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cena

Kā turpmāk  
skatīties televīziju

Policija 
kriminogēno 
situāciju vērtē 
apmierinoši

Uz Rīgu: caur Ozolniekiem  
vai pa apvedceļu

Par olimpiešiem var izaugt arī Jelgavā

Dārzkopja darbi martā

Vai JelgaVa gataVa 
iespēJamiem plūdiem?

numura tēma





Jānis Ķusis,
LLU Sociālo zinātņu fakultātes socioloģijas katedras vadītājs, asociētais profesors

Iespēju robežās žurnālu lasu. Pēdējais, ko esmu lasījis, laikam bija janvāra numurs, taču grūti kādu 
rakstu vai sadaļu izcelt, jo, kaut arī uzskatu, ka mediju nekad nevar būt par daudz, mūsu reģionā
lo laikrakstu nosaukumi ir tik līdzīgi, ka grūti atšķirt, kurā no tiem konkrētais raksts ir lasīts. Taču 
kopumā, jāsaka, svarīgākās tēmas žurnālā tiek apskatītas – domes darbība, kultūras pasākumi, 
sports, sociālie jautājumi un izglītības joma, tāpēc uzskatu, ka tēmu aktualitāte žurnālā ir laba.

andris Bugnēvics,
SIa Anru Motors komercdirektors

Protams, ka lasu žurnālu Jelgavnieki.lv. dažreiz tajā parādās mans viedoklis, tāpēc ir īpaša interese to 
lasīt. Uzskatu, ka žurnāls ir atbilstošs reģionam un formātam. Par apsveicamu faktu varu minēt, ka 
viedokļi žurnālā tiek citēti gandrīz vārds vārdā. Es labi saprotu, ka reklāmu daudzums žurnālā pat
laban ir nepieciešamība, tāpēc arī to par trūkumu neuzskatu. Patīkami ir tas, ka katram numuram ir 
sava tēma – tas ir atradums, šī žurnāla odziņa. Taču interesantākais raksts februāra numurā, protams, 
man šķita par rīdzinieku došanos darbā uz Jelgavu, jo arī mans viedoklis tajā tika iekļauts.

Uldis Valters,
SIa Migar valdes loceklis

Šad tad lasu žurnālu un varu teikt, ka visinteresantākās tēmas man šķiet par transportu un 
tūrismu. atceros, kaut kad agrāk bija atspoguļots satiksmes ministra Kaspara gerharda viedoklis 
par Jelgavas ceļiem, tāpat interesanti šķiet dažādi ceļojumu apraksti, kultūras jaunumi – bija jauki 
redzēt Mis Jelgava un Misteru Jelgava uz žurnāla vāka. Man patīk, ka žurnāls ir diezgan krāsains, 
varbūt kādreiz ir kāds raksts, kas mani pašu maz interesē, bet tā jau nav žurnāla vaina.

andris rūmītis,
bistro un kafejnīcas Hercogs līdzīpašnieks

Ik mēnesi cenšos ieskatīties žurnālā, pāršķirstīt to, taču visus žurnāla rakstus nelasu. rakstus par 
manam darbam saistošu tēmu izlasu, un tie mani apmierina. Iespējams, citiem mediju pārstāv
jiem, kas zinošāki šajā jomā, būtu kas vairāk piebilstams, jo vienmēr jau kaut ko var attīstīt un 
uzlabot, taču man šķiet, ka žurnālam būtisku trūkumu nav.

Karstais tālrunis
630 905 00 

rEDaKCiJa
redakcijas adrese: Katoļu iela 2b,  
Jelgava, LV-3001, Latvija
tālrunis: (+371) 63090500  
mobilais tālrunis: (+371) 29509033
Fakss: (+371) 63090509
E-pasts: nj@jelgavnieki.lv
Galvenais redaktors: Māris Papēdis
reportieri: Līga greiškane,  
anete Strelēvica, Ligita Lapiņa,  
rolands Bartaševics un Aigars Ieviņš  
(+371) 63090508
Korektore: Inga Laizāne
maketētāja: daina Mežotne (CorpMedia)

iZDEVĒJs
sia Nedēļa Jelgavā
masu informācijas līdzekļa  
reģistrācijas nr.  000703347
PVn reģistrācijas nr. LV43603032643
Konta numurs: LV24rIKO0002013131174
Banka: aS DnB NORD Banka
Kods: rIKOLV2X

mĀrKEtinGa Un rEKLĀmas DaĻa
tālrunis: (+371) 63090504
E-pasts: reklama@jelgavnieki.lv

LasĪtĀJU sErViss
tālrunis: (+371) 63090500
E-pasts: redakcija@jelgavnieki.lv

tiPOGrĀFiJa
Poligrāfijas grupa Mūkusala
Mūkusalas iela 15a, rīga, LV-1004

Foto: Gints romulis

Vēl tuvāk lasītājiem
Jaunas sabiedriskās iniciatīvas
Pagājušajā mēnesī Jelgavnieki.lv iedzīvināja jaunu iniciatīvu – Preses klubu, lai veicinātu vēl ciešā
kas redakcijas saites ar saviem lasītājiem. Turpmāk pēc žurnāla kārtējā numura iznākšanas tiks rīkots 
Preses klubs, arī ceturtdien, 11. martā. aicinām visus interesentus, kuriem ir ko teikt par jauno žurnāla 
numuru, gan arī interesantas idejas un ierosinājumi turpmākajām publikācijām. Ziņu par tikšanos 
Preses klubā februārī varat lasīt arī šajā žurnāla numurā, savukārt par turpmāko Preses kluba gaitu in
formācija būs pieejama portālā Jelgavnieki.lv.
Tāpat veiksmīgi turpinās arī iepriekš iesāktās labdarības akcijas – katru mēnesi izvēlāmies kādu no 
lietām, kuras pašlaik visvairāk nepieciešamas pilsētas trūcīgākajiem iedzīvotājiem. 

galvenais uzdevums – žurnālistika
Taču galvenais Jelgavnieki.lv uzdevums, protams, ir, bija un arī turpmāk būs žurnālistika savu lasītāju 
interesēs.
Prieks, ka portāls ikdienu pulcē aizvien vairāk lasītāju, kuri vērtē Jelgavnieki.lv satura prioritātes – in
formāciju par to, kas uztrauc iedzīvotājus un dažāda līmeņa vadītājus, jo šīs intereses pārāk bieži nav 
vienādas vai pat pretējas.
Jelgavnieki.lv ir satraukti par to pašu, ko aptaujātie iedzīvotāji: drošība, tai skaitā noziedzība, ceļu 
stāvoklis un iespējamie plūdi; sociālā aizsardzība, tai skaitā jaunas darbavietas un pabalsti; izglītī
ba, tai skaitā bērnu nokļūšana uz skolu, bērnudārzu nepieejamība, interešu izglītība un skolotāju 
atbildība. 
Žurnālam, piemērojoties mēneša formātam, ir ļoti grūts uzdevums – būt pa
pildus lasāmvielai Jelgavas prasīgajiem lasītājiem, kā arī vienlaicīgi uzrunāt 
tos, kuri Jelgavā tikai pārnakšņo un nevēlas ikdienā iedziļināties pilsētas spe
cifiskajās problēmās. Es uzskatu, ka žurnāls līdz ar katru numuru savu uzde
vumu izpilda arvien labāk. Žurnālā ir gan analītisks kopskats uz pilsētā notie
košo,  gan arī interesanta papildus informācija, tai skaitā intervijas, vēstures 
apraksti, privātā dzīve u.c.

Kristians rozenvalds,
žurnāla un portāla  

Jelgavnieki.lv izdevējs
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politika

Jelgavas budžets pieņemts 
bez rezerves plāna

Jelgavas domes sēdē 11. februārī apstiprināts pilsētas 2010. gada budžets, pret kura 
atsevišķām sadaļām asi iebilda opozīcijas deputāti. Kritiku izpelnījās ieņēmumu 
sadaļa, un, lai arī pašvaldības izpilddirektore atzīst, ka tā ir pārāk optimistiska, plānoto 
ieņēmumu summa netika grozīta.

A i g A r s  i e v i ņ š

Kopējie budžeta ieņēmumi plānoti 33,43 mil
jonu latu apmērā, savukārt izdevumi – 
32,26 miljoni latu.

Lauvas tiesa no plānotajiem ieņēmu
miem ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) – 
21 039 938 lati. Pašvaldības izpilddirektore Irēna 
Škutāne skaidroja, ka Jelgavas dome šos Finan
šu ministrijas (FM) provizoriskos datus uzskata 
par pārāk optimistiskiem, ko atzīst arī pati FM, 
un tādēļ budžets veidots ar pārpalikumu – izde
vumi šogad plānoti 32,26 miljonu latu apmērā.

Tomēr ar šo rezerves miljonu varētu ne
pietikt – par reāla rezerves plāna neesamību 
norādīja deputāts Dainis Liepiņš. Lai arī val
dība garantējusi, ka IIN prognožu nepiepildī
šanās gadījumā tā segs ieņēmumu starpību, ja 
tā būs lielāka par 92 procentiem, astoņus pro
centus jāsedz būs pašai pašvaldībai. D. Liepiņa 
provizoriskie aprēķini liecina, ka ar neizman
toto naudu nepietiks iespējamā iztrūkuma 
segšanai, tādēļ tika piedāvāti vairāki budžeta 
taupīšanas un papildu ieņēmumu gūšanas vei
di, ko domnieki balsojumā nepieņēma.

Jāpiebilst, ka ienākumi no IIN plāno
ti par 509 086 latiem jeb 2,5 procentiem vai
rāk nekā pagājušajā gadā. Nekustamā īpašu
ma nodoklis budžetā plānots 1 380 225 latu 
apmērā, azartspēļu nodokļa ieņēmumi prog
nozēti 175 000 latu apmērā.

Kultūra peldas naudā, 
sportam taupa
Šā gada pašvaldības aģentūras Kultūra iz
devumi plānoti 576 923 latu apmērā, kas 
ir par teju pieciem tūkstošiem latu vairāk 
nekā pērn. Tajā pašā laikā Sporta servisa 
centram, kas rūpējas par pilsētas sporta no
tikumiem un kura rīkotie pasākumi ir bez 
maksas, izdevumi samazināti par aptuveni 15 
procentiem.

Jelgavas pašvaldības preses sekretāre 
Līga Klismeta skaidro, ka šogad paredzēti 
daudzi kultūras pasākumi, piemēram, tra
dicionālie Pilsētas svētki, Latvijas Repub
likas Neatkarības deklarācijas pasludinā
šanas 20. gadadienas svinības, Hercoga Jē
kaba 400. dzimšanas dienas pasākumi un 
Zemgales Dziesmu un mūzikas svētki, iz

vairoties atbildēt, cik lieli līdzekļi piešķirti 
katram pasākumam. 

Jautājot, kādēļ aģentūrai ir tik grandiozs 
budžets par spīti tam, ka liela daļa Kultūras rī
koto pasākumu ir par maksu, L. Klismeta atbild 
izvairīgi: «Koncertiem, šoviem, teātru izrādēm 
un kino seansiem skatītāji iegādājas ieejas biļe
tes. To cenu politiku nosaka attiecīgā kultūras 
pasākuma producenti. Aģentūras uzdevums ir 
padarīt pasākumus skatītājiem pieejamākus un 
sarunu ceļā vienoties ar producentu par biļešu 
cenām, kuras ir ievērojami lētākas nekā Rīgā.» 
Jāpiezīmē gan, ka ne visos pasākumos aģentūra 
savu uzdevumu izpilda godam – tā, piemēram, 
filmas Rūdolfa mantojums un Lindas Leen kon
certa biļešu cena nebija zemāka kā Rīgā.

Tajā pat laikā Sporta servisa centrs sa
vus izdevumus samazinājis dramatiski, šo
gad darbinieku atalgojumam un sporta zāles 
Raiņa ielā 6 darbības nodrošināšanai tērējot 
par 23 tūkstošiem latu mazāk (147 946 lati). 
Tāpat samazinātas dotācijas sporta pasāku
miem – pērn šajā pozīcijā budžetā bija gan
drīz 146 tūkstoši, 2010. gada dažādu pasāku
mu organizēšanai un sporta programmu īste
nošanai piešķirti 134,5 tūkstoši latu. Arī Jel
gavas sporta halles uzturēšanai piešķirts par 
septiņiem tūkstošiem latu mazāk.

Diemžēl uz lielu daļu par kultūras un 
sporta jomu uzdotajiem jautājumiem, kuru 
atbildes tika gatavotas teju mēnesi, pilsētas 
domes pārstāvji atbildēja izvairīgi vai neatbil
dēja vispār.

Veselībai tērēs 
mazāk nekā pērn
Jelgavas 2010. gada budžetā medicīnas pabal
stiem paredzēts tērēt 93 200 latus, kas ir par 
gandrīz četriem tūkstošiem latu mazāk nekā 
pirms gada.

Lielākā daļa no piešķirtajiem līdzek
ļiem – 63 800 latu – novirzīti ārstniecības lī
dzekļiem, respektīvi, medikamentiem, higi
ēnas precēm un koriģējošajām brillēm. Medi
cīnas pabalstiem zobu ārstēšanai un protezē
šanai piešķirti 11 400 lati, savukārt 18 tūkstoši 
latu plānoti iedzīvotāju medicīnas pabalstiem 
ārstēšanās izdevumu apmaksāšanai dažādās 
Latvijas slimnīcās.

Jelgavas pašvaldības Sociālo lietu pār

valdes vadītāja Rita Stūrāne norāda, ka vi
sus pabalstus jelgavnieki saņem, pamatojo
ties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
par pabalstu piešķiršanu. «Šeit gan jāatceras, 
ka, pretendējot uz sociālo pabalstu, jāiero
das personīgi, nevis jāsūta radinieks vai kai
miņš – sociālie darbinieki katru gadījumu iz
vērtē individuāli un vērā ņem ne tikai oficiā
los ienākumu avotus,» skaidro vadītāja.

R. Stūrāne gan atzīst, ka ne visi mazno
drošinātie oficiāli apliecina savu statusu un 
nelaimju gadījumā saskaras ar problēmām. 
«Šādā gadījumā, ja cilvēks nonāk slimnīcā, 
viņš var ārstniecības iestādei palikt parādā un 
doties nokārtot dokumentus uz Sociālo lietu 

pārvaldi. Ja persona kvalificējas pabalstu pie
šķiršanai, mēs dzēšam parādu ar atpakaļejošu 
datumu,» informē vadītāja.

Līdz šim pilsētas budžeta tāmē visas trīs 
pozīcijas figurējušas sadaļā Medicīnas pabal-
sti, taču pēc Ministru kabineta pieņemtajiem 
grozījumiem šie izdevumi pārskatāmības la
bad jāizdala.

Jāpiebilst, ka Jelgavas dome piešķīrusi 
2200 latus (par 200 latiem mazāk nekā pērn) 
veselības veicināšanas pasākumiem. R. Stūrā
ne uzsver, ka šis ir tikai pašvaldības līdzfinan
sējums un akcijas finansē arī privātpersonas 
un uzņēmumi. 2010. gadā plānoti četri galve
nie pasākumi – atkarību profilakses centra iz
glītojošie pasākumi februārī un martā, vese
līga dzīvesveida akcija maijā un jūnijā, prets
mēķēšanas pasākumi astoņu mēnešu garumā 
un sabiedrības veselības pasākumi četrās pil
sētas pamatskolās, kur stāstīs par mutes hi
giēnu un veselīgu un sabalansētu uzturu. 

Sporta servisa 
centram izdevumi 

samazināti 
aptuveni par 

15 procentiem
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visi aptaujātie Jelgavas deputāti uzskata, 
ka pilsētas budžets šogad būs jāgroza, 
taču nav vienisprātis, ka tas ir sociāls, 
sabalansēts un izpildāms.

aigars rublis: 
Budžetā būs nepieciešami 
grozījumi
Jelgavas domes priekš
sēdētāja vietnieks Aigars 
Rublis (Jaunais laiks) 
uzskata, ka šā gada 
budžeta prioritāte ir 
sociālā joma.

«Valstī notiekošie 
procesi ietekmē arī paš
valdības – samazinās ie
dzīvotāju ienākumi, valsts garantijas, tāpēc 
budžets veidots tā, lai varētu sniegt palīdzību 
tiem, kam tā visvairāk nepieciešama. Sociā
lajai palīdzībai atvēlēts par 16% vairāk nekā 
2009. gadā. Uzskatu, ka budžets ir sabalansēts 
un izpildāms. Valsts 92% apmērā garantē ie
nākumus no nodokļiem, mums ir arī 1,1 mil
jons latu liela rezerve,» tā A. Rublis.

Deputāts pārliecināts, ka ļoti svarīga ir 
Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu ap
guve, kas ir nozīmīga budžeta papildināša
nas iespēja.

«Budžetu grozīt vajadzēs, taču visdrīzāk 
gada otrajā pusē, vispirms jau saistībā ar ES 
projektiem, jo pašlaik esam sastādījuši pre
ventīvos ienākumus, taču tie var laika gaitā 
mainīties. Tāpat kredītu saistības var izrādī
ties mazākas nekā plānots. Vēl nozīmīgs jau
tājums ir pedagogu atalgojums, kura mērķ
dotācijas Izglītības un zinātnes ministrija ap
stiprinājusi vien astoņiem mēnešiem, pēc tam 
pedagogu atalgojums var pieaugt vai sarukt,» 
iespējamās izmaiņas ieskicē deputāts.

Dainis Liepiņš: 
Jelgavas budžets 
nav sabalansēts

Rezerve pilsētas bu
džetā ir pārāk maza, sa
vukārt dažās pozīcijās iz
devumi varētu būt ma
zāki, uzskata Dainis Lie
piņš (LPP/LC).

«Nav sabalansēta ie
ņēmumu un izdevumu 
daļa. Kaut arī ieņēmumi 
vairāk ir valsts problēma, budžetā paredzēto 
ieņēmumu prognozes ir pārlieku optimistis
kas, es pat teiktu, uzpūstas un nereālas. For
māli budžetā ir paredzēta rezerve aptuveni 
viena miljona latu apmērā, taču tas Jelgavai ir 
par maz,» pārliecināts D. Liepiņš.

Deputātam nepieņemama arī nevienlī

dzība skolu direktoru atalgojumā: «Mums 
acīmredzot ir viena izredzētā skola – Jelga
vas ledus sporta skola. Kaut arī tajā mācās ap 
200 bērnu un tai nav savas saimniecības, di
rektora alga ir par 25% lielāka nekā citu Jelga
vas skolu direktoriem, kuru vadītajās skolās 
mācās pāri par tūkstoš bērnu un ir sava saim
niecība. Ledus sporta skolas uzturēšanai atvē
lēti aptuveni 429 tūkstoši latu, kas ir nesamē
rīgi daudz. Tā ir demagoģija – stāstīt, ka rū
pējas par bērniem, bet bērni taču būtu prie
cīgi slidot un spēlēt hokeju arī par trīs reizes 
mazākām izmaksām.»

«Apbrīnojama ir vēlme uzturēt dārgo Jel-
gavas Vēstnesi. Nesaku, ka laikraksts nav vaja
dzīgs, taču, izvērtējot komentāru daudzumu 
un apmeklētību, portālus jelgavasvestnesis.lv 
un jelgava.lv cilvēki lasa maz, taču līdzekļi ta
jos tiek ieguldīti daudz. Par iespējamo budže
ta grozīšanu varam domāt, ko vien gribam, 
taču domē šādi lēmumi tiek pieņemti nefor
mālā gaisotnē pie kafijas tases vai šampanieša 
glāzes, necaurspīdīgi, kā arī nekonsultējoties 
un neapspriežot tos ar pārējiem deputātiem,» 
rezumē D. Liepiņš.

Valentīns Grigorjevs: 
Budžetu nevar saukt 
par sociālu
Valentīns Grigorjevs (Sa-
skaņas centrs) uzskata, ka 
2010. gada budžets nav 
sociāls budžets, kā tas 
tiek definēts.

«Veicot aprēķinus, 
varam konstatēt, ka izde
vumi administrēšanai, ir 
krietni lielāki par sociāla
jiem izdevumiem. Ikviens no 154 domes ie
rēdņiem izmaksā aptuveni 12 tūkstošus gadā, 
bet uz vienu trūcīgo iedzīvotāju budžetā atvē
lēti vien 240 lati gadā,» norāda deputāts. 

V. Grigorjevs nepiekrīt arī Jelgavas au
tobusu parkam (JAP) piešķirto dotāciju ap
jomam, jo oficiālie JAP pārskati ir maz tica
mi, tāpēc nav saprotams, kur paliek tam at
vēlētā nauda. «Nesaprotama ir arī dārgā le
dus īre Ledus sporta skolas vajadzībām, kas 
pretēji valstī vidējiem 70 latiem stundā, Lat-
vijas Krājbankas ledus hallē ir 146 lati stun
dā. Un, protams, Jelgavas Vēstneša izmaksas, 

kā arī neizprotamā tiekšanās tam īrēt dārgas 
telpas. Arī SIA Fortum Jelgava pametusi paš
valdības telpas, kas liek domāt par kāda inte
rešu aizstāvību šajā jautājumā,» savu viedok
li pauž deputāts.

«Būdams būvnieks, nepiekrītu budžetā 
atvēlētās naudas apjomam bērnudārza Pulk
veža Brieža ielā remontam, jo to par tik lie
lu summu varētu nojaukt un uzcelt no jauna. 
Budžets noteikti būs jāgroza, iespējams, jau 
martā vai aprīlī, jo ienākumu daļai no iedzī
votāju ienākumu nodokļa naudas nepietiks,» 
prognozē deputāts.

sergejs Ņevoļskis: 
Dome nepilda savas funkcijas
Neatkarīgais deputāts 
Sergejs Ņevoļskis pēc 
budžeta apstiprināša
nas pauž nostāju, ka paš
valdība nepilda savas 
funkcijas. Tā, piemē
ram, nespēj nodrošināt 
sabiedriskā transporta 
normālu funkcionēšanu. 
Tāpat budžetā neviens santīms nav atvēlēts 
mājokļu iegādei, kaut gan tieši tagad, izman
tojot cenu kritumu, vajadzētu samazināt dzī
vokļu rindu.

«Savukārt no pašvaldības budžeta līdzek
ļiem atkal tiks uzturēta ledus halle, tāpat arī 
Imanta Kanaškas komerctelpas, neraugoties 
uz to, ka ir uzņēmēji, kas būtu gatavi izīrēt 
telpas vien par komunālajiem maksājumiem, 
kā arī dārgi izmaksājošais Jelgavas Vēstnesis,» 
tā S. Ņevoļskis.

Deputāts uzskata, ka arī zvērinātu revi
dentu uzturēšanas izmaksas ir nepārdomā
tas, jo līgumi ar viņiem tiek slēgti uz trim ga
diem, tāpēc, kaut arī tagad daudzi no viņiem 
ir bez darba, jāmaksā summa, kas paredzē
ta līgumā. «Par Pulkveža Brieža ielas bērnu
dārza renovācijai atvēlēto summu varētu no
jaukt esošo un uzcelt jaunu bērnudārzu. Arī 
šajā budžetā nav iekļauta palīdzība kredīt
ņēmējiem, aizbildinoties, ka Ministru kabi
nets šādu palīdzību neparedz,» budžetu vēr
tē S. Ņevoļskis.

Deputāts uzskata, ka budžets noteikti būs 
jāgroza, taču neparedz, ka to varētu samazi
nāt, – visdrīzāk palielināt. 

deputāti analizē pilsētas budžetu
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Runājot ar Jelgavas iedzīvotajiem, viņi parasti 
atceras 1979. gada plūdus un plūdus, kas bija 
pēc 1995.–1996. gada bargās ziemas. Tad 
applūda plaši rajoni ap lielākām un mazākām 
upēm, nemaz nerunājot par Lielupi, kas ar 
saviem palu ūdeņiem bija pārklājusi simtiem 
hektāru zemes un no sauszemes atgriezu
si desmitiem māju. Vismaz nedēļu katru 
vakaru televīzijā kā seriālā no frontes tika 
rādīts Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes puses 
zemnieks Vaclavs Šuķis un viņa applūdušie 
ziemāju lauki ar Lielupes ledus krāvumiem 
un sapostītu elektrolīniju tajos. Arī pati 
pilsēta vēl ilgi oda pēc kanalizācijas un slap
jiem pagrabiem.

Taču vislielākie plūdi pārskatāmā pagāt
nē, pēc veco jelgavnieku stāstījuma, esot bi
juši 1951. gadā, kad pa pilsētas centru – Māte
ra ielu gar 2. vidusskolu – braukuši ar laivām 
un gar mājām saceltās koka laipas tur bijušas 
pirmā stāva logu augstumā. Laipas bijušas arī 

Uzvaras ielā. No centra neesot bijis iespējams 
nokļūt dzelzceļa stacijā, jo zem ūdens biju
si Jāņa iela un daļa Puškina prospekta (tagad 
Akadēmijas iela). Pa tagadējo Alunāna par
ku, kur toreiz vēl bija kapsēta, kuģojuši pui
kas, izmantojot visdažādākos peldlīdzekļus.

Divas nedēļas pavada 
miezītes skolā
Vecais jelgavnieks Vilis Azevičs zināja 
stāstīt, ka Rīgas šoseja starp abiem tiltiem 
bijusi pārplūdusi, no Pils salas bijis redzams 
tikai peldu mājas jumts, viss cits bijis ūdenī. 
Uz Rīgu kādu laiku pat braukuši caur Kaln
ciemu. Pats viņš lielo plūdu laikā bijis Miezī
tes skolā (toreiz Miezītes ceļā atradās 4. pa
matskola, kas darbojās līdz sešdesmitajiem 
gadiem), kas divas nedēļas bijusi ieplūdu
si un atgriezta no pasaules tāpat kā pārējās 
apkārtnes mājas. Mācības skolā nav notiku
šas. Gan tie, kas skolā bija palikuši, gan citi 
plūdos cietušie ar nepieciešamajām precēm 
tika apgādāti ar laivu palīdzību. Starp abām 
skolas ēkām kuģošanai viņš izmantojis 
mucu. Vairākas reizes V. Azevičs bridis arī 

pa palu ūdeņiem uz puskilometru attālo 
Dobeles šoseju.

«Pēc tāda bridiena kājas bija nosalušas tā, 
ka kļuva nejūtīgas. Un otrā dienā iesnas un 
temperatūra klāt gan. Nelīdzēja nekas. Nodo
māju, ar ko esmu saslimis, ar to arī jāārstējas. 
Bridu vēlreiz. Un tiešām – iesnu vairs nebija,» 
stāsta Vilis Azevičs. Vēlāk, kad viņš jau izkļu
vis no Miezītes plūdu rajona un devies uz Jel
gavu apciemot māti, kura dzīvojusi Jāņa ielā, 
izrādījies, ka arī viņai plūdi nav gājuši secen – 
ūdens bija visu samērcējis līdz plīts virsai. Vi
lis Azevičs atceras arī septiņdesmito gadu 
plūdus, kad bojā aizgājis gandrīz viss viņa ar
hīvs, jo tas bijis izvietots pagraba telpā.

Lai nokļūtu darbā, 
izmanto plostu
Marijas Jokstes ģimene tolaik dzīvojusi 
Parka ielā, kas atrodas rajonā starp Rīgas–
Krustpils dzelzceļa līniju. Parka, Langerval
des un Garozas ielas esot applūdušas vienas 
nakts laikā. Viņas tēvs, lai nokļūtu darbā, ar 
paštaisītu plostu ticis līdz dzelzceļa uzbēru
mam un tad tālāk gājis pa to. «Bet par spīti 

pa mātera ielu 
pārvietojušies ar laivām

Lielais sniega daudzums, kas šogad aplaimojis Latviju un arī 
Jelgavu, liek domāt, ka pavasarī iespējami plūdi. Tiesa, ir arī 
pretējs viedoklis. Bet pagaidām, kamēr sniegs vēl nav sācis kust, 
ielūkosimies, kādas sekas plūdi savulaik izraisījuši Jelgavā.

1958. gada aprīlis. ar laivu pa vārpu ielu dodas jelgavniekiem pazīstamais sporta 
skolotājs Rolands Čuhālovs.

skats uz no krastiem izgājušo lielupi 
Bauskas ielā 1958. gada 20. aprīlī.

Jelgavnieks vilis azevičs pārvietojas ar 
mucu miezītes parkā 1951. gadā.

6
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visam dienas bija skaistas un siltas. Spīdēja 
saule un spoguļojās palu ūdeņos. Bet applū
dis toreiz bija arī viss Cukura ielas rajons,» 
kundze atceras.

Alfrēds Jurēvics, kas toreiz vēl bijis pa
visam mazs puika, stāsta, ka viņa vecāki arī 
tajā laikā dzīvojuši Parka un Langervaldes 
ielu rajonā. Ūdens cēlies tik strauji un pēkšņi, 
ka vajadzējis glābties, brienot pa auksto ūde
ni gandrīz līdz vidum. Tēvs nesis viņu, bet 
māte – vanniņu ar nepieciešamajām drēbēm. 
Otrā dienā tēvs ar laivu braucis uz applūdušo 
baraku, kur viņi dzīvojuši, lai paņemtu pašu 
nepieciešamāko no mantām. Viņš atceras arī 
vēlāko gadu palus, kad ūdens plūdis pāri Cu
kura ielai, bet kādai Cukura ielas mājai, kas 
atradās upes pusē, ledus gabals izsita logu.

Jelgavu applūdina 
Lielupes pieteka svēte
«Mēs dzīvojām Vecajā ceļā pie Kalnciema 
ceļa, tā bija viszemākā vieta. Ūdens viļņojās 
visapkārt, istabās tas bija apmēram līdz plīts 
virsai. Tēvs vecā kocenē brauca ap māju un 
ar dēļu galiem sita ciet mājas logus, lai ledus 
gabali, kas reizēm peldēja turpat ap māju, tos 
neizdauzītu. Atceros, kā pa Kalnciema ceļu 
brauca pajūgs – zirgs līdz vēderam ūdenī un 
braucējs ratos stāvus, jo ūdens skalojās līdz 
ratu virsai. No 6. veikala viss bija applūdis,» 
atceras jelgavnieks Zigmunds Karaša. Viņš 
arī pastāsta, ka toreiz Kalnciema ceļš bijis 
stipri zemāks un ar grants segumu.

Latvijas Lauksaimniecības universitā
tes Ekonomikas fakultātes uzņēmējdarbības 
un vadības katedras vadītājs Uldis Ivans at
ceras, ka ap 1955. –56. gadu pa Akadēmijas 
ielu brauca ar laivām. Aveņciemā, pie Lietu
vas šosejas, māju iekšpusē ūdens līmenis sa
sniedza krāsns muti. 1980. gadā plūdi izraisī
jās sakarā ar tehnisku kļūmi ledus spridzinā
šanas gaitā, kad, uzsprāgstot tikai vienam lā
diņam augštecē, bet neuzsprāgstot otram lā
diņam lejtecē, katastrofālā ātrumā sāka cel
ties ūdens līmenis Platones upē. Deviņdes
mito gadu vidū lielu pilsētas daļu appludinā
ja Lielupes pieteka Svēte – zem ūdens bija te
ritorija Dobeles šosejas kreisajā pusē (virzie
nā uz Dobeli – līniju rajonā), kā arī nedaudz 
šosejas labajā pusē.

Pilsētā lielu plūdu gadījumos ūdens aiziet 
pat līdz Mātera ielai.

Dambji neaizsargā 
Jelgavu no plūdiem
Pēc 1979. gada pavasara paliem toreizējā Jel
gavas vadība nolēma nodrošināt pilsētas aiz
sardzību pret applūšanu. 1980. gadā Latvi
jas Valsts Meliorācijas projektēšanas institū
ta speciālisti veica Jelgavas pilsētas teritorijas 
izpēti un izstrādāja pilsētas aizsardzības pret
plūdu shēmu.

Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsēt
plānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte 
stāsta, ka shēmā bija paredzēts aizsargāt pil
sētu no paliem, uzbūvējot aizsargdambjus, 

ierīkojot astoņas sūkņu stacijas lietus un ku
šanas ūdeņu pārsūknēšanai upēs. Tajā skaitā 
aizsargdambi gar Svētes upi, pieslēdzot tā vie
nu galu Dobeles šosejai, bet otru – dzelzce
ļa Jelgava–Tukums uzbērumam. Tas gan nav 
paveikts līdz galam. Kalnciema ceļa posmu 
no Rīgas ielas līdz Iecavas upes tiltam var uz
skatīt par aizsargdambi pilsētas Lielupes labā 
krasta daļai līdz Rīgas ielai, jo novērš palu 
ūdeņu ieplūšanu šajā teritorijā. Tur paredzēta 
caurteku nosprostošana no upes puses.

Pilsētas ziemeļu daļu no plūdiem daļē
ji varētu pasargāt lidlauka aizsargdambis, bet 
arī tur visa sistēma nav līdz galam izbūvēta, 
tāpēc dambis neveic savas funkcijas pilsētas 
teritorijas aizsardzībai pret plūdiem.

Ir izbūvēts dambis no dzelzceļa tilta līdz 
Rīgas ielai, kas no applūšanas sargās Pārlielu
pes teritoriju pie kādreizējās cukurfabrikas.

«Jāpiezīmē, ka pretplūdu shēma ir cieši 
saistīta ar meliorācijas grāvju un lietus ka
nalizācijas sistēmu darbību. Visas šīs sis
tēmas darbojas pašteces režīmā. Ceļoties 
ūdens līmenim upēs, pašteces sistēmas pār
trauc darboties, līmenis grāvjos un kanalizā
cijas sistēmās paaugstinās un applūdina vis
pirms zemākās, pēc tam arī augstākās vie
tas. Tā, piemēram, septiņdesmitajos gados 
tika applūdināta Mātera iela un rajoni ap to. 
Jaunbūvju rajonos meliorācijas sistēmas bie
ži vien ir nopostītas, tāpēc šīs teritorijas arī 
pakļautas plūdu draudiem,» situāciju rak
sturo G. Osīte. 

1958. gada aprīlī plūdi skāra daudzas 
Jelgavas zemākās vietas. Bauskas iela un 
no krastiem izgājusī platone un lielupe. 
platones tilts ūdenī.

tagadējās Ūdens ielas un Čakstes bulvāra stūris pie 
driksas 1917. gadā.

tagadējās akadēmijas 
ielas un vaļņu ielas 
stūris. laipa ved 
stacijas virzienā no 
nama vaļņu ielā, 
kur pirmā pasaules 
kara laikā atradās 
virsnieku viesnīca. 
attēls tiražēts skatu 
kartēs pirmā pasaules 
kara laikā.

1958. gada aprīlī ūdens nopietni 
applūdināja 2. vidusskolas pagrabus. 
Fotogrāfijā redzams tagadējās mātera 
ielas un Ūdensvada ielas krustojums.

ledus iešana lielupē pie Jelgavas pils. 
Fotogrāfija veikta no vācu uzbūvētā 
lielupes koka tilta 1917. gadā. vācu zaldāti 
spridzināja ledu gan lielupē, gan driksā.
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Jelgava atrodas Lielupes un tās četru pieteku – 
Vircavas, Platones, Svētes un Iecavas palienēs. 
Latvijā šī ir viszemākā apdzīvotā vieta.

Pilsētas teritorijas augstums pārsvarā 
(45 procenti) ir no 3,5 līdz 4,5 metriem virs 
Baltijas jūras līmeņa, 21 procentu aizņem te
ritorija, kas augstāka par 4,5 metriem, 24 pro
centus – teritorija no diviem līdz 3,5 metriem, 
un desmit procentus – teritorija zem diviem 
metriem virs jūras līmeņa.

Pašvaldības civilās aizsardzības speciā
lists Felikss Jasens stāsta, ka kritiskā robeža 
Lielupē ir ūdens pacelšanās līdz 2,56 metriem 
virs nulles atzīmes – šādā gadījumā Lielu
pē pie Jelgavas pils ūdens līdz brauktuvei vēl 
nesniegtos. Taču pamatīgi plūdi būs tad, ja 
ūdens līmenis sasniegs 3,50 metrus virs nul
les atzīmes – tas nozīmē, ka zem ūdens būtu 
visa Pils sala un trešdaļa pilsētas.

Jelgavu apdraud Lielupe 
un tās pietekas
Jelgavas pašvaldības civilās aizsardzības 
speciālists Felikss Jasens uzsvēra, ka pilsētu 
apdraud ne tikai Lielupes palu ūdeņi, bet 
arī tās pietekas Platone un Vircava no dien
vidiem, Iecava no ziemeļiem un Svēte no 
rietumiem. Lielupē bīstamas vietas, kurās 
veidojas ledus sastrēgumi, ir līkumos pie 
Auču mājām un Sprīdīšu skolas, kā arī 
pirms un pēc apvedtilta. Bīstama ir arī 
Svēte pie Rožkalniem un Vecbērzes ieteka 
Lielupē, kas arī ietekmē ūdens līmeņa cel
šanos Jelgavā.

Gandrīz katru gadu applūst Būriņu ceļš, 
Vītolu ceļš, Bāra ceļš, Sieramuižas apkārtne, 
Zemeņu iela, Kārniņu puse, Kalnciema ceļu 
no otras puses var appludināt arī Iecava. Pil
sētā, ceļoties līmenim Lielupē, ūdens ienāk 
caur kolektoriem. Tādējādi applūst Mātera 
iela ar visiem pagrabiem, Jāņa iela, Stadiona 
iela un citas.

Ja ūdens līmenis Lielupē ir zems, tad vie
tām tā nav dziļāka par metru, kas var stipri 
kavēt ledus iziešanu jūrā. Rīgas jūras līcis šo
ziem pilnībā aizsalis ar 1530 centimetru bie
zu ledus kārtu. Savukārt Lielupes gultne pie 
ietekas līcī ir aizskalota ar smiltīm, kas tās 
deltā sadzītas pēdējo gadu vētrās. 

Ko darīt ar Lielupes ledu – 
lauzt vai spridzināt?
Pirmais variants – ledus laušanai nomāt 
kuģus. Tas būtu vajadzīgs, lai veicinātu vien
mērīgu ledus iziešanu Lielupē. Jelgava un 
Jelgavas novads ir tieši atkarīgi no situācijas 
Lietuvā – ja tur strauji sāk kust, bet pie mums 
upe aizsalusi, plūdu draudi neapšaubāmi 
būtu lielāki.

Ledus laušanas darbiem vajadzīgi divi 
kuģi, taču, kamēr tie no Buļļupes aizlauzī
sies līdz Kalnciemam, paies divas nedēļas, bet 
maksa par kuģi ir 100 lati stundā bez PVN. 
Tādējādi ledus laušana vien varētu izmaksāt 
apmēram 82 tūkstošus latu. Taču, lai to varē
tu darīt, nepieciešams, lai ūdens līmenis Lie
lupē būtu nedaudz augstāks, jo kritums visā 
upes tecējumā no Jelgavas līdz Jūrmalai ir ti
kai 19 centimetru. Felikss Jasens ieteica ap
domāt šī varianta plusus un mīnusus. Iespē
jams, ka zaudējumi no plūdiem būtu mazāki 
nekā izdevumi par kuģu nomu.

Otrais variants – ledus spridzināšana. Pa
domju laikā šādu paņēmienu pielietoja diez
gan bieži, bet reizēm saspridzinātais ledus 
vižņu veidā nosēdās uz grunts un ledus sa
strēgums tā arī no vietas neizkustējās.

F. Jasens uzsvēra, ka plūdi parasti sākas 
marta vidū vai otrajā pusē.

apzināti resursi un 
iesaistītie dienesti
Ir apzinātas visas iestādes, kam ir peldlīdzek
ļi, – kopā ar ugunsdzēsējiem ir desmit ūdens 
transportlīdzekļi. Ļoti nepieciešamas eks
trēmās situācijās ir mobilās elektrostacijas – 
tādas ir tikai pašvaldības policijai un pašval
dības aģentūrai Pilsētsaimniecība. Vairākām 
organizācijām tās ir autonomas – slimnīcai, 
Latvenergo, Dienvidu elektriskajiem tīkliem.

Noslēgti līgumi ar uzņēmumiem par pa
līdzību ar smago tehniku un autobusiem.

Domāts arī par iedzīvotāju izmitināšanu, 
ja vajadzētu tos evakuēt no plūdu skartajiem 
rajoniem. Pieredze gan liecina, ka to cilvēki 
dara ļoti negribīgi un parasti gandrīz vien
mēr atsakās no šīs iespējas. Protams, par ie
dzīvotāju izmitināšanu skaidrībai ir jābūt, ir 
runāts ar skolām, Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes dienesta viesnīcām. Tāpat iedzī
votājiem jābūt pārliecinātiem, ka viņu prom
būtnē mājas un iedzīvi neizlaupīs marodieri. 

Par to rūpēsies Valsts policija un vajadzības 
gadījuma tiks iesaistīta Zemessardze.

Lai ieplūdušie iedzīvotāji varētu iegādā
ties nepieciešamo pārtiku, noslēgti līgumi ar 
SIA Ralta, Vigo un Alis.

Pašvaldības aģentūras Pilsētsaimniecība 
direktors Andrejs Baļčūns informēja par uz
devumiem un aktivitātēm, par ko atbildīgs ir 
viņa vadītais uzņēmums. Vispirms tās ir caur
tekas un kolektori, kas tagad jāattīra no snie
ga, lai vieglāk varētu aizvadīt kušanas ūde
ņus, bet plūdu gadījumā – jānoslēdz un jāno
sprosto. Ir sagādātas smiltis un maisi, ir vai
rogi aizsprostiem. Lielākoties šos darbus uz
ņēmusies veikt SIA Kulk, tās rīcībā ir arī sūk

ņi. A. Baļčūns aicina iedzīvotājus pārbaudīt 
arī caurtekas pie savām privātmājām un tās 
atbrīvot no sniega un aizsērējumiem.

Pilsētsaimniecībā arī piektdienās, sest
dienās un svētdienās būs sastopami atbildī
gie dežuranti.

Jelgavas novadā plūdi 
apdraud arī mājlopus
Jelgavas novadā applūstošās vietas ir zināmas 
un īpašumi apzināti, informēja pašvaldības 
izpilddirektors Ivars Romānovs.

Novadā, atšķirībā no pilsētas, plūdi ap
draud ne tikai cilvēkus, bet arī mājlopus. 
Diemžēl civilās aizsardzības komisijas rīcī
bā pagaidām nav speciāla transporta mājlo
pu pārvietošanai. Visapdraudētākās teritori
jas ir polderi. Līvbērzes teritorijā 70 procen
tus aizņem polderi. Vislielākās problēmas ir 
ar Vārpas polderi – tā aizsargdambis ir beb
ru alu izvagots un kritiskos apstākļos var tikt 
pārrauts. Tad visa Vārpas teritorija pārklāsies 
ar ūdeni divu metru augstumā. Bet tur at

operatīvie dienesti 
apzina savas 
iespējas plūdu laikā

Jelgavas, Jelgavas novada un 
Ozolnieku novada apvienotās 
civilās aizsardzības komisijas 
sanāksmē 24. februārī visi plūdu 
novēršanā iesaistītie dienesti 
izvērtēja esošo situāciju, resursus 
un lēma par turpmāko rīcību.

Kritiskā robeža 
Lielupē ir ūdens 
pacelšanās līdz 
2,56 metriem

virs nulles atzīmes
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rodas liellopu ferma ar 500 govīm. Aizsarg
dambī Tušķi–Kaigas vairs nav aizvaru, to vie
tā simtlatnieki mobilizēti aizsprostot aizvaru 
vietas ar smilšu maisiem.

Pašvaldība sadarbojas ar Jelgavas nova
da lielāko uzņēmumu SIA Laflora, kas varē
tu palīdzēt ar tehniku. Nepatikšanas draud 
arī teritorijās ap Kalnciemu un Kalnciema til
tu, kur elektrības sadales skapji atrodas pag
rabos. Lai tie neapplūstu, vajadzīgi sūkņi. Si
tuācija nav optimistiska, jo ir tikai divi sūkņi 
un divas pārvietojamās elektrostacijas uz visu 
Jelgavas novadu.

Ozolnieku novadā var 
pārplūst viensētas sidrabenē
Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Jānis Vīgants uz situāciju raudzī
jās cerīgāk. Ozolnieku novadā galvenās pār
plūstošās platības ir Sidrabenē. Tās  ir vien
sētas, kas applūst tradicionāli, bet gandrīz 
tām visām ir laivas. Elektrības padeve līdz 
šīm mājam lielākoties ir ar kabeļu pārvadu, 
tāpēc plūdi tos neietekmēs. Ja ūdens līmenis 
būs augsts, var tikt izskaloti daži ceļi, kas pēc 
plūdiem būs jāatjauno.

«Zināmas problēmas ir ar Garozas upes 
aizvaru, nav arī pārvietojamo elektrostaci
ju un ūdenssūkņu,» J. Vīganta nobeiguma 
nots vairs nebija tik optimistiska. Viņš arī 
brīdināja no nepārdomātas laivu un mo
torlaivu izmantošanas ledus gabalu pilna
jā palu straumē, atgādinot, ka tieši tā savā 
laikā pie Emburgas aizgāja bojā divi cilvēki 
un ierosināja sarežģītākās situācijās izman
tot amfībijas.

Zemessardzes 52. kājnieku Jelgavas batal
jona komandieris Andris Kniploks paskaid
roja, ka jautājums par amfībijām jau tiekot 
risināts aizsardzības ministra līmenī. Tās gan 
neesot darbinātas visus pēdējos gadus, tomēr 
ir cerības, ka būs darba kārtībā. Viņš arī tei
cās apzinājis visus resursus un iespējas ne
pieciešamības gadījumā piesaistīt arī blakus 
novadu Zemessardzes vienības. Tāpat galē
jas nepieciešamības gadījumā var tikt iesais
tīti arī Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēki. 
Sliktākais variants būtu tad, ja plūdi visā Lat

vijā sāktos vienlaikus, jo viena bataljona re
sursi ir visai mazi.

Ugunsdzēsēji, policija un 
mediķi gatavi nākt palīgā
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas ko
mandieris Aldis Feldmanis informēja, ka Rīgas 
brīvosta par saviem līdzekļiem atbrīvos no 
ledus Daugavas un Lielupes grīvas. Tomēr plūdi 
būs smags pārbaudījums. Protams, ir zināmas 
applūstošās vietas. Ir zināms, kurām organizā
cijam pieder laivas un citi peldlīdzekļī. Nepie
ciešamības gadījumā tās var aizņemties arī no 
citiem reģioniem. Pagaidām ir tikai jāgaida, 
jāvēro situācija un jābūt gataviem rīkoties.

Ugunsdzēsēji apzinājuši Lielupes tiltu 
augstumu gadījumam, ja talkā būtu jāsauc 
ledlauži. Kalnciema tilts ir pietiekami augsts, 
lai ledlauzis varētu iziet cauri. Vai pēc tā būs 
nepieciešamība, to rādīs laiks. Ja izlemj to pa
līgā neaicināt, jāizvērtē, cik maksās applūdu
šo māju, izskaloto ceļu, pārrauto dambju un 
sapostīto komunikāciju atjaunošana.

«Jāapzinās, ka Jelgavas novadā mainījusies 
situācija dārzkopības sabiedrību rajonos – tie 
tagad ir apdzīvoti arī ziemā un daudzviet pa
kļauti applūšanai. Dienests savu iespēju robe
žās veic glābšanas darbus, bet pieredze lieci
na, ka reizēm ar laivām nevar izbraukt cauri 
ledus gabaliem. Vajadzīga smagā tehnika. Arī 
ar sūkņiem ir diezgan bēdīgi – ugundzēsēju 
lielais sūknis ir tikai tāda padomju laika vēs-
ture,» situāciju raksturoja A. Feldmanis.

Valsts policijas tiešais pienākums ir uz
raudzīt, lai nenotiktu zādzības, marodie
risms, netiktu pārkāpta sabiedriskā kārtī
ba, uzsvēra Jelgavas Kārtības policijas biroja 
priekšnieks Andris Gromoļevs. Nepiecieša
mības gadījumā policija var piedalīties glāb
šanas darbos, tai ir dažas laivas un motorlai
vas. Tāpat uz policijas pleciem gulstas satik
smes regulēšana, ja applūdīs daļa ielu un ceļu. 
Policija, tāpat kā bruņotie spēki, var saņemt 
palīdzību no citiem reģioniem, ja tas nepie
ciešams. Tiek paredzēta sadarbība ar novadā 
izvietotajiem bruņotajiem spēkiem, Zemes
sardzi un pašvaldības policiju.

Pašvaldības policija galvenokārt piekrīt 
iedzīvotāju informēšanas darbi, tāpat tā gata
va piedalīties iedzīvotāju evakuācijas darbos 
un kārtības nodrošināšanā.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienesta Zemgales reģiona centra vadītājs 
Roberts Beitāns informēja, ka tā rīcībā ir sep
tiņas pieredzējušas mediķu brigādes. Tās var 
dislocēties Pārlielupē, Jelgavas centrā un Staļ
ģenes pusē. Dienestam ir iespēja izveidot pa
pildbrigādes, ir personāls, bet diemžēl nav 
automašīnu. Ja izdotos atrast vēl trīs automa
šīnas, tad neatliekamo medicīnisko palīdzību 
varētu sniegt desmit mediķu brigādes.

Bērni jābrīdina no vizināšanās 
ar ledus gabaliem
Daudzās jaunbūvēs, kas pēdējos gados sa
celtas ap Jelgavu, varētu rasties problēmas ar 
elektroiekārtām, piemēram, 6. līnijā. Ja ūdens 
līmenis būs augsts, varētu applūst arī trans
formatoru novietnes. Tas radītu nopietnas 
problēmas ar elektroapgādi.

VAS Latvijas valsts ceļi strādās diennakts 
režīmā, lai sabiedriskais un operatīvais trans
ports varētu nokļūt, kur vajag.

No 5. marta atbildīgo dienestu rīcībā ir 
visa aktuālā informācija par ledus stāvokli un 
ūdens līmeni Lielupē. Operatīvos datus no
drošina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteo
roloģijas centrs.

Apvienotā civilās aizsardzības komisijas 
ieteica īpašu vērību pievērst tam, lai bērniem 
skolās tiktu pastāstīts, ko darīt, ja mājupceļš 
ir pārplūdis un noteikti brīdināt no pārgal
vīgas vizināšanās pa applūdušajām vietām ar 
ledus gabaliem. 

Jelgavu apdraud ne tikai lielupes palu 
ūdeņi, bet arī tās pietekas platone 
un vircava no dienvidiem, iecava no 
ziemeļiem un svēte no rietumiem.

viedoKlis

iespējamais ūdens līmenis Lielupē
reizi četros gados (25% varbūtība) ūdens 
līmenis Lielupē ceļas līdz 2,6 metru 
atzīmei, tas nozīmē, ka Jelgavā applūst 
Pils sala, paliene līdz Kalnciema šosejai, 
Bāra ceļš, Vītolu ceļš, svētes palienes pie 
Tērvetes šosejas, līniju gali pie dobeles 
šosejas.
reizi desmit gados (10% varbūtība) ūdens 
līmenis Lielupē sasniedz 3,10 metru atzīmi.
reizi 50 gados (5% varbūtība) ūdens 
līmenis paceļas līdz 3,50 metru atzīmei, 
bet reizi simts gados sasniedz 4,30 metru 
atzīmi.
ar katru nākamo līmeni Jelgavas karte 
kļūst aizvien zilāka un neapplūdusī daļa 
sarūk, bet pie 4,30 metriem pilsētas centrā 
ir vairs tikai divas nelielas neapplūdušas 
saliņas, viss pārējais ir zem ūdens.

avots: mērniecības firma Metrum
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drošība

iespējamiem plūdiem 
jāsagatavojas laicīgi

Lai iespējamie plūdi mūs ietekmētu pēc iespējas mazāk, tiem laicīgi jāsagatavojas un 
jāievēro piesardzība dabas stihijas laikā. Lai arī operatīvie dienesti un pašvaldības ir 
gatavas sniegt palīdzību plūdu gadījumā, iedzīvotājiem jāzina, kā rīkoties, sagaidot 
iespējamos plūdus.

L ī g A  g r e i š k A n e ,  g A ļ i n A  s t u B A i Lo vA  

u n  r o L A n d s  B A r tA š e v i c s 

F oto :  g i n t s  r o m u L i s

Evakuācijas gadījumā līdzi 
jāņem dokumenti
Jelgavā pašvaldības policijas darbinieki uzsā
kuši plūdu riska zonās dzīvojošo iedzīvotāju 
apziņošanu par iespējamo evakuāciju plūdu 
gadījumā. Iedzīvotāji ar savu parakstu aplie
cina gatavību evakuācijai nepieciešamības 
gadījumā vai atsakās no tās, informē pašval
dības preses sekretāre Egita Veinberga.

Apziņos Kalnciema ceļa apkārtnes, Būri
ņu ceļa, Vītoliņu ceļa, Staļģenes ielas, Tērve
tes ielas, Bāra ceļa, Vītoliņu ceļa, 6. līnijas un 
citu plūdu riska zonu iedzīvotājus.

Iedzīvotāju evakuācijas gadījumā pašval
dība jelgavniekiem nodrošinās pagaidu izmi
tināšanu.

Evakuējoties iedzīvotājiem līdzi jāņem 
dokumenti, nauda, nelieli pārtikas krājumi, 
nepieciešamais apģērbs un pirmās nepiecie
šamības priekšmeti.

Saņemot norādījumus par evakuāci
ju, dokumenti jāiepako ūdensnecaurlaidī
gā materiālā, jāpaņem svarīgākās lietas, jāat
slēdz gāze, elektrība, ūdens, krāsnīs jānodzēš 
uguns, jāaizver logi, durvis un jāevakuējas.

Ja iedzīvotāji evakuācijai nepiekrīt, plūdu 
gadījumā ir jāuzkāpj ēkas augšstāvā, līdzi pa
ņemot lietas, kas var noderēt paševakuācijai – 
automašīnas kamera, piepūšamais matracis, 
sausi dēļi, kā arī priekšmeti, kas ļautu signali
zēt par savu atrašanās vietu – košs drānas ga
bals, lukturis, dūmu svece. Paševakuācija jāuz
sāk tikai tad, ja dzīvībai draud briesmas. Jāpār
vietojas tikai pa straumi ieslīpi tās virzienam.

Pirms plūdiem vēlams 
izsūknēt kanalizācijas aku
Privātmāju īpašniekiem viens no svarīgākajiem 
darbiem ir kanalizācijas bedres izsūknēšana.

SIA Zemgales ceļu būve valdes priekšsē
dētājs Igors Baimanovs prognozē, ka daļai ie
dzīvotāju asenizācijas pakalpojumus šajā pa
vasarī vajadzēs veikt biežāk. Ja plūdi būs lie
li, to dēļ var pārplūst arī kanalizācijas bedres. 
Tādēļ, jo pilnākas tās būs, jo lielāks daudzums 
kanalizācijas bedru satura nonāks plūdu ūde

nī un pēcāk arī māju pagalmos un citās vie
tās. «Naudas taupīšanas labad daudzi kana
lizācijas bedru izsūknēšanu atliek uz pēdējo 
mirkli, tādēļ plūdu laikā tas var radīt pamatī
gas problēmas,» skaidro speciālists.

Mazākas problēmas varētu būt tiem pri
vātmāju īpašniekiem, kuru kanalizācijas akās 
ir grodi un arī apakša ir betonēta, jo tad ūde
nim mazāk iespēju no bedres aizplūst. «Pro
tams, jo zemāka vieta, jo lielāka iespēja, ka 
akas applūdīs,» norāda I. Baimanovs.

«Nevajadzētu lieko ūdeni no sava pagal
ma novadīt vietējos grāvīšos, jo tas piesār
ņo vidi un vasarā brīnīsimies, ka apkārtne 
smird,» brīdina SIA Zemgales ceļu būve val
des priekšsēdētājs.

automašīna pirms plūdiem 
jānogādā drošā vietā
Gatavojoties iespējamajiem plūdiem, jelgav
niekiem jādomā ne tikai par sava īpašuma, 
bet arī automašīnu pasargāšanas no ūdens.

Latvijas Lauksaimniecības universitā
tes asociētais profesors un Tehniskās fakultā
tes Spēkratu institūta vadītājs Dainis Berjoza 
skaidro, ka atrašanās ūdenī automašīnai par 
labu nenāk, un labošana, ja vispār ir iespēja
ma, var izmaksāt dārgi. Kritiskais ūdens līme
nis, kurā automašīnai var rasties bojājumi, ir 
jau no 20 līdz 30 centimetriem un, protams, 
arī tad, kad ūdens sāk smelties salonā. Profe
sors aicina visus, kuri dzīvo plūdu apdraudētās 
teritorijās, jau laikus padomāt, kur novietot sa
vus spēkratus, lai tiem netiktu klāt ūdens.

«Iedzīvotājiem savlaicīgi jādomā par savā 
īpašumā esošu automašīnu pasargāšanu no 
plūdiem, novietojot tās drošā vietā,» skaidro 
pašvaldības preses sekretāre Egita Veinberga, 
jautāta, vai pilsētas vadība plūdu laikā atvēlēs 
vietu, kur nolikt savus spēkratus tiem pilsēt
niekiem, kuru pagalmi būs applūduši.

Savus pakalpojumus gatavi piedāvāt au
tostāvvietu īpašnieki. SIA Aleks AL valdes 
priekšsēdētājs Vjačeslavs Ļubins, kuram pil
sētā pieder divas stāvvietas, norāda, ka ziemas 
periodā automašīnas tajās esot daudz mazāk, 
taču viņš lēš, ka plūdu gadījumā to skaits va
rētu būtiski palielināties. «Abās mūsu stāv
vietās vietas pietiek aptuveni 100 automašī
nām,» informē V. Ļubins.

apdrošinātāji atmaksās 
plūdu radītos zaudējumus
Tiem, kuri laicīgi apdrošinājuši savu mājokli 
pret dažādām nelaimēm, tostarp plūdiem, jārē
ķinās, ka ne visos gadījumos viņiem atlīdzinās 
par palu ūdens radītajām sekām. Kompensāci
jas saņemšanas noteikumi apdrošinātajiem var 
atšķirties, tādēļ jelgavnieki tiek aicināti rūpīgi 
iepazīties ar piedāvājumiem un nosacījumiem.

Apdrošināšanas akciju sabiedrībā Balta ap
drošināšana pret plūdiem ir standarta piedāvā
jumā, tāpēc par nodrošināšanos pret plūdiem 
papildus nav jāmaksā. Tiesa, AAS Balta klients, 
kurš iegādājies īpašuma apdrošināšanas poli
si un kura īpašums šogad cietis vai cietīs plū
du laikā, var saņemt apdrošināšanas atlīdzību, 
ja viņa īpašums nav cietis no plūdiem pēdējo 
piecu gadu laikā, skaidro uzņēmuma ārējo ko
munikāciju vadītāja Kristīne Martinsone.

Arī Gjensidige Baltic piedāvājumā plūdi 
kā risks atsevišķi netiek apdrošināti. Ir pieeja
ma kompleksā apdrošināšana, kurā iekļauts 
risks pret ugunsgrēkiem, dabas stihijām, 
šķidruma vai tvaika noplūdēm, trešo perso
nu prettiesisku rīcību kustamajai un nekus
tamajai mantai, kuru ietvaros ir arī apdroši
nāšana pret plūdiem. Gjensidige Baltic pārdo
šanas daļas konsultants Jēkabs Kaņepe stāsta, 
ka netiek slēgti tādi apdrošināšanas līgumi, ja 
riska iestāšanās iespējamība ir zināma vai ap
zināta: proti, ja īpašumu apdrošina dažas ne
dēļas pirms plūdiem, kompensāciju par to ra
dītajiem zaudējumiem, visticamāk, neizmak
sās. «Plūdi apdrošināšanas līgumā tiek definē
ti kā teritorijas applūšana ar ūdeni, kas pārgā
jis pāri ūdens tilpņu vai dabīgo ūdens basei
nu robežām. Plūdi saskaņā ar apdrošināšanas 
gadījuma definīciju ir pēkšņs un neparedzēts 
notikums, kuram iestājoties paredzēta apdro
šināšanas atlīdzības izmaksa atbilstoši apdro
šināšanas līgumam,» informē J. Kaņepe.

Kompensāciju par plūdu radītajiem zau
dējumiem ēku īpašniekiem, kuru mājas atro
das upju, ezeru vai citu ūdenskrātuvju tuvu
mā, sola arī apdrošināšanas firma Latgarants. 
«Mēs apdrošinām pret plūdiem, kurus rada 
pārplūdušas ūdenstilpnes, ko daudzas citas 
kompānijas nepiedāvā,» skaidro AAS Lat-
garants valdes priekšsēdētāja Gaļina Alijeva. 
Tiesa gan, tos plūdu zaudējumus, kas radu
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šies pārlieku liela sniega daudzuma dēļ, Lat-
garanta klientiem nekompensē. «Es garantē
ju, ka tiem cilvēkiem, kuriem ēkas appludi
nās ūdeņi no tuvējām ūdenskrātuvēm, kom
pensācijas būs!» uzsver G. Alijeva.

Kūstošā sniega nodarītos 
zaudējumus nekompensēs
Kūstošais sniegs lielākos draudus rada privāt
māju iemītniekiem, it īpaši tiem, kuri dzīvo 
pilsētas zemākajās vietās.

Apdrošinātāji nekompensē zaudējumus, 
kas īpašumam radušies kūstošā sniega dēļ. 
Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji zaudējumus 
var pieprasīt atmaksāt apsaimniekotājam, 
taču privātmāju iemītniekiem atliek vien re
gulāri izvest sniegu no pagalma un cerēt, ka 
pavasaris neiestāsies pārāk strauji.

«Mēs nepiedāvājam iespēju apdrošināt 
īpašumu pret kūstošā sniega nodarītajiem pos
tījumiem, jo tas notiek katru gadu,» skaidro 
apdrošināšanas akciju sabiedrības Ergo Latvija 
pārstāve Lelde Mūsiņa. Viņa norāda, ka uzņē
mums nepiedāvā nodrošināties pret šiem zau
dējumiem, jo tie esot paredzami un tos iespē
jams novērst. Tāpat kompensāciju nevar sa
ņemt, ja sniega slodzes dēļ ēkai iebrūk jumts, 
jo namu īpašniekiem vai apsaimniekotājiem ir 
pienākums sniegu no tiem notīrīt.

Līdzīgi nosacījumi ir arī citiem apdroši
nātājiem. Apdrošināšanas kompānijas If P&C 
Insurance Latvijas filiāles izplatītajā paziņoju
mā norādīts, ka uzņēmuma noteikumi nosa
ka, ka tiek atlīdzināti tie zaudējumi, kas radu
šies no sniega vai ledus masas svara iedarbī
bas uz ēkas jumta pārsegumu vai konstrukci
jām, pie noteikuma, ka sniega sega radusies 
nepārtrauktas, stipras snigšanas dēļ un bo
jājums jumta pārsegumam vai konstrukcijai 
noticis snigšanas laikā, vai tūlīt pēc snigša
nas, ja attiecīgie meteoroloģiskie apstākļi fik
sēti kompetentās valsts institūcijās.

«Šā gada pirmajos mē
nešos pieteikto īpašumu 
zaudējumu analīze ļauj se
cināt, ka tie nav zaudējumi, 
kas būtu atlīdzināmi. Esam 
secinājuši, ka tie radušies 
nevis nepārtrauktas, stipras 
snigšanas dēļ vai tūlīt pēc 
snigšanas, bet gan nama 
apsaimniekotāja bezdarbī

bas dēļ, » teikts uzņēmuma izplatītajā paziņo
jumā, kur skaidrots, ka saskaņā ar Civillikuma 
1779. pantu namu iemītnieki ir tiesīgi pieprasīt 
zaudējumu atlīdzināšanu no apsaimniekotāja 
civiltiesiskā kārtībā. Līdz ar to privātmāju īpaš
niekiem, kuriem nav apsaimniekotāja, nav ne
viena, no kā šajā gadījumā pieprasīt kompensā
ciju par radītajiem zaudējumiem.

Par to, ka privātmāju īpašniekiem pašiem 
jārūpējas, lai kūstošais sniegs neradītu zaudē
jumus, norāda arī VAS Starptautiskā lidosta 
Rīga drošības departamenta direktors Saulve
dis Šalājevs, kurš dzīvo privātmājā. «Pašiem ie
dzīvotājiem jārūpējas, lai sniegs no pagalmiem 
būtu aizvests un tuvākie grāvji iztīrīti, lai snie
gam būtu kur aiztecēt,» skaidro S. Šalājevs.

Satraukusies par gaidāmajiem plūdiem 
un lielā neizvestā sniega daudzuma dēļ ir arī 
jelgavniece Rita Ozola. Viņa dzīvo vienā no 
kādreizējās Ozolpils daudzdzīvokļu ēkām. 
R. Ozola stāsta, ka mājas pagalmu no sniega 
atbrīvojot paši tās iemītnieki. Taču tā esot pā
rāk daudz, un nama atrašanās ūdenstilpnes 
tuvumā plūdu draudus tikai palielina.

Plūdu gadījumā Jelgavai 
marodierisms nedraud
Ja prognozes par plūdiem piepildīsies, no 
applūdušajām vietām, iespējams, vajadzēs 
evakuēt cilvēkus. Līdz ar to var sākties plaša 

mēroga zādzības, laupīšanas un uzplaukt cita 
veida noziegumi. Valsts policija gan sola, ka 
uztraukumam neesot pamata, jo situācija ie
spējamo draudu gadījumā tikšot kontrolēta.

Valsts policijas Zemgales reģiona pārval
des priekšnieks Haralds Laidiņš atklāj, ka visu 
reģiona pilsētu iecirkņu policijas darbinieki 
apzina ekipējumu un inventāru, kāds nepie
ciešams plūdu gadījumā, piemēram, uzskaita, 
cik ir ūdensizturīgu apģērbu, kā arī to, kas un 
cik vēl jāiepērk, piemēram, laivas. «Pēdējo rei
zi šādu ekipējumu policijas pārvaldes saņēma 
pirms aptuveni pieciem gadiem, tādēļ, pro
tams, daudz kas no tā jau nolietojies un daudz 
kas vēl jāiegādājas,» piebilst H. Laidiņš.

Harijs Laidiņš un Valsts policijas Zemga
les reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks un 
Kārtības policijas biroja priekšnieks Andris 
Gromoļevs norāda, ka plūdu dēļ Lielupē, vis
ticamāk, vajadzēs evakuēt iedzīvotājus atseviš
ķās vietās Jelgavas novada Staļģenes apkārtnē.

Uz jautājumu, vai gadījumā, ja no mājok
ļiem vajadzēs evakuēt iedzīvotājus, policija 
būs gatava cīņai pret iespējamo marodieris
mu, H. Laidiņš apliecina, ka vismaz cilvēku 
resursi, kas esot pats galvenais, pietiks. «Re
ģiona pārvaldes izveidotā sistēma ļauj mums 
elastīgi rīkoties. Tā, piemēram, uz apdraudē
tajām vietām varam nosūtīt darbiniekus arī 
no citiem iecirkņiem. Plūdi visā reģionā ne
būs, tāpēc uz laiku atstātos mājokļus varē
sim nodrošināt ar policijas klātbūtni,» sola 
H. Laidiņš. «Tāpat nepieciešamības gadījumā 
lūgsim pašvaldību, municipālās policijas, Ze
messardzes un citu dienestu palīdzību.»

Arī nepieciešamo inventāru, proti, ekipē
jumu un citas cīņai ar plūdiem nepieciešamās 
lietas uz apdraudētajām vietām varēs novirzīt 
no citiem iecirkņiem, turklāt Iekšlietu minis
trija apsolījusi piešķirt līdzekļus to iegādei. 

Evakuējoties 
iedzīvotājiem līdzi 
jāņem dokumenti, 
nauda, nelieli pārtikas 
krājumi, nepieciešamais 
apģērbs un pirmās 
nepieciešamības 
priekšmeti.

uzziņa

Jelgavas iedzīvotājiem plūdu 
apdraudējuma gadījumā jāzvana 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestam pa tālruni 112 vai Jelgavas 
pašvaldības policijai pa dežūrtālruni 
63028550, šie operatīvie dienesti arī 
nodrošinās nepieciešamos glābšanas vai 
evakuācijas darbus.
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VP Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieks 
Haralds Laidiņš norāda, ka jaunizveidotās pār
valdes galvenie mērķi – saimniecības un darba 
optimizācija, ierobežoto finansiālo līdzekļu ra
cionāls izlietojums, jaunu parādsaistību neuz
ņemšanās un policijas darbinieku pienākumu 
un funkciju apvienošana – lielākoties īstenoti, 
tomēr darbs turpināsies arī šogad. Turklāt viņš 
uzsver, ka, mērķtiecīgi ietaupot pat jau būtiski 
samazinātos finanšu līdzekļus, pirmajos četros 
pārvaldes darbības mēnešos Valsts policijas 
aktivitāte tomēr ir palielinājusies.

Jelgavā pieaudzis policijas 
izsaukumu skaits
Zemgales reģionā ir trešais lielākais iedzīvotā
ju skaits aiz Rīgas un Latgales reģioniem, tādēļ 
likumsakarīgi, ka šeit policijas darbinieki ir 
vieni no visnoslogotākajiem visā valstī, uzsver 
H. Laidiņš. Turklāt vairākos segmentos statisti
kas rādītāji ir pat augstāki nekā Rīgas reģionā.

Lielākajā daļā segmentu kriminogēnā si
tuācija gan ir uzlabojusies, taču policija atzīst – 
vēl daudz kas jāpilnveido, tostarp preventīvais 
darbs, noziedzīgu nodarījumu ātrāka atklāšana 
un vainīgo sodīšana, ierosināto kriminālproce
su paātrināšana līdz veiksmīgai lietas beigša
nai, kā arī jāpadara efektīvāki citi procesi.

Policijas apkopotā statistika liecina, ka 
pērn VP Zemgales reģiona pārvaldes elektro
niskajā notikumu žurnālā reģistrēti 23 369 iz
saukumi jeb notikumi (galvenokārt iedzīvotāju 
ziņojumi un mutvārdos, rakstveidā vai pa tele
fonu sniegtā informācija), kas ir par 2575 iz
saukumiem vairāk nekā gadu iepriekš. Arī Jel
gavā to skaits pieaudzis – no 7366 līdz 7438.

2009. gadā uzsākti 7965 kriminālprocesi 
par noziedzīgiem nodarījumiem, no kuriem 
atklāti 36,7 procenti (2008. gadā – 42 pro
centi). Pašlaik lietvedībā vēl ir ap 8100 krimi
nālprocesu (otrs lielākais skaits aiz Rīgas re
ģiona), no kuriem lielākā daļa materiālu (ap 
2380) tiek izskatīti Jelgavas iecirknī. Uz vie
nu policistu vidēji ir 10,7 kriminālprocesi, un 
tas ir vislielākais rādītājs visā valstī. Pēc poli

cijas aprēķiniem pērn reģionā uz 1000 iedzī
votājiem izdarīti 23,4 noziegumi. 2009. gadā 
kriminālvajāšanai kopā ar iepriekšējo gadu 
kriminālprocesiem Jelgavas iecirknī nodotas 
828 kriminālprocesa lietas, kas ir par 58 lie
tām mazāk nekā gadu iepriekš.

Pērn likumsargi par atrašanos sabiedris
kā vietā alkohola vai citu apreibinošu vielu ie
tekmē aizturēja 2776 personas (2008. gadā – 
3617). Par administratīvajiem likumpārkāpu
miem aizturēti 4328 (4505) cilvēki, par sīko 
huligānismu – 379 (284), par noziedzīga no
darījuma izdarīšanu – 157 (145), kā arī aiztu
rētas 149 policijas meklētas personas (gadu 
iepriekš – 83). Vēl 2009. gadā VP Zemgales 
reģiona pārvaldes un Jelgavas iecirkņa darbi
nieki konvojējuši 4475 personas. Iepriekšējā 
gadā tādu funkciju vispār nevajadzēja veikt.

Jelgavā zādzību skaits 
ir vislielākais
Jelgavā no visām Zemgales pilsētām reģistrēts 
visvairāk zādzību – 1075, citviet to skaits ir 
aptuveni uz pusi mazāks. Tāpat mūsu pilsētā 

policija kriminogēno situāciju 
Jelgavā vērtē apmierinoši

Valsts policijas (VP) Zemgales reģiona pārvalde februārī, apkopojot savas 
četru mēnešu darbības rezultātus kopš izveides pagājušā gada 1. septembrī, 
kā arī izvērtējot visā 2009. gadā paveikto, secinājusi, ka kopumā kriminogēnā 
situācija Jelgavā un reģionā ir apmierinoša. Un tas neraugoties uz to, ka 
ekonomiskā lejupslīde valstī būtiski ietekmējusi arī VP darbību, jo jāstrādā 
samazināta finansējuma apstākļos.
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Bezmaksas veselības 
aprūpe mājās
Dzīve uzliek daudz pārbaudījumu un ar 
katru no tiem mums jācenšas tikt galā. 
Nopietns pārbaudījums ir kāda tuvinieka 
vai paša saslimšana, kad jāapzinās, ka 
saviem spēkiem vairs nav iespējams 
nodrošināt pilnvērtīgu ikdienas dzīvi.

Kad ārstniecības iestādē izdarīts viss iespējamais, 
un pacients no stacionāra izrakstīts mājās, nereti tu-
viniekiem jāiesaistās aprūpes procesā, bet ne vien-
mēr esošās zināšanas un iemaņas atbilst vajadzīga-
jām. Šajā situācijā atbalstu un palīdzību var sniegt 
Zemgales Veselības centra medicīnas māsiņas un tā 
ir pieejama BEZ MAKSAS.

Lai iedzīvotājiem nodrošinātu pieejamu 
un kvalitatīvu veselības aprūpi, Zemgales 
Veselības centrā izveidots pakalpojums – 
medicīniskā veselības aprūpe mājās. Šis pa-
kalpojums ir valsts apmaksāts, tāpēc pacien-
tam tas pieejams bez maksas. Lai to saņemtu, 
nepieciešams ģimenes ārsta vai stacionārās iestādes 
ārsta (slimnīcas, kurā pacients ārstējies) nosūtījums. 
Medicīniskā mājas aprūpe pieejama pacientiem ar 
dažādām diagnozēm: ļaundabīgi vai neskaidras da-
bas audzēji, izgulējumi, cerebrālā trieka un citi para-
lītiskie sindromi, kustību traucējumi pēc operācijām, 
cukura diabēts un citi.

Situācijas, kad nepieciešama mājas aprūpe, var 
būt dažādas. Ārsts, piemēram, nozīmējis pacientam 
trīs injekcijas dienā. No rīta un vakarā tuvinieki tās 
izdara paši, bet dienas laikā mājās nav neviena, 
kas injicētu zāles. Šajā gadījumā var lūgt ģimenes 
ārstu nozīmēt medicīnisko aprūpi mājās. Tāpat 
slimniekam var būt nepieciešamība ik dienas veikt 
intravenozo infūziju (sistēmu), taču mājiniekiem 
nav nepieciešamo iemaņu tās uzstādīšanai, tāpēc 
bezmaksas mājas aprūpe ir labākais risinājums. Mā-
siņas pie pacienta var ierasties līdz pat divām 
reizēm dienā un veikt tās pašas procedūras, 
ko slimnīcā – izdarīt injekcijas, veikt pārsie-
šanas, sistēmu uzstādīšanu un diagnostiskos 
izmeklējumus (elektrokardiogrāfi ju, asins 
analīzes), apmācīt piederīgos, kā pareizi kopt 
slimnieku. Tiem pacientiem, kuru ārstēšanas 
iespējas ir izsmeltas, medicīnas māsiņas veic 
paliatīvo aprūpi. Šī aprūpe apvieno sāpju un 
citu simptomu remdēšanu, psiholoģisku, so-
ciālu un garīgu vajadzību risināšanu, kas ļauj 
pacientam justies maksimāli komfortabli.

Zemgales Veselības centrs strādā, lai nodrošinātu 
ērtu un kvalitatīvu medicīnisko aprūpi jebkuram 
pacientam. Sīkāku informāciju par to, kā pieteikties 
bezmaksas medicīniskajai veselības aprūpei mājās, 
var iegūt, zvanot pa tālruni vai mājaslapā.

63084619

www.zvcentrs.lv

visvairāk aizturētas personas par dažādu no
ziegumu izdarīšanu – 552, tuvākā sekotāja ir 
Bauska ar 368 aizturētajiem.

Toties samazinājies sevišķi smagu nozie
dzīgu nodarījumu, piemēram, bruņotu lau
pīšanu un slepkavību skaits – no 76 līdz 57, 
taču vairāk reģistrēti dažādi smagi noziedzī
gi nodarījumi – 824 pret 753 aizpagājušajā 
gadā. Samazinājies tīšu slepkavību skaits – 
no piecām līdz divām. Arī laupīšanas biju
šas mazāk – 42 (2008. gadā – 57), turklāt jā
piebilst, ka lielākajā daļā Zemgales pilsētu to 
skaits ir pieaudzis. Tāpat pērn Jelgavā no
zagts par 20 automašīnām (78) mazāk nekā 
2008. gadā (98).

Samazinājušies arī noziegumi saistībā ar 
narkotiskajām vielām – no 74 līdz 60. No ne
likumīgās narkotisko un psihotropo vielu ap
rites visvairāk izņemtas magoņu augu da
ļas (27,5 kilogrami), neizžāvēta marihuāna 
(5,4 kg), malti magoņu salmi (2,6 kg), me
tamfetamīns (472,3 grami) un marihuāna 
(444,9 g). Saistībā ar nelegālo akcizēto preču 
apriti izņemti 3160 litri spirta, 1082,8 litri ne
legālā alkohola un 15 073 paciņas cigarešu, un 
arī šādu noziegumu skaits pērn ir ievēroja
mi samazinājies. 2009. gadā gan nedaudz vai
rāk reģistrēti noziegumi ekonomikas jomā – 
113 pret 107 2008. gadā.

sarucis ceļu satiksmes 
negadījumu skaits
Valsts policijas apkopotā informācija 
liecina, ka 2009. gadā Latvijā kopējais reģis
trēto ceļu satiksmes negadījumu skaits bijis 
par 41,2 procentiem mazāks nekā gadu ie
priekš. Savukārt VP Zemgales reģiona pār
valdes administratīvajā teritorijā, tostarp 
arī Jelgavā un Jelgavas novadā, negadījumu 
skaits samazinājies vairāk par pusi. Nerau
goties uz to, pērn nedaudz pieaudzis reģis
trēto ceļu satiksmes noteikumu pārkāpēju 
skaits.

VP Zemgales reģiona pārvaldes admi
nistratīvajā teritorijā pērn reģistrēts 1431 ceļu 
satiksmes negadījums (par 1525 mazāk nekā 
2008. gadā) bez cietušajiem. Vairāk nekā tre

šā daļa – 515 negadījumi (par 273 mazāk nekā 
2008. gadā) bijuši ar cietušajiem, kuros gāja 
bojā 46 cilvēki: 21 vadītājs, deviņi pasažie
ri un deviņi gājēji, seši velosipēdisti un viens 
mopēdists. Gadu iepriekš uz ceļiem dzīvību 
zaudēja par 21 cilvēku vairāk.

Viens no galvenajiem avāriju iemes
liem ar smagām sekām joprojām ir nepa
reiza braukšanas ātruma izvēle. Proti, regla
mentēto ātruma ierobežojumu pārsniegšana 
vai ātruma neatbilstība laika un ceļa apstāk
ļiem, tāpēc transportlīdzekļu braukšanas āt
ruma kontrole arī turpmāk būs būtiska poli
cijas darba sastāvdaļa.

Zemgalē un Jelgavas pusē lielāko daļu ad
ministratīvo pārkāpumu satiksmes uzraudzī
bas jomā veidojuši atļautā braukšanas ātruma 
pārsniedzēji – 13 094 (gadu iepriekš – 15 235). 
Pēc tam gājēji – 4963 (2008. gadā – 4594) un 
velosipēdisti (3109 pret 2287 aizpagājušajā 
gadā), no kuriem 818 konstatēts alkohola rei
bums (2008. gadā – 651). Pie transportlīdzek
ļa stūres pērn sēdušies 1102 iereibuši autova
dītāji (gadu iepriekš – 1715). Turklāt policisti 
5897 gadījumos konstatējuši, ka netiek lieto
tas drošības jostas.

Policistiem nav motivācijas 
strādāt
Viena no lielākajām problēmām noziedzības 
apkarošanā saistīta ar to, ka daudziem poli
cijas darbiniekiem nav pietiekams zināšanu 
līmenis, tādēļ nepieciešami dažādi kursi, lek
cijas un semināri par kriminālpolicijas darba 
specifiku, norāda VP Zemgales reģiona pār
valdes Kriminālpolicijas biroja priekšnieks 
Juris Staļģevics.

Tāpat policijai ir nepietiekams tehniskais 
nodrošinājums, tostarp trūkst datortehnika, 
dienesta automašīnas un par daudz ierobe
žots degvielas limits. Diemžēl daudziem po
licijas darbiniekiem trūkst motivācijas strā
dāt, ko ietekmējis samazinātais atalgojums, 
kas kļuvis neadekvāts ieguldītajam darbam, 
un palielinātais pienākumu apjoms.

Līdzīgi situāciju raksturo arī VP Zemga
les reģiona pārvaldes Kārtības policijas biro
ja priekšnieks Andris Gromoļevs, kurš pie
bilst, ka daudz problēmu rodas tādēļ, ka pēc 
reorganizācijas Valsts policijā nomainījusies 
aptuveni puse personālsastāva un starp dar
biniekiem sadalīta nevienmērīga slodze par 
vienādu atalgojumu. 

valsts policijas Zemgales reģiona 
pārvaldes priekšnieks Haralds 
laidiņš: «Zemgales reģionā ir 
trešais lielākais iedzīvotāju skaits 
aiz Rīgas un latgales reģioniem, 
tādēļ likumsakarīgi, ka šeit 
policijas darbinieki ir vieni no 
visnoslogotākajiem visā valstī.»
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Eksperiments notika darbdienu vidū, jo rīta 
un vakara stundās pilsētā satiksmes intensi
tāte ir lielāka, reizēm atsevišķās vietās rodas 
sastrēgumi, tāpēc iegūtie dati nebūtu objek
tīvi salīdzināmi.

Visus braucienus sākām no Lielās un Pas
ta ielas krustojuma jeb no Jelgavas domes 
nama un beidzām pie Skuju krustojuma, ie
vērojot atļauto braukšanas ātrumu apdzīvo
tās vietās un ārpus tām.

taisnākais ceļš 
caur Ozolniekiem
Sākot kustību un veicot pagriezienu no Pasta 
ielas uz Lielo ielu, jau pēc pārsimts metriem 
atdurāmies pret sarkano gaismu luksoforā pie 
gājēju pārejas aiz Lielās un Katoļu ielas krus
tojuma. Arī nākamais krustojums ar Akadē
mijas ielu rādīja tikpat sarkanu vaigu. Stāvē
šana pie abiem luksoforiem aizņēma vienu 
minūti.

Toties trīs nākamie krustojumi ar Jāņa 
Čakstes bulvāri, Brīvības bulvāri un Kaln
ciema ceļu (Garozas ielu) mūs neaizturēja 
un līdz Rīgas ielas un Izstādes ielas krus
tojumam, kas apturēja ar sarkano gaismu 
luksoforā, mēs tikām aptuveni divās minū
tēs.

Nākamos Rīgas ielas krustojumus ar In
stitūta, Strazdu un Pērnavas ielu, Loka maģis
trāli, kā arī luksoforu pie Latvijas keramikas 
izdevās šķērsot pie zaļās gaismas, ceļā pava
dot aptuveni divas minūtes. Cauri Jelgavai no 
domes ēkas līdz pilsētas robežai izbraucām 
piecās sešās minūtēs.

Tālāk vienu minūti prasīja ceļš līdz 
Ozolniekiem, aptuveni trīs minūtēs izbrau
cām cauri Ozolniekiem – te gan ir vairākas 
iezīmētas gājēju pārejas, tāpēc jābrauc uz
manīgi, īpaši krēslā un tumsā. Attālumu no 
Ozolniekiem līdz krustojumam pie kādrei
zējās Skuju skolas veicām aptuveni piecās 
minūtēs. Pie dzelzceļa pārbrauktuves stāvēt 
nevajadzēja, taču, ja pārbrauktuve ir slēgta, 

reizēm kādas trīs vai pat piecas minūtes ga
dās zaudēt.

Aptuveni 12 kilometru garo ceļu veicām 
15 minūtēs. Ceļa posmā ir 11 luksofori un 
dzelzceļa pārbrauktuve pie Skujām. Lai tur
pinātu ceļu uz Rīgu, gandrīz vienmēr būs jā
gaida luksofora zaļais signāls pie Skuju krus
tojuma.

Te gan jāpiebilst, ka daudzi autovadītāji 
neievēro ceļa zīmi, kas vēsta, ka šķērsota Jel
gavas robeža, un turpina braukt ar ātrumu 
5060 kilometri stundā līdz pat Ozolniekiem. 
Šādi lēnie braucēji sastopami arī posmā aiz 
Ozolniekiem. Viņi traucē pārējos braucējus, 
jo ne vienmēr tos iespējams apdzīt pretim
braucošu automašīnu dēļ.

Garākais ceļš 
pa Jelgavas apvedceļu
Arī šoreiz braucienu sākām no Lielās un 
Pasta ielas krustojuma un pirmais luksofors 
ar gājēju pāreju pie tirdzniecības centra Pil-
sētas pasāža rādīja sarkano gaismu. Krus
tojums ar Raiņa ielu mūs neaizkavēja, taču 

luksofors pie Sudrabu Edžus ielas atkal 
rādīja sarkano. Līdz aplim pie gaisa tilta 
nokļuvām aptuveni divās minūtēs.

Lai veiktu kreiso pagriezienu uz Miera 
ielu tās krustojumā ar Lietuvas šoseju, vaja
dzēja gaidīt gan pie sarkanā, gan zaļā luksofo
ra signāla. Te gan vajadzētu uzstādīt papild
sekciju, jo automašīnu skaits, kas reizēm gai
da kreiso pagriezienu, ir ļoti liels.

Turpmākais ceļš ritēja bez aizķeršanās, vie
nīgi pie apļa krustojumā ar ceļu uz Brankām 
vajadzēja samazināt ātrumu. Līdz šim krusto
jumam no brauciena sākuma nokļuvām 12 mi
nūtēs, bet turpmāko ceļu paveicām aptuveni 
četrās minūtēs. Daudzus autobraucējus baida 
betona bluķi, ar kuriem izlikts aplis, taču, lai
kus samazinot ātrumu, tie nav bīstami.

Aptuveni 17 kilometru garo posmu vei
cām 16 minūtēs. Ceļā ir četri luksofori un rei
zēm jāgaida zaļais signāls pie Skuju krustoju
ma.

Interesanti, ka ar braukšanu atļautajā āt
rumā kavējām citus autobraucējus, tāpēc mūs 
apdzina visi, kam nebija slinkums.

trīs dažādi braucieni 
no Jelgavas uz Rīgu

Kā no Jelgavas ar automašīnu nokļūt rīgā? Protams, 
braucot pa ceļu. Taču izrādās, ka ir trīs ceļa posmi, pa 
kuriem var izbraukt ārā no pilsētas. Tāpēc Jelgavnieki. lv 
veica eksperimentu, lai noskaidrotu katra posma 
plusus un mīnusus.

Brauciens no Jelgavas līdz krustojumam pie Skuju skolas

maršruts kilometri minūtes luksofori ātruma ierobežojums

Caur Ozolniekiem 12 15* 12** 50, 70 un 90 km/h

Pa apvedceļu 17 16 4 50, 70 un 90 km/h

Pa Loka maģistrāli un apvedceļu 16 17 10 50, 70 un 90 km/h

* dzezceļa pārbrauktuve pie Skujām bija vaļā.    ** Ieskaitot dzezceļa pārbrauktuvi pie Skujām.
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Pa Loka maģistrāli 
un apvedceļu
Šī ceļa aptuveni četrus kilometrus garais posms 
no Jelgavas domes ēkas līdz Loka maģistrālei 
jau pazīstams. Pie Loka maģistrāles nogriezā
mies pa labi un līdz Jelgavas apvedceļam nokļu
vām aptuveni trīs minūtēs. Arī nākamais ceļa 
posms līdz Skuju krustojumam jau zināms.

Aptuveni 16 kilometrus garo posmu vei
cām 17 minūtēs. Ceļā ir 10 luksofori – visi 
krustojumos ar Lielo un Rīgas ielu.

svarīgāk ir tas – kur cilvēkam 
labāk patīk braukt
Mērot kilometros, īsākais ceļa posms, 
protams, iet caur Ozolniekiem. Taču 11 luk
sofori ne vienmēr rāda zaļo gaismu, tāpēc 
vajadzēs apstāties vai samazināt ātrumu, arī 
dzelzceļa pārbrauktuve reizēm ir slēgta. 

Brauciens pa apvedceļu ir garāks, taču arī 
luksoforu ceļā ir mazāk un aiz pilsētas robe
žas ātrums būs vienmērīgāks nekā braucot 
caur Ozolniekiem.

Savukārt braucot cauri pilsētai un turpi

not ceļu pa Loka maģistrāli un apvedceļu, au
tobraucēju ceļā ir 10 luksofori.

Kopumā jāsecina, ka visi varianti ir ap
mēram vienādi, tiesa, braucot caur Ozolnie
kiem, ceļš ir īsāks, bet brauciens pa apvedce
ļu nav saraustīts. Uz apvedceļa jau parādīju
šās pirmās bedrītes, tāpēc jābūt uzmanīgiem, 
savukārt allaž uzpucētā Rīgas iela ir gluda, ko 
gan nevar teikt par Lielo ielu, kurā arī parādī
jušās bedrītes.

Populārā LTV1 raidījuma Zebra vadītā
jam Paulam Timrotam jautājām, kurš ceļa 
posms Rīgas braucējiem būtu izdevīgāks. 

«Svarīgāk par to, kur lētāk un ātrāk, ir tas – 
kur cilvēkam labāk patīk braukt! Reizēm va
dītājs, emociju vadīts, izvēlas kādu maršrutu, 
nedomājot par racionālo. Tas arī nav būtiski. 
Svarīgāk ir operatīvi mainīt maršrutu un iz
braukt no pilsētas pa citu ceļu. Plūsmas pašas 
organizē cilvēkus – tikko kaut kur braukša
na būs lēnāka, autovadītāji pēkšņi kļūst gud
ri un māk atrast citu ceļu. Kamēr viņiem tas 
nav aktuāli, nav jēgas pierunāt viņus mainīt 
braukšanas ieradumus. Kā jau teicu, svarīgi 
ir zināt, ka pastāv arī citi varianti!» uzskata 
Pauls Timrots. 

ar zaļo krāsu iezīmēts ceļa posms no Jelgavas centra 
caur ozolniekiem, ar sarkano – pa apvedceļu un ar zilo – 
no centra pa loka maģistrāli un apvedceļu.

lietuvas šosejas un 
miera ielas krustojumā 
vajadzētu uzstādīt 
papildsekciju, jo 
automašīnu skaits, kas 
reizēm gaida kreiso 
pagriezienu, ir ļoti liels.

daudzus autovadītājus baida betona bluķi, ar kuriem apvedceļā izlikts 
aplis krustojumā ar ceļu uz ozolniekiem un Brankām, taču, laikus 
samazinot ātrumu, tie nav bīstami.



16  2010.  g A dA  M A r t s  •  N r .  3  ( 79 )

ekonomika

lietotu apģērbu veikaliem 
palielinās konkurence

Kopš pagājušā gada vasaras Jelgavā atvērti vairāki jauni lietotu apģērbu 
veikali, tostarp pa diviem SIa R.D.A. un SIa DGS Apģērbi veikaliem, Humana 
veikals, veikals Daivija un citi. Vēl daži lietotu apģērbu veikali pārcēlušies uz 
centru, kā arī paplašinājuši sortimentu.

r o L A n d s  B A r tA š e v i c s ,  A n dA  B o g dA n o vA , 

A n e t e  s t r e L ē v i c A  u n  L e tA 

F oto :  r o L A n d s  B A r tA š e v i c s

Pašlaik vecākais un lielākais lietotu apģērbu 
veikals Jelgavā ir Degas (Zemgales prospek
tā), kas darbojas kopš 2002. gada. Veikala 
vadība atzīst, ka sākumā cilvēki iepirkušies 
bieži, tad šī tendence apsīkusi, taču, paslik
tinoties ekonomiskajai situācijai, jelgavnieki 
atkal sākuši veikalu apmeklēt arvien biežāk, it 
sevišķi apģērbu pievedumu dienās, jo daudzi 
vairs nevar atļauties pirkt jaunus apģērbus.

Tajā pašā laikā pilsētā darbību pārtraukuši 
vairāki apģērbu tirgotāji, piemēram, pērnā gada 
sākumā no tirdzniecības centriem Vivo un Pil-
sētas pasāža pazuda Cartini un citi veikali.

Lietotu apģērbu veikalus 
atver arī centrā
Pagājušā gada jūnijā Lielajā ielā 9 atvērtā veikala 
Daivija īpašniece Vija Valtiņa, kuras pamat
darbs ir Rīgā, atzīst, ka ekonomiskā krīze tomēr 
ir arī iespēju laiks, tādēļ viņa nolēma riskēt – 
uzsākt savu biznesu Jelgavā. «Tagad cilvēki vairs 
nevar atļauties dārgus apģērbus, tāpēc nākam 
pretim, piedāvājot kvalitatīvus mazlietotus ap
ģērbus no Lielbritānijas par lētām cenām – 
sākot no puslata (piemēram, bērnu apģērbs) 
līdz, maksimums, trim latiem (piemēram, āra 
jakas),» stāsta V. Valtiņa, piebilstot, ka veikala 
darbības sākumu viņa vērtē labi, jo cilvēki izrā
dījuši lielu interesi par lietotajiem apģērbiem.

Uz bijušā elektropreču veikla telpām Lie
lajā ielā 8 novembrī pārcēlies lietotu apģērbu 
veikals Īriss, kas uz pilsētas centru pārnācis 
no Raiņa ielas 20.

Veikalā tirgo apģērbus, apavus un akse
suārus visai ģimenei par demokrātiskām ce
nām, turklāt preces izkārtotas tā, lai katrs ap
meklētājs viegli atrastu sev interesējošo. 

Par pārcelšanās iemesliem stāsta veikala 
pārstāve Sigita Dovjata: «Iepriekšējās telpas 
atradās tālāk no pilsētas centra, tādēļ veika
lā apgrozījās maz cilvēku. Šeit ir siltāk, gaišāk 
un telpās valda omulības sajūta. Tagad atro
damies pirmajā stāvā, tāpēc māmiņas var brī
vi iebraukt ar ratiņiem un arī cilvēkiem gados 
ir vieglāk piekļūt veikalam. Jaunajās telpās ie

nāk gan pastāvīgie klienti, gan jauni pircēji. 
Par klientu trūkumu sūdzēties nevaram, at
liek vienīgi cerēt, ka to skaits nemazināsies.» 
Viņa piebilst, ka pēdējā laikā pēc vairāku jau
nu lietotu apģērbu veikalu atvēršanas Jelgavā, 
jūtama konkurences palielināšanās, bet cer, 
ka jaunās telpas palīdzēs noturēt klientus.

ar veikaliem Jelgavā 
sāk izvērst darbību Zemgalē
SIA R.D.A. pirmo mazlietotu apģērbu veikalu 
Jelgavā atvēra jūlijā Lielajā ielā, bijušā SIA 
Baks veikala Mega XL vietā. Arī oktobrī, 
atverot otru veikalu Pasta ielā, R.D.A. parūpē
jusies par to, lai vienā no pilsētas galvenajām 
ielām nestāvētu tukšas tirdzniecības telpas, 
jo uzņēmums savu biznesu sācis vietā, kur 
pirms tam atradās SIA Baks veikals Mega. 

R.D.A. ir jau 15 gadu pieredze jaunu un 
mazlietotu apģērbu tirdzniecībā Latvijā. Uzņē
muma importa un eksporta menedžeris Nauris 
Jonass pastāstīja, ka firma savu darbību galve
nokārt bija izvērsusi Latgalē un Vidzemē, taču 
tagad veikalu tīkla paplašināšana notiek valsts 
rietumu virzienā, un jaunatvērtie veikali ir ne 
vien pirmie Jelgavā, bet arī visā Zemgalē. Pavi
sam SIA R.D.A. Latvijā ir 25 veikali. 

Veikalā bez augstas kvalitātes apģērbiem, 
kas atvesti no Lielbritānijas un Šveices, var ie
gādāties arī apavus, dažādas mājas tekstilpre
ces, mīkstās rotaļlietas bērniem un citas rūp
niecības preces.

N. Jonass uzsvēra, ka uzņēmuma galvenā 
prioritāte ir pēc iespējas augstākas kvalitātes 
nodrošināšana, lai klients vienmēr būtu apmie
rināts. «Turklāt ar savu darbību vēlamies lauzt 
stereotipu, ka šādos veikalos iepērkas tikai cil
vēki, kuriem ir mazi ienākumi. Ar plašo preču 
klāstu pierādām, ka mūsu piedāvātais apģērbs 
ir tikpat augstvērtīgs un bieži vien pat vēl kva
litatīvāks nekā veikalos, kuros pārdod tikai jau
nus apģērbus,» skaidro uzņēmuma pārstāvis.

mazlietotu apģērbu veikals 
arī Rio centrā
Rio centra otrajā stāvā oktobrī durvis vēra jauns 
mazlietotu apģērbu veikals DGS Apģērbi.

«Veikals atšķiras ar to, ka visas drēbes ir tī
ras, bez defektiem, glīti sakārtas uz pakarama

jiem un saliktas atbilstošā krā
su secībā, lai būtu viegli atrast 
sev vajadzīgo», stāsta veikala 
līdzīpašnieks Juris Volmanis. Arī viņš norāda, 
ka krīze ir iespēju laiks. Tāpat, viņaprāt, cilvēki 
vienmēr vēlēsies iepirkties veikalos, kuros ce
nas ir zemas, bet preču kvalitāte ļoti laba. 

Veikalā iespējams iegādāties apģērbus, 
apavus un citas preces gan zīdaiņiem un bēr
niem, gan pieaugušajiem, īpaši liels piedāvā
jums ir lielu izmēru apģērbam. Veikala īpaš
nieks pastāstīja, ka viss apģērbs tiek ievests 
no Lielbritānijas. Starp tiem atrodami arī pa
zīstamu zīmolu, piemēram, Next, Marks & 
Spencer, kā arī citu izstrādājumi. Ķīnā ražoto 
apģērbu klāsts sasniedz tikai desmit procen
tus no visiem veikalā esošajiem apģērbiem.

«Mēs apzināti izvēlējāmies Lielbritāni
ju, jo tur Ķīnā ražotais apģērbs ir maz sasto
pams, pārsvarā ir labi zināmu un ne tik zinā
mu zīmolu apģērbi, kas ražoti uz vietas,» savu 
izvēli skaidro veikala īpašnieks, piebilstot, ka 
tirdzniecības vietā visa vienāda tipa apģēr
biem ir viena cena. 

Juris Volmanis kopā ar otru veikala īpaš
nieku Mareku Balodi plāno Jelgavā atvērt 
vēl kādus veikalus un vienu no tiem noteik
ti Jelgavas centrā, taču piebilst, ka pilsētā esot 
problēmas ar telpām: «Vai nu tās ir par mazu 
mūsu plašajam drēbju klāstam, vai arī īres 
maksa ir neadekvāta».

Jelgavā atvērts Humana 
lietotu apģērbu veikals
Februārī Jelgavas centrā, bijušā veikala 
Maxima telpās, Katoļu ielā 1, durvis vēra 
starptautiska lietotu apģērbu veikalu tīkla 
Humana people to people veikals Humana. 
Rīgā četru gadu darbības laikā jau atvērti 
11 veikali, bet Jelgava ir pirmā pilsēta, kurā 
firmas veikals atvērts ārpus galvaspilsētas.

SIA Humana Latvija administratīvā di
rektore Nora Ķikute pastāstīja, ka bezpeļņas 
organizācija Humana people to people izvei
dota Dānijā un darbojas jau 30 gadus ar mēr
ķi atbalstīt trešās pasaules valstis. No lietotu 
apģērbu veikalu tīkla un apģērbu šķirošanas 
bāzes organizācija iegūst līdzekļus labdarī
bai. «Pašlaik Humana veikali darbojas 35 pa
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pasliktinoties ekonomiskajai 
situācijai, jelgavnieki atkal 
sākuši lietotu apģērbu 
veikalus apmeklēt arvien 
biežāk, it sevišķi pievedumu 
dienās, jo daudzi vairs 
nevar atļauties pirkt jaunus 
apģērbus.

saules valstīs un Baltijas valstis ir salīdzino
ši jauns reģions. Lietuvā, piemēram, 10 gadu 
laikā atvērti 50 Humana firmas veikali. Vei
kals Jelgavā ir pirmais ārpus Rīgas, jo šeit at
rodas Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
un studenti ir viena no mūsu mērķauditori
jām, turklāt Jelgavā ir vairāk nekā 60 tūksto
ši iedzīvotāju, kuriem mums ir ko piedāvāt,» 
stāsta N. Ķikute. 

Viņa pavēstīja, ka Jelgavas veikals darbosies 
pēc divu nedēļu mārketinga cikla, tas nozīmē, 
ka pirmajā dienā visu preču cena būs 2,50 lati, 
bet katrā nākamajā dienā preču cena samazinā
sies, un pēc divām nedēļām šīs preces maksās 
10, 20 vai 30 santīmus par vienību, tādējādi vei

kalā tirgotās preces būs pieejamas klientiem ar 
jebkādu pirktspēju. Savukārt divu nedēļu laikā 
neiztirgotās preces tiks ziedotas Jelgavas labda
rības iestādēm. «Katru dienu veikala sortiments 
papildinās ar 500–700 jaunām preču vienībām, 
tādēļ klientiem izdevīgi ir apmeklēt veikalu kat
ru dienu, jo cilvēki var atrast ko jaunu plašajā 
preču klāstā,» stāsta N. Ķikute, norādot, ka vei
kalā tirgo apģērbu un apavus bērniem, sievie
tēm un vīriešiem, kā arī tekstilpreces.

«Lietotu apģērbu veikalos apģērbus var 
atrast katrai gaumei, turklāt vienā eksemplā
rā. Apģērba kvalitāte atbilst cenai, jo iepērko
ties jaunu apģērbu veikalā, bieži jau pēc pir
mās mazgāšanas apģērbs izskatās kā valkāts 
mēnešiem ilgi,» tā veikala pārstāve.

Organizācijas mērķis ir Latvijā atvērt 

22 veikalus. Šogad plānots atvērt veikalus arī 
Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē un Bauskā.

Lietotu apģērbu tirgotāji 
ir nopietni konkurenti
Lietotu apģērbu veikalu skaita pieaugumu 
Jelgavā jaunu apģērbu tirgotāji vērtē dažādi.

«Mūsu biznesu tas ietekmējis samērā maz. 
Protams, ienākumi samazinājušies, jo cilvēki 
mazāk tērē tādēļ, ka mazinājusies arī to pirkt
spēja. Taču tajā pašā laikā mēs pircējiem nā
kam pretim ar izdevīgiem cenu un dažādiem 
akciju piedāvājumiem, kā arī meklējam citas 
iespējas, lai noturētu klientus,» atklāj SIA Vigo 
& Ko, kam Jelgavā ir divi veikali tirdzniecības 
centros Pilsētas pasāža un Valdeka, tirdzniecī
bas speciāliste Zane Cinglere. Viņa norāda, ka 
tādējādi bieži vien apģērbi uzņēmuma veika
los maksā aptuveni tikpat, cik lietota prece.

Līdzīgi situāciju raksturo arī SIA Mārvika, 
kura pazīstama ar apģērbu veikalu Boheme tīk
lu (Jelgavā – tirdzniecības centrā Vivo), bizne
sa attīstības direktore Indra Ringa: «Mūsu vei
kalos sortiments nav veidots no dārgām pre
cēm, tādēļ cenas apģērbiem bieži vien ir līdzī
gas tām, par kādām tiek tirgoti lietoti apģērbi. 
Turklāt, manuprāt, cilvēki, kas izvēlas iegādā
ties šādus apģērbus, uzskata, ka tie vienmēr ir 
lētāki nekā jauna prece. Arī ekonomiski labos 
laikos bija cilvēku grupa, kas iegādājās pārsvarā 
tikai šāda veida apģērbus un turpina to darīt.»

SIA Kanclers Pluss līdzīpašniece Ilva Mie
ze norāda, ka pašlaik tieši jaunu apģērbu seg
ments ir viena no visvairāk cietušajām biznesa 
jomām, un lietotu apģērbu tirgotāji rada ievēro
jamu konkurenci, jo šādu preci iegādājas dau
dzi. «Tādēļ var teikt, ka ir atgriezies šī biznesa 
attīstības vilnis, kas bija vērojams deviņdesmi
to gadu beigās un 2000. gadu sākumā, un tas, 
manuprāt, izskaidrojams ar ekonomiskās situā
cijas pasliktināšanos,» skaidro I. Mieze. «Taču 
tas nenozīmē, ka mēs pārtrauksim biznesu, jo 
ar saviem apģērbiem jūtamies spēcīgi, un paš
reizējā nelabvēlīgā ekonomiskā situācija nav ie
mesls, lai pārtrauktu darbību šajā jomā.»

Viņa arī atklāj, ka Kanclera namā tiek pie

dāvāta apģērbu labošana. «Turklāt to izmanto 
samērā daudz cilvēku, kas norāda, ka iedzī
votāji taupības nolūkos no skapjiem velk ārā 
jau pastāvējušas drēbes, kurām nepieciešams 
kaut ko pielabot, vai arī iegādājas jau lietotus 
apģērbus, kuriem nepieciešams novērst da
žus defektus,» viņa piebilst.

Ziedu laiki lietotu apģērbu 
tirgotājiem ir tikai mīts
Tas, ka lietotu apģērbu tirgotājiem pašlaik 
ir ziedu laiki, ir tikai mīts, biznesa portālam 
Nozare.lv sacīja SIA Degas komercdirektors 
Renārs Strazdiņš, vēsta aģentūra LETA. SIA 
Degas darbojas kopš 1996. gada, un patlaban 
uzņēmumam ir 28 veikali visā Latvijā.

«Vairāku lietotu apģērbu tirgotāju darbī
bas paplašināšana vai jaunu spēlētāju ienāk
šana tirgū saistīta tikai ar brīvajām nomas tel
pām un pieejamākām nomas maksām,» sacī
ja I. Strazdiņš. Lai gan lietotu apģērbu tirgotājs 
uz nākotni raugās ar optimismu, tomēr prog
nozē, ka šis gads šajā sektorā nebūs labāks par 
iepriekšējo.  Apgrozījums, salīdzinot ar pagā
jušā gada nogali, samazinājies vēl par aptuve
ni 15 procentiem, savukārt, salīdzinot ar jan
vāri – par 10 procentiem, sacīja I. Strazdiņš.

Vairumtirdzniecības uzņēmuma SIA Tek-
sa valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Lauberts 
stāsta, ka pērn vairumtirdzniecībā pieprasī
jums pēc lietotiem apģērbiem krities uz pusi. 
«Līdz ar to uzņēmuma apgrozījums krities 
par 50 procentiem un tas pērn strādājis bez 
peļņas,» norāda A. Lauberts. 

Teksa ir lietotu apģērbu vairumtirgotājs, 
kas Latvijas tirgū darbojas kopš 1994. gada un 
importē nesašķirotu un sašķirotu lietotu ap
ģērbu no Lielbritānijas, kā arī reizēm apģēr
bi tiek no Latvijas eksportēti uz Ukrainu un 
Krieviju. Latvijā apģērbi tiek tirgoti no viena 
līdz 1,40 latiem kilogramā.

Savukārt lietotu apģērbu tirgotājs SIA 
R.D.A., kas darbību sācis 1995. gadā, pēdējā 
laikā piedzīvojis strauju izaugsmi.

Uzņēmuma importa un eksporta mene
džeris Nauris Jonass norāda, ka pērn firmas 
apgrozījums sasniedzis 1 781 982 latus un tā 
strādājusi ar peļņu. Uzņēmums turpina at
tīstīties un atver veikalus, kuru tirdzniecības 
platība ir vidēji 400 līdz 500 kvadrātmetri. 

N. Jonass norāda, ka «klienti ir izlutināti 
ar kvalitāti», atšķiras arī pircēju pieprasījums 
pa reģioniem, kas galvenokārt saistīts ar ie
dzīvotāju ienākumu līmeni. 

Pagājušajā gadā 
pieprasījums 
pēc lietotiem 

apģērbiem krities 
uz pusi



18  2010.  g A dA  M A r t s  •  N r .  3  ( 79 )

problēma

mā r i s  pA p ē d i s 

F oto :  A r h ī v s

Festivālu apmeklēja ievērojams skaits in
teresentu no Rīgas un pārējās Latvijas, ap
meklētāju vidū bija viesi no ārvalstīm, kā arī 
Īrijas, Lielbritānijas un Somijas diplomātiskā 
korpusa pārstāvji.

Diemžēl cilvēkiem, kas ar savu automa
šīnu pirmo reizi bija iebraukuši Jelgavā, pie
trūka reklāmas un informācijas, kā nokļūt 
līdz festivāla norises vietai un ko Jelgavā vēl 
var apskatīt vai apmeklēt. Reklāma bija vien 
uz stabiem Rīgas ielā, bet, pārbraucot pāri til
tiem, nekādu norāžu, kurp doties, nebija – 
vajadzēja vadīties pēc intuīcijas.

Šāgada festivāla kopējās izmaksas bijušas 
ap 41 tūkstoti latu. Tajā skaitā no pašvaldības 
budžeta – 35 tūkstoši. Pagājušajā gadā tika iz
lietots ap 39 tūkstošiem latu.

Tāpat kā pagājušajā gadā arī šoreiz Uzvaras 
parka apmeklējums bija par maksu: viens lats 
pieaugušajiem, 50 santīmu pensionāriem un 
studentiem, bērniem par brīvu, bet dienas biļe
te maksāja divreiz dārgāk, bērniem – viens lats.

Ne visiem festivāla viesiem ātri izdevās 
atrast stāvvietu savai automašīnai, lai gan ap
meklētāji autotransportu varēja novietot stāv
vietā Zvejnieku ielā.

Pilsētas izklaides un ēdināšanas uzņēmu
mu pārstāvjiem ir dažādi viedokļi par to, vai 

cilvēki pēc ledus skulptūru apskates uzkavē
jas pilsētā.

Mūzikas kluba Jelgavas krekli un picorā
na Tami-tami īpašnieks Ainārs Tamisārs uz
skata, ka, salīdzinot ar citiem gadiem, klien
tu pieplūdums Ledus skulptūru festivāla lai
kā šogad bijis ievērojami mazāks. «Šoreiz ne
bija padomāts, lai cilvēki pēc festivāla apmek
lēšanas uzkavētos Jelgavā, viņi ātri apskatījās 

skulptūras un pēc tam tikpat ātri sakāpa au
tomašīnās un pameta Jelgavu. Festivāla orga
nizācija neveicina cilvēku uzkavēšanos Jelga
vā, lai viņi izmantotu arī citas atpūtas un iz
klaides iespējas pilsētā, tādēļ Jelgavas uzņē
mumi labumu no šī festivāla negūst,» uzska
ta uzņēmējs.

Picērijas Chili Jelgava Rīgas ielā vadītā
ja Ilze Pērkone pastāstīja, ka apmeklējuma 
ziņā Ledus skulptūru festivālu picērijā kat
ru gadu izjūt vienmērīgi. «Šajos svētkos kat
ru gadu abās Jelgavas picērijās apmeklētāju 
skaits ir trīs reizes vairāk nekā ikdienā,» no
rāda I. Pērkone.

Arī bistro Silva pārstāvis Kaspars Blū
manis Ledus skulptūru festivāla laikā novē
rojis lielāku klientu pieplūdumu. «Grūti pa
teikt, kādēļ šogad bija vairāk cilvēku, jo pa
gājušajā gadā, kad festivālu pārcēla tālāk no 
pilsētas centra, bistro iegriezās mazāk cilvē
ku nekā iepriekšējos gados,» pastāstīja bistro 
pārstāvis.

Klientu pieplūdums bija novērots arī bou
lingā un restorānā Crash. «Nezinu gan, vai tas 
bija Valentīndienas vai Ledus skulptūru festi
vāla dēļ, bet uzskatu, ka tas nav tikai festivā
la dēļ. Salīdzinoši ar citiem gadiem, šogad ap
grozījums bija daudz mazāks, bet tas skaidro
jams ar ekonomisko situāciju, jo cilvēki cen
šas taupīt naudu, lieki netērējoties,» skaidroja 
Crash administrācijas pārstāve. 

ledus skulptūru festivāls aizvadīts, 
neizdarītais gaida risinājumu

Jelgavā noslēdzies 12. Starptautiskais ledus skulptūru festivāls, kuru trijās dienās 
apmeklēja 40 tūkstoši skatītāju. Šoreiz gan nerunāsim par sasniegumiem, bet 
gan mēģināsim noskaidrot, kā pietrūka, lai tā apmeklētāji Jelgavā justos ērti un 
komfortabli, bet vietējiem uzņēmējiem vairotos pelņa.

uzziņa

starptautisko Ledus skulptūru festivālu 
apmeklētāji

2005. gadā – 70 000 cilvēku (gan Jelgavā, 
gan kā ceļojoša izstāde rīgā, Ogrē, Jūrmalā, 
Valmierā)
2006. gadā – 84 000 cilvēku (festivāla pirmajās 
divās dienās Jelgavā to apmeklēja 45 000 
interesentu, savukārt citās Latvijas pilsētās 
ledus skulptūras apskatīja 39 000 apmeklētāju)
2007. gadā – 52 000 cilvēku
2008. gadā – 46 000 cilvēku (apmeklējums 
fiksēts vienas dienas laikā, jo mākslas darbi 
atkusnī sabruka)
2009. gadā – 45 000 cilvēku
2010. gadā – 40 000 cilvēku trijās dienās 
Jelgavā (savukārt 7000 interesentu skulptūras 
apskatīja pēcsvētku nedēļā Jelgavā un trīs 
dienu laikā Ogrē)

avots: aģentūra Kultūra

ledus skulptūru festivāla laikā klientu pieplūdums mūzikas klubā Jelgavas krekli un picorānā Tami-tami šogad bijis ievērojami 
mazāks, bet boulingā un restorānā Crash – daudz mazāks apgrozījums nekā pērn.
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 Kā radās ideja Jelgavā rīkot Ledus 
skulptūru festivālu? Vai bija domāts par 
Jelgavas popularizēšanu, sadarbību ar vie-
tējiem uzņēmējiem utt.?

Galvenā ideja – organizēt pasākumu, kam 
nav līdzīgu Latvijā. Līdz ar to, tam būtu pie
vērsta ne vien Jelgavas, bet arī visas valsts uz
manība. Tā bija mana ideja – jau toreiz strādā
ju šajā amatā, tāpēc tie arī sākās. 
 Daudzi rīdzinieki, kas apmeklēja fes-

tivālu, norādīja, ka Jelgavā nav bijusi reklā-
ma par festivāla norises vietu.

Mēs pirms festivāla šo jautājumu apsprie
dām, jo problēma parādījusies jau agrāk. Ie
rodoties Jelgavā ar vilcienu vai autobusu, cil
vēki nezina, kurp doties. Es, protams, pirmo
reiz esot svešā pilsētā, uzprasītu, kur atrodas 
Uzvaras parks.

Jelgavā iebrauc no Rīgas, Elejas, Iecavas, 
Dobeles un Kalnciema puses – pieci pieved
ceļi, kur vajadzētu izvietot norādes. Šoreiz 
mēs tās piedāvājām pie dzelzceļa stacijas un 
autoostas – autobusu pieturās uzliekot atse
višķu norādi, ar kāda maršruta autobusiem 
var nokļūt uz ledus skulptūru parku. 
 Liela daļa apmeklētāju brauca ar sa-

vām automašīnām, nevis ar sabiedrisko 
transportu, tāpēc viņiem festivāla norises 
vietas atrašana bija apgrūtinoša. Vajadzēja 
vadīties vien pēc savas intuīcijas…

Jā, bet mēs tikai otro gadu festivālu rīko
jam Uzvaras parkā. Jo vairāk pasākums Uz
varas parkā tiks rīkots, jo vieta kļūs atpazīs
tamāka. Festivāla reklāmā tika aicināts apska
tīt aģentūras Kultūra mājaslapu, kur bija pie
ejama detalizēta karte, kā nokļūt līdz pasāku
ma norises vietai.

aģentūra Kultūra organizē 
tikai festivālu
 Vai nav domāts paplašināt festivāla 

programmu, jo daudzi pilsētnieki pēc le-
dus skulptūru apskates labprāt būtu uzka-
vējušies Jelgavā un iepazinuši pilsētu, rei-
zē atstājot šeit arī savu naudu. Citādi sa-
nāk, ka pēc skulptūru apskates citu iespē-
ju, kurp doties, diemžēl nav. Nav piedā-
vājuma un nav informācijas. Tiesa, kāda 
mana paziņa bija devusies uz Valdeku, iz-
staigājusi saimniecības preču veikalu un 
beigās iegādājusies tādu griestu lampu, 
kādu Rīgā neatrast.

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas 
muzejs festivāla dienās bija apmeklētāju pilns, 
tas nozīmē, ka cilvēki muzeju bija atraduši.

Tiesa, ir kāda cita lieta. Uzskatu, ka aģen

tūras Kultūra menedžmenta uzdevums ir or
ganizēt interesantus un unikālus svētkus, pa
sākumus, festivālus vai konkursus Jelgavā un 
piesaistīt tiem ļoti daudz interesentu. Par pā
rējo jādomā uzņēmēju menedžmentam.

Viesnīcas bija pilnas, arī stāvvietās pie 
tirdzniecības centriem pietrūka vietas auto
mašīnām. Tas nozīmē, ka cilvēki visur devās, 
atstāja naudu, pirka arī dažādas lietas, ne tikai 
pakalpojumus. Arī Post Club un Tonuss visas 
trīs dienas bija labi apmeklēti. Zinu, ka sū
dzējās Jelgavas krekli, taču tā ir sadarbības at
tieksme. Ja vēlies savu reklāmu, nāc uz aģen
tūru – re, kur manas afišas un stendi. Sadar
bojamies – mēs jums, jūs – mums. Mēs infor
māciju izliktu festivāla norises vietā, ko pilsē
tā vēl var apmeklēt.

Mēs dodam iespēju Jelgavas uzņēmējiem 
nopelnīt, bet nepieciešams viņu finansiāls at
balsts, lai varētu attīstīt festivālu. Atsevišķus 
uzņēmējus esmu arī uzrunājis. Iespējams, jā
organizē tikšanās ar ieinteresētiem uzņēmē
jiem par sadarbības iespējām. Varam piedā
vāt sniega vai ledus skulptūras izveidošanu 
pie sadarbības partneru uzņēmumiem. Tādē
jādi varētu paplašināt festivāla norises vietas. 
Protams, tie ir papildus izdevumi, bet uzņē
mējiem tā būtu laba reklāma.
 Jelgavas kreklu īpašnieks Ainārs Ta-

misārs gan norādīja, ka arī šogad gribē-
jis tirgot sniega bārā, bet tas uzticēts Post 
Club.

Iepriekšējos gados esam sadarbojušies ar 
kultūras nama kafejnīcu, Silvu, divus pēdē
jos gadus – ar Krekliem. Kafejnīcas dod atlai
des festivāla dalībniekiem un tām ir iespēja 
tirgot ledus bārā, kura izveidošana mums iz
maksā ap 1000 latiem. Taču Krekli tajā tirgoja 
tikai vienu dienu, aizbildinoties, ka nepietiek 
cilvēku, jo vienlaikus jāstrādā arī pašu klubā. 
Tas man, organizatoram, nav izdevīgi.

Tāpēc šoreiz aicinājām kafejnīcas. Nezi
nu, kāpēc Aināram Tamisāram šī informā
cija aizgājusi garām. Pieteicās trīs kafejnī
cas – Juglas priedes, kas uz šejieni brauc re
gulāri, – gan uz gadatirgiem, gan dažādiem 
citiem svētkiem, Post Club un Hercogs. Uz
varēja tā, kas vairāk nosolīja bāru, un iegu
va tiesības ēdināt cilvēkus Uzvaras parkā. 
Mums mazāk izdevumu, bet apmeklētāji re
dzēja vēl vienu skulptūru un bārs strādāja 
visas trīs dienas.

Mēs vēlamies arī uzņēmēju iniciatīvu. 
Nāciet, interesējieties un dariet! Mums kat
ru gadu nav viena un tā pati kafejnīca. Šo
gad māksliniekus, piemēram, ēdināja Her-

cogs, bet aģentūra nodrošināja tās reklāmu uz 
afišām, biļetēm, kā arī audioreklāmu Uzvaras 
parkā. Bet sākās ar to, ka uzņēmējs atnāca pie 
mums ar savu vēlmju izklāstu.

turpmāk vairāk 
jādomā par servisu
 Kas iegūst no festivāla rīkošanas?
Vispirms jau uzņēmēji. Tas, ka vilcienos 

cilvēki stāvēja kājās, man ir kompliments. Arī 
RīgasJelgavasRīgas autobusi bija pārpildīti.
 Kāpēc pēdējos gados samazinājies 

festivāla apmeklētāju skaits?
Jā, Jelgavā šogad bija par kādiem pieciem 

tūkstošiem apmeklētāju mazāk. Tiesa, mēs 
gan mazās skulptūras aizvedām uz Ogri, arī 
turienes apmeklētājus varam pieskaitīt. Biļe
šu cenas nebija augstākas.

Iespējams, šogad atbaidīja pēkšņais pute
nis, tāpēc daudzi braucienu atlika. Citi rēķi
nāja, cik tas izmaksā. Klīda arī baumas, ka ie
eja Uzvaras parkā maksā četrus latus, lai gan 
tā bija pagājušā gada līmenī – piecdesmit san
tīmi un viens lats. 

Pēc festivāla skulptūras dienā varēja ap
skatīt bez maksas, bet vakarā noteicām ie
ejas maksu – viens lats, jo Uzvaras parkā at
stājām gan gaismas, gan skaņu. Nedēļas laikā 
ieņēmām tūkstoš latu, dienas gaišajā laikā ap
meklētāju noteikti bija vairāk.
 Festivāla laikā bija norīkoti autobusu 

papildreisi, taču tiem nebija konkrēta kus-
tības grafika, un tie kursēja tikai tad, kad 
savācās vairāki brauktgribētāji.

Man grūti to komentēt, jo komercreisus 
no plkst. 20 līdz 24 nodrošināja Jelgavas au
tobusu parks. Autobusi kursēja pa speciā
li izveidotu maršrutu no Uzvaras parka līdz 
dzelzceļa stacijai, tālāk līdz Ozolniekiem un 
atpakaļ uz Uzvaras parku.

Bijām izlikuši norādes, kā nokļūt līdz Uzva
ras parkam, taču pietrūka norāžu, kā no Uzvaras 
parka nokļūt līdz centram, autoostai un dzelzce
ļa stacijai. Tas noteikti jāizdara nākamgad.
 Diemžēl grūti bija atrast arī auto-

stāvvietas.
Jā, tās ir problēma. Festivāla desmitajā reizē 

bija atvēlēti divi laukumi – pie CSDD Jelgavas 
nodaļas un cukurfabrikas. Jaunieši pie lielāka
jiem pievedceļiem dāļāja lapiņas ar informāciju, 
kā nokļūt līdz stāvvietām, nolikt automašīnu un 
pēc tam iekāpt speciālā autobusā, kas aizved līdz 
Hercoga Jēkaba laukumam un atpakaļ. Diemžēl 
šo servisu izmantoja katastrofāli maz cilvēku. 
 Ko vajadzētu ņemt vērā, rīkojot nā-

kamos festivālus?
Manuprāt, cilvēkiem ļoti svarīgs ir ser

viss. Par to jau mēs runājām – norādes, auto
stāvvietas, arī informācijas uzlabošana. 

Mēs vēlētos, lai svētku apmeklētāji pie
dalītos ideju, ierosinājumu un problēmu ap
spriešanā, tāpēc piedāvāsim forumu mūsu 
mājaslapā. 

m. Buškevics: līdzīgu latvijā nav
Lai noskaidrotu Ledus skulptūru festivāla rīkotāju viedokli, 
uz sarunu aicinājām Jelgavas pilsētas pašvaldības 
aģentūras Kultūra direktoru Mintautu Buškevicu.
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Jau pērnā gada decembrī no analogās televīzijas 
apraides atteicās TV5, bet no 1. marta uz ciparu 
apraidi jeb Lattelecom nodrošināto digitālo 
Virszemes TV pārgājusi LTV7. Savukārt 1. aprīlī 
70 kilometru rādiusā ap Rīgu (tātad, arī Jelgavā, 
Jelgavas un Ozolnieku novados) analogajā stan
dartā vairs nevarēs redzēt LTV1 un LNT. Līdz
šinējā analogā apraide visā Latvijā pilnībā tiks 
pārtraukta 1. jūnijā, stāsta Lattelecom komuni
kācijas daļas projektu vadītāja Līga Bite.

Televīzijas apraidē notiekošās izmaiņas gan 
nekādā veidā neskars tos iedzīvotājus, kas tele
vīzijas uztveršanai izmanto satelītu, kabeli vai 
internetu: «Decimetru antena un MPEG4 sig
nāla pārveidotājs jeb dekoders būs nepiecie
šams vien tiem iedzīvotājiem, kas televīziju ska
tās analogajā formātā un to uztver ar jumta vai 
istabas antenu. Pārējiem skatītājiem uztverša
nas veids nemainās,» lietotājus nomierina Lat-
telecom komercdirektore Kerli Gabriloviča.

Kvalitatīvāks attēls 
un vairāk iespēju
Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis 
atzīmē, ka pāreja no analogās uz ciparu 
formātu Latvijā un citviet Eiropā ir neizbē
gams process. Tā notiek Eiropas Savienības 

direktīvu, līdzekļu un radiofrekvenču resursu 
taupīšanas dēļ. «Ciparu apraide raidorgani
zācijām izmaksās par 30 procentiem mazāk 
nekā analogā apraide. Līdzīgi kā reiz pārgā
jām no Padomju Savienībā pieņemtā SECAM 
standarta uz eiropeisko PAL, tagad pārejam 
uz digitālo televīziju,» skaidro Toms Ābele, 
Lattelecom televīzijas biznesa daļas direk
tors. Viņš arī atklāj – pētījumos noskaidrots, 
ka visaktīvākā sabiedrības pārslēgšanās uz 
jaunu tehnoloģiju ir pēdējos mēnešos pirms 
beigu termiņa, tādēļ pēc Lattelecom un NRTP 
domām nav pamata paralēli uzturēt ciparu 
un analogo televīziju, kuru apraides izmaksas 
nodrošina pašas telekompānijas.

Taču televīzijas skatītāju neinteresē lētā
kas apraides izmaksas vai frekvenču piepildī
šana. «Digitālā Virszemes TV patērētājam no
drošina skaidrāku attēlu un skaņu, kā arī da
žādas interaktīvas papildiespējas, piemēram, 
valodu vai subtitru izvēli un TV programmas 
attēlošanu tālrāža ekrānā,» atklāj T. Ābele.

Patērētāja ieguvumi no pārejas uz ciparu 
TV ir vairāki, norāda K. Gabriloviča: «Patla
ban 70 kilometru rādiusā ap Rīgu uztverami 
gan pieci bezmaksas nacionālie kanāli (LTV1, 
LTV7, TV3, LNT un TV5), gan arī divas mak
sas paketes, kas papildus nodrošina vēl vairā
ku desmitu ārzemju kanālu uztveršanu, ko līdz 
šim ar analogo televīzijas apraidi nodrošināt 
nebija iespējams.» NRTP atgādina, ka analo

gajā apraidē televīzijas signāls nebija pieejams 
visiem Latvijas iedzīvotājiem – ar istabas vai 
jumta antenu TV3 varēja vērot vien 49 pro
centos un LNT 55 procentos valsts teritorijas. 
Arī valsts televīzijas – LTV7 un LTV1 – nebi
ja uztveramas visā Latvijas teritorijā. «Līdz ar 
digitālās Virszemes TV ieviešanu Latvijas sa
biedriskie un nacionālie kanāli būs pieejami 
99,6 procentos Latvijas teritorijas jeb 99,9 pro
centiem Latvijas iedzīvotāju,» norāda NRTP 
priekšsēdētāja vietniece Dace Buceniece.

«Digitālā Virszemes TV ļauj skatīties 
maksas kanālus bez ilgtermiņa saistībām. Vei
kalā, nopērkot priekšapmaksas karti, patērē
tājam nav pienākums par to turpināt maksāt, 
piemēram, gadu vai divus – beidzoties lieto
šanas termiņam, beidzas arī saistības,» stās
ta T. Ābele. Viņš arī slavē pakalpojuma mo
bilitāti – atšķirībā no satelīttelevīzijas vai ka
beļtelevīzijas, ar Virszemes TV arī vasarnīcā, 
automašīnā vai laivā iespējams skatīties dažā
dos televīzijas kanālus.

Uztveršanai nepieciešams 
dekoders
Ja vien televizors nav pirkts pavisam nesen, 
patērētājam būs nepieciešams iegādāties īpašu 

Pamata paka
Ekonomiskā paka
Bezmaksas paka

sabiedrība

lai uztvertu digitālo televīziju, 
ne visiem jāiegādājas dekoders

Jau ilgāku laiku sabiedrībā nerimstas runas par 
nepieciešamību iegādāties dekoderus televizoram, 
citādi tālrādi skatīties drīzumā vairs nebūs iespējams. 
Kāda ir patiesība un kādas ir alternatīvas – to skaidro 
Lattelecom, Nacionālās radio un televīzijas padomes 
(NrtP) un televīzijas operatoru pārstāvji.

televīzijas apraidē notiekošās izmaiņas 
nekādā veidā neskars tos iedzīvotājus, 
kas televīzijas uztveršanai izmanto 
satelītu, kabeli vai internetu.

kā skatīties maksas kanālus virszemes tv 
(bezmaksas kanāliem nav nepieciešams 
Cam modulis un viedkarte).virszemes tv pārklājuma karte 2010. gada sākumā.
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signāla pārveidošanas ierīci, ko ar SCART vai 
HDMI kabeli pieslēgt pie televizora, – dekode
ri. Jaunākajos televizoru modeļos ir Lattelecom 
nodrošinātās Virszemes TV pārveidošanai ne
pieciešamais MPEG4 standarta signāla pār
veidotājs, taču lielākajai daļai iedzīvotāju, kas 
līdz šim lietoja istabas vai jumta antenu, un 
vēlas lietot Virszemes TV, tas būs jāiegādājas 
atsevišķi, jo agrāk pirktajos tālrāžos tāda nav. 
Lai klients varētu skatīties arī maksas kanālus, 
papildus dekoderim jāiegādājas viedkarte, 
kura turpmāko televīzijas izmantošanas laiku 
kalpos kā konkrētā lietotāja identifikators.

Lattelecom piedāvātā dekodera cena ir 
39 lati, taču ierīci iespējams īrēt par 1,98 la
tiem mēnesī. Jelgavā dekoderus iespējams ie
gādāties ID Computer (Akadēmijas ielā 3), 
Pus 12 (Katoļu ielā 18), Itika (Katoļu ielā 1a), 
DT Kompānija (Sarmas ielā 21) un RD Elek-
troniks (Driksas ielā 4) veikalos, taču nomai 
pieteikties iespējams Lattelecom veikalos Rīgā 
vai pa tālruni 177.

Papildus tam Lattelecom par izdevīgāku 
cenu piedāvā iegādāties Virszemes TV starta 
paku, kas par pazeminātu cenu – Ls 44,50 – 
satur 39 latus vērto ciparu uztērēju un nepie
ciešamos vadus, sešus latus vērto viedkarti un 
30 dienu piekļuvi visiem maksas kanāliem, 
kas ikdienā maksātu Ls 6,90 par mēnesi.

K. Gabriloviča atklāj, ka digitālā televīzi
ja strādās arī ar ārzemēs iegādātiem lētākiem 
vai dārgākiem dekoderiem, taču būtiski ir at
cerēties, ka Latvijā virszemes ciparu signāla 
uztveršanai ir nepieciešams MPEG4 uztvē
rējs. «Lattelecom, būdams Virszemes TV ie
viesējs, var rekomendēt un uzņemties atbildī
bu tikai par tām ierīcēm, ko esam pārbaudī
juši,» atgādina kompānijas komercdirektore.

Piebilstams, ka pašlaik veikalos nopērka
mais Lattelecom dekoders neatbalsta augstas 
izšķirtspējas jeb HD kanālu uztveršanu un pār
vēršanu televizoram saprotamā formā. Kaut arī 
pagaidām HD kanālus digitālajā Virszemes TV 
nepiedāvā, ar laiku šādi kanāli būs pieejami un 
to uztveršanai būs nepieciešams jauns uztvē
rējs. K. Gabriloviča norāda, ka martā veikalos 
nonācis jauns dekodera modelis, taču, kā at
zīst ID Computer speciālisti, arī jaunais Latte-

lecom piedāvājums ir bez augstas izšķirtspējas 
signāla atbalsta. ID Computer veikalā alterna
tīvas oficiāli piedāvātajai ierīcei ar HD atbalstu 
nonāks marta vidū un tās orientējošā cena būs 
55 līdz 70 lati. Tāpat veikalā būs pieejami deko
deri, kas vienlaikus nodrošina gan satelīttelevī
zijas, gan Virszemes TV uztveršanu – šādu ie
rīču cena pārsniegs 100 latus. 

Aptaujātie eksperti skaidro, ka Virsze
mes TV nozīmēs nelielas neērtības, kuras īpa
ši grūti saprotamas varētu būt vecāka gadagā
juma cilvēkiem. Antenas uztvertā televīzijas 
signāla pārveidošanai nepieciešamo dekode
ri nav iespējams vadīt ar to pašu TV pulti, ar 
kuru kanāli pārslēgti līdz šim. Ja vien netiek ie
gādāta un pareizi konfigurēta kāda universā
lā pults, vajadzēs samierināties ar divu tālva
dības ierīču lietošanu – ar vienu televizoru ie
slēdz, ar otru izvēlas kanālus. Tāpat problēmas 
sagaidāmas tiem, kam mājās ir vairāki televi
zori – katram tālrādim būs nepieciešams savs 
signāla pārveidotājs. Lai arī tehniski ir iespē
jams no viena dekodera pieslēgt vairākus tele
vizorus, visos rādīs vienu attēlu un no vienas 
istabas nevarēs kontrolēt otrā telpā esošo ierī
ci. Jāpiezīmē gan, ka šādas neērtības ar vairā
kām ierīcēm un pultīm ir arī satelīttelevīzijai 
un citiem moderno televīziju standartiem.

mPEG-4 standarts izvēlēts 
nākotnes vārdā
Daļa patērētāju ir neizpratnē par Lattelecom 
izvēlēto apraides standartu – kaut arī pirms 
laika, testējot digitālo televīziju, tika izmantots 
daudzos tolaik veikalos nopērkamajos televi
zoros iebūvētais MPEG2 uztvērējs, kas ļautu 
izvairīties no papildu izdevumiem, Lattelecom 
raida un turpinās raidīt MPEG4 kodējumā. 
Abi šie standarti savstarpēji nav savietojami.

Viennozīmīga signāla standarta līde
ra nav arī Eiropā. Jelgavnieki.lv noskaidroja, 
ka vairākas Eiropas valstis palikušas pie MP
EG2 signāla kodējuma, taču daudzviet pār
raida jaunajā MPEG4 standartā. Šādā kodē
jumā digitālo televīziju raida Lietuvā un Igau
nijā, kā arī Polijā, Norvēģijā, Kiprā, Slovēnijā, 
Portugālē un citviet. Atšķirīgu stratēģiju izvē
lējusies Francija un Zviedrija, kas standarta 

izšķirtspējas attēlu raida ar MPEG2, bet aug
stas izšķirtspējas kanālus – ar MPEG4 stan
dartu. Savukārt Grieķija un Īrija, kurās līdz 
šim operatori piedāvāja MPEG2 standarta 
signālu, vēl tikai plāno pāriet uz MPEG4.

T. Bite skaidro, ka MPEG4 standarts izvē
lēts nākotnes iespēju vārdā: «Valstis, kas pār
eju uz ciparu televīziju sāka pēc 2006. gada, 
izmanto MPEG4 standartu, jo šī ir progre
sīvākā datu kompresijas tehnoloģija un ie
dzīvotājiem pēc pāris gadiem nevajadzēs at
kārtoti maksāt par tehnikas modernizāciju.» 
Viņš arī uzsver, ka bez jaunākās tehnoloģijas 
nebūtu iespējams raidīt visus šobrīd piedāvā
tos kanālus, piemēram, Disney, Discovery In-
vestigation, Ohota i ribalka un citus.

Pieejamas vairākas 
alternatīvas
Līdz ar TV apraides standartu maiņu, kas 
turpmāk ikkatram piedāvās visai lielu uztve
ramo kanālu skaitu, saasinājusies konkuren
ce citu televīzijas operatoru starpā, kas arī 
piedāvā savus televīzijas variantus.

Klientus Jelgavā un novadā pāriet uz sa
telīttelevīziju aicina operators Viasat, kas pie
dāvā vairāk nekā 20 televīzijas kanālus par Ls 
5,90 mēnesī (slēdzot līgumu uz trim gadiem). 
Savukārt kabeļtelevīzijas operators Baltkom, 
kas Jelgavā orientējas uz daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājiem, piedāvā 38 televīzijas prog
rammas par Ls 8,80 mēnesī. Alternatīvu di
gitālo televīziju – Interaktīvo TV –, kuru ne
reti jauc ar Virszemes TV, piedāvā arī Lattele-
com. Šīs televīzijas nodrošināšanai nepiecie
šama pieeja Lattelecom DSL vai optiskajam 
internetam, un tās cena ir sākot no Ls 7,95 
par 33 televīzijas kanāliem.

Jāpiebilst, ka individuālajiem satelīttele
vīzijas izmantotājiem, kas nav slēguši līgumu 
ar kādu operatoru, var būt izmaiņas kanālu 
uztveršanā. Tās gan nav saistāmas ar Virsze
mes TV ieviešanu, kas ietekmē tikai nacionā
lo kanālu translēšanu no Zaķusalas televīzi
jas torņa. 

Visās alternatīvajās televīziju paketēs pie
ejami visi Latvijas televīziju kanāli – LTV1, 
LTV7, TV3, LNT un TV5. 

uzziņa

Kur iegādāties dekoderus Jelgavā

Lattelecom piedāvātā dekodera cena ir 
39 lati, taču ierīci iespējams īrēt par 1,98 
latiem mēnesī.
Jelgavā dekoderus iespējams iegādāties ID 
Computer (Akadēmijas ielā 3), Pus12 (Katoļu 
ielā 18), Itika (Katoļu ielā 1a), Dt Kompānija 
(sarmas ielā 21) un RD elektroniks (driksas 
ielā 4) veikalos.
dekodera nomai pieteikties iespējams 
Lattelecom veikalos rīgā vai pa tālruni 177.decimetru antena un mpEG-4 signāla pārveidotājs jeb dekoders būs nepieciešams tiem 

iedzīvotājiem, kas televīziju skatās analogajā formātā un to uztver ar jumta vai istabas 
antenu. pārējiem skatītājiem uztveršanas veids nemainās.
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i n e s e  h e i n s B e r g A

Āra darbi
Ja aukstums pieturēsies un turpinās snigt, 
atliks vien tīrīt celiņus un purināt sniegu no 
koku zariem. Ja laika apstākļi atļaus, viens no 
svarīgākajiem darbiem būs augļu koku un de
koratīvo augu apkopšana, kas vienlaikus palī
dzēs novērtēt, kā augi pārziemojuši. Sakopjot 
vainagu, kļūst redzami sala nodarītie postīju
mi, piemēram, ja griezuma vieta ir melna vai 
tumši brūna, tas nozīmē, ka zars ir izsalis.

Dažas lietas, ko vēlams ievērot, veidojot 
vainagu

1. Lai vainags būtu izturīgs, nevajadzētu 
tajā atstāt zaru pušķus un zaru žākles, kuru 
leņķis šaurāks par 45 grādiem. Optimālais 
zaru leņķis ir no 45 līdz 60 grādiem, pundur
kociņiem – līdz 90 grādiem.

2. Vainagam jābūt simetriskam. Tas no
zīmē, ka zariem jābūt izvietotiem vienmērīgi 
ap visu stumbru. Tiem nevajadzētu būt stum
bra resnumā vai resnākiem par stumbru.

3. Nebūtu vēlams, lai vertikālie zari cits citu 
aizēno, tādēļ jācenšas panākt, lai tie atzarojas no 
stumbra tālāk par 10 centimetriem cits no cita.

4. Ja vainags ir pārāk rets, zarošanos vei
cina, īsinot skeletzaru gala vasas.

5. Vainaga augšējai daļai būtu jābūt šau
rākai par apakšējo daļu, lai nodrošinātu pie
tiekamu apgaismojumu apakšējiem zariem.

6. Vainagam nevajadzētu būt pārlieku 

platam, jo saules gaisma vainagā iekļūst ne 
dziļāk par 0,8 – 1,5 metriem un koka vidusda
ļa paliek ēnā. Ja vainags ir ļoti plats, to retina.

7. Ražojošam zaram vajadzētu būt gandrīz 
plakanam, jo augļus ražo horizontālie zari, tā
dēļ izgriež visus stāvus augšup vērstos zarus, 
atstājot tikai sānis vai ieslīpi augošos zarus.

8. Zarus stipri neapgriež, jo stipra ap
griešana izjauc līdzsvaru starp koksnes vei
došanos un ražošanu. Tā rīkoties vajadzētu 
gadījumā, ja koka pieaugums apsīcis un ne
spēj pabarot augļus. Griezt vajadzētu ne vai
rāk par 1/3 no visas zaru masas gadā, pat ja 
vainags ir stipri biezs un ilgi neveidots. Stip
ra apgriešana veicina zaru augšanu un zaro
šanos, bet aizkavē ražošanu.

Jauno augļu kociņu zarus neapgriež, bet 
noliec horizontāli – šādi veidoti, tie ražos jau 
pēc diviem vai trim gadiem.

Izgriežot liekos zarus, nesteidzieties tos sa
dedzināt. Iznesiet tos ārpus dārza un atstājiet. 
Kādēļ? Ja tuvumā būs kāds izsalcis garausis, 
tas labprāt ar tiem pamielosies. Tādējādi mazi
nāsies izredzes, ka tiks apgrauzta koku miza.

Ja vēlaties uzzināt, kāda gaidāma augļu 
raža, ienesiet telpā pa zariņam no katra koka, 
ievietojiet tos traukā ar ūdeni un pavērojiet, 
kā tie mostas. Tiem augļu kokiem, kuriem 
paredzama bagātīga raža, vēlāk būtu vēlams 
izgriezt daļu ziedpumpuru – tas ir viens no 
veidiem, kā iegūt regulāras un kvalitatīvas ra
žas. Izgriešana tiek veikta apmēram divas ne

dēļas pēc ziedēšanas, jo darot to vēlāk, uzla
bosies ražas kvalitāte (augļa izmērus, garšu), 
bet nepalielināsies nākamā gada raža.

Pavasaris uz palodzes
Martā sākas intensīva telpaugu augšana un ir 
pienācis īstais laiks tos pārstādīt, apgriezt, kā arī 
pavairot. Miera periodā telpaugus bija jālaista 
samēra reti, tagad laistīšanas biežumu jāpalieli
na, tos jāsāk arī mēslot. Šim nolūkam vislabāk 
noderēs kāds no telpaugiem domātajiem piln
mēslojumiem – Kemira, Hortis vai Schultz.

Veic arī telpaugu veģetatīvo pavairoša
nu – dala spatifilas, aspidistras un papardes, 
ar spraudeņiem pavairo pelargonijas, difen
bahijas un begonijas.

Dēstu audzēšana
Martā var izplānot, kā pareizi izvietot dārzā 
dažādus kultūraugus, cenšoties ievērot pareizu 
augu seku. Jāatminas arī, ka augi, tāpat kā cilvēki, 
reizēm savstarpēji nesatiek, tādēļ jācenšas līdzās 
stādīt augus, kuri savā starpā saprotas.

Dēstiem sēj selerijas, kāpostus, puravus. 
Jārēķinās, ka kāpostu un puravu dēstiem brī
dī, kad tos izstādīs atklātā augsnē, jābūt vis
maz 60 dienas veciem.

Sēklas var sēt dēstu kastītēs, kurās ir at
sevišķi nodalījumi katrai sēklai (pēc tam tos 
vieglāk pārstādīt), bet šim nolūkam var izman
tot arī kartona kastītes, kādās veikalos nopēr
kamas vistu olas. Kad sēklas uzdīgušas, seleri
ju stādus pēc 1015 dienām pārstāda (piķē) 4x4 
vai 3x4 centimetru lielos podiņos. Puravu dēs
tus nepiķē. Puravu sēklas ir ērti iesēt 3–4 vienā 
5x5 centimetru lielā podiņā un pēc tam tos var 
izstādīt atklātā augsnē nedalot.

Martā dēstiem sēj arī viengadīgos ziedau
gus. Substrāti to sēšanai var būt dažādi – vie
nīgais priekšnoteikums, lai tie būti svaigi, tas 
nozīmē – tajos pirms tam nekas nav audzēts. 
Kultūrām, kurām dēsta periodā ir nosliece sli
mot ar melnkāju (agerātiem, asterēm, lefko
jām, lobēlijām, lobulārijām, lauvmutītēm, pe
tūnijām un tabakai), par substrātu ieteicams 
izmantot maisījumu, kas sastāv no melnze
mes, kūdras un smiltīm attiecībā 3:1:1. Pirms 
izsējas sēklas ieteicams kodināt. Dēstu noturī
bu pret dažādām sēnīšu slimībām pastiprina, 
sēklas 712 stundas mērcējot dažādu mikroele
mentu (cinka, mangāna, vara – 0,03 grami uz 
litru ūdens un borskābes – 0,01 grams uz litru 
ūdens) šķīdumā. Sēklas dezinficē, arī mērcējot 
tās 0,1 procentīgā kālija permanganāta šķīdu
mā, pēc tam tās skalo, žāvē un izsēj. 

dārzkopja darbi 
martā

Lai gan kalendārs vēsta, ka marts ir 
pavasara mēnesis, pieredze rāda, ka 
rakstītam vārdam un laika zīmēm 
ne vienmēr var ticēt. Tāpēc darbi 
dārzā var aizkavēties, toties dēstu 
audzēšanai nekādu šķēršļu nav.
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F oto :  R R  Ģ e O D ē z I J A  A r h ī v s

JIC Biznesa inkubatora mājaslapa vēsta, ka 
SIA RR Ģeodēzija dibināta 2008. gada 1. augustā 
un inkubatorā uzņemta tā paša gada septem
brī. R. Viļums stāsta, ka ideja par uzņēmuma 
dibināšanu radās jau 2007. gadā, taču tobrīd 
Latvijā bija izveidojusies situācija, ka licen
ces ģeodēzisko darbu veikšanai vairs neizsnie
dza, bet privātpersonu sertifikācija vēl nebija 
uzsākta, tāpēc vajadzēja gaidīt līdz nākamā 
gada augustam, kad varēja kārtot sertifikāciju.

«Mēs bijām vieni no pirmajiem, kas ieguva 
sertifikātus būvdarbu ģeodēzisko darbu veik
šanai – AA002B izsniegts Raimondam Viļu
mam un AA003T topogrāfisko darbu veik
šanai – Ritvaram Bodniekam. Tikko sertifikā
ti bija rokās, gāju uz bankām runāt par finan
sējuma iespējām, lai izveidotu savu mērniecī
bas uzņēmumu. Vislabākais piedāvājums bija 
Hipotēku un zemes bankai, ar kuras palīdzību 
tad arī sākām realizēt sen loloto ideju par savu 
biznesu mērniecībā,» atceras Raimonds.

svarīga ir spēja uzticēties 
biznesa partneriem
Uzņēmuma vadītājs stāsta, ka kopš dibinā
šanas firmā strādā divatā ar R. Bodnieku un 
grāmatvedi. Šogad plānots pieņemt vēl kādu 
darbinieku, jo pakalpojumu zemo cenu dēļ, 
lai nopelnītu to pašu, ko 2008. gadā, jāpa
veic daudz lielāks darba apjoms. Uzņēmuma 
klienti ir projektētāju firmas, inženierkomu
nikāciju būvētāji, celtnieki. Pastāvīgo klientu 
loks izveidojies vairāku gadu laikā, kopš abi 
uzņēmēji darbojas mērniecības jomā, kurā 
kopumā šoruden būs nostrādāti jau 10 gadi.

«Ir satikts daudz dažādu cilvēku, ar ku
riem izveidojušās labas, uz savstarpēju uzti
cību balstītas attiecības. Šajos grūtajos laikos, 
kad tik daudz cilvēku netur doto vārdu, spē
ja uzticēties savam biznesa partnerim ir pati 
svarīgākā,» pārliecību pauž R. Viļums.

Viņš piebilst, ka gandrīz visi jaunie klien
ti par uzņēmumu uzzina no citiem klientiem 
vai arī uzņēmēji paši sazinās ar potenciāla
jiem klientiem, stāsta par sevi un piedāvā 
sniegt pakalpojumus. Uzņēmums veic gan

drīz visus ar ģeodēziju saistītos darbus, izņe
mot zemes ierīcības un kadastra darbus.

izpildīs visus klientam 
nepieciešamos darbus
RR Ģeodēzija sniedz inženierģeodēzijas pa
kalpojumus – veic dažāda veida jaunizbūvē
to komunikāciju izpilduzmērījumus, uzmēra 
topogrāfijas projektu izstrādei un pēc projek
ta izpildes arī to nodošanai, nosprauž projek
tu dabā, darba procesā kontrolē izpildes preci
zitāti, bet pēc darbu pabeigšanas pārbauda re
zultātu atbilstību projektam. Uzņēmums veic 
arī dažādus tilpuma aprēķinus karjeros vai 
vietās, kur notiek grunts pārvietošana, piemē
ram, Jelgavā, Lielupes dambja izbūves darbos. 
RR Ģeodēzija piedāvā arī ēku, pieminekļu un 
citu elementu 3D (trīs dimensiju) virsmas ske
nēšanu, kā arī citus darbus, kas paveicami ar 
ģeodēzisko instrumentu palīdzību.

«Klients izdomā, kādus datus vēlas iegūt, 
bet mēs piedāvājam labāko iespējamo risinā
jumu, lai tos iegūtu. Darbus veicam ar elektro
niskajiem tahimetriem Trimble. Tie pagaidām 
ir retums, bet tehniskās iespējas un ērtā lie
tošana padara tos nesalīdzināmi pārākus par 
vecā tipa instrumentiem, kādus lieto lielākā 
daļa mērnieku. Darbus veic viens darbinieks, 
instruments mēra daudz ātrāk, var mērīt arī 
tumsā, nezaudējot precizitāti un ātrumu, jeb
kurā brīdī var mainīt projekta parametrus un 
veikt izmaiņas, neejot uz biroju pie datora. Tās 
visas ir mūsu galvenās priekšrocības, sniedzot 
savus pakalpojumus klientiem,» turpinot savu 
veiksmes stāstu, atklāj uzņēmējs. Runājot par 
nozari kopumā, viņš atzīst, ka gandrīz apstā
jusies privātmāju būvniecība, bet strauji pieau
dzis pieprasījums pēc darbiem, kas saistīti ar 

dažādu infrastruktūras elementu rekonstruk
ciju un jaunas infrastruktūras izbūvi – ceļu at
jaunošanu un uzlabošanu, jaunu komunālo 
tīklu izbūvi un esošo tīklu rekonstrukciju.

Vajadzētu valsts atbalstu arī 
vietējiem darba darītājiem
R. Viļums atceras, ka 2008. gada vasarā para
lēli sertifikācijai un līdzekļu piesaistei firmas 
izveidei, tika meklēta arī vieta birojam Jelgavā. 
Tad arī jaunie uzņēmēji uzzinājuši par JIC 
Biznesa inkubatoru. Tā kā pamatfinansējums 
firmas izveidei jau bija iegūts, jaunajam uzņē
mumam bija nepieciešams iespējami izdevī
gāks telpu piedāvājums. JIC Biznesa inkuba
tors bijusi loģiska izvēle, jo šeit par salīdzino
ši nelielu samaksu var iegūt visu, kas firmai 
nepieciešams – apsargātas, mēbelētas telpas, 
interneta pieslēgumu, visu uzņēmumam ne
pieciešamo biroja tehniku par ļoti pieņema
mu cenu, un vēl arī palīdzību dažādos ar uz
ņēmuma attīstību saistītos jautājumos.

Runājot par atbalstu, R. Viļums uzsver, ka 
varētu vēlēties lielāku valsts atbalstu, jo pašlaik 
izveidojusies situācija, ka valsts daudz lielākā ap
jomā atbalsta uzņēmumus ar eksporta iespējām, 
vai arī dažādu nākotnes inovāciju ieviesējus, kas 
ir pareizi, bet vajadzētu atbalstīt arī vietējos dar
ba darītājus, kas ar inovatīvām darba metodēm 
un tehniku mēģina strādāt un attīsties tepat Lat
vijā. Inkubatorā uzņēmums domā palikt tik ilgi, 
kamēr tā izmaksas būs izdevīgākas, salīdzinot ar 
citiem, un līgums paredz arī trīs gadu termiņu. 
Uzņēmējs stāsta, ka tiek meklētas papildu attīs
tības iespējas un idejas, kā vēl vairāk optimizēt 
un uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti un iz
pildes ātrumu, nezaudējot kvalitāti, kā arī sniegt 
arvien jaunus pakalpojumus. 

mērniekiem arī krīzes laikā 
darba netrūkst

RR Ģeodēzija darbus veic ar elektroniskajiem 
tahimetriem trimble, kas pagaidām ir retums, taču 
tehniskās iespējas un ērtā lietošana padara tos 
nesalīdzināmi pārākus par citiem instrumentiem.

Šoreiz, turpinot iepazīstināt ar JIC Biznesa 
inkubatora uzņēmumiem, uz sarunu aicinājām 
SIa RR Ģeodēzija valdes locekli raimondu 
Viļumu, kurš stāsta par sava uzņēmuma darbu 
arhitektūras un projektēšanas jomā.
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tuvojoties pavasarim, Zemgales 
veselības centrs (ZvC) atgādina, ka 
drošākais veids sevis pasargāšanai 
no ērču encefalīta ir vakcīna.

Pētījumi rāda, ka 10 procenti ērču, kas piesū
kušās iedzīvotājiem, bijušas inficētas ar ērču 
encefalīta vīrusu, tādēļ risks saslimt pēc ērces 
koduma ir ievērojams. Inficētas ērces ir daudz 
aktīvākas, līdz ar to lielāka ir iespēja, ka cilvē
kam var piesūkties tieši inficēta ērce.

Tāpēc visdrošākais veids, kā sevi pasargāt 
no ērču encefalīta, ir vakcīna. Tagad ir pie
mērotākais laiks, lai vakcinētos pret ērču en

cefalītu, jo ērces vēl atrodas miega periodā. 
Latvijā tās sāks mosties marta beigās, kad vi
dējā gaisa temperatūra būs sasniegusi aptuve
ni piecus grādus. Vakcinēties, kamēr ērces vēl 
nav aktīvas, ir ļoti svarīgi, jo pēc pirmās potes 
saņemšanas ir būtiski nesaskarties ar inficē
tām ērcēm. Lai iegūtu pilnvērtīgu aizsardzību 
pret ērču encefalītu uz trim gadiem, nepie
ciešams veikt trīs potes. Jau pēc divām vak
cīnām cilvēks iegūst imunitāti pret slimību uz 
vienu gadu. Tad nepieciešama trešā deva, kas 
rada imunitāti uz trim gadiem. Pēc tam at
kārtota vakcinācija ir nepieciešama pēc trim 
līdz pieciem gadiem.

«Ekonomiskā situācija pašlaik nav no 
vieglākajām, tomēr nekas nevar būt svarī
gāks par cilvēka veselību. Tieši tāpēc visu 

martu Zemgales Veselības centrs piedā
vā saviem pacientiem vakcinēties pret ērču 
encefalītu par samazinātām cenām – pieau
gušajiem par 16,99 latiem, bērniem – par 
15,99 latiem,» informē ZVC pārstāve Ali
se Ozoliņa. 

sabiedrība

laiks vakcinēties pret ērču encefalītu
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neformālā gaisotnē kafejnīcā Hercogs 
žurnāls Jelgavnieki.lv 17. februārī atklāja 
Jelgavas preses klubu, kurā reizi mēnesī, 
tiekoties ar žurnāla lasītājiem un mediju 
pārstāvjiem, diskusijas veidā uzzinātu 
sabiedrības viedokli, kā arī apmainītos ar 
idejām par aktualitātēm pilsētā.

Klātesot portāla un žurnāla Jelgavnieki.lv re
daktoriem, reportieriem un klientu konsultan
tiem, kā arī uzticīgākajiem žurnāla lasītājiem, 
pirmā preses kluba tikšanās vienlaicīgi bija arī 
žurnāla februāra numura prezentācija.

«Mūsu galvenie uzdevumi ir iesaistīt mak
simāli daudz cilvēku žurnāla tapšanā, kā arī vei
cināt viedokļu apmaiņu sabiedrībā diskusijas 
veidā. Mēs vēlamies attīstīt socializācijas proce
su – lai cilvēki, informēti par to, kas notiek ap
kārt, justos drošāk. Veicinot socializāciju, vēla
mies attīstīt cilvēku diskusiju, lai kopīgi pārru
nātu aktualitātes, taču neuzsverot sliktos noti
kumus, bet gan meklējot veidus, kā mēs paši va
rētu rīkoties labāk,» uzrunājot pasākuma viesus, 
teica žurnāla izdevējs Kristians Rozenvalds.

Žurnāla galvenais redaktors Māris Papē
dis aicināja klātesošos nekautrējoties paust 
idejas žurnāla satura uzlabošanai un piln
veidošanai: «Mēs labprāt sagaidītu idejas un 
ierosinājumus, jo jūs katrs atsevišķi pārstā
vat kādu pilsētas sabiedrības daļu, kurai kāda 
problēma ir sāpīga un nozīmīga. Arī jūs, ne 
tikai politiķi, veidojat Jelgavu un arī no jums 
atkarīgs, kāda tā būs.» «Mēs esam atvērti da
žādiem viedokļiem,» uzsvēra M. Papēdis.

Veterinārās klīnikas Rimal īpašnieks Aldis 
Rimeicāns norādīja uz Jelgavas novada nozī
mību žurnāla rakstu atspoguļošanā, jo bieži 
vien starp Jelgavu un Jelgavas novadu dažādās 
sadzīviskās lietās pastāv nevienlīdzība. Piemē
ram, veterinārārsts minēja atlaides autobusos 
skolēniem. A. Rimeicāns arī redz iespēju žur
nālā paplašināt ne vien pilsētas, bet arī novada 
aktualitāšu atspoguļošanu. «Bieži vien Jelga
vas novadu atstāj novārtā, taču arī tur notiek 
dažādi pasākumi, kas cilvēkiem būtu aktuāli. 
Tāpat man būtu svarīgi žurnālā lasīt par bēr
nu drošību, kā arī par to, kā rīkoties dažādās 
krīzes situācijās – kam zvanīt un kā tās tiktu 
atrisinātas,» ierosināja A. Rimeicāns.

Konkursa Mis un Misters Jelgava organi
zētāju Anitu Baltrūnu interesē jaunumi iz

klaides industrijā: «Manuprāt, interesanti 
būtu lasīt intervijas ar jelgavniekiem, kas kaut 
kur piedalījušies un sasnieguši ko nozīmīgu. 
Nav pat svarīgi, vai tie būtu kāda šova pār
stāvji vai zinātnieki, vai sportisti, taču intere
santi būtu lasīt par viņu motivāciju piedalī
ties šādos pasākumos.»

«Žurnāls varētu būt ne tik oficiāls, bet 
gan ar lielāku izklaides piesitienu, tādējā
di kļūstot saistošākam lielākam cilvēku lo
kam,» sacīja SIA Statum valdes locekle Vikto
rija Useļonoka. Viņasprāt, pašlaik tas ir sais
tošs tikai konkrētam cilvēku lokam, kas lielā
koties ir uzņēmēji. 
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Žurnāla un portāla Jelgavnieki.lv kolektīvs 
līdz 31. martam aicina pilsētas iedzīvotājus 
ziedot pavasara drēbes un apavus. tāpat, 
gatavojoties iespējamajiem plūdiem, 
jelgavnieki tiek mudināti nest arī gumijas 
zābakus, lietusmēteļus un lietussargus, 
kurus marta beigās saņems trūcīgākie 
pilsētas iedzīvotāji.

Žurnāla Jelgavnieki.lv galvenais redaktors 
Māris Papēdis aicina pilsētniekus ziedojumus 
nest uz redakciju katru darbdienu no pulk
sten 9 līdz 18. Jelgavnieki mudināti ziedot 
mazlietotas drēbes, apavus un nesabojātus 
lietussargus.

«Ziedotajām lietām jābūt tīrām un nebo
jātām, jo trūcīgajiem, kam tās tiks atdotas, ne
būs naudas to labošanai,» norāda M. Papēdis.

Līdzīgi kā uz redakciju atnestie ziemas 
zābaki un mazuļu lietiņas, arī pavasara apavi 
un apģērbi aprīļa sākumā tiks nogādāti rado
šo domu un darbu centrā Svētelis, kur tie at
radīs sev jaunus saimniekus.

Atgādinām, ka Jelgavnieki.lv atrodas Ka
toļu ielā 2b, trešajā stāvā, tālrunis 63090500 
vai 29509033.

Labdarības akcijā iesaistās 
aizvien vairāk ziedotāju
Žurnāla un portāla Jelgavnieki.lv akcijas laikā 
februārī ziedotās mantiņas zīdaiņiem, apģērbi 
un apavi 2. martā tika nogādāti radošo domu 
un darbu centrā Svētelis.

Šai akcijai atsaucās ne tikai jelgavnieki, 
bet arī dažādas organizācijas un biedrības ār
pus pilsētas. Mēneša laikā saziedotās lietas, 
to lielā skaita dēļ, knapi ietilpa mikroautobu
sā. Starp tām bija dažādu izmēru apavi, ap
ģērbi, kā arī rotaļlietas, ratiņi un mazuļu sē
deklīši. «Priecē, ka mēs šajā ziedošanas akci
jā neesam vienīgie, un ceru, ka šī kopības sa
jūta un vēlme palīdzēt apkārtējiem nepazudīs 
arī tad, kad ekonomiskā situācija uzlabosies,» 
uzsver žurnāla Jelgavnieki.lv galvenais redak
tors Māris Papēdis.

Viens no lielākajiem ziedotājiem akci
jā bija Latvijas Bērnu fonda Jelgavas nodaļa. 
Tās vadītāja Silvija Dālmane norāda, ka lie
la daļa Jelgavnieki.lv akcijā ziedoto mantu nā
kušas no labdariem ārvalstīs, taču arī paši pil
sētnieki čakli nesuši pašiem vairs nevajadzī
gās mazuļu mantas. 

Biedrības Svētā Jāņa palīdzība no Rīgas 
par Jelgavnieki.lv akciju uzzināja internetā un 
nolēma ziedot drēbītes mazuļiem. Organizā

cijas pārstāve Dita Rituma ir pārliecināta, ka 
šāda sadarbība ir lieliska iespēja palīdzēt trū
cīgajām ģimenēm ne tikai Rīgā, bet arī reģio
nos, tādēļ uzsāktā sadarbība ar Jelgavnieki.lv 
turpināsies arī nākamajos mēnešos. «Mūsu 
novērojumi liecina, ka pēc palīdzības vēr
šas arvien vairāk tādu cilvēku, kuri vēl pirms 
kāda laika strādāja un varēja nodrošināt iz
tikšanu savai ģimeni,» norāda D. Rituma.

Aicinājumam ziedot atsaucās arī Ozol
nieku Vasarsvētku draudze Ticības spēks. 
Tās draudzes locekļi ziedoja daudz noderī
gu mantu, tostarp arī divus saliekamos dvī
ņu ratiņus.

Priecīga par ziedotāju lielo atsaucību bija 
arī radošo domu un darbu centra Svētelis vadī
tāja Ingrīda Lisovska. Lai bērnu ratiņi un krēs
liņi un citas bērnu lietas nonāktu pie tiem, ku
riem tās ir visvairāk nepieciešamas, viņa mu
dina ģimenes pieteikties šīm lietām, jo, izliekot 
pie ieejas, ratiņus var paņemt arī tādi, kuriem 
tie nemaz nav vajadzīgi. I. Lisovska aicina arī 
turpmāk cilvēkus būt atsaucīgiem un ziedot: 
«Ja kādam ir lieki kapļi, grābekļi, sēklas un citi 
dārza instrumenti un nepieciešamās lietas, kā 
arī katli un pannas, lūdzam tos ziedot.» Svēteļa 
vadītāja arī lūdz uzņēmējus un zemniekus at
balstīt viņus ar pārtiku. 

Jelgavnieki.lv aicina ziedot mantas pavasarim

Žurnāls Jelgavnieki.lv atklāj 
Jelgavas Preses klubu

konkursa Mis un Misters Jelgava 
organizētāju anitu Baltrūnu interesē 
jaunumi izklaides industrijā.
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Jelgavā ir iespējas izaugt 
par olimpiešiem

sports
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Hokejs pieejams arī 
amatieriem
Kāda jelgavnieka vārds lielajā hokejā nav dzir
dēts, taču Ozolniekos uz dzīvi apmeties Miķelis 
Rēdlihs, kurš spēlē Rīgas Dinamo komandā, 
un Vankūveras olimpiādē pārstāvēja Latvijas 
izlasi. Ar hokeju aizraujas vairākas sabiedrībā 
zināmas personas, piemēram, Prāta vētras ģi
tārists Jānis Jubalts, Jelgavas tipogrāfijas valdes 
priekšsēdētājs Juris Sīlis, Arēna Rīga direktors 
Edgars Buncis un citi, kuri spēlē Zemgales 
Amatieru hokeja līgas komandās.

«Kad ūdenstilpnes klāj bieza sniega kārta 
un ledus kvalitāte nav augsta, entuziasti par 
pieņemamām cenām hokeju var spēlēt Ozo 
ledus hallē Ozolniekos,» informē tās direk
tors Zigmārs Babčuks. Hallē piedāvātā masu 
slidošana ar nūjām ir alternatīva tiem sportot 
gribētājiem, kas aizraujas ar hokeju, taču ne
spēlē kādā komandā vai nevar atļauties ar do
mubiedriem noīrēt visu ledus laukumu, stās
ta halles vadītājs: «Cilvēki atnāk, sadalās ko
mandās un spēlē hokeju.»

Z. Babčuks stāsta, ka šo iespēju regulāri 
izmanto 20 līdz 30 slidotāji: «Ir tādi, kas nāk 
regulāri, bet ir arī neregulārie sportisti, kas fi
ziskajās aktivitātēs iesaistās hobija līmenī.» 

Ozo ledus hallē tiek piedāvāta ne tikai sli
du, bet arī hokeja nūju un ripu noma, tādējā
di iespējas piedalīties masu slidošanā netiek 
ierobežotas nevienam.

Ozolniekos aug 
jaunie daiļslidotāji
«Iespējas trenēties dejā uz ledus ir pieeja
mas arī jelgavniekiem,» atklāj ledus skolas 
Zemgale vadītāja Ilze Aleksa, kura Ozo ledus 
hallē vada daiļslidošanas nodarbības.

Ledus skolas valdes locekle Jeļena Šuber
ta stāsta, ka treniņos pašlaik vienlaikus trenē
jas ap 15 bērniem, jo ledus laukumā viņiem 
ir nepieciešama vieta kur ieskrieties un izpil
dīt lēcienus. «Bērniem nedēļā ir divi treniņi 
uz ledus un divas horeogrāfijas nodarbības. 
Pašiem jaunākajiem – četrus līdz astoņus ga
dus vecajiem – mēnesī šīs nodarbības izmak
sā 55 latus,» informē J. Šuberta. Taču, kā no
rāda I. Aleksa, cenu ietekmē slidotāja vecums, 
sagatavotības pakāpe un treniņu skaits. «Viens 

daiļslidošanas treniņš izmaksā daudz lētāk 
nekā došanās uz kalniem slēpot, turklāt to var 
darīt visu gadu,» stāsta ledus skolas vadītāja.

Audzēkņos jau ir saskatāmi perspektī
vi sportisti. 2009./2010. gada Latvijas atklātajā 
čempionātā daiļslidošanā ledus skolas Zemga-
le audzēkņi ieguvuši gan vairākas medaļas, gan 
ierindojušies pirmajā desmitniekā. Savukārt 
nesen no sacensībām Neste Nesquick Cup Po
lijā atgriezusies Elizabete Līviņa, kura izcīnīja 
zelta medaļu, un viņas treniņu biedrs Aleksejs 
Volkobojs, kurš ierindojās trešajā vietā. J. Šu
berta stāsta, ka daudzi sportisti ir uzstādījuši 
augstus mērķus, uz kuriem viņi arī tiecas.

Vislabāk ar daiļslidošanu sākt nodarboties 
agrā vecumā – sākot no trīs gadiem –, taču no
darbībām pieteikties var arī pieaugušie. J. Šu
berta stāsta, ka pašiem jaunākajiem slidotā
jiem nepieciešamas vien slidas, kuru cena ir ap 
30 latiem par kvalitatīvu un ilgi kalpojošu iz
strādājumu, taču sacensībās būs nepieciešams 
arī tērps: « Sacensībās ir divas programas, tā
tad nepieciešami divi dažādi tērpi, kuru iz
maksas var pārsniegt simts latus.»

Šoziem populāra kļuvusi 
distanču slēpošana
Jelgavas apkārtnē fiziskajai aktivitātei pie
ejamas divas bezmaksas distanču slēpošanas 
trases – Būriņu mežā un Ozolniekos –, kuras, 
pateicoties sen nepiedzīvotajai kārtīgajai 
ziemai, aktīvi izmanto apkārtējie iedzīvotāji.

Ozolnieku trases apsaimniekotājs un no
vada Sporta centra direktors Rolands Bara
novskis stāsta, ka interesentiem brīvi pieeja
ma trase Ozolnieku mežā blakus bijušajai 
mototrasei. 2,5 kilometrus garais aplis piemē
rots gan klasiskajam, gan slidsolim. Sākotnē
ji vakaros trase bijusi apgaismota, taču tagad 
tā vairs nav.

R. Baranovskis stāsta, ka lielākā daļa slē
potāju ir pieaugušie: «Viena daļa uz šejieni 
brauc regulāri, ir nākuši klāt jauni interesen
ti. Lielais vairums slēpotāju ir pusmūžā, taču 
ir arī daži aktīvisti spēka gados.» Trasē ir daži 
uzkalniņi, taču tā ir piemērota arī iesācējiem 
un līdz pat pavasarim distanču slēpošanu va
jadzētu pamēģināt.

R. Baranovskis uzsver, ka brīvdienās auto 

Pēc lieliem pasaules un Eiropas mēroga sporta notikumiem parasti pieaug 
interese par attiecīgo sporta veidu. Mēs interesējāmies, ar kādiem ziemas sporta 
veidiem var nodarboties Jelgavā un tās apkārtnē, jo nesenā olimpiāde Vankūverā 
noteikti pamudinās ne vienu vien jelgavnieku, neatkarīgi no vecuma, pievērsties 
sportam gan amatieru, gan profesionālā līmenī. 
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novietošanas vietu atrast ir grūti, jo trase ir 
noslogota: «Interese ir negaidīti augsta. To 
daļēji skaidroju ar skaisto ziemu.»

Arī viena no Būriņu meža trases veido
tājām Māra Bolšteina stāsta, ka cilvēki slēpo 
daudz: «Pati gan uz vietas trasē neesmu, bet 
pēc regulāras snigšanas iebrauktās pēdas lie
cina, ka arī darbdienās cilvēki nāk un spor
to.» Aktīvākie apmeklētāji ir cilvēki gados, 
taču distanču slēpošanā iesaistījušies arī trīs
desmitgadnieki. «Aktīvākās ir sievietes,» ne
daudz izbrīnīti nosaka trases veidotāja.

M. Bolšteina uzsver, ka trases garumu 
katrs slēpotājs var pielāgot savām spējām: 
«Caur mežu var braukt līkločiem. Trase ir 

ideāli piemērota iesācējiem, jo tajā nav kal
nu – ir vien mazi kāpumi un kritumi.»

Slēpošanas trasi Būriņu mežā aktīvisti cer 
ierīkot arī nākamgad – VAS Latvijas Valsts 
meži būs sakārtojusi meža ceļus un biezoknī 
būs lielākas iespējas izvērsties.

Šorttrekam var pieteikties 
arī pusaudži
Jelgavas pusē ar šorttreku iespējams nodarbo
ties Ozolniekos, kur nodarbības vada Turīnas 
olimpisko spēļu dalībniece un daudzkārtēja 
Latvijas čempione šorttrekā Evita Krievāne.

Interese par viņas pārstāvēto sporta veidu 
ir un ik pa laikam vecāki atved savus bērnus 
apskatīties un pamēģināt. «Pašlaik regulāri 
trenējas pieci puiši vecumā no septiņiem līdz 
12 gadiem, taču šad tad uz treniņiem atnāk 
arī citi jaunieši. Jaunie sportisti ir no Jelgavas, 
Ozolniekiem, Dalbes, brauc arī kāds puisis no 
Piņķiem,» atklāj E. Krievāne. Pieeja katram 
bērnam ir individuāla un visi ar treniņu nori

si ir ļoti apmierināti: «Pirms un pēc treniņa uz 
ledus mums ir fiziskās nodarbības – skrieša
na, lēkšana. Esmu novērojusi, ka bērni trenē
jas ar prieku un labprāt izpilda uzdoto.» 

Trenere skaidro, ka pagaidām nav iespē
jams izšķirt tos audzēkņus, kas trenējas savam 
priekam un fiziskajai aktivitātei no tiem, kam 
ir mērķi piedalīties dažādās sacensībās pasaulē. 
«Cenšos bērnus attīstīt fiziski, jo šis ir vecums, 
kad cilvēks jāattīsta vispārīgi, lai ar ko viņš nā
kotnē vēlētos nodarboties. Pavasarī, kad vairāk 
notiks spēka treniņi, varēs izšķirt, kura mērķi ir 
cīņa par medaļām,» stāsta E. Krievāne.

Taču jau tagad audzēkņiem ir pirmie panā
kumi – februārī notikušajā Latvijas Jaunatnes 
ziemas olimpiādē Tomass Bakevics no 24 da
lībniekiem 1997. līdz 1999. gadā dzimušo zēnu 
konkurencē 500 metru distancē izcīnīja bronzas 
medaļu, savukārt Nils Dobrājs ierindojās des
mitajā vietā. «Šie ir vērā ņemami panākumi, jo 
sacensībās piedalījās arī ventspilnieki, kas šort
trekā trenējas jau vairākus gadus,» uzsver Evita.

Pieteikties šorttrekā var visu gadu – pa
teicoties audzēkņu skaitam, ar katru sportistu 
norit individuāls darbs. «Pašlaik ar bērniem 
mācāmies pareizu slidošanas tehniku. Pava
sarī un vasarā vairāk pievērsīsimies spēka tre
niņiem,» E. Krievāne stāsta par treniņu plā
niem. Nav arī noteikts maksimālais vecums, 
kad sākt nodarboties ar šorttreku, atklāj tre
nere: «Zinu, ka Ventspilī kāds puisis sāka no
darboties 16 gadu vecumā un jau ir piedalījies 
Eiropas čempionātā. Viss ir atkarīgs no vēl
mes un iepriekšējās sportošanas pieredzes – 
ja cilvēks ir fiziski aktīvs, nav problēmu treni
ņus sākt arī tīņa gados.» Šorttrekā aicina pie
teikt bērnus no sešu gadu vecuma.

Šorttreks ir demokrātisks sporta veids, jo 
tajā vismaz sākumā nav nepieciešams īpašs in
ventārs. «Slidošanas tehniku iespējams apgūt ar 
parastajām slidām, taču hallē no maniem perso
nīgajiem krājumiem ir daži šorttreka slidu pāri 
un vēl dažus plānojam iegūt no Tukuma ledus 
halles. Par ķiverēm un ceļu sargiem, kas treni
ņu sākuma posmā ir īpaši aktuāli, bērni izman
to skrituļslidošanas vai velobraukšanas ekipēju
mu, kas visiem mūsu sportistiem mājās bija jau 
iepriekš,» stāsta trenere, atklājot, ka vasarā tre
niņiem būs nepieciešamas skrituļslidas.

Kērlingu Latvijā pirmoreiz 
sāka spēlēt Jelgavā
Latvijā ir tikai trīs vietas, kur var spēlēt kopš 
1998. gada Nagano olimpiskajās spēlēs atkal 
iekļauto kērlingu, – Rīgā, Ventspilī un Jelgavā. 
Taču Latvijas Kērlinga asociācijas prezidents 
un Jelgavas kērlinga kluba valdes priekšsēdē
tājs Kārlis Smilga informē, ka pēdējos gados 
treniņi norisinās tikai Rīgā, jaunuzceltajā kēr
linga hallē Biķernieku ielā.

«Jelgavā ir laba infrastruktūra un šeit no
tiek visas starptautiskās sacensības – Ondu-
lat kausa, Zemgales kausa un Jelgavas kausa 
izcīņa –, taču kērlinga treniņi pilsētā netiek 
organizēti jau divus gadus,» stāsta K. Smil
ga. Tādēļ jelgavnieki, kuri, pateicoties šī spor
ta veida tradīciju iedibināšanai Jelgavā jau 
2001. gadā, ir vieni no spēcīgākajiem valstī, 
trenēties dodas uz Rīgu.

Kērlinga asociācijas prezidents skaidro, ka 
šī sporta veida dārdzība ir mīts: «Protams, tas 
ir dārgāks par, piemēram, orientēšanos, taču iz
maksas nav tik astronomiskas – pieci līdz des
mit lati par vienu treniņu.» Pārsvarā ar kērlingu 
nodarbojas darba ņēmēji, nevis devēji, un lielā
koties tās ir draugu un paziņu grupas, jo ir sva
rīga savstarpējā komunikācija un mijiedarbība.

Jelgavas kērlinga klubs ir viens no spēcī
gākajiem Latvijā. Kluba sieviešu komanda Le-
denes ir pagājušā gada valsts čempiones. De
cembrī Eiropas kausa B divīzijā viņas izcīnīja 
pirmo vietu, iegūstot tiesības startēt augstāka
jā līgā. Tāpat Ledenes pārstāvēs Latviju marta 
otrajā pusē pasaules čempionātā Kanādā, kurā 
piedalās vien 12 labākās komandas pasaulē.

«Kērlingā nav nepieciešamas iepriekšējas 
priekšzināšanas un augsta fiziskā sagatavotī
ba,» uzsver asociācijas prezidents. Rīgas kēr
linga hallē regulāri tiek nodrošināts gan in
ventārs, gan instruktāža iesācējiem. «Būtu 
labi, ja jelgavnieki apvienotos pa četriem un 
aktīvāk nodarbotos ar šo sporta veidu,» aicina 
K. Smilga, uzsverot, ka informācija atrodama 
internetā – kerlingahalle.lv un curling.lv.

Maija sākumā Latvijas Krājbankas ledus 
hallē risināsies Jelgavas kausa izcīņa, savukārt 
jūlija beigās būs Ondulat sacensības kērlingā, 
kuras apmeklēt un gūt priekšstatu aicināti arī 
jelgavnieki. 

Jelgavas kērlingisti parādījuši atzīstamu sniegumu turnīros 
gan latvijā, gan ārvalstīs. lai attīstība Jelgavā neapstātos, 
spēlēt gribētājiem vislabāk veidot jaunas komandas un 
sastādīt konkurenci jau esošajām.

Distanču slēpošana 
pieejama 

Būriņu mežā un 
Ozolniekos

Šorttreks ir demokrātisks sporta veids, jo tajā vismaz sākumā 
nav nepieciešams īpašs inventārs. slidošanas tehniku iespējams 
apgūt ar parastajām slidām.



privāti

mā r i s  pA p ē d i s 

F oto :  g u n ā r s  t i m e r mA n i s

Gunāram patīk iemūžināt arī dabas skaistu
mu, taču viņa galvenā aizraušanās ir apkārt 
notiekošā dokumentēšana. Fotomākslinieks 
uzskata – laiks rit tik strauji, ka reizēm nevar 
pagūt piefiksēt visas nianses.

G. Timermanis, tēva mudināts un atbals
tīts, ar fotografēšanu aizrāvās jau skolas laikā 
astoņdesmito gadu sākumā, kad darbojās arī 
Jelgavas rajona fotostudijā Agra Šiliņa vadībā. 
Profesionālo darbību Gunārs sāka 1990. gadā 

laikrakstā Jelgavas Ziņotājs par fotokorespon
dentu, ar laiku gūstot atziņu, ka jāveido pašam 
sava fotodarbnīca, kura darbojas jau 12 gadus.

Kopš 2007. gada Gunāra uzņēmums Ti-
mermaņa foto atrodas plašākās telpās Raiņa 
ielā 22, kur iekārtots fotosalons un tirdzniecī
bas zāle. Fotodarbnīcas galvenie darbības vei
di ir foto un video pakalpojumu sniegšana, 
fototehnikas un to piederumu tirdzniecība. 
Tiek piedāvāta arī krūzīšu, t kreklu un puz
ļu apdruka, dokumentu iesiešana, printēšana, 
laminēšana un spirālēšana. Sīkāka informāci
ja – www.foto-video.lv. 

Fotomākslinieks Gunārs timermanis 
uzskata – laiks rit tik strauji, ka reizēm 
nevar pagūt piefiksēt visas apkārt 
notiekošā nianses.

Jelgavas jaunāko laiku 
vēsture fotogrāfijās

Fotogrāfa gunāra Timermaņa darba gados uzņemtie attēli 
veido interesantas un savdabīgas Jelgavas vēstures ainiņas, 
kuras pienācis laiks apkopot un publicēt. dažas no tām 
skatāmas šajā publikācijā.

uzņēmējs un basketbola kluba Zemgale valdes priekšsēdētājs Jānis 
Bacāns ugunsdzēsēju sacensībās Jelgavā deviņdesmito gadu sākumā.

as Zemgales 
piens valdes 
priekšsēdētājs 
aigars kalvītis 
1993. gada 
5. martā.

vēsturnieks andris tomašūns ar valsts prezidentu Gunti 
ulmani spīdolas ģimnāzijā 1993. gada 1. septembrī.

uzņēmējs imants kanaška ar sievu dainu tūrisma sacensībās pie 
dalbes astoņdesmito gadu vidū.
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L i g i tA  L A p i ņ A 

F oto :  okartesakademi ja .lv

starp televīzijas šova O!Kartes akadēmija 
finālistiem ir arī jelgavnieks, latvijas 
lauksaimniecības universitātes tehniskās 
fakultātes students, grupas Laikā pirms 
dziedātājs un ģitārists ivars Galiņš. 

I. Galiņš beidzis Jelgavas 4. vidusskolas mūzikas 
novirziena klasi, dziedājis koros Spīgana, J4V 
koris, Zemgale, Tik un tā un 
Arka. Spēlējis trompeti orķestrī 
Rota. Vokālo prasmi papildina, 
apmeklējot vokālo pedagogu.

Ar grupu Laikā pirms pie
dalījies mūzikas un mākslas 
festivālā Bildes 2009, kurā uz
stājās kopā ar grupas Credo 
solistu Gunti Veitu, guvis atzi
nību vairākos muzikālos kon
kursos, bijis arī Jelgavas tir
kīzzilā zemes kora dalībnieks 
šovā Koru kari 2.

Šova laikā Ivars gribētu tikties ar Renā
ru Kauperu, bet par savu elku mūzikā sauc 
Igo. Brīvajā laikā Ivars spēlē ģitāru un raks
ta dziesmas.

«Piedalīšanās šovā ir izaicinājums un lie
liska iespēja pilnveidoties. Mūzika man ir liels 
hobijs, taču ceru, ka nākotnē tā varētu kļūt 
arī par ko vairāk. Es dziedu un spēlēju ģitā
ru grupā Laikā pirms, un tieši tagad top mūsu 
pirmais radiosingls, kurš drīzumā varētu ska
nēt Latvijas radiostacijās,» stāsta I. Galiņš.

Jautāts, vai dalība šovā 
netraucēs mācībām, viņš at
bild, ka tas atkarīgs no tā, 
cik ilgi izdosies noturēties 
šovā. «Gan jau tikšu galā, jo 
arī Koru kari notika para
lēli studijām. Kaut arī kon
kurenti, sevišķi puiši, ir ļoti 
spēcīgi, ceru, ka šovā spēšu 
gūt panākumus,» cer jaunais 
mūziķis. 

g A ļ i n A  s t u B A i Lo vA

latvijas lauksaimniecības universitātes 
(llu) tehniskās fakultātes pedagoģijas 
studiju programmu 20. februārī kopā ar 
vēl 36 jauniem speciālistiem absolvēja arī 
dziedātāja laura Reinika mamma dace.

D. Reinika ir Labklājības ministrijas Admi
nistratīvā departamenta direktore un savā 

maģistra darbā pievērsusies vairākiem aspek
tiem ārpusģimenes aprūpē augošo jauniešu 
sagatavošanā patstāvīgai dzīvei. 

Izlaiduma svinībās ar muzikāliem priekš
nesumiem uzstājās gan viņas vadītais Stu
denšu Prezidiju konventa koris, gan dēls – 
populārais dziedātājs Lauris Reiniks un mei
ta Rūta Reinika.

Dace Reinika pašlaik vada arī Tērvetes 
novada kori. 

L ī g A  g r e i š k A n e 

F oto :  m i k u s  m e d z i n i s

Februārī pirmizrādi piedzīvoja Jelgavas 
Jaunā teātra iestudējums Bernardas 
Albas māja pēc Federiko Garsijas lorkas 
lugas motīviem, kurā galveno lomu spēlē 
Jelgavas dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
aina Rokjāne.

Sarunā ar Jelgavnieki.lv A. Rokjāne norāda, ka 
katra jauna loma sniedz iespēju pašai aktrisei 
garīgi augt, un arī iejušanās despotiskās mātes 
Bernardas Albas ādā nav izņēmums. «Šis per
sonāžs ir ļoti atšķirīgs no manis pašas, jo 
viņa ir ļoti stingra un despotiska māte savām 

piecām meitām. Bernarda Alba vēlas noteikt 
stingras robežas un meitas kontrolēt, bet man 
ir tikai dēli, tādēļ viss ir citādāk,» smej galve
nās lomas atveidotāja.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja atklāj, ka uz 
teātra skatuves esot jau kopš septiņu gadu ve
cuma, savukārt Jelgavas Jaunajā teātrī darbojas 
kopš tā izveidošanas. Pirms tam kādu laiku bi
jusi arī Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra aktrise.

A. Rokjāne stāsta, ka izrādes nedēļā kat
ru dienu notiekot intensīvi mēģinājumi, bet, 
jautāta par uztraukumu, galvenās lomas at
veidotāja piebilst, ka stress pirms kāpšanas uz 
skatuves esot dabisks un pat vēlams.

Nākamā Bernardas Albas mājas izrāde 
paredzēta 21. martā Jelgavas kultūras namā. 

L i g i tA  L A p i ņ A

latvijas lauksaimniecības universitātes 
studentu pašpārvaldei ievēlēts jauns 
līderis – meža fakultātes 2. kursa 
students Juris metums, kas uzskata, ka 
vairākas viņa rakstura īpašības noderēs 
turpmākajā pašpārvaldes vadīšanā.

«Vispirms jau esmu komunikabls, kas ir 
svarīga īpašība ikvienam Studentu pašpār
valdes dalībniekam. Tāpat esmu kompromi
su cilvēks – nevienam neuzspiedīšu savu vie
dokli, bet gan izskatīšu visus piedāvājumus,» 
norāda jaunais studentu līderis J. Metums, 
par trešo svarīgo faktoru minot harizmu, kas 
varētu palīdzēt pārliecināt par sava viedokļa 
pareizību arī citus.

J. Metums stāsta, ka studentu atbalstu un 
uzticību visvairāk izjutis domes vēlēšanās, kad 
partija Students-studentam savus konkuren
tus – partiju Palēciens – apsteigusi ar teju div
reiz lielāku balsu skaitu. «Studentu pašpārval
des vadītāja amatam biju vienīgais kandidāts, 
tāpēc šajā balsojumā man nav lielas iespējas iz
vērtēt studentu atbalstu sev, taču jāsaka, ka šis 
balsojums bija gandrīz vienbalsīgs – 20 balsis 
«par» un četras «pret»,» uzsver J. Metums. 

aina Rokjāne dzīvē nav 
tāda kā Bernarda alba

O!Kartes akadēmijā 
mācās arī jelgavnieks

laura Reinika mamma absolvē llu

studentu līderis – 
kompromisu cilvēks

ivars Galiņš bērnībā.
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fotozibšņi

savu 70 gadu jubileju 20. februārī 
nosvinēja llu sporta katedras lektors 
un cīņas sporta treneris Boļeslavs 
matusevičs, kas studentu meistarības 
kaldināšanai veltījis 48 darba gadus.

Februāra beigās sia Kulk 
darbinieki sākuši lāpīt 

ielu bedrītes vietās, kur 
tās visvairāk apdraud 

satiksmes drošību. Bedrītes 
veidojas sala un atkušņa 

mijiedarbībā – pēc sniega 
nokušanas ūdens iekļūst 

asfaltseguma plaisās, bet, 
sākoties salam, sasalst 

un izplešas, tādējādi 
paplašinot plaisas un 

veidojot bedrītes.

pasažieru pārvadātājs Migar saviem darbiniekiem Jelgavas 
autoostas ēkā ierīkojis atpūtas telpas. tagad pārtraukumos 
autobusu vadītājiem ir iespēja paskatīties televīzijas pārraides, 
pagatavot sev tēju vai kafiju, mikroviļņu krāsnī uzsildīt 
līdzpaņemtās pusdienas, pēc garajiem reisiem atgulties 
mīkstajos dīvānos vai uzspēlēt novusu.

Hokeja komandas Ozolnieki/Monarch kapteinis Jānis 
lukaševskis 27. februārī Ozo ledus hallē jau pirms latvijas 
hokeja virslīgas čempionāta beigām saņēma uzvarētāja kausu, 
jo ozolnieku hokejisti pārliecinoši atrodas pirmajā vietā, un 
neviens viņus vairs nevar panākt.

savu 90. dzimšanas dienu 16. februārī svinēja kādreizējais 
latvijas lauksaimniecības universitātes pasniedzējs un 
uzņēmējs Jānis dubrinieks. dzīvespriecīgais un spraunais 
jubilārs norāda, ka viņa ilgdzīvošanas noslēpums ir veselīgs 
dzīvesveids, nodarbošanās ar sportu un optimistisks skats uz 
dzīvi. taču pāri visam – nerimstoša darbošanās.

Saskaņas centra Jelgavas organizācijas pārstāvji tikās ar 
Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju arni Cimdaru un 
pasniedza viņam simbolisku dāvanu – caurspīdīgu vēlēšanu 
urnu, tādā veidā aicinot uz dialogu par vēlēšanu sistēmas 
caurspīdīgumu un iespējām, kā palielināt sabiedrības ticību 
valsts pārvaldei.

Jelgavnieki.lv lasītāja klāva 
atsūtītajā fotogrāfijā redzams, 
ka iebrucis Garozas ielas 
segums un asfaltā izveidojusies 
liela bedre. iebrukusī ūdens 
akas pārsedze salabota un ielas 
segums atjaunots.

Foto: Līga greiškane, rolands Bartaševics, 
Valdis Āboliņš, Jānis Zariņš un Klāvs Pričins
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Iespiests Jelgavas 
tipogrāfijā

viesnīcā Brīze pēc vairāk nekā 
pusgada pārtraukuma atkal darbojas 
kafejnīca un bārs, par ko jāpateicas 
uzņēmīgajai jelgavniecei viktorijai 
useļenokai, kura Jelgavā dažos 
gados attīstījusi ātrās ēdināšanas 
uzņēmumu tīklu.

Vilis Vītols

Savējiem
Vilis Vītols dzimis 1934. gada 
14. februārī rīgā. 1944. gadā Vītolu 
ģimene devās bēgļu ceļā uz Vā
ciju un tālāk uz dienvidameriku. 
Ilgu gadu darbs un neatlaidība 
vainagojās ar panākumiem, un 
pēc nepilniem četrdesmit ga
diem ģimenes uzņēmums bija 
kļuvis par ievērojamu celtniecī

bas firmu Venecuēlā. 1999. gadā Vītoli atgriezās 
dzimtenē. Viļa un viņa dzīvesbiedres Martas no
dibinātais vītolu fonds atbalsta jauniešu izglītī
bu, savukārt kopā ar 14 domubiedriem izveido
tais Kokneses fonds ceļ Likteņdārzu – piemiņas 
vietu visiem latviešiem, kas Latvijai zuduši pa
gājušā gadsimta traģiskajos notikumos.

Stīgs Lārsons

Meitene ar pūķa 
tetovējumu
romāns uz visiem laikiem mai
nījis izpratni par kriminālromā
na žanru. Pasaulē pašlaik pār
dots vairāk nekā 26 000 000 šīs 
sērijas grāmatu eksemplāru.
Millennium triloģijas pirmā grā
mata – romāns Meitene ar pūķa 
tetovējumu ir zviedru literatūras fenomens, kas 
pārsteidzis visu pasauli, un romāna galvenā 
varone Līsbeta Salandere jeb meitene ar pūķa 
tetovējumu tiek uzskatīta par vienu no savda
bīgākajiem tēliem pasaules literatūrā vairāku 
gadu desmitu laikā.

Stefanija Meiere

Klejotāja
Stefanija Meiere ir viena no in
teresantākajām un visā pasaulē 
populārākajām mūsdienu rakst
niecēm, bestselleru sērijas Krēsla 
autore. Viņas romāni par jaunas 
meitenes un vampīra mīlestību 
ir radījuši sensāciju un teju ne
prātu un atkarību visā pasaulē.
Klejotāja ir Stefanijas Meieres pirmais romāns 
pieaugušajiem, tas ir aizraujošs un neaizmirs
tams stāsts par mīlestības spēku un cilvēka 
dziļāko būtību.

Sergejs Kozlovs un Jurijs Noršteins

Ezītis miglā
«ezītis miglā ir viena no skaistā
kajām animācijas filmām. reži
sora Jurija Noršteina filmas lie
lā pievilcība ir netverama un 
neizskaidrojama. Tāpat arī zī
mējumi, kurus grāmatā varam 
aplūkot bez steigas un satrauku
ma. Līdzīgi plūstošai upei filmas autori izved 
Ezīti cauri miglai, kas ir vienlaicīgi skaista un 
mazliet biedējoša.  Tālo zvaigžņu gaisma fil
mas finālā izstaro tādu mirdzumu, kas pārņem 
ikvienu, kurš nonāk tā noslēpumainajā tuvu
mā. Skaista un gudra Pasaka!» tā par grāmatu 
saka animācijas filmu režisore roze stiebra.

ar valsts prezidenta valda 
Zatlera, kultūras ministra inta 
dāldera un Heraldikas komisijas 
priekšsēdētāja mākslinieka 
laimoņa Šēnberga parakstu 
apstiprināts Jelgavas novada 
ģerbonis, kas tikai nedaudz 
atšķiras no iepriekšējā Jelgavas 
rajona ģerboņa.

sia Plači ziedu tirdzniecības 
kompleksa būvniecība pasta ielā 
noslēgusies. Jelgavnieki un pilsētas 
viesi jebkurā diennakts laikā var 
iegādāties ziedus no plašā klāsta, kas 
tagad kļuvis vēl daudzveidīgāks. par 
latvijā modernākā ziedu paviljona 
atklāšanu priecājas tā līdzīpašniece 
mārīte mežinska.



32  2010.  g A dA  M A r t s  •  N r .  3  ( 79 )

sludinājumi

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 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.

1 istabas dzīvokli Lielajā ielā, Jelgavā. 28,8 m2, 2/5. 
Cena Ls 9500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. t. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

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

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, Ozolniekos. 
33,8 m2. Cena Ls 9500. Ir iespējama nomaksa. Izman
tojiet 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 Zirgu ielā, Jelgavā. 36,1 m2, 1/3. Cena 
Ls 3700. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 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 Jaunatnes ielā, Ānē, Ozolnieku novadā. 
39,9 m2, 5/5. Cena Ls 6900. Ir iespējama nomaksa. Iz
mantojiet 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.

3 istabu dzīvokli rīgas ielā, Jelgavā. 61,4 m2, 1/9. Cena 
Ls 12 500. 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, Lattelecom. t. 29195757.

3 istabu dzīvokli Asteru ielā, Jelgavā. 70 m2, 1/5. Cena 
Ls 18 900. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzi. 
t. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

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.

saimniecība

pārdod
Jauktu lapukoku malku (skaldītu) 14 lati sterā. Bez
maksas piegāde. t. 25995121.

paKalpojumi
arhitekts piedāvā visu veidu arhitektūras projektē
šanu un saskaņošanu. Pārskaņoju 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.

Ulfs Eriksons

Stikla cilvēki
romāns Stikla cilvēki ir gan fan
tastisks vēstījums maģiskā reā
lisma garā, gan blēņu stāsts, gan 
filozofisks un socioloģiski psiho
loģisks domraksts, gan dzeja, 
dzejproza un epifānijas, gan arī 
satīra un pastičo, tukšu frāžu un 
pretencioza augstā stila imitē

šana un izsmiešana, gan...
Šo milzīgo, asociācijām bagāto, pāri malām 
plūstošo vielu kopā satur savdabīga dzīves 
izjūta, vientulības melanholija, savdabīgi 
gaišs apkārt klīstošs nemiers. Tādēļ labirint
veida saturs nekad neņem virsroku, romāns 
ir un paliek caurredzams, skaidrs kā stikls, lai 
cik meandros stāstījums vītos.

Masaru Emoto

Ūdens kristālu noslēpumi
Japāņu zinātnieka Masaru Emoto 
grāmata Ūdens kristālu noslēpumi 
guvusi fenomenālu popularitā
ti visā pasaulē. autors uzskatāmi 
pierāda, ka mūsu domas, vārdi un 
sajūtas ietekmē ūdens moleku
las. Izmantojot īpašu fotokame
ru, kas iemūžina ūdens kristālus, 

grāmatas autors atklāj pārsteidzošas ūdens at
miņas sakarības.
Ūdens, uz ko iedarbojas ar mīlošiem vārdiem 
un labām domām, veido mirdzošus, sarežģī
tus un krāsainus kristālus. Savukārt piesārņots 
ūdens vai ūdens, ko pakļauj negatīvu domu 
iedarbībai, rada nepilnīgus, asimetriskus 
modeļus blāvās krāsās. Šis pētījums sniedz 
jaunu izpratni par veidiem, kādos iespējams 
pozitīvi ietekmēt mūsu planētu un veselību.
grāmata papildināta ar krāšņām ūdens kris
tālu fotogrāfijām.

Dorotija Rouva

Depresija. Izlaušanās  
no iekšējā cietuma
Psiholoģes dorotijas rouvas 
grāmata Depresija. Izlaušanās 
no iekšējā cietuma ir neaizvieto
jams palīgs cilvēkiem, kuri cieš 
no depresijas, viņu ģimenes 

locekļiem un draugiem, kā arī visiem profe
sionāļiem un neprofesionāļiem, kuri ikdienā 
strādā ar depresijas māktiem cilvēkiem.
grāmata dāvā iespēju izprast depresiju, tās 
cēloņus un mainīt dzīvi, uzņemoties vadību 
pār to. Ļoti vērtīgi ir grāmatā apkopotie pie
redzes stāsti, jo svarīgi zināt, ka neesi vienī
gais īpatnis ar tev vien piemītošām bailēm, 
šaubām, melanholiju, fobijām vai veģetatī
vās distonijas lēkmēm.
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Izdevniecība Avots 
piedāvā
Fils Bīdls

Tu to vari! Kā palīdzēt savam 
bērnam skolā izcelties

grāmatas autors, izcils peda
gogs un televīzijas raidīju
ma the Unteachables (Dum-
pīgie negantnieki) vadītājs 
dalās pieredzē un novēro
jumos, uzsverot, cik būtiska 
ir vecāku līdzdalība sava 
bērna izglītošanā, lai viņš 
spētu dzīvot interesantu un 
gandarījuma pilnu dzīvi.

Jūsu bērns ir īpašs. Varbūt pagaidām šķiet – 
neviens tā nedomā. Bet vienīgais, kas jūsu 
bērnam vajadzīgs, lai rastos sajūta, ka viņš ir 
īpašs, ir kāds cilvēks, kurš viņam noticētu, cil
vēks, kurš par viņu interesētos un darītu zinā
mu, cik viņš jau tagad ir īpašs un kā vēl varē
tu pilnveidoties nākotnē. Šis cilvēks esat jūs.

 
Harieta Sveina

Lielie jautājumi zinātnē
Mēs visi laiku pa laikam prāto
jam par šiem jautājumiem, bet 
daži zinātnieki velta visu dzīvi, lai 
tos pētītu. Vai viņiem ir izredzes 
atrast atbildes? Šajā saistošajā 
grāmatā lielākie zinātnes domā
tāji runā par divdesmit tiešām 
lieliem jautājumiem, ko cilvēki uzdevuši jau 
simtiem gadu. Katra atbilde aplūkota kontek
stā ar komentāriem, kuros izklāstīti citu mūs
dienu zinātnieku atšķirīgie uzskati, un aplūkots, 
kā cilvēki risinājuši šos jautājumus pagātnē.
Iznākums ir elpu aizraujošs zinātniskās domas 
ceļojums cauri laikmetiem un ieskats dažos vis
asākajos un strīdīgākajos mūsdienu pētījumos. 
Pilna ar aizraujošām atskārsmēm, šī grāmata 
parāda, kā zinātne pēta problēmas, kuras lielā 
mērā iespaido mūs visus, un vedina domāt, ka 
dažu dzīves lielo jautājumu atrisinājumam mēs 
esam tuvāk, nekā varētu iedomāties.

Elfrīda Millere-Kainca un  
Beatrise Šteingašnere

Ceļš uz atveseļošanos
Cilvēka svarīgākais dzīves mērķis 
un uzdevums ir personības attīstī
ba, taču savu personību nemitī gi 
pilnveidot un attīstīt spēj tikai ga
rīgi un fiziski vesels cilvēks. grā
matā populārā veidā pastāstīts, 
kā šo uzdevumu veikt un kā šo mērķi sasniegt.

Ilze Čerņevska

Zemledus makšķerēšana
grāmata zemledus makšķerēša
nas cienītājiem sniegs ieskatu, 
kā ziemā, izmantojot pareizus 
makšķerēšanas paņēmienus, 
makšķerēt ar mormišku, pudiņ
makšķeri, kā arī ar vizuli un be
zēsmas makšķeri.

Grāmatas ar atlaidēm var iegādāties 
 internetveikalā www.avotsabc.lv.
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sEstDiEn, 20. martĀ
 Plkst. 15 Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitātes aulā – Koru dziesmu pavasaris.
Sieviešu korim Liepa – 60, vīru korim 
Ozols – 70.
 Plkst. 18 Svētās Annas katedrālē – vespe
res ar Jozefa Gabriela Reinbergera mūziku.
Piedalās mācītājs A. Gusevs, vokālais kvartets 
G. Pavilona vadībā un Svētās Annas draudzes 
koris. Diriģents A. Jansons.
 Plkst. 19 Jelgavas kultūras namā – kocerts 
Lai svinam. Latvijas Radio 2 15. dzimšanas 
dienas svinības Zemgalē.
Piedalās Klaidonis, Apvedceļš, L. Šomase, Ses-
tā jūdze, Roja, I. Fomins, A. Auzāns un Oran
žais koris, G. Meijers, Baltie lāči, Inga un 
Normunds, S. Zapacka un H. Ozols, A. Ēr
glis, L. Reiniks, Kaža, D. Skutelis, Mūzikas 
kolekcija, Patrioti.lg un citi.
Muzikāli pārsteigumi, laimīgās foto stundas 
kopā ar mūziķiem, dziesmu klubiņš ar A. Plat
peru. Balle divās deju zālēs kopā ar Apvedceļu, 
Sesto jūdzi, Roju un DJ Aivi. Latviešu ziņģu le
ģendas grupas Ornaments atgriešanās.
Biļetes var nopirkt Biļešu paradīzes kasēs, 
cena koncertam un ballei Ls 810, tikai uz 
balli – Ls 5 nopērkamas koncerta dienā no 
plkst. 19.

sVĒtDiEn, 21. martĀ
 Plkst. 14 Jelgavas kultūras namā – Jelga
vas Jaunā teātra izrāde. Federiko Garsija Lor
ka Bernardas Albas māja.
Stāsts par traģisku sievietes likteni kādā 
Spānijas ciematā. Režisors Ģ. Šolis. Kostī
mu māksliniece I. Ungure. Lomās A. Rokjā
ne, R. Barona, I. Rimša, E. Apsīte, I. Soika, 
A. Zača, S. Možaikina, L. Rancāne, S. Skrūz
mane, M. Riekstiņa. Biļešu cena Ls 2 un 1.
 Plkst. 16 Jelgavas kultūras namā – klu
ba Pīlādzītis sarīkojums.

OtrDiEn, 23. martĀ
 Plkst. 19 Jelgavas kultūras namā – Ādolfa 
Alunāna Jelgavas teātra izrāde. D. Vasermans 
Dons Kihots. Cilvēks no Lamanšas. Režisors 
A. Matisons, režisora asistents A. Bolmanis.
Biļešu cenas Ls 3, 2,50 un 2.
 Ap plkst. 24 Jelgavas kreklos – Astro’n’out 
un Dj Andis.

trEŠDiEn, 24. martĀ
 Plkst. 14 Jelgavas kultūras namā – 13. In
tegratīvās mākslas festivāls Nāc līdzās Zem
galē. Piedalās Zemgales zonas un Rīgas spe

ciālo un internātskolu, bērnu namu un aprū
pes centru bērni un jaunieši.
 Plkst. 17 Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitātes aulā – LLU pašdarbības kolektīvu 
Pavasara koncerts.
 Plkst. 17 Jelgavas mūzikas vidusskolas 
koncertzālē – stīgu instrumentu nodaļas 
koncerts. Ieeja bez maksas.
 Plkst. 18 Jelgavas kultūras nama Deju 
zālē – danču klubs. Iešūpoju Lielu dienu, ie-
dancoju pavasari! Dalības maksa Ls 0,50.

CEtUrtDiEn, 25. martĀ
 Plkst. 14 Svētbirzī – komunistiskā genocī
da upuru piemiņas brīdis.

PiEKtDiEn, 26. martĀ
 Jelgavas kultūras namā – 3. Latvijas pūtē
ju orķestru konkurss.
 Jelgavas kreklos – 100% latviešu mūzika. 
Dj Jax.

sEstDiEn, 27. martĀ
 Plkst. 16 Svētās Annas katedrālē – kon
certs Pūpolsvētdienā.
Piedalās vokālā grupa Putni (diriģente 
A. Dreģe) un J. Mediņa Rīgas mūzikas vidus
skolas kamerorķestris (diriģents N. Dreģis).
 Jelgavas kultūras namā – 3. Latvijas pūtē
ju orķestru konkurss.
 Jelgavas kreklos – videodiskotēka Sweet 
disco. Dj Montuss.

sVĒtDiEn, 28. martĀ
 Jelgavas kultūras namā – 1. Baltijas valstu 
pūtēju orķestru konkurss Baltic Open.
Plkst. 18 – apbalvošana un augstākās grupas 
laureātu koncerts.

OtrDiEn, 30. martĀ
 Plkst. 18 Svētās Annas katedrālē – kon
certs ciešanu laikā. J. Haidns oratorija Kristus 
pēdējie vārdi pie krusta.
Piedalās solisti, jauktais koris Zemgale un Jel
gavas kamerorķestris. Diriģents A. Meri.

iZstĀDEs
 No 18. marta līdz 18. aprīlim Ģederta 
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muze-
jā – Gunta Eniņa fotoizstāde Latvijas dabas 
pieminekļi.
 Līdz 29. martam galerijā Suņa taka – te
matiskā izstāde PUPart II. Erotika mākslā.
 Līdz 30. martam Jelgavas mākslas sko-
lā – Jelgavas vispārizglītojošo skolu vizuālās 
mākslas olimpiādes darbu izstāde.
 Līdz 31. martam Jelgavas kultūras namā – 
Birutas Derumas zīmējumi Atmošanās, fo
togrāfijas 12. Starptautiskais Ledus skulptūru 
festivāls «Apkārt pasaulei» un fotokluba Rīga 
fotogrāfiju izstāde Pilsēta un daba.
 Līdz 31. martam Zinātniskajā bibliotē-
kā – mākslinieces Anitas JansonesZirnītes 
darbu izstāde. 
 Līdz 7. aprīlim Ādolfa Alunāna memo-
riālajā muzejā – Jelgavas mākslas skolas au
dzēkņu darbu izstāde.

marta afiša
trEŠDiEn, 10. martĀ
 Jelgavas kreklos – Tā tā tā un Dj Bonis.

CEtUrtDiEn, 11. martĀ
 Plkst. 15 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures 
un mākslas muzejā – Aspazijai-145.
 Plkst. 15 Jelgavas kultūras nama Maza-
jā zālē – Zemgales reģiona koklētāju ansam
bļu koncerts Apstīgoju zelta kokli, nodziedāju 
skaņu dziesmu. Ieeja bez maksas.
 Plkst. 17.30 Jelgavas mūzikas vidusskolas 
koncertzālē – koncerts Jums sievietes!
Ieeja bez maksas.

PiEKtDiEn, 12. martĀ
 Plkst. 12 Jelgavas kultūras namā – Liepā
jas teātra viesizrāde bērniem Brāļi.
Pēc brāļu Grimmu pasakas Divi brāļi motī
viem. Biļešu cena Ls 3 un 2,50.
 Plkst. 19 Jelgavas kultūras namā – Liepā
jas teātra viesizrāde Beigta balle.
Galvenais varonis Jāzeps Podsekals ir bez
darbnieks, kurš ir atkarīgs no sievas algas.
Biļešu cena Ls 5, 4 un 3.
 Jelgavas kreklos – Opus Pro un Dj Kuchie
ris.

sEstDiEn, 13. martĀ
 Plkst. 16 Svētās Annas katedrālē – 
Dž. Pergolezi Stabat Mater.
Piedalās I. Nasteviča (soprāns), V. Timerma
ne (mecosoprāns) un M. Ansonska (ērģeles).
 Plkst. 19 Jelgavas kultūras namā – Atmiņu 
lietus. Noras Bumbieres piemiņas koncerts.
Piedalās M. Vilcāne, O. Grīnbergs, V. Lapče
noks, Z. Muktupāvels, Ž. Siksna un Tirkīza 
koris, I. Krauja, D. Petkeviča, N. Jakušonoks 
un 2009. gada Latvijas jauno vokālistu kon
kursa laureāti. Biļešu cena Ls 5 un 4.

trEŠDiEn, 17. martĀ
 Plkst. 17.30 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēs-
tures un mākslas muzeja Baltajā zālē – 
P. Čaikovskim veltīts literāri muzikāls vakars.
 Plkst. 19 Jelgavas kultūras namā – M. Če
hova Rīgas Krievu teātra viesizrāde. J. Reza 
Ķildu ķēniņš.
Divas ģimenes satiekas pārrunās pie kafijas 
galda. Biļešu cena Ls 6, 5 un 4.
 Plkst. 19 Jelgavas studentu teātrī – franču 
kafejnīcas Le Cafe de Theatre izrāde Dīvainā 
teātra pasaule ar tango, teātra kaislībām un 
mīlestību. Biļešu cena Ls 3, studentiem Ls 2. 
Pieteikties pa tālruni 26114091.
 Jelgavas kreklos – Dj milžu cīņas. Dj Bonis 
un Dj Johansons.

CEtUrtDiEn, 18. martĀ
 Plkst. 19 Jelgavas kultūras namā – Riču 
ģimene. Biļešu cena Ls 7, 6, 5, 4 un 3.

PiEKtDiEn, 19. martĀ
 Plkst. 17.30 Jelgavas kultūras namā – 
Krievu kultūras nedēļas noslēguma koncerts 
Russkije napevi. Ieeja bez maksas.
 Jelgavas kreklos – Ufo ar grupu un 
Dj  Andris Ozols.






