda ZAHL galvenais ties-
nesis. «Komandu skaits pieaug, tādēļ arī pa-
plašināmies, un tas tikai priecē.»

Lai piedalītos ZAHL čempionātā, kura 
noslēgumā labākās komandas tiek apbalvotas 
ar kausiem un medaļām, komandai jāatbilst 

sacensību nolikumam, kas pieejams Latvijas 
Krājbankas ledus halles mājaslapā. Čempio-
nātā nedrīkst piedalīties profesionāli sportis-
ti, kā arī tie, kuri pieteikti augstāka līmeņa sa-
censībās. Šāds nosacījums izveidots, lai sagla-
bātu vienmērīgus komandu samērus un līgā 
nezustu sacensību azarts.

«Zemgales Amatieru hokeja līgas čempio-
nātā drīkst piedalīties spēlētāji, kuri dzimuši 
sākot no 1991. gada, savukārt mūsu sacensību 
vecākais spēlētājs ir vārtsargs Vladimirs Kača-
novs, kurš dzimis 1952. gadā un vēl joprojām 
turpina spēlēt hokeju,» stāsta Visvaldis Danen-
bergs. «Vēl nesenā pagātnē čempionātā pie-
dalījās hokejists, kurš bija dzimis 1936. gadā. 
Vecumam šajā līgā nav ierobežojumu.»

Hokeju spēlē arī 
pazīstamas personas
ZAHL galvenais tiesnesis norāda, ka vairāku 
komandu sastāvos spēlē sabiedrībā labi pa-
zīstamas personas. Olaines komandā, piemē-
ram, spēlē Prāta vētras ģitārists Jānis Jubalts, 
savukārt MMM rindās – Arēna Rīga direk-
tors Edgars Buncis. Komandu virknējumos 
atrodami arī Latvijas Krājbankas ledus halles 
līdzīpašnieka Rodija Trankaļa un Jelgavas 
tipogrāfijas valdes priekšsēdētāja Jura Sīļa 
vārdi.

ZAHL čempionātam pieteikušās 17 ko-
mandas (Karāts, Olaine, Bauska, Mītava, 
Igate, Bokova, Ledusvīri, Lielupe, Sixspār-
ņi, LICO, Tērvete, stājhokeja izlase, MMM, 
Vikingi, Autonams, Eleja un Mūsa). Saraksts, 
iespējams, tiks papildināts vēl ar divām ko-
mandām. Savukārt veterānu turnīrā debijas 
sezonā piedalīsies piecas komandas. 

amatieru hokejs Jelgavā 
turpina attīstīties
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Sporta klubā Fitland,
Dobeles šosejā 7, sievietēm tiek piedāvāts 
plašs nodarbību un procedūru klāsts. Kluba 
vadītāja Evija Rubina pastāstīja, ka sievietēm 
vecumā pēc 35 gadiem nav ieteicama augstas 
intensitātes slodze, tādēļ kluba treneri kopā ar 
klientēm izstrādā mērenas intensitātes slodzes 
programmu, lai iegūtu veselīgāku un vingrā-
ku ķermeni. Privātais treniņš maksā 12 lati.

«Galvenais, lai sievietes gūst pozitīvas 
emocijas – radot sajūtu, ka viņas nāk šeit 
relaksēties, nevis sevi smagi noslogot. Pēc 
treniņa mūsu klientes ļoti iecienījušas svaigi 
spiestās augļu sulas un speciālos fitnesa kok-
teiļus sievietēm,» stāsta kluba vadītāja.

Fitland piedāvājumā ir arī plaša SPA 
programma. SPA kultūras vēsture meklēja-
ma Āzijā, kur ķermeņa, gara un prāta vieno-
tības un labsajūtas kults jau gadsimtiem tiek 
turēts godā. Masāžas atslābina, ūdens pro-
cedūras nomierina un attīra, SPA asociējas 
ar dabu un ir mierpilns savā eksistencē. Un 
nav jālido pāri puspasaulei uz kādu paradīzes 
nostūri, lai atjaunotu spēkus, šo labsajūtu ie-
spējams izbaudīt Fitland. Viens SPA apmek-
lējums maksā sākot no pieciem latiem.

Sporta kluba piedāvājumā ir arī dažāda 
veida pirtis (turku, aromātiskās, ar ūdens do-
zāciju), bradājamo kontrastsienu, džakuzi, so-
lāriju un dažādas masāžas. Klubā ir arī skais-

tumkopšanas rituāli – Uguns, Aveņu skūpsts, 
Medus brīnums un citi. Tie piedāvā visdažā-
dāko ķermeņa lutināšanu un ļauj izjust fan-
tastiskas sajūtas.

Sīkāku informāciju par kluba nodar-
bībām un piedāvājumiem var uzzināt mā-
jaslapā www.fitland.lv vai zvanot pa tālruni 
63023070.

Sporta klubā Atlētika,
Driksas ielā 4, pirms nodarbību uzsākšanas re-
komendē veikt fitnesa testēšanu, lai precīzāk 
noteiktu optimālo slodzi sirds un asinsrites sis-
tēmai. Tiek piedāvāta arī iespēja pirms nodarbī-
bām noteikt liekās tauku masas procentu, kā arī 
veikt izmeklēšanu ar stājas un kustības aparātu, 
kas sievietēm šādā vecumā ir svarīgi, lai negūtu 
traumas un saglabātu savu sievišķību.

Pēc testu noteikšanas kopā ar treneri ie-
spējams saplānot ar kādu treniņu grūtības 
pakāpi jāsāk vingrot. Atlētikā trenažieri izvie-
toti trīs grūtību pakāpju zonās, tādēļ orientē-
ties ir viegli. Viens treniņš ar treneri maksā 
15 latus.

Kluba piedāvājuma klāstā ietilpst arī ma-
sāžas pakalpojumi. Tiek piedāvāta masāža 
gandrīz visām ķermeņa daļām, kā arī 
jaunums – skulpturālā masāža. Šī masāža ie-
darbojas uz zemādas tauku slāni un muskuļu 
audiem, ņemot vērā organisma metaboliskos 
procesus. Par 15 minūšu masāžu būs jāšķiras 
no pieciem latiem un 60 santīmiem.

Fitnesa programmu piedāvājums ir plašs, 

tajā ir arī speciāla zemas intensitātes prog-
ramma sievietēm – Lady’s Fitness. Tā ir har-
moniska nodarbība īpaši sievietes organis-
mam – sirds un asinsvadu sistēmas treniņš, 
sabalansēts ar muskuļus tonizējošiem un 
citiem vingrinājumiem, sniedzot efektīvu un 
drošu slodzi.

Sīkāku informāciju par kluba nodarbī-
bām un piedāvājumiem var uzzināt mājas-
lapā www.atletika.lv vai zvanot pa tālruni 
63012368.

Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes sporta namā,

Raiņa ielā 1, var nodarboties ar peldēša-
nu. Peldēšana kā ārstniecības līdzeklis ietei-
cams daudzu slimību gadījumos. Tā lieliski 
palīdz samazināt vai pat pilnībā likvidēt locīta-
vu kustību traucējumus, nereti ir noderīga arī 
sirds un asinsvadu slimību ārstēšanā. Peldoties 
organisms norūdās un spēj sekmīgāk preto-
ties dažādām saaukstēšanās slimībām. Sporta 
nama vadītājs Viktors Valainis pastāstīja, ka 
peldēšanas celiņi nav pārāk noslogoti, it sevišķi 
rīta pusē, kad peldēšanas izmaksas ir lētākas. 
Peldēt var arī vakaros. Par vienu peldēšanas 
stundu būs jāsamaksā trīs lati un 50 santīmi.

Sporta namā iespējams arī nodarboties 
ar aerobiku un ūdens aerobiku, apmeklēt šā 
gada jaunievedumu – jogas nodarbības, kā 
arī nostiprināt muskuļus trenažieru zālē.

Brīvdienās LLU sporta zāli iespējams iz-
mantot komandu spēlēm. 

kur Jelgavā sportot sievietēm
Ne viena vien sieviete pēc darba dienas beigām labprāt atjaunotu spēkus vai 
iegūtu ķermeņa tonusu, nodarbojoties ar sportu. Jelgavnieki.lv noskaidroja, kur 
Jelgavā var sportot un relaksēties sievietes vecumā pēc 35 gadiem.
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«Mēs galvenokārt darbojamies ar ģimenēm, 
kurās ir bērni, un skolēnu grupām,» teic 
Jaunaudžu īpašniece Karīna Ausekle-Iži-
ka. «Šeit tiek piedāvāta iespēja kontaktēties 
ar dzīvniekiem, izzināt viņu paradumus un 
iepazīt to ikdienas dzīvi.»

Saimniecība bērnu pasākumu organizēša-
nai piedāvā svinību mājiņu, piknika vietu un 
nelielu rotaļu laukumu, tāpat iespējams pasūtīt 
piepūšamās atrakcijas un batutus. Svinību 
un ekskursiju laikā bērni tiek vizināti ponija 
mugurā, kā arī iepazīstināti ar citiem dzīvnie-
ciņiem, kuru Jaunaudzēs ir ne mazums un – 
visi maziņi. Punduraitiņas, pundurkaziņas, 
pundurcūciņa... Un visus drīkst pacienāt ar 
līdzpaņemtajiem gardumiem – āboliem, bur-
kāniem, maizīti. Šeit bērni apgūs arī iemaņas 
dzīvnieku aprūpē, piemēram, drīkst izķemmēt 
un sapīt bizītēs ponijam krēpes.

Jaunaudzes ir iecienīta vieta skolēnu eks-
kursijām – te uz uguns var cept desiņas, mācīties 
staigāt uz koka kājām, pabarot dīķī zivtiņas.

radošajā darbnīcā iemācās 
veidošanas prasmi
Pasākumu laikā nereti darbojas arī radošā 
darbnīca, kur bērni pašu spēkiem var apdru-
kāt krekliņu, lakatiņu, zāļu tējām vai poniju 
gardumiem paredzētu auduma maisiņu ar 
kāda dzīvnieciņa attēlu, lietojot sietspiedes 
jeb madarošanas tehniku.

«Bērni šeit mācās saskarsmi ar dzīvnie-

kiem, mācās vērot, tāpat arī iemācās prasmi 
veidot, un bērniem ir liels prieks, ka izdevies,» 
stāsta radošās darbnīcas vadītāja Agrita Pole 
no Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja. 
«Un katram darbiņš izdodas citādāk – atkarī-
bā no krāsu izvēles, no tā, cik daudz tā uzklāta 
un cik stipri bērns ir uzspiedis ar rākelīti.»

Radošajā darbnīcā lietā tiek likta arī 
Francijas punduraitiņu vilna, veidojot darbi-
ņus filcēšanas tehnikā.

Ar poniju apgūst 
pirmās jāšanas iemaņas
Daudzi bērni kopā ar vecākiem uz Jaunau-
dzēm dodas regulāri – lai ponija mugurā 
apgūtu pirmās jāšanas iemaņas.

«Sportistus mēs nesagatavojam, mēs 
piedāvājam saskarsmi ar poniju,» skaidro 
Karīna. «Nodarbības laikā pirmās desmit 
minūtes instruktora vadībā bērns mācās 
poniju notīrīt, iztīrīt nagus, izķemmēt krēpes, 
apsegot un pēc tam apgūst jāšanas pamatus, 
soļus, rikšus, lēkšus.»

Mazajiem jātniekiem, kas trenējas Jaun-
audzēs, īpaši svētki ir sacensības, kurās katrs 
mazais sportists var parādīt, ko iemācījies. 
Jaunākajiem ir trīs gadi, vecākajiem – aptu-
veni desmit.

Jaunaudžu īpašniece stāsta, ka vecāki par 
piemērotāko saviem bērniem nereti uzskata 
relaksējošo jāšanu, kuras laikā mazais izpilda 
vingrojumus ponija mugurā vai vienkārši pa-
staigājas. «Zirga kustības labvēlīgi veicina 
bērna attīstību, līdzsvaru un koordināci-
ju, turklāt šeit viņš ir svaiga gaisā un saskar-
smē ar dabu.» Atšķirībā no jāšanas pamatu 
apguves, relaksējošās jāšanas laikā ar poniju 
un bērnu strādā divi cilvēki.

Cik tas maksā? Nodarbība bērnam ponija 
mugurā – 5 lati, bet ģimenes ekskursija ar 
dzīvnieciņu apskati un samīļošanu – 3 lati. 
Ekskursija ar vizināšanos ponija mugurā un 
ugunskura kurināšanu – 2 lati no skolēna.

Jaunaudzes varēsiet atrast, dodoties cauri 
Brankām un ceļa malā meklējot norādi – 
Jaunaudzes. Poniji. 

atpūta

Bērni mācās 
saskarsmi 
ar dzīvniekiem

bērns vēlas jāt ar poniju, bet vecāki atpūsties svaigā gaisā? 
ideāla vieta, kur Jelgavas tuvumā meklēt saskarsmi ar 
dabu un dzīvniekiem, ir Jaunaudzes.
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Pircēji aizvien vairāk pievērš uzmanību pārti-
kas produktu cenai, vairāk pērk vietējo uzņē-
mēju ražojumus un Latvijas laukos audzētus 
augļus un dārzeņus, mazāk - pusfabrikātus 
un konservētus produktus, jo biežāk gatavo 
mājās un paši rūpējas par krājumu sagatavo-
šanu ziemai.

Kur vislabāk iegādāties pārtikas preces – 
lielveikalā, tirgū vai mazā veikaliņā? Katrs no 
tiem piedāvā savu pretimnākšanas sistēmu, 
lai pircējs gribētu atkal atgriezties tieši pie 
viņa.

Palielinājies pieprasījums 
pēc Latvijas gurķiem
«Sākot ar augustu, mūsu veikalos par 
gandrīz 40 procentiem, salīdzinot ar pa-
gājušo gadu, palielinājies pieprasījums pēc 
Latvijas lauku gurķiem – tādiem, kas auguši 
atklātā laukā, nevis siltumnīcā. Varam 
secināt, ka cilvēki konservē un gatavo krā-
jumus ziemai. Par to liecina arī tas, ka 
dažādu garšvielu, piemēram, lauru lapu un 
piparu noiets būtiski pieaudzis, bet konser-
vēšanai paredzēto burciņu un vāciņu pār-
došanas apjomi kāpuši pat piecas reizes,» 
atklāj SIA Maxima Latvija preses sekre-
tārs Ivars Andiņš. «Rekordlieli ir kartupeļu 
pārdošanas apjomi, proti, pēdējos mēnešos 
tie pieauguši par 127 procentiem, salīdzi-
not ar iepriekšējo gadu. Pēc mūsu progno-
zēm, iespējams, oktobrī varētu ievērojami 
pieaugt pieprasījums pēc galviņkāpostiem, 
kurus daudzi pirks skābēšanai. Likumsaka-
rīgi, ka līdz ar dārzeņu un augļu pārdošanas 
apjomu palielināšanos samazinājies piepra-
sījums pēc dažādiem pusfabrikātiem, pie-
mēram, frī kartupeļiem, kartupeļu pankū-
kām, pelmeņiem u.c. Taču jāuzsver, ka šis 
samazinājums nav pārāk liels, jo esam no-
vērojuši, ka cilvēki vairs tik bieži neapmeklē 
kafejnīcas un dažādas ēdināšanas iestādes. 
Viņi drīzāk, piemēram, nopērk tos pašus frī 
kartupeļus un uzcep mājās. Ņemot vērā šos 
un citus faktorus, rīkojam dažādas akcijas 
un piemērojam zemas cenas ne tikai šīm, 
bet arī citām produktu grupām.»

Pieaug par atlaižu cenām 
pārdotie produkti
«Katru nedēļu izdodam akciju žurnālu, kurā 
atrodama vismaz viena prece no katras pro-
duktu grupas. Cenšamies panākt, lai cilvēks 
savu ēdienkarti un ģimenes galdu varētu 
pilnībā nokomplektēt – lai nebūtu tā, ka piens 
un gaļa ir, bet maizes nav,» turpina I. Andiņš. 
«To arī spējam nodrošināt, jo Latvijas ražotā-
ju piedāvātās produkcijas cenas būtiski sama-
zinājušās, ko veicinājusi arī savstarpējā kon-
kurence. Piemēram, vēl pirms pāris gadiem 
Latvijā ražotais Holandes siers maksāja 
tikpat, cik no ārzemēm ievestie dārgie sieri, 
bet tagad šādu Limbažos ražotu sieru var 
nopirkt par nepilniem diviem latiem kilo-
gramā. Ļoti bieži atlaides piemērojam gaļas 
izstrādājumiem, no kuriem pašlaik pircēji 
vairāk izvēlas vistas gaļu un malto gaļu. 
Agrāk, kad veikalu apmeklētājiem bija lielāka 
pirktspēja, noiets bija arī dārgākai tītara un 
liellopu gaļai. Esam arī novērojuši, ka ie-
priekš cilvēki iegādājās savu iecienīto zīmolu 
produktus, cenai īpašu vērību nepievēršot, 
taču tagad tā vairs nav. Tādēļ likumsakarīgi, 
ka par atlaižu cenām pārdoto produktu skaits 
mūsu veikalos ir trīskāršojies, salīdzinot ar 
pagājušo gadu.»

Maxima tīkla veikalos vasarā sākās akcija 
1+1 (divi produkti par viena cenu), kuras ie-
tvaros katru nedēļu tā bija piemērota vismaz 
vienai precei katrā pārtikas produktu grupā. 
Akcijai bija ļoti liela piekrišana, tāpēc tā tur-
pināsies, norāda I. Andiņš.

Pircējiem galvenais – 
Latvijā ražotā un akcijas prece
Līdzīgu viedokli pauž arī SIA Rimi Latvia 
mārketinga un sabiedrisko attiecību vadī-
tāja Zane Eniņa. Arī viņa atzīst, ka jūlijā un 
augustā, salīdzinājumā ar citiem gadiem, ļoti 
izteikti pieauga dažādu dārzeņu un augļu 
un to konservēšanai paredzēto garšvielu un 
trauku pārdošanas apjomi. Līdz ar to sarucis 
gatavās produkcijas, piemēram, marinētu 
gurķu, dažādu ievārījumu, kompotu, konser-
vētu salātu un līdzīgu preču noiets.

«Iedzīvotāji aktīvi pievērsušies ziemas 
krājumu gatavošanai. Sarosījušies arī vie-
tējie ražotāji, ļoti aktīvi piedāvājot dažādas 

akcijas, kuras var realizēt veikalos,» stāsta 
Z. Eniņa. «Nesen Rimi veikalos finišēja Latvi-
jas dienu kampaņa, taču lielās pircēju atsau-
cības dēļ nolēmām, ka arī turpmāk ar īpašu 
norādi pie cenu zīmes popularizēsim Latvijā 
ražoto produkciju. Šeit gan jāpiebilst, ka, ie-
spējams, neesam izcēluši visus veikalā pie-
ejamos Latvijas ražotāju produktus, jo mums 
ir vairāk nekā 40 000 preču. Tādēļ lūgums – 
ja pircējs pamana, ka kāds no Latvijas ražo-

jumiem nav izcelts un pamanāms citu vidū, 
droši par to ziņojiet veikala vadībai, lai mēs 
varētu to novērst.»

«Iedzīvotāji jūtami vairāk sākuši iegā-
dāties miltu, olas, eļļu u.tml., kas liecina, ka 
vairāk tiek gatavots mājās. Līdz ar to samazi-
nājies pieprasījums pēc gataviem konditore-
jas izstrādājumiem,» piebilst Rimi Latvia pār-
stāve Zane Eniņa.

Jelgavnieki 
atgriežas tirgū
«Līdz ar ekonomiskās situācijas pasliktinā-
šanos iedzīvotāji arvien biežāk sāk apmeklēt 
tirgu. Pēdējo reizi tik liels pircēju pieplūdums 
bija vērojams pirms četriem pieciem gadiem. 
Pieaudzis arī tirgotāju skaits. Pagājušajā gadā 
piena un gaļas paviljoni reizēm bija pustuk-
ši pat brīvdienās, taču tagad arī darbadienās 
pārdevēji par klientu trūkumu nevar žēloties,» 
atklāj SIA Jelgavas tirgus valdes loceklis Valdis 

sadzīve

Iedzīvotāji aktīvi 
pievēršas ziemas 

krājumu veidošanai

Kā mainījušies pircēju 
iepirkšanās paradumi

pēdējā laikā krasi mainījušies iedzīvotāju iepirkšanās paradumi, 
ko, protams, veicinājusi esošā ekonomiskā krīze, kas daudziem 
liek pat atteikties no gadiem ierastu pārtikas produktu lietošanas.
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Labanovskis. «Pēc jaunu gaļas pārstrādātāju, 
svaigā piena un citu pārtikas produktu tirgotā-
ju ienākšanas tirgū, palielinājies arī preču sorti-
ments. Sasparojušies zemnieki un arī mazdār-
ziņu īpašnieki, jo šogad dārzeņu un augļu raža 
ir laba, tādēļ, manuprāt, piedāvājums būs visu 
ziemu. Sliktāk ir ar meža veltēm, jo šis nav sēņu 
gads. Pavasarī, kad parasti zemniekiem ražas 
krājumi iet uz beigām, tirgotāji palielina preču 
cenas, taču nākamgad, visticamāk, tā nenotiks, 
jo cenas ziemas periodā būs izlīdzinājušās un 
neadekvāts to kāpums pavasarī nebūs.»

«Protams, salīdzinājumā ar lielveikaliem, 
tirgū nav nekādu akcijas preču, taču šeit tik 
un tā daudz ko var nopirkt ievērojami lētāk. 
Turklāt bieži vien, ja pircējs iegādājas preci 
lielākos daudzumos, pārdevējs viņam dod 
atlaidi,» turpina V. Labanovskis.

«Labs iepirkšanās laiks ir pēcpusdiena, kad 
tirgotāji jau gatavojas beigt darbu. Tad bieži 
vien pēdējie klienti preci var nopirkt lētāk – 
dienā neiztirgotos pārpalikumus vai produk-
tus, kurus ilgi nevar uzglabāt. Uzreiz gan jāpie-
bilst, ka par svaigās produkcijas tirdzniecības 
noteikumu ievērošanu tirgū rūpējas divi vete-
rinārie eksperti, tādēļ pircēji var neuztraukties, 
ka tiks apkrāpti vai viņiem iesmērēs vecu preci. 
Ja arī kas tāds gadās, par to var droši ziņot Pār-
tikas un veterinārajam dienestam vai tirgus 
vadībai,» uzsver Valdis Labanovskis.

Par savējiem pircējiem un 
vietējiem ražotājiem
Bez lielveikaliem un tirgus, pircēji bieži ie-
pērkas arī mazos veikaliņos. Piemēram, SIA 
Elvi grupa, kas ir Latvijā lielākais pārtikas 
veikalu mazumtirdzniecības tīkls, ko bez ār-
valstu kapitāla piesaistes izveidojuši vietē-
jie uzņēmēji un kura veikaliem 87 procen-
tus preču piegādā reģionālie ražotāji, vairāk 
cenšas izcelt mūsu valstī ražoto, piedāvājot to 
pircējiem par draudzīgām cenām.

«Veikalu tīkla Elvi prioritāte ir vietējais 
cilvēks, viņa ikdienas vajadzības, dzīves kvali-
tāte un vieta, kurā viņš dzīvo. Mūsu uzdevums 
ir nodrošināt pircējus ar svaigu produktu pie-
dāvājumu,» uzņēmuma koncepciju skaidro tā 
pārstāve Vineta Grigāne, kura uzsver: «Mūsu 
veikalu tīklā preču sortiments apzināti veidots 
tā, lai tajā būtu Latvijas produkcijas pārsvars. 
Elvi piedāvā gan Latvijas preces, kas nopēr-
kamas visos tīkla veikalos, neatkarīgi no to 
lieluma un atrašanās vietas, gan produktus, 
kas pieejami tikai vienā vai dažos ražotājam 
tuvākajos veikalos. Šāds modelis nodrošina 
veiksmīgu sadarbību ar tiem Latvijas ražotā-
jiem, kas saimnieko nelielos uzņēmumos un 
piedāvā zināmā mērā unikālus produktus.»

«Pārdotās produkcijas apjomi uzskatāmi 
pierāda, ka Latvijas iedzīvotāji arvien vairāk 
izvēlas savas valsts produkciju,» turpina 

V. Grigāne. «Salīdzinot šā un iepriekšē-
jā gada pārdošanas rādītājus apmēram līdz-
vērtīgiem piena produktiem no Latvijas un 
citām valstīm, redzams, ka Latvijas produk-
cijas pārdošanas apjomi strauji pieaug, lai 
gan cena nereti ir lielāka par ārvalstu ražotāju 
piedāvāto. Turklāt mūsu novērojumi liecina, 
ka pircējs labprātāk izvēlas tieši sava reģiona 
ražotāja produkciju. Piemēram, Latgalē vis-
vairāk tiek pārdota akciju sabiedrības Preiļu 
siers produkcija, bet kurzemnieki priekšroku 
dod AS Tukuma piens ražojumiem. Līdzīga 
tendence vērojama arī cita veida produkcijas, 
piemēram, gaļas izstrādājumu grupā.»

Jāpiebilst, ka ne tikai Elvi pārsvarā tirgo 
Latvijas ražotāju preci, to dara arī paši zem-
nieki. Piemēram, Jelgavā vairāki uzņēmīgi 
zemnieku saimniecību pārstāvji atvēruši vei-
kaliņus Lielajā un Pasta ielās, kuros pircējiem 
par atbilstošām cenām tiek piedāvāti piena 
produkti un gaļas izstrādājumi.

Arī vairākos Baltijas valstīs pēc veikalu 
skaita lielākā mazumtirdzniecības tīkla Aibe 
veikalos, kura paspārnē Jelgavā un apkārtnē 
darbojas 22 mazie veikali, izveidota elastī-
ga cenu sistēma, lai pircējiem būtu izvēles 
iespējas. 

Iedzīvotāji aktīvi 
pievēršas ziemas 

krājumu veidošanai

Pircēji aizvien vairāk pievērš 
uzmanību pārtikas produktu 
cenai, vairāk pērk vietējo 
uzņēmēju ražojumus un 
Latvijas laukos audzētus 
augļus un dārzeņus



24  2009.  g a da  o k to b r i s  •  N r .  25 ( 74 )

sadzīve

a n e t e  S t r e l ē v i c a 

F oto :  K r i š j ā n i S  G r a n t i ņ š

Tas nozīmē, ka turpmāko divu gadu 
laikā tās mājsaimniecības, kas tagad izmanto 
analogo televīzijas apraidi, būs jāaprīko ar 
ciparu televīzijas uztvērējiem. Alternatīvas 
analogajai televīzijai Jelgavā piedāvā Lattele-
com – virszemes televīziju un interaktīvo tele-
vīziju, bet Baltkom TV jelgavniekiem piedāvā 
kabeļtelevīzijas pakalpojumus.

Lattelecom virszemes 
televīzija
Virszemes televīzija ir uztverama 70 kilo-
metru rādiusā ap Rīgu, iekļaujot arī Jelgavu, 
Tukumu, Bausku, Saulkrastus un Dobeli. 
Pašlaik Latvijas iedzīvotāji ar istabas vai 

jumta televīzijas antenu var uztvert piecus 
bezmaksas kanālus – LTV1, LTV7, LNT, TV3 
un TV5. Atbilstoši likumam, nacionālās ap-
raides kanāli arī turpmāk būs skatāmi bez 
maksas, taču līdz ar virszemes televīzijas ie-
viešanu simtiem tūkstošiem analogās televīzi-
jas skatītāju līdztekus jau esošajiem bezmak-
sas nacionālajiem kanāliem varēs skatīties arī 
daudzus ārzemju kanālus, kas līdz šim bija 
pieejami tikai ar kabeļu vai satelītantenu palī-
dzību. Lattelecom virszemes televīzijas Ekono-
misko paku ar 15 kanāliem iespējams abonēt 
par 3,50 latiem mēnesī, bet Pamata paku ar 
30 kanāliem – par 6,90 latiem mēnesī. Lai uz-
tvertu virszemes televīzijas signālu, nepie-
ciešama vien stacionāra antena un MPEG4 
ciparu televīzijas uztvērējs. Modernākiem te-
levizoriem šis uztvērējs jau ir iebūvēts. Virs-

zemes televīzijas uztvērējs maksā 39 latus, bet 
antenas – līdz 20 latiem.

 
Lattelecom interaktīvā 
televīzija
Jaunākās paaudzes Lattelecom interaktīvā 
televīzija nodrošina iespēju izvēlēties rai-
dījumu un subtitru valodu, uzlikt atgādi-

kādu televīziju 
skatīties Jelgavā
saskaņā ar eiropas savienības (es) likumdošanu un ministru 
kabineta lēmumu, latvijai vēlākais līdz 2011. gada 1. decembrim 
pilnībā jāpāriet no analogās uz ciparu televīzijas apraidi.



2009.  g a da  o k to b r i s  •  N r .  25 ( 74 )  25

nājumus par tiem raidījumiem, kurus ska-
tītājs vēlas atcerēties, televizorā aplūkot 
kanālu programmas un raidījumu apraks-
tus, meklēt raidījumus, kā arī izmantot dro-
šības koda atslēgu, lai bloķētu kanālus. Lat-
telecom interaktīvā televīzija saviem skatī-
tājiem piedāvā pārraižu arhīva, videono-
mas un televīzijas ierakstu funkciju. Pamata 
pakā iekļauti 28 kanāli un maksa par šiem 
kanāliem jau ietverta Lattelecom televīzi-
jas mēneša abonēšanas maksā – 7,95 lati. 
Par papildu samaksu ir iespēja izvēlēties 
vēl citus kanālus, kurus piedāvā Paplašinā-
tā paka par 4,49 latiem mēnesī, HD kanālu 
paka par 1,90 latiem mēnesī un Pieaugušo 
paka par 2,30 latiem mēnesī.

Lattelecom interaktīvās televīzijas lieto-
tājs jelgavnieks Jānis ar savu izvēli ir apmieri-
nāts: «Izmantoju Lattelecom telefona, interne-

ta un televīzijas pieslēgumu un mani pilnībā 
apmierina gan piedāvājumu veids, gan cena. 
Mani pārsteidz interaktīvās televīzijas iespē-
jas, jo varu skatīties interesējošos raidījumus 
sev izdevīgā laikā.»

Baltkom TV 
kabeļtelevīzija
Baltkom TV Jelgavā piedāvā kabeļtelevīzijas 
pakalpojums, kas pieejami Pasta, Satiksmes, 
Māras, Tērvetes un Vīgriežu ielās. Tiek pie-
dāvātas piecu veidu kabeļtelevīziju pakas: 
Ēters +, kurā ietilpst deviņas televīzijas prog-
rammas – mēneša maksa ir 3,70 lati, Pamata, 
kurā ietilpst 33 televīzijas programmas – 
mēneša maksa ir 7,90 lati, Basic – 65 tele-
vīzijas programmas – 9,90 lati mēnesī un 
Extra – 94 televīzijas programmas – 12,90 lati 
mēnesī.

Jelgavniece Elita stāsta, ka viņa abonē 
Baltkom TV kabeļtelevīzijas Pamata paku: 
«Mani apmierina televīzijas programmu kva-
litāte, televīzijas traucējumi novēroti ļoti reti, 
tomēr uzskatu, ka tagadējā ekonomiskajā si-
tuācijā Baltkom TV piedāvājumam ir pārāk 
augstas cenas.»

Papildus minētajām televīzijas iespējām 
jebkurā mājsaimniecībā var ierīkot digitālo 
jeb satelīttelevīziju.

Optrix sola 
jaunas iespējas
Drīzumā kabeļtelevīzijas pakalpojumus 
Jelgavā piedāvās arī Digitālo servisu parka 
izveidotā tirdzniecības zīme Optrix, kas in-
terneta vietnē www.optrix.lv rosina aizpildīt 
anketu par digitālās kabeļtelevīzijas, ātrgai-
tas interneta un digitālās telefonijas pakal-
pojumiem Jelgavā. Papīra formā anketas pie-
ejamas pie jūsu mājas vecākā vai zvanot pa 
tālruni 26518800.

Jaunais operators grib noskaidrot jel-
gavnieku vēlmes un iespējas, lai nepiedāvā-
tu produktus, kas nevienu neinteresē vai būtu 
par dārgu. Katram ir iespēja pašam sakom-
plektēt savu televīzijas programmu paketi 
un maksāt par tām, kuras patiešām intere-
sē, nevis no lielas programmu paketes skatī-
ties tikai dažas, bet maksāt par visām, arī tām 
programmām, kuras neizraisa interesi.

Tiesa, Optrix pakalpojumi būs pieeja-
mi tiem jelgavniekiem, kuri dzīvo rajonā no 
Driksas līdz žukovkai un no tirgus līdz dzelz-
ceļa stacijai, – apmēram pieciem tūkstošiem 
mājsaimniecību, kas ir trešā daļa no visām 
Jelgavā esošajām.

Katram Optrix abonentam dzīvoklī tiks 
ievilkts optiskais kabelis, kas ļaus skatīties ne 
vien televīziju, bet izmantot arī internetu un 
fiksēto telefonu. 

Nacionālās apraides 
kanāli arī turpmāk būs 

skatāmi bez maksas.
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Taču daudz nepatīkamāki ir gadījumi, kad 
šādā neapskaužamajā situācijā nonāk mūsu 
klienti, kas ieradušies, piemēram, viesu namā 
vai viesnīcā, un pilnībā paļaujas, ka nodro-
šināsim viņus ar bezrūpīgu un nomierinošu 
atpūtu.

Pašražota 
elektroenerģija
Dažādu apstākļu izraisītu energoapgādes 
līniju bojājumu gadījumā visa mūsu uzņē-
mējdarbība var tikt pakļauta mazākam vai 
lielākam riskam. Elektrības padeves trūkuma 
dēļ nevar darboties apkures sistēmas, kuras 
aprīkotas ar cirkulācijas sūkni un automā-
tiku, lokālās ūdensapgādes sistēmas sūkņi, 
dažādas elektroierīces virtuvē, nemaz neru-
nājot par elementāru ēkas apgaismojumu. Ie-
rīkojot alternatīvas strāvas apgādes sistēmu, 
mēs nodrošinām netraucētu dzīvi pašiem un 
pilnvērtīgu atpūtu mūsu klientiem. Pašlaik ir 
pieejami vairāki praksē īstenojami tehniskie 
risinājumi, taču visbiežāk kā alternatīva tiek 
izmantots elektroģenerators.

kādu ģeneratoru 
iegādāties
Pirms iegādāties ģeneratoru, jātiek skaidrī-
bā, cik lielā mērā vēlamies pašu spēkiem īs-
laicīgi kompensēt ierastās energoapgādes 
iztrūkumu. Pašu nepieciešamāko vajadzī-
bu (apkures sistēmas cirkulācijas sūkņa un 
automātikas) nodrošināšanai ar pašražotu 

elektrību būs nepieciešama nelielas jaudas 
iekārta, taču paaugstinot komforta līmeni – 
nodrošinot virtuves iekārtu, mājas elektro-
nikas, apgaismojuma, u.tml. lietošanu ieras-
tajā ritmā, būs jāiegulda līdzekļi jaudīgāka 
ģeneratora iegādei.

Elektroģeneratoru 
klasifikācija
Ģeneratoru galvenā priekšrocība ir spēja ne-
ierobežoti ilgu laiku nodrošināt iekārtas ar 
pastāvīgu jaudas padevi. Atkarībā no izman-
tojamās degvielas veida, ir pieejami benzīna, 
dīzeļa un gāzes ģeneratori.

Benzīna ģeneratori ir salīdzinoši lētāki 
par līdzīgas jaudas dīzeļģeneratoriem, taču 
tiem ir lielāks degvielas patēriņš.

Dīzeļģeneratoram ir aptuveni par pusi 
mazāks degvielas patēriņš pie tās pašas jaudas 
salīdzinājumā ar benzīna ģeneratoru, taču tie 
ir dārgāki. Šo ģeneratoru tehnisko stāvokli 
negatīvi ietekmē darbināšana tukšgaitā, bez 
noslodzes.

Gāzes dzinēju ģeneratoru ar jaudu līdz 
9 KW cena ir samērojama ar līdzīgas jaudas 
dīzeļģeneratoru cenām un darbībā tie ir 
klusāki par benzīna un dīzeļģeneratoriem. 
Šis ģeneratora tips būtu ekonomiski izdevīgs 
ēkām, kurās apkurei tiek izmantota dabas 

gāze, jo tā barošanai nepieciešams pieslēgums 
pie dabasgāzes vada. Būtiski ir apzināties, ka 
gāzes ģeneratora pieslēgšanai nepieciešams 
izstrādāt pieslēguma projektu. Gāzes ģenera-
toru kalpošanas resurss ir vidēji 4–10 tūksto-
ši darba stundas, kas ievērojami pārsniedz ar 
benzīnu un dīzeļdegvielu darbināmu ģenera-
toru resursu.

kā aprēķināt 
nepieciešamo jaudu
Lai iegūtu ikdienā lietojamo patērētāju kopējo 
jaudu, nepieciešams sasummēt ēkā visbie-
žāk lietojamo elektroierīču jaudu (W), kura 
norādīta uz to korpusa. Patieso jaudu, kāda 
būs jānodrošina izvēlētajam ģeneratoram, ie-
tekmēs tas, cik no mājas elektroierīcēm gri-
bēsiet darbināt vienlaicīgi. Veicot jaudas 
aprēķinus, jāņem vērā, ka ierīcēm, kuras 
darbina elektrodzinējs, uz korpusa plāksnī-
tes norādītā jauda jākoriģē, jo elektrodzinē-
jiem, uzsākot darbību, īslaicīgi nepieciešams 
patērēt vairāk jaudas nekā uz iekārtas norā-
dīts. Piemēram, ja ledusskapja dzinēja jauda 
ir aptuveni 100-200 W, tad palaišanas brīdī 
nepieciešamā jauda var sasniegt pat 1 KW. 
Elektroierīcēm bez elektromotora šāda 
jaudas aprēķina korekcija nav jāņem vērā. 
Par jaudas izvēli noteikti vajadzētu konsultē-

ekonomika

kā nodrošināt sevi 
ar elektrību

Benzīna ģeneratori ir lētāki par 
līdzīgas jaudas dīzeļģeneratoriem, taču tiem 
ir lielāks degvielas patēriņš.

laikam ikviens ir piedzīvojis 
nepatīkamus brīžus, kad 
negaidīti un nelaikā pārtrūkst 
elektroenerģijas piegāde, 
pārtraucot kādas mums 
svarīgas nodarbes.

bezmaksas konsultācijas par 
piemērotākā ģeneratora izvēli, iegādes 
iespējām un nomu
SIA Energolukss
tālrunis 67542223
e-pasts: info@energolukss.lv
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Jelgavnieks kristaps stankus, pēc kura 
iniciatīvas mūsu pilsēta ir pirmā valstī, 
kurā uzstādīti divi piena automāti, 
panācis vienošanos ar Maxima veikalu 
ķēdi par viena aparāta novietošanu 
tirdzniecības centrā Valdeka un piecu – 
Maxima veikalos rīgā.

«Ar Maxima pārstāvjiem par automātu iz-
vietošanu veikalos jau esam vienojušies, sa-
vukārt ar Rimi vadību sarunas vēl turpinās,» 
stāsta K. Stankus. «Kad uzstādīto automā-
tu skaits palielināsies, domāju, ka izdosies 
izveidot arī vienotu loģistikas sistēmu. Pa-
gaidām tie rada tikai zaudējumus, taču tā ir 
gandrīz ikviena biznesa sākumstadijā,» saka 
K. Stankus. 

Uzņēmējs skaidro, ka viens litrs piena au-
tomātā maksā 40 santīmu, taču tā pašizmak-
sa ir vairāk nekā 50 santīmu. «Taču mēs ne-
sūkstāmies. Galvenais ir nodrošināt piena 
kvalitāti. Esam vienojušies ar vairākām zem-
nieku saimniecībām, kuras spēj automātus 
apgādāt ar pienu, kas atbilst visiem nepiecie-
šamajiem kvalitātes rādītājiem. Turklāt, lai 
zemnieki būtu ieinteresēti sadarboties, pienu 
no viņiem iepērkam par lielāku cenu nekā, 
piemēram, piena pārstrādes uzņēmumi, 
kuriem zemnieki pienu spiesti atdot gandrīz 
par pašizmaksu.»

«Ja nebūtu zemnieku, arī mēs nespētu at-
tīstīt savu uzņēmējdarbību, tādēļ cenšamies 
ar katru zemnieku vienoties par pieņema-
mu piena cenu,» turpina K. Stankus. «Pārsva-
rā tie vidēji ir 15 santīmi par litru (bez PVN). 
Liekas, ka tas ir maz, jo automātā piens no-
pērkams par 40 santīmiem litrā, peļņu pagai-

dām negūstam, jo dažādu 
izdevumu ir daudz. Pie-
mēram, maksa par deg-
vielu, lai svaigi slauktais 
piens no zemnieku saim-
niecībām nonāktu līdz 
automātiem. Kad piena 
automātu būs vairāk, 
varēsim domāt par loģis-
tikas sistēmas izveidi, un 
ar laiku šis bizness sāks 
nest arī peļņu.»

Jautāts, vai pircēji 
izrāda interesi par svaig-
pienu, kas ik rītu no-
pērkams 200 litru auto-
mātos, uzņēmējs atklāj, 
ka atsaucība ir ļoti liela: 
«Piena pircēju skaits aug 
ar katru dienu. Mēdz būt, 
ka pēcpusdienā piena au-
tomāti jau ir tukši.» 

Pirmie divi piena 
automāti uzstādīti uz-
ņēmuma Zelta vārpa 5 
maizes kioskos Svētes un 
Ganību ielās. 

Jelgavnieks grib izveidot 
piena automātu tīklu

Jelgavnieki ik rītu 
piena automātā 
var iegādāties 
augstas kvalitātes, 
līdz četriem 
grādiem atdzesētu 
svaigpienu.

ties ar speciālistu. Ja izvēlētā ģeneratora jauda 
būs par mazu, tas nespēs iedarbināt iekārtas, 
kuras plānojat izmantot.

kur novietot 
ģeneratoru
Benzīna ģeneratoru, kuru paredzēts ieslēgt 
ar roku, ieteicams novietot un darbināt 
ārpus slēgtām telpām un ar pagarinātā-
ja starpniecību pieslēgt ēkas elektroietai-
sei. Automātiskas ieslēgšanās ģenerato-
ram jābūt novietotam stacionāri, ar pa-
stāvīgu pieslēgumu elektroietaisei. Ja vē-
laties tāda veida ģeneratoru darbināt kādā 
telpā, vispirms jānodrošina laba gaisa ven-
tilācija un dūmgāzu izvadīšana no telpas.  
No lietotāja viedokļa pats ērtākais iespēja-
mais risinājums ir speciālā konteinerā iebū-
vēts automātiskas darbības ģenerators. Šajā 
gadījumā nebūs jālauza galva par telpas pie-
lāgošanu stacionārai ģeneratora novieto-
šanai. Savukārt automātika spēj patstāvīgi 
noteikt strāvas padeves pārtraukumu un ne-
kavējoties iedarbināt ģeneratoru, kā arī pēc 
stacionāras strāvas padeves atjaunošanās 
atslēgt ģeneratoru. Lietotāja līdzdalība ne-
pieciešama vienīgi savlaicīgā degvielas tvert-
nes uzpildīšanā. Vispiemērotākā vieta šāda 
konteinera izvietošanai būtu netālu no ēkas, 
uz neliela, iepriekš izveidota pamata. 

Ģeneratora 
profilaktiskā apkope
Kā jau lielākajai daļai tehnisko iekārtu, arī 
ģeneratoriem, neatkarīgi no to tipa, ir ne-
pieciešams veikt lietošanas instrukcijā no-
rādītās apkopes procedūras. Lai uzturē-
tu ierīces darbspēju ilgtermiņā un tā būtu 
gatava uzsākt darbu jebkurā brīdī, apkope 
periodiski jāveic arī tad, kad nav nepiecie-
šamības ģeneratoru lietot strāvas ražošanai. 
Tāpat būtu jāglabā degvielas krājumi nebal-
tai dienai un jāseko, lai tā neaptrūkst, ģe-
neratoru darbinot. Jāatceras, ka degvielas 
iegāde pēc notikuša elektropārvades līniju 
bojājuma var izrādīties krietni novēlots 
pasākums.

Ģeneratora noma – 
īslaicīgs risinājums
Alternatīvs risinājums ģeneratora iegādei ir 
tā noma. Pašlaik Latvijā jau vairāki uzņēmu-
mi nodrošina ģeneratoru nomas pakalpoju-
mu ar ļoti plašu jaudu diapazonu, sākot ar 
maziem ģeneratoriem, kas spēj darbināt ne-
lielas elektroierīces, līdz pavisam nopietniem 
agregātiem, kas ar elektroenerģiju spēj no-
drošināt veselu viesnīcas vai biroja ēku. Ģe-
neratoru nomu bieži izmanto elektroenerģi-
jas kapacitātes celšanai, ja uz kādu konkrētu 
pasākumu nepieciešams lielāks elektroener-
ģijas apjoms nekā nodrošina stacionārā ener-
goapgāde, taču tas nebūs liels palīgs negai-
dīta elektroenerģijas pārrāvuma gadījumā – 
nomas ģeneratora nogādāšana jums nepie-
ciešamā vietā var prasīt laiku. 
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Jelgavā iespiestās grāmatas lielākoties tiek eks-
portētas uz Skandināvijas valstīm, Vāciju, arī 
Lielbritāniju un Baltijas valstīm, taču uzņē-
mums interesējas arī par iespējām savu produk-
ciju realizēt Krievijā, Gruzijā un NVS valstīs.

no ekonomiskajām 
grūtībām sargā eksports
«Ar prieku varu teikt, ka pašlaik darba ne-
trūkst. Augusts, septembris un gada nogale 
vispār grāmatām ir ražīgākais laiks, turklāt 
šogad netrūkst arī eksporta pasūtījumu. Lai 
gan kopumā nozarē ražošanas apjomi krīt, 
eksportam tie turpina kāpt, tāpēc Jelgavas ti-

pogrāfijas darbinieki var būt gandarīti par šo 
eksporta taku, kas mums jau iestaigāta,» vērtē 
tipogrāfijas valdes loceklis Juris Sīlis. Viņš 
norāda, lai gan krīzes laikā klientiem īpaši 
svarīga ir cena, ilgākā laika posmā virsroku 
tomēr gūst kvalitāte. Krīzes ietekmē palieli-
nājušās eksporta iespējas Eiropā, kas plašāku 
darba lauku paver arī Jelgavas uzņēmumam.

«Līdz šim daudzi Eiropas grāmatu izdevēji 
uz Latvijas pusi pat nepaskatījās, taču tagad tie 
kļuvuši ievērojami pielaidīgāki. Mūsu specifika 
ir tā, ka pašlaik konkurējam gan cenas, gan kva-

litātes ziņā. Eiropas iespiedēju karogs ir kvalitā-
te, bet Āzijas – zemā cena. Mēs iespiežam lētāk 
nekā eiropieši, bet kvalitatīvāk nekā Āzijas uz-
ņēmumi. Noteikti neesam lielākais uzņēmums 
Eiropā, taču kvalitātes ziņā gan esam viens no 
līderiem,» skaidro J. Sīlis, norādot, ka Latvijā 
tipogrāfijas nozarē joprojām viena darbinie-
ka produktivitāte ir zemāka nekā Eiropā, ra-
žošana sadrumstalota. Taču attīstības ceļu viņš 
saskata tieši eksportā. «Jāteic, mums ir ļoti pa-
veicies ar šīs nozares eksporta iespējām, jo bez 
tā pašlaik ir ļoti grūti. Nozarēm, kurās eksporta 
nav, klājas smagi,» tā J. Sīlis.

iztausta arī 
Austrumu tirgu
Mūsu pilsētā iespiestās grāmatas galvenokārt 
ceļo uz Skandināvijas valstīm un Vāciju, arī 
Lielbritāniju un Baltijas valstīm. Taču uzņē-
mums interesējas arī par Austrumu tirgu – 
tiek gatavoti pasūtījumi Krievijā un Gruzijā. 
«NVS valstu tirgus ir liels, taču tajā trūkst gan 
pieredzes, gan kvalitātes, līdz ar to nogādāt 
produkciju uz Krieviju prasa daudz lielākas 
pūles nekā, piemēram, uz Zviedriju. Jā, tā ir 
viena no iespējām, kā varētu strādāt, taču šo 
tirgu vēl tikai iepazīstam, tāpēc pagaidām šo 
virzienu vēl vērtēju visai piesardzīgi,» norāda 
J. Sīlis. Pagaidām prioritāte – Skandināvijas 
un Beniluksa valstis, kā arī Vācija.

Uzņēmuma vadītājs uzsver, ka poligrāfijas 
nozare ir milzīga, turklāt tā arvien vairāk glo-
balizējas, piedāvājot plašāku produktu klāstu 
un eksporta iespējas. «Ir grāmatas, kas īsā laikā 
kļūst ļoti populāras – Harijs Poters, Krēsla. 
Krēslu Latvijas tirgum spiežam, taču, piemē-
ram, ar Harija Potera tirāžu Eiropas valstu 
tirgiem Jelgavas tipogrāfija tiktu galā tikai visa 
gada laikā. Taču arī Eiropā šo grāmatu iespie-
šanu sadalīja vairākām tipogrāfijām. Kopējā 
tendence ir tāda, ka samazinās tirāžas, bet pa-

lielinās izdevumu skaits. Piemēram, iespiežam 
mazas tirāžas grāmatas par suņiem Vācijas 
tirgum. Agrāk grāmatai būtu nosaukums Kā 
pareizi barot suni, bet tagad – Kā pareizi barot 
taksi. Vispārīgas grāmatas cilvēkus vairs nein-
teresē,» spriež J. Sīlis.

Īpaši viegli vāki un 
domas par attīstību

Kopš uzņēmuma pārcelšanas uz jaunajām 
telpām Langervaldes ielā 2007. gadā, uzņēmums 
virzās uz inovācijām gan produkcijas, gan pa-
kalpojumu ziņā. «Ieguldām naudu, kāpinām ra-
žošanas jaudas, vienīgi kredīti gan vēl jāmaksā,» 
nosmīn J. Sīlis. «Klientam ir svarīgi redzēt, kā 
norit ražošana. Pašlaik esam atjaunojuši savu 
tehnisko bāzi, līdz ar to tehnoloģiju jomā jūta-
mies spēcīgi. Jā, esam tālāk no pilsētas centra, 
taču es novērtēju arī to, ka Jelgavai ir tāda in-
dustriālā zona, jo mūsu lielās, smagās papīra 
kravas vest caur pilsētas centru noteikti nebūtu 
labākais risinājums,» stāsta J. Sīlis.

Viens no pēdējiem uzņēmuma jau-
numiem ir īpaši plāni un viegli fleksi vāki, 
kurus iespējams izmantot gan grāmatām, 
gan kladēm un kalendāriem. Šo jaunievedu-
mu noteikti atzinīgi novērtēs skolnieki, kuru 
skolas somas kļūs vieglākas.

Lai gan uzņēmumam krīzes laikā opti-
mismu izdodas saglabāt ar eksporta palīdzī-
bu, nav aizmirsta arī mazā poligrāfija, kas 
vairāk pieprasīta vietējā tirgū. «Grāmatas 
galvenokārt eksportējam, bet mazā poligrā-
fija tās specifikas dēļ vairāk pieprasīta pašu 
mājās. Noteikti vēlamies saglabāt arī mazo 
poligrāfiju un vienlaikus jau ilggadējo sa-
darbību ar dažādiem Jelgavas uzņēmumiem, 
kuri gatavo iepakojuma kastes, koka paletes 
un citas lietas. Tāpat prieks arī, ka ar teju 100 
darba vietām tipogrāfija var dot savu artavu 
Jelgavas ekonomikai,» uzskata J. Sīlis. 

Jelgavas tipogrāfija 
domā par inovācijām

Jelgavas tipogrāfijas valdes loceklis Juris Sīlis: 
«Mēs iespiežam lētāk nekā eiropieši, bet 
kvalitatīvāk nekā Āzijas uzņēmumi.»

Kvalitātes ziņā 
SIA Jelgavas 

tipogrāfija ir viena 
no līderēm Eiropā

gada otrā puse, kad sākas skola un garie 
ziemas vakari, ir arī grāmatu laiks. tādēļ viena 
no lielākā pilsētas uzņēmuma, sia Jelgavas 
tipogrāfija, spiestuvē darba netrūkst – top gan 
mācību grāmatas vietējam tirgum un ārzemju 
pasūtījumi, gan kalendāri un dienasgrāmatas.

ekonomika
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Agrofirma Tērvete 
palielina ražošanas apjomus
akciju sabiedrība Agrofirma Tērvete ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Zemgalē. 
tādēļ uz sarunu par saimniekošanu krīzes apstākļos, uzņēmējdarbības vidi un nākotnes 
perspektīvām aicinājām uzņēmuma valdes priekšsēdētāju modri gobu.

S o lv i ta  c u K e r e 

F oto :  K r i š j ā n i S  G r a n t i ņ š

 Kā tagadējā ekonomiskajā situācijā 
klājas jūsu vadītajam uzņēmumam?

Agrofirma Tērvete strādā vēl ražīgāk! Lai 
gan, tāpat kā visi mūsu valstī, pārdzīvojam ļoti 
sarežģītu laiku, tomēr mūsu ražotās un pār-
dotās lauksaimniecības produkcijas apjoms ir 
palielinājies, bet naudas ieņēmumi tajā pašā 
laikā samazinājušies par 19,6 procentiem.
 Kā tas iespējams?
Būtiski samazinājušās lauksaimniecības 

produktu iepirkuma cenas, arī iedzīvotāji 
tagad mazāk pērk mūsu produkciju, piemē-
ram, alu, jo Latvijā samazinājusies pirktspēja, 
ko krasi izjūtam arī mēs. Uzņēmējiem ir ļoti 
liels nodokļu slogs un tas nospiež.
 Kādas problēmas tagad ir samil zu

šas?
Tauta neciena valdību. Darba spējīgie ie-

dzīvotāji masveidā aizbrauc no valsts. Drošī-
bas jautājumi saasinājušies visās dzīves sfērās. 
Lielas problēmas ir ar izglītību un medicīnu 
saistītajās jomās. Taču problēma numur viens 
ir drošība. Arī mūsu pusē pieaudzis apzag-
šanu un laupīšanu skaits. Bet drīz daudziem 
iedzīvotājiem sāksies cīņa par izdzīvošanu. 
Bezdarbs valstī tuvojas 20 procentiem, tāpēc 
droši varu apgalvot, ka tas vistiešākajā veidā 
jau ir skāris katru ģimeni.
 Kā risināt šīs problēmas Agrofirmā 

Tērvete?
Uzņēmumā esam ierīkojuši jaunas apsar-

dzes signalizācijas sistēmas un algojam papil-
dus apsardzi, jo pēc nepatīkamiem starpgadī-
jumiem esam sākuši pastiprināti rūpēties par 
savu un darbinieku drošību.

Jau minēju, ka šogad esam kāpinājuši ra-
žošanas apjomu. 

Šā gada septiņos mēnešos esam pārdevuši 
vairāk nekā 5500 tonnas graudu, 3100 tonnas 
piena, 1,78 tūkstošus dekalitru alus, bet ko-
pējais uzņēmuma apgrozījums krities par 1,2 
miljoniem latu.

296 tūkstoši latu zaudēti piena realizācijā, 
iepirkuma cenām samazinoties par 50 pro-
centiem. 556 tūkstošu latu mazāks apgrozī-
jums, cenām krītot vairāk nekā par 100 pro-
centiem, ir graudu realizācijā. Uzņēmums 
strādā ar pilnu jaudu, bet Latvijas tirgū mūsu 
produkcijai nav atbilstoša novērtējuma.

Domājot par attīstību, šogad esam iegā-
dājušies arī jaunu lauksaimniecības tehniku 

vairāk nekā 200 tūkstošu latu vērtībā.
Bet nodokļos šā gada septiņos mēnešos 

esam samaksājuši par 2,4 procentiem jeb 
22,7 tūkstošiem latu vairāk nekā pērn. Esam 
vieni no lielākajiem nodokļu maksātājiem 
Zemgalē – šogad nodokļos jau samaksā-
ti 615,9 tūkstoši latu. Krīzes laikā nodokļus 
valstij dodam pat vairāk nekā iepriekš, bet no 
valsts un Eiropas Savienības fondiem subsī-
dijās saņemam aizvien mazāk. Līdz ar to dro-
šības par nākotni nav, un ir ļoti grūti plānot 
investīcijas uzņēmuma attīstībā.
 Kādēļ tā?
Subsīdijas ir samazinājušās valsts kļū-

dainās politikas dēļ. Latvija saņemam piecas 
reizes mazāk subsīdiju nekā lielās Eiropas Sa-
vienības (ES) valstis. Piemēram, šogad ES un 
valsts atbalsts subsīdijās lauksaimniekiem ir 
par 24,8 procentiem mazāks nekā pagājušajā 
gadā, un arī mēs to krasi izjūtam.

 Kā pašreizējā situācija ietekmējusi 
jūsu uzņēmuma darbiniekus?

Par saviem cilvēkiem domājam un rūpē-
jamies, jo tagad, kādam zaudējot darbu, to 
atrast ir gandrīz neiespējami. Mūsu attieksmi 
pret darbiniekiem atspoguļo arī statistika – 
2007. gadā pie mums strādāja 279 cilvēki, bet 
tagad nodarbinām 261 strādājošo. Kolektīvs 
ir liels un gandrīz nav samazinājies. Arī darba 
algas esam samazinājuši vien par 13 procen-
tiem un vidējā alga Agrofirmā Tērvete pirms 
nodokļu nomaksas ir 458 lati.
 Kas jūs pašlaik satrauc visvairāk?
Man vislielākās bažas ir par to, ka no Lat-

vijas sāk izbraukt inteliģence un kvalificē-
ti speciālisti, piemēram, ārsti. Ir ļoti skumji 
apzināties, ka lielai daļai cilvēku nav iespēju 
dzīvot neatkarīgajā Latvijā, par kuras brīvību 
tie savulaik cīnījās.

Kas tad mums Latvijā pašiem vēl pieder? 
Zeme pārdota ārzemniekiem, mazumtirdz-
niecība un banku sektors par 75 procentiem 
atrodas ārzemnieku rokās. Alus biznesā 
86 procenti pieder ārvalstu kapitālam. 
Puse piena un graudu pārstrādes uzņēmu-
mu tāpat. Nevaram vairs apgalvot, ka esam 
saimnieki savā zemē. Resursus izejai no šīs 
situācijas saskatu jaunos politiskos spēkos, 
inteliģencē un jaunos uzņēmējos, kam spēki 
jāapvieno. 

Agrofirmas Tērvete valdes priekšsēdētājs Modris Goba: 
«Ir ļoti skumji apzināties, ka lielai daļai cilvēku nav 
iespēju dzīvot neatkarīgajā Latvijā, par kuras brīvību 
tie savulaik cīnījās.»

faKti

Agrofirma Tērvete attīsta piecus komerc-
darbības veidus – augkopību, piensaim-
niecību, zirgkopību, alusdarītavu un tirdz-
niecību, kas ietver ēdināšanas servisu, ku-
linārijas un konditorejas ražošanu.
Agrofirma Tērvete apsaimnieko ap 
3000 hektāru zemes un tajā strādā 
261 darbinieks.
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privāti

a n e t e  S t r e l ē v i c a 

F oto :  K r i š j ā n i S  G r a n t i ņ š

Ilzes ziedu salons ir kā neliela mākslas galerija 
pilsētas centrā, kurā jelgavnieki var vērsties, lai 
mazliet attālinātos no ikdienas steigas, izbau-
dot ziedu un mūzikas veidoto atmosfēru.

Jaunībā Ilze savu dzīvi izvēlējusies saistīt 
ar mūziku – tas gan vairāk noticis nevis pēc 
pašas iniciatīvas, bet  gan kā vecāku nepie-
pildīto jaunības sapņu realizācija. Ilze Beire 
stāsta: «Jūrmalā redzēju, kā meitene starp 
priedēm spēlē vijoli un tas manī radīja tik 
spēcīgas noskaņas sajūtas, ka izvēlējos veidot 
vijolnieces karjeru. Uzskatu, ka mūzika ir 
man gēnos, jo vectēvs bija vijolnieks un brālis 
pašamācības ceļā apguvis ģitārspēli. Augstko-
lu gan nepabeidzu, jo par prioritāti izvēlējos 
ģimeni. Esmu strādājusi mūzikas skolā par 
pedagoģi un 10 gadus Filharmonijas deju an-
samblī Daile par vijolnieci.»

«Deviņdesmitajos gados, kas arī tikuši 
uzskatīti par krīzes laiku, deju ansam-
bli likvidēja un, palikusi bez darba, pievēr-
sos ziediem, patiesībā ziedu veikals ir mans 
sapnis, jo mani vienmēr saistījušas puķes. 
Darbs ar ziediem ir ļoti radošs un vienmēr 

ir svarīgi zināt, kam un kādā nolūkā tiks pa-
sniegs puķu pušķis, jo ap katru ziedu veido-
jumu rodas kāds stāsts, un radošs cilvēks spēj 
pieslēgties ar savām idejām šā stāsta veidoša-
nā. Cilvēka nodarbošanās veido stāstu par un 
ap viņu,» tā par floristes amata izvēli stāsta 
salona īpašniece.

Ilze Beire savu dzīvi saistījusi ar radošo 
pasauli caur mūziku un ziedu mākslu: 
«Cilvēks tiecas pēc neikdienišķā, skaistā – 
bieži vien garāmgājēji ienāk salonā, lai vien-
kārši papriecātos par skaistām lietām. Gan 
mūzika, gan ziedi veido noskaņu, un tas ir 
skaisti. Lai būtu labs mūziķis vai florists, ne-
pieciešams mācīties un apgūt pamatus, bet vēl 
svarīgāk ir izjust, jo citādi nekas neveidosies. 
Salonā ik nedēļu norisinās radošie vakari, 
kuros pulcējas sievietes un pie tējas krūzēm 

mūzikas pavadījumā sarunājas par dzeju un 
mākslu, caur stāstiem un smiekliem apglez-
no stiklu un veido visdažādākās kompozīci-
jas no ziediem un dabas materiāliem.»

Māksliniecei ir daudz dažādu hobiju, 
pēc viņas domām, cilvēks nevar ilgtoši no-
darboties ar vienu lietu. Ilzi aizrauj kulināri-
ja, jo viņa saskata līdzības ar floristiku – at-
liekot atrast vienu īpašo sastāvdaļu un ēdiens 
vai kompozīcija kļūst pilnīgs. Foriste aizrau-
jas ar gleznošanu un laiku pa laikam apmeklē 
bērnu mākslas plenērus, gūstot lielu baudīju-
mu no darba ar krāsām.

Ziedu salona īpašniece novēl jelgavniekiem 
šo laiku veltīt pārdomām un atcerēties kādu 
no Reiki domu graudiem: «Rāmi un lēnām 
es dziedāju, rāmi un lēnām gavilēju, rāmi un 
lēnām es dzīvoju ar Dieviņa palīdzību.» 

j ā n i S  t i lt i ņ š 

F oto :  M i K u S  M e d Z i n i S

basketbola kluba Zemgale spēlētāji 
Jēkabs un Matīss rozīši ir arī kaislīgi 
mednieki, un medības viņiem ir lieliska 
atpūta no ikdienas rutīnas.

Brāļi stāsta, ka šim aizraujošajam vaļasprie-
kam viņus pievērsis tēvs, leģendārais Jelga-
vas basketbolists Ilgonis Rozītis. Pusaudžu 
gados puiši tēvam devušies līdzi uz medībām 
un mācījušies visas paražas un nianses, kā arī 
piedalījušies medībās kā dzinēji. Sasniedzot 
pilngadību, gan Jēkabs, gan Matīss nokārto-
juši nepieciešamos eksāmenus un kļuvuši par 
pilntiesīgiem medniekiem.

Matīss uzskata, ka visaizraujošākās ir 
pīļu medības, taču 25 gadus vecā basketbo-
lista mērķis šajā rudenī ir nomedīt briedi un 
vairākas zosis. Līdz šim viņš nomedījis vienu 
alni, vairākas meža cūkas, kā arī bukus un 
pīles.

Savukārt jaunākais brālis, 23 gadus vecais 
Jēkabs, pamanījies nomedīt briedi, vairākus 
bukus un meža cūkas.

Rozīšu ģimene medīt parasti dodas uz 
Dalbes apkārtnes mežiem. Abi basketbolis-
ti atzīst, ka ziemas periodā medības sanāk 
retāk, jo brīvdienās notiek BK Zemgale 
spēles.

Jēkabs Rozītis ir arī kaislīgs makšķer-
nieks, taču viņš atzīst, ka lielākie lomi vēl 
tikai sagaidāmi nākotnē. 

Ilze Beire 
aicina tiekties 
pēc skaistā

mūzika un ziedi – divas it 
kā pilnīgi atšķirīgas lietas, 
bet ziedu salona Fēlikss 
īpašniece ilze beire uzskata, 
ka tās vistiešākajā mērā 
ir saistītas, un viņa tic, ka 
skaistums izglābs pasauli.

Ilzes Beires ziedu salons Fēlikss ir kā neliela mākslas galerija pilsētas centrā, kurā 
jelgavnieki var vērsties, lai mazliet attālinātos no ikdienas steigas, izbaudot ziedu 
un mūzikas veidoto atmosfēru.

2007./2008. gada sezonā Matīss spēlēja 
Zemgales, bet Jēkabs – ASK/Rīga sastāvā.

brāļi rozīši medī 
putnus un meža zvērus
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fotozibšņi

SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde tehniskais direktors 
Uldis Lazdiņš mēģina nomierināt 4. līnijas 1. nama iedzīvotājus, 
kuri sašutuši, ka pēc renovācijas viņu dzīvokļos kļuvis aukstāks.

Jelgavas tirkīza zilās krāsas koris, kurš 
populārā dziedātāja Žorža Siksnas vadībā 
piedalās televīzijas šovā Koru kari 2, uzvaras 
gadījumā 15 000 eiro lielo naudas balvu ziedos 
Noras Bumbieres piemineklim Jelgavā.

Motobraucējs Jānis Vinters dodas iemūrēt vēstījuma kapsulu biogāzes ražotnes 
pamatos savā zemnieku saimniecībā Līgo.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātes Filozofijas 
katedras vadītājs Leonards Leikums Viņa 
Svētības dalailama grāmatas Visums 
vienā atomā prezentācijā.

SIA Latraps izpilddirektors Edgars Ruža novērtē, vai 
Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim piestāv 
atstarojošā veste.

Foto: krišjānis grantiņš un tv3
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sludinājumi

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.

1 istabas dzīvokli brīvības bulvārī, Jelgavā. 42,8 m2, 
1/5. Cena ls 9500. ir iespējama īre ar izpirkuma tiesī-
bām. t. 29223826, uldis.

1 istabas dzīvokli aspazijas ielā, Jelgavā. 39,3 m2. 
Cena ls 9500. 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.

1 istabas dzīvokli lielajā ielā, Jelgavā. 28,8 m2, 2/5. 
Cena ls 8500. ir iespējama īre ar izpirkuma tiesībām. 
t. 29223826, uldis.

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

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

neKustamie īpašumi

pārdod
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.

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

1 istabas dzīvokli pumpura ielā, Jelgavā. 39,2 m2, 4/5. 
Cena ls 6900. ir iespējama īre ar izpirkuma tiesībām. 
t. 29223826, uldis.

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 aizkrauklē. lēti. t. 29814199.

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

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, Jelgavas 
novadā. 39,9 m2, 5/5. Cena ls 6900. 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.

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.
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2 istabu dzīvokli atmodas ielā, Jelgavā. 56,9 m2, 4/5. 
Cena ls 11 300. 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. 
t. 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.

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

3 istabu dzīvokli asteru ielā, Jelgavā. 70 m2, 1/5. Cena 
ls 16 300. 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.

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.

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

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

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

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

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

piebūvi pie mājas ar garāžu, atsevišķa ieeja, liela 
istaba ar kamīnu, virtuve, tualete, vanna, pilnīgi mē-
belēts. kopā ar komunāliem maksājumiem ls 120. 
t. 26238990.

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

transports

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

saimniecība 

pārdod
skaldītu malku. 14 ls/sterā. Jaukta lapu koka. bez-
maksas piegāde. t. 25995121.

skaldītu malku. t. 29166277.

Zemnieku saimniecība pārdod kartupeļus un citus 
dārzeņus 0,10 ls/kg. iespējama piegāde. t. 29176517.

paKalpojumi
motociklistiem. moto kursi no ls 115, braukša-
na ls 15 par 1 nodarbību (90 min.) andijs. e-pasts: 
andijs1@inbox.lv t. 26448777.

arhitekts piedāvā visu veidu arhitektūras projektē-
šanu un saskaņošanu. veicu izmaiņas projektā (re-
konstrukcija, jaunbūve). Nikolajs. t. 29683422.

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.

slaida sieviete (39 gadus veca, 165 cm gara) vēlas 
satikt draugu (vecumā no 40 līdz 44 gadiem) nopiet-
nu attiecību veidošanai, bez kaitīgiem ieradumiem, 
ar auto un kuram bērni nav šķērslis. Nenopietnos 
lūdzu nezvanīt. t. 28719237.

simpātiska sieviete (46 gadus veca) ar humora 
izjūtu, strādā un dzīvo Jelgavā. vēlos satikt mate-
riāli patstāvīgu, saprotošu vīrieti (vecumā no 46 līdz 
48 gadiem), kurš vēlētos nopietnas, ģimeniskas sais-
tības. lūgums zvanīt vakarā. t. 26089442.

dažādi

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.

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

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

tava bērna dzimšanas dienas ballīte noteikti būs vēl 
interesantāka, ja uz to ieradīsies draudzīgā mikipe-
le no disnejlendas. iesim jautrās rotaļās, dziedāsim, 
dejosim un priecāsimies uz nebēdu. t. 28391385; 
63027671.

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

Izdevniecība Avots 
piedāvā bestselleru
Kurš raudās pēc tavas nāves?
Mūka, kurš pārdeva savu Ferrari, 
apgūtās dzīves mācības

robins s. Šarma, viens no Ziemeļame-
rikas visplašāk godātajiem līdermākslas 
ekspertiem, grāmatas Mūks, kurš pārdeva 
savu Ferrari un tās turpinājumu autors, šajā 
grāmatā sniedz padomus, kā dzīvot pārdo-
mātāk, veidot savu dzīvi priecīgāku un piln-
asinīgāku, bagātinot profesionālās, privātās 
un garīgās dzīves kvalitātes.

autors liek saprast, ka nepietiek vien 
zināt, ko darīt, bet ir arī jārīkojas saskaņā ar 
šīm zināšanām. 

«kad tu piedzimi, tu raudāji, bet pasaule 
tajā pašā laikā priecājās. dzīvo savu dzīvi tā, 
lai tev mirstot, pasaule raudātu, bet tu tajā 
laikā priecātos.» (sens sanskrita teiciens)

vai šajā citātā ietver-
tā domu pērle aizskar 
dziļi tevī kādu stīgu? vai 
jūti, ka dzīve aizslīd tik 
ātri, ka tu jau sāc baidī-
ties, vai jebkad radīsies 
iespēja baudīt laimes, 
prieka un nozīmes 
pilnu dzīvi, kuru esi 
pelnījis?

Ja tā, tad šī īpašā 
dzīves pilnveidošanas 
guru robina Šarmas 
grāmata būs kā va-

duguns, kuras gaismā tu nonāksi pie izcili 
jauna dzīvesveida. viņš ir arī autors grāmatu 
sērijai Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari, kas ie-
nesusi pārmaiņas tūkstošiem cilvēku dzīvēs.

viegli lasāmajā, tomēr padomiem bagā-
tajā rokasgrāmatā Kurš raudās pēc tavas nāves 
robins Šarma piedāvā 101 vienkāršu risinā-
jumu dzīves vissarežģītākajām problēmām, 
sākot no mazpazīstamas metodes stresa un 
raižu mazināšanai līdz pat iedarbīgam veidam, 
kā radīt paliekošu mantojumu, tajā pašā laikā 
ar prieku izbaudot dzīves ceļojumu.

robins Šarma, br.jur., mg.jur, ir viens no 
pasaules ievērojamākiem domātājiem līder-
mākslas un dzīves vadības jomā. piecu ie-
vērojamu bestselleru autors, no kuriem trīs 
jau ir latvijas tirgū – Mūks, kurš pārdeva savu 
Ferrari, Ģimenes dzīves gudrības un jaunā 
grāmata Kurš raudās pēc tavas nāves?

izdevniecība Avots
puškina ielā 1a, rīgā

pasūtiet grāmatas pa tālruni 67212612.
piegāde bez maksas.

2009. gadā aprit 70 gadu, kopš 
Latvijas Lauksaimniecības universitātē 
zināšanas smeļas topošie profesionāļi 
un zinātnieki dažādās tautsaimniecības 
nozarēs. LLU jubilejai veltīti vairāki 
pasākumi.

 15. oktobrī pulksten 14 – izstādes Augst-
skolas diplomi un diplomdarbi atklāšana 
Sudraba zālē.
 15. oktobrī pulksten 15 – oratoru konkurss 
studentiem Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitāte bija, ir un būs!. Līdz 5. oktobrim ie-
spējams iesniegt runu tēzes.
 27. oktobrī pulksten 12 – fotoizstādes LLU 
70 atklāšana aulas foajē, labāko darbu autoru 
apbalvošana. Interesenti un foto entuziasti 
var iesniegt savus darbus līdz 9. oktobrim.
 28. oktobrī pulksten 9.30 – vienota lekcija 
augstskolas studentiem par LLU vēsturi, stu-
denti raksta vēlējumus Alma mater.
 28. oktobrī pulksten 14 – ekumēniska 
augstskolas iesvētīšana Jelgavas pils vītņu 
kāpnēs.

 28. oktobrī pulksten 15 – grāmatas LLU 
70 gadi un žurnāla Plēsums speciālizlaidu-
ma atvēršanas svētki LLU Fundamentālajā 
bibliotēkā.
 28. oktobrī pulksten 15 – LLU 70 gadu ju-
bilejas svētku koncerts, darbinieku un stu-
dentu apbalvošana LLU aulā. Pēc koncerta – 
gaismas akcija Mana sirds – manai augstsko-
lai ar sveču iedegšanu Jelgavas pils pagalmā.
 29. oktobrī pulksten 12 – starptautiska zi-
nātniskā konference, kas veltīta augstskolas 
jubilejai.
 30. oktobrī pulksten 13.30 – Zinību 
gaismas skrējiena Rīga-Jelgava noslēgums pils 
pagalmā, zinību lāpas aizdegšana, Rektora 
kausa pasniegšana LLU sportistiem. 
 30. oktobrī pulksten 14 – LLU 70 gadu ju-
bilejas svinīgā sēde aulā. Augstāko apbalvoju-
mu pasniegšana, goda doktoru grādu piešķir-
šana, augsto viesu apsveikumi.

Plašāku informāciju par pasākumiem, kā arī 
oratoru un fotogrāfiju konkursu nolikumus 
var atrast LLU mājaslapas sadaļā LLU 70. 

Jaunajā koncertprogrammā Nospiedu-
mi līdzās Ainara Mielava un Ginta Solas kla-
siskajam repertuāram, sākot ar Jauna mēness 
laiku dziesmām līdz visjaunākajām, tiks atska-
ņoti arī citu autoru darbi. Tās ir dziesmas, kas 
gadu gaitā atstājušas neizdzēšamas atmiņas – 
nospiedumus dziedātāja apziņā. To autori ir 
Boriss Grebenščikovs, 
Mikaels Tariverdi-
jevs, Bulats Okudžava, 
Zemfira, Žilbērs Beko, 
Pols Saimons un citi.

Koncerti jeb ieša na 
pie cilvēkiem – Ainaram 
Mielavam ir iešana pie 
savējiem: «Mūsu grupas 
muzikālā vēsture ir pie-
tiekami ilga, lai koncer-
tos vairs neiemaldītos sveši cilvēki, tādi, kuri ne-
zinātu, ko viņiem šovakar darīt, vai kuri atnāk 
ziņkārības dēļ. Mēs braucam tikties ar savas 
sektas dalībniekiem. Tā ir sekta, kas pielūdz mī-
lestību starp vīrieti un sievieti.»

Septembrī klajā nāca arī Mielava un Pār-
cēlāju albums ar tādu pašu nosaukumu: «Sā-
kotnēji Nospiedumi bija iecerēti tikai kā kon-
certprogramma, kurā mēs iemācītos citu 
autoru dziesmas. Kad sākām pie tās strādāt, 
sapratām, cik tas ir nopietni, darbietilpīgi un 
atbildīgi. Tā radās ideja par skaņuplati, nu 

tas viss veiksmīgi rea-
lizējies,» stāsta Ainars 
Mielavs.

Mielava un Pārcēlā-
ju albumā Nospiedumi 
ietvertas desmit kom-
pozīcijas angļu, krievu, 
itāļu un franču valodā. 
Dziesmu autori – Pols 
Saimons, Boriss Gre-
benščikovs, Mikaels 

Tariverdijevs un Boriss Pasternaks, Žilbērs 
Beko, Bulats Okudžava, Kets Stīvenss, Liza 
Džerarda un Brendans Perijs. Žanru amplitū-
da – no filmas Likteņa ironija melodijas līdz 
grupas Dead Can Dance skaņdarbam. 

Mielavs un 
Pārcēlāji 
koncertēs 
Jelgavā

latvijas lauksaimniecības universitāte 
svinēs 70 gadu jubileju

16. oktobrī plkst. 19 Jelgavas kultūras 
namā viesosies Mielavs un Pārcēlāji ar 
koncertprogrammu Nospiedumi. 






