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Lai nokļūtu darbā, 
nakšņo Rīgā

Ministrs Edgars Zalāns  
par pašvaldību atbildību

Trūcīgie pacienti var 
ārstēties bez maksas

Baiba Neja –  
no medmāsas par aktrisi

Kalnu slēpošanas  
prieki Jelgavas pusē

Kādas pārmaiņas  
nesīs jaunais gads

numura tēma





voldemārs Bariss,  
LLU Sociālo zinātņu fakultātes dekāns 

No saviem kolēģiem, kuri darbojas ar mazliet žurnālistisku ievirzi, esmu dzirdējis ļoti pozitīvas 
atsauksmes tieši par pēdējiem trim žurnāla Jelgavnieki.lv numuriem, to kvalitāte ir uzlabojusies. 
Interesantākie žurnāla raksti ir par politiku. Tāpat interesants bija LLU studentiem veltītais oktobra 
numurs. Šo tradīciju – veltīt kādu žurnāla numuru studentiem – varētu arī turpināt, jo Jelgava tomēr ir 
studentu pilsēta, tāpēc šī tematika būtu jāuztur.

ainārs Tamisārs,  
Mūzikas kluba Jelgavas krekli vadītājs

Žurnālu cenšos lasīt regulāri. Parasti restorānā Tami-tami, gaidot kādu zupu, ejot pie žurnālu 
plaukta, roka pastiepjas arī pēc šī žurnāla. Vispirms izskatu bildes, tad arī pārlasu visu žurnālu. 
Manuprāt, tēmu sadalījums žurnālā ir ļoti labs. Viss, kas mani interesē, žurnālā tiek apskatīts.

ilze aleksa,  
Ledus skolas Zemgale vadītāja

Žurnālu Jelgavnieki.lv nelasu, dažkārt vien izšķirstu to. Es neesmu žurnāla mērķauditorija. Es 
melotu, ja teiktu, ka man patīk šis žurnāls. Traucē tas, ka, vismaz manā skatījumā, žurnāls pamazām 
pārtop par reklāmu bukletu, turklāt ziņas izlasu jau interneta portālos, tāpēc žurnālā pieejamā 
informācija man vairs nešķiet aktuāla.

arnolds strazdiņš,  
Latvijas Zoles federācijas valdes loceklis un Latvijas Amatniecības kameras Podnieku biedrības vadītājs

Žurnālu Jelgavnieki.lv lasu tikai reizēs, kad tas patrāpās pa rokai. Taču, tā kā vairāk uzturos rīgā, 
tas tomēr negadās bieži. Ja cilvēku interesē kādi konkrēti jautājumi saistībā ar darbu, jālasa 
tam paredzētie specializētie žurnāli. Šo žurnālu parasti tikai pāršķirstu, apstājoties pie man 
interesējošiem rakstiem, taču tie nav konkrētas tēmas raksti. Žurnālu jau tagad ir ļoti daudz, 
turklāt ar līdzīgu informāciju, tāpēc jāatzīst, ka informācijas uztvere ir mazliet notrulinājusies.
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Turpinām misiju arī jaunajā gadā
Lai arī daudzi cilvēki un organizācijas līdz ar jaunā gada sākumu uzņemas jaunas saistības, nosaka 
mērķus un uzdevumus, Jelgavnieki.lv neplāno būtiskas pārmaiņas savā darbībā. Mēs turpināsim iepriekš 
iesākto – ikdienā ar portāla Jelgavnieki.lv palīdzību informēsim jelgavniekus par pilsētā notiekošo, 
savukārt reizi mēnesī rezumēsim notiekošo žurnāla Jelgavnieki.lv slejās. Šāds modelis ir pierādījis savu 
dzīvotspēju un perspektīvu, kā arī veiksmīgi iederas Jelgavas informācijas apritē, kur līdz šim pietrūka 
gan operativitātes, gan arī analīzes.

Nemainās arī mūsu prioritātes – drošība, izglītība un sociālā aizsardzība. Tās ir lietas, kurām 
Jelgavnieki. lv pievērsīs īpašu uzmanību. Arī šī numura intervijā reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrs Edgars Zalāns uzsver, ka bieži vien kārtība un drošība pilsētā netiek novērtēta pietiekoši, 
lai gan patiesībā tieši izgaismotās ielas un bērnudārza tuvums dažkārt notur iedzīvotājus savā pilsētā. 
Mēs arī sekosim, vai, iedzīvinot šīs prioritātes, pašvaldības runas un darbi sakrīt.

Izmantojot izdevību, gribu uzsvērt, ka arī 2010. gadā, kad notiks Saeimas vēlēšanas, Jelgavnieki.lv 
dos iespēju izteikties visiem, kuriem būs, ko piedāvāt lasītājiem un vēlētājiem. Jelgavā nav neviens 
politiķis vai politiska organizācija, kurai būtu kaut reizi atteikta iespēja izteikties portālā Jelgavnieki.lv. 
Un tas, ka šo iespēju vairāk izmanto opozīcija, nevis pozīcija, jau nav mūsu vaina. Žurnālisti savukārt 
turpinās sekot, kāpēc pozīcijas pārstāvji un daudzi atbildīgie pašvaldības ierēdņi vairāk slēpjas, nevis 
cenšas izmantot katru iespēju uzrunāt savus darba devējus – pašvaldības iedzīvotājus.

Jelgavnieki.lv nemazinās arī savu sabiedrisko līdzdalību. Iepriekš aktīvi organizējām sabiedriskās 
diskusijas, pieaicinot valsts augstākās amatpersonas – diskutējām par atbalstu uzņēmējdarbībai ar 
toreizējo ekonomikas ministru Kasparu Gerhardu, par bērnu drošību – ar bērnu un ģimenes lietu 
ministru Aināru Baštiku, par drošību – ar toreizējo Valsts policijas priekšnieku 
Aldi Lieljuksi, par reģionālo attīstību – ar Edgaru Zalānu. Šo darbu turpināsim, 
jo diskutējamo jautājumu kļuvis vēl vairāk.

Izmantojot iespēju palīdzēt, janvārī aicināsim iedzīvotājus uz Jelgavnieki. lv 
redakciju nest ziemas apavus, lai tos vēlāk nodotu pieaugošajam 
trūkumcietēju skaitam. Nākamajos mēnešos rīkosim līdzīgas akcijas jau 
ar citām trūkumcietējiem nepieciešamām lietām. Tā ir mūsu iespēja – būt 
starpniekiem starp tiem, kam paliek pāri un tiem, kam nepietiek. Jaunajā gadā 
ceram, ka pirmo skaits pieaugs, bet otro – samazināsies. To arī novēlam!

Kristians rozenvalds,
portāla un žurnāla 

Jelgavnieki.lv izdevējs
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intervija

Ministra prioritāte –
vienas pieturas 
aģentūras

Jau vairāk nekā pusgadu dzīve Latvijā rit pēc jauna 
teritoriālā iedalījuma. Jauni novadi pamazām sāk apjaust 
savas iespējas. Par to, kādi pārbaudījumi tos sagaida 
jaunajā gadā, saruna ar reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministru Edgaru Zalānu.

K r i s t i a n s  r o z e n va l d s  u n  Mā r i s  Pa P ē d i s 

F oto :  l e l d e  B r i ģ e

 Sācies jaunais gads. Jaunie novadi 
sāks pieņemt budžetus. Ar ko tie atšķirsies 
no iepriekšējiem?

2009. gada vidū, kad izveidojās jauni no
vadi, liela daļa pašvaldību kopīgus budžetus 
vēl neveidoja. Pašvaldības salika kopā savus 
budžetus un izmantoja to, kas viņiem bija. 
Sākot ar šo gadu, jāveido visam novadam jau
ns budžets. Tā ir būtiska atšķirība, jo šobrīd 
jānosaka kopīgas prioritātes un jāfinansē pār
ņemtās iestādes.

Pieņemot jaunu budžetu, jāsaprot, ka lie
lai daļai novadu ir 20% kritums budžeta ieņē
mumos jau pagājušajā gadā. Pēc prognozēm, 
šī gada budžeta apjomam jābūt vismaz tādam 
pašam, kāds tas bija pagājušajā gadā. 

Lielākā daļa nodokļu paaugstinājumu, ko 
Finanšu ministrija piedāvāja, pēc būtības ir 
tieši pašvaldību budžeta ieņēmumu daļa. Ne 
visi, bet 80%.

Problēmas var sākties tad, kad atklāsies, ka 
nodokļu ieņēmumi nepildās un var sākt pie
trūkt naudas. Tāpēc visas pašvaldības plāno 
nevis optimistiskus, bet piesardzīgus budžetus. 
 Tātad nodokļi palielināti, lai pašval-

dībām būtu vairāk naudas. Bet ko pašvaldī-
bas var darīt, lai palielinātu ieņēmumus?

Nevis vairāk, bet, lai nepasliktinātu esošo 
situāciju. Taču garantiju nav, jo budžeti var ne
pildīties, tāpēc izdevumi jāplāno pragmatiski.

Tā kā visi plānotie ieņēmumi pārsva
rā saistīti ar darbaspēka nodokļiem, nav cita 
ceļa, kā attīstīt uzņēmējdarbību. Situācija ir 
diezgan sarežģīta. Mums ir vairāki priekšli
kumi, kā to darīt. Mūsuprāt, pašvaldībām jā
dod iespēja no Eiropas fondiem finansēt arī 
ar uzņēmējdarbību saistītus ieguldījumus, 
kas līdz šim nav paticis Finanšu ministrijai 
un Ekonomikas ministrijai.

Tas nozīmē, ja uzņēmējiem vajadzīgs in
frastruktūras pievads vai nepieciešams attīstīt 

biznesa parku, pašvaldība saņem līdzekļus no 
fondiem. Pašlaik pašvaldības var operēt tikai ar 
saviem līdzekļiem. Arī Valsts kontrolei nav pā
rāk labvēlīga attieksme pret to, ka pašvaldības 
iegulda ar biznesu saistītā infrastruktūrā. Bieži 
vien pašvaldībām jātaisnojas, kāpēc tas ir sais
tīts ar biznesu, kāpēc netiek ieguldīts vispārē
jā infrastruktūrā. Tā ir viena no problēmām. 
Valsts kontrolei nepatīk arī tas, ka pašvaldības 
veido kopīgus uzņēmumus ar privāto sektoru, 
lai gan visā pasaulē tā ir normāla lieta.

Pat tur, kur nav naudas, pašvaldībām 
būtu jāsaprot, ka tiem investoriem, kas atnāk, 
jāmāk labus pakalpojumus, nevajag viņiem 
traucēt. Lielākajās pašvaldībās birokrātija arī 
ir lielāka. Pretī neviens nenāk, atrod dažādus 
iemeslus, kāpēc kaut ko nevar atļaut. Birokrā
tija un diezgan noraidoša pozīcija pašvaldī
bās ir problēma. Arī tiem, kuriem nav nau
das, jāmāk sevi mārketēt.
 Tātad nauda jāiegulda tur, kur tiek 

radītas jaunas darbavietas?
Valsts līmenī nauda jāiegulda tur, kur tai ir 

visātrākā aprite, tādējādi ātrāk ieguldīto naudu 
atgūstot no Eiropas Komisijas. Pašvaldību kon
tekstā lielākā daļa naudas jāliek tur, kur strauji 
rada jaunas vai saglabā esošās darbavietas.
 Vai ir noteikts laiks, līdz kuram jā-

pieņem budžets?
Visiem novadiem, kas budžetu vēl nav pie

ņēmuši, tas ir jāizdara līdz marta sākumam.
 Kas notiek, ja tas netiek izdarīts?
Iejaucas ministrija.
 Vai ir kāds nolikums, kas nosaka, ka 

budžetu pirms pieņemšanas sabiedriski ap-
spriež?

Budžets tiek pieņemts kā pašvaldības 
saistošie noteikumi. Tas nav publiski apsprie
žams tādā izpratnē, ka nav jārīko sabiedriskā 
apspriešana. Bet parasti normālā ceļā tas iz
iet cauri visām komisijām un komitejām. Tas 
ir labais tonis.

Svarīgi, lai iedzīvotāji budžetu akceptētu. 
Atšķirībā no valsts budžeta, kas ir attālināts 

no cilvēku ietekmēšanas, pašvaldības budžets 
ir vietējo deputātu balsojums, un jebkurš var 
atnākt uz domi un paprasīt, kāpēc nauda tiek 
likta tur un ne citur. Lai saņemtu lielāku atbal
stu no iedzīvotājiem, ir pašvaldības, kuras par 
budžetu diskutē diezgan paplašinātā sastāvā.
 Vai ir noteikumi, kas nosaka budže-

ta prioritātes?
Ministrija mēģinājusi iet ar tā saucamo 

pašvaldību krīzes likumu, kas ļauj pašvaldī
bai nepildīt kādu no savām formālām funkci
jām, ja izrādās, ka kādai citai svarīgākai funk

cijai pietrūkst līdzekļu. Piemēram, ja trūkst 
naudas sociālajiem pabalstiem, var atļaut ne
pildīt formālus noteikumus par klaiņojošo 
suņu un kaķu izķeršanu. Es, protams, vien
kāršoju, bet ideja apmēram tāda.

Jāsaprot, ka krīzes periodā pašvaldībai 
var parādīties jaunas funkcijas, īpaši sociālajā 
sfērā, kas ir prioritāte. Bieži vien ministrijas ir 
noteikušas ļoti daudzas prasības, kas jāpilda 
nevis pēc būtības, bet konkrētā veidā – tā un 
ne citādi, kas krīzes situācijā uzskatāmas par 

Jebkura 
labiekārtošana, 

dzīves vides 
uzlabošana rada 
cerību, ka viss 
mainās uz labo
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absurdu. Jo krīzes laikā galvenais ir nodroši
nāt funkcijas pēc satura, nevis formas.
 Kuras tomēr ir prioritātes pašvaldī-

bas funkcijās? Kas ir svarīgāk – notīrīt ceļu 
vai atbalstīt izglītību? 

Jautājumu tā nevar skatīt. Nav ne pir
mais, ne otrais, jo vajadzīgi abi. Jo ceļu fonds, 
piemēram, ir atsevišķa sadaļa budžetā, kuru 
nedrīkst jaukt ar pamatlīdzekļiem, – visa fon
da nauda jāizlieto ceļu uzturēšanai.

Pamatbudžeta nauda aiziet to iestāžu uztu
rēšanai, kuras pašvaldībā ir izveidotas, tāpēc lie
la daļa pamatlīdzekļu aiziet izglītībai, daudzās 
pašvaldībās tie ir pat 50% no budžeta. Tad ir so
ciālās iestādes, kuras jāfinansē, bet, ja nav nau
das, jāslēdz kultūras iestādes, bibliotēkas. Beigās 
tā daļa «ko mēs varam ieguldīt, kā gribam» ir 
ļoti maza, bieži vien ne vairāk par 10%.

Pamatbudžetu nav nemaz tik viegli pār
dalīt, jo pašvaldības visām uzturamām ies
tādēm naudu iedala pēc inerces, tāpat kā ie
priekšējos gados. Protams, var runāt par or
ganizāciju optimizāciju, pat slēgšanu. Liela 
daļa organizāciju pašvaldībās šogad strādās 
dežūrrežīmā – nebūs investīciju, attīstības. 
Pašvaldības budžets ir uzturēšanas budžets, 
nevar runāt par prioritātēm. Par prioritātēm 
var runāt tikai tad, ja ir uzkrāta rezerve. Šajā 
situācijā rezerves nav nevienam.
 Par ko, strikti sakot, atbild pašvaldī-

bas? Un vai ir strikti novilkta līnija, aiz ku-
ras pašvaldības funkcijas beidzas?

Likumā Par pašvaldībām ir noteiktas paš
valdību autonomās funkcijas. Problēmas sā
kas par to, ka arī valsts gadu gaitā ir uzticē
jusi funkcijas, kuras jāpilda pēc inerces, un 
vēl ir funkcijas, par kurām no valsts puses ne
viens neinteresējas, bet, tiklīdz rodas problē
ma, pašvaldībai tā vienalga ir jāatrisina.

Pašvaldības funkcija, piemēram, ir no
drošināt iedzīvotājus ar dzīvokļiem, tomēr 
nezinu nevienu pašvaldību Latvijā, kur iedzī
votāju vajadzība pēc tiem būtu simtprocen
tīgi izpildīta. Tā ir viena no funkcijām, kura 
formāli ir autonoma, taču dažādu iemeslu dēļ 
netiek pildīta.
 Vai pašvaldību vadītāji katrs atseviš-

ķi un visi kopā var būt krīzes pārvarēšanas 
spēks?

Labi saimniekojoša pašvaldība neļauj cil
vēkiem zaudēt cerības, cilvēki nebrauc prom, 
paliek un strādā savā pašvaldībā. Krīzes pār
varēšana nav abstrakts jēdziens, tā ir konkrē
ta – ja cilvēkam ir dzīvesvieta un atalgojums, 
nekas vairs nav vajadzīgs.

Cilvēkiem, īpaši krīzes gadījumā, pat ja 
netiek radītas jaunas darbavietas, ir svarīgi re
dzēt, ka pašvaldība investē infrastruktūras at
tīstībā. Jebkura labiekārtošana, dzīves vides uz
labošana rada cerību, ka viss mainās uz labo.

Dzīves vide – mēs to pārāk maz novēr
tējam, spriežam par abstraktām lietām, taču 
bieži vien izgaismotā iela un bērnudārza tu
vums, komunālā saimniecība spēlē daudz lie
lāku lomu cilvēku palikšanā nekā mēs varam 
iedomājoties.
 Nils Ušakovs uzskata, ka Rīgas domei 

nav jāfinansē pilsētas sabiedriskais trans-
ports, kuru lieto arī jelgavnieki vai ogrēnie-
ši, kas strādā Rīgā, jo viņu ienākumu no-
doklis nonāk citās pašvaldībās, nevis gal-
vaspilsētā. Rīgas mērs piedāvā iesaistīt ci-
tas pašvaldības transporta finansēšanā.

Nekur pasaulē nav radītas zāles pret šo 
problēmu. Par šo jautājumu jau ar viņu esmu 
diskutējis. Jāmēģina, nevis pievākt sev daļu 
naudas, bet jāveido ar kaimiņu pašvaldībām 
kopīgi projekti. Var izveidot sistēmu, ka trans

ports kursēs ne tikai Rīgas robežās, bet apkār
tējā reģiona robežās. Tā, piemēram, notiek 
Stokholmā, Parīzē, Londonā un citur pasaulē.

Rīga sevi grib redzēt savās robežās, taču 
jāatceras, ka uz Rīgu brauc arī Jelgavas uzņē
mēji, kas rada darbavietas rīdziniekiem. Tā 
kā tā problēma ir pārspīlēta.

Taču Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku no
vados šī problēma ir, jo daudzi cilvēki brauc 
strādāt uz Jelgavu. Situācija ir labāka ta
jos novados, kur pilsētas apvienojās ar lau
ku pašvaldībām, jo cilvēki, kas agrāk brau
ca no laukiem uz pilsētu un atstāja nodokļus 
lauku pašvaldībā, tagad atstāj tos kopējā bu
džetā. Problēma ir republikas pilsētās, kurās 
strādā novadu iedzīvotāji, nodokļus atdodot 
savam novadam.
 Vai Jelgavas nepievienošana nova-

dam ir kļūda?
Protams. Kļūda bija saglabāt atsevišķas 

pilsētas. Protams, galvaspilsētai un tās reģio
nam jāmeklē savs risinājums, saglabājot at
sevišķas pilsētas statusu, taču pārējās pilsē
tas bija jāapvieno ar lauku teritorijām, tad arī 
nodokļu problēmu nebūtu.
 Kad varētu būt iespējama Jelgavas 

apvienošana ar novadu?
Likums pieļauj, ka tas iespējams, tiklīdz 

pašvaldības grib to izdarīt. Taču nevajag sa
steigt, jāpārdzīvo viss vēlēšanu periods – 
trīsarpus gadu – un tad redzēsim tendenci, 
uz ko iet.
 Ka panākt, lai pašvaldības uzklausītu 

savus oponentus? Jelgavas piemērs – valdo-
šā koalīcija strādā savā autonomā režīmā, 
bet opozīcijas viedoklis netiek uzklausīts.

Tas zināmā mērā ir katra vadītāja riska 
jautājums. Ja vadītājs uzskata, ka, realizējot 
mazākuma diktātu, viņš tiks ievēlēts nāka
majās vēlēšanās, bet visu joprojām dara liku
mīgi, nekāda būtiska iejaukšanās procesā no 
ministrijas puses nav iespējama.

Sabiedrībai jāstrādā ar deputātiem, kas 
nav pozīcijas pusē un pietiekoši skaļi jāpauž 
savs viedoklis un problēmu spektrs. Bieži 
vien pret tādām pašvaldībām, kurās ir nosa
cīts diktāts vai nevēlēšanās rēķināties ar vai
rākumu viedokli, vēršas avīzes, nostājoties ie
dzīvotāju pusē. Jo avīzes pārsvarā lasa iedzī
votāji, nevis pašvaldības darbinieki.

Taču tas vairāk ir politiķa atbildības jau
tājums, nav nekādu mehānismu, kā to var ie
spaidot.

Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrs Edgars Zalāns: 
«problēmas var sākties tad, kad 
atklāsies, ka nodokļu ieņēmumi 
nepildās un var sākt pietrūkt 
naudas. tāpēc visas pašvaldības 
plāno nevis optimistiskus, bet 
piesardzīgus budžetus.»

▶▶
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intervija
 Viena no mūsu žurnāla prioritātēm ir 

drošība. Kā tā būtu jārisina pašvaldībām?
Galvenokārt tas ir kārtības jautājums. 

Lielākoties pašvaldība šo jautājumu risina, zi
not, ka Valsts policija nodarbojas pārsvarā ar 
krimināla rakstura problēmām. Tāpēc situā
cija ir labāka tajās vietās, kur pašvaldības po
licija iedvesusi iedzīvotājos cieņu pret varu, 
pret kārtību, pret indivīda drošību visur.

Nulles kriminālā situācija nav nekur, bet 
kopumā tas, cik labi strādā pašvaldības poli
cija, uzlabo situāciju. Bet ir arī blakus pasāku
mi – naktī labi izgaismota pilsēta ir arī drošī
bas jautājums. Bet, sarūkot līdzekļiem, dažas 
pašvaldības apgaismojumu izslēgušas.
 Iedzīvotāji baidās pārvietoties pa ie-

lām, ja tās ir tumšas, bet tajā pašā laikā paš-
valdības policija reizēm nodarbina lielus 

resursus plāksteru līmēšanā un karogu pār-
baudīšanā pie mājām svētku dienās.

Valsts policijas funkcijā ir patruļdienests, 
taču finanšu un kadru trūkuma dēļ patruļas ie
lās neiziet jau daudzus gadus. Pašvaldības, ku
ras savu policiju izmanto nevis plāksteru līmē
šanai, bet nodrošina patruļdienestu, veicina la
bāku drošību un kārtību savās teritorijās. Pat
ruļdienesti ir pamatlieta, kas cilvēkiem vajadzī
ga un kas jānodrošina. Man nav informācijas 
par Jelgavu, taču ir pašvaldības, kur patruļdie
nests nav nodrošināts. Taču tam ir jābūt.

Vislabākie panākumi ir tur, kur Valsts po
licija un pašvaldības policija sadarbojas uz lī
guma pamata. Savā ziņā viņu starpā veidojas 
pat konkurence, no otras puses, spēkus apvie
nojot, ir labāks rezultāts. Piemēram, izman
tojot Valsts policijas izolatorus, jo pašvaldī
bas policijas iecirkņi ar tiem nav aprīkoti.
 Cik liela nozīme ir pašvaldības vadī-

tāja politiskajai piederībai?
Vispirms nozīme ir atbildībai un profe

sionālismam. Ja tas tiek papildināts ar atraša
nos partijā, kas spēj risināt problēmas vai pie
saistīt investīcijas, tas ir ļoti labi. Bet pārsvarā 
politiskas partijas klātbūtne var radīt maldīgu 
priekšstatu, ka problēmu var atrisināt politis
ki, bet patiesībā to var izdarīt labs vadītājs.

Pirms kāda laika, kad Saeima pieņēma 
daudzus lēmumu par investīcijām, spilgti varē
ja redzēt divu partiju politiku. Tautas partijas 
politika bija ieguldīt salīdzinoši nozīmīgākos 

un lielākos objektos, bet Zaļo un Zemnieku sa
vienības politika – iedot nedaudz, bet visiem. 
Zaļie apmierināja savu pašvaldību vajadzības, 
taču nekādi jēdzīgi projekti nav sanākuši. Sva
rīgi, lai arī uz vietas ir vadītāji, kas spēj īstenot 
šos projektus, pirms tam pārliecinot centrālo 
partijas aparātu, ka šādu projektu jāfinansē.
 Pastāstiet par vienas pieturas aģentū-

rām – šāgada prioritāti!
Ministrijas šī gada prioritāte ir nodroši

nāt pašvaldībām iespēju sadarbībā ar valsts 
iestādēm sniegt pakalpojumus iedzīvotājiem 
samazinātā budžeta apstākļos. Tas ir lielākais 
risks, ka var zust pakalpojumi uz vietas. Pie
mēram, biznesam ir vajadzība, lai pašvaldība 
uzrauga būvniecību.

Taču institūcijas, kuras pārstāv valsti, pār
vietojas no pašvaldības prom, piemēram, Ze
mes dienests, Zemesgrāmata un citas institū
cijas. Kad tās pazūd no pilsētām, jānodrošina 
mehānisms, lai iedzīvotājiem, nepārvietojoties 
uz bijušā kaimiņu rajona centru vai galvaspil
sētu, tiek nodrošināts šis pakalpojums.

80% cilvēka dzīvei vajadzīgo pakalpoju
mu jānodrošina tuvāk fiziski pieejamā bijuša
jā pagasta mājā vai rajona centrā. Tiesa, paš
valdības nodrošina tikai savus pakalpojumus, 
taču tām jāsniedz arī valsts pakalpojumi, tā
pēc mūsu uzdevums ir izveidot vienas pietu
ras aģentūras vai pakalpojumu centru tīklu, 
kas sniegs valsts pakalpojumus. Attiecībā uz 
pašvaldībām tā ir galvenā prioritāte. 

Visas pašvaldības 
plāno nevis 

optimistiskus, 
bet piesardzīgus 

budžetus
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izglītība

v e lg a  e i h Ma n e

«2010. gadā Jelgavas izglītības sistēma tur
pinās dinamiski attīstīties,» uzsver G. Auza. 
«Pulkveža Brieža ielā tiks uzsākta 11 grupu 
pirmsskolas izglītības iestādes renovāci
ja un to plānots nodot ekspluatācijā šā 
gada 4. ceturksnī. Pēc bērnudārza nodo
šanas ekspluatācijā 260 mazie jelgavnieki 
saņems uzaicinājumu sākt apmeklēt pirms
skolas izglītības iestādi.» Projekta īstenoša
na nodrošinās arī aptuveni 50 jaunas darba 
vietas.

siltinās vairākus 
bērnudārzus un skolas
Nozīmīgi ieguldījumi plānoti izglītības 
iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanā. 
Plānots, ka tiks siltinātas divas pirmssko
las izglītības iestādes – Kamolītis un Pasaci-
ņa, vairākas skolas – Jelgavas 2. pamatskola, 
Jelgavas 3. pamatskola, Jelgavas Amatu vi
dusskola, kā arī Jelgavas 4. vidusskolas vecais 
korpuss.

Visās speciālajās izglītības iestādēs (Jel
gavas speciālā pamatskola, Jelgavas 1. sanato
rijas internātpamatskola un Jelgavas speciā
lā internātpamatskola) tiks īstenots izglītības 
vides un mācību materiālās bāzes pilnveido
šanas projekts, kas paredz katrā skolā inves
tēt 98 360 latus.

Jelgavas 4. vidusskolā, Jelgavas 5. vidus
skolā, Jelgavas 6. vidusskolā un Jelgavas Spī

dolas ģimnāzijā uzlabos mācību materiālo 
bāzi dabaszinātņu priekšmetu mācīšanai.

skolēni gatavojas 
dziesmu un deju svētkiem
Jautāta, kas notiks ar interešu izglītību pilsētā, 
G. Auza atbild, ka «2010. gadā darbu turpi
nās trīs sporta skolas, Jelgavas Mūzikas vi
dusskola, Jelgavas Amatniecības vidusskola, 
Jelgavas Amatu vidusskola. Visas izglītības 
iestādes turpinās īstenot interešu izglītības 
programmas.»

No 2. līdz 11. jūlijam Rīgā notiks X Lat
vijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt
ki, kuros piedalīsies 35 000 labāko dziedā
tāju, dejotāju un mūziķu. Starp viņiem būs 
arī gandrīz 1600 Jelgavas bērnu un jaunie
šu. Dziesmu un deju svētkiem gatavojas 
10 skolēnu kori, 25 deju kolektīvi, viens pū
tēju orķestris, astoņi mūsdienu deju kolek
tīvi, pieci mazie mūzikas kolektīvi, viena 
folkloras kopa, trīs skolēnu teātri, trīs vi
zuālās mākslas pulciņi un citi individuālie 
izpildītāji.

Šogad sola palielināt 
pedagogu algas
«Pašlaik aptuvenos skaitļos nebūtu korekti 
sniegt informāciju par finansējuma apjomu 
izglītībai 2010. gadā. Budžeta projekts sastā
dīts, lai nodrošinātu visu pakāpju izglītības 
iestāžu darbu un, kā jau minēju, arī veicinā
tu sistēmas attīstību. Konkrētu finansējuma 

apjomu varētu nosaukt pēc budžeta apstip
rināšanas Jelgavas domē,» norāda pilsētas iz
glītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.

Pedagogu darba samaksu nosaka Minis
tru kabineta 2009. gada 28. jūlija noteikumi 
nr. 836 Pedagogu darba samaksas noteikumi. 
Valsts 2010. gadā finansēs pedagogu darba sa
maksu, izņemot pirmsskolas pedagogu (līdz 
obligātai sagatavošanai) atalgojumu un sa
natorijas internātpamatskolu uzturēšanas iz
devumus. Valsts pilnā apjomā nenodrošina 
sporta skolu un mākslas skolu pedagogu dar
ba samaksu.

Pilsētas izglītības iestādēs strādā gandrīz 
947 pedagogi.

2010. gadā pedagogu darba samaksai jā
palielinās. Precīzu apjomu varēs nosaukt pēc 
pedagogu pārtarifikācijas 2010. gada janvārī.

Pašlaik vakantu darba vietu pedagogiem 
pilsētā nav.

jelgavnieki mācās rīgā, 
rīdzinieki – jelgavā
2010. gadā Jelgavas skolās mācīsies 650 pirm
klasnieku. Jelgavas izglītības pārvalde prognozē, 
ka pilsētas skolās kopumā 2010./2011. mācību 
gadā mācīsies vairāk nekā 7300 skolēnu. 
Jelgavā mācās arī 52 skolēni no Rīgas, savu
kārt Rīgas skolās mācās 198 Jelgavā deklarē
ti skolēni. Daudzi Jelgavā deklarētie skolēni 
faktiski dzīvo Rīgā vai arī ģimene izvēlējusies 
apgūt kādu īpašu izglītības programmu, kas 
saistīta, piemēram, ar sportu, svešvalodu. 

sola veicināt izglītības 
sistēmas attīstību

Par to, kādas pārmaiņas 
2010. gadā gaidāmas 
izglītības sistēmā Jelgavā, 
stāsta pašvaldības iestādes 
Jelgavas izglītības pārvalde 
vadītāja Gunta Auza.
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pilsētā

v e lg a  e i h Ma n e 

F oto :  s a n t i s  z ī B e r g s

Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks taut
saimniecības jautājumu programmā Vilis 
Ļev čenoks apstiprināja, ka kredīti tiks ņemti. 
«Kopējā summa varētu būt ap četriem miljo
niem latu un tie tiks ņemti Valsts kasē. Lielā
koties tie ir ilgtermiņa kredīti, uz desmit un 
vairāk gadiem. Pašvaldības kredītus var ņemt 
tikai Eiropas Savienības projektu realizācijai. 
Pašvaldības līdzfinansējums ir līdz 15 pro
centiem. Eiropas projekti pārsvarā paredzē
ti infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai,» 
skaidro V. Ļevčenoks.

Par 2010. gadā plānotajiem lielākajiem 
infrastruktūras projektiem Jelgavā informē 
pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas 
pārvaldes vadītāja Gunita Osīte.

Šogad turpināsies darbi pie jau iepriekšējos 
gados uzsāktiem vairākiem projektiem.

Transporta infrastruktūras sakārtošana 
pilsētas centra un apkārtējo teritoriju 
sasniedzamības uzlabošanai
Projekta ietvaros plānota Lielās ielas (posmā 
no Dambja ielas līdz Māras ielai) un Dobeles 
šosejas (posmā no Māras ielas līdz Atmodas 
ielai) rekonstrukcijas pabeigšana.

Pagājušajā gadā šajā posmā pilnībā noslē
gusies brauktuves būvniecības darbu 1. kārta 
un atjaunota satiksme Lielās ielas un Dobeles 
šosejas posmā. 2010. gadam palikuši darbi as
falta seguma virskārtas uzklāšanā un ielu ho
rizontālā marķējuma veikšanai, kā arī labie
kārtošanas darbi.

jelgavas vecpilsētas atjaunošana un 
pielāgošana tūrisma attīstībai
K.Barona ielas posmā no Vecpilsētas ielas līdz 
Lielajai ielai un J.Asara ielas līdz K.Barona 
ielai plānota rekonstrukcija, atjaunojot bruģa 
segumu.

Projektu paredzēts īstenot no 2009. gada 
8. maija līdz 2012. gada 8. maijam, paredzot 
Vecpilsētas atjaunošanu un rekonstrukciju, 
ieskaitot ielu apgaismošanu un autotranspor
ta novietošanas vietu izbūvi, lielāko daļu fi
nansējuma dod ERAF.

reģiona nozīmes tūrisma un 
kultūrizglītības centra izveide jelgavā
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa rekons

trukcijas pabeigšana. Rekonstrukcijas darbi 
valsts mēroga arhitektūras piemineklī tika 
uzsākti 2009. gada vidū, rekonstrukcijas iz
maksas paredzētas 1,8 miljonu latu apjomā, 
no tām Eiropas reģionālā attīstības fonda 
līdzfinansējums ir 1,25 miljoni latu, Jelgavas 
pašvaldība iegulda 550 tūkstošus latu. Svētās 
Trīsvienības baznīcas torņa rekonstrukcija 
vienlaicīgi paredz arī kultūrizglītības centra 
izveidi pilsētā. Tornī atradīsies tūrisma in
formācijas centrs, muzeja ekspozīcijas, skatu 
platforma, kafejnīca, konferenču zāles un 
biroju telpas. Projektu plānots pabeigt līdz 
2010. gada beigām.

 
Lielupes gultnes tīrīšana un Lielupes 
labā krasta aizsargdambja posmā no 
Dzelzceļa tilta līdz rīgas ielai 
atjaunošana
Projekta ietvaros tiks pabeigta atjauno
tā dambja labiekārtošana, izveidojot gājēju 
promenādi, labiekārtotas atpūtas vietas un 
pludmali.

Lielupes gultnes tīrīšana un aizsargdam
bja izbūve jau ir pabeigta. Šogad tiks sakār
tots Lielupes labais krasts – uz aizsargdambja 
tiks izveidota gājēju promenāde ar kāpnītēm 
uz upi un iekārtotām atpūtas vietām, izvei
dota peldvieta. Darbus plānots pabeigt līdz 
2010. gada augustam.

Dobeles šosejas rekonstrukcija jelgavā
Projekta ietvaros plānota Dobeles šosejas re
konstrukcija. Projekta realizācija paredzēta 
2010. un 2011. gadā.

Izmantojot ietaupītos līdzekļus, kas bija 
paredzēti Lielās ielas un Dobeles šosejas pos
ma rekonstrukcijai no Māras līdz Atmodas ie
lai, tiks rekonstruēta Dobeles šoseja arī posmā 
no Atmodas ielas līdz Svētes tiltam. Tas ļautu 
turpmākajos gados būtiski ietaupīt līdzekļus 
Dobeles šosejas bedrīšu remontam. Lai maksi
māli samazinātu neērtības, kādas iedzīvotājiem 
radīsies, braucot pa Dobeles šoseju rekonstruk
cijas darbu veikšanas laikā, rūpīgi tiks izplānoti 
piebraucamie un apbraucamie ceļi.

G. Osīte informē, ka šogad Jelgavā tiks uz
sākti arī daži jauni projekti.

satiksmes drošības uzlabošana 
rūpniecības un atmodas ielas posmā
Projekta ietvaros plānota Filozofu un 
Atmodas ielas un Dambja un Atmodas ielas 
krustojumu rekonstrukcija. Abos krusto
jumos paredzēta arī luksoforu uzstādīšana. 
Ielas posms starp abiem krustojumiem tiks 
izgaismots. Projekts plānots ar ERAF un paš
valdības līdzfinansējumu, projekta kopējās 
izmaksas ir 386 099,09 lati, pašvaldības līdz
finansējums veido 57 914,86 latus.

pašvaldība ņems 
kredītus, lai sakārtotu 
infrastruktūru

Jelgavas pašvaldība, 
plānojot 2010. gada 
darbu, ar Eiropas naudas 
palīdzību cer sakārtot 
un rekonstruēt vairākus 
pilsētas infrastruktūras 
objektus.
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Pilsētvides projekta Satiksmes 
termināla apkalpošanai nepieciešamās 
ielu infrastruktūras un inženierkomuni
kāciju izbūve Jelgavā 1. kārta
Projekta ietvaros plānota dzelzceļa stacijas te
ritorijai pieguļošo ielu – Stacijas ielas, Zem
gales prospekta, Sporta ielas un Pasta ielas un 
tām pieguļošo teritoriju, tajā skaitā arī Staci
jas parka un Alunāna parka rekonstrukcija. 
Plānota gājēju tuneļa un rotācijas apļa izbūve.

Projekta ietvaros paredzēts autoostu pār
celt blakus dzelzceļa stacijai, kas ļautu optimi
zēt sabiedriskā transporta sistēmu. Teritorijā 
paredzēts izvietot sabiedriskā transporta ga
lapunktus, izbūvēt daudzstāvu autostāvvietu 
pasažieru autotransporta novietošanai. Pro
jekta gaitā tiks atjaunota Pasta iela no Jāņa ie
las līdz rotācijas aplim, rekonstruēta Stacijas 
iela no rotācijas apļa līdz dzelzceļa stacijai un 
izbūvēta divlīmeņu gājēju pāreja. Tāpat re
konstruēs Zemgales prospekta posmu no sta
cijas līdz Jāņa ielai, pretī terminālam izbūvē
jot gājēju tuneli, pie stacijas vēl izbūvēs mazo 
rotācijas apli, atjaunos arī Sporta ielas segu
mu un komunikācijas, rekonstruēs Jāņa ielu, 
izbūvēs luksoforu Zemgales prospekta un 

Sporta ielas krustojumā, tiek apsvērta Sporta 
ielas pagarināšana līdz Pasta ielai.

Šāgada vidū kļūs zināms, vai šim projek
tam tiks piešķirta nauda.

Energoefektivitātes paaugstināšana – 
jelgavas pašvaldības izglītības 
iestāžu siltināšana
Projekta ietvaros tiks renovēta Amatu vidus
skola, 4. vidusskolas vecais korpuss, 2. pamat
skola un 3. pamatskola, pirmsskolas izglītības 
iestāde Pulkveža Brieža ielā, pirmsskolas iz
glītības iestādes Pasaciņa un Kamolītis.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 796 063,95 lati 
(ar PVN), tajā skaitā Vides ministrijas Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums – 
1 526 654,36 lati (85%) un Jelgavas pašvaldības 
līdzfinansējums – 269 409,59 lati (15%).

Tehniskā projekta izstrāde Lielās 
ielas, j.Čakstes bulvāra (iekļaujot 
Driksas krastmalu) un raiņa ielas 
rekonstrukcijai
Projekta realizācija plānota 2011. un 2012. 
gadā. Projektā paredzēts turpināt Lielās ielas 
rekonstrukciju posmā no Dambja ielas līdz 
Driksas tiltam, iekļaujot Driksas ielu, kur 
paredzēta krastmalas sakārtošana un gājēju 
promenādes izveidošana, tāpat paredzēta arī 
Raiņa ielas rekonstrukcija.

Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 
5,9 miljoni latu, no kuriem 85 procenti ir 
ERAF finansējums, bet 15 procenti – pašval
dības līdzfinansējums. 

par iedzīvotāju sūdzībām, ka 
gandrīz neiespējami šķēršot 
Rūpniecības ielu, un ka 
krustojumos ar Filozofu un 
dambja ielām vajadzētu ierīkot 
pārejas vai uzstādīt luksoforus, 
toreiz vēl Jelgavniekiem.lv 
rakstīja jau 2008. gada rudenī. 
Rūpniecības ielu ik dienu sķēršo 
arī daudz skolēnu.
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1. janvārī parasti mainās ierastais dzīves ritums, jo tieši 
šajā dienā stājas spēkā daudzi jauninājumi, kas tapuši 
ierēdņu attapīgajos prātos. Žurnāls Jelgavnieki. lv 
nolēma noskaidrot, kādas izmaiņas Jelgavas novada 
iedzīvotājus gaida piepilsētas autobusu kustības 
sarakstā. Tālab tikāmies ar SIA Migars valdes locekli 
Uldi Valteru.

transports

i va n s  J e r J o M e n K o 

F oto :  r o l a n d s  B a r ta š e v i c s

 SIA Migars ir pārvadātājs, tātad būtī-
bā pasūtījuma izpildītājs. Bet kas ir pasūtī-
tājs, kas maksā jums par darbu?

No vienas puses mūsu pasūtītājs ir pasa
žieris, kas maksā par braucienu. No otras pu
ses, ir Zemgales plānošanas reģions (ZPR), 
kas no jaunā gada pārņem sabiedriskā trans
porta pakalpojumu organizēšanu no agrākās 
Jelgavas rajona padomes. Tas ir otrs pasūtītājs, 
kurš arī nosaka maršrutu virzienus. Maršruti 
ir jāsaskaņo arī ar vietējām pašvaldībām, kas 
ir ieinteresētas, lai to iedzīvotāji nebūtu no
šķirti no reģiona centra – Jelgavas. Caur ZPR 
pie mums nonāks valsts budžeta dotācijas.

Dažam labam pārvadātājam bija vēlme 
atbrīvoties no starpniekiem – tolaik rajonu 
padomēm – un saņemt naudu tieši no valsts. 
Taču Autotransporta direkcija ir tālu – Rīgā, 

bet pagastu administrācijas – tepat uz vietas. 
Tām mūsu pasažieru vajadzības ir tuvākas. 
Mēs no savas puses arī piedalāmies maršru
tu izstrādē, jo skaidri redzam, kuri no tiem ir 
rentabli un kuri – ne.
 Vai pašlaik ir nerentabli maršruti?
Patlaban runa nav par nez kādu rentabilitā

ti, bet par izdzīvošanu. Maršrutu skaits ir mak
simāli samazināts, būtībā līdz tādam līmenim, 
ka tālāk nav kurp atkāpties. Vienīgais maršruts, 
no kā mēs varam atteikties, ir uz Purmaļiem. 

Tas sākas Kalnciemā un ved tālu no Jelgavas 
un citām pilsētām, kilometru daudz, ieņēmu
mu nekādu, braucēju ļoti maz. Lai kā mēs ne
censtos saglabāt pārvadājumu apjomu, jo no tā 
tomēr ir atkarīga mūsu peļņa un vadītāju algas, 
šis maršruts savu mūžu ir nokalpojis.

Citu rezervju gluži vienkārši nav. Mēs pat 
samazinājām vadītāju skaitu un palielinājām 
slodzi. Tas ļāva nesamazināt algas, lai arī cilvēki 
tagad strādā vairāk. Valsts dotāciju nepietiek.

Būtībā situācija ir šāda: mēs nevēlamies 
slēgt reisus, ZPR un pagastu administrācijas 
nevēlas, bet valsts budžetā, ņemot vērā eko
nomikas stāvokli, trūkst līdzekļu. Autotrans
porta direkcijas nostāja ir vienkārša: nav nau
das – nebrauciet. Taču tad iznāk, ka jāņem 
nost autobusi no reisiem, ar ko cilvēki no
kļūst darbā, bērni brauc uz skolu, pagastu ie
dzīvotāji dodas svarīgās darīšanās uz Jelgavu. 
Kāda gan tad ir jēga mūsu pastāvēšanai, sa
biedriskajiem pārvadājumiem vispār?
 Tomēr jūs sakāt, ka ar 1. janvāri pa-

gaidām autobusu kustības sarakstā nekas 
nemainīsies. Vai tas nozīmē, ka uz kaut ko 
vēl cerat?

Izeja no šīs situācijas ir iespējama. Lieta 
tāda, ka līdz pat trešdaļai visu dotāciju, ko sa
ņemam no valsts, mēs atdodam AS Rīgas starp-
tautiskā autoosta (RSA). Šis uzņēmums pārņē
mis savā pārziņā Jelgavas autoostu un tūlīt pat 
sācis darboties tikai un vienīgi savās interesēs.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteiku
miem maršrutam jāsākas un jābeidzas au
toostas teritorijā. Par to autoostas īpašnieks, 
saprotama lieta, iekasē savu tiesu. Tāpat tas 
sniedz biļešu pārdošanas pakalpojumus, par 
ko arī ņem komisijas naudu 12% apmērā no 
biļetes cenas. Pret šo tarifa daļu mums pre
tenziju nav – pasažieriem ir jābūt iespējai ie
gādāties biļeti kasē, pasūtīt to laicīgi – pa tāl
runi, internetā vai tamlīdzīgi.

Turpretī pret pirmo nodevu daļu mums ir 
būtiski iebildumi. Iedomājieties vien – par to, 
ka mūsu autobuss piebrauc pie perona un uz
ņem pasažierus, no mums ņem milzu naudu!

Sākotnēji biļešu pārdošanas pakalpoju
mi un piebraukšana pie perona nebija nodalī
ti. No mums ņēma sešus latus par reisu, lai gan 
bieži vien ieņēmumi bija tikai četri vai pieci 
lati! Pērn mēs panācām, ka summa tika sama
zināta uz 4,80 latiem un maksa par biļešu pār
došanu tika nodalīta no maksas par piebrauk
šanu. Tur mums ļoti palīdzēja Autotransporta 
direkcija. Taču tūlīt pienāks 2010. gads [saruna 
notika 29. decembrī – Red.], bet jauns līgums 
starp pārvadātājiem un RSA vēl nav noslēgts.
 Kāds ir aizkavēšanās iemesls? Kādas 

ir pušu pozīcijas? Ko jums piedāvā mono-
polists?

Mums piedāvā par piebraukšanu pero
nam maksāt trīs latus plus PVN. Par biļe
šu pārdošanu runas vispār nav. Ņemot vērā 
klientu skaita sarukumu, mūs apmierinātu 
summa, ne lielāka par latu. Citādi nebūs, ko 
liet autobusu degvielas tvertnēs – vai arī mar
šrutu skaita samazinājums ir neizbēgams.

Autopārvadātāju asociācija vērsās ar vēs
tuli pie Autotransporta direkcijas ar lūgumu 
paskaidrot, kādus pakalpojumus RSA mums 
sniegs par šiem trim latiem. Šodien ir gada 
priekšpēdējā darba diena, taču atbildes kā 
nav, tā nav.

Mūs ļoti interesē, par ko Jelgavas autoos
ta grasās iekasēt maksu. Tās teritorijā netiek 
tīrīts sniegs un atkala. Burtiski vakar kāds pa
sažieris, kāpjot ārā no autobusa, paslīdēja un 
iekrita šajā sālītajā putrā. Par laimi, nesasitās, 
tomēr drēbes sasmērēja, un visi dienas plāni 
bija kaķim zem astes.

Laternas nedeg, asfalts uz peroniem nav 
remontēts jau daudzus gadus. Vadītājiem nav 

maršrutu skaitu vairs 
samazināt nevar

Vienīgais maršruts, 
no kā varam 

atteikties, ir uz 
Purmaļiem



i va n s  J e r J o M e n K o

vai un kādas izmaiņas jaunajā gadā 
gaidāmas pilsētas sabiedriskajā 
transportā un elektrisko vilcienu 
satiksmē, jautājām sia Jelgavas 
autobusu parks valdes loceklim pēterim 
salkazanovam un as Pasažieru vilciens 
vecākajai inženierei veronikai sudarei.

jelgavnieki mēnesi var 
vēl neuztraukties
SIA Jelgavas autobusu parks vadītājs Pēteris 
Salkazanovs uz jautājumu par gaidāmajām 
izmaiņām atbildēja šādi:

«Janvārī nekādas izmaiņas maršrutu skai
tā un kustības sarakstā nav paredzamas. Tas 
attiecas gan uz pilsētas, gan starppilsētu rei

siem. Iemesls ir vienkāršs: ne valsts, ne Jelga
va pagaidām vēl nav pieņēmušas 2010. gada 
budžetus. Valsts ir mūsu pasūtītājs starppil
sētu pārvadājumos, bet Jelgavas pašvaldība – 
pilsētas pārvadājumos.

Kad būs galīga skaidrība par summām, 
ko mums piešķirs kompensācijās, tad arī pie
ņemsim lēmumu par reisu skaitu. Janvāra 
pirmajās nedēļās es gaidu valsts budžeta kon
trolskaitļus, bet mēneša beigās, cerams, tiks 
pieņemts arī pilsētas budžets. Tad viss no
stāsies savās vietās. Tādējādi, ja izmaiņas arī 
būs, tās stāsies spēkā tikai februārī.»

jelgavas virzienam 
apcirpšana nedraud
Dzelzceļa līniju RīgaJelgava apkalpo AS Pa-
sažieru vilciens. Šā uzņēmuma vecākā inže

niere Veronika Sudare uz jautājumu par gai
dāmajām izmaiņām atbildēja, ka tādas nav 
paredzamas.

«Vienīgais reiss, ko šajā virzienā esam at
cēluši, ir OlaineRīga ar atiešanas laiku no 
Olaines pulksten 6.45. Citas izmaiņas pagai
dām nav paredzamas. Līnija RīgaJelgava ir 
viena no stabilākajām pārvadājumu apjoma 
ziņā – gan ziemā, gan vasarā pasažieru dau
dzums ir pietiekams, lai nebūtu jāsamazina 
reisu skaits.

Lai gan valsts pasūtījuma apjoms mums 
pagaidām vēl nav zināms, manuprāt, tas sa
mazināsies – proti, piešķirs mazāk naudas 
nekā pērn. Tādējādi no kādiem reisiem vaja
dzēs atteikties. Tomēr vēlreiz atkārtoju – vir
ziens RīgaJelgava dod stabilus ienākumus, 
tāpēc tam īpašas izmaiņas nedraud.» 

vietas, kur atpūsties starp reisiem – tie salst 
autobusos. Ne kafiju padzert, ne sakārto
ties. Ko tur runāt, ja pat tualetes nav! Jāiet uz 
maksas tualeti Pilsētas pasāžā. Turpretī Baus
kā, kas ir krietni vien mazāka nekā Jelgava, 
autoosta atbilst visām Eiropas prasībām. Sa
kiet man – par ko mums maksāt?
 Kad varētu rasties skaidrība par jau-

no līgumu? Būtībā Jelgavas un apkārtnes 
iedzīvotāji ir kļuvuši par ķīlniekiem spēlēs, 
ko uz lielu naudu spēlē lielie onkuļi?

Diemžēl ne tikai viņi, bet arī mēs. Pie 

mums vispār par cilvēkiem domā pēdējokārt. 
Rodas iespaids, ka mēs esam nez kāda RSA fi
liāle, ar kā palīdzību tās akcionāri pelna lie
lo naudu. Padomājiet paši: valsts dod mums 
dotācijas, bet mēs trešo daļu no tām atdodam 
kādam, kas būtībā nav pat pirkstu pakustinā
jis. Arī mūsu 90 tūkstoši latu, ko pārskaitām 
ik gadu, tīrais nieks vien ir. Iedomājieties, cik 
maksā tādi pārvadātāji kā Nordeka.

Bija taču lieliska ideja izmantot pārvadā
jumiem trešo peronu, kas atrodas uz autoos
tai nepiederošas zemes. Pilsētas un novada 

pašvaldības it kā jau vienojās, taču atkal ķi
bele. Lieta tāda, ka par šo zemesgabalu ir ties
vedība starp Jelgavas pašvaldību un uzņēmē
ju Jāni Dāvi, bijušo spēļu zāļu tīkla Admirā-
ļu klubs īpašnieku. Kamēr tā nebeigsies, ne
kas no vietas nekustēs.

Tāpēc vēlos atklāti teikt Jelgavas nova
da iedzīvotajiem: mēs darīsim visu, kas no 
mums atkarīgs, lai nesamazinātu maršrutu 
skaitu. Pēc 1. janvāra viss pagaidām paliks tā
pat kā līdz šim. Taču, ja mums tā arī neizdo
sies ar labu vienoties ar AS Rīgas starptautis-
kā autoosta, iespējams, ka tiks slēgti daži vitā
li nepieciešami reisi. Mēs esam iespiesti stūrī, 
un mums nav citas izejas.

P.S. SIA Migars un AS Rīgas Starptau-
tiskā autoosta 2009. gada 30. decembrī to
mēr parakstījušas pagaidu sadarbības līgu
mu uz trim mēnešiem. Tajā pārvadātājs pie
krīt, ka autoostas pakalpojumi – biļešu pār
došana un piebraukšana peronam – maksās 
trīs latus plus PVN par vienu reisu. Pēc SIA 
Migars vadītāja Ulda Valtera vārdiem, tuvā
kajā laikā nekādas piepilsētas autobusu kus
tības saraksta izmaiņas nav gaidāmas. Tomēr 
viņš joprojām gaida atbildi uz vēstuli, kas de
cembra sākumā nosūtīta Satiksmes ministri
jai, un cer uz, viņaprāt, netaisnīgās cenas pār
skatīšanu. 

Jelgavas novada pasažieru 
pārvadātāja sia Migars 
vadītājs uldis valters 
uzsver, ka tuvākajā laikā 
nekādas piepilsētas 
autobusu kustības saraksta 
izmaiņas nav gaidāmas.
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pilsētas autobusi un vilcieni kursē kā iepriekš
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drošība

r o l a n d s  B a r ta š e v i c s 

F oto :  l e l d e  B r i ģ e

Z. Tretjaka šajā amatā strādā kopš pagājušā 
gada septembra, pirms tam viņa sešus gadus 
vadīja Valsts policijas Dobeles rajona polici
jas pārvaldi, bet vēl pirms tam 25 gadus strā
dāja Jelgavā, tostarp Kriminālpolicijas birojā, 
deviņus gadus būdama arī tā priekšniece.

Likumpārkāpējus noķer 
arī aiz Latvijas robežas
Jautāta, ar ko Jelgava drošības ziņā atšķiras 
no citām Zemgales reģiona pilsētām, viņa 
norāda: «Katru pilsētu, arī tās kriminogēno 
situāciju, ietekmē ģeogrāfiskā atrašanās vieta, 
iedzīvotāju skaits un citi faktori.

Jelgava ir viena no Zemgales tranzītpilsē

tām, caur to iet svarīgas nozīmes starptautis
ki autotransporta ceļi. Jelgavas novads un vēl 
četri reģiona policijas iecirkņu rajoni robežo
jas ar Lietuvu, tādēļ īpaši liela nozīme ir sa
darbībai ar kaimiņvalsts kolēģiem, kura izvei
dojusies ļoti veiksmīga. Tam var būt liela vai 
pat izšķiroša nozīme gadījumos, kad dažādi 
likumpārkāpēji pēc nozieguma izdarīšanas, 
šķērsojot robežu, cer, ka viņus tajā pusē ne
viens neatradīs. Taču tā nav – veiksmīgā sa
darbība ļauj mums operatīvi reaģēt, tādēļ vis
biežāk likumpārkāpēji tiek ātri vien noķerti.

Jelgava no citām reģiona pilsētām, pro
tams, atšķiras ar to, ka šeit uzturas ļoti daudz 
studentu, kuri mācās Latvijas Lauksaimniecī
bas universitātē. Līdz ar to policijai ir arī lielāks 
darba apjoms, jo pilsētā sabrauc daudz nepa
zīstamu cilvēku no dažādām vietām. Tas gan 

nenozīmē, ka studenti mums rada īpašas bažas, 
vienkārši policijas redzeslokā jācenšas paturēt 
ikvienu personu, it sevišķi svešiniekus.»

Tāpat Z. Tretjaka norāda, ka liela loma Jel
gavā ir Valsts policijas veiksmīgajai sadarbībai ar 
pašvaldības policiju, jo abām spēka struktūrām 
ik dienu jāstrādā roku rokā. «Ļoti pozitīva šī sa
darbība bija gada nogalē, svētkos un brīvdienās, 
kad darba netrūka abām institūcijām. Taču ar 
visu tikām galā veiksmīgi,» viņa piebilst.

jelgavnieki kļuvuši 
piesardzīgāki un apdomīgāki
Kaut gan daudzi eksperti pagājušajā gadā no
rādīja, ka kriminogēnā situācija ekonomis
kās krīzes laikā pasliktināsies, Jelgavas iecir
kņa priekšniece tam daļēji nepiekrīt: «Līdz ar 
naudas trūkumu cilvēki kļuvuši taupīgāki un 
apdomīgāki. Piemēram, svinot svētkus, vairs 
tik bieži pārmērīgos apmēros netiek lietots 
alkohols. Tā vietā iedzīvotāji svētkus biežāk 
svin ģimenes un radu lokā, vairs tik daudz 
nerīkojot lielus pasākumus vai piedaloties 
publiskajos sarīkojumos, kuriem policijai jā
pievērš lielāka uzmanība.

Arī gājēji tumšajos ziemas vakaros paliku
ši daudz piesardzīgāki – vieni nodrošinājušies 
ar dažādiem pašaizsardzības līdzekļiem, citi, 
nākot, piemēram, mājās no stacijas vai auto

Šogad būs grūti gan policijai, 
gan iedzīvotājiemPar to, kādu ietekmi ekonomiskā 

krīze atstājusi uz mūsu drošību, 
stāsta Valsts policijas Zemgales 
reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa 
priekšniece Zenta Tretjaka.
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busa pieturas, iet pulciņos vai palūdz kādu at
nākt pretim un pavadīt līdz mājām. Tāpat pa 
neapgaismotām vietām cilvēki iet piesardzīgāk. 
Turklāt arī policija, veicot patrulēšanu, pievērš 
pastiprinātu uzmanību aizdomīgām personām 
un vientuļiem cilvēkiem, kuri, piemēram, vē
lās vakara stundās sēž parkos vai uzturas cit
viet – policijas darbinieki parūpējas, lai šie cil
vēki neciestu no potenciālajiem likumpārkāpē
jiem vai, ja tas ir bezpajumtnieks vai pārmēru 
iereibusi persona, no nosalšanas.»

atsevišķu noziegumu 
skaits samazinājies
Zenta Tretjaka atklāj, ka, salīdzinājumā ar ie
priekšējiem gadiem, samazinājies atsevišķu li
kumpārkāpumu skaits. «Taupības nolūkos 
daudzi no saviem pilsētas dzīvokļiem pārcēlu
šies uz dzīvi vasarnīcās un dārza mājiņās, tā

dējādi būtiski samazinājusies to 
apzagšana,» viņa skaidro. «Citus 
gadus atsevišķos mēnešos bija 
vērojams zādzību bums mazdār
ziņu rajonos, kad garnadži ņēma 
visu, ko vien varēja paņemt.

Kādu laiku veikalos tika 
konstatēti gadījumi, kad atse
višķi pircēji norēķinājās ar citai 
personai piederošu bankas kar

ti. Bieži vien tas notika ar pašu karšu īpašnie
ku atļauju, kuri neapzinājās, ka viņiem tomēr 
jāuzņemas atbildība, atļaujot ar savu karti ie
pirkties citam. Pēc laika, kad izskaidrojām šo 
kārtību, kuru gan visi lielākoties jau zināja, 
taču dažādu apstākļu dēļ neievēroja, šādu ga
dījumu skaits pakāpeniski samazinājās.

Pagājušajā gadā policijas darbinieki opera
tīvi aizturēja vairākus likumpārkāpēju grupē
jumus, arī grupu, kura bija specializējusies au
tomašīnu apzagšanā, vairākus nepilngadīgos, 
kuri apzaga veikalus, garnadžus, kuri siroja 
novados, apzagdami privātmājas, garāžas un 
šķūnīšus, kā arī citus likumpārkāpējus. Veik
smīgi tika likvidētas arī vairākas točkas un aiz
turēti narkotisko vielu tirgotāji, tādējādi paš
laik ievērojami samazinājies to lietotāju skaits.

Arī zādzību skaits veikalos ir samazinā
jies, jo to vadība parūpējusies par dažādu dro

šības pasākumu īstenošanu, turklāt arī veikalu 
apsardze cieši sadarbojas ar policiju. Pagājušā 
gada nogalē Jelgavā apzaga tikai vienu veikalu, 
tiesa, trīs reizes. Citu gadījumu nebija, atšķirī
bā no iepriekšējiem gadiem, kad svētku laikā 
garnadži veikalos saimniekoja itin bieži. Tāpat 
arī ievērojami sarucis autovadītāju skaits, kuri 
pie stūres sēžas alkohola reibumā.»

Par savu drošību vispirms 
jādomā pašiem
Jautāta, kam policija šogad pievērsīs pastipri
nātu uzmanību, kā arī, kas pašiem iedzīvotā
jiem jādara, lai parūpētos par savu, tuvinieku 
un īpašuma drošību, Z. Tretjaka norāda: «Si
tuācija šogad ir sarežģīta un ne visai ieprieci
noša – policijai finansējums ir būtiski sama
zināts. Piemēram, mums trūkst līdzekļu kan
celejas precēm un citam darbam nepiecieša
majam aprīkojumam. Ir grūtības norēķinā
ties par siltumu, elektrību un citiem pakal
pojumiem, samazināts dienesta automašīnu 
skaits, trūkst naudas to remontam, citas pat 
nevar iziet tehnisko apskati, kā arī ir vēl citas 
grūtības.

Taču tas nenozīmē, ka mēs savu darbu 
darīsim sliktāk. Policija turpinās strādāt pēc 
labākās sirdsapziņas savās iespēju robežās.

Viena no lielākajām neērtībām iedzīvo
tājiem varētu būt tā, ka, ziņojot policijai par 
dažādiem likumpārkāpumiem vai sniedzot ar 
tiem saistītu informāciju, tiks pieprasītas de
talizētākas ziņas, kas līdz šim lielākajā daļā zi
ņotāju izraisīja neapmierinātību. Tas ir tādēļ, 
lai policijas darbiniekiem nevajadzētu laiku 
un līdzekļus veltīt situācijām, kurās iedzīvo
tāji paši var tikt galā, piemēram, novēršot da
žādus konfliktus, atrisinot nesaskaņas ģime
nē un citos līdzīgos gadījumos. Tas gan ne
nozīmē, ka ignorēsim iedzīvotājus vai viņus 
pietiekami neuzklausīsim, gluži pretēji – kat
ra sniegtā informācija tiks izvērtēta, tikai šo
reiz daudz stingrāk.»

Valsts policijas Zemgales reģiona pārval
des Jelgavas iecirkņa priekšniece Zenta Tret
jaka aicina jelgavniekus, Jelgavas un Ozolnie
ku novada iedzīvotājus būt saprotošiem, jo 
policistiem šajā laikā ir īpaši grūti strādāt, kā 
arī aicina rūpēties citam par citu un par savu 
drošību vispirms padomāt pašiem, nevis gai
dīt, ka to pilnā apmērā nodrošinās kāds no 
malas. 

valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes 
Jelgavas iecirkņa priekšniece Zenta tretjaka: 
«pagājušajā gadā policijas darbinieki operatīvi 
aizturēja vairākus likumpārkāpēju grupējumus, 
arī grupu, kura bija specializējusies automašīnu 
apzagšanā, vairākus nepilngadīgos, kuri apzaga 
veikalus, garnadžus, kuri siroja novados, 
apzagdami privātmājas, garāžas un šķūnīšus, kā arī 
citus likumpārkāpējus. tika likvidētas arī vairākas 
točkas un aizturēti narkotisko vielu tirgotāji.»
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Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate» ir viens 
no lielākajiem Jelgavas uzņēmumiem. Lielākā 
daļa darbinieku, sezonā pat līdz 350 cilvē
kiem, ir no Jelgavas un tās apkārtnes. 2008. 
gadā uzņēmums bija viens no lielākajiem 
nodokļu maksātajiem Jelgavā. Igatei ir savas 
bruģa, asfalta, minerālmateriālu ražotnes un 
bitumena bāze, tāpat visa ceļu būvei nepiecie
šamā tehnika.

Māris Peilāns norāda, ka pagājušajā gadā 
uzņēmums padarījis daudz – strādāts  Jēkab
pilī, izbūvējot iebrauktuvi pilsētā no Rīgas 
puses, būvēts arī Jelgavā un Jelgavas novadā.

Galvenais kritērijs konkursos – 
zemākā cena
«Tomēr 2009. gads ir pagājis lielā jautāju
ma zīmē,» uzsver Igates vadītājs. «Diemžēl 
konkursos gadījās arī zaudēt. Bieži vien gal
venais kritērijs konkursā ir zemākā cena. 

Tērvetē ceļu, piemēram, tagad būvē somu 
būvnieki. Ozolnieku novadā diezgan nozī
mīgu konkursu uzvarēja kāda nesen dibinā
ta firma ar minimālo 2000 latu pamatkapitā
lu, bruģis tiek pirkts par 30 procentiem lētāk 
nekā pašlaik ir tirgus cena. Vai tā nav pašval
dības naudas izsaimniekošana? Ko var garan
tēt šāda firma? Kāda ir tās pieredze ceļu būv
niecībā un labiekārtošanā? Un, visbeidzot, 
kas notiks, ja bruģis izrādīsies nekvalitatīvs? 
Kas atbildēs par izsaimniekotajiem līdzek
ļiem? Daudzi, lai uzvarētu konkursos, nosit 
cenu zem pašizmaksas.

Jā, protams, arī Igatei var gadīties kļū
das un brāķis, bet ziniet, kāda ir atšķirība? 
Mēs par savām kļūdām atbildam, tās izlabo
jam, mums ir savi stingri kvalitātes kritēri
ji un atbildība par paveikto darbu, jo Igatei 
ir viss ceļu būvei nepieciešamais, kas ļauj iz
sekot būvniecības etapiem, garantējot kva
litāti.»

Jautāts par pēdējā laikā plaši izplatīto 
praksi konkursu rezultātu apstrīdēšanā un 
pārsūdzēšanā, Māris Peilāns skaidro situāci
ju: «Labajos gados, kad visur cēla un būvē
ja, arī ceļiniekiem bija darba pilnas rokas – 
lai pagūtu visu izdarīt laikā un labā kvali
tātē. Pasūtījumu bija daudz, pietika visiem. 
Tagad vienmēr izvērtējam situāciju par pār
sūdzēšanu, jo saprotam, ka notiek bezkom
promisa cīņa par katru objektu. Pagāju
šajā gadā valsts līmenī bija plānoti budže
ti vairākām ceļu grupām aptuveni 150 mil
jonu latu apmērā. Tos nosolīja gandrīz trīs
reiz lētāk – par 5060 miljoniem. Tad sākās 
sūdzēšanās, tiek zaudēts laiks darba veikša
nai, jo ceļu būve ir specifiska, tai ir sezonas 
raksturs.»

Bezdarbniekos nokļūst arī 
Igates darbinieki
Par saviem darbiniekiem uzņēmuma vadī
tājs stāsta, ka Igatē nodarbinātie strādnieki 
lielākoties ir no Jelgavas un Jelgavas novada. 
Igatē par to priecājas, jo nodokļi paliek 
tepat. Lai noturētu darbiniekus, savā laikā 
uzņēmums, tāpat kā citi, bija spiests paaug
stināt algas.

«Agrāk centāmies savus strādniekus pa
turēt arī ziemas periodā, tagadējā situācija 
diktē citus noteikumus – bezdarbnieku rin
das papildinās arī daudzi Igates darbinieki. 
Bēdīgākais, ka gandrīz visiem viņiem ir kre
dītsaistības, bet.... Pieļauju, ka daudzi aiz
brauks no Latvijas, var gadīties, ka neatgrie
zīsies, taču, lai kā arī būtu, diemžēl tāda ir si
tuācija. Nesezonas periodā darbu vadītāji un 
vadošais personāls uztur kontaktus ar saviem 
padotajiem, domā par nākamās sezonas plā
niem. Skatoties pasaules pieredzi – krīzes lai
kā galvenie darbi saistīti ar infrastruktūras at
tīstību, piemēram, Dānijā, Nīderlandē, Beļģi
jā šis laiks tiek izmantots būvējot, vienīgi pie 

mums valsts neko nevar atļauties. Ar Eiropas 
līdzekļu piesaisti un apguvi arī bēdīgi, jo vie
tām tam nav līdzfinansējuma, kā arī nav sa
gatavoti būvniecības projekti,» atzīst Māris 
Peilāns.

Krīzi varēja prognozēt 
gadu iepriekš
Jautāts, kā viņš vērtē nākotnes izredzes un 
uz ko cer 2010. gadā, Māris Peilāns atzīst:  
«Zināmā mērā esmu optimists. Varbūt tāpēc, 
ka vairāk nekā desmit gadus strādāju kokrūp
niecībā, radot pievienoto vērtību un ekspor
tējot 90 procentus produkcijas. Man ir sava 
ražošanas un eksporta firma Marko Kea, 
esmu arī Latvijas Kokrūpniecības federācijas 
padomē. Braucot regulāros komandējumos, 
redzu, kas notiek Nīderlandē, Vācijā, Franci
jā, Anglijā un Īrijā, kā arī citās Eiropas valstīs. 
Eiropa nav tik skeptiski noskaņota, vienīgi 
mēs esam nokrituši zem tā līmeņa, zem kura 
nevajadzēja nokrist. Nekustamā īpašuma 
bums jeb, kā tagad saka, burbulis, bija arī 
citur Eiropā, taču tur rīkojās gudrāk. Valstis 
ļāva tirgoties un spekulēt ar nekustamajiem 
īpašumiem, bet iekasēja nodokļus kā, pie
mēram, Īrijā. Mūsu valdība nodokļus neieka
sēja, un tad, kad burbulis plīsa, visi palikām 
pie sasistas siles. Uz iepriekšējo valdību sirds
apziņas ir tas, ka no labajiem gadiem valsts 
izgāja bez budžeta uzkrājumiem. Starp citu, 

Krīzes laikā jāattīsta 
infrastruktūra

Par pagājušajā gadā padarīto un par to, kādas 
pārmaiņas ekonomikā varētu atnest jaunais 2010. gads, 
stāsta SIA Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate» valdes 
priekšsēdētājs Māris Peilāns.

Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate» 
valdes priekšsēdētājs māris peilāns: 
«mēs esam nokrituši zem tā līmeņa, 
zem kura nevajadzēja nokrist.»

Tagad notiek 
bezkompromisa 
cīņa par katru 

objektu



krīze bija prognozējama, jau gadu iepriekš to 
varēja paredzēt, ja vien neskatītos provinciāli 
un rožainām brillēm.

skandināvi diktē cenas 
mūsu kokmatriāliem
Nevienam nav noslēpums, ka bija spiediens 
no Skandināvijas, lai pie mums kokmateriā
liem turētos augstas cenas, savukārt Skandi
nāvijā tās būtu tik zemas, lai nospiestu gan 
mūs, gan vietējos ražotājus. Tā tas ilgi ne
varēja turpināties. Un neturpinājās. Labajos 
laikos cirtām līdz 11 miljoniem kubikmetru 
gadā, tagad vien 45 miljonus kubikmetru. 
Būdams eksportētājs, nevaru atļauties savā 
biznesā ieguldīt lieku santīmu, jo citādi ne
varēšu savus kokmateriālus pārdot. Visas iz
maksas ir par dārgu – dīzeļdegviela pie mums 
ir tikai par 46 procentiem lētāka, elektrī
ba par 69 procentiem, bet algas tikai tagad 
ir zemākas nekā Eiropā. Eksporta subsīdi
jām savā laikā es tērēju maz, tāpat kā Eiropas 
naudas apgūšanai un izsolīšanai, jo tas ir garš 
un ilgs ceļš, kas nav pielāgots tirgus ekono
mikai, kur lēmumi par investīcijām jāpieņem 
ātri un kvalitatīvi».

infrastruktūras attīstībā 
jāpiesaista Eiropas nauda
Tagadējā valdība paaugstina nodokļus un 
ievieš nekustamā īpašuma nodokli. M. Peilāns 
vērtē, ka tas pareizi darīts, – lai tie, kas pilis 
sacēluši, par tām arī maksā. Un, ja šo naudu 
neapēdīs un neielaidīs birokrātijas apritē, tad 
kopā ar  nodokļu naudu, kas ienāks no eks
porta, varētu vismaz sataupīt tik daudz, lai 
apgūtu Eiropas struktūrfondus un pietiktu 
līdzfinansējumam.

Tagad maksimāli daudz jāpiesaista Eiro
pas nauda infrastruktūras attīstībā, mūsu val
dībai būtu jābūt zobainākai un operatīvākai, 
lai varētu paņemt visu iespējamo summu. «Es 
dzīvoju ar domu, ka šos laikus uzņēmums iz
turēs, tāpēc cenšos motivēt savus cilvēkus rīt
dienai. Būtu jau ļoti labi, ja uz valdību varē
tu vairāk paļauties, jo arī bankas Latvijā tai 
maz tic.»

Liek šķēršļus galvenās 
ekspotrpreces izstrādē
Māris Peilāns stāsta, ka vairākus gadus ziema 
bija laiks, kad Igate veica meža ceļu būves 
darbus, pildot VAS Latvijas valsts meži pasū
tījumu. Diemžēl pagājušajā gadā mežinieki 
bija spiesti atteikties no plānotās jaunu mežu 
ceļu izbūves un optimizēt ieguldījumus, jo pa
redzētos 15 miljonus latu valdība izlēma atdot 
piensaimniekiem. Šāds solis pēc M. Peilāna 
domām ir tuvredzīgs, jo mežinieki bez ceļiem 
nevar izstrādāt cirsmas un izvest sagatavotos 
kokmateriālus, bet tie taču ir galvenā Latvijas 
eksportprece.

Jaunajā gadā uzņēmējs no valdības cer sa
gaidīt prognozējamību, mugurkaulu attieks
mē pret starptautiskajiem aizdevējiem, stabi
lu lata kursu un maksimāli taupīgu un racio
nālu nodokļu naudas izlietojumu. 

v e lg a  e i h Ma n e 
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«Mēs vēl ar grūtībām turējāmies, bet nu vairs 
neesam konkurētspējīgi ne Rietumos, ne 
Austrumos. Metālapstrāde, ar ko nodarbo
jamies, ir materiālietilpīga un energoietilpīga 
nozare. Tas arī visu nosaka,» situāciju Latvijā 
raksturo uzņēmējs.

norvēģi Latvijas vietā 
izvēlas igauniju
Pēteris Bila norāda, ka, piemēram, Norvēģijas 
metālapstrādes kompānija Torgy Mek. Indus-
tri AS bija noslēgusi līgumu ar SIA Madara par 
telpu nomu ražošanas vajadzībām Jelgavā. Pro
jekts tika realizēts ar Latvijas Investīciju un at
tīstības aģentūras atbalstu. Uzņēmums ražoja 
bandāžas gāzes un naftas pārvadu industrijai un 
Jelgavā saražoto produkciju plānoja eksportēt. 
«Tagad norvēģi no mums aiziet. Uz Igauniju, 
kur lētāk,» skumji nosaka P. Bila. «Kāpēc? Tāpēc, 
ka pie mums par 30 procentiem dārgāka elek
trība un gāze, lai gan Latvijā ir Inčukalna gāzes 
krātuve, šogad gāzei būs vēl akcīzes nodoklis 
klāt. Arī elektrības tarifi droši vien celsies.»

Latvijā mērķtiecīgi 
iznīcina ekonomiku
Jelgavas uzņēmējs to uzskata par mērķtie
cīgu Latvijas ekonomikas iznīcināšanu un 
ņirgāšanos par ražotājiem: «Valdība visu 
laiku vārdos silda ekonomiku, bet praktis
ki es nekādu atbalstu nejūtu, lai gan 98 pro
centi no manu uzņēmumu produkcijas aiziet 
eksportam. Diemžēl Polijas zlota devalvācija 
mūs galīgi piebeidza. Ko gan tagad var sūtīt 
uz Rietumiem vai Austrumiem, ja citi to var 
darīt lētāk? Igauņi, lietuvieši, poļi.»

Uzņēmēju atbalsta vietā valdība izgudro 
aizvien jaunas nejēdzības un liek dažādus šķērš
ļus. «Piemēram, muļķības ar automašīnām – 
kur braucis savās darīšanās, kad darba lietās – 
atkal kārtējā veidlapu aizpildīšana, apkopoša
na, ierēdņu bars strādās vaiga sviedros, lai ko 
tādu dabūtu gatavu. Murgs! Un tad to visu kāds 
vēl kontrolēs un sodīs vainīgos. Valdība laikam 

mūs uzskata par idiotiem. Tā taču visu šeit grib 
likvidēt – cukura rūpniecību likvidēja, kuģus sa
grieza lūžņos, tagad pienākusi kārta mūsu zivju 
rūpniecībai, jo dāņi tās reņģes, ko mēs ēdam un 
no kurām taisām šprotes, grib samalt zivju mil
tos. Kam mums tāda valdība, kas to visu pieļauj, 
klanās visiem ārzemniekiem un nerūpējas par 
savējiem?» viedokli pauž uzņēmējs.

iespējams, uzņēmumi būs 
jāpārceļ uz Lietuvu
P. Bila uzskata, ka Latvija no parādu verdzības 
var izkļūt, tikai palīdzot vietējai ražošanai un at
balstot eksportu. «Bet tā vietā tiek celti nodokļi, 
nevis saprātīgi samazināti valdības izdevumi. 
Visas ministrijas joprojām strādā un atražo bi
rokrātiju. Bet man jāatlaiž strādnieki, jo man 
viņiem nav darba un naudas. Viņi grib ēst, 
viņiem jāmaksā par zālēm, slimnīcām, jāuztur 
ģimenes. Vai tur kāds brīnums, ja tagad zog 
visu, kas nav piesiets. Zog pat kabeļus un vadus, 
visur jau apsargu klāt nenoliksi. Aiz posta zog.»

Arī jaunā gada prognozēs Pēteris Bila ir 
skeptisks, jo uzskata, ka uz ekonomikas aug
šupeju neesot ko cerēt: «No kurienes šogad 
tā izaugsme radīsies, kā sola premjers Val
dis Dombrovskis? Pie mums par uzņēmējiem 
nedomā. Viņi spiesti doties uz turieni, kur 
energoresursi un ražošanas izdevumi ir lētā
ki. Ja tā turpināsies, arī man savi uzņēmumi 
būs jāpārceļ uz Lietuvu.» 

metālapstrādes uzņēmumu Madara un 
akciju sabiedrības Jelgavas mašīnbūves 
rūpnīca lielākais akcionārs un direktors 
pēteris Bila norāda, ka elektroenerģijas un 
ražošanas izdevumu sadārdzināšanās var 
piespiest viņa ražotnes pārcelt uz lietuvu.

Uz ekonomikas izaugsmi 
šogad necerēt

Viens no Jelgavas 
lielākajiem uzņēmējiem 
Pēteris Bila norāda, 
ka pagājušais gads 
uzņēmējdarbībā bijis ļoti 
grūts un necer, ka jaunais 
gads būs vieglāks.
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Aptaujātie Jelgavas mediķi un ārstniecības 
iestāžu vadītāji norāda, ka pagaidām tieši šo 
cilvēku liels pieplūdums nav novērots un esot 
grūti spriest par to, cik viņi ir informēti par 
savām iespējām.

Jelgavas pilsētas slimnīcas valdes locek
lis un galvenais ārsts Andris Ķipurs norāda, 
ka nav iespējams pateikt, cik šīs sociālās gru
pas pārstāvji ir informēti par savām iespē
jām. «Tāpat ir grūti spriest par iztērētajām 
 summām šim mērķim, jo slimnīca nav bu
džeta iestāde, tai nauda tiek ieskaitīta tikai 
pēc tam, kad pacients beidz ārstēties,» skaid
ro slimnīcas galvenais ārsts.

vislielākais pacientu 
skaits – rudenī
Par to, ka trūcīgie jelgavnieki, visticamāk, nav 
informēti par savām iespējām, norāda SIA Jel-
gavas poliklīnika valdes locekle un ārste Anna 
Zīverte. Viņa skaidro, ka ārstniecības iestādē 
kopš 1. oktobra, kad stājās spēkā jaunie no
teikumi, pacientu skaits nav būtiski palielinā
jies. Mediķe uzskata, ka tas varētu būt aktuā
lāk stacionāros, nevis ambulatorajās ārstnie
cības iestādēs.

«Apkopojot datus par pēdējiem mēne
šiem, tie nebūtu objektīvi, jo vasarā cilvēki 
mazāk apmeklē ārstus. Savukārt vislielākais 
pacientu skaits ir tieši rudens mēnešos – ok
tobrī un novembrī,» informē A. Zīverte. Vi
ņasprāt, noteikumi, ka trūcīgajiem nav jā
maksā par vizīti un pie speciālistiem, ir ap

sveicami: «Ir tādi cilvēki, kuri ziemas mēne
šos pārtiek tikai no putraimiem un, sapro
tams, ka viņiem nav naudas ārsta apmeklē
jumam,» uzskata ārste, piebilstot, ka vismaz 
daļai veselības aprūpes būtu jābūt bez maksas 
arī citām sociālajām grupām, ne tikai tiem, 
kam piešķirts trūcīgā statuss. Vispirms, būtu 
jāatceļ maksājumi pie ģimenes ārsta ne tikai 
trūcīgajiem, bet arī citiem maznodrošināta
jiem, jo daļa cilvēku tos apmeklējot, lai saņe
mu receptes kompensējamajiem medikamen
tiem. «Taču no otras puses, ar ko gan sliktā
ki ir tie, kas strādā un maksā nodokļus?» uz
skata A. Zīverte.

Trūcīgo skaits var sasniegt 
1200 personas
Jāpiebilst, ka saskaņā ar Jelgavas sociālo lietu 
pārvaldes vadītājas Ritas Stūrānes sniegto in
formāciju, pašlaik pilsētā ir aptuveni tūkstoš 
iedzīvotāju, kuriem piešķirts trūcīgās perso
nas statuss. «Regulāri tiek veikti aprēķini un 
šis skaits var nedaudz mainīties, taču vidēji 
tie ir tūkstoš jelgavnieki,» skaidro R. Stūrāne. 
Viņa prognozē, ka šajā gadā trūcīgo skaits 
varētu palielināties par aptuveni 200 cilvē
kiem, sasniedzot 1200 personas.

samazina pacienta 
iemaksas
No 1. janvāra samazinātas pacientu iemaksas 
pie ārstiem – speciālistiem – no pieciem līdz 
trim latiem un par ārstēšanos slimnīcā no 
12 līdz 9,50 latiem par diennakti*. Savukārt 
par ģimenes ārsta izsaukšanu mājās gripas 

epidēmijas laikā pie pacienta, kurš saslimis 
ar gripu, turpmāk būs noteikta samaksa – 
divi lati. Noteikts, ka par primārās veselības 
ārstu var būt pediatrs, kas veic ģimenes ārsta 
funkcijas mazajiem pacientiem. Paplašinātas 
arī indikācijas, ar kurām pacienti var saņemt 
medicīnisko aprūpi mājās.

Grozījumi paredz, ka neatliekamās pa
līdzības punktā slimnīcās iedzīvotājiem tiek 
nodrošināta medicīniskā palīdzība ne tikai 
traumu gadījumā, bet arī citos gadījumos, 
kad nav pieejama ģimenes ārsta vai dežūrār
sta palīdzība, vai arī palīdzības apmērs pār
sniedz ģimenes ārsta kompetenci. 

*Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros trūcīgās 
personas ir atbrīvotas no pacientu iemaksām. Trū
cīgajām personām nav jāmaksā 15 latu līdzmaksā
jums par vienā ārstēšanās reizē veiktajām ķirurģis
kajām operācijām, kā arī trūcīgie pacienti var uztu
rēties slimnīcu viesnīcās bez maksas. Arī izdevumi 
par kompensējamajiem medikamentiem vai medi
cīnas ierīcēm tiek apmaksāti pilnā apmērā, ja pa
cients laika periodā no 2009. gada 1. oktobra līdz 
31.decembrim būs samaksājis 12,5 latus. 2010. gadā 
visi izdevumi par kompensējamajiem medikamen
tiem tiks apmaksāti, ja trūcīgā persona būs samak
sājusi 50 latus gada laikā.

Trūcīgie neizmanto iespēju 
ārstēties bez maksas

No 1. oktobra trūcīgie pacienti ir atbrīvoti no maksājumiem pie ģimenes ārsta, 
speciālistiem un no visām iemaksām un līdzmaksājuma par operāciju, ko paredz 
sociālās drošības pasākumi trūcīgajiem pacientiem veselības aprūpē.

Kas pienāKas 
trūcīgajiem

persona, Kas atzīstama par trūcīgu 

2009. gada rudenī trūcīgo veselības aprūpei 
no Pasaules bankas aizdevuma Finanšu 
ministrija piešķīra 7,56 miljonus latu.
Šogad trūcīgo atbalstam plānoti 24,2 miljoni 
latu.
No 1. oktobra trūcīgajiem nav jāmaksā 
pacienta iemaksas
 pie ģimenes ārsta un speciālista, par 
izmeklējumiem un uzturēšanos slimnīcā (arī 
slimnīcu viesnīcās), kā arī par operācijām,
 ja gadā par valsts kompensējamām zālēm 
trūcīgās personas pašas maksā ne vairāk par 
50 latiem, vēlāk čekus par zālēm kompensē 
valsts.
Sociālā atbalsta tīklā ietilpst arī dienas 
centru izveide trūcīgajiem ar garīgiem 
traucējumiem un trūcīgo aprūpe mājās.
Sīkāka informācija pa Veselības ministrijas 
Veselības norēķinu centra bezmaksas 
informatīvo tālruni 80001234 katru darba 
dienu no plkst. 8.30 līdz 17.

Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam pašvaldība novērtē pēc 
pieprasītāja rakstiska iesnieguma, iztikas līdzekļu deklarācijas un ienākumus un materiālo 
stāvokli apliecinošu dokumentu saņemšanas. Ja persona atbilst trūcīgas personas statusam, 
pašvaldība izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam un informē 
par personas iespējām pretendēt uz pabalstu garentētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa 
nodrošināšanai. Šo lēmumu pieņem tās pašvaldības sociālais dienests, kuras teritorijā ģimene 
(persona) reģistrējusi savu dzīvesvietu. 
Par trūcīgu atzīstama ģimene (persona), ja tās ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo triju 
mēnešu laikā nepārsniedz 50 procentus no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās 
algas valstī. 2010. gada 1. janvārī minimālā darba alga ir 180 lati.
Lai minimāli nodrošinātu iedzīvotājus ar iztikas līdzekļiem krīzes situācijā, no 2009. gada 
1. oktobra noteikts atšķirīgs GMI līmenis dažādām sociālajām grupām. Pieaugušiem cilvēkiem 
tie ir 40 lati mēnesī, bet bērniem – 45 lati mēnesī.
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a n e t e  s t r e l ē v i c a

Decembrī Jelgavā, Jelgavas novadā un Ozol
nieku novadā uz 7500 reģistrētajiem bez
darbniekiem Jelgavas NVA bija reģistrētas 
34 vakances.

Bezdarba maksimumu 
prognozē gada beigās
Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā mēneša 
laikā bezdarbs pieaudzis par 1,1 procentu, sa
sniedzot 16,4 procentus. Jelgavas NVA filiālē 
decembrī bezdarbnieka statuss Jelgavā piešķirts 
174, Jelgavas un Ozolnieku novadā 200 cilvē
kiem, bet novembrī 350 bezdarbnieki nosūtīti 
uz pasākumu Darba praktizēšana ar stipendiju.

NVA Jelgavas filiāles vadītājs Māris Nar
vils Jelgavnieki.lv paskaidroja, ka ievērojams 
bezdarba līmeņa pieaugums starp Jelgavu un 
abiem novadiem skaidrojams ar to, ka nova
dos ir vairāk cilvēku, kas nekad nav bijuši re
ģistrēti kā nodarbinātie un tagad, uzzinot par 
iespēju strādāt pašvaldības uzņēmumos, sa
ņemot stipendiju, steidzas izmantot šo iespē
ju. «Cilvēki redz, ka citi strādā un saņem šīs 
stipendijas, un arī paši vēlas tās saņemt. Tas 
arī ir galvenais iemesls, kādēļ novērojama tik 
liela atšķirība,» situāciju skaidro M. Narvils.

Viņš arī prognozē, ka bezdarbs gan Jel
gavā, gan abos novados turpinās pieaugt līdz 
šā gada vidum. «Gada otrajā pusē situācija 
nostabilizēsies bezdarba līmeņa pieaugums 
varētu samazināties. Uzskatu, ka 2010. gada 
beigās tas sasniegs maksimālos griestus un 
apstāsies,» prognozē M. Narvils. Viņš arī no
rāda, ka Jelgavā ir viens no zemākajiem bez
darba līmeņiem valstī un ir cerība, ka tas ne
sasniegs otrā desmita līmeni.

7500 bezdarbniekiem 
piedāvā tikai 34 vakances
NVA Jelgavas filiāles vadītājs Māris Narvils 
norāda, ka vairumā profesiju brīvu vakanču 

nav. Ņemot vērā, ka pašlaik uz 7500 bezdarb
niekiem tiek piedāvātas tikai 34 vakances, 
izredzes atrast darbu pielīdzināmas nullei. 
Arī Jelgavas uzņēmēji darbiniekus, izmanto
jot NVA starpniecību, meklē nelielā skaitā. 
M. Narvils to skaidro ar to, ka vairums lielo 
uzņēmumu izveidojuši paši savas datu bāzes, 
kurās meklē nepieciešamos darbiniekus, 
turklāt uzņēmēji mēdz meklēt darbiniekus 
arī pašu spēkiem. «NVA ir tikai viena no ie
spējām jaunu darbinieku piesaistei. Uzņēmē
jiem ir maza vajadzība pēc jauniem darbinie
kiem, jo pārsvarā visur notiek štatu samazi
nāšana, nevis paplašināšana un darba tirgus 
pašlaik ir ļoti pasīvs,» tā M. Narvils.

visvairāk bezdarbnieku – 
pārdevēji un palīgstrādnieki
NVA Jelgavas filiāle ik ceturksni apkopo sta
tistiku par profesijām, kurās ir vislielākais 
bezdarbnieku skaits. NVA Jelgavas filiāles 

vadītājs Māris Narvils pastāstīja, ka trešajā 
ceturksnī vislielākais bezdarbnieku skaits 
bija starp mazumtirdzniecības veikalu pār
devējiem – 405 bez darba esoši pārdevē
ji. Darbu cer atrast arī 350 palīgstrādnieki. 
Mazākā skaitā ir bez darba palikušie apko
pēji – 181, 147 automobiļu vadītāji, 133 celt
nieki, 109 apsargi. Darbu meklē arī 95 pār
došanas konsultanti un tikpat daudz celt
niecības apdares darbu speciālisti, 92 sēt
nieki, 90 šuvējas, 88 pavāri, 79 atslēdznieki, 
69 krāsotāji, 65 namdari un 60 kravas auto 
vadītāji.

Kopumā vislielākais bezdarbs vērojams 
profesijās, kas tiešā veidā saistītas ar tirdznie
cību, kā arī zemi kvalificēto profesiju pārstāv
ji – sētnieki un palīgstrādnieki. Tāpat liels 
bezdarbs vērojams ar celtniecību saistītajos 
amatos, jo šajā jomā izsludinātu brīvu vakan
ču pašlaik nav un izredzes atrast darbu ir ļoti 
niecīgas. 

Pēc Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) apkopotajiem 
statistikas datiem bezdarba līmenis 
21. decembrī Jelgavā sasniedzis 
13,4 procentus, salīdzinājumā ar 
2009. gada novembri bezdarbs 
pilsētā pieaudzis par 0,5 procentiem.

Bezdarba līmenis 
Jelgavā sasniedzis 
13,4 procentus
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transports

l i g i ta  l a P i ņ a  u n  P ē t e r i s  tau r i ņ š 

F oto :  a r h ī v s

Valsts akciju sabiedrības Starptautiskā lidosta 
«Rīga» drošības departamenta direktors Saul
vedis Šalājevs pastāstīja, ka lidostā strādā 
33 jelgavnieki, kuri līdz darbam nokļūst 
ar automašīnu vai sabiedrisko transportu. 
Diemžēl tiešais sabiedriskais transports mar
šrutā Jelgavalidosta Rīga nekursē, tāpēc lid

ostas darbinieki spiesti vispirms ar vilcienu 
vai starppilsētu autobusu nokļūt līdz Rīgai un 
tad ar 22. maršruta autobusu doties līdz savai 
darba vietai.

Jautāts, kā viņš pats nokļūst darbā, 
S. Šalājevs pavēstīja, ka izmanto savu auto
mobili, taču, cenšoties mazināt izdevumus 
par degvielu, nebrauc viens, bet gan kopā 
ar vēl dažiem lidostas darbiniekiem no Jel
gavas.

Starptautiskās lidostas Rīga jaunākais 
apskates inspektors jelgavnieks Toms Nei
lands stāsta, ka uz darbu no Jelgavas ar vil
cienu dodas jau iepriekšējā vakarā, tad pār
nakšņo Rīgā dzīvoklī, bet no rīta uz darbu 
dodas vai nu ar sabiedrisko transportu vai ar 
lidostas autobusu, kurš kursē lidostas darbi
nieku vajadzībām. «Šis autobuss paredzēts 
tikai lidostas darbiniekiem, tas Rīgā un Rī
gas apkaimē dzīvojošos nogādā darbā,» tā 
T. Neilands.

ar sabiedrisko transportu 
uz reisu nenokļūt
Tādas pašas grūtības kā lidostas darbinie
kiem rodas arī tiem jelgavniekiem, kas ko
mandējumā vai ceļojumā dodas no lidostas 
Rīga vai arī atgriežas mājās.

Pirmā lidmašīna no Rīgas izlido pulk
sten 6.00 uz Tallinu, līdz pulksten septi
ņiem paceļas vēl četras lidmašīnas uz Min
heni, Taškentu, Oslo un Stokholmu, bet 
līdz pulksten astoņiem no Rīgas tiek veikti 
reisi arī uz Kopenhāgenu, Stokholmu, Viļ
ņu, Briseli, Berlīni, Sanktpēterburgu, Hel
sinkiem un Palangu. Pēdējās lidmašīnas 
pulksten 23.55 dodas ceļā uz Helsinkiem, 
Tallinu un Kauņu. Jāteic, ka visi šie marš
ruti ir gana populāri, un tajos lido arī dau
dzi jelgavnieki.

Savukārt pirmā lidmašīna Rīgas lidos
tā nolaižas jau pulksten 5.15 no Ņujorkas, bet 
līdz pulksten astoņiem ielido vēl desmit lid
mašīnas no Telavivas, Dublinas, Taškentas, 
Tallinas, Tbilisi, Helsinkiem, Viļņas, Pleska
vas, Maskavas un Leipcigas. Pēdējās lidma
šīnas pulksten 23.30 ielido no Maskavas un 
Briseles.

Regulārajiem lidojumiem parasti var 
reģistrēties visu dienu. Oficiāls reģistrācijas 
sākums ir divas stundas, atsevišķos gadīju
mos – pusotru vai vienu stundu pirms izli
došanas. Reģistrācija parasti beidzas 3040 
minūtes pirms izlidošanas. Pēc šī laika re

lidostas darbinieki 
spiesti nakšņot Rīgā

sia Jelgavas autobusu 
parks valdes loceklis pēteris 

salkazanovs atzina, ka līdz 
šim sabiedriskais transports 

no Jelgavas uz lidostu Rīga 
nekad nav kursējis un neesot 

arī valsts pasūtījuma, kas 
liktu šādu maršrutu ieviest.

Sabiedriskais transports no Jelgavas līdz 
starptautiskajai lidostai Rīga nekursē, tāpēc 
jelgavnieki, lai nokļūtu lidostā, spiesti izmantot 
savus privātos automobiļus vai arī doties 
ievērojami garākā un apgrūtinošākā braucienā.
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ģistrācija un līdz ar to izlidošana var tikt at
teikta.

Nav grūti aprēķināt, kad un cikos jelgav
niekiem jādodas ceļā, lai pagūtu uz pirma
jiem reisiem vai atgrieztos Jelgavā pēc pēdē
jiem reisiem.

Pirmais elektrovilciens no Jelgavas uz 
Rīgu izbrauc pulksten 5.19, bet pēdējais – 
pulksten 22.22. Pirmais autobuss uz Rīgu 
darbdienās dodas pulksten 4.55 (brīvdienās – 
pulksten 6.05), pēdējais – pulksten 21.25.

Pirmais elektrovilciens no Rīgas uz Jel
gavu atiet pulksten 5.38, pēdējais – pulksten 
23.19. Pirmais autobuss uz Jelgavu darbdie
nās izbrauc pulksten 6.00 (brīvdienās – pulk
sten 6.45), pēdējais – pulksten 23.00.

Tātad, ja nav personīgā automobiļa vai 
negribas to atstāt stāvlaukumā Park & Fly 
(ja jāizbrauc no valsts uz ilgāku laiku), atliek 
vien lūgt kādu aizvest uz lidostu vai atvest no 
tās, citādi vajadzēs doties ceļā jau iepriekšējā 

vakarā vai nakšņot Rīgā pie paziņām vai kādā 
viesnīcā.

salkazanovs: valsts neliek 
veikt maršrutu uz lidostu
SIA Jelgavas autobusu parks valdes locek
lis Pēteris Salkazanovs atzina, ka līdz šim 
sabiedriskais transports no Jelgavas uz 
lidostu Rīga nekad nav kursējis un neesot 
arī valsts pasūtījuma, kas liktu šādu mar
šrutu ieviest.

Toties kopš 2007. gada starptautisko au
tobusu pārvadājumu uzņēmums Ecolines 
sadarbībā ar starptautisko lidostu Rīga sa
viem klientiem maršrutā RīgaTallinaRī
ga piedāvā pieturvietu Lidosta «Rīga». Eco-
lines autobusi šo maršrutu veic trīs rei
zes dienā. Sākot ar 2009. gada oktobri lid
ostā Rīga pietur arī maršruta KlaipēdaRī
gaKlaipēda autobuss, kas kursē reizi dienā. 
Pasažieriem, kas pārsvarā ir no Tallinas, Pēr

navas un Klaipēdas, nav jātērē papildus laiks 
un nauda, jo autobuss viņus nogādā tieši lid
ostā Rīga.

Atliek vien cerēt, ka reiz šādas ērtības būs 
pieejamas arī jelgavniekiem. 

uzziņa

Kā nokļūt lidostā Rīga un pilsētas centrā
 Satiksmi ar lidostu nodrošina 
22. maršruta autobusi, kas atiet no Abrenes 
ielas (virzienā uz lidostu) un no lidostas 
(virzienā uz pilsētas centru).
Lidostā izkāpšana ir tieši pie lidostas ēkas 
2. stāva līmenī, iekāpšana – autobusa 
pieturā, kas atrodas pretī lidostas ēkai.
Autobuss kursē ik pēc 10-30 minūtēm. 
Brauciena ilgums – aptuveni 30 minūtes, 
maksa – 60 santīmi (biļetes pie autobusa 
vadītāja).
Plašāku informāciju par autobusu 
satiksmes maršrutiem un kustības 
grafikiem var uzzināt mājaslapā  
www.rigassatiksme.lv.

 Satiksmi ar lidostu nodrošina arī 
viesnīcu Park Hotel, Hotel Māra, Islande 
Hotel un Radison SAS autobusi. 
Par autobusu cenām (maksas vai 
bezmaksas) jāinteresējas izvēlētajā 
viesnīcā, rezervējot numuru.

 No lidostas uz rīgas centru iespējams 
nokļūt ar lidsabiedrības airBaltic maršruta 
mikroautobusu Airport Express. 
Brauciena maksa – 3 lati. Norēķināties 
iespējams gan skaidrā naudā (tikai latos), 
gan ar maksājumu kartēm.  
Vairāk informācijas mājaslapā  
www.airbaltic.lv.

 No lidostas uz rīgas centru iespējams 
nokļūt ar firmu Rīgas taksometru parks, 
Rīgas taxi un Baltic taxi taksometriem.
Brauciens līdz pilsētas centram ilgst 
aptuveni 15 minūtes.
Cena – 1,50 lati par iekāpšanu plus 0,50 lati 
par kilometru, gaidīšana – seši lati stundā.



ekonomika

v e lg a  e i h Ma n e 

F oto :  r o l a n d s  B a r ta š e v i c s

Maizes un miltu ražotāja sia Zelta 
vārpa 5 ir viens no tiem jelgavas 
uzņēmumiem, ko krīze šķietami nav 
iespaidojusi. Gadu no gada firma 
paplašinājusi savu veikalu tīklu, 
pagājušajā gadā atverot jau septīto 
veikalu pilsētā.

Uzņēmums piegādā savu preci arī dau
dziem veikaliem ārpus Jelgavas. Zelta vārpa 5 
piedāvā plaša sortimenta konditorejas un mai
zes izstrādājumus, kas turklāt ir samērā lēti, 
salīdzinot ar citu maizes ražotāju piedāvāto 
produkciju.

Jautāts par pagājušo gadu, uzņēmuma val
des priekšsēdētājs Viktors Matjuhovs atzīst, ka 
ekonomikas lejupslīde skar arī maizes ražotā
jus. Pieprasītākas ir lētākas maizes šķirnes, 
uzņēmums ir gan paplašinājis savu sortimen
tu, gan samazinājis maizes cenas. Dažas akci
jas, piemēram, 20 procentu atlaide miltiem un 
klijām turpinās jau vairākus mēnešus.

Uz Jelgavnieki.lv jautājumu, vai uzņēmums 
paredzējis turpmāk vēl samazināt maizes ce
nas, V. Matjuhovs atbild: «Grūti prognozēt. It 
kā objektīvs pamats tam būtu – graudu iepir
kuma cenas rudenī bija par 2530 procentiem 
zemākas nekā iepriekšējā gadā. Bet uz pavasa
ra pusi tās parasti atkal ceļas. Pagaidām neko 

nevaru pateikt par jauno gadu. Ja nepieaugs 
cena elektrībai un gāzei, varbūt vēl mazliet va
rētu maizes cenas samazināt.»

Uzņēmuma darbiniekus nav skāris arī ta
gad tik parastais atlaišanas vilnis. «Savus dar
biniekus cenšamies saglabāt. Pagaidām vēl 
neviens cilvēks atbrīvots nav, algas gan vaja
dzēja samazināt. Ceram uz labākiem laikiem 
šogad. Un savu iespēju robežās cenšamies pa
līdzēt trūcīgajiem cilvēkiem ar maizi,» Vik
tors Matjuhovs ir lakonisks. 

Zelta vārpa cer 
uz labākiem laikiem

uzņēmums Zelta vārpa 5 ir gan 
paplašinājis savu sortimentu, gan 
samazinājis maizes cenas.
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a n e t e  s t r e l ē v i c a  u n  

r o l a n d s  B a r ta š e v i c s

Lauku piena valdes pārstāvis Kristaps 
Stankus pastāstīja, ka 15. septembrī piens 
tika iepirkts par 15 santīmiem litrā bez 
pievienotās vērtības nodokļa, bet jau de
cembra sākumā par litru bija jāmaksā 
20 santīmi.

K. Stankus, kurš septembrī Jelgavā atklā
ja pirmos divus piena automātus valstī, atzīst, 
ka biznesu jūtami ietekmējusi par 30 procen
tiem pieaugusī piena iepirkuma cena. Tiesa, 
tas nav kavējis paplašināt piena automātu tīk

lu Jelgavā un uzstādīt tos arī Rīgā. Kopumā to 
skaits sasniedzis 12.

Septembra nogalē divi piena automāti bija 
uzstādīti uzņēmuma Zelta vārpa 5 maizes ki
oskos Svētes un Ganību ielā. Turpmāko divu 
mēnešu laikā automāti Jelgavā uzstādīti vēl trīs 
vietās – Zelta vārpas 5 kioskā Akadēmijas ielā 
pretim Pils aptiekai un divi Pārlielupē – tirdz
niecības centros Valdeka un Pērnava. Galvas
pilsētā tie pašlaik ir septiņās vietās – seši liel
veikalos Maxima un viens Centrāltirgus piena 
paviljonā. Vēl notiek pārrunas par sadarbību 
ar Sky lielveikaliem, savukārt ar Rimi vadību 
vienošanās joprojām ir pārrunu formā.

K. Stankus šaubās, vai zemnieki, ceļot 
piena iepirkuma cenu, esošo situāciju spēj no
vērtēt objektīvi. «Tad, kad viņiem klājās grū
ti, par cenu varēja vienoties ļoti ātri, taču tik
ko parādījās pieprasījums no ārzemēm, viņi 
pretimnākšanu vairs neizrāda. Proti, pašlaik 
viņi atbalsta importu, tādējādi graujot iekšē
jo tirgu, kuru iekaro Lietuvas piensaimnieki 
un veikalu plauktos par zemu cenu parādās 
apšaubāmas izcelsmes piens un tā izstrādāju
mi,» ir sašutis uzņēmējs.

Gan Rīgā, gan Jelgavā pienu automātiem 
piegādā SIA Lielvircava Agro no Platones pa
gasta. K. Stankus norādīja, ka pieprasījums 
pēc 200 litru tilpuma automātos nopērkamā 
piena nav nedz samazinājies, nedz pieaudzis. 
«To var saukt par konstantu lielumu. Taču 
pēc iespējas ātrāk centīsimies nokārtot teh
niskos jautājumus un atrisināt citas lietas, kas 
saistītas ar tirdzniecību un loģistiku, lai varē
tu pievērsties klientu piesaistei,» uzsvēra uz
ņēmējs, piebilstot, ka tuvākajā laikā plānots 
uzstādīt jaunus piena automātus Rīgā. 

Piena automātos piens maksā dārgāk

Savs SIA par 100 latiem 
tikai no aprīļa

a n e t e  s t r e l ē v i c a

sava uzņēmuma nodibināšana par 
100 latiem vēl pāris mēnešu būs tikai 
sapnis, lai gan valdība to kā Jaungada 
dāvanu topošajiem uzņēmējiem solīja 
jau no janvāra. 

Uzņēmumu reģistra preses sekretāre Līga 
Brice žurnālam Jelgavnieki.lv pastāstīja, ka pēc 
informācijas izskanēšanas par uzņēmuma di-
bināšanai nepieciešamā pamatkapitāla sa-
mazināšanu no 2000 uz 100 latiem cilvēki pa-
stiprināti izrādījuši interesi par iespēju dibināt 
savu SIA. «Dibinot uzņēmumu, svarīgi atcerē-
ties, ka šis nepieciešamais pamatkapitāls nav 
vienīgais sarežģījums – uzņēmējam obligāti 
jāreģistrējas kā nodokļu maksātajam un, at-
karībā no darbības veida, nepieciešams iegūt 
dažādas licences,» atgādina L. Brice.

Viņa arī lēš, ka 2010. gadā, neskatoties uz 
plānoto SIA pamatkapitāla samazināšanu, 
tiks dibināti tikai par 10 procentiem vairāk 
jaunu uzņēmumu nekā 2009. gadā. Pēc 
Lursoft statistikas, 2009. gadā Jelgavā un Jel-
gavas rajonā reģistrēti 304 jauni uzņēmumi, 
bet 2008. gadā – 390. 

Savukārt Uzņēmumu reģistra Bauskas 
filiālē, kur savus uzņēmumus dodas reģistrēt 
arī Jelgavas topošie uzņēmēji, Jelgavnieki.lv 
noskaidroja, ka daudzi interesenti zvana un 
jautā par iespējām dibināt SIA ar 100 latu pa-
matkapitālu, bet finansiālu iemeslu dēļ viņi 
ir spiesti atlikt savu biznesa uzsākšanu un 
gaida aprīli, kad spēkā varētu stāties jaunie 
noteikumi. 

No 1. janvāra SIA Lauku piens piena automātos Jelgavā 
un Rīgā cena par litru piena palielinājusies no 40 līdz 
45 santīmiem. Tas tādēļ, ka kopš septembra ievērojami 
pieaugusi piena iepirkuma cena.
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sabiedrība

P ē t e r i s  tau r i ņ š

novembra beigās latviju aplidoja 
ziņa, ka Jelgavas pilsētas slimnīcas 
morgā sajauktas divas aizgājējas. 
par vainīgo tika atzīta morga 
sanitāre, kuru par pieļauto kļūdu 
atlaida no darba.

Toreiz tuvinieki, kas ieradās Jelgavas pil
sētas slimnīcas morgā, ieraudzīja, ka viņu 
nelaiķei paredzētajā šķirstā ceļam uz kap
sētu sagatavota cita sirmgalve. Vēlāk atklā
jās, ka īstā aizgājēja apglabāta jau iepriekšē
jā dienā. Laikraksts Latvijas Avīze norāda, 
ka atbildību būtu jāuzņemas arī apbedīšanas 
firmai Velis-A, bet slimnīcas vadība par vai
nīgo atzina tikai 58 gadus veco sievieti. No 
darba atbrīvotā morga sanitāre laikrakstam 
stāstīja, ka viss noticis lielā steigā, kad darbs 
dzen darbu.

SIA Kapu saimnieks īpašnieks Jānis Lau
va uzskata, ka šāds notikums bijis likumsa
karīgs, jo Jelgavas pilsētas slimnīcas morgs 
ir fiziski un morāli novecojis un to vajadzētu 
slēgt, taču tas pieder pilsētas pašvaldībai un 
tāpēc turpina darboties.

Apbedīšanas firma Kapu saimnieks Jelga
vā, Kazarmes ielā, darbojas kopš 2004. gada 
un piedāvā visus apbedīšanas pakalpojumus, 
kā arī izgatavo kapu pieminekļus.

2008. gadā uzņēmums iegādājies jaunu, 
modernu morga aukstumkameru. Aukstum
kamerā tiek nodrošināta ventilācija, uzglabā

šanai paredzētā temperatūra +40 C un vien
laicīgi var uzglabāt 20 nelaiķus.

Aizgājēju ķermeņu ievietošana un iz
ņemšana no aukstumkameras ir mehani
zēta un neprasa lielu fizisku spēku. Nelai
ķi uz firmas morgu tiek nogādāti bez mak
sas, ja tiek izmantots SIA Kapu saimnieks 
transports.

«Beidzot Jelgavas un apkārtējo nova
du iedzīvotāji var izvēlēties, kurā morgā uz
glabāt savus nelaiķus. Diemžēl Jelgavas paš
valdībai nepatīk pārmaiņas un konkurence. 
Tuviniekiem neprasa, kura morga pakalpo
jumus viņi izvēlēsies. Joprojām tiek uzspies
ti nekvalitatīvie un dārgie Jelgavas slimnī
cas morga pakalpojumi. Slimnīcā nomiru
šais cilvēks automātiski nokļūst tās morgā ar 
formalīna masku uz sejas. Par šādu proce
dūru aizgājēja tuvinieki uzzina tikai tad, kad 
ierodas maksāt par morga pakalpojumiem. 
Vai viņi šādu pakalpojumu gribējuši, nevie
nu neinteresē.

Formalīns ir 40% formaldehīda šķīdums, 
kuru lieto par dezinfekcijas līdzekli, kā arī 
tekstilrūpniecībā un graudu kodināšanā. Kā
pēc šī toksiskā viela jāliek mirušajam uz sejas, 
morga darbinieki paskaidrot nevar, bet čet
ri lati par to ir jāsamaksā. Tad vēl jāšķiras no 
sešiem latiem par mazgāšanu, pieciem latiem 
par ģērbšanu un trīs latiem par skūšanu. Un 
tas vēl nav viss. Vēl jāsedz uzglabāšanas izde
vumi trīs lati par diennakti un transporta pa
kalpojumi,» stāsta Jānis Lauva.

«Pilsētas vadībai ir aizmirsušies pirmsvē
lēšanu solījumi atbalstīt uzņēmējdarbību, ra
dīt jaunas darba vietas utt. Visi mani priekš
likumi, kā slimnīcai un pašvaldībai ietau
pīt tūkstošiem latu, domē atbalstu negūst,» 
turpina apbedīšanas firmas Kapu saimnieks 
īpašnieks. «Gribētos, lai jaunajā gadā Jelgavas 
dome sāktu domāt, kā celt iedzīvotāju labklā
jības līmeni un ļautu tiem ietaupīt naudu un 
izvēlēties pakalpojumu sniedzēju, arī izvadot 
tuviniekus aizsaulē.» 

l ī g a  g r e i š K a n e 

F oto :  l e l d e  B r i ģ e

līdz 31. janvārim portāls un žurnāls 
Jelgavnieki.lv aicina līdzcilvēkus 
ziedot ziemas apavus sievietēm, 
vīriešiem un bērniem, kas vēlāk 
aukstumā sildīs pilsētas trūcīgāko 
iedzīvotāju kājas.

«Saziedotie apavi tiks nogādāti Svētās Annas 
katedrālē un radošo domu un darbu centrā 
Svētelis, kur tie varēs atrast jaunus īpašnie
kus,» stāsta Jelgavnieki.lv galvenais redak
tors Māris Papēdis. Viņš lūdz ziedotājus nest 
lietošanai derīgus un nesabojātus apavus 
ar auklām, bez plīsumiem un citiem bojā
jumiem, jo trūkumcietējiem nebūs iespēja 

tos salabot. Tāpat apaviem vajadzētu būt 
notīrītiem.

M. Papēdis stāsta, ka Jelgavnieki.lv arī līdz 
šim iesaistījušies dažādos labdarības pasāku
mus, no kuriem nesenākais bija 2. janvārī or

ganizētais pasākums bērniem ar īpašām va
jadzībām.

Ziedojumus ik darba dienu var nogādāt 
portāla un žurnāla Jelgavnieki.lv redakcijā Kato
ļu ielā 2b, trešajā stāvā, no pulksten 9 līdz 18. 

izvēles iespēja, izvadot aizsaulē

Jelgavnieki.lv aicina ziedot 
ziemas apavus
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volejbols

Mā r i s  Pa P ē d i s 

F oto :  l e l d e  B r i ģ e  u n  s a n t i s  z ī B e r g s

Pēc pirmā apļa spēlēm Ozolnieku volejbolisti 
Schenker līgā bija labākie no Latvijas klubiem un 
ieņēma ceturto vietu. Piektā bija Lāse-R/ Rī ga, 
bet astotā – Daugavpils universitāte.

Schenker līgas regulārais čempionāts sā
kās 17. oktobrī un tajā piedalās deviņas ko
mandas, kas izspēlē divu apļu turnīru, pēc 
kura februāra vidū sekos izslēgšanas spēles. 

Šajā sezonā Schenker līgā piedalās seši 
Igaunijas un trīs Latvijas klubi. Līgu pame
tis vienīgais Lietuvas klubs, kā arī daži igauņu 
un latviešu klubi. Par Baltijas Volejbola līgas 
spēcīgākās komandas titulu kopā ar Biolars/
Olaine-Ozolnieki sacenšas Pērnavas VK, Tal
linas Selver, Veru Valio Vorũ VK, Tartu TTÜ, 
Rakveres Grossi TK, Tartu Pere Leib, Daugav
pils universitātes un Lāse-R/Rīga komandas.

Starpsezonu periodā volejbola klubus 
skāra visai lielas pārmaiņas. Secen negā
ja ekonomiskās krīzes izraisītās finansiālās 
problēmas, tāpēc profesionālu volejbola klu
bu Latvijā vairs nav palicis. Schenker līgā ta
gad spēlē pusprofesionālas komandas, jo liela 
daļa labāko volejbolistu starpsezonā atradu
ši jaunas komandas ārzemēs. Tiesa, Biolars/
Olaine-Ozolnieki jau iepriekšējos gados bal
stījās uz pusprofesionāliem spēlētājiem.

Zaudē veterānus un 
iegūst papildinājumu
Ozolnieku komandas sastāvā šajā sezonā 
vairs nespēlē pieredzējušais otrā tempa uz
brucējs Viktors Ceplītis. Maizes pelnīšanā 
ārpus Latvijas robežām devies arī vēl viens 
veterāns, bijušais Latvijas izlases spēlētājs 
Vadims Kardašs un Ēriks Baiks. Traumas dēļ 
nespēlē Konstantīns Serjapins.

Sastāvu papildinājuši bijušais Cēsu alus 
komandas kapteinis Aivars Siļutins, viens no 
labākajiem servētājiem Rolands Ozoliņš no 
Elvi/Kuldīga un libero Ingars Ivanovs un Ro
māns Saušs no Lāse-R/Rīga. Sastāvā no ie

priekšējās sezonas palikuši vairāki komandas 
vilcēji – Ivo Baranovskis, Raimonds Vilmanis, 
Andrejs Baburovs un Andrejs Jamrovskis.

Komandu arī šajā sezonā trenē pieredzē
jušies treneri Jurijs Deveikuss un Zigismunds 
Grigoļunovičs.

Pagājušajā sezonā Biolars/Ozolnieki ko
manda Schenker volejbola līgā izcīnīja 4. vie
tu, Latvijas čempionātā – 3. vietu, bet Latvijas 
kausa izcīņā ierindojās 2. vietā.

Ekonomiskā krīze skar 
arī volejbolistus
Darbs pie jaunās sezonas sākās jau augustā, 
kad, neraugoties uz krīzi, cerības deva gal
venais atbalstītājs, komandā izdevās uzaici
nāt arī labus spēlētājus, lai gan tajā pašā laikā 
citas komandas bruka.

«Sportā tas jau nav labākais variants, ka 
nav konkurences,» saka volejbola kluba Bio-
lars/Olaine-Ozolnieki prezidents Rolands Ba
ranovskis, jautāts, kā sākusies gatavošanās 
jaunajai sezonai. «Nav izaugsmes un nekāda 
prieka nedz par pirmo, nedz otro vietu. Bet 
tas nenozīmē, ka Latvijā volejbols kļuvis vā
jāks, – vienīgi spēlētāji sadalījušies pa zemā
kām līgām. Volejbols kopā ar riteņbraukšanu 
popularitātes ziņā ieņem ceturto piekto vie
tu valstī.»

Komandas sagatavošanās process aizritē
ja normāli, tika paveikts liels darbs, taču sā
kās problēmas ar algu izmaksu. Daļa spēlētā
ju mācās un papildus ienākumu viņiem nav, 
daļa strādā – kādreiz varēja viņiem samak
sāt par treniņos un spēlēs pavadīto laiku. Tas, 
protams, atstāja zināmu ietekmi uz treniņu 
procesu, lai gan tas nav galvenais, kāpēc nav 
labu rezultātu. Visiem spēlētājiem ir sportisks 
gars, tāpēc jau viņi trenējas un spēlē, tomēr 
nenokārtotās sadzīves problēmas, protams, 
atstāj savu iespaidu.

Diemžēl mūsu volejbolistu galvenais at
balstītājs ilgstoši slimo, tāpēc aizvien vēl pa
stāv problēmas ar komandas finansējuma no
drošināšanu.

«Mēs turpināsim ķepuroties, iespējams, 
mums atkal palīdzēs Poliurs,» stāsta R. Bara
novskis.

Putins atļauj ozīšiem 
spēlēt Kaļiņingradā
Gatavojoties jaunajai sezonai, Ozolnieku 
volejbolisti ar komandas sponsora atbal
stu spēlēja Krievijas kausa izcīņas pusfinā
lā Kaļiņingradā. Izrādās, ka turienes sporta 
dzīves vadītājs ir bijušais Radiotehniķa spē
lētājs, kurš, labi pārzinot Latvijas un Krie
vijas attiecības, mūsu volejbolistu spēlēša
nu oficiālā turnīrā saskaņoja ar Krievijas 
premjerministru Vladimiru Putinu. Inte
resanti, ka ukraiņu komanda šādu atļauju 
nesaņēma.

Pēc spēlēm Kaļiņingradā saaukstējās pie
ci pamatsastāva spēlētāji, tāpēc pirmajās di
vās Schenker līgas spēlēs tika zaudēts, lai gan 
vajadzēja uzvarēt. Laukumā varēja iziet tikai 
astoņi spēlētāji.

Mest plinti krūmos komanda negrasās, lai 
gan īstas motivācijas spēlēšanai tomēr nav.

«Volejbolu Ozolniekos spēlē jau 43 gadus,» 
uzsver R. Baranovskis. Tas nav vienas dienas 
darbs, kas ieguldīts komandas izveidošanā un 
uzturēšanā. Protams, izvērtējot tagadējo situā
ciju, var teikt, ka brūk visi, un mēs tiem līdzi. 
Taču, paskatoties atpakaļ, var teikt, ka iepriek
šējos gados volejbols pakāpeniski gājis uz aug
šu. Bet, ja aptrūksies naudas, klubs būs jāslēdz. 
Solījumi ir bijuši daudz, bet…

«Mūs, protams, balsta apziņa, ka neesam 
paši sliktākie, drīzāk gan vieni no labākajiem.

Šogad Schenker līgā Latviju pārstāv ti
kai trīs vienības, kas gana paplucinātas, to
mēr spēku samēros ir diezgan vienādas. Tur
klāt nevar teikt, ka spēles līmenis ir zems, tie

ozolnieku volejbola 
komanda izdzīvos

Ar uzvaru Schenker volejbola līgas otro apli 3. janvārī 
sāka Biolars/Olaine-Ozolnieki komanda, kas Daugavpilī 
pārliecinoši uzvarēja vietējās universitātes komandu. 
Bet par to, ar ko šī sezona atšķiras no iepriekšējām, 
stāsta Ozolnieku volejbola kluba prezidents Rolands 
Baranovskis.
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sa, kaut kas allaž pietrūkst. Bet tur jau slēpjas 
sporta burvība,» spriež Rolands Baranovskis.

Divi spēlētāji, pret kuriem klubs nevarē
ja pildīt savas saistības, izvēlējās zemāku spē
les līmeni – viņi devās uz Francijas trešo līgu, 
kur mēnesī pelna 15002000 eiro, un ir no
drošināti ar dzīvokli.

Ozolnieku dome grib 
pelnīt naudu ar sportu
Bet pie mums… Salīdzinājumam ņemsim kaut 
vai Krieviju, kurā, lai kā klātos, ar Putina atbal
stu par sportu neaizmirst. Jau pieminētajā Ka
ļiņingradā sporta halle izmaksājusi 35 miljonus 
latu budžeta naudas un tai līdzās ir mākslīgais 
futbola laukums, hokeja halle un baseins. 

«Diemžēl mums jādomā, kam izīrēt telpas, 
lai varētu pelnīt kādu naudu,» secina R. Bara
novskis, kurš ir arī Ozolnieku sporta centra di
rektors un Ozolnieku novada domes deputāts. 
Domē spriež, kam atdot nomā sporta namu, 
jo gadā tas izmaksā 50 tūkstošus latu. Tiesa, 
kādus 20 tūkstošus latu sporta centrs atpelna. 

Bet atdodot kādam nomā, nomnieka mērķis 
būs pelnīt pēc iespējas vairāk naudas. Bet ta
gad, šajā nabadzības laikā, vajag rīkoties pavi
sam otrādi – jādod iespēja cilvēkiem, vispirms 
jau bērniem, ienākt sporta centrā bez maksas. 
«Jāpanāk, lai šis laiks cilvēkiem būtu piepildīts, 
lai viņi neieslīgtu bezcerībā, nevis rēķināt, kā 
vairāk nopelnīt,» par savu taisnību gatavs cīnī
ties Rolands Baranovskis. «Tas faktiski ir valsts 
pienākums – dot arī ko pretim, nevis visu lai
ku griezt un griezt nost…»

Mērķis – iekļūt Schenker līgas 
četriniekā
Jautāts, vai komanda šajā sezonā izvirzīju
si kādu mērķi, R. Baranovskis atsmej, ka 
vasarā, sanākot kopā, runājuši, ka vajadzē
tu izcīnīt Latvijas kausu un valsts čempiona 
titulu. Nu, kausa izcīņas finālā, tāpat kā gadu 
iepriekš, Ozolnieki jau piekāpās Lāse-R/Rīga 
komandai… Bet, ja nopietni, galvenais, esot 
laukumā, ir spēlēt ar visu atdevi, jo kāpēc tad 
būtu jāiziet laukumā? Nevar iznākt laukumā 

un nospēlēt tieši tik daudz, cik maksā. Vajag 
būt otrādi, bet atkal priekšā nauda.

Tomēr nevar teikt, ka Ozolnieku volejbo
listiem nekādu mērķu nav. Komanda nav at
metusi cerības cīnīties, lai iekļūtu Schenker 
līgas labāko četriniekā. Līdzšinējie spēļu re
zultāti liecina, ka komandai tas ir pa spēkam. 
Turklāt komandai ir labs treneris Jurijs De
veikuss, kas savās prasībās ir maksimālists. 
Tiesa, iepriekšējais treneris Oļegs Antropovs 
bija vēl stingrāks – ja spēlētājs nokavēja treni
ņa sākumu, trenēties viņš vairs netika. Tagad 
gan ar tādiem paņēmieniem vairs netrenē.

Komanda regulāri trenējas piecas reizes 
nedēļā pa divām stundām, treniņiem pietiek. 
Tiesa, treneris uzskata, ka vajadzētu vairāk, 
jo, piemēram, igauņi trenējas deviņas des
mit reizes nedēļā. Bet arī treniņiem vajadzī
ga nauda. Un sportistiem jāmaksā par benzī
nu ceļam no Rīgas.

Kluba prezidents Rolands Baranovskis ir 
pārliecināts, ka volejbola komanda izdzīvos: 
«Mēs turamies!» 

Biolars/olaine-ozolnieki 
Komandas vizītKarte

Ozolnieku vīriešu volejbola komanda 
gadu gaitā guvusi dažādus augstus 
sasniegumus gan Latvijā, gan aiz tās 
robežām.

Tikai kopš 2000. gada četras reizes izcīnīts 
Latvijas čempiona tituls, bet 2006. gadā – 
jaunās Schenker līgas pirmā čempiona 
tituls. Turnīrā togad piedalījās pa sešām 
komandām no Latvijas un Igaunijas.

Startējot ar Jelgavas rajona vārdu, 
Ozolnieku volejbolisti uzvarējuši visās 
trijās Trīszvaigžņu spēlēs, bijuši Lauku 
sporta spēļu un pirmās Latvijas olimpiādes 
uzvarētāji.

Pēc veiksmīgiem startiem vairāku gadu 
garumā turnīrā Nīderlandē, kurā tika 
gūtas uzvaras pār Krievijas CSKA, Francijas 
un citu lielvalstu komandām, pretinieku 
spēlētāji meklēja kartes, lai uzzinātu, kur 
atrodas Latvija, Jelgava, Ozolnieki.

2001. gadā mūsu volejbolisti pirmie no 
Latvijas klubu komandām devās iekarot 
Eiropu, piedaloties CEV kausa izcīņā. 
Arī Ozolniekos tika organizētas vairākas 
Eiropas kausu atlases sacensības.

Ilgus gadus komandu vadīja olimpiskais 
čempions Oļegs Antropovs, bet kopš 
1995. gada galvenais treneris ir viņa 
skolnieks izcilais Latvijas volejbolists Jurijs 
Deveikuss.

Vairāk nekā 10 gadus komandu uzticīgi 
balstījis ģenerālsponsors SIA Poliurs, 
kam pēdējos divus gadus pievienojās 
SIa Biolars.

ozolnieku volejbola komandai ir labs 
treneris Jurijs deveikuss, kas savās prasībās 
ir maksimālists.

kluba prezidents 
Rolands Baranovskis: 
«mēs turamies!»

pēc pirmā apļa spēlēm ozolnieku 
volejbolisti Schenker līgā bija 
labākie no latvijas klubiem un 
ieņēma ceturto vietu.
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rieKstuKalns zviedru cepure

mežKalni

atpūta

kalnu slēpošanas 
prieki rietumpusē

Latvijas nepastāvīgā ziema sagādājusi kārtējo 
pārsteigumu – daļu savu sniega krājumu dāvājot 
cilvēkiem, kuri steidz izmantot šo ziemas labvēlību. 
Slēpošanas kalnu cienītājiem, kuru vidū ir arī 
jelgavnieki, iestājies karsts laiks.

P ē t e r i s  tau r i ņ š 

F oto :  v i l n i s  K o z lo v s K i s

Jelgavas pievārtē kārtīgu kalnu diemžēl ne
atrast, tāpēc jelgavniekiem jādodas uz citiem 
Latvijas novadiem un no 34 kalniem jāiz
vēlas sev tīkamākais. Jelgavnieki.lv šoreiz 
iesaka doties uz valsts rietumpusē esošajiem 
kalniem.

Vistuvāk mūsu pilsētai atrodas Riekstu
kalns un Mežkalni Baldonē, kurus iecienī
juši arī daudzi jelgavnieki. Citi savukārt do
das uz Milzkalnu pie Tukuma, leģendām ap
vīto Zviedru cepuri Kandavas pusē, Jēkaba 
gravu pie Tukuma, Kamparkalnu Talsu pie
vārtē un uz mākslīgi uzbērto Lemberga hūti 
Ventspilī. Katram kalnam sava pievilcība un 
pielūdzēji.

riekstukalns atrodas apmēram 30 minūšu 
braucienā no rīgas robežas.
riekstukalna trases ir piemērotas 
gan pieredzējušiem slēpotājiem un 
snovotājiem, gan mierīgāku nobraucienu 
cienītājiem un arī tiem, kuri tikai nesen 
atklājuši šos atpūtas veidus. 
riekstukalnā ir astoņas dažādas sarežģītības 
trases 250-320 metru garumā – četras 
slaloma trases, borderkrosa trase, 
snovborda parks, iesācēju trase un ragaviņu 
kalniņš.
 Augstums: 42-47 metri.
 Darbojas 11 pacēlāji.
 Darba laiks: pirmdienās no plkst. 14 līdz 
24, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 
plkst. 12 līdz 24, piektdienās no plkst. 12 līdz 
1, sestdienās no plkst. 9 līdz 1 un svētdienās 
no plkst. 9 līdz 22.
 Kalna pakājē ir trīs plašas autostāvvietas.
 Var iznomāt Elan un Head slaloma 
slēpes un snova dēļus. Noma maksa par 
stundu Ls 3,5 + Ls 1,5 par katru nākamo 
stundu.
 Iesācējiem pieejamas slēpošanas 
apmācības – nodarbība ar instruktoru 
maksā Ls 8 par 45 minūtēm.
Otrdienās un ceturtdienās plkst. 19 uz 
slēpošanas skoliņu tiek gaidīti bērni vecumā 
no pieciem līdz 10 gadiem. Maksa par vienu 
nodarbību Ls 7, tās ilgums – pusotra stunda. 
Sīkāka informācija un pieteikšanās pa 
tālruni 29112281 (Santa) vai 26114403 (Līga).
 Darbojas kafejnīca Riekstu krogs.
 Sīkāka informācija: www.riekstukalns.lv, 
tālrunis 28777888.

Mežkalni atrodas pie Baldones 
observatorijas, kas ir piecu kilometru 
attālumā no Baldones un aptuveni 
37 kilometru attālumā no rīgas centra.
Pirmās trases Mežkalnos izveidotas jau 
pirms aptuveni 40 gadiem. Tās bija kalna 
visstāvākās nogāzes (tagad A2 un Z2) ar 
trošu un āķu pacēlājiem.
Pirms šīs sezonas uzlabots ziemeļu nogāzes 
pacēlājs, tagad tas ir tablešu pacēlājs – 
tabletes būs biežāk, kas paātrinās 
pacelšanos kalnos. Paplašināts snovparks 
un uzlabots pārbrauciens uz V trasēm.
Mežkalnos ir astoņas trases (četras 
nogāzes) 100-315 metru garumā.
 Augstums: 46 metri.
 Darbojas pieci pacēlāji.
 Darba laiks: katru dienu no plkst. 10 līdz 24.
 Visu trašu pakājēs ierīkotas ērtas 
autostāvvietas.
 Var iznomāt slaloma slēpes un snovborda 
dēļus. Nomas maksa par stundu Ls 2 + Ls 1 
par katru nākamo stundu.
 Darbojas kafejnīca un viesu nams.
 Sīkāka informācija: www.mezkalni.lv, 
tālrunis 26432275.

Zviedru cepure atrodas Kandavas novada 
Matkules pagasta Piltiņos.
Leģenda par Zviedru cepuri vēsta, ka šis 
uzkalniņš ir bijusi kulta vieta. Tas uzmests 
Zviedru kara laikā 17. gadsimtā. Te apbedīts 
kāds zviedru karavadonis un viņa sieva. 
Viņiem par piemiņu iestādīti liepa un ozols, 
bet pašu kalnu karavīri uzmetuši ar cepurēm. 
Tepat apglabāti 200 karavīri ar visiem zirgiem.
Zviedru cepurē ir divas trases 220 un 
300 metru garumā.
 Augstums: 45 metri.
 Darbojas četri pacēlāji.
 Darba laiks: pirmdienās, otrdienās, 
trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no 
plkst. 12 līdz 1, sestdienās no plkst. 10 līdz 1 
un svētdienās no plkst. 10 līdz 23.
 Var iznomāt slaloma slēpes un snovborda 
dēļus.
 Zviedru cepurei ir vairākas īpašības, kas 
to padara par ideālu mācību kalnu. Trases 
garums ir 300 metri, kas Latvijā ir liels 
retums. Ir arī 50 metru garš bērnu kalniņš. 
Trešdaļa kalna ir izteikti stāvāka. Tas viss 
padara kalnu par ideālu mācību poligonu.
Iesācējiem pieejamas slēpošanas un 
snovošanas apmācības ar instruktoru. 
Sīkāka informācija un pieteikšanās pa 
tālruni 29479013 (Gints), 26573525 (Gunārs) 
vai 29185952 (Aldis).
 Kalnā uzstādīta vebkamera.
 Darbojas kafejnīca Zviedru cepure.
 Nakšņošana piecos četrvietīgos un vienā 
sešvietīgā namiņā.
 Sīkāka informācija: www.zviedrucepure.lv, 
tālrunis 26405405 vai 26514001.
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milzKalns jēKaba grava

lemberga hūte

KamparKalns

Milzkalns atrodas Smārdes pagasta 
Milzkalnē.
Milzkalns ir viens no populārākajiem 
Latvijas slēpošanas kūrortiem, kur satiekas 
stilīgākie aktīvās atpūtas atbalstītāji. Tas ir 
mājīgs un draudzīgs atpūtas komplekss, 
kur ziemas priekiem var nodoties visa 
ģimene.
Milzkalnā ir astoņas dažādu grūtības 
pakāpju trases 160-320 metru garumā, 
slēpošanas kalns, snovparks un bērnu 
kalniņš.
Dabas vērotājiem un tiem, kam patīk 
izbaudīt mierīgu slēpošanu, iesaka 
izmēģināt Amigo trasi un Troļļu trasi. Amigo 
trase būs pa spēkam ikvienam, savukārt 
Troļļu trasē var izbaudīt lēzeno nogāzi ar 
fantastiskiem dabas skatiem. Abās trasēs 
var nokļūt ar 3. pacēlāju.
Snovbordistiem – snovparks ar platiem un 
ērtiem tramplīniem – pietiekami jaudīgs 
pat vistrakākajiem snoveriem. Galvu 
reibinošu ātrumu var izbaudīt borderkrosa 
trasē. Jaunajai sezonai snovparku 
sagatavoja pieredzējuši šeipotāji  no 
Somijas.
Pārliecinātiem slalomistiem un snoveriem 
paredzētas piecas trases galvenajā nogāzē 
ar dažādiem šķēršļiem.
Iesācējiem – bērnu kalniņš. Paredzēts ne 
vien mazajiem rakariem, bet ikvienam, 
kas vēlas mācīties slēpot. Neslēpotājiem – 
ragaviņu kalns. Lielisks veids, kur atpūsties 
tiem, kas dod priekšroku visu veidu 
šļūcamajiem priekšmetiem – ragaviņām, 
plēvēm, kamerām...
 Augstums: 45 metri.
 Darbojas astoņi pacēlāji.
 Darba laiks: pirmdienās no plkst. 14 līdz 
24, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 
plkst. 12 līdz 24, piektdienās no plkst. 12 līdz 
1, sestdienās no plkst. 9 līdz 1 un svētdienās 
no plkst. 9 līdz 22.
 Var iznomāt slaloma slēpes un snovborda 
dēļus. Nomas maksa par stundu Ls 3,5, par 
divām stundām Ls 4,5 + Ls 1,5 par katru 
nākamo stundu. VIP noma: Ls 7 + Ls 3 par 
katru nākamo stundu.
 Iesācējiem pieejamas slēpošanas 
apmācības – nodarbība ar instruktoru 
maksā Ls 8 par 45 minūtēm.
 Ja iecerēta garāka atpūta, pārnakšņot var 
viesnīcā Milzkalns, kurā ir 17 numuri divām 
līdz piecām personām.
 Darbojas Milžu krogs un bistro Milžu 
uzkodas.
 Kalnā uzstādīta vebkamera.
 Sīkāka informācija: www.milzkalns.lv, 
tālrunis 26222333.

Jēkaba grava atrodas Sēmes pagasta 
Puneniekos, 3,5 kilometrus no Tukuma, 
braucot pa Tukuma-Engures šoseju. Ceļa 
malā ir norāde uz 500 metru attālo kalnu.
Jēkaba gravā ir slaloma trases 250 un 
200 metru garumā, snovborda parks 
250 metru garumā un bērnu kalns 160 metru 
garumā.
 Augstums: 35-45 metri.
 Darbojas četri pacēlāji.
 Darba laiks: pirmdienās, otrdienās, 
trešdienās un ceturtdienās no plkst. 12 
līdz 23, piektdienās no plkst. 12 līdz 24, 
sestdienās no plkst. 9 līdz 24 un svētdienās 
no plkst. 9 līdz 22.
 Var iznomāt slēpes, slēpju zābakus, 
snovborda dēļus, snovborda zābakus, 
snovbleidus un bērnu ķiveres. Nomas 
maksa par stundu Ls 3 + Ls 1,5 par katru 
nākamo stundu.
 Iesācējiem pieejamas slēpošanas un 
snovošanas apmācības ar instruktoru. 
Sīkāka informācija un pieteikšanās pa 
tālruni 29551182.
 Slēpju un snovborda dēļu apkope. Sīkāka 
informācija pa tālruni 26333371.
 Kalnā uzstādīta vebkamera.
 Darbojas kafejnīca.
 Sīkāka informācija: www.grava.lv,  
tālrunis 29551182.

Kamparkalns atrodas piecu kilometru 
attālumā no Talsiem, norādes 
Mundigciemā un Talsu-Jūrmalas šosejas 
otrajā kilometrā.
Talsu pauguraines augstienes pakājē 
Kamparkalnā ir divas apgaismotas trases 
260 un 300 metru garumā un bērnu kalniņš 
80 metru garumā bez pacēlāja.
 Augstums: 45 un 25 metri.
 Darbojas divi pacēlāji.
 Darba laiks: pirmdienās no plkst. 14 līdz 
24, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 
plkst. 12 līdz 24, piektdienās no plkst. 12 līdz 
1, sestdienās no plkst. 10 līdz 1 un svētdienās 
no plkst. 10 līdz 24.
 Var iznomāt slaloma slēpes un 
snovborda dēļus. Nomas maksa par 
stundu Ls 3 + Ls 1 par katru nākamo 
stundu vai Ls 8 dienā.
 Iesācējiem pieejamas apmācības ar 
instruktoru.
 Darbojas kafejnīca.
 Nakšņošana viesu namā ar banketu zāli 
un pirti.
 Sīkāka informācija: www.kamparkalns.lv, 
tālrunis 29518415, 29992933 vai 29860075.

Lemberga hūte atrodas Ventspilī, Saules 
ielā 141.
Slēpošanas kalns ir unikāls, jo veidots 
mākslīgi no būvgružiem un nederīga 
ielu grunts seguma. No 2005. gada, kad 
slēpošanas kalns pirmo reizi tika atvērts 
apmeklētājiem, katru vasaru notiek tā 
paaugstināšanas darbi un šosezon tas 
jau sasniedzis 44 metru augstumu. Kalna 
virsotnē paveras brīnišķīgs skats pāri 
priedēm uz jūru un pilsētu.
Lemberga hūtē ir četras trases – slēpošanas 
trase, snovborda trase ar tramplīniem, 
reiliem un slaidiem, kameršļūkšanas trase 
un iesācēju trase.
 Augstums: 44 metri.
 Darbojas trīs pacēlāji.
 Darba laiks: pirmdienās, otrdienās, 
trešdienās un ceturtdienās no plkst. 15 
līdz 22, piektdienās no plkst. 15 līdz 24, 
sestdienās no plkst. 11 līdz 24 un svētdienās 
no plkst. 11 līdz 22.
 Var iznomāt slaloma slēpes un snovborda 
komplektu. Nomas maksa pirmdienās, 
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un 
piektdienās no plkst. 15 līdz 18 – Ls 2 par visu 
periodu. Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, 
ceturtdienās un piektdienās no plkst. 18 
līdz 22 un sestdienās un svētdienās nomas 
maksa par stundu Ls 3,5 + Ls 2 par katru 
nākamo stundu.
 Iesācējiem pieejamas slēpošanas un 
snovošanas apmācības ar instruktoru.
 Darbojas kafejnīca Stender’s pica.
 Sīkāka informācija: www.lembergahute.lv, 
tālrunis 28611333.
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ozolnieku mežā arī šogad izveidota 
distanču slēpošanas trase 2,5 kilometru 
garumā, kas ik gadu ļauj baudīt ziemas 
priekus ne vien ozolnieku, bet arī Jelgavas 
un tuvākās apkaimes iedzīvotājiem.

Ozolnieku sporta centra direktors Rolands 
Baranovskis, kas ik gadu uzņemas trases ie
rīkošanu, pastāstīja, ka arī šajā ziemā izveido

ta un ar motociklu izbraukta slēpošanas trase 
Ozolniekos, kas atrodas bijušās šautuves te
ritorijā un sākas pie Ozolnieku katlu mājas. 
«Aicinu izmantot trasi visus slēpot gribētā
jus, sevišķi no Ozolnieku novada,» atpūsties 
svaigā gaisā vedina R. Baranovskis.

«Slēpošanas trase šajā vietā tiek ierīko
ta jau kopš 1986. gada. Toreiz tika speciāli iz
cirsts mežs, izveidoti mākslīgi uzkalniņi, tad 
trase bija arī apgaismota, taču tagad diemžēl 
trasi vairs neizgaismo,» piebilst R. Baranovs
kis. Trasē var slēpot bez maksas un slēpotāju 
ērtībām ierīkota arī autostāvieta.

Sporta centra direktors pastāstīja: «Tra
si ar sniega motociklu izbraucām 23. decem
brī, jo sniegs bija mitrs, kas ļoti labi padodas 
blietēšanai.» Pagājušā gadā trasē varēja slē
pot trīs mēnešus, taču trases izmantošanas 
ilgums atkarīgs no Latvijas mainīgajiem lai
ka apstākļiem.

«Trases ierīkošanu uzņēmies Ozolnie
ku sporta centrs, taču arī Ozolnieku novada 
dome sniedz atbalstu, cik nu tas iespējams,» 
tā R. Baranovskis. 

r o l a n d s  B a r ta š e v i c s 

F oto :  r o l a n d s  B a r ta š e v i c s

Jaunā ēdināšanas uzņēmuma Hercogs īpaš
nieki ir divi uzņēmēji no Dobeles – Andris 
Rūmītis un Māris Neimanis, no kuriem 
A. Rūmītis ir kaislīgs zolītes spēlētājs.

Hercogā 27. decembrī notika pirmās 
zolītes sacensības jeb 2009. gada noslēgu
ma Jelgavas un Jūrmalas apvienotais tur
nīrs zolītē, kurā piedalījās 40 spēlētāju ne 
tikai no Jelgavas un Jūrmalas, bet arī no 
Bauskas, Aizkraukles, Rīgas, Dobeles un 
Kandavas.

3. janvārī kafejnīcā sākās 2010. gada Jel
gavas kausa izcīņa zolītē, kurai paredzētas vēl 
11 kārtas – katru mēnesi pa vienai. Lai pieda
lītos turnīrā, nav jāpiesakās iepriekš, vien jā
ierodas sacensību norises vietā. Dalības mak

sa ir desmit lati no personas, bet organizators 
tās cenā iekļāvis arī pusdienas.

Sacensības organizē un tiesā jelgavnieks, 
SIA Krāšņuguns valdes loceklis, Latvijas 
Amatniecības kameras Podnieku biedrības 
vadītājs, kamīnu un krāšņu meistars Arnolds 
Strazdiņš, kurš ir liels zoles cienītājs, un ar šo 
spēli aizraujas jau aptuveni desmit gadus, gan 
aktīvi spēlējot, tostarp rīdzinieku zoles klubā 
Melnais kaķis, gan rīkojot dažādus turnīrus.

A. Strazdiņš ir arī Latvijas Zoles federāci
jas valdes loceklis, kurš kopā ar citiem jelgav
niekiem pērnā gada novembrī izveidoja in
terneta mājaslapu www.zolei.lv.

A. Strazdiņš no pērnā gada septembra 
rīko arī zoles turnīru deviņu mēnešu garumā 
starp pāriem jeb sacensības Jelgavas Divcīņu 
kauss, kuras notiek Latvijas Krājbankas ledus 
hallē. Nākamās sacensības notiks 23. janvārī.

Nākamā kārta Jelgavas kausa izcīņā zolī
tē paredzēta 7. februārī, bet, sākot no 13. jan
vāra, Hercogā katru trešdienu notiks vairāku 
galda spēļu – zolītes, dambretes, novusa, do
mino un, iespējams, arī šaha – turnīri.

Līdz šim dažādi turnīri zolītē Jelgavā tika 
rīkoti restorānā Līgo un citviet, taču, tā kā 
jaunā ēdināšanas uzņēmuma īpašnieki ar Ar
noldu Strazdiņu ir labi paziņas, turpmāk sa
censības notiks Hercogā. 

Aicina uz zolīti un 
citām galda spēlēm

Zolītes sacensības organizē un tiesā 
jelgavnieks arnolds strazdiņš.

Ozolniekos pieejama 
slēpošanas trase

Pagājušā gada decembrī atvērtā ēdnīca un kafejnīca 
Hercogs, kuru jau iecienījusi daļa jelgavnieku, piedāvā 
arī piedalīties kādā no galda spēļu – zolītes, dambretes, 
novusa, domino un, iespējams, arī šaha – turnīriem.
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Aigars Andersons savulaik beidzis Latvijas 
Lauksaimniecības universitāti, profesionālo 
pieredzi guvis pārtikas rūpniecībā. Vairāk nekā 
desmit gadus strādājis saldumu ražošanas uz
ņēmumā Laima, vēlāk Pūrē piedalījies eksklu
zīvu konfekšu ražotnes izveidē, kurā SIA Pure 
Chocolate 2008. gadā sāka ražot trifeles – šo
kolādes konfekšu šķirni. Šeit, izmantojot mo
dernās tehnoloģijas, ražošana tika maksimāli 
mehanizēta un daži procesi arī automatizēti.

Ar sadarbības partneru – iekārtu piegādā
tāju firmas – ieteikumu Aigaram Andersonam 
izveidojušies kontakti ar Uzbekistānas uzņē
mējiem, kuri iecerējuši realizēt biznesa ideju 
par plova rūpniecisku ražošanu. Ieceres reali
zācija ļaus apvienot uzbeku plova gatavošanas 
tradīcijas ar modernām rūpniecības tehnolo
ģijām, tiks izveidota ražotne garšīga un sātīga 
produkta iegūšanai rūpnieciskā veidā.

Plovu fasēs 350 gramu 
iesaiņojumos
Aigars Andersons stāsta: «Ražošanas process 
sastāvēs no diviem posmiem. Pirmo daļu – 
plova vārīšanu – veiks autentiskos 250300 litru 

tilpuma čuguna katlos – kazanos – pēc uzbeku 
tradicionālās receptes, un termiskās apstrādes 
procesu vadīs uzbeku pavāri. Šeit pārsvarā ir 
roku darbs.

Procesa otrajā posmā ražošanas plūsmu 
nodrošinās mūsdienīgas iekārtas. Tiks izveido
ta ražošanas līnija, kas nodrošinās izvārītā pro
dukta primāro dzesēšanu, dozēšanu 350 gramu 
fasējumā, piepildītā trauka hermētisku aizvēr
šanu, detektēšanu un produkta ātru sasaldēša
nu līdz 18°C, tādējādi iegūstot pietiekami garu 
realizācijas termiņu. Plovs paredzēts ekspor
tam gan uz Rietumiem, gan Austrumiem.

Dienā saražos 
trīs tonnas plova
Daļa produkcijas netiks sasaldēta, bet atdzesē
ta un fasēta pārtikas gāzes vidē. Šāda tehnolo
ģija nodrošina salīdzinoši īsu realizācijas laiku, 
bet vietējam tirgum tas būs pietiekams. Ražo
šanas jaudas paredzētas apmēram 2,8 tonnām 
fasēta un sasaldēta produkta dienā. Par pro
dukcijas noņēmējiem gādās uzbeku partneri.

Iekārtas tiks iepirktas Eiropā un Ķīnā. Par 
izdevīgāko piedāvājumu tiks rīkots konkurss. 
Ražotnes telpas tiks veidotas atbilstoši pārti
kas rūpniecības prasībām, ievērojot PVD ie
teikumus un Labas ražotprasmes principus. 
Tādējādi saražotajai produkcijai būs atbilsto
ša kvalitāte un tiks ievērotas pārtikas nekaitī
guma nodrošināšanas prasības.

Plova ražošana paredzēta Kalnciemā, jo 
tur ir Eiropas struktūrfondu īpaši atbalstāmā 
teritorija. Ir jau izvēlēta ēka, kurā tiks izvieto
ta plova ražotne. Visa projekta izmaksas lēša
mas ap 750 tūkstošiem eiro. Biznesa inkuba
tors ēkas rekonstrukcijai un ražošanas iekār
tu iegādei piesaistījis finansējumu 150 tūksto
šu latu apmērā no valsts atbalsta programmas 
Atbalsts ieguldījumiem attīstībā īpaši atbalstā-

majās teritorijās. Minētajā programmā finan
sējums pārsvarā pieejams no Eiropas Reģio
nālās attīstības fonda.

Uzņēmuma īpašnieki būs uzbeku partne
ri, kam Latvijā jau ir bizness, – uzbeku resto
rāns Registan Jūrmalā, Lielupē.

Biznesa inkubators 
palīdz realizēt ideju 
Biznesa idejas īstenošanas laikā, lai risinātu fi
nansējuma piesaistes jautājumus un sekmētu 
produkta virzīšanu tirgū, sadarbības partne
ri A. Andersonam ieteikuši JIC Biznesa inku
batoru. Tur ideja izrunāta ar izpilddirektoru 
Agri Ķipuru, un A. Andersons un sadarbības 
partneri no Uzbekistānas nolēma pieteikties 
dalībai Biznesa inkubatorā. Ar inkubatora 
palīdzību tika rasti risinājumi idejas realizē
šanai. Biznesa inkubators nodrošina finansē
jumu ar komercdarbību saistītu pakalpoju
mu saņemšanai, kā arī risina jautājumus, kas 
saistīti ar produkta virzīšanu tirgū. 

sia S.A.Industry vadītājs aigars andersons stāsta, ka kalnciemā ražoto uzbeku plovu 
paredzēts eksportēt gan uz Rietumiem, gan austrumiem.

Kalnciemā ražos uzbeku plovu
Žurnāls Jelgavnieki.lv turpina iepazīstināt 
ar uzņēmumiem, kas darbojas JIC 
Biznesa inkubatorā Jelgavā. Šoreiz 
uz sarunu aicinājām SIA S.A.Industry 
vadītāju Aigaru Andersonu, kurš mūsu 
pusē iecerējis ražot plovu.

plovs

Sens uzbeku sakāmvārds vēsta: «Ja tev ir 
nauda, tu ēd plovu, ja tev naudas nav – tu 
ēd tikai plovu.» «Šis ēdiens no laika gala 
tiek uzskatīts par austrumnieku ēdienu,» 
stāsta uzņēmuma S.A.Industry vadītājs 
A. Andersons. Nenoniecinot pašmāju 
ražotājus, jāsaka, ka īsts plovs nebūt 
neizskatās sarkans un nav aizdarīts ar 
tomātu mērci vai kečupu, kā esam pieraduši. 
Ne tomātu, ne mērces tajā vispār nav.
Uzbekistānas plovs ir gaišs, burkāni ir 
dzeltenbalti, tā sastāvā ir arī sīpoli, žāvēti 
augļi, tajā skaitā rozīnes, speciāli rīsi, eļļa 
un tradicionālās garšvielas. Gaļa, protams, 
ir no jēra vai liellopa. Vienas porcijas 
pagatavošana (izvārīšana) lielajā kazanā 
ilgst četras stundas.
Tradicionāli Uzbekistānā plovu gatavo 
pirms lielām svinībām un ēd no rīta. 
Plovu viesiem uzsauc svētku gaviļnieks. 
Latvijā ražotais plovs būs garšīgs un sātīgs 
pamatēdiens pusdienās. Varētu teikt, 
alternatīva frī kartupeļiem ar karbonādi.

plovs ir austrumzemju ēdiens no rīsiem 
un jēra gaļas ar garšvielu un dārzeņu 
piedevu.
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«Viss sākās jau bērnībā. Gribēju būt ķirurģe 
vai aktrise,» saka Baiba. «Ārstēju lāčus, raks
tīju lugas, kas kopā ar dzimtas meitenēm tika 
uzvestas ģimenes pasākumos. Par aktrises 
karjeru sapņoju jau sešu gadu vecumā. Pirms 
tam, kā visas mazas meitenes, gribēju kļūt par 
pārdevēju. Vēlāk neko vairs negribēju, tikai 
beigt pamatskolu... Sekmīgi,» viņa smejas.

Pirmā skola tika pabeigta ar samērā cie
nīgu liecību, un Baiba, bez domām par teāt
ri, uzsāka mācības Jelgavas 1. ģimnāzijā. Lai
ku, kas pavadīts dzimtajā pilsētā, viņa atceras 
bez sajūsmas: «Tas bija tāds diezgan melns 
periods. Viss riebās, uz skolu vairāk negāju 
nekā gāju... Ļoti bieži gadījās dzirdēt, ka no 
manis dzīvē nekas neiznāks.»

Vidusskolas atestāts nebija tik spīdošs 
kā pamatskolas. Sekmju izrakstā divi divnie
ki – ķīmijā un fizikā: «Šos priekšmetus neva

rēju nokārtot. Ķīmijā zināju tikai Mendeļeje
va tabulu, bet ko ar to iesākt nesapratu. Fizi
kā bija līdzīgi – skolotājs stundās stāstīja, kā 
dzerot citplanētiešus redzējis. Ko pie tāda ie
mācīsies?»

Tomēr vidusskolā sastapti arī jauki cil
vēki. Mīļākā pedagoģe Baibai bijusi skolotā
ja Kalēja, kas aktrisei mācījusi latviešu valodu 
un literatūru: «Viņa gan tagad priecātos par 
to, cik daudz grāmatu esmu izlasījusi.»

Gara stiprināšana dzīves skolā
Vidusskola tomēr tika pabeigta, bet kur mācī
ties tālāk? «Draudzene pierunāja aiziet pie zīl
nieces, kura teica, ka galvenais esot mācīties, 
tad viss būšot kārtībā,» atceras aktrise. «Iestājos 
medicīnas skolā, kļuvu par medicīnas māsu – 
dzīvoju kojās, mācījos, naktīs strādāju Rīgas 
1. slimnīcā, ķirurģijas nodaļā,» stāsta Baiba. 
«Šis darbs lika saprast, ka neesmu vājš cilvēks. 
Izrādījās, ka esmu garā stipra, ka varu iet pāri 
līķiem. Slimnīcā šo teicienu mēs, māsiņas, bieži 
lietojām diezgan tiešā nozīmē.»

Pēc medicīnas skolas absolvēšanas trīs 
mēneši pagājuši neziņā, līdz Baiba uzzinājusi, 
ka Dailes teātris uzņem sagatavošanas kursos: 
«Vienā mirklī sapratu, ka jābrauc.» Piesako
ties Baiba nenojauta, cik nopietni viss būs – 
iestājeksāmeni tika rīkoti trīs kārtās: «Sirds 
trīcēja, kad gaidīju īsziņu no žūrijas, vai esmu 
tikusi nākamajā kārtā. No 300 meitenēm tika 
uzņemtas deviņas, es tajā skaitā.»

Pēc kursu beigšanas bija jāstartē Latvijas 
Kultūras akadēmijā. Talants Baibai bija, bet 
nepieciešamo centralizēto eksāmenu (CE) 
latviešu un angļu valodā – nē: «Tā kā angļu 
valodu mācījusies nebiju, nopirku grāmati

ņu iesācējiem un gāju pieteikties. Izrādījās, ka 
nokavēts pieteikšanās termiņš – lai nākot nā
kamgad. Šāds variants man nederēja, jo akt-
ieros katru gadu neuzņem. Līdz tam brīdim 
nekad nebiju iedomājusies, ka mūsu valstī 
valda tādi burta kalpi...

Biju spiesta rakstīt iesniegumu Izglītības 
satura un eksaminācijas centram ar lūgumu 
pielaist mani pie CE kārtošanas. Divas nedē
ļas vēlāk saņēmu atteikumu. Nekas cits neat
lika, kā vērsties pie pašas izglītības ministres 
Inas Druvietes. Sēdēju dzīvoklī, raudāju un 
rakstīju vēstuli – cik viss ir negodīgi, ka ne
prasu ne naudu, ne zemi, bet vēlos tikai likt 
pati savus eksāmenus.»

I. Druviete Baibu sadzirdēja: «Dienu 
pirms eksāmeniem ministre izdeva speciālu 
rīkojumu pielaist mani pie CE. Nokārtoju.»

Par īsu aktrises karjerai
Ar to vien klapatas nebeidzās – akadēmi
jā Baibu uzņemt nevēlējās: «Zinātāji lēš, ka 
esot pārāk maza augumā, lai būtu aktrise.» 
Pēc ilgas cīņas ar žūrijas komisijas locekļiem 
Baiba tomēr tika uzņemta un pēdējos trīs 
gadus pat mācījās budžeta grupā.

Pēdējā kursā Baibai palaimējās nokļūt pie 
Gaļinas Poļiščukas Teātra observatorijā: «Izci
la režisore un izcila aktiermeistarības pedago
ģe. Viņa man piedāvāja galveno lomu – dublēt 
Rēziju Kalniņu Kabīrijas naktīs. Piekritu. Visu 
mūžu būšu pateicīga Gaļinai par šo iespēju, jo 
dublēt Rēziju studentei ir augsta latiņa.»

Tagad Baibai šķiet, ka pieci gadi paskrē
juši vienā mirklī: «Šis bija skaists posms 
manā dzīvē, neteikšu, ka no vieglākajiem, bet 
skaists.» 

No medmāsas par aktrisi

Baiba neja uzskata, ka viņai ļoti paveicies, jo dailes teātra 9. studijas un latvijas kultūras 
akadēmijas 3. aktieru kursu vadītāji bija režisori mihails Gruzdovs un indra Roga.

baiba neja

Dzimusi Jelgavā
augusi Ziedkalnē, no 12 gadu vecuma 
Lielplatonē, pēc vidusskolas absolvēšanas 
pārcēlusies uz rīgu
Beigusi Vilces pamatskolu, Jelgavas 
1. ģimnāziju, rīgas 5. medicīnas skolu, 
Latvijas Kultūras akadēmiju
Pašreizējā darba vieta: Dailes teātris
Lomas: 
Marina un Čepciene izrādē Kāzas, režisori 
Mihails Gruzdovs un Indra roga
Aglaja Ivanovna Jepančina, Idiots. Pēdējā 
nakts, M. Gruzdovs un I. roga
Žozefīne, Pulkvedis Pilāts, M. Gruzdovs
Vešeriene un Vāvere, Ugunī, I. roga
Kabīrija, Ja tevis nebūtu. Kabīrija,  
Gaļina Poļiščuka
Brunete Anna, Tils Pūcesspieģelis, 
M. Gruzdovs
Baba raja, Kā kļūt slavenai, G. Poļiščuka
Tikla, Gaisa grābekļi, Kārlis Auškāps, 
pirmizrāde 5. februārī

Dailes teātra izrādēs redzama arī jaunā 
aktrise Baiba Neja – jelgavniece, kas jau 
pirmajā gadā pēc augstskolas beigšanas 
Spēlmaņu naktī bija izvirzīta titulam 
Gada jaunais skatuves mākslinieks par 
Kabīrijas lomu Teātra observatorijas 
izrādē Ja tevis nebūtu. Kabīrija.
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Basketbola kluba Zemgale galvenais 
treneris varis krūmiņš vasarā labprāt 
dodas makšķerēt, bet ziemā – bļitkot. 
sarunā ar žurnālu Jelgavnieki.lv viņš 
norāda, ka paša ķertās zivis labprāt arī ēd 
un dalās ar draugiem.

Arī nākamajā dienā pēc Zemgales spēles ar 
Baronu pieredzējušais treneris bija atradis 
laiku, lai dotos uz ledus. Par savu lomu 
V. Krūmiņš vien nosaka, ka svēris jau neesot, 
bet ir gana daudz.

«Īsts bļitkotājs savas labākās zivju vietas pa
rasti neatklāj, taču, tāpat kā daudzi citi jelgav

nieki, es visbiežāk dodos uz Svēti vai Lielupi,» 
skaidro Varis Krūmiņš, piebilstot, ka ar makšķe
rēšanu un bļitkošanu nodarbojas tik ilgi, cik vien 
sevi atceras. «Galvenais, lai ir zivis, vietai tik bū
tiskas nozīmes nav,» saka bļitkotājs ar stāžu, jau
tāts par atšķirībām starp Valmieras un Jelgavas 
tuvumā esošajiem ūdeņiem. Viņš piebilst, ka 
pats arī noķertās zivis labprāt gatavo un ēd.

Varis Krūmiņš atgādina, ka drošāk uz le
dus ir doties kopā ar kādu bļitkotāju, nevis 
vienam pašam. Tāpat obligāti jāpārliecinās, 
vai ledus sega ir pietiekami bieza un droša. 
«Pats bīstamākais ir pirmais un pēdējais le
dus. Taču, ja temperatūra kādu laiku ir zem 
mīnus desmit grādiem pēc Celsija skalas, tad, 
visticamāk, ledus ir drošs,» zina stāstīt bas
ketbola kluba Zemgale galvenais treneris. 

v e lg a  e i h Ma n e 

F oto :  a i n ā r a  ta M i s ā r a  a r h ī v s

mūzikas kluba Jelgavas krekli vadītājs ainārs 
tamisārs pirms Ziemassvētkiem apmeklēja 
vīni, kur iedvesmojies svētku tirdziņos.

«Vīnē Ziemassvētku tirdziņi sāk strādāt jau 
novembra vidū. Ceļvedī bija rakstīts, ka tur 
tādu esot 90, bet mēs atradām tikai 18. Katrā 
tirdziņā preces un gaisotne nedaudz citāda, 
taču visur bija smaidīgi un laipni pārdevēji,» 
stāsta A. Tamisārs, piebilstot, ka varēja iegādā
ties vismaz piecu veidu punšu un karstvīnu.

«Daudzas preces tirdziņos bija neintere
santākas un nekvalitatīvākas par mūsu amat
nieku darinātajām. Manuprāt, mēneša laikā 

mūsējie Vīnē nopelnītu divreiz vai pat trīs
reiz vairāk nekā visa gada laikā, braukājot pa 
gadatirgiem Latvijā. Trūkst vien uzņēmības, 
vismaz angļu un vācu valodas zināšanu un 
vēlmes baudīt gadatirgus atmosfēru, paralēli 
arī nopelnot,» uzskata uzņēmējs.

«Ļoti daudz tūristu brauc baudīt Vīnes 
operas izrādes, paskatīties uz Klimta glez
nām, pabrīnīties par Hundertvassera idejām, 
sajust bijušās ķeizariskās metropoles baro
ka ēku varenību, apēst oriģinālo Vīnes šniceli 
un leģendāro Sacher kūku, klausīties Mocar
tu kādā no neskaitāmajām koncertzālēm vai 
vienkārši nesteidzīgi pastaigāties pa brīniš
ķīgi izrotātajām Vīnes ielām. Ja kāds grib sa
just, kāda ir īsta Ziemassvētku gaisotne, droši 
brauciet uz Vīni,» iedrošina A. Tamisārs. 
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Elejas pagasta zemnieku saimniecības 
Līgo īpašnieks un motobraucējs Jānis 
vinters ar brāli Eināru sola atgriezties 
Dakaras rallijreidā tikai tad, ja tas atkal 
notiks āfrikā, intervijā laikrakstam 
Diena atzina Jānis vinters.

2. janvārī Argentīnas galvaspilsētā Bu
enosairesā startēja 32. Dakaras rallijreids, 
kas ilgs līdz 16. janvārim. Pēc 29 sacensī
bu norises gadiem Āfrikā pērn pasākums 
drošības apsvērumu dēļ pirmo reizi veik
smīgi notika Dienvidamerikā un turpat tas 
tiek organizēts arī šogad. Latvijas sportisti 
sacensībās šoreiz netiek pārstāvēti.

2009. gadā motociklu klasē piedalījās ti
kai Einārs Vinters, kurš sacensību kopvērtē
jumā izcīnīja 14. vietu, savukārt Jānis mugu
ras savainojuma dēļ piedalīties nevarēja.

«Ja godīgi, sponsorus tā kārtīgi nemek
lējām, jo negribējām sasolīt un pēc tam ne
izdarīt,» naudas trūkumu kā nestartēšanas 
iemeslu šīs sezonas Dakaras rallijreidā no
liedza Jānis Vinters.

«Pirmkārt, tikko esmu atsācis treniņus 
pēc muguras sadziedēšanas. Bez kārtīgas 
sagatavošanās Dakarā nav ko darīt. Jābrauc 
kārtīgi, nevis jāmāžojas. Otrkārt, brālis Ei
nārs viens otro reizi Argentīnā negribēja 
startēt. Tur apstākļi tomēr līdzīgi kā Eiro
pā, bet mūs interesē Āfrikas šarms – brauc, 
un tūkstoš kilometru rādiusā nevienas dzī
vas dvēseles. Tas ir iemesls, kāpēc dalībnie
ku skaits rūk. Tiklīdz Dakara atgriezīsies 
tur, kur tai jābūt, raugi, Āfrikā, mēs ar brā
li būsim klāt,» skaidroja Jānis Vinters, kurš 
2007. gada Dakaras rallijreida kopvērtēju
mā ieguva augsto 6. vietu. 

ainārs tamisārs vīnē pabija 18 Ziemas svētku tirdziņos.

Brāļi Vinteri 
šogad Dakarā 
nestartē

Jānis vinters 
uzskata, ka 
bez kārtīgas 
sagatavošanās 
Dakarā nav 
ko darīt.
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ainārs tamisārs 
Ziemassvētkus 
izbauda vīnē

«Īsts bļitkotājs savas labākās 
zivju vietas parasti neatklāj, taču, 
tāpat kā daudzi citi jelgavnieki, 
es visbiežāk dodos uz svēti vai 
lielupi,» skaidro varis krūmiņš, 
kurš jelgavniekiem gan labāk 
zināms kā basketbola treneris.

Varis Krūmiņš zivis ķer 
Svētē un Lielupē
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fotozibšņi

par godu latvijas Republikas valsts policijas 91. gadadienai valsts policijas (vp) Zemgales reģiona pārvaldē labākos policijas 
darbiniekus apbalvoja iekšlietu ministre linda mūrniece, vp priekšnieks valdis voins un vp Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieks 
Haralds laidiņš.

Jelgavas kultūras namā ar jauno koncertprogrammu Atver acis 
viesojās šova Koru kari pirmās sezonas uzvarētāji daugavpils 
oranžais koris ata auzāna vadībā.

Jelgavas kultūras namā pēc gandrīz divu gadu pārtraukuma 
klausītājus priecēja vokālā grupa Cosmos, ieskandinot 
Ziemassvētkus un pavadot ziemas auksto vakaru – stāstot 
pasakas, dziedot dziesmas un spēlējot teātri. koncertā grupa 
sirsnīgā atmosfērā stāstīja bērnu sarakstītās pasakas no albuma 
Pasaki man un tev, kā arī izpildīja dažas sirsnīgākās dziesmas no 
iepriekšējiem albumiem.

portāla un žurnāla Jelgavnieki.lv draudzīgais kolektīvs un 
uzņēmuma uzticīgākie klienti boulinga centrā Crash tikās 
pirmssvētku pasākumā, kuru apmeklēja arī Ziemassvētku vecītis.

otrajos Ziemassvētkos par ikgadēju tradīciju kļuvis paaudžu 
sadraudzības svētbrīdis svētās annas katedrālē, kurā šoreiz 
kalpoja arī jaunais draudzes dekāns aivars Gusevs.
Šogad pasākumu atbalstīja arī jelgavnieks svētās annas 
draudzes loceklis tenors aivars krancmanis, kas svētbrīdī kopā 
ar pārējiem dziedāja populārus Ziemassvētku korāļus.



2010.  G A DA  J A N Vā r I S  •  N r .  1  ( 77 )  31

Foto: Lelde Briģe, Solvita Cukere, Ligita Lapiņa, 
Anete Strelēvica un rolands Bartaševics

Hercoga Jēkaba laukumā atvērta ēdnīca un ģimenes 
kafejnīca Hercogs, kas no citām sabiedriskās 
ēdināšanas iestādēm atšķiras ar pievilcīgajām 
cenām un interesantu interjeru. arī viens no 
īpašniekiem pavārs andris Rūmītis apkalpo 
apmeklētājus un uztur aktīvu komunikāciju ar 
viesiem, lai uzklausītu atsauksmes un ieteikumus 
tālākai uzņēmuma attīstībai.

tirdzniecības centrā Pilsētas pasāža bijušās pasta nodaļas vietā 
atklāts sia Marno veikals. uzņēmums specializējies augstas 
kvalitātes gaļas produkcijas ražošanā un tirdzniecībā. Firma 
savu pirmo veikalu atvēra oktobrī Rīgā, tādējādi Jelgava kļuvusi 
par vietu, kur tā turpina paplašināt savu darbību.

Jelgavas tenisa 
centrā notika 
nikolaja neilanda 
(1930–2003) 
memoriāls tenisā, 
kas tika rīkots jau 
piekto reizi, turklāt 
otro reizi Jelgavā. 
vienā pāri tika 
ielozēts bijušais 
Latvijas valsts 
ceļu pārraugs 
tālis straume un 
nikolaja neilanda 
brālis aleksandrs, 
kurš vēl nesen 
bija krievijas 
tenisa izlases 
menedžeris, kā arī 
tenisistes larisas 
neilandes vīrs.

veikalu tīkls Pus 12, kam ir 18 tirdzniecības 
vietas latvijas lielākajās pilsētās, 
atgriezies Jelgavā un atkal atrodas Vivo 
centra pirmajā stāvā, tikai citās telpās. 
attēlā veikala Pus 12 Jelgavā vadītāja 
Fatima tkemaladze.

oficiāli nu jau divdesmito gadu pēc kārtas, neoficiāli – jau daudz 
vairāk, skrējēju kluba Ozolnieki komanda piedalījās 27 kilometru 
garajā Ziemassvētku sadraudzības un stafetes skrējienā no 
Grenctāles robežpunkta latvijā līdz pasvalei lietuvā. Šāds skrējiens 
katru gadu tiek rīkots kopā ar pasvales skrējēju klubu Mūša.

uzņēmīga jelgavniece, individuālā komersante indra Zakovska 
starp Jelgavas pārtikas un rūpniecības preču tirgiem atvērusi 
veikalu Big pak, kurā pilsētniekiem par zemām cenām piedāvā 
dažādas mājsaimniecības un higiēnas preces.
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sludinājumi

1 istabas dzīvokli Brīvības bulvārī, Jelgavā. 42,8 m2, 
1/5. Cena Ls 9500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

1 istabas dzīvokli Pārlielupē, Jelgavā. 38 m2, krāsns 
apkure. Divstāvu māja (2. stāvs). T. 63025848.

1 istabas dzīvokli Draudzības ielā, Kalnciemā, Jel-
gavas novadā. 29,8 m2, 4/5. Cena Ls 5900. Ir iespē-
jama nomaksa. Izmantojiet krīzi. T. 29223826. Uldis.  
www.realdi.lv. 

1 istabas dzīvokli Meliorācijas ielā, Ozolnieku novadā. 
33,8 m2. Cena Ls 9500. Ir iespējama nomaksa. Izman-
tojiet krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

1 istabas dzīvokli Aizkrauklē. Lēti. Vai mainu. 
T. 29814199.

2 istabu dzīvokli Jaunatnes ielā, ānē, Jelgavas 
novadā. 39,9 m2, 5/5. Cena Ls 6900. Ir iespēja-
ma nomaksa. Izmantojiet krīzi. T. 29223826. Uldis.  
www.realdi.lv. 

2 istabu dzīvokli Loka maģistrālē, Jelgavā. 50,2 m2, 
8/9. Cena Ls 10 500. Ir iespējama nomaksa. Izmanto-
jiet krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

2 istabu dzīvokli Pētera ielā, Jelgavā. 41,9 m2, 5/5. 
Cena Ls 13 500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

2 istabu dzīvokli Atmodas ielā, Jelgavā. 56,9 m2, 4/5. 
Cena Ls 11 300. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

2 istabu dzīvokli Blaumaņa ielā, Jelgavā. 41,5 m2, 3/5. 
Cena Ls 9500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

2 istabu dzīvokli Ausmas ielā, Dobelē. 51,8 m2, 1/3. 
Cena Ls 9800. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

3 istabu dzīvokli Pasta ielā, Jelgavā. 58,8 m2, 2/5. 
Cena Ls 19 500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

neKustamie īpašumi

pārdod
1 istabas dzīvokli Mātera ielā, Jelgavā. 26,7 m2, 5/5. 
Cena Ls 8200. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

1 istabas dzīvokli Lielajā ielā, Jelgavā. 28,8 m2, 2/5. 
Cena Ls 8500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

1 istabas dzīvokli Aspazijas ielā, Jelgavā. 39,3 m2. 
Cena Ls 9500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

1 istabas dzīvokli Ganību ielā, Jelgavā. 35,9 m2, 1/5. 
Cena Ls 10 000. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

1 istabas dzīvokli Pumpura ielā, Jelgavā. 39,2 m2, 4/5. 
Cena Ls 9500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 
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3 istabu dzīvokli Asteru ielā, Jelgavā. 70 m2, 1/5. Cena 
Ls 16 300. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzi. 
T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

3 istabu dzīvokli Aspazijas ielā, Jelgavā. 78,8 m2. Cena 
Ls 18 500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzi. 
T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

3 istabu dzīvokli Loka maģistrālē, Jelgavā. 62,9 m2, 
3/9. Cena Ls 12 500. Ir iespējama nomaksa. Izmanto-
jiet krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

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.

3 istabu dzīvokli Elejā, Jelgavas novadā. 70 m2. Cena 
Ls 9900. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzi. 
T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

3 istabu dzīvokli Dārza ielā, Jaunbērzē, Dobeles rajonā. 
66,4 m2, 1/3. Cena Ls 8000. Ir iespējama nomaksa. Iz-
mantojiet krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

Pusmāju Aucē. 2 istabu dzīvokli 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 Palīdzības ielā 1, Jelgavā.. Ir mēbeles. 
Nav dārgi. Steidzami. T. 29479349.

2 istabu dzīvokli Jelgavas centrā. Izremontēts, mē-
belēts, visas ērtības, istabas izolētas. 36 m2, 4. stāvs, 
piecstāvu ķieģeļu mājā. Cena 70 Ls/mēn. + komunā-
lie maksājumi. T. 28353313, 26557810.

saimniecība

pārdod
Jauktu lapukoku malku (skaldītu). 14 Ls/sterā. Bez-
maksas piegāde. T. 25995121.

Skaldītu malku. T. 29166277.

paKalpojumi
Arhitekts piedāvā visu veidu arhitektūras projektē-
šanu un saskaņošanu. Saskaņoju izmaiņas projektā 
(rekonstrukcija, jaunbūve). Nikolajs. T. 29683422.

VID lēmumu apstrīdēšana. Juridiskie pakalpojumi. 
T. 27404949.

Biznesa plānu izstrāde. T. 27404949.

Juridiskie pakalpojumi, pārstāvība tiesās. Likvidācija, 
maksātnespēja. T. 27404949.

Gada pārskatu sagatavošana, sākot no Ls 30. 
T. 27404949.

Firmu logotipu izstrāde. T. 27404949.

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

Tava bērna dzimšanas dienas ballīte noteikti būs vēl in-
teresantāka, ja uz to ieradīsies draudzīgā mikipele no 
Disnejlendas. Iesim jautrās rotaļās, dziedāsim, dejosim 
un priecāsimies uz nebēdu. T. 28391385; 63027671.

Leons Briedis 

Mijkrēšļa rokraksts
Atzīmējot dzejnieka Leona 
Brieža 60. jubileju, Jāņa 
Rozes apgādā iznācis dzejas 
krājums Mijkrēšļa rokraksts.
Dzejnieka, tulkotāja, lite-
ratūrkritiķa un atdzejotā-
ja dzeju caurstrāvo poēzija 
un viegla ironija, meklējot 
atbildes uz būtiskiem jau-
tājumiem par Dievu, trans-
cendenci un savu vietu šai 
pasaulē. Eksistenciāli pie-
sātinātais vēstījums atsedz 

arī mūžīgos un vienmēr aktuālos jautājumus 
par cilvēku attiecībām, brīvību, dzīvi un nāvi.
Dzejnieka talantīgais valodas lietojums ļauj 
reizē personīgo un vispārcilvēcīgo tēmu 
loku ieraudzīt citā gaismā un apjaust jaunas, 
smalkiem un mākslinieciskiem izteiksmes lī-
dzekļiem izvērptas nianses izvirzīto problē-
mu risināšanā.

Pīters Fisks 

Mārketinga ģēnijs
Iedvesmojošā  rokasgrāmata 
piedāvā radikāli jaunu mār-
ketinga redzējumu. «Domā 
savādāk,» aicina Pīters Fisks 
un apgalvo, ka mūsdienās 
augstas klases mārketinga 
speciālistam ir jāprot apvie-
not dziļu inteliģenci, analī-
tisku domāšanu un drosmīgus radošus risinā-
jumus. Eksperts pamato savu pieeju, analizē-
jot mārketinga ģēnija izpausmes visdažādā-
kajās nozarēs, sākot ar Coca-Cola sortimentu 
un beidzot ar Intel tehnoloģijām un Cirque du 
Soleil priekšnesumiem. «Mārketinga speciālisti, 
kas vēlas attīstīt gan savu labo, gan kreiso sma-
dzeņu puslodi, rīkosies pareizi, ja izlasīs Mārke-
tinga ģēniju. Tajā ir viss – idejas, instrumenti to 
realizācijai, stāsti par uzņēmumiem un aizrau-
tīgiem, iedvesmojošiem mārketinga speciālis-
tiem,» teicis nozares guru Filips Kotlers.
Pītera Fiska netradicionālo skatījumu uz mār-
ketinga problēmām ļoti augsti vērtē atzītākie 
nozares speciālisti, savukārt britu žurnāls Busi-
ness Strategy Review uzskata viņu par vienu no 
labākajiem jaunajiem biznesa domātājiem.

Ivars Ozoliņš 

360+6 atziņas
Krājumā 360+6 atziņas, ko sa-
kārtojis Latvijā pazīstamais 
numerologs Ivars Ozoliņš, ap-
kopotas atziņas, kas varētu iz-
rādīties īpaši noderīgas laikā, 
kad jāpieņem pareizi lēmumi 
un jāizvēlas īstais ceļš.
Katrai mēneša dienai sakār-
totājs izvēlējies kāda lasītāju 
atzīta autora pārdomas par 
cilvēka spēku un vājumu, un prasmi šaubu 
un trauksmainu pārmaiņu brīžos izraudzīties 
patiesas vērtības.
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jELGavā
TrEŠDiEn, 13. janvārĪ
 Plkst. 18 Jelgavas kultūras namā – kon
certs Vecais Jaunais gads.
Programmā senas krievu romances un dueti.
Piedalās Maskavas Lielā teātra soliste I. Dol
ženko (mecosoprāns), A. Safiuļins (bass) un 
I. Davidova (klavieres).
Atklājiet krievu dvēseles noslēpumu kopā ar 
izciliem mūziķiem – romances žanra meista
riem! Biļešu cena Ls 5, 4 un 3.
 Plkst. 18 Ozolnieku tautas namā – vēderdeju 
kursi iesācējām. Nodarbības notiek trešdienās.
 Jelgavas kreklos – Jenny May.

sEsTDiEn, 16. janvārĪ
 Plkst. 11 Jelgavas kultūras namā – bērnu 
un jauniešu centra Junda 20 gadu jubilejas 
svinību diena Vienā solī ar «Jundas» laiku.
Kolektīvu uzstāšanās, radošās darbnīcas, iz
stādes. Biļetes cena Ls 2.
 Plkst. 14 Ozolnieku tautas namā – Ozol
nieku amatierteātra izrāde. G. Priedes Vikas 
pirmā balle un režisora G. Krūmiņa 80 gadu 
jubilejas piemiņas sarīkojums. Ieeja brīva.
 Plkst. 18 Jelgavas kultūras namā – bēr
nu un jauniešu centra Junda 20 gadu jubilejas 
svinību diena Vienā solī ar «Jundas» laiku.
Jubilejas noslēguma koncerts. Ieeja tikai ar 
ielūgumiem.

svĒTDiEn, 17. janvārĪ
 Plkst. 16 Jelgavas kultūras namā – kon
certs Deju virpulī cauri EirĀzijai.
Piedalās Rīgas Tehniskās universitātes tau
tas deju ansamblis Vektors, Rīgas Skolēnu pils 
tautas deju ansamblis Uguntiņa un aģentūras 
Kultūra tautas deju ansamblis Diždancis.
Programmā dažādu tautu dejas, atšķirīgi 
temperamenti, noskaņas un krāsainība tautas 
tērpos. Biļešu cena Ls 1 un 0,50.

TrEŠDiEn, 20. janvārĪ
 Plkst. 16 Jelgavas kultūras namā – Jelga
vas bērnu un jauniešu deju kolektīvu kon
certs Mūsu mājā dejo tā.
Piedalās Jundēns, Jundaliņš, Jundari, Vēja zir-
dziņš, Ieviņa, Dālderis, Spīdolas ģimnāzijas 
deju kolektīvs, 4. pamatskolas deju kolektīvs, 
5. un 6. vidusskolas deju kolektīvi, tautas deju 
ansambļa Lielupe studija. Biļetes cena Ls 0,50.

CETUrTDiEn, 21. janvārĪ
 Plkst. 18 Jelgavas kultūras namā – čellu 
trio Melo-M koncerts Apkārt pasaulei. Biļešu 
cena Ls 5, 4 un 3.

PiEKTDiEn, 22. janvārĪ
 Plkst. 19 Jelgavas kultūras namā – Na
cionālā teātra viesizrāde. D. Hēra drāma Jū-
das skūpsts.
Režisors Dž. Dž. Džilindžers.
Oskara Vailda lomā Juris Lisners (ar šo lomu 
kļuva par 2007./2008. gada sezonas labāko ak
tieri), lomās U. Anže, G. Grasbergs, M. Brū
veris, E. Skulte, J. Skanis un J. Āmanis.
Lugā runā par vienu no epizodēm Oskara 
Vailda dzīvē, par attiecībām starp rakstnieku 
un viņa draugiem lordu Alfrēdu Duglasu un 
Robertu Rosu. Biļešu cena Ls 5, 4 un 3.
 Jelgavas kreklos – Normunds Rutulis.

sEsTDiEn, 23. janvārĪ
 Plkst. 15 Ozolnieku tautas namā – Ozol-
nieku meliorācijai 60!
Mīļi ielūdzam visus bijušā uzņēmuma no
zarēs strādājošos. Pieteikties pie Ozolnieku 
novada domes personāla lietvedes Vladas 
Lipšānes, tālrunis  63084713. Dalības mak
sa Ls 2.
Ierašanās ar simboliskiem groziņiem.
 Plkst. 17 Jelgavas kultūras namā – kluba 
Pīlādzītis sarīkojums.

svĒTDiEn, 24. janvārĪ
 Plkst. 14 Jelgavas kultūras namā – Ādol
fa Alunāna Jelgavas teātra izrāde. B.Konnors 
Nav vērts raudāt (Roksija).
Režisore Lūcija Ņefedova, režisora asistente 
Kristīne Zotova. Biļešu cena Ls 3, 2 un 1,50.

OTrDiEn, 26. janvārĪ
 Plkst. 18 Jelgavas kultūras namā – Ādol
fa Alunāna Jelgavas teātra un studijas Čaika 
muzikāla izrāde pēc Deja Vasermana lugas 
Dons Kihots. Cilvēks no Lamanšas motīviem 
(krievu valodā).
Režisors Arvīds Matisons, režisora asis
tents Andris Bolmanis. Biļešu cena Ls 3, 2 
un 1,50.

TrEŠDiEn, 27. janvārĪ
 Jelgavas kreklos – Linga.

CETUrTDiEn, 28. janvārĪ
 Plkst. 18 Jelgavas kultūras namā – gru
pas Putnu balle akustiskais koncerts Es eju 
tālāk.
Skanēs visiem labi zināmās dziesmas un 
jauni darbi, iepazīšanās ar grupas dalībnie
ku jaunajiem projektiem. Biļešu cena Ls 4 
un 3.

sEsTDiEn, 30. janvārĪ
 Plkst. 14 Jelgavas kultūras namā – Dailes 
teātra viesizrāde. Ē. E. Šmita detektīvs Mazie 
laulību noziegumi.
Režisors R. Atkočūns (Lietuva). Lomās Rēzi
ja Kalniņa un Ģirts Ķesteris. Izrāde intelektu
āliem un emocionāliem gardēžiem, kas pie
rāda, ka filozofija var būt sulīga un aizraujo
ša, bet vīrieša un sievietes attiecības – mūžam 
neatminama un allaž vilinoša mīkla. Biļešu 
cena Ls 10, 8, 6 un 5.

svĒTDiEn, 31. janvārĪ
 Plkst. 13 Jelgavas kultūras namā – kom
ponista Ivara Vīgnera dziesmu cikls Un atkal 
Pifs ar dzejnieka Jāņa Petera vārdiem.
Piedalās aktieris Rūdolfs Plēpis, bērnu vokā
lais ansamblis Dzeguzīte un mūziķis Valdis 
Zilveris. Biļešu cena Ls 5, 4 un 3

iZsTāDEs
 Jelgavas kultūras namā – Alekša Jakimai
ša, Valijas Pietuhas un Mariannas Strautnie
ces gleznu izstādes un tautas gleznošanas stu
dijas dalībnieku darbu izstāde.
 Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā – 
Mildas Šaltiņas darbu izstāde.
 No 15. janvāra līdz 10. februārim galeri-
jā Suņa taka – Vernera Lazdāna gleznu izstā
de Draugi.
 No 21. janvāra līdz 19. februārim Jelgavas 
Mākslas skolas izstāžu zālē – Edvīna Kalne
nieka pasteļu darbu izstāde.
 Līdz 31. janvārim tirdzniecības centrā 
Pilsētas pasāža un līdz 11. februārim Ādol-
fa Alunāna memoriālajā muzejā – Jelgavas 
Mākslas skolas audzēkņu radošo darbu iz
stāde.
 Līdz 7. februārim Ģederta Eliasa Jelgavas 
Vēstures un mākslas muzejā – Silvijas Meš
kones gleznu izstāde.

rĪGā
 12. janvārī plkst. 19 Dailes teātra Maza-
jā zālē pirmoreiz izskanēs Raimonda Pau
la un Rēzijas Kalniņas muzikālā programma 
Gan jau atvērsies 
sirds...:).
Ar tām zelta nag
lām, ko latviešu 
tautas apziņā ne
izdzēšami ieka
lis komponists 
Raimonds Pauls, 
viņš ir atvēris sir
dis un nopelnī
jis gan asaras, gan 
smieklus.
Šī būs atzīšanās 
Vientulībā, Sap
ņos, Mīlestībā, kā 
arī aicinājums ie
klausīties – uz
manīgā, piesar
dzīgā un reizē 
prasīgā klusumā. 
Ieklausīties savas 
tautas balsī, kas saausta no gara un mīlas, no 
dzejas un mūzikas.
Sākot no latviešu tautasdziesmu apdarēm, 
līdz Vizmas Belševicas, Pētera Pētersona, 
Imanta Ziedoņa, Jāņa Petera, Ziedoņa Purva 
vārdu kamoliem – tā veidojas muzikālā prog
ramma, kurā vienosies maestro Raimonds 
Pauls, aktrise Rēzija Kalniņa un perkusio
nists Rihards Zaļupe.
Muzikālā programma Gan jau atvērsies 
sirds...:) skanēs arī 15., 17., 18. un 31. janvārī, 
kā arī 4., 14. un 26. februārī.

janvāra afiša

Rihards Zaļupe, 
Raimonds pauls un 
Rēzija kalniņa.






