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cena

Jelgavā ražo  
bezpilota lidaparātus

Vasaras riepas –  
apskats un padomi

Dārzkopja darbi aprīlī

Plūdu  
mācība
Pašvaldības  
bērnudārzos  
rinda,  
privātie –  
pustukši

Dzīvnieki 
pilsētā

numura tēma





aivars Gusevs, 
Svētās annas katedrāles dekāns

Par žurnālu man ir sakāmas trīs labas lietas. Pirmā, ka katram numuram ir sava tēma, kas caurvij to. 
Tas ir ļoti labi.
Otrā labā lieta ir analītiskums, kurā dota procesu analīze un vērtējums, kā arī objektivitāte. Patīk, 
ka rakstu tēmās tiek meklētas cēloņsakarības.
Trešā labā lieta, kas man patīk žurnālā, ir reklāmas neuzbāzīgums. Tā man netraucē.
dzīve nesastāv tikai no melnās krāsas. Ir arī labās lietas, par kurām masu medijos nez kādēļ tiek ru-
nāts tādā kā fakta konstatācijas līmenī. Par labajām lietām neviens neraksta.
Pēdējā gada laikā preses izdevumos nav rakstu par to, kā dzīvo parasta un tradicionāla ģimene. Tā 
vietā nemitīgi tiek runāts par lielo laulības šķiršanas īpatsvaru.
Televīzijas ziņās pusstundas laikā nereti netiek pateikta neviena laba ziņa. Biju gaidījis lielāku rezo-
nansi no mediju puses par jaunās koncertzāles atklāšanu Jelgavas 4. vidusskolā. Tas, manuprāt, ir 
liels notikums pilsētas kultūras dzīvē.
Man, piemēram, ir apnikušas ziņas par to, cik un kas ir nozagts, vai cik džipu atkal uzbraukuši kā-
dam piemineklim.

ivars Jakovels, 
politisko partiju apvienības Saskaņas centrs sociāldemokrātiskās partijas Saskaņa  
Jelgavas organizācijas priekšsēdētāja vietnieks

Plūdi pašplūsmā. Tāds iespaids palika pēc Jelgavas domes sēdes, kurā pašvaldības vadītājs un civi-
lās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs Andris rāviņš ziņoja par situāciju pilsētā un paveikto plū-
du apdraudējuma kontrolei un novēršanai.
Zināmu apjukumu civilās drošības galvenajā organizētājā radīja jautājums par to, kā informēti ie-
dzīvotāji par iespējamo palīdzību plūdu apstākļos. Ne visi deputātu uzrunātie plūdu skarto mikro-
rajonu iedzīvotāji bija informēti par iespējamu pašvaldības evakuācijas palīdzību. 
Saprotama arī kritika, ko saņēma pašvaldības aģentūra Zemgales INFO, kuras apsaimniekotajā in-
terneta lapā centrālajā vietā gozējās elektroniskais reklāmkarogs ar aicinājumu pieteikt audzēkņus 
Jelgavas Ledus sporta skolā, kamēr informācija par pašvaldības palīdzību plūdu gadījumā bija jā-
meklē ar meklēšanu. 
Neskaidra atbilde tika sniegta arī par to, cik bieži un kur pulcējas civilās aizsardzības komisija, lai 
uzraudzītu situācijas izmaiņas pilsētā un pieņemtu atbildīgus lēmumus. A. rāviņš ziņoja, ka komi-
sija sanāk, kad rodas kas pārrunājams, un pulcējas tur, kur atrodas vieta. Tas neatstāj nopietna un 
pārdomāta darba iespaidu!  
augstāk minētais raisa pārdomas, ka pēdējās desmitgades lielākie plūdi pilsētā no pašvaldības ad-
ministrācijas puses bija atstāti pašplūsmā ar saimniekam neraksturīgu motivāciju: gan jau tie kaut 
kā paies un atkal būs labi. Vai tā ir tā attieksme, ko vēlamies redzēt no pašvaldības vadības puses? 
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Plūdi kā pārbaudījums mūsu misijai
Marta sākumā, iznākot žurnāla Jelgavnieki.lv marta numuram, bija lasītāji, kuri mums pārmeta pārlie-
ku plūdu draudu dramatizēšanu. Ierastākais arguments bija, – gan jau nekas traks nenotiks. Tāpat par 
plūdiem neuztraucās arī tie, kas dzīvoja daudzstāvu mājās, un kuri pat plūdu laikā pauda neizpratni 
par to, kāpēc tiem pievērsta tik liela uzmanība. 

Taču bija arī ļoti daudz cilvēku, kuri uz redakciju sūtīja savas pateicības vēstījumus gan par žurnāla, 
gan arī portāla darbību plūdu laikā. Žurnāls daudziem esot palīdzējis sagatavoties plūdiem, savukārt 
portālā izveidotā sadaļa Plūdi 2010 jelgavniekiem palīdzēja operatīvi rīkoties un izprast notiekošo.

Neizprotu tos Jelgavas un Latvijas kolēģus, kuri laikā, kad lielā pilsētas daļā bija pārvietošanās ierobe-
žojumi, daudzās mājās tika sabojāta iedzīve, izlikās, ka nekas ārkārtējs jau nav noticis. Mediju pienā-
kums, manuprāt, ir nevis izpatikt cilvēku vienaldzībai, bet gluži pretēji – mudināt lasītājus uz atbildī-
gu rīcību, līdzjūtību un palīdzību. Varbūt arī mēs plūdu 
laikā kādu citu svarīgu notikumu nepamanījām, taču 
mums neradās doma informatīvi neaprūpēt tos cilvē-
kus un viņu tuviniekus, kuri nonākuši nelaimē.

Paldies portāla lasītājiem, kuri Jelgavnieki.lv pūliņus no-
vērtēja, jo plūdu nedēļā portāla lasītāju skaits dubulto-
jās, pārsniedzot iepriekš uzstādīto apmeklējumu rekor-
du pašvaldību vēlēšanu nedēļā, kad cilvēkus interesēja 
vēlēšanu rezultāti.

Kristians rozenvalds,
žurnāla un portāla  

Jelgavnieki.lv izdevējs
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Jelgavniekiem, lai ieraudzītu savvaļas zirgus, 
staltbriežus, kazas un citus dzīvniekus, nav jādodas 
uz Rīgas Zooloģisko dārzu vai atpūtas kompleksu 
Ozolpils Tukuma novadā, jo tos var skatīt pilsētas 
centrā un tuvākajā apkārtnē.

dzīvnieki

G a ļ i n a  S t u b a i lo va ,  R o l a n d S  b a R ta š e v i c S 

u n  a n d R i S  K l e p e R S 

F oto :  a i G a R S  i e v i ņ š  u n  

B u k u  a u d z ē tava s  a R h ī v S

Savvaļas zirgus pašā pilsētas centrā jelgavnie-
ki var aplūkot kopš 2007. gada 29. augusta, 
kad atjaunotajās ganībās Pilssalā ieradās 
16 savvaļas zirgi. Tie ganās 70 hektāru lielā 
platībā Lielupes palienes pļavās – starptautis-
kā mērogā izcilā dabas teritorijā.

Zirgi rūpējas par 
lielupes palienes pļavām
Zirgi atvesti, lai uzturētu atjaunotās Lielu-
pes palienes pļavas – noganītu garo zāli un 
neļautu teritorijai aizaugt ar krūmiem, savu-
kārt regulāri applūstošās un atklātās palieņu 
pļavas ligzdošanai piesaista retu putnu sugas. 
Zirgi ir pieskatīti un pilsētas iedzīvotāju ik-
dienas ritmu neapdraud. Arī vēsturiski palu 
dēļ Pilssalas ziemeļdaļa vienmēr izmantota 
ganībām un siena vākšanai.

Savvaļas zirgus no pilsētas burzmas šķir 
Driksa un Lielupe, un pieeju pilsētai noda-
la ganību žogs. Šķirnes Konik Polski zirgi, 
kas pēc izcelsmes ir vistuvāk reiz izzudu-
šajam savvaļas zirgam – tarpanam, ir bara 
dzīvnieki, kas instinktīvi piesaistās noteik-
tai teritorijai. Tie neklaiņo pa plašu apkārt-
ni, bet veido savus harēmus, un paši arī sar-

gā noteiktu bara teritoriju. Gaiši brūnie ne-
liela auguma zirgi ar melnu svītru pār mu-
guru pārtiek no zāles un pērnās kūlas, kā 
arī no krūmu mizas un zariem. Tie ir spējī-
gi nodrošināt sevi ar iztiku visa gada garu-
mā, un piebarošana nepieciešama tikai vis-
bargākajā ziemā.

Savvaļas zirgus ikdienā uzrauga Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes Meža fakul-
tātes absolvents jelgavnieks Einārs Nordma-
nis, kurš seko līdzi ne vien zirgu gaitām aplo-
kā, bet arī uzmana, lai ziņkārīgie apmeklētāji 
nebarotu zirgus ar maizi. Dzīvnieki nedrīkst 
saprast, ka var kaut ko dabūt no cilvēkiem, jo 
šāda labdarība diemžēl degradē zirga para-
dumus un arī saīsina savvaļnieka mūžu. Bū-
tiski ievērot arī citus norādījumus par kārtī-
bu, uzturoties dabas liegumā, piemēram, ne-
kaitināt zirgus, nepiesārņot apkārtni ar atkri-
tumiem, vest suņus pavadā un neierīkot pat-
vaļīgas ugunskuru vietas.

savvaļas zirgi pēc plūdiem 
jūtas labi
Nesen, pārplūstot Lielupes palieņu pļavām, 
zirgus pārvietoja uz sausu vietu, kas atrodas 
trīs metrus virs jūras līmeņa, un plūdi viņiem 
kaitējumu nenodarīja. Tieši otrādi – vienai 
no savvaļas ķēvēm piedzima mazulis, un 
tagad Pilssalā mīt jau 26 zirgi.

Einārs Nordmanis stāsta, ka zirgi jūtas 

labi un pavasara saulītē kļuvuši dzīvesprie-
cīgāki. Veselīga un kustīga ir arī plūdu laikā 
dzimusī ķēvīte. Zirgiem patvēruma vietā ir 
pieejama barība, siens un burkāni. Piebaroša-
na sākta februārī, kad zirgiem radās grūtības 
atrast barību biezās sniega segas un sērsnas 
dēļ, bet rudenī uzkrātās tauku rezerves bija 
samazinājušās.

Daudzi Jelgavas iedzīvotāji pavasarīga-
jā laikā par pastaigu vietu izvēlējas Lielupes 
krastu. Dabas mīļotāji Pilssalā var vērot ne 
vien zirgus, bet arī migrējošos putnus un ap-
plūdušajās pļavās peldošos bebrus.

staltbrieži, dambrieži un 
mufloni – rokas attālumā
Aptuveni divu trīs kilometru attālumā no 
Valgundes atrodas SIA Buku audzētava. Tur 
visa gada garumā jebkurā dienā var iepazīties 
ar savvaļas dzīvnieku – staltbriežu, dambrie-
žu un muflonu – audzēšanu iežogotās platī-
bās. Dzīvnieki uzturas ap 250 hektāru iežogo-
tās platībās, kas sadalītas vairākos aplokos, lai 
būtu iespējams organizēt selekcijas darbu un 
dzīvniekus varētu brīvi apskatīt un novērot. 
Novērošanai iekārtoti speciāli torņi. Dzīv-
nieki iepirkti no savvaļas dzīvnieku dārziem 
Anglijā, Austrijā, Rumānijā un Ungārijā. Te-
ritorijā atrodas dīķis, kurā audzē foreles, 
stores un karpas.

Buku audzētava piedāvā dzīvnieku ap-

Zirgi atvesti, lai uzturētu atjaunotās lielupes 
palienes pļavas – noganītu garo zāli un neļautu 
teritorijai aizaugt ar krūmiem.

netālu no valgundes var iepazīties ar savvaļas dzīvnieku – staltbriežu, dambriežu un muflonu – audzēšanu iežogotās platībās.

jelgavniekiem 
pašiem savs zvēru dārzs
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latvijas lauksaimniecības universitātes 
(llu) veterinārmedicīnas fakultātes 
(vMF) klīniskā institūta mazo dzīvnieku 
patversmē 2009. gadā nogādāto 
dzīvnieku skaits nav pieaudzis.

Tas skaidrojams ar to, ka pagājušajā gadā 
ekonomiskās situācijas dēļ mainīta dzīvnie-
ku uzņemšanas kārtība – tagad patversmē 
pieņem tikai tos dzīvniekus, kuriem ir Jel-
gavas pašvaldības aģentūras Pilsētsaimnie-
cība nosūtījums, skaidro Klīniskā institūta 
vecākā laborante Unda Ģēģere.

patversmei nav jāuzņem 
visi mājdzīvnieki
2009. gadā LLU VMF Klīniskā institūta 
patversmē uzņemti 303 suņi un 434 kaķi, 
taču no Jelgavas ienākuši tikai 219 suņi un 
365 kaķi, jo patversme apkalpo arī Ozol-
nieku novadu, Olaines pilsētu un novadu 
un iespēju robežās arī citas vietas. Tāpat 
no Jelgavas patversmē 2009. gadā uzņem-
tas trīs kaijas, pa divām lapsām, stirnām 
un vārnām, kā arī viens trusis. Savukārt 
2010. gada nepilnos trīs mēnešos no Jelga-
vas patversmē uzņemti 66 suņi un 24 kaķi, 
kā arī viena stirna.

No patversmes 2009. gadā atdoti 186 suņi 
un 130 kaķi, bet 2010. gadā – jau 60 suņi un 
četri kaķi.

«Sākotnēji pēc izmaiņām uzņemšanas 
kārtībā bija grūti izskaidrot cilvēkiem, ka 
patversmei nav iespēju un arī pienākuma 
uzņemt visus mājdzīvniekus, kas kļuvuši 
lieki, veci, slimi vai kā citādi «traucē dzī-
vot». Pirms izmaiņām nedaudz palielinājās 
pie mūsu žoga atstāto vai piesieto dzīvnie-
ku skaits,» stāsta U. Ģēģere, piebilstot, ka 
šādi cilvēki rīkojušies visā patversmes pa-
stāvēšanas laikā.

«Protams, būtu labāk, ja mēs varētu uz-
ņemt visus dzīvniekus un mēģināt sakārtot 
viņu turpmāko dzīvi. Ja dzīvnieku patvers-
mē nodod tā īpašnieks, tiek ievākta visa pie-
ejamā informācija par dzīvnieku. Tādā gadī-
jumā patversmei ir tiesības uzreiz to piedā-
vāt adopcijai vai arī lemt par tā eitanāziju li-
kumā paredzētajā kārtībā,» stāsta U. Ģēģe-
re, paskaidrojot, ka visu izšķir finansējums 
un arī cilvēku – dzīvnieku īpašnieku – goda-
prāts, kura diemžēl bieži vien nav.

Mājdzīvniekus atstāja 
arī treknajos gados
Ja patversmē ienāk klaiņojošs jeb bez-
saimnieka dzīvnieks, kas atrasts uz ielas, 
viņš par pašvaldības līdzekļiem jāizmitina 

14 dienas, meklējot un gaidot saimnieku, 
kurš, iespējams, nemaz negrasās nākt pēc 
sava mājdzīvnieka un priecīgs ticis no tā 
vaļā. «Kamēr nenotiek visu dzīvnieku reģis-
trācija un identifikācija, mēs diemžēl neko 
nevaram uzsākt, lai tādus saimnieciņus 
sauktu pie atbildības, un aptuveni 95 pro-
centi dzīvnieku īpašnieku savus mīluļus 
nereģistrē un nevakcinē vismaz pret tra-
kumsērgu,» tā U. Ģēģere. «Tikai pēc divām 
nedēļām dzīvnieku var nodot adopcijai 
jaunam saimniekam. Tātad – divas nedēļas 
lieka stresa dzīvniekam, zaudēta laika, iztē-
rētu līdzekļu. Tikai tāpēc, ka kādam trūkst 
godaprāta,» ar nožēlu teic laborante, pie-
bilstot, ka klīnikā nonākušie suņi vienmēr 
iepriekš ir kādam piederējuši.

Mājdzīvnieki atstāti patversmē visos 
laikos, arī treknajos gados bijusi tenden-
ce pamest modē esošo šķirņu suņus, pie-
mēram, rotveilerus, amerikāņu buldogus, 
amerikāņu Stafordšīras terjerus, kuru au-
dzināšana prasa daudz darba un arī iema-
ņu. «Kad par dārgu naudu iegādātajam su-
nim apmēram divu gadu vecumā izveido-
jas savs raksturs, un atbilstošas audzināša-
nas trūkuma dēļ viņš vairs nav valdāms un 
diemžēl bieži vien arī vairs nav pāraudzi-
nāms, tā prom uz patversmi – «nodot suni 
labās rokās»,» situāciju iepriekšējos gados 
skaidro U. Ģēģere.

saimnieki aktīvi meklē 
pazudušos suņus
Šogad esot novērojama arī kāda ļoti pozitī-
va tendence – krasi pieaudzis to saimnieku 
skaits, kas aktīvi meklē savus aizmukušos 
vai noklīdušos sunīšus. 2010. gadā nepilnos 
trīs mēnešos saimniekiem atdoti 32 suņi. 
Salīdzinājumam, piemēram, visā 2007. gadā 
īpašniekiem atdoti 57 suņi, bet 2008. gadā – 
vien 48.

«Tāpat daudziem ir vēlme adoptēt dzīv-
niekus, un viņi to arī dara. Ļoti daudzi cilvē-
ki palīdz ar ziedojumiem un barību, aizvien 
biežāk pie mums ciemos nāk gan bērnudār-
za grupas, gan skolēnu klases,» sakot paldies 
visiem labvēļiem, uzsver U. Ģēģere.

Pārskatot pēdējo 5-6 gadu pieņemšanas 
protokolus, U. Ģēdere secina, ka iemesli, kā-
dēļ dzīvniekus nodod patversmē, nav mai-
nījušies: mājdzīvnieku uzturēšanai nepietiek 
naudas, īpašnieki maina dzīvesvietu, mainās 
ģimenes apstākļi, taču, viņasprāt, nepiedo-
damas ir atrunas par apnikumu, dzīvnieka 
pārlieku lielo labsirdību vai agresivitāti, sli-
mību vai vecumu, kādēļ saimnieki, nevēlo-
ties ieguldīt savā mājdzīvniekā darbu un fi-
nansiālos līdzekļus, tos atstāj «labās rokās» 
jeb mazo dzīvnieku patversmē. 

skati, novērošanu, fotografēšanu, atpūtu un 
pastaigas pa meža takām, izbraukumus ar lai-
vām, komercmedības un makšķerēšanu, kā 
arī dzīvnieku pārdošanu vaislai un gaļai.

Vairāk par Buku audzētavas  piedāvāta-
jām atpūtas un sadarbības iespējam var uz-
zināt mājaslapā www.bukuaudzetava.com vai 
pa tālruni 63027751 vai 29191980.

Līcīšos var nogaršot 
kazas pienu un sierus
Ļoti skaistā vietā – Misas upes un mežu 
ielokā, aptuveni 10 kilometrus no Jelgavas 
un trīs kilometrus no Ozolnieku ciemata 
centra, atrodas saimniecība un SIA Līcīši 
Ltd – viena no lielākajām kazu audzētā-
ju saimniecībām Latvijā. Saimniecību var 
viegli atrast – ceļa P100 Ozolnieki-Dalbe 
malā ir norāde Līcīši 0,5.

Līcīšos ciemos tiek gaidītas gan tūristu 
grupas, gan ģimenes, kuras vēlas jauki pava-
dīt brīvdienas. Apmeklētājiem ir iespēja ap-
skatīt kazas, āžus, bullēnus, zosis, muskuspī-
les, tītarus, pērļu un cukurvistiņas, kā arī 
kazu piena pārstrādes cehu. Tāpat ir iespēja 
nobaudīt kazas pienu un sieru.

Līcīšos Misas upes krastā iespējams arī 
noīrēt pirtiņu (līdz 20 personām). Vasarā var 
būvēt teltis un izbraukt ar laivām.

Sīkāka informācija mājaslapā www.licisi.lv 
vai zvanot pa tālruni 63050196 vai 26537993. 
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Zirgi atvesti, lai uzturētu atjaunotās lielupes 
palienes pļavas – noganītu garo zāli un neļautu 
teritorijai aizaugt ar krūmiem.

saimnieki kādreizējos 
mīluļus atstāj patversmē
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no dzīvnieku slimībām cilvēkam visbīsta
mākā ir trakumsērga, bet jāuzmanās 
arī no visām parazitārajām slimībām.

«Bērnu smilšu kastēs iespējams saķert cērmes, 
kuru kāpuri, migrējot pa organismu, spēj 
radīt lielas problēmas, – tie var nokļūt gandrīz 
jebkur, ieskaitot acu un smadzeņu audus, 
tāpēc šo infekciju ir grūti diagnosticēt un 
ārstēt. Ārzemēs smilšu kastes tiek likvidētas 
vai atstātas tikai aizveramās, arī Jelgavas bēr-
nudārzos arvien vairāk parādās aizveramās 
smilšu kastes,» novērojusi SIA Veterinārmedi-
cīnas izglītības centra veterinārārste un Latvi-
jas Lauksaimniecības universitātes Veterinār-
medicīnas fakultātes lektore Ilze Pētersone.

Tāpat cilvēkiem lipīga ir kailā ēde, kas no 
inficēta dzīvnieka izplatās ar sporām. Visbie-
žāk tā sastopama maziem bērniem un veciem 
cilvēkiem un izpaužas kā zvīņaini ādas lauku-
mi. Praksē bijuši gadījumi, kad ar šo slimību 
saslimusi visa ģimene. Bieži sastopama arī kaš-
ķa ērce, kas rada niezi un ādas problēmas. Kaš-
ķa ērci visbiežāk mājās pārnes medību suņi, 
kas lien alās, bet tā ceļo arī no suņa uz suni.

«Kaķi paši gan slimo salīdzinoši reti, taču 
pārnēsā toksoplazmozi. Grūtnieces ar šo slimī-
bu caur placentu var inficēt augli, radot tam at-
tīstības defektus vai spontānu abortu. Lielai da-
ļai sieviešu, kas ikdienā kontaktējas ar kaķiem, 
ir antivielas pret toksoplazmozi, un viņas ir 
imūnas pret atkārtotu inficēšanos. Riska faktors 
pastāv tām sievietēm stāvoklī, kam nav antivie-
lu pret toksoplazmozi. Sievietēm, gaidot bērni-
ņu, pašām nevajadzētu tīrīt kaķa tualetes kasti,» 
norāda veterinārārste, uzsverot, ka jāizvairās no 
svešu, klaiņojošu kaķu glaudīšanas un pēc kon-
takta ar kaķi vēlams nomazgāt rokas.

Lai nesaslimtu ar toksoplazmozi, uzturā vē-
lams lietot tikai termiski apstrādātu gaļu, uzsver 
I. Pētersone. Kaķa fekālijās attīstās toksoplaz-
mozes oocistas, ar ko var inficēties cilvēks. Svai-
gās fekālijās esošās oocistas nav inficēt spējīgas, 
tās par tādām kļūst vienas līdz piecu dienu lai-
kā. Inficēšanās visbiežāk notiek ieelpojot putek-
ļu daļiņas, kas satur oocistas. Lai izsargātos no 
inficēšanās, kaķa tualetes kaste ir jāmaina kat-
ru dienu, bērnu rotaļu smilšu kastes jāapklāj, lai 
kaķi tās neizmantotu par tualeti un neinficētu 
smiltis ar oocistām. Smiltīs esošās oocistas infi-
cēšanās spēju saglabā vairāk nekā gadu.

«Ne tikai cilvēkiem jāuzmanās no dzīv-
nieku slimībām, bet arī otrādi – dzīvniekiem 
var pielipt cilvēku slimības. Piemēram, pēdē-
jā gripas uzliesmojuma laikā tika ziņots par 
gadījumiem, kad ar to slimoja kaķi, tiesa, 
vieglā formā, bet tā tomēr bija gripa,» norā-
da pieredzējusī speciāliste. 

kaķi pārnēsā 
grūtniecēm 
bīstamu slimību



2010.  g A dA  A p r ī L I s  •  N r .  4  ( 80 )  7

l i G i ta  l a p i ņ a

pārtikas un veterinārā dienesta dienvid
zemgales pārvaldes vadītāja vietniece 
ineta kupča informē, ka jelgavā reģistrētas 
54 lauksaimniecības mājdzīvnieku no viet
nes, no kurām tikai 27 mitinās dzīvnieki.

Jelgavā pavisam reģistrēti 98 lauksaimnie-
cības mājdzīvnieki – 33 zirgi, piecas kazas, 
16 aitas, 44 liellopi, 65 putni, sešas cūkas un 12 
kažokzvēri (truši un nūtrijas). Taču I. Kupča 
piebilst, ka šie ir tikai reģistrētie dzīvnieki, – 
iedzīvotāji ne vienmēr par tiem ziņo, tāpēc 
patiesais Jelgavā turēto lauksaimniecības 
mājdzīvnieku skaits varētu būt lielāks.

Jautāta, vai pilsētā tiek turēti arī neatļauti 
dzīvnieki, I. Kupča atbild, ka Jelgavā tādi ga-
dījumi nav pieredzēti.

Produktīvos mājdzīvniekus pilsētā at-
ļauts turēt aiz šādām Jelgavas domes sais-
tošajos noteikumos noteiktām robežām – 
Lielupes labajā pusē: Jelgavas-Rīgas dzelz-
ceļš, Loka maģistrāle, Bērzu ceļš, Rogu ceļš, 
Kalnciema ceļš, Lielupes iela, Robežu iela, 
Rīgas iela, – Liel upes kreisajā pusē: Jelga-
vas-Tukuma dzelzceļš, Tērvetes iela, Kārklu 
iela, Sniega iela, Miezītes ceļš, Dobeles šose-
ja, Atmodas iela.

Pilsētas teritorijā, kur aizliegts turēt pro-
duktīvos mājdzīvniekus, individuālajās mājās 
atļauts turēt mājputnus un trušus. Šo dzīv-

nieku reģistrāciju veic Valsts aģentūra Lauk-
saimniecības datu centrs (LDC).

LDC Klientu apkalpošanas un informā-
cijas departamenta reģionu apkalpošanas 
nodaļas Zemgales reģiona vadošā speciālis-
te Silvija Čima stāsta: nav novērots, ka iedzī-
votāji iegādātos kādus konkrētus dzīvniekus, 
bet gan katrs izvēlas sev piemērotāko. «Ze-
mes platību īpašnieki tur zirgus sportam un 
aktīvai atpūtai, savukārt citi, lai vienmēr būtu 
piejams svaigs piens, iegādājas govi vai kazu, 
taču runāt par kādu tendenci nevar. Pieņe-
mu, ka sākoties vasaras sezonai, varētu vai-
rāk reģistrēt putnus un sivēnus, bet pagaidām 
piepilsētas zona vēl ir mitra, tāpēc tas varētu 
notikt vēlāk,» prognozē S. Čima. 
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Reģistrējot suni, tam tiek piešķirts reģistrācijas 
žetons (Ls 1,21), un saimniekam par suņa turē-
šanu jāmaksā ikgadējā nodeva (Ls 3). R. Voice-
hoviča skaidro, ka 2009. gadā nodevās un par 
suņu reģistrācijas žetoniem iekasēti 717,30 lati. 
Minētā nauda izmantota jaunu suņu reģistrā-
cijas žetonu iegādei, samaksai par dzīvnieku 
reģistrāciju pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar 
noslēgtiem līgumiem, un brīdinājumu zīmju 
izgatavošanai un izlikšanai.

Turot suni savrupmājā, pie žoga jāpieliek 
uzraksts Suns.

Klaiņojošos dzīvniekus izķer 
Pilsētsaimniecības darbinieki
Jautāta, kā jārīkojas Jelgavas iedzīvotājiem, 
kas pilsētā redz klaiņojošu dzīvnieku, speciā-
liste stāsta, ka ar to izķeršanu pilsētā nodar-
bojas aģentūra Pilsētsaimniecība.

Jebkurus jautājumus iedzīvotāji var iesūtīt 
uz e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieci-
ba.jelgava.lv, pa faksu 63023869 vai iesniegt 
personīgi Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16a, 
9. kabinetā, kā arī vērsties pie Ritas Voiceho-
vičas personīgi pa tālruni 63026513, – viņa 
savas kompetences ietvaros atbildēs uz iedzī-
votājus interesējošiem jautājumiem. Aktuālā 
informācija atrodama Pilsētsaimniecības mā-
jaslapā, sadaļā Mājdzīvnieki.

Dažkārt pašvaldības aģentūrā tiek saņem-
ti arī ziņojumi par pilsētā klaiņojošām laps-
ām, taču 2010. gada pirmajos divos mēnešos 
tādu nav. R. Voicehoviča stāsta, ka 2009. gadā 

informācija par lapsām visbiežāk tika sa-
ņemta pavasara un rudens mēnešos. Kaut 
arī Pilsētsaimniecība organizē pilsētas terito-
rijā ieklīdušo lapsu izķeršanu, neviena lapsa 
2009. gadā nav noķerta.

Taču 2009. gada jūnijā Gaismas ielā suņa 
līķim tika konstatēta trakumsērga, tāpēc 
aģentūra Pilsētsaimniecība aicina jelgavnie-
kus informēt par atrastiem mirušiem meža 
dzīvniekiem – lapsām, stirnām, jenotiem, 
seskiem un citiem, lai novērstu trakumsērgas 
saslimšanu, kā arī savlaicīgi veikt savu māj-
dzīvnieku vakcināciju.

par agresīviem dzīvniekiem 
jāziņo pašvaldības policijai
Par klaiņojošiem dzīvniekiem, kas apdraud 
cilvēkus vai citus dzīvniekus, iedzīvotājiem 
jāziņo Jelgavas pašvaldības policijai (JPP) pa 

tālruni 63028550. JPP priekšnieka palīdze sa-
biedrisko attiecību un juridiskajos jautāju-
mos Sandra Reksce skaidro, ka, kaut arī reti, 
sūdzības no iedzīvotājiem par agresīviem 
dzīvniekiem pienāk.

2009. gadā JPP Veterinārajā klīnikā nogā-
dājusi 29 dzīvniekus: 27 suņus, vienu kaķi un 
vienu balodi. Savukārt 2010. gada nepilnos trīs 
mēnešos tur nogādāti 24 dzīvnieki – 21 suns, 
viens kaķis, viena stirna un viena vārna.

Administratīvo pārkāpumu protoko-
li par pašvaldības saistošo noteikumu Par 
mājdzīvnieku uzturēšanu Jelgavā neievēro-
šanu 2009. gadā sastādīti 26 gadījumos, bet 
naudas sodos uz vietas iekasēti 125 lati. Sa-
vukārt 2010. gada nepilnos trīs mēnešos šādi 
administratīvo pārkāpumu protokoli sastā-
dīti 17 gadījumos, bet naudas sodos uz vietas 
kopā iekasēti 40 lati, informē S. Reksce. 

suņi jāreģistrē un 
par klaiņojošiem 
dzīvniekiem jāziņo

aģentūras Pilsētsaimniecība mājaslapa 
vēsta, ka jura Mātera ielā 17a iekārtots 
suņu pastaigas laukums.

jelgavā mīt gan zirgi un govis, gan cūkas un aitas

Laika posmā no 2006. gada līdz 
2010. gada 28. februārim Jelgavā reģistrēti 
580 suņi, informē pašvaldības aģentūras 
Pilsētsaimniecība dzīvnieku uzturēšanas 
uzraudzības speciāliste rita Voicehoviča.
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Viena no apdrošināšanas akciju sabiedrībām 
(AAS), kas piedāvā apdrošināt mājlopus un 
mājdzīvniekus, ir Ergo Latvija. Jelgavas filiā-
les vadītāja Ilze Pūce informē, ka klientiem 
ir iespēja apdrošināt gan mājdzīvniekus, pie-
mēram, šķirnes suņus un kaķus, gan mājlo-
pus – govis, aitas, zirgus u.c. Tāpat var tikt 
izskatīta iespēja apdrošināt arī ganāmpulku 
vai, piemēram, šķirnes zirgu. «Pašlaik Ergo 
Latvija piedāvā apdrošināt dzīvniekus pret 
šādiem apdrošināšanas riskiem: akūtas sli-
mības, zādzība, nelaimes gadījumi, tostarp 
ugunsgrēks, eksplozija, elektriskās strāvas 
iedarbība, saules vai karstuma dūriens, no-
žņaugšanās, meža zvēru vai suņu uzbrukums, 
čūsku vai kukaiņu kodiens, noslīkšana, sain-
dēšanās un pakļūšana zem transportlīdzekļa, 
kā arī pret dabas stihijām, tostarp plūdiem,» 
skaidro I. Pūce. Viņa norāda, ka līdz ar šķirnes 

mājdzīvnieku – suņu un kaķu – popularitā-
tes pieaugumu, radies pieprasījums šo dzīv-
nieku apdrošināšanai, tādēļ Ergo Latvija dažu 
mēnešu laikā plāno ieviest jaunu apdrošinā-
šanas veidu, kur kopā ar iedzīvi būs iespēja 
apdrošināt arī savu mājas mīluli.

Mājlopu apdrošināšanu piedāvā arī AAS 
Balta, kuras piedāvājumā ietilpst iespēja ap-
drošināt liellopus, zirgus, tostarp, sacīkšu zir-
gus, sīklopus, piemēram, aitas un kazas, cūkas, 
kā arī bišu saimes stropā, mājputnus, kažokz-
vērus, šķirnes suņus un, atsevišķi vienojoties, 
arī citus mājdzīvniekus. Arī Balta piedāvā ie-
spēju apdrošināt lopus pret slimībām un ne-
laimes gadījumiem. Kompensāciju iespējams 
saņemt, piemēram, bojāejas vai mājdzīvnie-
ka piespiedu likvidēšanas dēļ, kā arī tādos ne-
laimes gadījumos kā elektriskās strāvas iedar-
bība, saules vai karstuma dūriens, nosmakša-
na, nožņaugšanās, saindēšanās, zvēru un klai-
ņojošu suņu uzbrukums, čūsku vai indīgu ku-

kaiņu kodumi, noslīkšana, transportlīdzekļu 
radītais kaitējums, kā arī ugunsgrēks, zibens 
spēriens, eksplozija, lidaparātu un no tiem at-
dalījušos priekšmetu krišana. Tāpat kompen-
sāciju var saņemt tie mājlopu saimnieki, kuru 
lopi cietuši dabas stihijas un trešo personu 
prettiesiskas rīcības dēļ.

AAS Gjensidige Baltic mājdzīvnieku un mā-
jlopu apdrošināšanu piedāvā tikai izņēmuma 
gadījumos. «Katrai sabiedrībai ir sava speciali-
zācija, un šis apdrošināšanas veids nav mūsē-
jais. Licence mums, protams, ir, tādēļ atsevišķos 
gadījumos apdrošinām arī dzīvniekus,» skaidro 
Jelgavas filiāles vadītāja Indra Lāčplēse.

Savukārt If apdrošināšana mājdzīvniekus 
un mājlopus apdrošināt nepiedāvā. «Vienī-
gais, kas attiecas uz mājdzīvniekiem, civiltie-
siskajā atbildībā var apdrošināt suņa īpašnie-
ka atbildību, bet kaitējumu pašam sunim – 
gan ne,» skaidro uzņēmuma komunikāciju 
vadītāja Daiga Bluķe. 
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garspalvainajām dzīvnieku šķirnēm 
neatņemama kopšanas sastāvdaļa ir 
frizēšana, kas ir ne vien skaistuma un 
modes lieta, bet arī nepieciešamība, lai 
dzīvnieku pasargātu no ādas slimībām.

Veterinārās klīnikas Sanarius vadītāja 
Anna Jesereviča atklāj, ka dzīvnieka frizēšana 
ir ilgs un piņķerīgs darbs, kas prasa pacietību 
gan no friziera, gan no dzīvnieka.

Suņa frizūra ir atkarīga no dzīvnieka dzī-
vesveida. Ja tas ir pinkains, tad dzīvnieku div-
reiz gadā vajadzētu apgriezt, jo savēlies ka-
žoks rada diskomfortu un var būt par iemes-
lu dažādām reimatiskām slimībām. Arī Jelga-
vas ietves, ceļi un pastaigu laukumi ir tādi, ka 
suns ātri aplīp ar netīrumu kārtu.

A. Jesereviča iesaka izgriezt lieko apma-
tojumu uz pēdām, lai suņi mājās ienestu ma-
zāk dubļu. Kopšanu apgrūtina tas, ka dažiem 
suņiem kut pēdas, dažiem tās sāp, jo ir iekai-
sušas, dažiem vienkārši nepatīk, kā tās ap-
kopj.

«Klīnikā Sanarius veicam frizēšanu līdz 
pat izstādes frizūrai. Tāpat kā bērni vecā-
ku prombūtnē ir paklausīgāki, arī suņi labāk 
klausa, ja saimnieka nav klāt. Frizēšanai tiek 
pakļauti garspalvaino šķirņu suņi un kaķi. 

Bieži vien saimnieku slinkuma dēļ tie nav 
savlaicīgi pieradināti pie ķemmēšanas un tā 
rada nepatiku pret šo procedūru, un saimnie-
ki paši vairs netiek galā ar dzīvnieka apma-
tojumu. Daži dzīvnieki kļūst agresīvi, jo pat 
pieskaršanās pie ādas rada stresu – viņi grib 
kost un skrāpēt. Tāpēc iesakām pirms frizē-
šanas iedot nomierinošus līdzekļus, ja ar tiem 
nav līdzēts, tad jālieto narkoze,» iesaka A. Je-
sereviča.

Veterinārārste stāsta, ka bieži vien, seviš-
ķi iestājoties siltākam laikam, dzīvnieku āda 
zem matu kamoliem izsūt un iekaist. Vete-
rinārmedicīnā to sauc par mitro dermatītu – 
tas ir ļoti sāpīgs, strauji izplatās un āda jāār-
stē ar pretiekaisuma un pretsāpju līdzekļiem. 
Bieži vien šādas iekaisuma vietas atklājas ti-
kai pēc noskūšanas, ja dzīvnieks vēl pakasa ar 
ķepu, var tikt ienesta infekcija.

«Dzīvnieka frizēšana ir piņķerīgs darbs – 
ķemmējot mocības izcieš gan frizieris, gan 
suns, jo sunim grūti nostāvēt, viņš grib ap-
sēsties, lai gan būtu jāpastāv kājās. Ķemmē-
šana var ilgt no vienas līdz pat trijām stun-
dām. Mazgāt neizķemmētu suni nedrīkst, jo 
savēlumi slikti žūst un pārvēršas filcī,» skaid-
ro A. Jesereviča.

«Līdz frizēšanai apmatojuma kamoli pil-
da aizsargfunkciju, dzīvnieks netiek pie ādas 
kasīšanas, bet pēc frizēšanas niezošās vietas 
tiek kasītas dubulti. Dzīvnieku īpašniekiem 

šķiet, ka tā ir alerģiska reakcija pēc frizēšanas 
vai arī frizieris iegriezis dzīvniekam, bet tā 
nav. Dažiem dzīvniekiem niezi rada pārāk īsi 
noskūts apmatojums. Kā noteikt, kāds ir īs-
tais apmatojuma garums? Tikai eksperimen-
tējot – nākamreiz tas jāatstāj garāks,» norā-
da speciāliste.

Pēc mazgāšanas seko matu žāvēšana ar 
fēnu, tad mati tiek iztaisnoti, lai vēlāk tos no-
grieztu. 

apdrošināt var 
ne vien suni, 
bet pat bišu saimes

Plūdi daudziem jelgavniekiem, īpaši 
pilsētas apkaimē dzīvojošajiem, 
radījuši zaudējumus arī mājlopiem 
nodarītā kaitējuma dēļ. Tie, kuri 
dzīvniekus bija apdrošinājuši laicīgi, 
var cerēt uz kompensācijām.

ar suni un kaķi uz frizētavu

dzīvnieka frizēšana ir piņķerīgs darbs – 
ķemmējot mocības izcieš gan frizieris, 
gan suns, jo sunim grūti nostāvēt, viņš 
grib apsēsties, lai gan būtu jāpastāv 
kājās. Ķemmēšana var ilgt no vienas līdz 
pat trijām stundām.

8  2010.  g A dA  A p r ī L I s  •  N r .  4  ( 80 )



a n e t e  S t R e l ē v i c a 

F oto :  a R h ī v S

Klīnikas Sanarius vadītāja Anna Jesere-
viča stāsta, ka klīnikā var saņemt bez-
maksas konsultācijas par mājdzīvniekiem 
pirms to iegādes, bet reti kurš šo pakalpo-
jumu izmanto. «Pašlaik izdevīgāk iegādā-
ties mazo šķirņu suni, – ietaupīsiet gan uz 
barošanu, gan medikamentiem, jo barības 
deva un medikamenti tiek aprēķināti ņemot 
vērā dzīvnieka dzīvsvaru. Mazie suņi ir labi 
draugi un reizē pilda arī zvaniņa funkciju, 
dažreiz pat labāk nekā lielie sargsuņi. Tiesa, 
uzskatu, ka sunim īpašums nav jāsargā. 
Suns ir ģimenes loceklis, un signalizācija ir 
drošāks un lētāks apsardzes veids,» stāsta 
veterinārārste.

Viņa atzīst, ka daži dzīvniekus iegādājas 
nepārdomāti un jūtu uzplūdā. Tādiem dzīv-
nieku īpašniekiem visi ir vainīgi, ka dzīv-
nieks saslimis, ka par ārstēšanu un vakcinā-
ciju jāmaksā. Diemžēl cietējs parasti ir māj-
dzīvnieks, ja saimniekam nav līdzekļu tā ār-
stēšanai.

«Kopumā jelgavnieki pret saviem mī-
luļiem izturas atbildīgi – žēlo un lutina tos. 
Droši varu apgalvot, ka tie īpašnieki, kas ie-

vēro profilaktiskos pasākumus, veicot dzīv-
nieku attārpošanu, vakcināciju un sterili-
zāciju un pareizi tos ēdinot, ir ieguvēji, jo 
viņu mīluļi ir veselīgi un laimīgi,» uzskata 
A. Jesereviča.

SIA Veterinārmedicīnas izglītības cen-
tra veterinārārste un Latvijas Lauksaimnie-
cības universitātes Veterinārmedicīnas fakul-
tātes lektore Ilze Pētersone norāda, ka cilvē-
ki pēdējos gados kļuvuši zinošāki. Agrāk cil-
vēki par dzīvnieka kopšanu zināja daudz ma-
zāk, tagad tiek meklēta papildus informāci-
ja medijos. «Saimnieki ir informēti par da-
žādiem profilaktiskiem pasākumiem un tos 
veic savlaicīgi. Audzinot šķirnes kucēnus, lai-
cīgi tiek veiktas visas nepieciešamās pārbau-
des, lai dzimtu turpinātu veselīgi pēcnācēji. 

Dzīvnieks jau kļuvis par ģimenes locekli. Lai 
arī cilvēkiem naudas ir mazāk, viņi atrod lī-
dzekļus dzīvnieka veselības nodrošināšanai,» 
par pārmaiņām dzīvnieku kopšanā stāsta ve-
terinārārste.

Viņa uzsver, ka līdz ar labāku dzīvnieku 
kopšanu, paildzinājies to mūža garums, tā-
pēc dzīvnieki biežāk slimo ar dažādām vecu-
ma slimībām – cukura diabētu, sirds, nieru 
un aknu slimībām u.c. Agrāk šādas slimības 
nebija tik aktuālas.

Arī I. Pētersone piekrīt, ka pašlaik modē 
ir mazāki dzīvnieki, it īpaši mazi suņi un mā-
jas seski jeb fretkas, kā arī pundurtruši, jo 
viņi ir skaisti, un ir liela šķirņu daudzveidība.

«Cilvēki izvēlas šādus dzīvnieciņus, jo 
uzskata, ka tie prasīs mazāk rūpju, bet tie ir 
maldi – mazie prasa tikpat daudz uzmanības, 
kā lielie dzīvnieki. Mode vispār ir sāpīgs jau-
tājums, jo gadās, ka dzīvnieku izvēlas nemaz 
nepainteresējoties par tā šķirnes īpatnībām. 
Fretkām, piemēram, ir īpatnējs aromāts, kuru 
nav iespējams novērst. Kādam tas netrau-
cē, bet kāds ar to nespēj samierināties. Tā-
pat jārēķinās, ka fretka ir plēsējs, kuru vada 
instinkti, un, skraidot pa māju, tas mēdz sa-
strādāt nedarbus, bet šie dzīvnieciņi ir arī labi 
peļu mednieki,» skaidro I. Pētersone. 

Mājdzīvnieks kļuvis par 
ģimenes locekli
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Fretka ir plēsējs, kuru 
vada instinkti, un, 
skraidot pa māju, 
tas mēdz sastrādāt 
nedarbus, bet šie 
dzīvnieciņi ir arī labi 
peļu mednieki.

Pašlaik izdevīgāk 
iegādāties

mazo šķirņu suni

pundurtrusis ir simpātisks un mīļš dzīvnieks, un to 
diezgan viegli pieradināt. tas ir mājas apstākļiem 
piemērots dzīvnieciņš, jo nav kaprīzs, netrokšņo 
un neprasa daudz vietas. Bet, pirms iegādāties 
trusi, vajadzētu uzzināt par tā izcelsmi, ēdienkarti, 
paradumiem un kopšanu.

Pieaugot zināšanām par dzīvniekiem, 
palielinās ne vien viņu dzīves ilgums, bet arī 
mainās saimnieku attieksme, un mājdzīvnieki 
jau kļuvuši par ģimenes locekļiem.
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dzīvnieki
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jelgavā ir trīs veterinārās klīnikas, un 
katrai no tām izveidojies savs pastāvīgo 
klientu loks.

«Klīnikai Sanarius šogad paliek 16 gadi, Lat-
vijas Lauksaimniecības universitātes veteri-

nārā klīnika SIA Veterinārmedicīnas izglītības 
centrs (VIC) izveidota dažus gadus vēlāk un 
SIA Rimal klīnikai vēl nav gads. Pamatpakal-
pojumi visām klīnikām ir vienādi, bet VIC sa-
darbībā ar universitāti piedāvā plašāka spektra 
izmeklēšanas un diagnostikas metodes. Sa-
vukārt mēs varam nosūtīt klientu diagno-
zes precizēšanai,» stāsta Sanarius vadītāja un 
pieredzējusī veterinārārste Anna Jesereviča, 
norādot, ka papildizmeklēšana ir dārga, ja 
klients nav spējīgs apmaksāt pakalpojumu, 
vajag izlīdzēties ar vienkāršāku izmeklēšanu.

«Uzskatu, ka darba pietiek visiem. Diem-
žēl klienta maksātspēja ne vienmēr ļauj iz-
mantot modernākās tehnoloģijas, jo, iegādā-
joties dārgu izmeklēšanas aparatūru, klients 
maksā par pakalpojumu, kura cenā iekļauta 
arī maksa par aparatūru.

Pēc pašreizējās klientu plūsmas un mak-
sātspējas labākais risinājums ir sadarbība. 

Atšķirība var būt attieksmē un ārstēšanas 
procesa vadīšanā, bet Jelgavā katram veteri-
nārārstam ir savs klients. Manā praksē bija 
gadījums, ka pacients (suns) pats izvēlējās 
sev speciālistu, kam viņš grib uzticēties, un 
īpašniekam tas bija jāpieņem. Nodzīvojot il-
gāku laiku kopā, saimnieks un dzīvnieks jau 
intuitīvi jūt viens otru,» pārliecināta ir A. Je-
sereviča.

Arī VIC veterinārārste Ilze Pētersone 
uzskata, ka veterinārijas tirgus Jelgavā nav 
pār blīvēts un pozitīvi vērtē faktu, ka Jel-
gavā ir trīs veterinārās klīnikas, kas cilvē-
kiem nodrošina plašākas izvēles iespējas, 
turklāt klīnikās ir atšķirīgi darba laiki, un 
katrai no tām izveidojies savs klientu loks. 
«VIC klīnika vairāk specializējusies smagā-
kiem gadījumiem, tādēļ pacienti pie mums 
tiek vesti no visas Latvijas,» uzsver I. Pēter-
sone. 

jelgava – latvijas 
veterinārijas centrs

Pie šāda secinājuma nonāk visi aptaujātie veterinārārsti, kā galveno iemeslu minot kvalificētus 
speciālistus, kuri praktizē un sagatavo jaunos veterinārārstus Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes (LLU) Veterinārmedicīnas fakultātē (VMF).

a n e t e  S t R e l ē v i c a

SIA Veterinārmedicīnas izglītības centrs (VIC) 
veterinārārste un LLU VMF lektore Ilze Pē-
tersone piekrīt uzskatam, ka Jelgava ir Lat-
vijas veterinārijas centrs, jo šeit notiek jauno 
speciālistu apmācība, Veterinārmedicīnas 
fakultātē Sokrates-Erasmus programmas ie-
tvaros bieži viesojas ārzemju speciālisti, kuri 
gan konsultē mūsu pasniedzējus, gan apmāca 
studentus.

«Veterinārmedicīnas fakultāte kopā ar 
VIC klīniku piedāvā konsultācijas un diag-
nostiku dermatoloģijā, neiroloģijā, oftalmo-
loģijā, stomatoloģijā, kardioloģijā, iekšķīga-
jās slimībās, endokrinoloģijā, gastroentero-
loģijā, ginekoloģijā un reprodukcijā un orto-
pēdijā, kā arī klīniskajā patoloģijā un patolo-
ģijā. Komplicētos gadījumos, kad nepiecie-
šama specifiska izmeklēšana un ārstniecība, 
pacienti uz Jelgavu tiek vesti no visas Latvi-
jas. Arī veterinārārsti no citām klīnikām bie-
ži izmanto iespēju profesionāli konsultēties 
ar VIC speciālistiem,» stāsta I. Pētersone, uz-
sverot, ka arī Rīgas klīniku ārsti bieži izmanto 
Jelgavas speciālistu padomus.

Arī veterinārās klīnikas Sanarius vadītā-
ja Anna Jesereviča piekrīt, ka Jelgavu var uz-
skatīt par Latvijas veterinārijas centru. «Tie-
ši šeit Latvijas Lauksaimniecības universitā-
tē sagatavo nākamos veterinārārstus. Diem-
žēl veterinārārstu vidējais vecums Latvijā ir 
50 gadi un jaunie speciālisti izvēlas strādāt 
ārzemēs. Man zināmi ap 10 jauno veterinār-
ārstu, kuri pēdējo divu gadu laikā izbrauku-
ši uz ārzemēm, bet katru gadu Veterinārme-
dicīnas fakultāti vidēji absolvē tikai 25 jaunie 
speciālisti. Ar laiku izjutīsim veterinārārstu 
trūkumu – ja strauji attīstīsies lopkopība, ne-
būs kam strādāt,» norāda A. Jesereviča. Tur-
klāt šo profesiju izvēlas aizvien mazāk puišu, 
lai gan veterinārijā lielākas perspektīvas ir vī-
riešiem.

Ventspils Pārventas Veterinārās ambu-
lances īpašnieks un vadītājs Andris Stre-
lēvics uzsver, ka gadījumos, kad dzīvnie-
kiem nepieciešama diennakts stacionārā 
aprūpe, viņš nosūta tos ārstēšanai uz VIC 
Jelgavā.

«Uzticos tur strādājošajiem veterinārārs-
tiem, jo viņi taču māca arī jaunos speciālis-
tus. VIC ir pieejams diennakts stacionārs, ār-

stēšana tiek veikta kvalitatīvi, un tā ir viena 
no labākajām veterinārajām klīnikām Lat-
vijā, kas labi aprīkota ar jaunām tehnoloģi-
jām. Turklāt VIC klīnikā strādā mācībspēki 
ar doktora grādu un profesori, bet citās vete-
rinārajās klīnikās gan nav iespēja ārstēt dzīv-
niekus pie vairākiem profesoriem,» stāsta ve-
terinārārsts.

A. Strelēvics arī zināja teikt, ka veteri-
nārārsti no citām Latvijas pilsētām sarež-
ģītos ārstēšanas gadījumos dzīvniekus sūta 
tieši uz VIC, nevis uz Rīgas klīnikām, jo Jel-
gavā dzīvnieku ārstēšana notiekot ļoti aug-
stā līmenī.

Savukārt Rīgas veterinārās klīnikas 
 KAVET veterinārārste Inta Kokina Jelgavu 
uzskata par veterinārijas dzimteni Latvijā. 
«Nepieciešamības gadījumos mēdzu kon-
sultēties ar Jelgavas VIC profesionāļiem. 
Manuprāt, VIC ir ārpus konkurences, jo tur 
strādā labākie profesionāļi un Rīgas klīni-
kas šajā jomā nespēj konkurēt,» stāsta ve-
terinārārste.

«Arī citās klīnikās ir labi speciālisti, bet 
VIC viņi vienviet koncentrēti visvairāk,» uz-
sver I. Kokina. 

Veterinārijas tirgū ir izvēles iespējas



l ī G a  G R e i š K a n e  u n  l e ta 

F oto :  R o l a n d S  b a R ta š e v i c S

Apdrošināšanas akciju sabiedrības Ergo Latvija 
Jelgavas filiāles vadītāja Ilze Pūce norāda, ka 
uzņēmums saņēmis jau piecu klientu pieteiku-
mus par gadījumiem, kad transportlīdzeklim 
radušies bojājumi nekvalitatīvā ceļu seguma 
dēļ, tostarp iebraucot bedrē Jelgavas pusē. Viņa 
uzreiz gan piebilst, ka Ergo Latvija zaudēju-
mus, kas radušies nekvalitatīvā un bedrainā 
ceļa seguma dēļ, kompensē tikai brīvprātīgās 
apdrošināšanas (KASKO) polišu īpašniekiem.

Ja autovadītājam ir KASKO polise, viņa 
vietā ar zaudējumu piedziņu no ceļu īpašnie-
ka vai uzturētāja nodarbojas apdrošinātājs. 
Ergo Latvija izvērtē katru negadījumu, kā arī 
pierādījumu pietiekamību un regresa prasī-
bas lietderīgumu, bet nepieciešamības gadī-
jumā apdrošināšanas sabiedrība regresa pra-
sības kārtībā vēršas pret ceļu uzturētāju vai 
īpašnieku, lai piedzītu zaudējumus par klien-
ta transportlīdzeklim radītiem bojājumiem 
nekvalitatīvā ceļu seguma dēļ. 

Savukārt obligātās civiltiesiskās transport-
līdzekļu apdrošināšanas (OCTA) polises īpaš-
niekiem jāvēršas tiesā pret ceļu uzturētāju. 
«OCTA apdrošināšana neparedz šāda veida at-
līdzību, jo šajos gadījumos neiestājas automa-
šīnas īpašnieka civiltiesiskā atbildība,» skaidro 
If apdrošināšana Atlīdzību centra vadītāja Iluta 
Šķipsna. Taujāta par to, cik autovadītāji vērsu-
šies pie apdrošinātāja, ja pēc iebraukšanas bed-
rē ir sabojājuši savus spēkratus, viņa precīzu 
skaitli nenosauc, vien norāda, ka Jelgavas pusē 
bojātas divas If klientu automašīnas, taču nav 

zināms, vai tie ir jelgavnieki. «Kopumā martā 
saņemti 30 šādi pieteikumi, no kuriem, visdrī-
zāk, kāds no autovadītājiem ir no Jelgavas vai 
Jelgavas novada, bet negadījums noticis Rīgā 
vai citur,» informē If apdrošināšana pārstāve. 
Par tipiskiem bojājumiem I. Šķipsna min bo-
jātas riepas, diskus un automašīnas ritošo daļu.

Uzņēmuma aprēķini liecina, ka vidēji vie-
na atlīdzība par bojātām auto riepām un dis-
kiem, iebraucot bedrēs, ir aptuveni 600 latu.

Tam piekrīt arī Gjensidige Baltic Jelgavas 
filiāles vadītāja Indra Lāčplēse, aicinot pašus 
pilsētniekus būt uzmanīgiem uz bedraina-
jiem ceļiem. 

aktualitāte
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Jelgavas ielu bedrīšu remontam 
Valsts autoceļu fonds šogad piešķīris 
155 781 latu, no kuriem avārijas bedrīšu 
remontdarbiem janvārī un februārī 
izlietots 1761 lats, informē pašvaldības 
aģentūras Pilsētsaimniecība direktors 
andrejs Baļčūns.

Salīdzinājumā ar pagājušo gadu summa ir par 
124 219 latiem mazāka. A. Baļčūns norāda, ka arī 

Valsts autoceļu fondam šim mērķim piešķirtie 
līdzekļi ir par 200 000 latiem mazāk nekā pērn.

Jelgavas pašvaldība bedrīšu lāpīšanai ieplā-
nojusi 37 650 latus, taču šo naudu paredzēts ie-
guldīt starpkvartālu ielās un ceļos, piemēram, 
pie daudzdzīvokļu mājām un to pagalmos.

Pilsētsaimniecības direktors gan norāda, 
ka pagājušajā gadā pilsētas ielu remontdarbos 
tika ieguldīti lieli resursi, tādēļ šogad izdevu-
miem vajadzētu būt mazākiem.

Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts 
ceļi Centra reģiona Jelgavas nodaļai 575 ki-

lometru valsts autoceļu uzturēšanai šogad at-
vēlēti 1 357 800 lati, informē tās vadītājs Jā-
nis Lange. Šajā summā ietilpst bedru lāpīšana 
uz asfaltseguma ceļiem, kā arī ceļu uzturēša-
na ziemas mēnešos, tiltu un caurteku uzturē-
šana, satiksmes drošības pasākumi, ceļu kop-
šana visa gada garumā utt.

Valsts autoceļu uzturēšanas darbus vasaras 
sezonā, tostarp grants seguma ceļu planēšanu, 
grants šķembu uzbēršanu un citus, paredzēts 
veikt aprīlī, maijā un jūnijā, un to veikšanai plā-
nots izlietot ap 405 430 latu, norāda J. Lange. 

Pavasaris atnāk ar sabojātām 
automašīnām

saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 
satiksmei bīstamām tiek uzskatītas tādas 
bedres asfalta segumos, kuru laukums ir 
lielāks par 0,1 kvadrātmetru un kuras ir 
dziļākas par 50 milimetriem.

Pēc sniega un ledus atkāpšanās ielas un šosejas 
pārvērtušās par bedrainiem ierakumiem. 
automašīnām grūti izvairīties no bedrēm, tajās 
iebraucot, tiek sasitas riepas un diski. apdrošinātāji 
zaudējumus kompensē tikai KaSKO polišu 
īpašniekiem, pārējiem jātiesājas ar ceļa uzturētāju.

Kā rīKoties  
pēc iebrauKšanas bedrē

Ja autovadītāja, kuram ir KaSKO polise, 
vadītais transportlīdzeklis nekvalitatīvā 
ceļa seguma dēļ iebraucis bedrē un 
gūti bojājumi, noteikti jāapstājas pie 
negadījuma vietas un jānovērtē, vai 
transportlīdzeklis var turpināt piedalīties 
ceļu satiksmē.
Tāpat uz notikuma vietu jāizsauc Ceļu 
policija, lai noformētu protokolu. Svarīgi ir 
apstāties tieši tur, kur negadījums noticis. 
Tas nepieciešams tādēļ, lai apdrošinātājs 
KaSKO polises īpašniekam varētu veikt 
atlīdzības izmaksu un nepieciešamības 
gadījumā vēlāk attiecīgi varētu vērsties 
regresa prasības kārtībā pret konkrētā ceļa 
uzturētāju vai īpašnieku.
Par notikušo negadījumu KaSKO polises 
īpašniekam vienmēr jāziņo apdrošinātājam 
un jāpiesaka atlīdzība.
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šogad bedrītes lāpīs ievērojami mazāk



plūdi
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«Viss tika balstīts uz pašvaldību izpilddirek-
toriem, kuri atradās dažādās vietās, tāpēc in-
formācijas aprite dažbrīd nebija pietiekami 
efektīva,» uzskata A. Lieljuksis, piebilstot, 
ka pašvaldību pārstāvji vienota informācijas 
aprites punkta neesamību pamatoja ar to, ka 
iedzīvotāji diez vai vēlētos uzticēt informā-

ciju par vēlmi pamest savu plūdu apdraudē-
to māju personai no citas pašvaldības, kuru 
nepazīst.

VUGD pārstāvis uzskata, ka kopumā ie-
dzīvotāji bija informēti par rīcību plūdu ga-
dījumā. «Galvenais bija zināt, vai māja ir ap-
draudēta un kur zvanīt, lai lūgtu palīdzību,» 
norāda A. Lieljuksis.

Viņš informē, ka svarīgākie uzdevu-
mi pašlaik ir saprast, kāpēc lielākais posts 

šogad nāca no mazajām upītēm. «Speciā-
listiem jānoskaidro, vai plūdus izraisīju-
šas mazās hidroelektrostacijas, neiztīrītie 
grāvji vai lielais sniega daudzums,» uzska-
ta VUGD pārstāvis. Tāpat Jelgavas un Jūr-
malas gadījumā jādomā par Lielupes gult-
nes padziļināšanu.

VUGD vēl gatavo rezumējumu par plū-
du novēršanas secinājumiem Jelgavā un cit-
viet Latvijā. 

Foto: Aigars Ieviņš un Kristians rozenvalds

Plūdu novēršanai 
pietrūka vienota 
informācijas centra

Plūdi Jelgavā

Veiksmīgākai plūdu novēršanai 
Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku 
novados pietrūka vienota 
koordinācijas centra, atzīst Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
(VUgd) priekšnieka vietnieks aldis 
Lieljuksis, rezumējot dienestu 
darbību plūdu laikā Jelgavā.
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«Galvenā mācība – plūdiem jāgatavojas sav-
laicīgi, kas arī tika darīts,» informē Latvener-
go ārējo sakaru daļas vadītājs Andris Siksnis.

«Lielākā daļa Sadale tīkla energoapgā-
des objektu, kuri izvietoti plūdu apdraudē-
tajās teritorijās, jau laikus, ievērojot iepriek-
šējo gadu pieredzi, tika izbūvēti un pārbūvē-
ti tā, lai maksimāli ilgu laiku spētu nodroši-
nāt elektroenerģijas padeves nepārtrauktību 
klientiem. Arī šī pavasara lielais ūdens dau-
dzums atklāja vietas, kur varētu izmainīt elek-
troietaišu novietojumu. Tas arī tiks darīts ie-
spējamā piešķirtā finansējuma ietvaros,» par 
plānotajiem darbiem stāsta A. Siksnis.

Sadales tīkla Dienvidu reģiona vadītājs 

Signis Rīns uzskata, ka nākotnē lielāka vērība 
jāpievērš izstrādāto tehnisko projektu kvalitā-
tei, tehnisko noteikumu un projektēšanas uz-
devumu izsniegšanai teritorijās, kur plānota 
apbūve, bet kuras atrodas plūdu apdraudētajos 

apgabalos. Tāpat nepieciešams veikt izskaid-
rojošu darbu, kas saistīts ar ēku un būvju iek-
šējās elektroinstalācijas izbūvi atbilstoši jauna-
jām tehnoloģijām, kas vērstas uz maksimālas 
elektrodrošības sasniegšanu ekspluatācijā. 

Prognozē, ka plūdi 
zemniekiem radīs 
zaudējumus

G a ļ i n a  S t u b a i lo va

tiem māju īpašniekiem, kuru grodu akas 
plūdu laikā bija pārplūdušas, speciālisti 
iesaka akas izsūknēt un dezinficēt. 
ieteicams veikt arī ūdens pārbaudi, par 
kuru gan jāmaksā akas īpašniekam.

Veselības inspekcija informē, ka pēc 
plūdu seku novēršanas nepieciešams veikt 
dažādus pasākumus vides atveseļošanai, 
piemēram, aku, pagrabu un citu piesārņo-
tu vietu attīrīšanu un dezinfekciju. Akas 

ūdens pārbaude jāveic pašiem iedzīvotā-
jiem. Ja ir aizdomas, ka akas ūdenī nokļu-
vušas dažādas ķīmiskās vielas vai fekālais 
piesārņojums, ieteicams veikt ūdens analī-
zes laboratorijā.

Savukārt Jelgavas reģionālajā Vides pār-
valdē ūdeni no grodu akām iesaka atsūknēt. 
Ja iespējamība, ka kāds piesārņojums ticis 
akā, ir maza, speciālisti tik un tā iesaka veikt 
ūdens analīzes, ko par saviem līdzekļiem ie-
spējams veikt Pārtikas un veterinārā dienesta 
laboratorijā. Dienesta Jelgavas pārvalde atro-
das Helmaņa ielā 10. 

S a n d R a  R e K S c e , 

J e lG ava S  pa š va l d ī b a S  p o l i c i J a S 

 p R i e K š n i e K a  pa l ī d z e  S a b i e d R i S K o  at t i e c ī b u 

u n  J u R i d i S K a J o S  J au tā J u m o S

jelgavas pašvaldības policija papildus 
esošajam inventāram plūdu laikā 
iegādājās gumijas zābakus, divas 
plastikāta laivas, divus hidrotērpus un 
citu nepieciešamo inventāru palīdzības 
sniegšanai plūdos.

Jelgavas iedzīvotāju aktivitāte ļauj domāt, ka 
cilvēki izprata plūdu nopietnību un bija atvērti 

sadarbībai, ziņojot par applūdušajām vietām 
Jelgavas teritorijā, kā arī lūdzot palīdzību paš-
valdības policijas darbiniekiem. Tas nozīmē, 
ka mums kā iestādei cilvēki uzticas. Viens no 
patīkamākajam brīžiem pēc grūtās nedēļas 
un padarītā darba plūdu skartajās vietās un 
sniegtās palīdzības iedzīvotājiem ir saņemtie 
telefona zvani uz pašvaldības policijas ope-
ratīvās vadības nodaļu un uzticības tālruni, 
kur iedzīvotāji izteica un joprojām izsaka 
lielu paldies par sniegto palīdzību grūtā 
brīdī. Mums, Jelgavas pilsētas sabiedriskās 
kārtības nodrošinātājiem, tas ir liels ganda-
rījums. 

l ī G a  G R e i š K a n e

precīzas aplēses gan vēl nav, taču jau 
tagad ir skaidrs, ka pagājušā mēneša 
plūdi jelgavas un tuvākās apkaimes 
zemniekiem radīs ievērojamus 
zaudējumus. situāciju sarežģī tas, ka 
ne visiem lauki ir apdrošināti. 

Jelgavas Lauksaimnieku apvienības biroja va-
dītāja gunta Šņickovska pastāstīja, ka situāci-
ja ir pietiekami nopietna, it īpaši Lielupes, Svē-
tes un citu upju tuvumā. Pagaidām gan precī-
zu plūdu radīto kaitējumu ziemājiem noteikt 
ir grūti, jo daudzviet ūdens nav vēl atkāpies.  

daļai zemnieku, kuru lauki ir applūduši, 
nav kam lūgt palīdzību, jo lauki nav apdroši-
nāti. Tie, kuri ir apdrošinājuši, vēl nezina, vai 
apdrošinātāji zaudējumus kompensēs.

Taujāta par zemkopības ministra Jāņa 
dūklava (Zaļo un Zemnieku savienība) iztei-
kumiem Latvijas Televīzijas raidījumam De 
facto par to, ka valsts, visticamāk, zemnie-
kiem palīdzēt nevarēs, g. Šņickovska vien 
norāda, ka palīdzību šogad nevarēs saņemt 
tik viegli kā iepriekšējos gados. 

«Ministrs skatās objektīvi, jo palīdzību vi-
siem nebūs iespējams nodrošināt, taču nav iz-
slēgts, ka bez palīdzības nepaliksim, jo iespē-
jas pastāv vienmēr,» uzskata g. Šņickovska. 

pali ap jelgavu Latvenergo izmaksā 
30 000 latu

šī pavasara lielais ūdens daudzums 
atklāja vietas, kur varētu izmainīt 
Latvenergo elektroietaišu novietojumu.

iedzīvotāji uzticējās 
pašvaldības policijai

Ūdens no akām jāizsūknē un jāpārbauda

Provizoriskie dati liecina, ka nepieciešamā inventāra 
iegāde un darbs pie plūdu seku novēršanas – elektrības 
atjaunošanas – aS Sadales tīkls dienvidu reģionam, tātad 
arī Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novados, izmaksājis no 
25 000 līdz 30 000 latu, ieskaitot darbinieku algas.



plūdi

l ī G a  G R e i š K a n e

pārtiku un drēbes vairākiem desmitiem 
jelgavas novada ģimeņu, kuru namus 
bija pārņēmis plūdu ūdens, sarūpēja arī 
pilsētas radošo domu un darbu centrs 
Svētelis.

Centra vadītāja Ingrīda Lisovska pastāstīja, 
ka atbalsts tika sniegts 16 ģimenēm Kalncie-
mā un piecām ģimenēm Līvbērzē. Atbildīgie 
pagastu pārstāvji paši esot atraduši I. Lisov-
sku un lūguši palīdzību. «Atdevām viņiem 
mums ziedotos burkānus, kartupeļus, maka-
ronus, gumijas cimdus un drēbes,» informēja 
Svēteļa vadītāja.

Viņa norāda, ka sarunās ar Jelgavas nova-
da pārstāvjiem esot ieminējusies par iespēju 
veidot tādu kā sava veida pārtikas bāzi Svēte-
ļa telpās, un vajadzības gadījumā šie produk-
ti nonāktu pie stihijā cietušajiem. «Šoreiz tie 
bija plūdi, bet citreiz būs citas krīzes situāci-
jas, tādēļ uzkrājumi šādām reizēm noderētu,» 
uzskata I. Lisovska. 
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plūdos cietušajiem palīdzēja arī Svētelis
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Vairāki autovadītāji sūdzējās 
portālam Jelgavnieki.lv, ka nedēļā, 
kad Jelgavu un novadu bija 
piemeklējuši plūdi, Ceļu policija 
viņus sodījusi par to, ka braukuši zem 
ceļa zīmēm, kas to aizliedz darīt.

Savu rīcību viņi pamato ar to, ka nav bijis citu 
variantu, lai nokļūtu mājās, tādēļ Ceļu polici-
jas darbinieki esot rīkojušies nekorekti.

Taču policija norāda, ka autovadītāji šādi 
klaji ignorējuši ceļu satiksmes un arī drošības 
noteikumus, tādējādi apdraudot gan sevi, gan 
citus.

«Mūsu rīcībā ir tikai pieci protokoli, kas 
sastādīti autovadītājiem, kuri neievēroja ceļu 
satiksmes noteikumus autoceļa P95 Jelgava-
Tērvete-Lietuvas robeža posmā pie devītā ki-
lometra, kad tas bija applūdis, un tādēļ bija 
slēgts,» skaidro Valsts policijas Zemgales re-
ģiona pārvaldes Patruļpolicijas nodaļas priekš-
nieks Aivars Putniņš. «Tur bija uzstādītas ne 
tikai attiecīgās ceļa zīmes, bet arī barjeras, ku-
ras autovadītāji vienkārši nostūma malā, sa-
vukārt citi transportlīdzekļu vadītāji turpināja 
braukt, neņemot tās vērā, kā arī klaji ignorējot 
blakus stāvošo Ceļu policijas ekipāžu.»

Ceļa zīmes netiek uzstādītas tādēļ, lai so-
dītu to neievērotājus, tās informē par priek-
šā esošā ceļa posma stāvokli, lai transportlī-
dzekļu vadītāji nerīkotos pārgalvīgi, norāda 
A. Putniņš.

Slēgtā ceļa posma vietā autovadītāji va-
rēja izmantot vietējo autoceļu V1059 Pūri-
Bramberģe-Ginduļi, par ko informēja gan 
Valsts policija, gan VAS Latvijas Valsts ceļi. 

l ī G a  G R e i š K a n e

kamēr daudzi jelgavas, jelgavas un 
ozolnieku novadu iedzīvotāji cīnījās 
ar plūdiem, bija arī tādi, kuri šo laiku 
izmantoja, lai nesteidzīgi apskatītu 
pēdējo gadu lielākos palus. līdz ar to daļā 
pilsētas kafejnīcu novērots klientu skaita 
pieaugums.

Vismaz divas reizes vairāk cilvēku nekā pie-
vakarēs ierasts apmeklējuši picorānu Tami-
tami. Tā īpašnieks Ainārs Tamisārs pastāstī-
ja, ka vislielākais klientu pieplūdums plūdu 
nedēļā novērots tieši pēcpusdienas stundās, 

starp pusdienu un vakariņu laiku. «Visbie-
žāk tās bija ģimenes ar bērniem, krāsainiem 
gumijas zābakiem kājās,» stāsta A. Tamisārs. 
Viņš lēš, ka plūdu laikā klientu skaits palieli-
nājies aptuveni divas reizes.

Lielāku cilvēku rosīšanos pamanījusi arī 
bistro Silva vadītāja Sandra Blūmane. Viņa 
gan to skaidro ar siltāka laika iestāšanos, kas 
mudina cilvēkus nesēdēt mājās. «Ik gadu 
martā apmeklētāju skaits palielinās, it īpaši 
vakaros, jo tumsa iestājas arvien vēlāk,» stās-
ta Silvas vadītāja. Plūdi un siltā laika iestāša-
nās šogad vienkārši esot sakrituši.

Plūdi gan nav mainījuši pilsētas centrā 
esošās kafejnīcas un ēdnīcas Hercogs ikdie-

nu. Iestādes līdzīpašnieks Andris Rūmītis 
norāda, ka apmeklētāju skaits neesot būtis-
ki mainījies. «Mūsu klienti lielākoties ir vie-
tējie iedzīvotāji un viņu skaitam ir tenden-
ce pamazām palielināties,» tā Hercoga līdz-
īpašnieks.

Īpaši apmeklētāju uzņemšanai plūdu lai-
kā gatavojās netālu no Lielupes esošais mo-
telis Akva. Esot domāts par apmeklētāju pie-
saistīšanu ar atlaidēm un pazeminātām ce-
nām kafejnīcā, taču liela daļa no plūdu vē-
rotājiem braukuši mājās, nevis kavējuši laiku 
pie tējas krūzes kafejnīcā. «Cilvēkiem vien-
kārši nav naudas!» skaidro moteļa direktors 
Sergejs Lapšins. 

l ī G a  G R e i š K a n e

plūdu dēļ trīs ģimenes no 
Jelgavas un tuvākās apkaimes 
bija pametušas savus ūdens 
pārņemtos mitekļus un uzturējās 
viesnīcā Brīze. pārējās pilsētas 
viesnīcās plūdi papildus 
ienākumus nav nesuši.

Viesnīcas Brīze pārvaldniece, SIA TBC 
Service komercdirektore Svetlana Ander-
sone norāda, ka ģimenes viesnīcā uzturējās 
no 23. līdz 26. martam. «Mēs viņiem pie-
šķīrām lielas atlaides, saprotot situāciju,» 
stāsta viesnīcas pārvaldniece.

Pārējās pilsētas viesnīcās un moteļos 
neviens no plūdu apdraudētajām teritori-

jām neapmetās. «Klienti mums bija, taču 
vai kāds no tiem bija evakuējies no plūdu 
skartas teritorijas, pateikt nevaru. Ja cilvē-
ki nolemj apmesties viesnīcā, viņiem tam 
ir iemesls. Mums nav tiesību viņus tinci-
nāt,» skaidro viesnīcas Jelgava adminis-
tratore. Līdzīgu atbildi sniedza arī viesnī-
cā Zemgale.

Interesi par palikšanu motelī Akva esot 
izrādījuši vairāki cilvēki no citām pilsētām, 
taču galu galā neviens to neesot izmanto-
jis. «Cilvēkiem nav naudas, viņi atbrauc, 
paskatās, nofotografējas un brauc mājās,» 
novērojumos dalās moteļa direktors Ser-
gejs Lapšins. Plūdu dienās motelis arī ne-
esot uzņēmis cilvēkus, kuri savas applūdu-
šās mājas uz laiku nolēmuši nomainīt pret 
siltu viesnīcas gultu. 

daļa uzņēmēju palu laikā labi nopelnījuši

Policija plūdu 
laikā sodīja 
autobraucējus

no ūdens glābās arī viesnīcā
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Uz jautājumu, vai vēlme iegādāties māju, 
zemi vai cita veida īpašumu ūdens tuvumā 
pēc nesenajiem plūdiem būs mazinājusies, 
SIA Latio nekustamo īpašumu tirdzniecības 
speciālists Viktors Svirkovskis atbild: «Ja mā-
joklis celts, ņemot vērā iespējamo applūšanas 
risku, problēmām nevajadzētu būt, turklāt 
ūdens cilvēkus vilinājis vienmēr. Taču nekus-
tamo īpašumu tirgū, it sevišķi gruntsgabalu 
jeb zemes tirgū, valda sasalums, un poten-
ciālie pircēji to iegādei patērē krietni vairāk 
laika. Šogad, iespējams, būs īpašumi, kurus 
pircēji nevēlēsies iegādāties.»

Jautāts, vai nav gaidāms, ka cilvēkiem, 
kas vēlēsies pārdot īpašumu, kuru skāruši 
šā gada plūdi, to būs grūti izdarīt un vai po-

tenciālie pircēji varētu kļūt par cenas notei-
cējiem, norādot uz plūdu risku, Latio pārstā-
vis pieļauj, ka tā varētu notikt: «Iespējams, ka 
šādu īpašumu pārdevēji apgalvos, ka konkrē-
tā teritorija nekad nav applūdusi. Tādēļ ietei-
cams vērsties pašvaldībā, jo tikai tur var gūt 
objektīvu informāciju par kādu īpašumu.»

Arī nekustamā īpašuma kompānijas Arco 
Real Estate Jelgavas filiāles vadītāja Santa No-
vicka uzskata, ka plūdi krasas pārmaiņas šajā 
tirgus segmentā nevarētu radīt, arī norādot, 
ka ir daļa cilvēku, kuri vienmēr vēlējušies ie-
gādāties īpašumus ūdens tuvumā.

«Protams, ja līdzīga situācija atkārtotos 
regulāri, tas atstātu iespaidu uz tirgu. Ir vie-
tas, kuras plūdos cietušas ievērojami vairāk 
par citām, bet jāņem vērā, ka apmēram pusei 
Jelgavas teritorijas ir applūšanas risks,» viņa 
skaidro. «Tādā gadījumā visi šajā zonā esošie 
īpašumi būtu pircējiem neinteresanti vai pie-

ejami par ļoti zemu cenu. Taču tā nav, un ne-
domāju, ka būs arī turpmāk.»

«Jebkura vieta var ciest kādā no dabas 
stihijām – arī īpašums klajā laukā vai meža 
malā ir pakļauts riskam – piemēram, uznā-
kot spēcīgai vētrai. Tomēr cilvēki saprot, ka 
šādi faktori, ja tiem nav regulārs raksturs, ne-
var būtiski ietekmēt cenu. Turklāt, piemēram, 
zināms, ka Rīgā ik reizi pēc spēcīgām lietus-
gāzēm ir plūdi – tomēr tas neietekmē īpašu-
mu cenas,» norāda nekustamā īpašuma spe-
ciāliste.

Arī SIA Zemgales īpašumi direktore Lud-
mila Potapova uzskata, ka plūdi krasas pār-
maiņas nekustamā īpašuma tirgū neatnesīs: 
«Varbūt tikai atsevišķos darījumos pircēji pēc 
Zemesgrāmatas datiem konstatēs, ka objekts 
uzbūvēts applūstoša zonā, kā dēļ vienošanās 
ar pārdevēju var nenotikt, taču uzskatu, ka 
tādu gadījumu būs maz.» 

plūdi

Nekustamā īpašuma tirgus pēc plūdiem 
var mainītiesPlūdi Jelgavā un apkaimē nodarījuši dažādus 

postījumus, tostarp arī nekustamajam īpašumam. 
Tas varētu ietekmēt nekustamā īpašuma tirgu, taču 
ne krasi, uzskata aptaujātie eksperti.

skats uz sniega ielu no Būriņa ceļa 22. marta pēcpusdienā. romas ielas rajons 23. martā ap pulksten 18.

skats uz sniega ielu no stiebru ielas stūra 22. marta pēcpusdienā. kafejnīca Zemnieka cienasts 23. martā ap pulksten 18.
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šā gada plūdos applūda ievērojams skaits 
mājsaimniecību, taču tas neatbaidīs arī 
turpmāk celt ēkas ūdens tuvumā, norāda 
vairāki nekustamā īpašuma speciālisti.

«Manuprāt, liela daļa iedzīvotāju, kuru mājas 
šogad applūda, ar to jau bija rēķinājušies. Ar 
apbūvi ūdenskrātuvju tuvumā problēmām ne-
vajadzētu būt, ja cilvēki ēkas cels atbildīgi, ie-
vērojot attiecīgo augstumu virs jūras līmeņa,» 
uzskata SIA Latio nekustamo īpašumu tirdz-
niecības speciālists Viktors Svirkovskis. 

«Šogad bija redzami daudzi īpašumi ar pla-
kātu Pārdod apbūves gabalus, lai gan šīs terito-
rijas izskatījās pēc ezera,» turpina V. Svirkovs-
kis. «Tādēļ jāatgādina, ka zemes robežu plānos 
un Zemesgrāmatu apliecībās ir atzīme «applū-
šanas risks», kas nav izdarīta nejauši, jo norā-
da iespējamo ūdens celšanās līmeni, un šī gada 

plūdi parādīja, ka pret to nevajag izturēties ne-
vērīgi. Tādēļ, pirms veikt būvniecību, ir svarīgi 
noskaidrot, vai teritorija mēdz applūst.»

Līdzīgi uzskata arī Ozolnieku uzņēmējs 
Jānis Uzars, kura būvniecības firma Uzars rea-
lizējusi daudzdzīvokļu mājas projektu Iecav-
krasti Iecavas upes krastā. Neskatoties uz liela-
jiem plūdiem, ūdens ēku neskāra, tādēļ J. Uz-
ars uzskata – ja visu dara pareizi, vispirms pār-
baudot iespējamo ūdens celšanās līmeni, ēkas 
pamatus ieliekot pareizajā augstumā un ievē-
rojot pašvaldības būvnoteikumus, plūdi mā-
jokļus nevar apdraudēt. «Tādēļ daudzi, kurus 
skāra dabas stihija, nemaz to nenožēloja, bet 
gan priecājās, izbaudot savdabīgo romantiku, 
kas bieži negadās. Turklāt manā rīcībā nav in-
formācijas, ka Ozolnieku novadā būtu applū-
dis kāds no jaunajiem projektiem, ūdens skā-
ra tikai pirms daudziem gadiem celtās ēkas,» 
stāsta uzņēmējs, norādot, ka plūdi viņu tikai 
vēl vairāk iedvesmojuši turpināt iesākto, to-

starp celt drošus namus ūdens tuvumā.
SIA Zemgales īpašumi direktore Ludmi-

la Potapova uzskata, ka šogad, vismaz Jelga-
vā, applūda tikai jaunās ēkas, jo cilvēki, kas 
mājokļus ūdenstilpju tuvumā cēluši pēdē-
jos gados, nav ņēmuši vērā applūšanas risku. 
«Pirms daudziem gadiem būvētās ēkas tika 
celtas apdomīgi, zinot, ka jārēķinās ar šādu 
risku,» norāda L. Potapova. Taču arī viņa pie-
krīt, ka cilvēki tik un tā turpinās apgūt upju 
un citu ūdenstilpju krastus.

Tam, ka apbūve ūdenskrātuvju tuvumā 
negrasās apsīkt, piekrīt arī nekustamā īpašu-
ma kompānijas Arco Real Estate Jelgavas filiā-
les vadītāja Santa Novicka, kura saka: «Galve-
nais, lai projekts tiek celts pārdomāti, aprēķi-
not iespējamos riskus un maksimāli nodroši-
noties pret tiem. Protams, pēc notikušā cilvē-
ki droši vien rūpīgāk izvērtēs iespējamos ris-
kus un vairāk pret tiem nodrošināsies, ceļot 
jaunus īpašumus ūdens tuvumā.» 

G a ļ i n a  S t u b a i lo va

valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta (vugd) priekšnieks ainars 
pencis uzskata, ka daļai pašvaldību 
jāuzņemas vaina par to, ka tās ļāvušas 
iedzīvotājiem būvēties šogad plūdu 
skartajās teritorijās.

«Man, esot glābšanas dienesta vadītājam, 
nav tiesību novelt vainu uz vienu vai otru, bet 
katrā gadījumā, tīri cilvēcīgi redzot, nav izpro-
tams, kā var dot piekrišanu palieņu pļavu ap-
būvēšanai. Labi, es saprotu, ka ir tikai atseviš-
ķi gadījumi un tur nekad mūžā nav bijuši plū-
di, bet tagad ūdens līmenis pacēlies,» aģen-
tūrai BNs sacīja A. pencis, raksta diena.lv.

Viņš uzskata, ka visām atbildīgajām insti-
tūcijām, tostarp apdrošinātājiem, vajadzētu 
izvērtēt plūdus un pavērtēt, kāda varētu būt 
nākotne. «Varbūt pēc katriem pieciem ga-
diem tagad tā būs, un kas par to visu atbil-
dēs?» retoriski vaicāja VUgd priekšnieks.

a. Pencis gan domā, ka meklēt vainīgos 
pašvaldībās, kas devušas piekrišanu būvē-
ties ūdenskrātuvju tuvumā, ir bezjēdzīgi. «Ta-
gad viss mainījies, jo ir novadi, un neviens 
nav vainīgs, pašvaldību reforma beigusies, 
un neviens nebūs vainīgs, jo bija cilvēki, kuri 
neko nezināja un nopirka mājas, un domāja, 
ka būs jauka dzīvošana, bet beigās izrādās, 
ka dzīvo ūdens peļķē,» teica a. Pencis.

«Es neesmu soģis, bet, tīri cilvēcīgi do-
mājot, kādam vajadzētu atbildēt par to,» uz-
svēra ainars Pencis, piebilstot, ka tie, kas ap-
zināti vēlējušies būvēties ūdens tuvumā, ir 
personīgi atbildīgi par to. 

b a i b a  lu l l e ,  n e at k a r ī g ā  r ī ta  av ī z e 

F oto :  a R ma n d S  S lo K e n b e R G S

tūrisma nozare valstī vienubrīd tika 
kūrēta no jelgavas novada kārniņiem, 
no kurienes plūdu dēļ nevarēja izkļūt 
tūrisma attīstības valsts aģentūras (tava) 
direktors armands slokenbergs.

A. Slokenberga ģimene tika evakuēta, bet 
pats TAVA šefs palika sargāt māju un cīnīties 
ar plūdiem. Applūduši bija visi tuvumā esošie 
ceļi, apkārtne, pa kuru viņš un kaimiņi pār-
vietojās ar laivu vai dažkārt kājām hidrotēr-
pā, ūdenim sniedzoties līdz padusēm. 

A. Slokenberga mājās ūdens ieplūda pag-
rabā, kurā atrodas mājas komunikācijas, apku-
res katls. «Svarīgi, lai plūdos turpinās elektro-
enerģijas padeve. Kamēr elektrība nav atslēg-
ta, vēl var cīnīties, apmēram pusotras stundas 
laikā izsūknēju ārā ūdeni, kas atkal satecēja trīs 
stundu laikā. Bet nesūknēt arī nevarēja, jo tad 
ūdens atrod spraugas, kur ieplūst tālāk,» stāstī-
ja A. Slokenbergs. Viņš spriež, ka elektrosada-
les kastes, skaitītājus Latvenergo vajadzēja iz-
vietot augstāk, rēķinoties ar potenciālo plūdu 
draudiem, nevis kā tagad – kā kurai mājai.

Dārzā upes pusē ūdens līmenis bija pa-
cēlies par pāris metriem. «Dzīve uz ūdens kā 
Venēcijā,» salīdzina tūrisma kūrētājs.

Plūdu dēļ TAVA šefs atcēla plānoto ko-
mandējumu uz Zviedriju, bet turpināja strādāt, 
lasot un gatavojot dažādus darba dokumentus, 
telefoniski un ar interneta starpniecību komu-
nicējot ar aģentūras darbiniekiem un citiem.

A. Slokenbergs prognozē, ka tagad varē-
tu izvērsties interesantas sarunas ar apdroši-
nātājiem, katrai pusei par plūdiem droši vien 
būšot savs viedoklis.

Neraugoties uz prognozējamajiem zau-
dējumiem un neērtībām, A.Slokenbergs ne-
nožēlo, ka iegādājies māju pie upes, kuru iz-
bauda vasarā. «Visam savi plusi un mīnusi, ar 
ko jārēķinās. Līdz šim, 10 gadu laikā, bija vie-
ni plūdi, kas bija lieli, bet ne tik lieli kā tagad. 
Bet nožēlot nav ko.» 

applūdušie kārniņi.

«apmēram pusotras stundas laikā 
izsūknēju ārā ūdeni, kas atkal satecēja trīs 
stundu laikā. Bet nesūknēt arī nevarēja, 
jo tad ūdens atrod spraugas, kur ieplūst 
tālāk,» stāstīja tūrisma attīstības valsts 
aģentūras direktors armands slokenbergs.

Plūdi ietekmē Tūrisma attīstības 
valsts aģentūras darbu

turpinās celt mājas pie ūdens
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Vietu pašvaldības bērnudārzos 
gaida 2061 bērns
Grupu komplektācija un vietu piešķiršana 
Jelgavas pašvaldības bērnudārzos jau otro 
gadu notiek pēc vienotās rindas principa. 
Līdz šī gada 1. martam pašvaldības bērnu re-
ģistrā pirmsskolas izglītības apguvei bija pie-
teikts 2061 bērns vecumā no pāris mēnešiem 
līdz pieciem gadiem.

845 mazuļiem, kuri dzimuši no 2003. līdz 
2009. gadam, vecāki kā vēlamo bērnudārzu 
gaitu uzsākšanas laiku norādījuši 2010./2011. 
mācību gadu, bet rindā palikuši arī 537 bēr-
ni, kuri to vēlējās vēl šajā – 2009./2010. mā-
cību gadā. Vietu uz 2011. gadu gaida 569, uz 
2012. gadu – 94, uz 2013. gadu – 14 bērni, bet 
uz 2014. un 2015. gadu reģistrēts pa vienam 
mazulim.

«Visi 537 bērni, kuru vecāki kā vēlamo 
norādījuši šo mācību gadu, bet vietas pie-
dāvājumu nav saņēmuši, nekur nepazudīs, 
jo mēs turpinām strādāt ar visiem pieteiku-
miem,» uzsver Jelgavas Izglītības pārvaldes 
(JIP) galvenā speciāliste pirmsskolas izglītī-
bas jautājumos S. Joma, atgādinot, – jo agrāk 
vecāki bērnu pēc dzimšanas reģistrē, jo viņš 
ir izdevīgākā pozīcijā.

«Diemžēl jāatzīst, ka rinda ir lielāka 
nekā vietu piedāvājums, un mēs nespējam 
uzņemt visus gribētājus. Ir daudzi bērni, 
kuri gaida rindā uz pašvaldības bērnudārzu 
un tajā pat laikā apmeklē privātos dārziņus. 
Ir gadījumi, kad vecāki atsakās no piedāvā-
tās vietas pašvaldības bērnudārzā, jo ģime-
ne var atļauties maksāt par privāto bērnu-
dārzu un izdara izvēli par labu bērnam, jo 
viņš ir pieradis un labi jūtas, arī vecākiem 
izveidojies labs kontakts ar personālu. Tādā 
gadījumā vieta tiek piešķirta nākamajam 
rindā esošajam bērnam,» situāciju skaidro 
JIP speciāliste.

JIP mājaslapā, sadaļā Pirmsskolu rin-
das, vecāki, ievadot sava bērna personas da-
tus, var redzēt savas atvases pozīciju vieno-
tajā reģistrā. Pamatkomplektāciju jaunajam 

2010./2011. mācību gadam plānots veikt mai-
jā – nedaudz vairāk nekā 300 ģimenes sa-
ņems vēstuli par bērnam piešķirtu vietu paš-
valdības bērnudārzā. Taču ja vietas piedāvā-
jums nav saņemts maijā, tas nenozīmē, ka 
bērns bērnudārzā netiks uzņemts. Nenokom-
plektētās vai atbrīvojušās vietas tiek piešķir-
tas visa mācību gada garumā – vēstuli par 
piešķirto vietu var saņemt arī augustā, sep-
tembrī vai pat decembrī.

nevar samaksāt par 
pašvaldības bērnudārzu
Sākot no pērnā gada septembra līdz de-
cembra beigām, bērnu mainība pašvaldī-
bas pirmsskolas izglītības iestādēs bija sa-
līdzinoši liela – 173 mazuļi. «Tie ir bērni, 
kuri dažādu iemeslu dēļ pārtrauca apmek-
lēt bērnudārzu, un viņu vietā rindas kārtībā 
uzņemti citi. Tas saistīts gan ar dzīvesvietas 
maiņu, gan ar to, ka vecāki zaudējuši darbu 
un vairs nevar atļauties bērnu laist dārziņā,» 
skaidro S. Joma.

«Diemžēl visām ģimenēm, kuras vēlas 
laist savu mazuli pašvaldības pirmsskolas iz-
glītības iestādē, nevaram šo iespēju nodroši-
nāt, tāpēc meklējam alternatīvus piedāvāju-
mus. Divās Jelgavas pašvaldības skolās – spe-
ciālajā internātpamatskolā un 2. pamatskolā 
izveidotas rotaļu grupas četrgadīgajiem bēr-
niem, kur trīs stundas dienā drošā vidē, pro-
fesionālu pedagogu vadībā bērni var darbo-
ties kopā ar saviem vienaudžiem. Turklāt ve-
cākiem tas neko nemaksā.»

Pašvaldības bērnudārzos vecākiem jā-
maksā tikai par bērnu ēdināšanu. Bēr-

niem līdz trīs gadu vecumam tie ir 1,40 lati, 
bet no trīs gadiem līdz skolas vecumam – 
Ls 1,70 dienā.

izņemot bērnu, atkal jāstājas 
rindas galā
Vietas piešķiršanu pašvaldības pirmssko-
las izglītības iestādēs nosaka Jelgavas domes 
saistošie noteikumi, un saskaņā ar tiem, nav 
paredzēta vietas saglabāšana, ja vecākiem ir 
finansiālas grūtības. «Tajā pat laikā, notei-
kumos paredzēts, ka vieta tiek saglabāta trīs 
mēnešus, ja bērnam ir vajadzīga veselības no-
stiprināšana. Lielākā daļa gadījumu attiecas 
uz speciālo grupu audzēkņiem, kuriem laiku 
pa laikam jāpiedalās rehabilitācijas prog-
rammās. Lai gan ir arī mazuļi, kuri bērnu-
dārza gaitas uzsākuši pusotra vai divu gadu 
vecumā, bet, sākoties akūtam slimošanas 
periodam, izrādās, ka bērns nav gatavs šim 
režīmam un slodzei, jo nav norūdījies. Un 
tad ģimenes ārsti iesaka mazulim pagarināt 
«mājās būšanas periodu» par trim mēnešiem 
un nostiprināt imunitāti,» teic JIP speciāliste.

Ja ģimene pieņem lēmumu par «bērna iz-
ņemšanu no bērnudārza» ne iepriekš minēto 
iemeslu dēļ, tad atkal pretendēt uz vietu paš-
valdības bērnudārzā var tikai no jauna reģis-
trējoties rindā.

S. Joma neslēpj, ka jautājums par to, ko da-
rīt, kad vecāki bērnu vairs nevar atļauties laist 
bērnudārzā, esot ļoti sarežģīts, taču jāsaprot, 
ka bērnudārzs nevar stāvēt tukšs. «Pašvaldība 
nevar maksāt par pakalpojumu, kas netiek iz-
mantots. Likumsakarīgi, ka neaizņemtā vieta 
tiek piešķirta nākamajam rindā esošajam bēr-

pašvaldības bērnudārzos 
veidojas rinda, 
daļa privāto – pustukši

Ekonomiskā krīze ietekmējusi arī bērnu skaitu un mainību pašvaldības un 
privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs. Par aktuālo pilsētas bērnudārzos 
stāsta Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste pirmsskolas 
izglītības jautājumos Sarmīte Joma un privāto bērnudārzu vadītāji.
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nam. Mēs esam modelējuši dažādas situācijas 
un domājuši, kā būtu, ja šo vietu piešķirtu ti-
kai uz laiku. Tiesa, pieaugušam cilvēkam var 
pateikt, ka tas ir tikai uz laiku, taču ar bērnu 
tā nevar, teic S. Joma. Viņa skaidro, ka nebūtu 
pareizi ģimenei pateikt, ka termiņš ir beidzies, 
un bērns no dārziņa jāņem ārā.

Piecus un sešus gadus veco bērnu sagata-
vošana skolai ir obligāta. Vietas visiem šiem 
mazuļiem pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs nepietiek, tāpēc sešās Jelgavas skolās 
tiek nodrošināta iespēja apgūt šo programmu 
skolās izveidotajās pirmsskolas grupās.

Vasarā jādodas uz citu 
pašvaldības bērnudārzu
Arī šogad visi pašvaldības bērnudārzi kādu 
laiku būs slēgti, tādēļ to mazajiem audzēk-
ņiem tiks piedāvāta un nodrošināta iespēja 
doties uz kādu citu pirmsskolas izglītības 
iestādi. «Plānots, ka bērnudārzi Kamolītis un 
Pasaciņa ēku siltināšanas darbu dēļ būs slēgti 
jau no 31. maija līdz pat 23. augustam, savu-
kārt pārējie pašvaldības dārziņi strādās pēc 
vasaras grafika,» informē S. Joma.

Saskaņā ar plānoto pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestāžu darba grafiku šī gada 
vasarai, no 14. jūnija līdz 18. jūlijam nedarbo-
sies Gaismiņa, Lācītis un Rotaļa, bet no 19. jū-
lija līdz 23. augustam – Sprīdītis, Zemenīte un 
Vārpiņa.

Analizējot pagājušā gada pieredzi, kad dār-
ziņi strādāja vasaras režīmā, vidējais apmek-

lējuma rādītājs bija ap 270 bērni, taču šogad 
skaitlis varētu būt mazāks. «Sliecos domāt, ka 
šogad visiem 530 bērniem, kurus vecāki aptau-
jā pieteica, dārziņu vasarā tomēr nevajadzēs. 
Taču jebkuram, kuram šī vieta būs vajadzīga, 
tā tiks nodrošināta, pat ja mums būs jāatver pa-
pildus grupas plānotajām,» teic speciāliste.

Vasarā grupas ir jauktas, jo pirmsskolas 
izglītības iestāžu darbinieki dodas atvaļināju-
mā. «Iespēju robežās mazākos bērniņus lik-
sim kopā ar mazākajiem, lielākos ar lielāka-
jiem, jo kopā ar vienaudžiem ir interesantāk 
un saturīgāk darboties,» zina stāstīt S. Joma, 
piebilstot, ka arī dienas režīms mazajiem esot 
atšķirīgs no lielajiem.

privātajos bērnudārzos 
ir brīvas vietas
Jelgavnieki.lv aptaujātie septiņu privāto 
pirmsskolas izglītības iestāžu īpašnieki un 
vadītāji atšķirīgi raksturo situāciju savā bēr-
nudārzā. Citā brīvu vietu gandrīz nav, taču ir 
arī tādi, kuros varētu uzņemt vēl aptuveni par 
pusi vairāk mazuļu.

Privātās izglītības iestādes Alfa vadītā-
ja Arita Lauka norāda, ka viņas vadītajā bēr-
nudārzā esot tikai dažas brīvas vietas. Pil-
nas esot mazo bērnu grupiņas, ko A. Lau-
ka skaidro ar to, ka Alfu mazuļi var apmeklēt 
jau no pusotra gada vecuma. Aptuveni sešas 
brīvas vietas ir bērnudārzā Rūķu māja, kurā 
pašlaik esot pierakstīti 85 mazuļi. Par bēr-
nu skaitu nevar sūdzēties arī privātajā pirms-

skolas izglītības iestādē Zvaigznīte. «Dārziņā 
pierakstīti 148 bērni, un plānots, ka nākama-
jā mācību gadā varētu uzņemt vēl kādus trīs-
desmit mazuļus,» uzsver Zvaigznītes vadītāja 
Ludmila Korsaka.

Taču ir bērnudārzi, lielākoties lielie, ku-
ros vairāk nekā trešdaļa vietu ir brīvas, pie-
mēram, bērnudārzā Pīlādzītis pašlaik ir aptu-
veni 100 vietas brīvas no 250 iespējamajām. 
Vēl 25 bērnus jeb vienu pilnu grupiņu varētu 
uzņemt arī privātajā bērnudārzā Pūčuks, kurā 
šajā mācību gadā pierakstīti 95 mazuļi. Sa-
vukārt vēl par pusi vairāk mazuļu varētu uz-
ņemt bērnudārzā Varavīksne. To šajā mācību 
gadā apmeklē 90 bērni.

Pirmsskolas izglītības iestādes Saulītes 
rakari vadītāja Ilze Tomašūna stāsta, ka pēc 
pašvaldības standartiem viņas bērnudārzā 
maksimālajam bērnu skaitam jābūt 144, pro-
ti, 24 bērni grupā. Arī pusotra divu gadu veco 
bērnu grupās. «Manuprāt, tas nav normāli,» 
uzskata I. Tomašūna. «Mēs piedāvājam šādu 
grupu komplektāciju: līdz trīs gadu vecumam 
grupā ir 16-18 bērni, 4-7 gadu vecuma grupā 
ir 20-22 bērni.»

Pašlaik Saulītes rakaros rindā uz jūniju 
pieteikušies 12 mazie bērni. Vēl var pieteikties 
bērni 4-6 gadu vecumā. Īpaši tiek gaidīti vecā-
ki, kuri vēlētos, lai viņu bērni nākamajā mācī-
bu gadā apgūtu slidotprasmi, ar vēlāku specia-
lizāciju hokejā vai daiļslidošanā. «Jelgavas Le-
dus halle ir tikai trīs minūšu attālumā no mūsu 
iestādes,» uzsver bērnudārza vadītāja. 

pašvaldības bērnudārzos vecākiem jāmaksā tikai par bērnu 
ēdināšanu. Bērniem līdz trīs gadu vecumam tie ir 1,40 lati, bet 
no trīs gadiem līdz skolas vecumam – ls 1,70 dienā.

Maksa privātajos bērnudārzos
Mācību maksa mēnesī Maksa par ēdināšanu dienā

SIa Edgars un Tamāra pirmsskolas 
izglītības iestāde Pīlādzītis

Ls 60 Ls 1,7 (trīs ēdienreizes, 
var maksāt arī par bērna 
ēdināšanu tikai divas reizes 
dienā)

SIa Pūčuks pirmsskolas izglītības 
iestāde

Ls 60 Ls 1,7

SIa Evons pirmsskolas izglītības 
iestāde Zvaigznīte

Ls 60
(par diviem bērniem no 
vienas ģimenes jāmaksā 
Ls 45, par trim – Ls 40)

Ls 1,2

SIa Mītavas elektra pirmsskolas 
izglītības iestāde Varavīksne

Ls 60 Ls 1,7

SIa Rūķu māja Ls 70 Ls 1,5

Privātā pirmsskolas izglītības 
iestāde Alfa

Ls 80 Ls 2

SIa Psiholoģijas centrs pirmsskolas 
izglītības iestāde Saulītes rakari

Ls 65 (Jelgavas bērniem)
Ls 58 (Jelgavas un 
Ozolnieku novada bērniem)

Ls 1,6
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 Jūs esat aktīvs cīnītājs par taisnību. 
Kāpēc to darāt?

Es jau kādus 30 gadus cenšos palīdzēt cil-
vēkiem. Par sabiedriski aktīvu cilvēku kļuvu 
pēc atgriešanās no armijas. Nekad neesmu 
pagājis garām kādai problēmai, kuru varu pa-
līdzēt atrisināt. Esmu gājis un palīdzējis cilvē-
kiem. Šādi esmu rīkojies vienmēr, nedomāju 
tikai par sevi un savu ģimeni. Tas ir katra cil-
vēka pienākums. Nekad jau nevar zināt, kad 
pašam vai tuviniekiem vajadzēs palīdzību. 
To nevar paredzēt. Ja nedošu es, man arī ne-
viens nedos. Ne velti Rainis Zelta zirgā raks-
tīja: dots devējam atdodas. Šis ir ļoti labs un 
pareizs princips, kā palīdzēt citiem cilvēkiem 
jebkurā vietā. Un, ja pietiek veselības, laika 
un enerģijas, tad tas ir jādara!

Dažādos laikos esmu vadījis dažādas sa-
biedriskas organizācijas, 1989. gadā nodibi-
nāju Latvijas Nacionālās neatkarības kustības 
Auces nodaļu, biju tās pirmais vadītājs.
 Vai jūs jūtat, ka varat ko panākt?
Protams. Visgrūtākais ir sākums, bet tad, 

kad cilvēkam esi palīdzējis, piemēram, no-
kārtojis samaksu par darbu nakts laikā vai 
panācis atvaļinājuma palielināšanu, ir prieks, 
ka padarītas daudzas konkrētas lietas, kas 

nes cilvēkiem labumu. Tiesa, ir nepatīkami, 
ja kāds saka, ka, palīdzot cilvēkiem, meklē-
ju kašķi. Bet pie tā jāpierod. Uz priekšu virza 
apziņa, ka esmu izdarījis labu darbu, nevis tā-
pēc, lai man par to pateiktu paldies.
 Vai esat saņēmis gandarījumu par 

savu darbu?
Jā, tad, kad redzu, ka neesmu veltīgi tē-

rējis savu laiku, palīdzot konkrētam cilvēkam 
vai cilvēkiem. Tas ir vissvarīgākais.

Aizstāvot cilvēku intereses, esmu piedalī-
jies vairākos tiesu procesos. Vislielākais gan-
darījums pa visiem šiem gadiem – esmu pa-
nācis, ka daudzbērnu ģimene paliek savā dzī-
voklī. Tiesa Jelgavā pirms gadiem pieciem se-
šiem 14. decembrī pieņēma lēmumu izlikt uz 
ielas daudzbērnu ģimeni ar septiņiem bēr-
niem bez citas dzīvojamās platības ierādīša-
nas. Galvenais bija palīdzēt bērniem.

Jelgavā uzvarēt tiesā pašvaldību nav ie-
spējams. Vispār šādas lietas Latvijā, kā rāda 
mana pieredze, var uzvarēt tikai divos līme-
ņos. Tiekot līdz trešā līmeņa tiesai, tā visu 
iepriekš panākto nosvītro, bet tas parasti ir 
divu trīs gadu darbs.

Zaudējot tiesu divos līmeņos Jelgavā, šī 
ģimene vēl aizvien mitinās tajā pašā dzīvok-
lī. Ar savu iejaukšanos šajā lietā, panācu pub-
licitāti, tāpēc neviens vairs neuzdrīkstējās ģi-
menei ķerties klāt.

 Jūs stāstījāt par tiesu Jelgavā. Vai arī 
citur ir tāpat?

Jums ļaus uzvarēt divās tiesu instan-
cēs, lai radītu iespaidu, ka pie mums ir de-
mokrātija, tiesiska valsts utt. Man ir do-
kumenti, kuros Augstākās tiesas Senāts 
par dažādiem jautājumiem atbild gandrīz 
vārds vārdā.
 Kamēr kāds augsta līmeņa vadītājs 

netiks sodīts, nekas taču nemainīsies.
Viss ir ļoti vienkārši. Kāpēc toreiz, pirms 

pašvaldību vēlēšanām, Finanšu policija Jel-
gavas mēram Andrim Rāviņam uzlika roku 
dzelžus un aizveda uz Rīgu?

Cirkulēja neoficiāla informācija, ka Rā-
viņš un viņa pārstāvētās partijas vietējais lī-
deris pārstājuši dalīties ar partijas vadību, kas 
savukārt norādīja – būs problēmas, pašam 
jātiek galā. Tās ilgi nebija jāgaida. Mēs cītī-

sabiedrība

tikt vaļā no verga gara sevī
Jelgavnieki.lv redakcijā viesojās biedrības Latvijas iedzīvotāju apvienība Jelgavas 
nodaļas vadītājs aivars Blūmfelds, kas aktīvi palīdz cilvēkiem risināt problēmas.
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gi strādājām, vācām Ģenerālprokuratūrai un 
KNAB materiālus par Rāviņu.
 Runāja, ka Rāviņa arestu panācis 

Tautas partijas deputāts Arnis Razmino-
vičs.

Ko nu Razminovičs. Viņš pieslēdzās tikai 

tad, kad deviņas des-
mitdaļas darba bija pa-
darīts.
 Tas ir jūsu no-

pelns?
Protams. Mēs mē-

nešiem ilgi pie tā strā-
dājām.

Bet Rāviņš pielū-
dzās saviem partijas 
bosiem un sakārtoja 
finanses. Un tad kādā 
televīzijas intervijā In-

dulis Emsis, kas toreiz bija Saeimas priekšsē-
dētājs, nejauši pateica, ka Rāviņu izpestījuši 
nelikumīgi, un aprāvās.
 Tātad kāds cilvēks no tautas tomēr 

var panākt Rāviņa arestu. Tas nav nekas ne-
iespējams?

Jā, var. Mani nopelni tur ir maz, jo strā-
dājām vesela cilvēku grupa, vācām materiā-
lus. Es nebiju viens.

Jelgava ir viena no Zemnieku savienības 
barotavām. Kāpēc vajadzīgas valsts uzņēmu-
mu padomes un valdes? Tās ir partiju melno 
kašu barotavas, jo visās padomēs un valdēs 
atrodas partiju virzīti cilvēki.

Tiesa mūsu valstī ir pakļauta varas parti-
jām, ja sāks darīt ko nepareizi, atradīs iemes-
lu, kā to nomainīt.
 Kāpēc Latvijā tauta ir tik pasīva, baidās 

un neprotestē pret valdošo nelikumībām?
Esmu daudzkārt ticies ar ārzemniekiem 

un stāstījis viņiem par šejienes problēmām. 
Viņi brīnās un jautā, kāpēc mēs to pieļaujam. 
Pie viņiem nekas tamlīdzīgs nenotiktu.

Acīmredzot tas ir verga gars, kas vēl jo-
projām mīt latvietī. 

latvijas iedzīvotāju apvienības 
jelgavas nodaļas vadītājs aivars 
Blūmfelds: «uz priekšu virza apziņa, ka 
esmu izdarījis labu darbu, nevis tāpēc, 
lai man par to pateiktu paldies.»
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«Daudzi trūcīgie pilsētnieki un novadu ie-
dzīvotāji labprāt iekoptu sev dārziņu, taču 
dārza instrumentu un sēklu iegādei bieži vien 
naudas nepietiek. Arī Svēteļa brīvprātīgie no-
lēmuši apstrādāt savu zemes gabaliņu, lai no 
izaudzētiem dārzeņiem varētu pagatavot siltas 
pusdienas zupas virtuves apmeklētājiem,» 
stāsta žurnāla Jelgavnieki.lv galvenais redak-
tors Māris Papēdis, aicinot cilvēkus, kuriem ir 
lieki dārza instrumenti vai sēklas, nest tos uz 
Jelgavnieki.lv redakciju līdz 30. aprīlim. 

Tāpat jelgavnieki tiek aicināti ziedot da-
žāda izmēra paklājus, lai ar tiem izklātu Svē-
teļa bērnu stūrīša auksto grīdu. 

Pilsētnieki ziedojumus var nest uz redak-
ciju, Katoļu ielā 2b, trešajā stāvā, katru darb-
dienu no pulksten 9 līdz 18, tālrunis 63090500 
vai 29509033.

Svētelī nonāk martā 
saziedotās mantas 
Žurnāla Jelgavnieki.lv galvenais redaktors 
Māris Papēdis Radošo domu un darbu centrā 
Svētelis nogādāja labdarības akcijā martā sa-
ziedotās lietas.

Līdzīgi kā iepriekš, arī šai akcijai atsau-
cās ne tikai pilsētas iedzīvotāji, bet arī dažā-
das organizācijas, piemēram, vairākus drēbju 
maisus ziedoja biedrības Lāčplēsis pārstāvji.

«Esam gandarīti, ka ziedotāju skaits kat-

ru mēnesi palielinās. Aicinām pilsētniekus 
arī turpmāk atbalstīt Jelgavnieki.lv labdarības 
akcijas,» priecīgs par cilvēku atsaucību krīzes 
laikā ir M. Papēdis, sakot lielu paldies ikvie-
nam, kurš sev nevajadzīgās mantas nolēma 
nevis turēt skapī, bet ziedot tiem, kuriem tās 
pašlaik ir tik nepieciešamas.

Apmierināta par ziedotāju atsaucību bija 
arī Svēteļa vadītāja Ingrīda Lisovska. «Mums ar 
Jelgavnieki.lv izveidojusies ļoti laba sadarbība. 
Īpaši priecīgi cilvēki bija par dvīņu ratiņiem, kas 
tika atvesti pagājušajā mēnesī,» stāsta I. Lisovs-
ka. Viņa norāda, ka daudzi atstājot arī pateicī-
bas vēstules un laba vēlējumus par iespēju bez 
maksas saņemt sev tik nepieciešamās mantas.

labdarības akcijā 
iesaistās arī politiķi
Martā saziedotās mantas jau bija nogādā-
tas Svētelī, kad Jelgavnieki.lv redakcijā tika 
atnesti divpadsmit lieli maisi ar apģērbiem 
un apaviem. Tos ziedoja politisko partiju ap-
vienības Saskaņas centrs Jelgavas organizā-
cija. Tās priekšsēdētāja vietnieks Ivars Jako-
vels pastāstīja, ka, uzzinot par akciju, orga-
nizācijas biedri nolēmuši atnest nevajadzīgās 
drēbes un apavus. 

Žurnāla Jelgavnieki.lv galvenais redaktors 
Māris Papēdis arī turpmāk ziedotājus aicina 
nest sev nevajadzīgās mantas uz redakciju, un 
katra mēneša beigās šīs lietas tiks nogādātas 
Svētelī, kur tās atradīs jaunus saimniekus. 

Jelgavnieki.lv aicina 
ziedot dārza darbarīkus

Jelgavnieki.lv 
tiekas ar lasītājiem 
Preses klubā 

Līdz ar pavasara atnākšanu un dārza darbu sākšanos, žurnāla 
un portāla Jelgavnieki.lv kolektīvs aicina pilsētniekus un 
organizācijas ziedot dārza darbarīkus un sēklas.

l i G i ta  l a p i ņ a

aizritējusi otrā tikšanās jelgavas 
preses klubā, kas vienlaicīgi bija 
arī žurnāla Jelgavnieki.lv marta 
numura atklāšana. pasākumā 
piedalījās žurnāla veidotāji un 
uzticīgākie lasītāji.

Jelgavnieki.lv marta numura tēma saistīta ar 
iespējamiem plūdu draudiem Jelgavā. apjo-
mīgs raksts veltīts arī pilsētas vēsturei – pagā-
jušo gadu lielāko plūdu aculiecinieku stāstiem 
un fotogrāfijām, par kurām jāpateicas vēstu-
res pētniekam andrim Tomašūnam. Viņš savu-
kārt saka paldies visiem tiem jelgavniekiem, 
kas uzticējuši savas ģimenes vai ikdienas dzī-
ves fotogrāfijas. «Jebkurš var kļūt par Jelgavas 
vēstures veidotāju, daloties ar fotogrāfijām, 
aprakstiem un citiem iespaidiem, kādreiz tie 
noteikti noderēs, turklāt vēstures liecības jā-
krāj jau tagad, jo diemžēl pēc 100 gadiem būs 
grūti atrast ziņas par šiem notikumiem,» uz-
skata vēsturnieks a. Tomašūns, izsakot arī ce-
rību, ka šāda sadarbība ar žurnālu varētu vei-
cināt cilvēku izpratni par vēstures nozīmību 
un aktīvu piedalīšanos tās veidošanā. 

Nodarbinātības valsts aģentūras Jelga-
vas filiāles vadītājs Māris Narvils ir pārlieci-
nāts, ka pārstāv jomu, kas pašlaik Latvijā sā-
pīga ikvienam – gandrīz katrā ģimenē ir kāds, 
kurš zaudējis darbu un, iespējams, tāpēc pat 
devies prom no Latvijas. Tāpēc M. Narvils pie-
dāvā kādā no nākamajiem žurnāla numuriem 
izvērst tēmu par karjeras izvēli: «diemžēl šī ir 
sāpīga tēma, ko pierāda arī statistika – jau-
nieši vidusskolā mērķtiecīgi neizvēlas vēla-
mo studiju virzienu un nākotnes profesiju, 
tāpēc liela daļa no viņiem nokļūst bezdarb-
nieku rindās. Svarīgi būtu veicināt jaunie-
šus nopietni apdomāt savas nākotnes studi-
ju iespējas un mērķtiecīgi virzīties savu plānu 
īstenošanā.»

Politikas maģistrs Ivars Jakovels uzsvēra, 
ka Jelgavnieki.lv ļauj skatīt kopīgo politisko 
mozaīku pilsētā, jo ataino visu politisko spē-
ku viedokli. «Iespēju, kā turpmāk attīstīt po-
litiskās tēmas, redzu politiķu atspoguļojumā 
ārpus viņu politiskās piederības rāmjiem, kas 
ļautu iedzīvotājiem un vēlētājiem viņus vai-
rāk iepazīt kā personības, nevis tikai politisko 
partiju biedrus,» I. Jakovels.

Turpmāk žurnālā būs arī sadaļa, kas vel-
tīta Jelgavas tipogrāfijā iespiestajām grā-
matām. «daudzi iedzīvotāji domā, ka līdz ar 
pārvākšanos uz jaunām telpām Langerval-
des ielā tipogrāfijas darbs ir apstājies, taču tā 
nebūt nav – pie mums tiek iespiesta gandrīz 
puse no Latvijā izdotajām grāmatām,» uzsver 
tipogrāfijas valdes loceklis Māris Matrevics.

atgādinām, ka žurnāls Jelgavnieki.lv at-
klājis Jelgavas Preses klubu, kurā reizi mēnesī 
tiekas žurnāla lasītāji un mediju pārstāvji, lai 
diskutējot uzzinātu sabiedrības viedokli, kā 
arī apmainītos idejām par pilsētā notiekoša-
jām aktualitātēm.
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futbols
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Jelgavu Latvijas futbola čempionātā šogad 
pārstāvēs divas komandas – FK Jelgava, 
kuru trenē Dainis Kazakevičs, spēlēs LMT 
virslīgā, bet dublieru komanda FK Jelga-
va-2 Sergeja Golubeva vadībā startēs 1. līgas 
čempionātā.

Futbola kluba Jelgava valdes priekšsēdē-
tājs Ainārs Tamisārs kluba prezentācijas pa-
sākumā klubā Jelgavas krekli pavēstīja, ka abu 
komandu mērķis šogad ir iekļūt labāko ko-
mandu sešniekā – attiecīgi virslīgā un 1. līgā. 
Šādu uzdevumu apstiprināja arī Dainis Kaza-
kevičs, piebilstot, ka Jelgavas komanda virslī-
gā atgriezusies uz ilgu laiku.

Ainārs Tamisārs uzsvēra, ka kluba gal-
venās komandas iekļūšana virslīgā nebūtu 
iespējama bez  sponsoru atbalsta, un aicināja 
sadarbību turpināt.

Starpsezonu periodā komanda papildinā-
ta ar 14 jauniem spēlētājiem, jo virslīga izvir-
za daudz nopietnākus pārbaudījumus nekā 
1. līga. «Komanda gājusi uz to, lai sastāvā at-
grieztos vietējie spēlētāji, kas līdz šim spēlēju-
ši citos klubos,» norāda Dainis Kazakevičs.

Jelgavā atgriezies bijušais komandas pus-
sargs Gints Freimanis, kurš spēlēja klubā 
St. Patrics Īrijā, uzbrucējs Oļegs Malašenoks 
(F.C. Hibernian, Malta), Latvijas U-21 izlases 
aizsargs Jevgeņijs Kazura (FK Suduva, Lietu-
va), kā arī  FK Jūrmala V.V. pagājušās sezonas 
vārtsargs Marks Bogdanovs. Komandu pa-

pildinājuši arī trīs 1. līgas kluba FS Metta/LU 
spēlētāji – aizsargi Māris un Mārcis Savinovi 
un uzbrucējs Vladislavs Kozlovs.

Par komandas kapteini atkal ievēlēts Va-
lērijs Redjko, kurš tāpat kā Pāvels Borma-
kovs, Ēriks Pelcis un Igors Lapkovskis, varētu 
kļūt arī par komandas līderi.

Treneris Dainis Kazakevičs ar komandas 
sastāvu ir apmierināts. Sagatavošanās posms 
aizvadīts rūpīgi, un kaut arī jaunās sezonas 
pirmās spēles būs pret pērnā gada favorītiem 
Ventspils un Skonto, jelgavnieki šīm cīņām 
būs gatavi.

D. Kazakevičs arī uzsvēra, ka nav striktas 
robežas starp virslīgas komandas sastāvu un 
dublieriem. Jebkuram spēlētājam, kurš sevi 
labi parādīs dublieros, būs atvērts ceļš uz gal-
veno komandu.

«Jelgavā futbolam ir jā-
būt sporta veidam numur 
viens,» uzskata komandas gal-
venais treneris. Pagājušajā se-
zonā FK Jelgava uz katru spē-
li pulcēja vidēji 350 līdzjutē-
jus. «Arī šogad ceram uz līdz-
jutēju atsaucību, jo futbols pie 
tukšām tribīnēm nevienam 
nav vajadzīgs. FK Jelgava spē-
les Ozolniekos varēs apmeklēt 

bez maksas,» uzsvēra A. Tamisārs, piebilstot, 
ka katrai jelgavnieku mājas spēlei jākļūst par 
pilsētas centrālo notikumu. Pirms mājas spē-
lēm līdzjutēji varēs noklausīties arī Jelgavas 
jauno rokgrupu uzstāšanos, kas varētu ilgt 
15-20 minūtes.

Jaunajā sezonā līdzjutējiem sagādāta arī 
jauna fanu atribūtika – krekls (Ls 18), šalle 
(Ls 8) un cepure (Ls 7), kuru varēs iegādāties 
kafejnīcā Tami-tami un spēļu norises vietās.

Pirmo spēli mājās – Ozolnieku stadio-
nā – jelgavnieki aizvadīs 24. aprīlī ar FK Jūr-
mala V.V. Iespējams, no augusta beigām virs-
līgas komanda mājas spēles aizvadīs Zemga-
les Olimpiskā centra stadionā, ja futbola lau-
kuma zāliens būs iesakņojies. Zāle iesēta jau 
pagājušajā gadā. Pirmās līgas komanda mājas 
spēles aizvadīs stadionā Daugava Jelgavā.

Kluba mājaslapa – www.fkjelgava.lv. 

Fk Jelgava valdes priekšsēdētāja aināra 
tamisāra demonstrēto fanu šalli var 
iegādāties kafejnīcā Tami-tami un spēļu 
norises vietās.

Lmt virsLīgas  
spēļu KaLendārs  
(1. un 2. aplis)

10. aprīlī plkst. 19 – FK Jelgava un FK Ventspils.
18. aprīlī plkst. 18 – Skonto FC un FK Jelgava.
25. aprīlī plkst. 18 – FK Jelgava un FK Jūrmala V.V.
2. maijā plkst. 18 – FK Jelgava un JFK Olimps.
8. maijā plkst. 16 – FC Tranzīts un FK Jelgava.
15. maijā plkst. 18 – SK Liepājas metalurgs un 

FK Jelgava.
30. maijā plkst. 18 – FK Jelgava un SK Blāzma.
6. jūnijā plkst. 18 – FK Jelgava un FK Jaunība.
13. jūnijā plkst. 18 – FC Daugava un FK Jelgava.
25. jūnijā plkst. 18 – FK Ventspils un FK Jelgava.
30. jūnijā plkst. 19 – FK Jelgava un Skonto FC.
10. jūlijā plkst. 18 – JFK Olimps un FK Jelgava.
25. jūlijā plkst. 17 – FK Jūrmala V.V. un FK Jelgava.
8. augustā plkst. 19 – FK Jelgava un 

SK Liepājas metalurgs.
14. augustā plkst. 18 – SK Blāzma un FK Jelgava.
22. augustā plkst. 19 – FK Jelgava un FC Tranzīts.
28. augustā plkst. 18 – FK Jaunība un FK Jelgava.
12. septembrī plkst. 14 – FK Jelgava un 

FC Daugava.

jelgavas futbolisti startē 
augstākajā sabiedrībā

Jaunais LMT virslīgas futbola klubs (FK) 
Jelgava pirmo spēli aizvadīs 10. aprīlī rīgā, 
Olimpiskajā sporta centrā, pret FK Ventspils, 
savukārt 1. līgas čempionātu 1. maijā Slokā 
pret vietējo Spartaku sāks FK Jelgava-2.

Fk Jelgava mērķis šogad ir 
iekļūt lMt virslīgas labāko 
komandu sešniekā.



24  2010.  g A dA  A p r ī L I s  •  N r .  4  ( 80 )

satiksme

p ē t e R i S  tau R i ņ š 

F oto :  a R h ī v S

Ceļu satiksmes noteikumu 24. daļas 244. pants 
vēsta: «Laikposmā no 1. decembra līdz 
1. martam visiem automobiļiem un autobu-
siem, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, 
kā arī to piekabēm jābūt aprīkotām ar riepām, 
kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos. 
Laikposmā no 1. maija līdz 1. oktobrim aiz-
liegts braukt ar transportlīdzekļiem, kuriem ir 
riepas ar radzēm.»

Kad pāriet 
uz vasaras riepām
Vasaras riepas vēlams sākt izmantot tad, ja 
vidējā diennakts temperatūra trīs dienas 
pēc kārtas turas augstāka par +7oС, jo 
vasaras riepu gumijas sastāvs un protekto-
ra zīmējums speciāli radīts šādiem apkārtē-
jās vides apstākļiem. Arī rudenī uz ziemas 

riepām jāpāriet, ja vidējā gaisa temperatūra 
trīs dienas ir +7oC. Šajā temperatūrā vasaras 
un ziemas riepām ir līdzvērtīgas īpašības, 
taču, temperatūrai pazeminoties vai paaug-
stinoties, strauji pieaug nepieciešamība pēc 
īpašībām, ko var sniegt konkrētas sezonas 
riepas.

Vasaras riepām ir cietāks gumijas sa-
stāvs un vienkāršāks protektora zīmējums ar 
spilgti izteiktām garenrievām un ūdens no-
vadīšanas kanāliem. Šādam protektoram jā-
nodrošina automobiļa stabilitāte un noturī-

ba uz sausa ceļa, viegla ūdens izspiešana no 
riepas kontaktvirsmas laukuma ar ceļu slap-
jos braukšanas apstākļos, minimāla rites pre-
testība, zems trokšņu līmenis un iespējami 
augsta nodilumizturība, kā arī jāuzlabo kom-
forts, braucot pa asfaltētiem ceļiem.

Ziemas riepas nemaina savas ekspluatā-
cijas īpašības, ja apkārtējās vides temperatūra 
ir aptuveni +5 līdz +7 grādi.

Ziemas riepu izmantošana vasarā ir ie-
spējama, taču nav vēlama. Saķere ar ceļu būs 
neefektīva (riepas taču paredzētas braukšanai 
pa sniegu un ledu), un tādēļ tās straujāk no-
dils. Nolietošanās strauji samazinās riepu no-
turību uz ceļa. Svarīgākais – izmantojot zie-
mas riepas vasarā, būtiski samazinās jūsu 
drošība uz ceļa.

Vasarai – vasaras, 
ziemai – ziemas riepas
Pirmais un svarīgākais noteikums – ziemā 
jābrauc ar ziemas, vasarā – ar vasaras riepām.

Vasaras riepas no ziemas riepām atšķi-
ras tāpat, kā vasara no ziemas. Riepu izvē-
les pareizība atkarīga no automašīnas mar-
kas, ceļa, pa kuru brauksiet, gadalaika utt. 
Katrai vasaras riepai ir savas īpatnības. Vie-
na nodrošina automašīnas stabilitāti, brau-
cot pa slapju šoseju, otra – izteiktu stabilitā-
ti liela ātruma gadījumā, trešā ir ekonomis-
kāka – tās mūžs attiecībā pret nobraukto ki-
lometru skaitu ir ilgāks.

Izvēloties vasaras riepas, rūpīgi jāap-
sver, kādi kritēriji būs galvenie. Ar labām 
un pareizi izvēlētām riepām var ieekonomēt 
līdz pat 2,6 litrus degvielas uz 100 kilomet-
riem. Ja vajadzīgas riepas, kas stabili turas 
uz ceļa, ir pietiekami klusas un labi vadā-
mas, jāizvēlas kāds no ekonomiskajiem tau-
tas klases riepu modeļiem. Ja svarīga ir rie-
pas dinamika un noturība uz slapja ceļa, jā-
pievēršas tā dēvētajām lietus riepām, kas 
cenas ziņā ir dārgākas. Turpretī sportiska 
uz azartiska braukšanas stila piekritējiem 
nešaubīgi jāizvēlas kāds no premium grupas 
riepu modeļiem.

Galvenais, ar ko ziemas riepas atšķiras no 
vasaras riepām, ir protektors un tā sastāvda-

ļas. Vasaras riepas izgatavo no cietāka mate-
riāla, kas paredzēts ekspluatācijai siltā laikā. 
Berzes dēļ protektors sakarst un kļūst mīk-
stāks. Taču ziemā šāds protektors sasalst, zau-
dē savu elastīgumu, kļūst ciets un tāpēc sa-
mazinās arī šo riepu saķeres īpašības ar ceļu. 
Jo cietāks gumijas sastāvs, jo garāks bremzē-
šanas ceļš. Ekstremālas bremzēšanas gadīju-
mā apstāšanās ceļš vasaras riepām zemās ap-
kārtējās vides temperatūrās var palielināties 
par 10-20 metriem.

Otra atšķirība ir protektora dziļums. Zie-
mas riepām tas ir astoņi milimetri un vairāk, 
kas ļauj tām viegli tikt galā ar rievās iekļuvu-
šo slapjumu un dubļiem. Savukārt vasaras 
riepa šādos apstākļos peld, neļaujot vadītājam 
droši manevrēt.

aplamais priekšstats 
par M+S riepām
Plašajā piedāvājumā pamanāmas arī riepas, 
kurām sānus rotā divi burti – M+S. Tautā 
saka – tās ir vissezonas riepas.

Vai tas nozīmē, ka tādas nopērkot, visu 
gadu var braukt bez bēdām? Lielai daļai au-
tobraucēju ir tieši tāds – visai maldinošs uz-
skats. Patiesība ir uzrakstīta uz riepas sā-
niem – Mud+Snow – dubļiem un sniegam. 
Neviena laba ziemas riepa nav normāli un 
droši ekspluatējama vasarā un otrādi – nevie-
na vasaras riepa negarantē stabilu braukšanu 
ziemā. Tātad, runājot par riepām, vārds «vis-
sezonas», būtu jāaizmirst.

pārmērīgs nodilums 
apdraud drošību
Riepas ir vienīgais elements, kas nodroši-
na automašīnas saķeri ar ceļu. No drošības 

laiks pāriet 
uz vasaras riepām

Klāt pavasaris un autobraucējiem atkal jāveic ierastā 
riepu maiņa. Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem 
laikā no 1. marta līdz 1. decembrim var lietot vasaras 
riepas, protams, vadoties un ievērojot mūsu 
klimatiskos apstākļus.

Izmantojot 
ziemas riepas 
vasarā, būtiski 

samazinās drošība 
uz ceļa
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aspekta ir svarīgi, lai riepas vienmēr 
būtu labā stāvoklī.

Normatīvos aktos noteikts šāds 
protektora dziļums: vasaras riepas jā-
maina ne vēlāk kā tad, ja protektora 
dziļums ir 1,6 milimetri. Ziemas rie-
pas jāmaina ne vēlāk kā tad, ja pro-
tektora dziļums ir 3,0 milimetri. Jo 
mazāks ir protektora dziļums, jo vā-
jāka ir riepas saķere ar ceļa virsmu. 
Jau tad, kad ir minimālais normatī-
vajos aktos atļautais protektoru dzi-
ļums, riepas saķere ar slapju ceļa se-
gumu ir samazinājusies līdz bīsta-
mi zemam līmenim. Ieteicams riepas 

mainīt, jau pirms tiek sasniegts minimālais 
atļautais protektora dziļums.

Lietotas riepas jānogādā nevis atkritumu 
izgāztuvē, bet gan uz riepu veikalu vai pie ofi-
ciālā pārstāvja, kas parūpēsies par otrreizējo 
pārstrādi. Jaunu riepu cenā ir iekļauta maksa 
par to otrreizējo pārstrādi.

riepu apkope un 
uzglabāšana
Regulāri jāpārbauda gaisa spiediens riepās 
(arī rezerves ritenim). Pareizs gaisa spiediens 
riepās uzlabo automašīnas stabilitāti, samazi-
na riepu nodilumu un ļauj ietaupīt degvielu. 
Riepas ieteicams pārbaudīt ārpus telpām un 
tad, kad riepas ir aukstas.

Tikpat svarīgi kā braukt ar atbilstošām 
riepām, ir riepu uzglabāšana to atpūtas pe-
riodā. Glabājiet riepas tumšā, sausā un vēsā 
vietā pietiekamā attālumā no benzīna, eļļas 
un smērvielām. Lielākais riepu ienaidnieks 
ir saule. Atliek riepai pasauļoties pāris nedē-
ļas un varat uzskatīt, ka tās aktīvais mūžs ir 
beidzies. Saules staru iedarbībā riepu gumi-
ja ne tikai elementāri sakalst, bet kļūst traus-
la un cieta, tāpēc ekspluatācijai gandrīz nede-
rīga. Pēc nomainīšanas riepas iespējami ātri 
nepieciešams novietot tumšā un vēsā noviet-
nē. Vislabāk tam noderēs speciālās riepu gla-
bātuves, ko arvien vairāk piedāvā autoservisi 
un riepu centri, derēs arī pagrabs vai garāža. 
Mūsu pašu drošības dēļ jāaizmirst par riepu 
glabāšanu uz balkoniem. Jāpiebilst, ka pirms 
novietošanas glabāšanā, vēlams tās ievietot 
tam speciāli paredzētos plastmasas maisos.

Ja riepas pārziemojušas uz diskiem, ne-
nāks par ļaunu tām veikt atkārtotu balansē-
šanu. 

vasaras riepas vēlams sākt 
izmantot tad, ja vidējā 
diennakts temperatūra 
trīs dienas pēc kārtas turas 
augstāka par +7oС.
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Darbi dārzā
Vietās, kur zeme ir atkususi un apžuvu-
si (rokot, vairs nelīp pie lāpstas), sagata-
vo augsni, lai aprīļa beigās tajā sētu zirņus, 
pupas, salātus, dilles, burkānus, redīsus, kā 
arī sīpolus (no sēklām) un ķiplokus. Šīs kul-
tūras jāsēj laikā, kad zied māllēpes.

Ar slāpekļa mēslojumu (15-20 grami uz 
litra, 12 m2 platībai) piebaro daudzgadīgos 
augus. Pēc tam tos vēlams piesegt ar plēves 
mājiņām – tas paātrinās ražas ienākšanos par 
7-10 dienām.

Aprīlis ir īstais laiks koku un krūmu stā-
dīšanai, jo šajā mēnesī stādītie augi lieliski ie-
dzīvojas. Pēc iestādīšanas lapu kokiem izgriež 
visus vārgos vai nepareizi augošos zarus, atli-
kušos saīsina apmēram par trešdaļu. Šāda ap-
griešana palīdz atjaunot līdzsvaru starp auga 
virszemes daļu un sakņu sistēmu, jo pat pie 
vissaudzīgākās pārstādīšanas saknes nedaudz 
cieš. Visus jauniestādītos augus uzreiz pēc 
stādīšanas dāsni aplaista. 

Kaut arī labākais laiks koku un krūmu 
zaru apgriešanai jau pagājis, tomēr līdz pum-
puru plaukšanai vēl var paspēt veikt aug-
ļu koku, ogulāju un dekoratīvo augu, kā arī 
dzīv žogu sanitāro vai veidojošo apgriešanu.

Pēc sniega nokušanas savāc pērnās la-
pas, kūlu un citas augu virszemes daļu atlie-
kas. Augsni ap koku stumbriem irdina, kā arī 
mulčē ar kūdru, kompostu vai vidējo mulču.

Atjauno balsinājumu uz koku stum-

briem. Sēnīšu slimību profilaksei kokus mig-
lo ar Bordo šķīdumu.

Telpaugi
Pēc ziemas pelēcības gribas sevi palutināt, no-
pērkot kādu ziedošu augu. Tomēr iegādājoties 
to, bieži rodas jautājumi – cik ilgi tas ziedēs, 
vai augs ir viengadīgs vai daudzgadīgs, vai pēc 
noziedēšanas to iespējams izstādīt dārzā?
 Prīmulas
Pavasarī veikalos nopērkamās prīmulas 

(Pri mula acaulis) vairāk domātas īslaicīgai acu 
priecēšanai. Tās zied vidēji trīs nedēļas un pēc 
noziedēšanas var tikt izstādītas dārzā, tomēr pie-
redze rāda, ka pēc sezonas vai divām tās iznīkst.
 Alpu vijolītes jeb ciklamenas
Ciklamenas bieži sagādā vilšanos – tām no-

dzeltē lapas, noliecas ziedneši vai sāk pūt auga 
gumi. Tas norāda, ka augs nepareizi kopts. Labi 
aprūpētas ciklamenas zied apmēram mēnesi.

Istabā ciklamenu vēlams novietot pašā vē-
sākajā vietā. Kad  augs beidzis ziedēt  un no-
metis lapas, to novieto vēsākā telpā un pēc ze-
mes atkušanas pārstāda dārzā, viegli noēnotā 
vietā. Ciklamenām nepieciešama irdena, trūd-
vielām bagāta, neitrāla vai vāji sārmaina aug-
sne. Vasarā augam ir miera periods.

Nepērciet ciklamenu, kura atradusies ze-
mākā temperatūrā par 10 grādiem vai kurai 
ir dzeltenas vai ļenganas lapas. Tiklīdz cikla-
mena pārnesta mājās, izsaiņojiet to un nolie-
ciet vēsā (+16o), gaišā, no tiešas saules noēno-
tā vietā. 

Jāuzmanās ar laistīšanu. Der vārīts vai is-

tabas temperatūras lietus ūdens, ko vēlams 
liet uz paliktņa, nesamērcējot gumu.
 Orhidejas
Lielā izvēlē ir nopērkami falenopši. Pa-

rasti šīs orhidejas zied ziemā, un ziedēšana 
var ilgt vairākus mēnešus.

Šo orhideju jaunās lapiņas izaug virs veca-
jām, veidojot vienu augu. Lapas ir vienkrāsai-
nas un biezas. Saknes ir paresnas un diezgan 
stingras, kas padara tās īpaši viegli lūstošas, it 
īpaši, ja tās ir sausas. Bieži tās nāk laukā no po-
diņa. Tas ir normāli un tās nevajag apgriezt. 
Labvēlīgos apstākļos falenopši aug visu gadu, 
tātad tie pastāvīgi jālaista un jāmēslo.

No oktobra līdz aprīlim augu novieto ne 
tālāk kā 50 cm no loga, cenšoties tam nodroši-
nāt tiešu saules gaismu 2-4 stundas dienā. No 
maija līdz septembrim falenopši no tiešas sau-
les jāsargā no plkst. 10 līdz 16, jo tā var apde-
dzināt lapas. Nepieciešams viegls noēnojums.

Laistīšanai izmanto vidēji kaļķainu krāna 
ūdeni. Ja ūdens ir ļoti kaļķains, to filtrē ar īpa-
šu filtru.

Veikalos nopērkamie falenopši dažkārt 
mēdz būt iestādīti substrātā, kura pamatā ir 
kūdra. Šādā augsnē stādītu augu reizi nedē-
ļā uz pusstundu ievieto traukā ar ūdeni, tad 
notecina un liek mierā līdz nākamajai laistī-
šanai. Substrātam starp laistīšanas reizēm jā-
izžūst gandrīz pilnībā.

Ziedkātu veidošanos veicina piecu grādu 
starpība starp dienas un nakts temperatūru, 
kura viegli nodrošināma, ja augu dienā no-
vieto saulē. 

p ē t e R i S  tau R i ņ š

jelgavas pašvaldībā saņemti jau 
60 iesniegumi ar lūgumu pagarināt sakņu 
dārzu nomas līgumus. arī citi interesenti 
var noslēgt līgumu ar pašvaldību par 
iespēju saņemt nomā sakņu dārzu. 

Lai pagarinātu nomas līgumu vai pieteik-
tos sakņu dārza nomai, iedzīvotājiem jāuz-
raksta iesniegums pašvaldībai. To var izdarīt, 
vēršoties pašvaldības Informācijas aģentū-
rā, Lielajā ielā 11, tālrunis 63005522. Pēc tam 
dārziņa pieprasītājs kopā ar Īpašuma konver-
sijas pārvaldes speciālistu vienojas par izno-

mājamo platību, informē pašvaldības preses 
sekretāre Līga Klismeta.

2010. gadā līgumu par sakņu dārza nomu 
slēdz uz sešiem mēnešiem – laika periodam 
no 1. aprīļa līdz 30. septembrim. Nomas līgu-
ma laiks ir noteikts uz dārziņu izmantošanas 
sezonu, lai samazinātu nomas maksas apmēru. 
Nākamajā gadā, ja iedzīvotāji vēlas turpināt 
apstrādāt iekopto dārziņu, līgums jāpārslēdz.

Nomas maksu 2010. gadā nosaka 1,5% ap-
mērā no Valsts zemes dienesta noteiktās ze-
mesgabala kadastrālās vērtības. 600 kvadrāt-
metru liela sakņu dārza noma uz sešiem mē-
nešiem ir 5,45 lati (ar PVN).

Jelgavas pašvaldība 2009. gadā ar iedzīvotā-
jiem bija noslēgusi 141 sakņu dārzu nomas līgu-
mu par kopējo platību 18,6 hektāri, 2008. ga dā – 
128 līgumus par 21,17 hektāriem, 2007. gadā – 
142 līgumus par 18,4 hektāriem. 

dārzkopja darbi 
aprīlī

Laikā, kad noris ziemas pēdējās cīņas 
ar pavasari, dārzkopji nesēž dīkā. Tiek 
iepirktas sēklas un dārza inventārs, lai 
sezonas sākumu varētu sagaidīt godam.

aicina pagarināt sakņu dārzu nomas līgumus
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Pašlaik uzņēmumā top pirmie bezpilota lid-
aparāti, kas domāti klientiem visā pasaulē. 
Paredzēts, ka sērijveida ražošana sasniegs 
50 lidmašīnas gadā.

nekādas romantikas – 
tikai biznesa projekts
Uzņēmuma UAV Factory īpašnieks Konstan-
tīns Popiks, kas maģistra grādu ieguvis Liver-
pūles universitātes Aerokosmiskajā fakultā-
tē Lielbritānijā, uzsver, ka šī ir tikai biznesa 
ideja un projekts. Tātad nekādas romanti-
kas, kas allaž saistās ar debesīm un lidošanu. 
Pasaulē strauji sākusi attīstīties bezpilota lid-
mašīnu nozare, kurai paredz spožu nākotni, 
tāpēc tika nolemts, ka tādas varētu būvēt 
arī Latvijā. Tika savākta komanda, un pirms 
trim gadiem sākās bezpilota lidaparāta Ping-
vīns projektēšana un būvēšana.

Protams, neviens nevarēja iedomāties, cik 
nopietns izvērtīsies šis projekts un cik daudz 
naudas tas prasīs.

Bezpilota lidaparāts no radiovadāmas 
lidmašīnas atšķiras ar to, ka tam ir autopilots, 
GPS (globālās pozicionēšanas sistēma), žiros-
kopi, gaisa spiediena un ātruma sensori, datu 
pārraides ierīce un tā vadīšana nenotiek tie-
šās redzamības zonā ar pulti, kuru tur rokās. 
«Bezpilota lidaparāta vadības sistēma sastāv 
no zemes stacijas un autopilota, kurš vada tā 
lidojumu autonomā režīmā, vadība no zemes 
nav nepieciešama. Operators ir vajadzīgs, lai 
definētu maršrutu, bet lidaparāts visu izdarīs 

pats – stabili ieturēs kursu, augstumu un āt-
rumu, pretojoties vējam un lietum, veiks uz-
doto funkciju, piemēram, fotografēs vai fil-
mēs kādu objektu,» skaidro K. Popiks.

par lidaparātiem reiz 
interesējās arī militāristi
Pirmais uzbūvētais bezpilota lidaparāts 
Pingvīns sver 15 kilogramus, lido ar ātrumu 
100 kilometri stundā 600-700 metru augstu-
mā un spēj nest lietderīgu kravu līdz diviem 
kilogramiem, proti, tajā var uzstādīt kameru, 
kas uz zemi raida videosignālu. Operators var 
koriģēt virzienu, kurā jāskatās kamerai. Šāds 
lidaparāts der arī militārai izlūkošanai, jo no 
zemes to grūti pamanīt, tas ir nedzirdams un 
grūti notriecams.

Sarunās ar Latvijas militārajām struktū-
rām izkristalizējās lidaparāts, kas būtu nepie-
ciešams bruņotajiem spēkiem, – Pingvīns bija 
par lielu, tāpēc tika nolemts attīstīt mazizmē-
ra bezpilota lidaparātu Vārna. Šis lidaparāts 
sver tikai vienu kilogramu, var nest 0,35 kilo-
gramus kravas, spārnu vēziens ir 1,5 metri, un 
tam ir tādas pašas funkcijas kā ASV armijā iz-
mantotajam bezpilota lidaparātam Raven B.

Vārnai nav nepieciešams nedz skrejceļš, 
nedz speciālas palaišanas iekārtas – to var iz-
darīt viens cilvēks, ar roku pametot lidaparā-
tu gaisā. Šāds lidaparāts piemērots taktiskajai 
izlūkošanai. Vārna piedalījās Zemessardzes 
militārajās mācībās Zobens 2008 – tā bija pir-
mā reize Latvijā, kad informācijas iegūšanai 
tika izmantots bezpilota lidaparāts. Lai gan 
izmēģinājumi beidzās sekmīgi, sadarbība ar 
militāristiem neturpinās.

īstais laiks sākt 
jaunu biznesu
UAV Factory ir JIC Biznesa inkubatora uzņē-
mums, kas sācis darboties pagājušā gada no-
vembrī un inkubatora ēkā iekārtojis ne vien 
biroju, bet arī ražošanas telpas.

Konstantīns Popiks ir rīdzinieks, taču, 
izpētot biznesa inkubatoru piedāvājumu, 
secinājis, ka visatbilstošākais viņa uzņē-
muma specifikai atrodas Jelgavā. «Neuz-
skatu, ka inkubatora sniegtais atbalsts ir 
noteicošais jauna uzņēmuma izdzīvoša-
nai, – labai biznesa idejai jādzīvo bez in-
kubatora atbalsta, taču tagadējos apstāk-
ļos biznesa inkubators palīdz attīstīt jau-
no produktu. Šāda palīdzība jaunam uzņē-
mumam ir būtiska,» jautāts, kāpēc nepie-
ciešams JIC Biznesa inkubatora atbalsts, 
skaidro K. Popiks. Līdz šim UAV Factory 
no JIC Biznesa inkubatora saņēmis finan-
sējumu ne tikai telpu un aprīkojuma no-
mai, bet arī produktu prototipēšanai jeb 
pirmo paraugu izstrādei, juridiskajiem un 
grāmatvedības pakalpojumiem, kā arī ik-
dienas komunālo, komunikāciju un biroja 
pakalpojumu saņemšanai.

Neraugoties uz smago ekonomisko si-
tuāciju valstī, uzņēmējs uzskata, ka tagad ir 
īstais laiks jauna biznesa uzsākšanai, – dar-
baspēks un telpu īre izmaksā lētāk, arī ne-
pieciešamo aprīkojumu var iegādāties par iz-
devīgākām cenām. «Tiesa, pieaug nodokļu 
slogs, arī valsts realizētā politika nav tā labā-
kā, taču ja cilvēkam ir uzņēmība, tagad ir īs-
tais laiks sākt ko jaunu,» ir pārliecināts bez-
pilota lidaparātu būvētājs K. Popiks. 

Jelgavā top pirmie 
bezpilota lidaparāti

Turpinot iepazīstināt 
ar JIC Biznesa 
inkubatora darbu, 
šoreiz stāstām par 
Konstantīna Popika 
dibināto uzņēmumu 
UAV Factory, kas 
nodarbojas ar Latvijā 
unikālu projektu, – 
bezpilota lidaparātu 
sērijveida ražošanu 
Jelgavā.

«Bezpilota lidaparāts visu izdarīs pats – stabili ieturēs kursu, augstumu un ātrumu, 
pretojoties vējam un lietum, veiks uzdoto funkciju, piemēram, fotografēs vai filmēs 
kādu objektu,» skaidro uzņēmuma UAV Factory īpašnieks konstantīns popiks.
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jelgavnieks aivars eipurs, kura literārais 
pseidonīms ir eduards aivars, pašlaik 
strādā pie trim grāmatām – kādu no tām 
lasītāji var gaidīt jau tuvākā gada laikā.

Tapšanas stadijā ir romāns ar pagaidu no-
saukumu Lubene 2009, īsprozas krājums 
Minimas jeb Zemestrīce zābakā un dzejas 
krājums, kam vēl nav nosaukuma.

Ikdienā literāts apvieno vairākus – dzej-
nieka, rakstnieka, literārā konsultanta un re-
cenzenta – ampluā.

A. Eipuram darbdienu lielu daļu aizņem 
jauno grāmatu recenziju rakstīšana interneta 
grāmatnīcai www.grāmata24.lv, tāpēc vidēji 
nedēļā viņam jāizlasa aptuveni piecas grāma-
tas. Literāts uzsver, ka šajā grāmatnīcā reģis-
trētajiem klientiem grāmatas izmaksās kriet-
ni lētāk nekā parastajās grāmatnīcās.

«Divas reizes nedēļā dodos uz Rakstnie-
ku savienību, kur sniedzu konsultācijas, un ar 
autoriem izrunāju prioritātes viņu dzīvē un 
darbos,» stāsta dzejnieks, pieminot, ka ikdie-
nu vēl aizpilda arī paša daiļrade, attiecības un 
draudziņš – televizors.

A. Eipuram vislabāk rakstoties vilcie-
nā. «Vēl man patīk rakstīt viesnīcās – turklāt 
tur citi tavā vietā uzkopj, tāpēc jūtos kā kun-
dziņš. Patīk kino, esmu sarakstījis diezgan 
daudz dzejoļu, iedvesmojoties no filmām. 
Mūzika gan iedvesmo retāk. Iespaido arī grā-
matas. Bieži pēc redzētā vai lasītā rakstās kas 
pilnīgi netradicionāls,» stāsta rakstnieks.

Topošais minimu krājums Minimas jeb 
Zemestrīce zābakā daudz neatšķiršoties no ie-
priekšējā krājuma Minimas jeb Vienā istabā ar 

Antonu Vēbernu, jo autoram viegli padodas šis 
žanrs. «Interesanti, ka tie, kas nesaprot manu 
dzeju, minimas saprot un nereti ir par tām sa-
jūsmā. Romānā Lubene 2009 palikuši vairā-
ki pagājušā gada notikumi sabiedriskajā dzīvē 
un politikā, tajā ir mīlestība, patiesi un izdo-
māti notikumi cilvēku dzīvēs. To varēs lasīt un 
saprast arī tradicionāli domājošs cilvēks,» par 
saviem jaunākajiem darbiem stāsta Aivars Ei-
purs. Viņš arī atklāj, ka rakstot romānu nepie-
ciešama pašdisciplīna un individuālais laiks, 
citādāk nerakstoties. Cerams, ka nākamgad ap 
šo laiku kāds no topošajiem darbiem nonāks 
pie lasītājiem, pagaidām gan autors nevar pa-
teikt, kurš no tiem būšot vispirms.

«Jelgavā dzīvoju kopš 1987. gada un šeit no 
visām savām dzīvesvietām esmu pavadījis visil-
gāk. Jelgavai ir fantastiska vēsture. Skatot to se-
najās bildēs, asaras saskrien acīs. Man Jelgava ir 
iepatikusies pēdējos gados, kad tika atvērts bis-
tro Silva un tirdzniecības centrs Pilsētas pasāža. 
Arvien retāk eju uz kafejnīcām un kultūras pa-
sākumiem, bet man svarīgi, ka ir iespēja aiziet. 
Jelgava nav ne province, ne lielpilsēta. Man pa-
tīk, ka šeit varu pabūt viens, Rīgā tas būtu ma-
zāk iespējams. Taču šeit noteikti nejūtos vientu-
ļi,» pārdomās par Jelgavu dalās A. Eipurs. 
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jāņa streiča jaunajā spēlfilmā 
Rūdolfa mantojums aktieru 
lomās iejutušies arī latvijas 
lauksaimniecības universitātes 
(llu) lauksaimniecības 
fakultātes agrobiotehnoloģijas 
institūta asociētais profesors 
un Zirgkopības mācību centra 
Mušķi direktors guntis rozītis, 
viņa audzēkne anita lapiņa un 
Mušķu zirgi.

«Lai parādītu latvieša cilvēka nacio-
nālo identitāti, lepnumu, spītu, re-
žisors ņēma talkā Blaumaņa noveli 
Undupa četrjūgs – par zemnie-
ku, kas negrieza ceļu baronam un uzbūvēja 
sev četrjūgu, ar kuru lepni pabraukt garām 
barona karietei,» stāsta asociētais profesors. 
Ar Mušķu zirgiem vien nav bijis iespējams 
at ainot pajūgu skriešanos uz ceļa, jo kadra 
nofilmēšanai bijis nepieciešams gan divjūgs, 
gan četrjūgs, tāpēc filmā redzamais četrjūgs 
atvests no Viļņas zirgaudzētavas, vēsta augst-
skolas portālā publicētā informācija.

Reiz uz filmēšanu atvesti pat astoņi zirgi, 
taču tajā dienā lijis lietus un bijis grūti nofil-
mēt pat dažas epizodes. G. Rozītis atceras, ka 
todien aktrisi Rēziju Kalniņu filmā dublējusi 

Lauku inženieru fakultātes studente un Muš-
ķu jātniece Anita Lapiņa: «Aktieriem arī par 
lietainu un filmēšanai gandrīz nederīgu dienu 
ir jāmaksā, taču kadrs bija jānofilmē. Man lī-
dzi palīgos bija atbraukušas trīs blondas mei-
tenes ar gariem matiem kā aktrisei, tāpēc Jānis 
Streičs aizsūtīja viņas pie kostīmu mākslinie-
ka, kurš par Rēzijai Kalniņai līdzīgāko atzina 
Anitu. Filmā redzama epizode, kur Anita sēž 
droškā no mugurpuses, ar sapītām bizēm.»

G. Rozītim spilgtā atmiņā iespiedusies 
filmēšana Milzkalnē – filmēja skaistā vietā, 
miežu laukā, aiz kura dīķī spoguļojās bēr-

zu birzs. Uz lauka šajā filmas epizo-
dē strādāja divi kalpi un, iejūgti labī-
bas pļāvējā, – divi zirgi. Redzot šo ai-
navu monitorā, J. Streičs sajūsmināts 
izsaucies: «Kā Purvīša gleznā!»

«Lai darbus miežu laukā no-
filmētu, mācīju aktieriem – Artū-
ram Skrastiņam un Rēzijai Kalni-
ņai – kraut miežu vezumu tā, kā reiz 
to man bija iemācījis vectēvs,» LLU 
portālam stāsta profesors.

Aktieru lomās iejutās vairāki Muš-
ķu iemītnieki – visbiežāk ķēves Balā-
de, Livonija, Aura un Avene. G. Rozī-
tis atceras, ka vairāki starpgadījumi bi-
juši ar zirgiem, kas paņemti no tuvāka-
jām saimniecībām. Filmējot bēru cere-
moniju, viens no zirgiem pārlauzis ilksi 
un aizbēdzis mežā, ratus atstājot grāvī, 

bet nākamajā kadrā kāds cits kļuvis nevadāms 
un gājienu izjaucis. Grūtības radās, filmējot epi-
zodes pilsētā, kur Mušķu divjūgam bija jātuvo-
jas spilgtai prožektora lampai operatora nomē-
rītajā attālumā, lai iegūtu labu tuvplānu. 

Guntis Rozītis piedalījies arī filmas pir-
mā kadra tapšanā – barons, iznākot no Dur-
bes pils, uzsit pa muguru kučierim ar pamu-
dinājumu braukt. Pastāv tradīcija pēc pirmā 
kadra nofilmēšanas sasist šķīvi, uz kura raks-
tīts filmas nosaukums, – šoreiz to sasita pret 
karietes riteni, un viena no lauskām tagad ir 
arī profesora īpašumā. 

dzejnieks Eipurs raksta trīs grāmatas

Rūdolfa mantojumā skatāmi llu pārstāvji

guntis rozītis vērīgi uzklausa jāņa streiča teikto.



reklāma

Žurnāla santa aprīļa numurā
 «Tā izrunāšanās daudz ko samaitā. reizēm ir vērts paklusēt.» Televīzijas žurnāliste un producente daina Jāņkalne.
 Vīrietis, kurš sapņo pārpeldēt daugavu. aktieris Vilis daudziņš.
 TV dīva Jana duļevska un 10 godīgas atbildes.
 Vai mēs izpērkam vecmāmiņu grēkus? Uzzini, kā dzimtas likteņi ietekmē tavu dzīvi.
 «Mana grēcīgā paralēlā dzīve…» Neuzticīgas sievas atzīšanās.
 Iepazīstam labākos rīgas autletus!

aprīlī – latvijas izgudrotāju un zinātnieku numurs
 Lielā intervija ar Latvijas darba devēju konfederācijas priekšsēdētāju Vitāliju gavrilovu. 
«Mūsu sabiedrībā nav definēti mērķi un nenotiek vidēja termiņa plānošana.»
 Latvijas futbola izlases un FC Skonto galvenais treneris aleksandrs Starkovs Klubam atzīstas, ka 
jāsaglabā cilvēciskā seja jebkuros apstākļos. «Spēlētājiem saku, kad uzvaram, mums nav jābūt eiforijā, 
kad zaudējam, mums nav jābūt grūtsirdīgiem. Ir lietas, kurām jāpaliek kolektīva iekšienē.»
 redakcijas X faili – ekskluzīvi nepublicētie slavenību kailfoto.
 Stiliste un vintage lietu speciāliste dana dombrovska. «Es mīlu visus!» Bet kuram vīrietim piederēs 
viņas sirds?

Astes – žurnāls visiem, kas mīl dzīvniekus!
aprīļa Astes ir klāt – ar krāšņu pundurtrušu parādi, visraibākajām olām un skandaloziem un slaveniem 
Lieldienu tēliem!
 Šajā žurnāla numurā tu noskaidrosi, kā mazgāt suni bez ūdens, pēc krīzes shēmas pabarot kaķi un ko darīt, lai 
akvārija zivtiņas būtu skaistas un veselas.
 aktrise Karīna Tatarinova pastāstīs, ar ko viņa dejo mājās, bet pieredzējuši speciālisti iepazīstinās ar vislielāko kaķi 
regdollu un vislabāko putnu suni kurchāru.
 Būs arī šokējoša informācija – kā ļauni cilvēki izklaidējas, uz suņiem šaujot ar skrotīm un paštaisītām patronām.
 Noskaidroti kaķu garāko ūsu konkursa finālisti! Lasi Astes un uzzini, vai tava kaķa vārds ir starp laimīgajiem!
 Uzmanību: Astu vāka modeļu konkurss turpinās – nenokavē, pērc žurnālu, uzzini noteikumus un piedalies! 
Uzvarētājus noteiks žurnāla lasītāji.
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elīna apsīte ir jelgavas spīdolas 
ģimnāzijas skolotāja, un jau desmit 
gadus māca filozofiju un retoriku latvijas 
lauksaimniecības universitātes sociālo 
zinātņu fakultātes studentiem. tomēr 
viņas lielā mīlestība ir teātris.

Runājot par teātri, Elīnas acis iemirdzas, un 
viņa sāk runāt ar lielāku sajūsmu un aizrau-
tīgi. Grūti iedomāties Elīnu bez teātra. Viņa 
piestāv skatuvei, viņa tur iederas. Arī lektora 

darbs ir viena aktiera teātris, un viņa to spēlē 
izcili. Lai gan mēģinājusi mest loku teātrim, 
Elīna ir tajā atgriezusies, tikai citā ampluā – kā 
režisore. Viņa nenožēlo neizdarīto, bet cenšas 
dzīvot pēc iespējas piesātinātāku dzīvi. Un ir 
laimīga. Laimīga par mirkli un šodienu.

«Vecāki darbojās Ādolfa Alunāna tautas 
teātrī un, protams, es tiku ņemta visur līdzi. 
Tolaik modē bija vasaras izbraukumu izrādes 
un visus trīs mēnešus nedēļas nogalēs brau-
kāju vecākiem līdzi pa visu Latviju. Viņi spē-
lēja izrādes, es sēdēju aizkulisēs, vēlāk pārde-
vu biļetes. Kad izrādē radās nepieciešamība 
pēc maza bērna, mani varēja uzstutēt uz ska-
tuves. Bērnībā spēlēju kopā ar Artūru Skras-
tiņu – viņš bija Sprīdītis, es – Lienīte. Tēloju 
arī Anneli un Sniegbaltīti,» stāsta E. Apsīte.

«Mācoties vidusskolā, es, mana draudze-
ne Indra Soika, kas tagad strādā Eko media, 
aktieris Artūrs Skrastiņš un Jelgavas kreklu 
līdzīpašnieks Anrijs Tamisārs, reiz nosprie-
dām, ka mums šai pasaulē vairāk neko ne-
vajag mācīties, jo mēs jau visu zinām. Nolē-
mām, ka uz skolu vairs neiesim. Ar skolotā-
jām sarunājām, ka no rīta uzrakstīsim kon-
troldarbus un pēcpusdienā brauksim uz te-
ātri, jo tas ir mūsu dzīves aicinājums. Kādā 
dienā izdomājām, ka jāapbraukā teātri, jo 

režisori un direktori taču nezina, ka mēs 
tādi esam. Vispirms aizbraucām uz Latvijas 
Nacionālo teātri pie režisora Edmunda Frei-
berga un teicām, ka gribam strādāt šajā teāt-
rī – mēs visu mākam! Pēc garām sarunām, 
protams, mums ieteica, pabeigt skolu un tad 
nākt. Nevarējām saprast, kāpēc vispār jāpa-
beidz skola, jo mēs jau tagad varam visu sa-
vienot – no rīta sarakstīt kontroldarbus un 
pēc tam braukt uz teātri. Pēc tam devāmies 
uz Dailes teātri, kur ar direktoru Aivaru Līni 
mums bija līdzīga saruna. Bet mums nera-
dās sajūta, ka tādējādi ir aplauzti spārni,» 
turpina pasniedzēja, kas pašlaik darbojas 
Jelgavas Jaunajā teātrī.

«Man ir lauku mājas Vecpiebalgas nova-
da Dzērbenē, kur esmu pavadījusi ļoti skais-
tas bērnības vasaras. Dzīvoju līdzās slavenajai 
māksliniecei Jetei Užānei, viņa bija ļoti gaišs, 
labvēlīgs un radošs cilvēks. Jetiņa no desmit 
gadu vecuma bija palikusi ratiņkrēslā un sevi 
izteica cimdu rakstos. Jau trešo gadu viņa ir 
mirusi, un mans projekts paredz viņas mājās 
izveidot muzeju. Izskološu Jelgavā bērnus un 
pārcelšos uz dzīvi tur – strādāšu vietējā sko-
lā, organizēšu dažādus pasākumus, man būs 
savs kultūras centrs, kas darbosies kā mu-
zejs,» savu nākotni paredz E. Apsīte. 

lektores 
elīnas apsītes teātris
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fotozibšņi

Marta beigās Baltijas valstīs klajā 
nāca Prāta vētras albums Years and 
Seconds. šis ir triloģijas pēdējais 
albums, kura sākās ar Tur kaut kam ir 
jābūt iznākšanu latvijā 2008. gadā un turpinājās ar krievijas 
tirgum domāto albumu Šag 2009. gadā.

Jelgavnieki.lv sāk jaunu iniciatīvu – sadarbību ar jelgavas skolu 
jauniešiem, lai drīzumā izveidotu jauno žurnālistu skolu. pirmā 
skola, kurā viesojās portāla Jelgavnieki.lv redaktore gaļina 
stubailova, bija 4. vidusskola. diskusijā piedalījās vairākas 
aktīvas un mācīties gribošas vidusskolnieces, piedāvājot dažādas 
idejas, kas tuvākajā laikā varētu atspoguļoties arī portālā.

pazīstamu zīmolu iepriekšējo gadu 
kolekciju apģērbus piedāvā jaunais 
veikals Outlet Studio. veikals, kurā tirgo 
Nike un Puma sporta apģērbus, vietu 
atradis tirdzniecības centrā Iki, raF 
dzīvojamajā masīvā. ik dienu pircējus 
sagaida Maija Buiķe.

konditorejas, kulinārijas un gaļas 
izstrādājumu tirgotājs un ražotājs 
sia Enhars no Kanclera nama pārcēlies 
uz jaunām un plašākām telpām katoļu 
ielā, atklājot tur veikalu un kafejnīcu 
Pie Anniņas.

llu sociālo zinātņu fakultātes Filozofijas 
katedras docents, filozofijas zinātņu 
doktors gunārs Brāzma izdevis grāmatu 
Bioētika. Cilvēka dzīvības radīšana un 
pārtraukšana, kurā stāstīts par bioētiku – 
filozofijas un pielietojamās ētikas nozari, 
kas aplūko ētiskas dabas jautājumus 
saistībā ar jaunākajiem sasniegumiem 
bioloģijā un medicīnā.

tirdzniecības centrā Pilsētas pasāža 
atvērta sia Super filiāle, kurā var 
iegādāties oriģinālus transportlīdzekļu 
numurzīmju turētājus, suvenīrnumurus, 
atslēgu piekariņus, apdrukātas krūzes, 
māju numurus, nozīmītes, puzles un 
citas preces.

otrajās lieldienās valgundē priekšnesumus 
rādīja ciema pašdarbības kolektīvi. Ciemos 
bija ieradies lieldienu zaķis un nopēra 
ikkatru, lai veselība iekšā un slimība ārā.
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Iespiests Jelgavas 
tipogrāfijā

Džozefs Jūžens Stiglics

Globalizācija un 
neapmierinātība ar to
Biznesa augstskolas Turība 
izdevniecība

džozefa Jūžena Stiglica Glo-
balizācija un neapmierinā-
tība ar to ir kā ekonomikas 

detektīvs visiem, kuri vēlas iz-
prast pašreizējos procesus Latvijā un aptvert, 
kas virza šo notikumu virkni.
slavenais ekonomists un Nobela prēmijas 
laureāts džozefs Stiglics septiņus gadus strā-
dāja Vašingtonā par prezidenta Bila Klintona 
Ekonomikas konsultantu padomes priekšsē-
dētāju un Pasaules Bankas galveno ekono-
mistu. Interesēdamies par attīstības valstu 
smago likteni, viņš aizvien vairāk zaudēja ilū-
zijas, redzot, ka Starptautiskajam Valūtas fon-
dam un citām lielākajām organizācijām sva-
rīgākas šķiet Volstrītas un finanšu kopienas, 
nevis nabadzīgāko valstu intereses.

Anpiņa Dzjiņa

Īstais Konfūcijs. 
Domātāja un politiķa 
dzīve
apgāds Atēna

Vairāk nekā divus gadu tūksto-
šus Konfūcijs ir bijis nešķirams 
no Ķīnas vēstures. Tomēr, par spīti 
slavai, kā cilvēku viņu bijis grūti izprast. Strādā-
jot pie grāmatas Īstais Konfūcijs, anpiņa dzjiņa ir 
izpētījusi visuzticamākos ķīniešu tekstus un, iz-
vērtējot atjaunotos materiālus un minējumus, 
kas apmiglojuši viņa piemiņu, mēģinājusi no-
skaidrot, kas patiesībā ir zināms par Konfūciju.

Aivars Neibarts

Ola uz sola
izdevniecība Liels un mazs

Leģendārā dzejnieka aivara 
Neibarta (1939-2001) dzejoļus, 
kas domāti, Neibarta vārdiem 
sakot, īsļaužiem, izvēlējusies sarmīte Neibar-
te, ilustrācijas un dizainu veidojis Jānis Blanks.
Ola uz sola ir bilžu grāmatiņa tiem, kam patīk 
paurbināt, papētīt un kaut ko atrast. dzejnieks, 
spēlējoties ar vārdiem, daudzos vārdos ir atra-
dis paslēptas olas. dzej-olas, kas dzejoļos dzīvo 
starp parastiem burtiņiem, parādījis arī māksli-
nieks Jānis Blanks, kurš uzgleznojis šīs grāma-
tas ilustrācijas un arī pašu dzejnieku.

Lūize Begšeiva

Kaislība
apgāds Kontinents
Bārenis un profesora meita – vai 
ir iespējama pasaka ar laimī-
gām beigām?
Jauni, iemīlējušies un slepe-
ni salaulājušies. Šādai laimei 
vajadzētu ilgt mūžīgi... Tomēr 
Melisas tēvs, vēlēdams savai vienīgajai meitai 
labāku likteni, izšķir jauniešus.
Viņi nekad vairs nesatiksies...Foto: Ligita Lapiņa, Laine Orbidāne, Iveta Martinsone, rolands Bartaševics, Aigars Ieviņš, 

gaļina Stubailova un publicitātes foto

ar īpašu pavasara koncertu latvijas lauksaimniecības universitātē aizvadīta vīru 
kora Ozols 70 gadu un sieviešu kora Liepa 60 gadu jubileja, kurā satikās esošie un 
bijušie koristi un to vadītāji, arī tagadējais Ozola vadītājs guntis galiņš un Liepas 
diriģente inta Zakenfelde.

starptautiskajā skolēnu mācību firmu festivālā tirdzniecības centrā Pilsētas pasāža 
jelgavnieki varēja iegādāties kādu interesantu suvenīru vai mājās noderīgu lietu. 
skolēni tirgoja arī stresa noņēmējus un mākoņus, proti, fotogrāfiju ar mākoni un 
sertifikātu, kas apliecina: mākonis pieder tā pircējam.

Muzikālās noskaņās jelgavas 4. vidusskola 
aizvadījusi 65 gadu jubilejai veltīto absolventu 
salidojumu. vakara gaitā uzstājās arī žoržs siksna 
un jelgavas 4. vidusskolas meiteņu koris Spīgo.
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sludinājumi

neKustamie īpašumi

pārdod
1 istabas dzīvokli Stacijas ielā, Jelgavā. 19,1 m2, 3/4. 
Cena Ls 5500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

1 istabas dzīvokli ganību ielā, Jelgavā. 35,9 m2, 1/5. 
Cena Ls 8900. 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 Brīvības bulvārī, Jelgavā. 42,8 m2, 
1/5. Cena Ls 8900. 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 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 aspazijas ielā, Jelgavā. 39,3 m2. 
Cena Ls 11 500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

1 istabas dzīvokli Meliorācijas ielā, Ozolniekos. 33,8 
m2. Cena Ls 8900. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

2 istabu dzīvokli raiņa ielā 21-39, Jelgavā. T. 28848814 
(rita petrova).

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 Asteru ielā, Jelgavā. 46,4 m2, 4/5. 
Cena Ls 10 000. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

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

Aprīlis – bērnu literatūras 
mēnesis

Kristīna Brambilla

Alķīmiķa atslēga
Ne jau katram gadās kādu rītu 
pamosties un atklāt, ka paša tēvs 
ir burvis un alķīmiķis un viņa 
labā strādā īgns gārgulis, kurš 
sapņo atkal kļūt par majestā-
tisku spārnotu lauvu. Turklāt 
Venēcija – pilsēta, uz kuru tik-

ko esi pārcēlies, – izrādās ūdens un miglas labi-
rints, kas slēpj visvērtīgāko un varenāko atslē-
gu, kāda maģijas vēsturē jebkad pastāvējusi.
Šis atklājums vēlreiz sagriež kājām gaisā grā-
matas galvenās varones Lučillas dzīvi, ko jau 
pamatīgi pārmainījusi autokatastrofa, pēc 
kuras viņas māmiņa nonākusi komā. Enerģis-
kā un zinātkārā meitene tiek ierauta nepa-
rastu notikumu virpulī, kur grūti izšķirt robe-
žu starp ļauno un labo, viltu un patiesību.

Margarita Boēra-Benidira

Brīnumakmens
aizraujoša pasaka par mazajām 
māsīcām – Karolu un Veroniku, 
kas, dodoties rotaļāties, satiek 
dzeni Kalējkungu, Tieviņkun-
gu, hameleonu un daudzus ci-
tus dzīvniekus un mazas radī-
biņas, kuri dodas meklēt Mil-
zīgo akmeni. Kas notiek tālāk? 

Par to ir šī grāmatiņa.

Dagmāra Geislere

Maksa un Mo
«Tu neesi kļuvusi stulba,» Mo 
saka un iemet man pa galvu ar 
dzelteno spilvenu. «Tu vien-
kārši esi iemīlējusies!» «Vai 
tas nav viens un tas pats? » es 
jautāju. «Protams!» Mo apstip-
rina. «Tikai stulbums ir ilgs-

tošs, bet iemīlēšanās ir ārkārtas stāvoklis.» 
Par laimi, Maksa un Mo ir iemīlējušās, nevis 
zaudējušas prātu. Kad Patriks Maksu piekrāpj 
jau trešo reizi, abas draudzenes saniknojas un 
zvēr atriebties...
aizraujošs un interesants divu skolnieču at-
riebības taktikas atspoguļojums. Katrs pā-
ridarītājs saņem pēc nopelniem – rūpīgi iz-
plānotu atriebi. dažbrīd liktens un sakritība 
meitenes ierauj kādā pārpratumā, bet citreiz 
atkal izglābj no pāridarītāju ļaunajiem nodo-
miem. Spraigās izdarības spēj kā magnēts 
pievilkt, lai neizlaistu grāmatu no rokām līdz 
pat pēdējai lappusei.

* Grāmatu cena aprīlī tikai 3 lati.
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Izdevniecības Avots 
jaunumi

Sakņu dārzs
grāmatā sniegti ieteikumi, 
kā mazdārziņos audzēt da-
žādu sugu dārzeņus. rak-
sturoti jaunākie mēsloša-
nas līdzekļi, galvenie dārze-
ņu kaitēkļi, slimības un to 
apkarošanas veidi, aicinot 
dārzos izmantot ekolo-
ģiski nekaitīgus augu aiz-

sardzības līdzekļus. Ievietots arī jaunāko šķirņu  
raksturojums.
grāmata paredzēta individuālajiem dār zeņu 
audzētājiem.

Grāmata 
makšķerniekam
grāmata paredzēta dabas 
draugiem, kuri vēlas izzināt 
makšķerēšanas noslēpumus. 
īsi aprakstītas zivju sugas 
un dažādas makšķerēšanas 
metodes, kā arī pastāstīts, 
kādus makšķerēšanas rīkus un ēsmas 
izraudzīties, dodoties pēc kārotā loma.

Dora Švīkule

Kas kādā slimībā 
jāēd?
Mūsu sabiedrības veselības 
stāvoklis nebūt nav ideāls, 
tādēļ ikvienam ir lietderīgi 
uzzināt grāmatā paustās at-
ziņas par ikdienišķiem – gal-
venokārt augu valsts pro-
duktiem, kuriem vienlaikus 
ir arī ārstnieciskas īpašības. Ja mēs laikus zi-
nātu, ko drīkstam ēst, bet no kā obligāti jāat-
sakās, bieži vien nebūtu jāķeras pie medika-
mentiem vai pat ķirurga skalpeļa.

* Grāmatas ar atlaidēm var iegādāties 
 internetveikalā www.avotsabc.lv.

2 istabu dzīvokli pētera ielā, Jelgavā. 41,9 m2, 5/5. 
Cena Ls 12 500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

2 istabu dzīvokli atmodas ielā, Jelgavā. 56,9 m2, 4/5. 
Cena Ls 10 300. 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 8500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

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 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 Elejā, Jelgavas novadā. 70 m2. Cena 
Ls 8900. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzi. 
T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

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

darbs

piedāvā

Salons Siluets aicina darbā frizieri ar pieredzi un 
saviem klientiem. raiņa iela 18, Jelgava. T. 29128186.

saimniecība

pārdod

Jauktu lapukoku malku (skaldītu), 14 lati sterā. Bez-
maksas piegāde. T. 25995121.

paKaLpojumi

Biznesa plānu izstrāde. T. 27404949.

Arhitekts piedāvā visu veidu arhitektūras pro-
jektēšanu un saskaņošanu. Pārskaņoju izmai-
ņas projektā (rekonstrukcija, jaunbūve). Nikolajs. 
T. 29683422.

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

VId lēmumu apstrīdēšana. Juridiskie pakalpojumi. 
T. 27404949.

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

Firmu logotipu izstrāde. T. 27404949.
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 Plkst. 16 Jelgavas 4. vidusskolā – pilsētas 
koru skate.
Ieeja bez maksas.
 Plkst. 16 Ozolnieku tautas namā – Ozol-
nieku amatierteātra pirmizrāde. Šīla Dileni 
Medus garša. Režisore Dace Vilne. Ieeja Ls 2 
(pensionāriem, studentiem un skolēniem – 
Ls 1). Vietu skaits ierobežots – 30. Biļešu re-
zervēšana līdz 16. aprīlim.
 Plkst. 19 Jelgavas kultūras namā – Labvē-
līgais tips. Biļešu cena Ls 10, 8, 7, 6 un 5.

sVĒTDiEn, 18. aprīlī
 Plkst. 16 Jelgavas kultūras namā – Ādol-
fa Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde. Džons 
Patriks Dīvainā misis Sevidža. Režisore L. Ņe-
fedova, režisores asistente K. Zotova. Sceno-
grāfs E. Kalnenieks. Biļešu cena Ls 3, 2,50 un 2.

OTrDiEn, 20. aprīlī
 Plkst. 16 Jelgavas kultūras namā – mazo 
vokālistu konkursa Jelgavas cālis 2010 pusfi-
nāls. Biļetes cena Ls 0,50.

TrEŠDiEn, 21. aprīlī
 Plkst. 17.30 Jelgavas kultūras namā – Jel-
gavas mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts. 
Piedalās mūzikas vidusskolas stīgu orķestris, 
diriģents A. Meri un mūzikas vidusskolas big-
bends, diriģents R. Ašmanis. M. Gurecka Kla-
vierkoncerta pirmatskaņojums Latvijā, soliste 
Sintija Šteinkopa. Biļetes cena Ls 0,50.
 Jelgavas kreklos – Dzelzs vilks un Dj 
Kaspars Markševics.

piEKTDiEn, 23. aprīlī
 Plkst. 19 Jelgavas kultūras namā – Dailes 
teātra viesizrāde. Biļana Srbļanoviča Siseņi.
Šeit nav pozitīvo vai negatīvo personāžu, šeit 
ir ļaudis, kuri grib iegūt, neko nezaudējot un 
necik nemaksājot. Izrādē smēķē!
Režisors M. Gruzdovs. Lomās R. Kalni-
ņa, I. Auziņš vai A. Robežnieks, A. Skras-
tiņš, K. Zadovska, N. Geidmane, M. Martin-
sone vai I. Briķe, H. Spanovskis, J. Strenga, 
J. Bartkevičs, A. Siliņš un O. Dreģe. Biļešu 
cena Ls 10, 8, 6 un 5.
 Jelgavas kreklos – Apvedceļš un Dj Bonis.

sEsTDiEn, 24. aprīlī
 Plkst. 18 Jelgavas kultūras namā – tau-
tas deju ansambļa Jaunība 65. jubilejas kon-
certs. Biļešu cena Ls 1,50, 1 un 0,50.

sVĒTDiEn, 25. aprīlī
 Plkst. 17 Jelgavas kultūras namā – kon-
certs Skani ar mani!
Piedalās Latvijas vieglās mūzikas vecmeista-

ri Ž. Siksna, A. Kukuvass, V. Lapčenoks un 
U. Roze, Latvijas Nacionālā teātra aktieris 
J. Skanis un K. Krievkalna instrumentālā gru-
pa. Programmā I. Kalniņa, R. Paula un A. Ku-
kuvasa dziesmas. Biļešu cena Ls 3, 2,50 un 2.
 Plkst. 18 Ozolnieku stadionā – FK Jelgava 
un FK Jūrmala V.V.

TrEŠDiEn, 28. aprīlī
 Plkst. 19 Jelgavas kultūras namā – Ādolfa 
Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde. M. Gor-
kijs Dibenā. Režisors A. Matisons, režisora 
asistents A. Bolmanis. Scenogrāfs E. Kalne-
nieks. Biļešu cena Ls 3, 2,50 un 2.
 Jelgavas kreklos – latviešu un ārzemju deju 
mūzika – Dj Andis.

CETUrTDiEn, 29. aprīlī
 Plkst. 15 Jelgavas kultūras namā – kinose-
anss Naša raša (Nasha Russia). 
Komēdija. Filma uzņemta pēc populārā Krie-
vijas televīzijas humora šova Nasha Russia 
motīviem. Biļetes cena Ls 2.
 Plkst. 17.30 Jelgavas kultūras namā – Či-
gānu kultūras nedēļas noslēguma koncerts.
 Plkst. 18 Jelgavas kultūras namā – ki-
noseanss Kaste. Fantastika, šausmu trilleris. 
Kādu vakaru trūcīgs pāris saņem kasti ar po-
dziņu. Nākamajā rītā pie abiem ierodas sveši-
nieks un izstāsta, ka, nospiežot podziņu, no-
tiks divas lietas, pirmkārt, pāris savā īpašumā 
iegūs miljonu dolāru, otrkārt, kāds pasaulē 
ies bojā… Biļetes cena Ls 2.

piEKTDiEn, 30. aprīlī
 Plkst. 15 Jelgavas kultūras namā – kinose-
anss Kaste. Biļetes cena Ls 2.
 Plkst. 18 Jelgavas kultūras namā – kino-
seanss Naša raša (Nasha Russia).  Biļetes cena 
Ls 2.
 Plkst. 21 Jelgavas kultūras namā – kino-
seanss Vikija Kristīna Barselona. Romantis-
ka komēdija par amerikāņu meiteņu vasaras 
dēkām Spānijā izpelnījās kritiķu atzinību šā-
gada Kannu kinofestivālā. Biļetes cena Ls 2. 
Līdz 12 gadu vecumam – neiesakām.
 Jelgavas kreklos – 100% latviešu mūzika – 
Dj Andris Ozols.

sEsTDiEn, 1. MaiJĀ
 No plkst. 9 līdz 17 Pils parkā un pagal-
mā – Stādu dienas Jelgavā 2010.

sVĒTDiEn, 2. MaiJĀ
 No plkst. 9 līdz 15 Pils parkā un pagal-
mā – Stādu dienas Jelgavā 2010.
 Plkst. 18 Ozolnieku stadionā – FK Jelgava 
un JFK Olimps.

OTrDiEn, 4. MaiJĀ
 Plkst. 14 un 18 Jelgavas kultūras namā – 
Nacionālā teātra viesizrāde. Teātra Žurkas 
2010 inovācijas. Režisors Edmunds Freibergs. 
Kornēlija noslēdz savstarpējās sadarbības lī-
gumu ar grupu Labvēlīgais tips un nolemj likt 
uz spēles visu. Uz Saeimu kopā ar Fredi! Pie-
dalās Svetlana Bless, Jānis Skanis, grupa Lab-
vēlīgais tips un visi Nacionālā teātra aktieri, 
kas dzied. Biļešu cena Ls 10, 8 un 6.

aprīļa afiša
piEKTDiEn, 9. aprīlī
 Plkst. 19 Jelgavas kultūras namā (K. 
Barona ielā 6, kases tālrunis 63084679, 
www. kultura.jelgava.lv) – Santa Zapacka un 
Harijs Ozols. Veltījums Antrai Liedskalniņai.
Biļešu cena Ls 4 un 3.
 Plkst. 19 Ozolnieku tautas namā (Rīgas 
ielā 23, tālrunis 26525350 vai 63050144) – 
teātra kluba Austrumu robeža muzikālā ko-
mēdija Salidojums.
Pulcēšanās pie galdiņiem (uzsaucam tasi ka-
fijas un mazas uzkodas). Par labu atmosfēru 
parūpēsies aktieri Enriko Avots, Ruta Vītiņa 
un Anta Eņģele. Dalības maksa Ls 4 (pensio-
nāriem Ls 3).
Pēc izrādes no plkst. 21 līdz 2 ballītē spēlēs 
Ingūna & Ingus (omulībai – groziņš). Ieeja 
Ls 2. Visam atpūtas vakaram – Ls 5 (pensio-
nāriem Ls 4).
 Jelgavas kreklos – Tumsa un Dj Jax.

sEsTDiEn, 10. aprīlī
 Plkst. 16 Jelgavas kultūras namā – pilsē-
tas deju kolektīvu skate koncerts. Biļetes cena 
Ls 0,50.
 Plkst. 19 Olimpiskajā sporta centrā 
Rīgā – FK Jelgava un FK Ventspils.

sVĒTDiEn, 11. aprīlī
 Plkst. 17 Jelgavas kultūras namā – Sergejs 
Jēgers (kontrtenors) un kamerorķestris Sinfo-
nietta Rīga. Biļešu cena Ls 6, 5, 4 un 2,50.

OTrDiEn, 13. aprīlī
 Plkst. 18 Jelgavas kultūras namā – Dan-
ču klubs kopā ar folkloras kopu Dimzēns un 
Skal bes dejotājiem. Ieejas maksa Ls 0,50.

TrEŠDiEn, 14. aprīlī
 Plkst. 19 Jelgavas kultūras namā – M. Če-
hova Rīgas Krievu teātra viesizrāde. N. La-
buts Lietu kārtība (krievu valodā).
Ādams un Ieva. Vēl viens kārdinājums.
Biļešu cena Ls 6, 5 un 4.
 Jelgavas kreklos – Ivo Fomins un Dj Bonis.

CETUrTDiEn, 15. aprīlī
 Plkst. 19 Jelgavas kultūras namā – gru-
pas Keksi un A. Šuminska Muzikālais skud-
rupūznis. Biļešu cena Ls 7, 6, 5 un 4.

piEKTDiEn, 16. aprīlī
 Plkst. 18 Jelgavas kultūras namā – JPPA 
Kultūra sieviešu vokālā ansambļa Guns 10 gadu 
jubilejas koncerts. Ansambļa vadītāja Guna Ju-
miķe. Koncerta programmā nopietnas, jautras, 
liriskas un ugunīgas dziesmas – gluži kā pašas 
ansambļa dalībnieces. Biļetes cena Ls 0,50.
 Plkst. 18 Ozolnieku tautas namā – Ozol-
nieku amatierteātra pirmizrāde. Šīla Dileni 
Medus garša. Režisore Dace Vilne. Ieeja Ls 2 
(pensionāriem, studentiem un skolēniem – 
Ls 1). Vietu skaits ierobežots – 30. Biļešu re-
zervēšana līdz 16. aprīlim.
 Jelgavas kreklos – Otra puse un Dj Jax.

sEsTDiEn, 17. aprīlī
 Plkst. 16 Jelgavas kultūras namā – kluba 
Pīlādzītis sarīkojums.






