
is
sn

 1
69

14
61

-4
62

7

M ē n e š a ž u r n ā l s pa r n ot i k u M i e M j e lg avā u n n o va d o s  2010.  g a da m a i j s  •  N r.  5  (81 )

Ls 0,69

cena

Velosipēdisti vēl pabērnu lomā

Drifta komanda  
14 Motoring sāk sezonu

Pilsētas ielas jālāpa  
reizi mēnesī
Farss Jelgavas domē

Kāds ir 
Jelgavas tēls

numura tēma





aldis Rimeicāns,  
SIa Rimal īpašnieks un veterinārārsts

Man žurnāla Jelgavnieki.lv aprīļa numurs likās ļoti interesants. Protams, tematu 
Dzīvnieki pilsētā varēja apskatīt vēl plašāk, veltot uzmanību arī mājdzīvnieku 
atbrīvošanai no blusām, kas pavasarī kļūst īpaši aktuāla. Tāpat gribējās, lai būtu 
raksts par ērcēm un kā pareizi rīkoties, ja mājdzīvniekam tā jau piesūkusies. 
Ērce var nokrist mājās un pēcāk piesūkties arī cilvēkam.
Tāpat, lasot šo numuru, gribēju uzzināt, kur var atstāt savus mīluļus, dodoties atvaļinājumā vai 
ceļojumā, proti, vai Jelgavā ir kāda dzīvnieku viesnīca vai kas līdzīgs.

jevgēnijs iļjinskis,  
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vecākais eksperts

Izlasot aprīļa numuru, uzzināju daudz jauna, jo tajā bija intervijas un raksti par man līdz 
šim nezināmiem cilvēkiem. Man dabas tematika ir saistoša, jo viens no maniem hobijiem ir 
ornitoloģija. Tāpat ļoti interesanti likās raksti, kas veltīti kultūrai. Man ļoti patika, ka Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes pārstāvji ir skatāmi filmā Rūdolfa mantojums.
Taču noteikti gribētu piebilst, ka man mēneša žurnāls patīk labāk nekā tas, kas iznāca reizi nedēļā, 
jo tajā intervijas un raksti bija pārlieku sadrumstaloti un īsi. Labi, ka katram numuram ir sava tēma, 
līdz ar to lasītājam tiek piedāvāta daudz pilnīgāka un vispusīgāka informācija.

Gunārs Brāzma,  
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Filozofijas katedras docents

aprīļa numurā uzzināju daudz ko jaunu par savvaļas zirgiem. Tāpat man ļoti patika raksts par 
manu kolēģi Elīnu apsīti. Fotozibšņos ieraudzīju arī savu fotogrāfiju.
Kopumā šis numurs man likās interesants un saistošs, vienīgi būtu gribējis izlasīt rakstu par 
suņiem, kuri brīvi skraida savā vaļā, proti, vai ir kādi noteiktumi, kas nosaka, ka saimniekam savs 
mīlulis ir jāpieskata. Man pašam gadījās nepatīkams incidents, kad braucu ar velosipēdu un man 
uzbruka suns. Taču saimnieks vien noteica, ka viņa mīlulim vienkārši nepatīkot riteņbraucēji. Tas 
bija ļoti nepatīkami.

Karstais tālrunis
630 905 00 
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Poligrāfijas grupa Mūkusala 
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Žurnāliem veiksmes un atbildības laiks
Pasaules žurnālu izdevēji apkopojuši savus pagājušā gada un šī gada pirmo mēnešu pārdošanas 
datus, un izrādās, ka, neskatoties uz krīzi visā pasaulē, pārdoto žurnālu skaits tomēr ir būtiski 
palielinājies. diemžēl tikpat būtiski samazinājies realizēto avīžu daudzums.

gan krīze, gan arī interneta attīstība mainījusi informācijas iegūšanas paradumus visā pasaulē – 
jaunumus, kurus iepriekš cilvēki uzzināja no avīzēm, tagad izlasa internetā, turklāt ne tikai bez maksas, 
bet arī daudz ātrāk.

Savukārt to sajūtu, kas cilvēkam rodas, lasot žurnālu, internetā vēl nav iemācījušies pārņemt. Žurnāls 
domāts vairāk nesteidzīgai izbaudīšanai – gultā, dīvānā, atpūtas krēslā, kafejnīcā, sabiedriskajā 
transportā. Un tieši šādai baudīšanai ir arī žurnāls Jelgavnieki.lv. Un prieks, ka to novērtē aizvien 
vairāk lasītāju un reklāmas devēju, tādējādi apliecinot, ka iepriekš pieņemtais lēmumus par žurnāla 
iznākšanu reizi mēnesī ir attaisnojies.

Žurnālā Jelgavnieki.lv nav jaunumu, jo par tiem jelgavnieki jau uzzina internetā, tai skaitā arī portālā 
Jelgavnieki.lv, kur apmeklējums ik mēnesi pieaug. Žurnālam jābūt baudījumam, lai lasītājs nesteidzīgi 
uzzinātu arī ko tādu, kas ikdienas steigā paliek nepamanīts.

Taču medijiem, lai tie darbotos ilgtspējīgi, jābūt savai misijai, redzējumam gan par pašlaik notiekošo, 
gan pagātni un arī nākotni. Jo tikai tā medijs var iegūt savu pastāvīgo auditoriju un sadarbības 
partnerus. Tieši tāpēc ik numurā tiek rakstīts ne tikai par patīkamo, bet arī noteiktās devās par 
nejēdzībām, skandāliem un nelikumībām. Un arī šajā jomā jūtam rezultātus – 
būtiski pieaug to lasītāju skaits, kuri uzticas un cer. Pašreizējos apstākļos 
jāuztraucas ne par to, ka ir arī tādi, kuriem Jelgavnieki.lv šķistu nepieņemami, 
bet gan būtu jāsatraucas par to, ka Jelgavnieki.lv veikums šķistu vienaldzīgs. No 
vienaldzības baidāmies visvairāk, jo gan atbalsts, gan arī noliegums ir rīcība un 
noteiktība, kuras tik ļoti pietrūkst šodienas Latvijā un arī Jelgavā.

Kristians Rozenvalds,
žurnāla un portāla  

Jelgavnieki.lv izdevējs
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fotozibšņi

deju studija Benefice latvijas šovdeju čempionātā slampē 
triumfēja visās vecuma grupās, izcīnot četras pirmās vietas – 
9-11 gadu vecuma grupā, 12-15 gadu vecuma grupā un divas 
medaļas dejotāju grupā, kuri vecāki par 16 gadiem. «lielākie 
dejotāji startē divās grupās,» skaidro deju studijas vadītāja 
annika andersone.

Fk Jelgava kapteinis valērijs redjko (attēlā) un centra 
pussargs artis lazdiņš sadarbībā ar Axa bērnu sporta skolu 
6. maijā aizvadīja kopīgu treniņu ar jaunatnes futbola centra 
sportistiem. līdzīgas aktivitātes notiks arī 12. maijā, kad treniņā 
piedalīsies aivars Ķeris un natanels veiss, un 17. maijā, kad 
jaunieši trenēsies kopā ar Māri un Mārci savinoviem.

latvijas labākais hokeja vārtsargs u-13 vecuma grupā 
jelgavnieks denijs romanovskis Volvo Cup 2010 izcīņā tika atzīts 
par turnīra labāko vārtsargu. savukārt World Selects Invitational turnīrā 
denijs palīdzēja latvijas izlasei iegūt 9. vietu, bet pats tika atzīts par 
komandas lietderīgāko spēlētāju un čempionāta labāko vārtsargu.

seno motociklu parādē rīgā 1. maijā 
piedalījās arī 19 gadus vecais spīdolas 
ģimnāzijas 12. klases audzēknis krišjānis 
galiņš. «senā tehnika ir daļa no mūsu 
vēstures, tā ir liecība par cilvēku dzīvi 
pirms noteikta laika posma. es vēlos 
saglabāt šo kultūrvēstures mantojumu,» 
uzsver jelgavnieks.

ēdnīcā Hercogs notika zemnieku tirdziņš, kurā jelgavnieki varēja 
iegādāties zāļu tējas, sierus, gaļas izstrādājumus, sulas un 
sīrupus, tamborējumus, koka izstrādājumus un citus našķus no 
jelgavas un citu novadu zemniekiem.

ēdnīcas Hercogs līdzīpašnieks andris rūmītis ar kolēģi 
kasparu jansonu no pavāru kluba rādīja ēdienu gatavošanas 
meistarklasi. jelgavniekiem tika piedāvāti daudzi interesanti 
ēdieni, kas tapuši no zemnieku piegādātās produkcijas.
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arī jelgava 4. maijā pievienojās rīgai un citām latvijas 
pilsētām, kurās pirmo reizi notika Nordea Rīgas maratona 
organizētāju treniņš un skrējiens, lai mudinātu jelgavniekus 
aktīvi pievērsties skriešanai un 23. maijā startēt kādā no 
maratona distancēm.

Foto: rolands Bartaševics, Līga Greiškane, Gaļina stubailova, 
aigars Ieviņš un Krišjāņa galiņa arhīvs

ekonomiskā krīze ir iespēju laiks uzņēmējdarbībā – uzskata 
jelgavnieces diāna eglāja un oksana komašilo, atverot outlet 
apavu veikalu Estilo, kurā piedāvā trīs pazīstamu zīmolu 
kvalitatīvus apavus par labām cenām.

tirdzniecības centrā Iki, rīgas ielā, darbu sācis veikals Aitasvilna.lv, 
kurā var iegādāties ādas un aitas vilnas izstrādājumus.

lielās talkas dienu lietderīgi izmantoja Iecavkrastu 
iedzīvotāji, sakopjot atpūtas laukumu iecavas krastā, kurā 
daudz netīrumu radies arī pēc nesenajiem pavasara paliem. 
«talkas rīkojam katru rudeni un pavasari,» stāsta mājas 
iedzīvotāja Marika jasa.

jelgavas reģionālajā pieaugušo izglītības centrā diplomus saņēma 
12 jaunās auklītes – aktīvas dažāda vecuma un profesiju pārstāves, 
kas, paliekot bez darba, nolēma nesēdēt mājās, bet apgūt jaunas 
zināšanas un iemaņas. sievietes apguva dažādus rokdarbus, 
ieguva zināšanas darba tiesību, pedagoģijas, psiholoģijas un citās 
jomās, kas turpmāk lieti noderēs ne tikai auklītes darbā.

latvijas lauksaimniecības universitātes durvis 9. aprīlī vēra 
687 skolēni no visas latvijas, kuri galvenokārt interesējās par 
iespējām studēt valsts apmaksātajās programmās. jaunajā 
studiju gadā llu piedāvā 743 budžeta vietas.
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diskusija

Mā r i s  Pa P ē d i s 

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

Diskusijā piedalījās Latvijas Lauksaimnie-
cības universitātes Sociālo zinātņu fakultā-
tes dekāns Voldemārs Bariss, Ceļu būves sa-
biedrības «Igate» valdes priekšsēdētājs Māris 
Peilāns, vēsturnieks Andris Tomašūns un 
Zemgales plānošanas reģiona tūrisma un 
lauku attīstības speciāliste Dace Strautkalne.

 Katram no mums izveidojies savs 
priekšstats par Jelgavu. Iespējams, daži no 
tiem ir maldīgi. Par pili, kuru neizman-
to, par studentu pilsētu, kura tāda nav, par 
rūpniecības pilsētu ar aktīvu uzņēmējdar-
bību. Jelgavnieki lepojas, ka dzīvo kultūras, 
vēstures un teātra pilsētā. Vai šie priekšsta-
ti atbilst īstenībai?

V. Bariss: - Pirms šīs diskusijas, domā-
jot, vai esmu jelgavnieks vai ne, konstatēju, 
ka man ir neliela identitātes krīze, jo simt-
procentīgi nevaru pateikt, ka esmu jelgav-
nieks. Lauksaimniecības universitāte, piemē-
ram, ir ar savu mācību procesu, kultūras dzī-
vi un sporta aktivitātēm gana pašpietiekama, 
bet no Jelgavas man ir kultūras nama pasā-
kumi un sestdienas tirgus – citas saistības ar 
pilsētu ir ļoti mazas. Ilgu laiku esmu strādā-
jis Rīgā, braucu uz šejieni tikai pārgulēt, ko, 
starp citu, dara liela daļa jelgavnieku. Parē-
ķināju, ka kādus sešus mēnešus savas dzīves 
esmu pavadījis elektriskajā vilcienā. Turklāt 
es nāku no Vidzemes, no Cēsu puses, un vi-
dzemniekam Zemgales līdzenumi nav tā mī-
ļākā un patīkamākā vieta. Tas liek domāt, cik 
lielā mērā esmu jelgavnieks. Varbūt tas ir pat 
labi, ka Jelgavu mazliet redzu no malas. Ja es 
to redzu no malas, tad, manuprāt, arī Jelgavai 
ir identitātes krīze.

Kas ir Jelgava? Cēsis, piemēram, ir vēs-
tures pilsēta, kultūras pilsēta, pilsoniskās ap-
ziņas pilsēta, valsts karoga pilsēta. Tajā pašā 
laikā tā ir maza un kompakta, kurā cilvē-
ki cits citu daudzmaz pazīst, kurā ir ļoti spē-
cīgas korporatīvās saiknes. Un, ja es, piemē-
ram, uzzinu, ka kāds cēsinieks mācījies 1. vi-
dusskolā, tā ir gandrīz vai vizītkarte, jo šis 
cilvēks man vairs nav pilnīgi svešs. Mēs nā-
kam no vienas vides. Bet ko tādu par Jelgavu 
es pateikt nevaru. Manā skatījumā Jelgava ir 

ļoti eklektiska – vienots pilsētas tēls neveido-
jas. Eju, piemēram, pa Brīvības bulvāri – sa-
kopts, jūtos gandrīz kā Rietumeiropas pilsēti-
ņā, bet, pastaigājot pa kādu citu Jelgavas no-
stūri, asociācijas ar padomju laiku nemaz nav 
jāmeklē – es jūtos gandrīz kā toreiz.

Pilsētā ir ļoti intensīva dienas dzīve, saim-
nieciskie darījumi – viss notiek, bet pēc septi-
ņiem vakarā Jelgavas centrs ir absolūti tukšs. 
Varam teikt, ka Jelgava ir kultūras pilsēta, – 
pasākumi notiek gana intensīvi. Taču pilsē-
tā ir arī milzīgas sociālās problēmas. Nezinu 
gan jaunāko statistiku par noziedzīgiem no-
darījumiem, taču domāju, ka tā ir pietiekami 
augsta. Un šādu kontrastu ir daudz. Tas, ka 
Jelgava ir postmoderni eklektiska, iespējams, 
arī ir pilsētas tēla iezīme.
 Vai tas, ka pilsētniekiem nav Jelgavas 

piederības sajūtas, tajā skaitā ir arī identitā-
tes krīze, nevairo neuzticību uzņēmēju vidū – 
uzmest kādu var pavisam vienkārši un pēc 
tam ar visu biznesu pārcelties uz citu vietu.

Māris Peilāns: - Esmu no Madonas puses. 
Jelgavā dzīvoju 19 gadus no saviem 37. Kopš 
esmu Igatē, vairāk jūtos piederīgs Jelgavai, gan 
ar komunikācijām, gan ar biznesu, gan visu pā-
rējo. Bet tas taču ir normāli. Madona savā laikā 
tika nosaukta par biznesa nekurieni.

Esmu mācījies Jēkabpils ģimnāzijā un ta-
gad Igate strādā Jēkabpilī. Bet arī tur ir savs kaš-
ķītis vietējo uzņēmēju vidū. Taču nevar Jelgavu 
asociēt ar to, ka šeit uzņēmēji cits citu uzmet.

Ja nebūtu Jelgavas studentu dzīves, iespē-
jams, šeit būtu vēl bēdīgāk. Latviskie studen-
ti pilsētā notiekošo daļēji amortizē, bet profe-
sora Barisa teiktajam pilnībā piekrītu.

Man grūti spriest, kā ir Ogrē, līdz kurai 
ir tāds pats attālums kā no Rīgas līdz Jelgavai, 
tikai uz otru pusi.

Vienots pilsētas tēls 
neveidojas
 Runā, ka no visiem jelgavniekiem ti-

kai 20 procenti dzimuši Jelgavā. Pārējie ir 
iebraucēji un viņi šeit arī jūtas kā iebrau-
cēji, jo saglabājuši piederību savai dzimta-
jai vietai.

M. Peilāns: - Es Jēkabpilī mācījos krie-
vu laikā, spēlēju futbolu rajona līmeņa futbo-
la komandā, kurā bijām tikai trīs latvieši, pā-
rējie bija krievi. Sabruka turienes rūpnīcas un 

visi krievi ir jau projām no pilsētas. Jēkabpils 
nav tik piemīlīga kā Cēsis vai Madona, bet 
tie, kas tur ir, cenšas. Jelgavā ir līdzīgi – bija 
rūpnīcas, beidzās valsts pasūtījums, visas bei-
dza pastāvēt. Kuri varēja un bija spiesti, kopā 
ar armiju izbrauca. Tieši šie 20 procenti arī 
visu izsaka – pilsētu varēja pat nosaukt citā-
dāk. Atliek vienīgi pašiem domāt, ko varam 
darīt, lai Jelgava būtu labāka.

Viens no piederības veidotājiem varētu 
būt futbols, jo jaunā sezona jelgavniekiem sā-
kusies ļoti veiksmīgi – pēc uzvarām pār Lie-
pājas metalurgu un Skonto FK Jelgava spē-
lēs Latvijas kausa finālā. Un futbolā spēlē arī 
krievi.
 Taču, piemēram, Valmierā uz Gau-

jas spēlēm 1. līgā gāja puse pilsētas. Bet pēc 
jelgavnieku spēlēm nav tā, ka visi teiktu – 
redz, kā tur mūsējie! Jā, uzvarēja, bet – nav 
mūsējie.

D. Strautkalne: - To saka tie, kas ir ie-
braucēji.

Esmu jelgavniece – šeit dzimusi un augu-
si, mācījos gan Rīgā – un ar to lepojos. Nevar 

teikt, ka sociālās saites Jelgavā nav tik stipras 
kā citur. Es ļoti labi sevi apzinos par jelgav-
nieci. Esmu beigusi Valsts ģimnāziju un par 
tiem, kas tur mācījušies, saku – savējie.

Negribētu teikt, ka Jelgavā nav piederības 
sajūtas un ir identitātes krīze, mēs tikai dažā-
di sevi jūtam šajā pilsētā. Es savējos neuzme-
tīšu nekad.

Otra lieta ir Lauksaimniecības universi-
tāte, uz kuru mācīties brauc no visas Latvijas. 
Tur veidojas pavisam cita kultūrvide – savē-
jie, piemēram, no Jēkabpils turas kopā. Tāpēc 
viņi studiju laikā sevi neidentificē par jelgav-
niekiem, viņi ir studenti no savas pilsētas.

kāds ir jelgavas tēls
Lai noskaidrotu, kāda ir Jelgava, vai jelgavnieku domas 
sakrīt ar viedokli no malas, kas paveikts un kas jādara, 
lai Jelgava piesaistītu tūristus, uzņēmējus un investorus, 
žurnāls Jelgavnieki.lv rīkoja diskusiju.

Mēs dažādi sevi 
jūtam Jelgavā

Dace Strautkalne
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V. Bariss: - Tad man jājautā, kāpēc gan-
drīz 30 gadus šeit nodzīvojot, es nejūtos jel-
gavnieks tādā mērā, kādā man vajadzētu jus-
ties. Es pats par to brīnos.

Iespējams, ja šajā vidē būtu vairāk iesais-
tījies, ja būtu vairāk spēka pielikšanas pun-
ktu nekā tikai Lauksaimniecības universitā-
tē, ja veidotos plašāki kontakti, es justos vai-
rāk jelgavnieks.

jelgavas pluss ir 
tās dažādība
 Mēs katrs mīlam un lepojamies ar 

savu māti. Tāpat ir ar dzimto pilsētu. Taču 
pārāk bieži gan nenākas dzirdēt, ka jelgav-
nieki lepojas ar savu pilsētu. Tāpēc, ar ko 
mēs Jelgavā varam lepoties?

D. Strautkalne: - Mums ir universitāte. 
Mums ir visbagātākā studentu dzīve ar fan-
tastiskiem studentu ielu gājieniem un pasā-
kumiem, piemēram, Mehu dienām, Mežu die-
nām un citiem. Studējot Rīgā, es labprāt pieda-
lījos Jelgavas studentu pasākumos, tāpēc, ka te 
ir studentu pilsēta. Negribu piekrist tiem, kas 
saka, ka Jelgava nav studentu pilsēta.

M. Peilāns: - Protams, ka Jelgava ir stu-
dentu pilsēta.

Gribu piebilst, ka Prāta vētra nāk no Jel-
gavas, tāpat labi aktieri, arī politiķi.

D. Strautkalne: - Ir ne vien futbolisti, bet 
arī basketbolisti. Katram ir savas intereses un 
iemesls ar kaut ko lepoties. Es arī lepojos, ka 
pilsētas centrā ir dabas liegums, nekur citur 
Latvijā tādas vietas nav.

Mūsu zināšanas par savu dzīvesvietu bie-

ži vien ir trūcīgas – at-
braucam no darba, pār-
guļam un atkal braucam 
strādāt.

M. Peilāns: - Man pa-
tīk, ka pilsēta ir gana lie-
la. Šeit nav sastopama Rī-
gas drūzma. Es, piemēram, 
varu no savām mājām 43 
minūtēs aizbraukt līdz lid-

ostai, no Ogres, Siguldas un Tukuma tik ātri 
tur nevarētu nokļūt. Tas arī daudz ko nozīmē.

Laiks rādīs, vai bijusī pilsētas rūpniecis-
kā zona attīstīsies. Mēs visi bijām liecinieki kā 
kļuvām neatkarīgi. Ja nebūtu neatkarīgi, ie-
spējams, visas bijušās rūpnīcas tagad strādā-
tu, te būtu diezgan daudz attiecīgu padomju 
republiku darbaļaužu un tad vispār neviens 
nerunātu par Jelgavas identitāti. Būtu RAF 
un Jelgava.

V. Bariss: - Es atsaukšos uz savu kolēģi rī-
dzinieku, kurš iepriekš bija braucis tikai cauri 
Jelgavai, bet pagājušajā gadā pie mums fakultā-
tē strādāja par pasniedzēju. Viņš teica, ka Jelga-
va viņam ļoti patīk. Kāpēc? Pilsēta ir sakopta un 
civilizēta, un ir labāka nekā Rīga.

Es par to biju pārsteigts, varbūt mēs paši, 
vietējā vidē atrazdamies, daudzas lietas ne-
maz nepamanām.

Bet runājot par vizītkartēm, manuprāt, 
tieši ar to, ka Jelgava ir tik dažāda, mēs varam 
defektu padarīt par efektu. Mums ir gan jau-
nais, gan vecais, gan labi, gan slikti saglabā-
ti vēstures pieminekļi. Mums ir dinamika un 
reizē miers un klusums – izbraucot piecus ki-
lometrus aiz pilsētas jau ir dziļi lauki. Mums 
ir, ko rādīt – tā ir Jelgavas dažādība, bet to jā-
prot parādīt un pārdot.

Pilsētā pietrūkst 
sadarbības 

A. Tomašūns: - Esmu jelgavnieks kopš 
1. klases, lai gan dzimis Rīgā. Uzskatu sevi par 
jelgavnieku ne vien tāpēc, ka šeit daudzi gadi 

nodzīvoti, bet arī tāpēc, ka profesionālā dar-
bībā esmu centies izzināt Jelgavas vēsturi un 
šodienu. Nodarbojos arī ar tūrisma lietām in-
terešu līmenī, jo daudziem allaž vajag kādu 
fotogrāfiju, izziņu vai ko citu.

Viena no Jelgavas nelaimēm ir tā, ka šeit 
visi cer neatkarīgi no tā, kas ir pie varas. Cer, 
ka Jelgavas izprašana cilvēkiem, kas šeit dzīvo, 
veidosies pati no sevis. Tā, manuprāt, ir ļoti lie-
la kļūda. Visi, piemēram, nezin kāpēc iedomā-
jas, ka man, stāstot par Jelgavu vai iedodot ve-
cas fotogrāfijas, tas būtu jādara par velti. Arī 
pilsētas varas institūcijām bieži vien attieksme 
pret tūrismu ir šāda – savējiem jau nekas nav 
jādod, tie tāpat izdarīs, nu, bet kādam no malas 
kādu naudiņu samaksāsim. Esmu redzējis buk-
letu par Jelgavu, ko veidojuši rīdzinieki – kaut 
ko tik sliktu var uztaisīt tikai tie, kas nav jelgav-
nieki. Vēl viens piemērs. Svētās Trīsvienības 
baznīcas torņa izrakumos vajadzēja piesaistīt 
arheologus, tas, ka Jelgavā ir divi arheologi, ne-
vienu neinteresēja – uzaicināja no Rīgas.

Līdz ar to veidojas arī attieksme – tie, kas 
varētu kaut ko nopietnu dot pilsētai, nav va-
jadzīgi. Tas, ka viņi paši iet un dara ir viens, 
jo viņi no dabas ir tādi, bet no otras puses – 
sadarbība. Piemēram, ja kādam pieder veca 
koka māja vecpilsētā, kāpēc vēl līdz šim lai-
kam nav atrasta iespēja kā sadarboties, lai sa-
koptu šo vietu. Jo vienam ir nauda, ko viņš ie-
gulda citur, bet otram šīs naudas nav, lai gan 
no viņa gaida brīnumu – sakoptu vietu. Šādas 
sadarbības Jelgavā pietrūkst.

Pēdējā laikā vairākkārt esmu ar vilcienu 
braucis uz Rīgu. Paskatieties, kāda izskatās 
Jelgava, iebraucot no Rīgas. Pārbraucot pāri 
upei, redzama milzīga miskaste. Es pieņemu, 
ka tā teritorija pieder dzelzceļam, bet kāpēc 
nevar sadarboties, lai to sakārtotu? Tā taču 
nav nabadzīgākā iestāde valstī. Un tā ir pirmā 
vizītkarte, iebraucot Jelgavā ar vilcienu. Brau-
cot ar automašīnu ir citādāk.

Sadarbība nenotiek, jo nav nākotnes vīzi-
jas. Mēs gribam, lai Jelgava būtu ▶▶

par latvijas lauksaimniecības universitāti un 
bedrainajām jelgavas ielām zina visā latvijā.
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tūristiem pievilcīga pilsēta, bet neesam izdo-
mājuši, kas tie tūristi būtu. Ticiet man, ne-
viens nebrauks skatīties tikai baroka pili. 

Esmu daudzus izvadājis ekskursijā pa pil-
sētu. Tie nav 20-30-50 cilvēki autobusā. Pie-
mēram, divi uzņēmēji no Pēterburgas, kas iz-
manto Jelgavas tipogrāfijas pakalpojumus. 
Viņiem nevajag tradicionālo maršrutu ar 
muzeju un kapenēm, viņus interesē daudz 
kas cits, specifiskāks.

Manuprāt, darījumu tūrisms Jelgavā varē-
tu attīstīties. Uzņēmējiem vajag viesnīcu, vietu, 
lai paēstu pusdienas un apspriestu savas darī-
jumu lietas. Un, lai būtu, ko apskatīt pilsētā.

Taču pilī iekļūt nemaz nav tik viegli, vis-
pirms jāpiezvana, citādi iekšā netikt. Bet sest-
dienās un svētdienās pils ir slēgta. Jārunā ar 
dežuranti, kas tajā brīdī jūtas kā direktore, jo 
viņa var ielaist apskatīt pagalmu un var arī 
neielaist. Un mēs visiem stāstām, ka pils ir 
mūsu lielākais dārgums!..

V. Bariss: - Bukleta un neviena suvenīra 
par pili arī nav.

A. Tomašūns: - Tas ir sadarbības jautājums. 
Iespējams, tūristi traucētu universitātes mācību 
procesam, bet šī sadarbība vajadzīga pilsētai, lai 
tūristi turp ietu. Samaksā ieejas biļeti, papusdie-
no pilsētā, tā naudiņa krātos. Pilsētas pašvaldī-
ba ar rektoru varētu noslēgt līgumu par pils iz-
mantošanu. Es neko tādu neesmu dzirdējis.

Runājot par zirgiem. Tas ir unikāls feno-
mens pasaules mērogā – savvaļas zirgi un da-
bas liegums pašā pilsētas centrā. Bet sadarbības 
nav. Ir labi, ka cilvēki tur iet, bet tur ir vajadzī-
gas arī atkritumu kastes utt. Pavasara talkā tur 
neko nevarēja darīt, jo putniem sācies ligzdo-
šanas periods. Diemžēl runā, ka liegums trau-
cēs kaut kad nākotnē pāri salai izbūvēt tiltu.

Tātad nav šīs vienotās vīzijas. Ir vajadzī-
gi arī tilti, bet jāatrod kopējā lieta, jo neviens 
nebrauks skatīties jauno tiltu pāri Lielupei, 
bet zirgus gan.

Tikko pa pilsētu izvadāju gruzīnu. Vai gan 
jelgavniekam ienāks prātā, ka mūsu sakoptās 
ielas un tas, ka cilvēki pie sarkanās gaismas 
apstājas, ir eksotika? Atbraucēji priecājas, ka 
mums ir zaļas ielas, bet tās vēl vairāk vajadzē-
tu sakopt. Arī nomalēs. Ja pilsētas pašvaldība 
sadarbotos ar namu īpašniekiem, viņi jau sen 
tās būtu noasfaltējuši. Jāatrod veids, kā viens 
otram varētu palīdzēt. Lai nav tā, ka viens 
viesnīcas saimnieks, kura numuri ir aizņem-
ti, nepasaka, ka pāri ielai cita viesnīca ir tuk-
ša. Diemžēl nesaka. Tāpēc vajadzīga sadarbī-

ba visādos variantos. Tas taču ir normāli, ka 
notiek sadarbība un pašvaldības funkciju de-
leģēšana privātiem uzņēmējiem.

Jādefinē, ka Jelgava ir Rīgas piepilsēta, 
ka šejienieši brauc strādāt uz visām pasaules 
malām, arī uz Rīgu, un nodokļi nāk uz pilsē-
tu. Attiecīgi vajag attīstīt infrastruktūru, ne-
vis kā tagad, kad daudzus autobusu maršru-
tus uz Rīgu slēdz. Triju stundu laikā es neva-
ru nokļūt pat Dobelē.

Tātad par šo guļamrajonu domā, taču ne 
tā kā vajadzētu.

Katrai vietai ir 
savas vērtības

D. Strautkalne: - Vispirms vajadzētu pa-
domāt, kā pilsētu padarīt pievilcīgu vietējiem 
iedzīvotājiem, nevis iebraucējiem. Tad, kad 
katram no mums šeit būs labi dzīvot, patiks sa-
koptās ielas un Jelgava vairs nebūs bedru pilsē-
ta, tad arī Jelgavas vārds citādāk izskanēs aiz tās 
robežām. Par to, ko pie mums var redzēt, stās-
tīsim saviem draugiem, paziņām un kolēģiem.

Zemgales reģionā valda zināms mazvēr-
tības komplekss, jo uzskatām, ka pie mums 
nav ko parādīt. Mēs neko nevaram un mums 
nekā nav. Īstenībā ir ļoti daudzas fantastiskas 
lietas, vietas un pakalpojumi, ko mēs varam 
pārdot. Paši, būdami uz vietas, mēs tiem vēr-
tību nesaredzam. Pilsēta ir sakārtota un pie-
tiekami zaļa, savukārt līdzenums, kas mums 
šķiet garlaicīgs, ārzemniekiem, piemēram, 
norvēģiem ir liels atklājums. Norvēģijā visap-
kārt ir kalni un cilvēks ir mazs, bet Zemgales 
līdzenumā norvēģis sajūtas liels un varens.

Katrai vietai ir savas vērtības salīdzinā-
jumā ar citām. Uz vietas dzīvojot, tas varbūt 
neliekas nekas īpašs, taču jāprot paraudzīties 
no cita redzes leņķa, kā mēs šeit izskatāmies. 
Pirmkārt, cik sakārtoti šeit ir un cik labi mēs 
šeit justos, otrkārt, novērtēt to, kas mums ir 
un mācēt to pasniegt. Diemžēl mums ir sa-
jūta, ka šeit nekā nav. Bet ir! Tas jāapzinās un 
par to ir jāstāsta un jārāda.
 Kam Jelgavā jāizstrādā pilsētas attīstī-

bas vīzija, kas tajā jāiekļauj un kam tā jāvada?
V. Bariss: - Mēs varbūt katrs savu mājas 

teritoriju sakopjam, bet tālāk jau neredzam. 
Daudzdzīvokļu mājās ir vēl interesantāk – ap-
kārtne nevienu vispār neinteresē. Šoziem atga-
dījās kāds ļoti jauks precedents – sniegs bija tik 
biezs, ka līdz stāvvietām daudzdzīvokļu māju 
pagalmos vairs nevarēja nokļūt. Vīri, kam tur 
vajadzēja nokļūt, savācās ar lāpstām un paši 
notīrīja pievadceļus un stāvlaukumu. Nesen 
pienāk kaimiņš un saka, ka viņam nepatīk tās 
drausmīgās bedres piebraucamajā ceļā, vai ne-
varam samesties cementam un akmeņiem un 
tās aizbērt. Tas aizņēma pāris stundu darba un 
izmaksāja pāris latu no katra autobraucēja.

Arī šajā līmenī mēs esam katrs par sevi – 
katrs savā dzīvoklī gaidām kādu, kas mūsu 
vietā visu izdarīs.

D. Strautkalne: - Šis notikums ir spīdošs. 
Privātmājas iemītniekiem nopļaut zāli, sa-
kopt teritoriju un iestādīt puķes liekas nor-
māli, taču daudzdzīvokļu māju iemītniekiem 
nekas neinteresē. Esmu savā dzīvoklī un pā-
rējais ir vienaldzīgs. Mēs labprāt lamāsim ci-
tus, nevis paši pacelsim kādu gruzīti vai aiz-

latvijas lauksaimniecības universitātes 
sociālo zinātņu fakultātes dekāns voldemārs 
Bariss: «jelgava ir ļoti eklektiska – vienots 
pilsētas tēls neveidojas. eju, piemēram, pa 
Brīvības bulvāri – sakopts, jūtos gandrīz kā 
rietumeiropas pilsētiņā, bet, pastaigājot 
pa kādu citu jelgavas nostūri, asociācijas ar 
padomju laiku nemaz nav jāmeklē – es jūtos 
gandrīz kā toreiz.»

vēsturnieks andris tomašūns: «Mēs 
gribam, lai jelgava būtu tūristiem 
pievilcīga pilsēta, bet neesam 
izdomājuši, kas tie tūristi būtu. ticiet 
man, neviens nebrauks skatīties tikai 
baroka pili.»

▶▶
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rādīsim kādam, kas piemēslo mūsu pagalmu.
M. Peilāns: - Cilvēki ir inerti. Nekad būs 

tā, ka pilsēta par visu parūpēsies. Par velti arī 
nekas nenotiek. Tas ir pat slikti, ja izdari citu 
vietā. Tas ir ļoti slikti. Izdarīsi vienreiz, otr-
reiz, bet pēc tam kliegs, kāpēc nedari vēl, – 
es taču maksāju nodokļus. Kādus nodokļus? 
Vai tu savu atkritumu kasti esi aiznesis līdz 
galam, nevis izbēris pa ceļam?

Izlasīju portālā Jelgavnieki.lv, ka pie mo-
teļa Akva tiks atjaunota laivu un jahtu pie-
stātne. Vai domē kāds ierosināja to darīt? Nē, 
paši to dara. Un labi, ka dara.

V. Bariss: - Ja mēs paši esam izdarījuši, tad 
mums ir, ar ko lepoties. Un ja mums ir, ar ko 
lepoties, mēs stāstām citiem un veidojam po-
zitīvo tēlu un lepojamies arī ar savu pilsētu.

D. Strautkalne: - Ļoti pozitīva pieredze 
ir jauniešu iesaistīšana teritorijas sakopšanā, 
jo pēc tam viņi paši vairs nemēslos un arī ci-
tiem to neļaus darīt. 

V. Bariss: - Tie bērni, skolēni un jaunie-
ši, kas piedalās dažādos deju kolektīvos un an-
sambļos, uz Pilsētas svētkiem vairs neiet kā pa-

tērētāji, jo tie jau kļuvuši par viņu svētkiem.
D. Strautkalne: - Mums ir fantastiski 

kori un deju kolektīvi.
V. Bariss: - Mana sieva dzied Ozolnieku 

korī un tagad viņa gandrīz ir Ozolnieku fane un 
aicina arī mani atnākt uz koncertu. Tēls veido-
jas arī caur cilvēciskām saitēm un atsauksmēm.

D. Skaistkalne: - Pārdošana arī ir emociju 
izpausme – ja tas tev patiks, tu nopirksi. Tāpat 
ir ar pilsētas tēlu un tūristiem. Ja ir pozitīvas 
emocijas, tūristiem tas patīk un viņi to pērk.

M. Peilāns: - Nezinu, kāda ir domes 
struktūra, bet ja tajā nav tūrisma departa-
menta, vajadzētu izveidot, ja ir, vajadzētu uz-
labot tā darbu ar tūristiem. Vajadzētu kurato-
rus, kas savelk kopā visas tūrisma lietas. Pil-
nīgi pietiktu ar diviem cilvēkiem.

A. Tomašūns: - Šādi cilvēki ir, bet viņi 
ir izpildītāji – saņem darbu un izdara. Viņi 
neko nekoordinē. Rekonstruētajā Svētās Trīs-
vienības baznīcas tornī paredzēts izveidot tū-
risma informācijas centru. Gribētos zināt šī 
centra vīziju, jo pašlaik cilvēki ļoti labi strādā, 
savu lietu pārzina, bet sestdienās un svētdie-

nās šis centrs ir slēgts. Kur vēl pasaulē tā no-
tiek? Kam šāds centrs ir vajadzīgs?

D. Strautkalne: - Es sagaidu, ka nākotnē 
tas būs kvalitatīvs tūrisma informācijas centrs 
ar kvalificētiem speciālistiem, kas spēj piesais-
tīt Jelgavai tūristus un strādātu arī brīvdienās. 
Jelgava, Jelgavas un Ozolnieku novads varētu 
vienoties un algot speciālistu, kas simtprocen-
tīgi strādātu tūrisma informācijas centrā, attīs-
tītu suvenīru tirdzniecību, veidotu sadarbību 
ar tūrisma firmām, amatniekiem utt.

Informācija par Jelgavu un abiem nova-
diem publiskajā telpā ir pieejama, nav tā, ka 
tās trūktu.

V. Bariss: - Šādam centram būtu jāstrādā 
maksimāli autonomi un ārpus varas – ja brīv-
dienās centrs nestrādā, tā īstenībā ir klerka 
darba nedēļa, kas tūrisma informācijas cen-
trā nav pieļaujama.

neviens cits mūsu 
vietā neko nedarīs
 Kāds, jūsuprāt, būtu individuālās ko-

munikācijas mērķis Jelgavā?
V. Bariss: - Mērķis ir sevi parādīt labā gais-

mā. Tātad bezmērķīgs. Taču tas raksturīgs vi-
sai pārvaldes sistēmai pasaulē, jo nenotiek tiešā 
komunikācija starp pašvaldības vai valsts dar-
binieku un iedzīvotāju. Tā notiek preses sekre-
tāru un sabiedrisko attiecību nodaļu līmenī un 
ar amatpersonu publiskajiem paziņojumiem. 
Izpildvaras sistēma ir noslēgta un tāpēc cilvēks 
jūtas no varas atsvešināts, jo viņam izdod tikai 
paziņojumus. Viņš uz izpildvaru skatās it kā no 
malas, jo nejūtas tur iesaistīts un nesaprot, kā 
tajā slēgtajā sistēmā tiek pieņemti lēmumi.

Man bija iespēja pabūt Amerikas Sa-
vienotajās Valstīs, Northemtonā, pilsētā ar 
20 tūkstošiem iedzīvotāju. Vaicājām, kad 
ir pieņemšanas laiki pašvaldībā. Tādu vis-
pār nav! Pat pie pilsētas mēra var iet jeb-
kurā laikā. Jebkurš iedzīvotājs var iepazī-
ties ar lēmuma projektu jebkurā 

Zemgales plānošanas reģiona tūrisma 
un lauku attīstības speciāliste dace 
strautkalne: «vispirms vajadzētu padomāt, 
kā pilsētu padarīt pievilcīgu vietējiem 
iedzīvotājiem, nevis iebraucējiem. tad, kad 
katram no mums šeit būs labi dzīvot, patiks 
sakoptās ielas un jelgava vairs nebūs 
bedru pilsēta, arī jelgavas vārds citādāk 
izskanēs aiz tās robežām.»

▶▶

Ceļu būves sabiedrības «Igate» valdes 
priekšsēdētājs Māris peilāns: «Mums 
pašiem vajag braukt uz citurieni, 
skatīties un labās idejas vest uz 
jelgavu. neviens cits mūsu vietā to 
nedarīs.»



10  2010.  G A dA  M A I j s  •  N r .  5  ( 81 )

diskusija

 melnraksta  stadijā. Bet šāda kārtība netop 
vienā reizē, vienā gadā. Tā ir kultūra, kas 
veidojas ilgākā periodā.

M. Peilāns: - Šo ideju varētu piedāvāt 
Ozolniekiem, tur mikroklimats ir citādāks – 
tur nav jelgavnieku.

A. Tomašūns: - Komunikācija par tūris-
ma attīstību pilsētā nav bijusi. Runāts ir, ka 
vajadzētu. Sakot, ka būs tūrisma informācijas 
centrs, pat mēģinot visas trīs pašvaldības salikt 
kopā, arī nav risinājums, jo ko tad tur darīs? 
Sēdēs vienā telpā ar tūristiem domātiem suve-
nīriem un gaidīs, ka kaut kas notiks? Būtiski ir, 
kurā vietā pie torņa var piebraukt ar autobusu? 
Iedomājieties, tūristi iebrauc Jelgavā un nezi-
na, kur var apstāties un vēl torni atrast.
 Kāda jums pašlaik liekas komunikā-

cija un kādai tai perspektīvā jābūt?
A. Tomašūns: - Komunikācija ir tā, kas liek 

cilvēkiem aprunāties, lai viņi saprastu, ka dzīvo 
pilsētā un visiem kopā mums ir viens liktenis.

Nav jāuztraucas, ka kāds brauc strādāt 
prom no pilsētas, jo viņš šeit paliek dzīvot.

Jāsāk ar darījumu tūrismu, kas ir viens no 
tūrisma veidiem, jāpanāk, lai cilvēki brauc uz 
šejieni.

V. Bariss: - Viens no komunikācijas mēr-
ķiem varētu būt pozitīvisms, bet ne tādā no-
zīmē kā bijis līdz šim, ka pozitīvisms attiecas 
tikai uz šauru valdošo grupu. Cilvēkiem vis-
pirms vajag pacelt pašapziņu. 

Tūrismā jāveido arī komunikācija starp 
dažādiem tūrisma uzņēmumiem un korpora-
tīvas saites, lai ieguvēji būtu visi. Kādā disku-
sijā viesu nama īpašniece no Bauskas stāstīja, 
ka viņa var vienoties ar lietuviešu kolēģiem 
par savstarpēju tūristu izmitināšanu un prog-
rammu nodrošināšanu, bet ar savējiem Baus-
kā nevar sarunāt neko.

Tajā pašā diskusijā kāds uzņēmējs stās-
tīja, ka tūrismā strādā nesen, taču viņam tik 
labi neklājas, vai kāds negrib palīdzēt. Tādu 
neatradās.

D. Strautkalne: - Cilvēki baidās, ka viņu 
ideju nozags.
 Bet vai investori nāk uz Jelgavu?
V. Bariss: - Zinu, ka bijušajā rūpnīcas RAF 

teritorijā nāk iekšā investori. Jelgava līdzās Rīgai 
ir vienīgā pilsēta, kurā rūpniecība vēl attīstās.

D. Strautkalne: - Tur saimnieko Nordic 
Industrial Park, kas piesaista uzņēmējus, pie-
dāvājot viņiem labus darba apstākļus.

A. Tomašūns: - Viena no pašvaldības funk-
cijām ir sakārtot infrastruktūru, lai pilsētā nāktu 
iekšā investori. Tas atmaksājas un arī darbojas.

Attiecībā uz tūrisma biznesu minēšu 
kādu piemēru. Kanādā cilvēki pamet kādu 
depresīvu rajonu, jo darīt nav ko, viss nīkst 
ārā. Ierodas pašvaldības pārstāvji, visu izpē-
ta, pēc tam sapulcina iedzīvotājus: ko jūs te 
čīkstat, nāksim kopā un padomāsim, ko da-
rīt. Te vajadzētu benzīntanku, frizētavu – vai 
esat ar mieru tos izveidot. Pašvaldība palīdzēs 
ar biznesa plānu izstrādi un banku piesaisti. 
Pašvaldība cilvēku vietā neko nedara, bet pa-
līdz ieraudzīt kopējo vīziju. Līdzīgi notiek arī 
kādā depresīvā rajonā Zviedrijā – pašvaldība 
palīdz kādā mājā iekārtot dzīvokli septiņdes-
mito gadu stilā, tūristiem ir, ko skatīties.

Pie mums kādā pamestā lauku skolā varētu 
izveidot vietu, kur rīkot seminārus un konfe-
rences – tur būtu ēdināšana un visapkārt skais-
ta vide. Rīdzinieki labprāt brauktu, jo tur būtu 
lētāk un uz divām dienām varētu atrauties no 
apkārtējās pasaules. Nē, bijušo skolu slēdz, pēc 
tam izdauza logus un pārdod par 100 latiem, 
pēc tam pārdotu tālāk par desmit tūkstošiem, 
bet drupu kaudze turpina stāvēt. Nav vīzijas.

No tūrisma viedokļa ļoti laba varētu būt 
komunikācijas ideja – vajag vest uz Jelgavu 
cilvēkus no Rietumiem, Austrumiem, Dien-
vidiem un Ziemeļiem, lai viņi pateiktu, kas 
pie mums ir labi.

M. Peilāns: - Mums pašiem vajag braukt 
uz citurieni, skatīties un labās idejas vest uz 
Jelgavu. Neviens cits mūsu vietā to nedarīs. 

Iespiests Jelgavas 
tipogrāfijā

Aleksandra Mariņina

Ceļš
Romānu cikla Skats no 
mūžības otrā grāmata
izdevniecība Tapals

alegoriskie tēli Krauklis, 
akmens, Zalktis un Vējš 
turpina apspriest roma-
novu ģimenes sarežģītās 

attiecības, kā arī pārmaiņas Krievijā 20. gad-
simta astoņdesmitajos gados. 
Ļuba varonīgi cīnās par ģimeni, neatklājot tu-
viniekiem vīra dubulto dzīvi un dēla noziedzī-
gās gaitas. 
Kad līdz traģēdijai atlicis tikai solis, ģimeni no 
likstām glābj kāds noslēpumains cilvēks…

Malkolms Gledvels

Talanta kods. 
Ceļš uz izcilību
apgāds Kontinents

autors vēsta par patieso ceļu uz 
izciliem panākumiem, un tas ir 
ļoti sarežģīts. Pasaules veiksmī-
gāko ļaužu sasniegumi pārspēj 
normālu pieredzi – viņu dzīve 
nepakļaujas loģikai. autors prezentē fascinē-
jošu un provokatīvu projektu, kā vēl vairāk iz-
mantot indivīda potenciālu.
Malkolms gledvels ir starptautisko bestselleru 
The Tipping Point un Blink autors, 2005. gadā 
bijis iekļauts Times Magazine 100 ietekmīgāko 
cilvēku sarakstā.
grāmata Talanta kods mainīs jūsu priekšsta-
tus par panākumiem.

Laika mednieks. 
Vienkāršais latviešu 
zvejnieks, romantiskā 
dvēsele un patriots, 
fotogrāfs Uldis Briedis
izdevniecība Neputns

Tieši ar Ulda Brieža vārdu 
saistās tā saucamā reportāžas foto nozīmī-
gākie panākumi Latvijā 20. gadsimta otrajā 
pusē. Izteiksmīgi dienas laikrakstu pirmajās 
lapās, ne mazāk iespaidīgi viņa darbi atklāju-
ši Latvijas seju izstādēs ārzemēs, jo īpaši lai-
kā, kad interese par Latviju pēc neatkarības 
atgūšanas bija saasināta. Emocionāli un ne-
samāksloti, viņa fiksētie fotomirkļi ir trāpīgs, 
vēstures līkločus uz savas ādas izdzīvojot ra-
dīts stāsts par savu zemi un tautu. 

Mihaels Peinkofers

Rūnu brālība
apgāds Zvaigzne ABC

romāna darbība risinās 19. gad-
simtā, laikā, kad anglija uzvarē-
jusi Skotiju, abas valstis formāli 
ir apvienotas, bet angļi, ieviesu-
ši kristietību, uzlūko skotus kā 
zemākas kārtas ļaudis. Skotu brīvības 
alkas izmanto druīdu mācības sekotāji – Rūnu 
brālība, kas kalpo dēmoniskiem spēkiem, mel-
najai maģijai un piekopj nežēlīgus rituālus...

▶▶

preses relīžu 
iniciēšana 

(100 €/h)

preses relīžu 
rakstīšana 

(70 €/h)

preses relīžu 
rediģēšana 

(70 €/h)

preses relīžu 
nosūtīšana 

(35 €/h)

preses relīžu 
arhivēšana 

(35 €/h)

publicity@publicity.lv          tālr. 26624466

Jums noteikti ir ko pavēstīt. nekautrējieties! 
Ziņu telpā dažkārt ir mazāki, nezināmāki, nekvalitatīvāki 
pakalpojumi un to sniedzēji...

uzticiet to mums! lai katrs dara to, ko prot labāk! 
Mums ir jau 20 gadu pieredze preses relīžu rakstīšanā latvijā.

Jūs gribat rakstīt paši, bet tomēr māc šaubas par to, 
ko esat sarakstījuši? neesat pārliecināti, ka tas kādu interesē? 
Mēs pielabosim un aktualizēsim!

to taču prot ikviens! ne tā? vai jūsu datu bāzē ir vairāk nekā 1000 žurnālistu e-pasta adreses? 
vai jums ir īpaša e-pastu izsūtīšanas programma? Kā jūs plānojat nosūtīt žurnālistiem bildes 
oriģinālā izmērā? uzticiet to mums! tas nemaksā tik dārgi un noteikti atmaksājas.

Ja jums nav pašiem savas interneta lapas vai arī jūsu interneta lapā nav sadaļas 
<Jaunumi>, uzticiet savas preses relīzes arhivēšanu mums, un tā mājos blakus citām 
preses relīzēm, un, iespējams, kāds vēl vairāk interesēsies arī par jūsējo.

PREsEs RELĪZEs
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Ēka kļuvusi par nozīmīgu vietu klubu dzīves 
kartē un kļūst par populāru jauno deju māks-
linieku pulcēšanās vietu.

Vecā pasta ēka ir ne tikai atdzīvinājusi ap-
kārtni, bet arī kļuvusi par platformu jaunajiem 
klubu māksliniekiem, sniedzot viņiem iespēju 
realizēt savas aktivitātes. Un izskatās, ka tas ir 
tikai sākums vecās pasta ēkas atdzimšanai.

Katrai vietai ir ne tikai interesanta rašanās 
vēsture ar zināmiem un mazāk zināmiem vēs-
turiskiem faktiem, bet arī daudzsološs turpinā-
jums. Vietējā identitāte veidojas no kvartāla ag-
rākās izmantošanas un mijiedarbības ar blakus 
esošajām teritorijām. Pasta ēkas identitāte bals-
tās uz vispārzināmiem pilsētvides elementiem. 
Dažādo identitāšu apvienojums ļauj tai veidot 
savu mazo kvartālu, kas būs pievilcīgs gan vie-
tējiem iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem.

Benefice ar plašajām telpām 
apmierināta
Divus stāvus mājīgajā namā apdzīvo Bērnu 
un jauniešu centrs Junda, kā arī deju studija 
Benefice, kas apvieno apmēram 200 dejotāju. 
Deju studijā apgūst dažādus deju stilus, ak-
tiermeistarības un režijas pamatus, improvi-
zāciju, klasisko deju, aerobiku.

Annika Andersone, kas vada Benefici no 
tās pirmsākumiem, ļoti priecājas par mājīga-
jām telpām – plašajām deju zālēm, ērtajām 
ģērbtuvēm un tērpu noliktavām, kā arī omu-
līgo virtuvīti, kurā dejotāji pēc skolas var pa-
gatavot pusdienas vai iedzert kādu tasi tējas. 
Aija Tarvida ir deju studijas repetitore, kas 
pati Beneficē dejojusi 10 gadus: «Ir ļoti patīka-
mi strādāt, ja tas, ko daru, ir hobijs jau no pa-
šas bērnības. Studijas jaunās telpas nevar salī-
dzināt ar iepriekšējām, kurās es uzaugu. Toreiz 
mums 80 dejotājiem bija mazs būcenītis, kurā 
pārģērbties, un vēl mazāka istabiņa, kurā gla-
bāt visus tērpus, bet deju zāle bija pārbūvēta 
garāža. Tad bieži mēģinājumos visiem nebija 
vietas, kur sastāties, un mājās dažreiz gājām ar 
sasistiem deguniem. Tagad abās zālēs ieklāta 
īstā deju grīda, pie visām sienām ir lielie spo-
guļi un deju stangas. Esam jau apdzīvojuši jau-
nās telpas – koridorā izliktas dejotāju fotogrā-
fijas, ka arī izcīnītie kausi un diplomi.»

Post Club – progresīvs 
deju mūzikas klubs
Jau vairāk nekā gadu vecajā pasta ēkā atrodas 
arī Post Club – ar kura atvēršanu, Jelgava ie-
guvusi jaunu izklaides vietu, kādas pilsētai 
pietrūka. Līdz ar kluba ienākšanu visa ēka 
ieguvusi noteiktu ritmu, kurš priecē deju 
mūzikas mīļotājus un dejot gribētājus.

Savu otro darbības gadu Post Club aprī-
lī sācis ar acīmredzamām pārmaiņām, kuras 
apstiprina, ka vecajā pasta ēkā darbojas prog-
resīvs deju mūzikas klubs. Uz pāris mēne-
šiem no Spānijas uz Jelgavu uzaicināts klubu 
aprindās labi zināmais promouters Viktors 
Bukults, kurš 2000. gada vidū vadīja leģendā-
ro Rīgas klubu Nautilus. Kopš 2008. gada Bu-
kults strādā Spānijā un darbojas respektablās 
britu aģentūras Safehouse Management pa-
spārnē klubu mūzikas mekā Ibizā.

Vecajai pasta ēkai 
ir sava identitāte
«Mani vienmēr interesējuši cilvēki. Un šeit ik 
dienas sajūtu ko ļoti cilvēcisku. Sākotnēji, at-
braucot uz Jelgavu, nezināju cik lielu vērienu 
varu šeit atļauties. Bieži vien, radot jaunus 
projektus, vispirms izrunājos ar klubu apmek-
lētājiem. Viņiem ir ko pastāstīt. Klubu kultū-
rai pie mums līdz divtūkstošo gadu sākumam 
nenoliedzami piemita, lai arī lokāla, tomēr 
spēcīga identitāte, kura šobrīd ir zudusi. Taču 
vecajā pasta ēkā tā ir. Tur fiziski var sajust 
lielu enerģijas devu. Pirmās pārmaiņas ap-
meklētāji varēja redzēt jau 7. un 8. maijā, 
kluba re-opening pasākumos,» par veco pasta 
ēku ar sajūsmu stāsta Viktors Bukults.

Iespējams, vecā pasta ēka pavisam drīz 
kļūs par pilsētas centra jaunajiem vārtiem. 

atdzimst vecā pasta ēka
daudzu gadu garumā Jelgavā 
pietrūka izklaides un kultūras 
centra, taču pagājušā gada laikā 
par tādu strauji izveidojusies vecā 
pasta ēka raiņa ielā 14.

izklaide
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Abu vadītās partijas ilgus gadus bijušas 
sīvākās konkurentes, tagad LPP/LC un Tautas 
partijas (TP) biedri sākuši apspriest kopīga 
saraksta veidošanu nākamajās Saeimas vē-
lēšanās, piesaistot arī reģionu partijas un ie-
klausoties uzņēmēju prasībās par drīzāku 
valsts izvešanu no krīzes.

Politiķi atklāti atbildēs 
uz ikvienu jautājumu
«Šī, šķiet, ir pirmā reize Latvijas vēsturē, kad 
divas partijas savu sadarbību apspriež publis-
ki. Nevis Vecrīgas kafejnīcās vai slepenos kabi-
netos, bet gan atklāti – savu biedru un ikviena 
interesenta priekšā. Ja ir kādi neskaidrie jautā-
jumi vai pretrunas, lai tās izskan uzreiz. Esam 
gatavi atklāti un godprātīgi atbildēt uz ikvienu 
jautājumu,» stāsta Tautas partijas līderis 
Andris Šķēle, kādreizējais LLU absolvents.

«Paredzu, ka Jelgavā cilvēkus interesēs ne 
tikai partiju sadarbība, bet arī reģiona aktuali-
tātes. Savulaik, būdams satiksmes ministrs, ie-
sāku ceļa modernizāciju no Jelgavas uz Rīgu, 
turklāt gribējām to darīt, balstoties uz publiskās 
un privātās partnerības (PPP) modeļa pamata, 
tas ir – nauda tiktu piesaistīta un ceļu uzbūvē-
tu privātais investors, bez valsts budžeta līdzda-
lības. Pašreizējā ministra laikā darbi apstājušies, 
un vēl vairāk, pakļaujoties SVF neizprotama-
jai prasībai, valdība ir iesaldējusi jebkurus PPP 
projektus. Jelgavnieki, kas katru dienu brauc uz 
darbu Rīgā, to izjūt īpaši sāpīgi. Tāpat aktuāla 
tēma ir bezdarbs, kaut Jelgavā ir milzīgs rūpnie-
cības, it sevišķi mašīnbūves, attīstības un līdz ar 
to darbavietu veidošanās, potenciāls,» uzskata 
LPP/LC līderis Ainārs Šlesers.

nodokļi ir jāsamazina, 
nevis jāpalielina
Jau notikušajās kopīgas tikšanās reizēs Vidzemē 
un Latgalē apmeklētāju interese bija ļoti liela. 
Jautājumus uzdeva ne tikai TP un LPP/LC 
biedri, bet arī daudzi vietējie iedzīvotāji. Par 
darba vietām, veselu ģimeņu aizbraukšanu no 
Latvijas, sadarbību ar kaimiņvalstīm ar mērķi 
atjaunot ražošanu, valdības klanīšanos starp-
tautisko aizdevēju priekšā, neizlēmīgo jezgu ap 
ministriju skaitu samazināšanu un ieilgušo mi-
nistru krēslu dalīšanu, kā arī daudzajām pēdējā 
laikā pieļautajām aplamībām nodokļu likum-
došanā. «Lai rastos darbavietas, nodokļi ir 
nevis jāpalielina, bet jāsamazina. Mazākas ra-
žošanas izmaksas, līdz ar to zemākas cenas un 
pieaugošs apgrozījums ātrāk atdzīvinās ekono-
miku nekā valdības pašlaik piekoptā ekonomi-
kas nožņaugšanas politika. Ar pareizu nodokļu 
politiku ir iespējams panākt, ka mūsu cilvēki 
nebrauc uz Baltkrieviju vai Poliju iepirkties, bet 
gan citi brauc pirkt mūsu zemnieku un ražotā-

ju produkciju. Tas, cita starpā, ir ne tikai eko-
nomikas atlabšanas, bet arī mūsu tautas na-
cionālās pašapziņas jautājums,» pārliecināts 
Andris Šķēle.

Valsti jāvada 
pieredzējušiem politiķiem
LPP/LC priekšsēdētājs Ainārs Šlesers atzīst: 
«Pašlaik svarīgi, lai valsti vadītu pieredzējuši 
un izlēmīgi politiķi. Mēs nevaram gadu desmi-
tiem gaidīt, kad krīze atrisināsies pati no sevis. 
Tautsaimniecībā nekavējoties jāieplūst gan ES 
fondu, gan privātajām investīcijām, jaunajai 
valdībai pēc vēlēšanām būs jāuzņemas atbildī-
ba un jārealizē daudz nozīmīgu infrastruktūras 
projektu, arī Zemgalē. Ekonomika jāatjauno 
iespējami ātri, lai cilvēkiem atkal ir darbs un 
stabili ienākumi. Politiķu primārais uzdevums 
ir veidot tautsaimniecības atlabšanas vidi. 
Tāpēc mēs nākam pie sabiedrības un esam 
gatavi piedāvāt alternatīvus risinājumus esošās 
valdības nekā nedarīšanas politikai.» 

JelgavnieKu viedoKlis par gaidāmo disKusiJu

 marija Kolneja 
 Jelgavas Pensionāru apvienības  
 priekšsēdētāja

Ja būs iespēja, tikšanos apmeklēšu. 
Interesanti paklausīties politiķu 
viedokļus, taču tas nenozīmē, ka man tie 
jāpieņem. abiem kungiem varētu jautāt, 
kāpēc viņi sasparojās tieši tagad, pirms 
vēlēšanām, nevis strādāja valsts labā 
pirms tam. Manuprāt, tas tiek darīts tikai 
savtīgās interesēs. Šādas tikšanās ir ļoti 
nepieciešamas, taču diemžēl sabiedrība 
nav pieradusi uzdot jautājumus un pēc 
tam prasīt arī atbildību.

 jeļena Grīsle, 
 Jelgavas baltkrievu biedrības Ļanok  
 vadītāja

Biedrībā vēl neesam apsprieduši, vai 
apmeklēsim tikšanos, taču interese 
par to ir. Mani visvairāk uztrauc 
ekonomiskā attīstība. Labprāt gūtu 
atbildi uz jautājumu, kad valsts 
izkustēsies no nulles, pat no negatīvā 
punkta. Pašlaik nacionālie jautājumi 
nav svarīgi, galvenais, kas mūs uztrauc, 
ir ekonomiskā attīstība. 

 juris sīlis, 
 Jelgavas tipogrāfijas valdes  
 priekšsēdētājs

Uz šo tikšanos neiešu. Neko jaunu tik 
un tā nesagaidīsim. Vienīgais, ko var 
prasīt, – ko viņi ir darījuši visu šo laiku. 
Nedomāju, ka varētu dzirdēt ko jaunu, 
jo šī ir tikai priekšvēlēšanu aģitācija, 
pēc vēlēšanām valstī tik un tā nekas 
nemainīsies. Es labprāt apmeklēju 
tikšanās ar uzņēmējiem, piemēram, 
Latvijas rūpniecības un tirdzniecības 
kamerā, sniedzu savus priekšlikumus, 
taču šis ir politisks pasākums.

 igors Burnašovs,
 uzņēmuma Dizains un poligrāfija  
 direktors

Šlesera un Šķēles diskusiju apmeklēšu. 
Vēlos dzirdēt viedokļus par to, kas 
notiek Latvijā. Ja tikšanās laikā 
radīsies jautājumi, tos, iespējams, 
uzdošu. domāju, ka uzreiz nevar 
pateikt, kurš ir labs, kurš slikts, tāpēc 
jāuzklausa visu viedokļi. Man ir 
cerība, ka no šī tandēma kaut kas 
labs var arī sanākt.

Šķēle un Šlesers debatēs 
LLU aulā14. maijā pulksten 16 Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes (LLU) aulā norisināsies Zemgalē 
vēl nebijis notikums – publiska diskusija 
starp diviem Latvijā ietekmīgiem politiķiem – 
aināru Šleseru un andri Šķēli.

andris šķēle un ainārs šlesers paredz, ka jelgavā cilvēkus interesēs ne tikai partiju 
sadarbība, bet arī reģiona aktualitātes.
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Pēc desmit mēnešiem, kas pavadī-
ti Jelgavas novada vadītāja amatā, 
Z. Caune uzsver, ka līdz nākama-
jām pašvaldību vēlēšanām grib iz-
pildīt saviem vēlētājiem dotos so-
lījumus, sakārtot ceļus, piesaistīt 
novadam investorus un Eiropas 
Savienības struktūrfondu līdzek-
ļus, kā arī efektivizēt domes darbu. 
«Esmu izvirzījis šos mērķus, ie-
dzīvotājiem to apsolījis un redzu, 
ka tos iespējams paveikt,» teic 
Z. Caune, piebilstot, ka padarī-
ta darba sajūta sniedzot vislielā-
ko gandarījumu. Arī komandu 
esot izdevies nokomplektēt ļoti 
spēcīgu, lai gan novada vadītājs 
neslēpj, ka dažkārt savus darbinie-
kus esot spiests pamācīt.

«Daļa tagadējo novada admi-
nistrācijas darbinieku ir no bijušās 
Jelgavas rajona pārvaldes, un vi-
ņiem agrāk nebija jākomunicē ar 
iedzīvotājiem. Es viņiem skaidro-
ju, ka cilvēks, kurš nāk pie mums 
pēc izziņas, ir mūsu uzturētājs, tā-
dēļ pret viņu jāizturas ar cieņu,» tā 
Z. Caune. Viņš uzsver, ka ikviena novada do-
mes darbinieka galvenais uzdevums ir palī-
dzēt tā iedzīvotājiem.

Taujāts par to, kā mainījusies viņa ikdie-
na, bijušais Vircavas pagasta padomes priekš-
sēdētājs Z. Caune skaidro, ka tagad esot gan-
drīz neiespējami būt visās vietās un pārzināt 
visu, kas notiek novadā.

Caune lepojas, ka novada 
domē nav opozīcijas
Jelgavas novada dome ir viena no retajām 
Latvijā, kurā nav opozīcijas. Vienoti strādā 
visi 17 pērn ievēlētie deputāti – septiņi no 
Zaļo un zemnieku savienības, tostarp Ziedo-
nis Caune, četri no Tautas partijas, pa diviem 
no Pilsoniskās savienības un LPP/LC, kā arī 
pa vienam pārstāvim no Saskaņas centra un 
TB/LNNK un partijas Visu Latvijai! apvie-
nības. Novada domes priekšsēdētājs neslēpj, 
ka deputātu saliedēšanu uzskata par savu 
nopelnu. «Esmu atradis iespēju sadarboties 
ar visām partijām, tādēļ pozīcijā plecu pie 
pleca darbojas arī Saskaņas centra un tēvze-
miešu pārstāvji,» lepojas Z. Caune. Viņš gan 

neslēpj, ka komiteju sēdēs notiekot karstas 
diskusijas, taču visu deputātu viedokļi 
vienmēr tiek uzklausīti, lai nonāktu pie ie-
spējami labākā risinājuma.

Lai gan jaunizveidotais Jelgavas novads 
ir pietiekami liels, pagaidām nekas neliecina 
par šķelšanos tā iekšienē un kādas teritorijas 
vēlmi atdalīties, kā tas bija Mērsragā, kura ie-
dzīvotāji vēlējās, lai tas tiktu atdalīts no Rojas 
novada. «Arī pagastu pārvaldnieki ir apradu-
ši. Jāstrādā!» tā Z. Caune. Viņš stāsta, ka pa-
gastu pārvaldnieku vietas tika sadalītas pro-
porcionāli starp novada domē iekļuvušajām 
partijām.

Lielā politika jelgavas novadu 
ietekmē maz
«Saeimas vēlēšanas pašvaldības darbu neie-
tekmēs,» uzskata Z. Caune. Vēlēšanu iznāku-
mam jābūt ļoti radikālam, lai tas spētu mainīt 
vietvaras darbu, jo lielās politikas kaislības 
līdz novadam neatnāk.

«Lielākoties vietējie cilvēki iestājās par-
tijā, lai varētu piedalīties pašvaldību vēlēša-
nās,» uzskata Jelgavas novada vadītājs. Vie-

tējās varas turētājiem pārsvarā jāri-
sina saimnieciskie jautājumi. «No 
vienas puses tas ir labi, bet no ot-
ras puses slikti. Ja reiz cilvēks iestā-
jies konkrētā partijā, kas kaut ko vē-
lētājiem ir solījusi, būtu jāpadomā, 
vai arī viņš šos solījumus var reali-
zēt,» uzskata Z. Caune, piebilstot, 
ka tiem, kuri ir zemnieku partijā, jā-
apzinās savas iespējas risināt viņu 
problēmas.

Kopā ar zemniekiem 
pret ministru Rozi
Zemnieku problēmas Z. Caune 
zina ļoti labi. Tādēļ pērnā gada 
sākumā notiekošajos protestos pret 
partijas biedru un toreizējo zem-
kopības ministru Mārtiņu Rozi 
piedalījās arī pašreizējais Jelgavas 
novada vadītājs. «Mani par to rāja 
daudzi partijas biedri, tostarp Jel-
gavas domes priekšsēdētājs Andris 
Rāviņš. Man pārmeta, ka protes-
tējot pret partijas biedru,» smejot 
atminas Z. Caune.

Jautājums, kā attīstīt lauksaim-
niecību novadā, arī pašlaik nodar-
binot viņa prātu. Zemgales auglīgā 
zeme ir jāizmanto, jo tā izsenis bi-

jis lauksaimniecības reģions. Varētu vēl vai-
rāk audzēt rapsi, graudus un citas kultūras. 
Z. Caune gan uzsver, ka jaunas darba vie-
tas tas radīšot minimāli, jo modernā tehni-
ka ir tik jaudīga, ka to darbu, ko agrāk vei-
ca desmit cilvēki, pašlaik var izdarīt ar kriet-
ni vien mazāku skaitu. «Mainīgo laikapstākļu 
dēļ mūsu lielie zemnieki arī nevar veidot ko-
operatīvus un pirkt tehniku kopā,» tā Z. Cau-
ne. Viņš skaidro, ka, atšķirībā no Vācijas, Lat-
vijā kulšanai un sēšanai piemērotais laiks ir 
pārāk īss, un, pērkot lauksaimniecības tehni-
ku kopā, pastāv risks, ka kādu lauku var ne-
paspēt laikā nokult.

Vena no novada ekonomiskās attīstības 
iespējām tiek minēta investoru un uzņēmē-
ju piesaiste. Taču gadījums ar cūku fermu Se-
savā spilgti parādot, ka nereti paši iedzīvotā-
ji dažādu iemeslu dēļ iestājoties pret uzņēmē-
ju rosību. «Vairāki simti sesaviešu parakstījās 
pret fermas būvniecību, lai gan tas dotu jau-
nas darba vietas,» norāda Z. Caune. Viņš uz-
skata, ka vietējo satraukumam par iespējamo 
smaku nav pamata, jo plānotā ferma atradī-
sies tālu no apdzīvotām vietām. 

Ziedonis Caune uzsver, ka ikviena novada domes darbinieka 
galvenais uzdevums ir palīdzēt tā iedzīvotājiem. 

redakcijas viesis – 
Ziedonis Caune

Jelgavnieki.lv redakcijā viesojās Jelgavas 
novada domes priekšsēdētājs Ziedonis 
Caune (Zaļo un zemnieku savienība). Viņš 
uzskata, ka četros gados izdosies realizēt 
vēlētājiem dotos solījumus un panākt, lai 
pašvaldība efektīvi strādā iedzīvotāju labā.
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Daiņa Liepiņa, Saulveža Šalājeva (abi LPP/
LC), Sergeja Ņevoļska (neatkarīgs deputāts) 
un Maksima Galkina (PCTVL) demaršs 
liecina par pozīcijas un opozīcijas nespēju 
vienoties kopīgam darbam. Opozicionāri tā 
rīkojās, jo ar balsu vairākumu tika nolemts 
neizskatīt jautājumus, kurus iesniedza S. Ņe-
voļskis, savukārt iekļauts jautājums par gal-
vojuma sniegšanu Jelgavas ūdenim, kas nebija 
skatīts Finanšu komitejas sēdē.

jelgavas domē 
nekas nav mainījies
«Šajā sasaukumā nekas nav mainījies,» lūgts 
komentēt opozicionāru aiziešanu no domes 
sēdes, ironiski nosaka bijušais Jelgavas domes 
deputāts Arnis Razminovičs (Tautas partija). 
Atminoties laiku, kad pats sēdēja deputāta 
krēslā, viņš neslēpj, ka nereti juties bezspēcīgs 
cīņā ar pozīciju un tās visatļautību. Savukārt 
šis gadījums vien pierādot, ka pilsētas domes 
priekšsēdētāja un viņam lojālo deputātu at-
tieksmē pret opozicionāriem nekas nav mai-
nījies, tādēļ pilnībā saprotot, kādēļ šie deputā-
ti sēžu zāli pameta. «Pavisam atklāti – neticu, 
ka šis gadījums mainīs abu pušu attiecības un 
pozīcijas deputāti sāks ieklausīties opozicionā-
ros,» uzsver A. Razminovičs. Taču tajā esot arī 
pozitīvais – notikušais parāda, ka opozicionāri 
nav gatavi samierināties vai pasīvi noskatīties 
domes sēdēs notiekošajā visatļautībā.

A. Razminovičs gan ir diezgan skeptisks 
par to, ka ar vēršanos pie Ministru preziden-
ta Valda Dombrovska (Jaunais laiks) kas mai-
nīsies. Neko nedos arī vēršanās pēc palīdzī-
bas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijā. «Tie taču ir tikai sīkumi, kuru dēļ 
mēru Andri Rāviņu no amata neviens neat-
cels,» spriež bijušais Jelgavas domes deputāts. 
A. Razminovičs atceras, ka reizē, kad viņš 
pats vērsās pie atbildīgās ministrijas ar sūdzī-
bu, saņēmis vien atbildi, ka vienīgais veids, kā 
pierādīt savu taisnību, ir doties uz tiesu. To-

reiz viņš bija nemierā, ka debates notiek tikai 
tad, kad deputāti jau pieņēmuši attiecīgo lē-
mumu. «Tas bija pretrunā ar pašas domes iz-
strādāto nolikumu,» atklāj kādreizējais opo-
zicionārs. Viņš neslēpj, ka debatēšanai gan 
lielas jēgas neesot, jo pozīcija otras puses ie-
teikumos un iebildumos tāpat neieklausoties.

«Taču trakākais ir tas, ka sabiedrība šādas 
mēra un viņam lojālo deputātu izdarības uz-
skata par normālām un pieņemamām,» par jel-
gavnieku vienaldzību sašutis A. Razminovičs.

Pozīcija un opozīcija 
nespēj sastrādāties
Daudz piesardzīgāks savos komentāros ir kāds 
cits bijušais deputāts Māris Narvils (LPP/LC). 
Arī viņš iepriekšējā domes sasaukumā bija opo-
zīcijā. «To var uzskatīt par sava veida demokrā-
tijas izpausmi. Ja opozīcijas deputāti tajā mirklī 
to uzskatīja par pareizāko rīcību, neredzu tajā 
nekā nosodāma,» uzskata M. Narvils. Līdzīgi 
A. Razminovičam, arī viņš ir pārliecināts, ka 
lēmuma izskatīšana tāpat nebūtu nesusi augļus, 
jo pozīcijas deputāti lielā vienprātībā nobalsotu 
pret iesniegto lēmuma projektu.

Bijušais deputāts uzskata, ka zemā po-
litiskā kultūra ir ne tikai Jelgavas, bet arī vi-
sas Latvijas problēma. Viņš gan to cenšas at-
taisnot, proti, pie mums demokrātija 20 gadu 
laikā tā īsti vēl nav iesakņojusies. «Politika ir 
kompromisu māksla, tāpēc vispareizāk būtu, 
ja pozīcija un opozīcija spētu sastrādāties un 
uzklausīt otras puses argumentus. Taču šis 
gadījums pierāda, ka tas ne vienmēr ir iespē-
jams,» skaidro M. Narvils.

Opozīcija pievērš 
sev uzmanību
Nespējā rast kompromisu un pārlieku lielos 
centienos par sevi atgādināt, Jelgavas domes 
priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis 
(Jaunais laiks) vaino pašus opozicionārus. 
«Pozīcijas deputātiem ir iespējas sevi realizēt 
ar darbiem, tādēļ opozīcijai nekas cits neat-
liek, kā vien šādā veidā pievērst sev uzmanī-
bu,» teic A. Rublis.

Viņš skaidro, ka S. Ņevoļska iesnieg-
tais lēmumprojekts netika izskatīts, jo depu-
tāti ar to nebija iepazīstināti komitejas sēdē. 
«Vajag nākt uz komitejas sēdēm, tad šādas 
problēmas nebūs,» lakonisks un tiešs ir mēra 
vietnieks. Viņš arī neuzskata, ka šāda nespē-
ja vienoties un rast kopīgu valodu starp po-
zīciju un opozīciju apgrūtinot domes darbu. 
«Pozīcija turpina strādāt un pieņemt lēmu-
mus,» saglabājot stoisku mieru vien nosaka 
A. Rublis.

Pozīcija jelgavā 
bauda savu varu
Latvijas Lauksaimniecības universitātes So-
ciālo zinātņu fakultātes lektors Andis Kursī-
tis norāda, ka sēdes pamešana ir tikai viens no 
pierādījumiem, ka pozīcija un opozīcija nespēj 
konstruktīvi strādāt un uzklausīt otras puses 
argumentus. «Tā gan nav tikai Jelgavas prob-
lēma, jo pat Saeimā ir tā, ka opozīcijas priekšli-
kumi lielākoties tiek noraidīti principā, bet ne 
jau tādēļ, ka būtu slikti,» uzskata A. Kursītis. 
«Ieklausīšanās opozīcijā tiek aplami uzskatīta 
par politiskā vājuma izpausmi,» norāda mā-
cībspēks. Arī Jelgava neesot izņēmums.

Ņemot vērā, ka pilsētas valdošā politiskā 
elite ir pietiekami nostiprinājusies un politi-
ķi jūtas par sevi pārliecināti, maz ticams, ka 
šī opozicionāru rīcība ietekmēs domes darbu 
un lēmumu pieņemšanu.

«Ja iesniegtais lēmumprojekts tiktu izska-
tīts, to tāpat noraidītu,» lēš A. Kursītis. Viņš 
uzskata, ka pozīcijas deputātiem, baudot pār-
svaru pār politiskajiem pretiniekiem, pat ie-
stājusies zināma visatļautības sajūta. 

Farss jelgavas domē

Jelgavas domes pozīcijas 
rīcība liecina, ka tā klaji 
ignorē lielu daļu vēlētāju 
interešu.

Opozicionāru 
rīcība neietekmēs 

domes darbu
Andis Kursītis

politika
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Farss jelgavas domē
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ielu stāvoklis jelgavā neuzlabosies, 
kamēr vietvara neuzklausīs iedzīvotājus – 
tā uzskata vairums akcijas Mēs pret 
bedrēm! Sadzirdiet mūs! dalībnieku, kuri 
šogad jau ceturto reizi devās protesta 
braucienā līdz pilsētas domei.

«Ielu remontdarbi notiek katru gadu, taču tas 
situāciju kopumā neuzlabo, turklāt bieži vien 
salabotās ielas pēc kāda laika tiek uzraktas. Tas, 
manuprāt, notiek tāpēc, ka nav 
saskaņota rīcība starp darbu pa-
sūtītājiem un veicējiem. Runājot 
par šī gada remontdarbiem, no-
vēroju, ka vietām, kur bedres bija 
aizlietas ar asfaltu, izveidojās pa-
kalniņi. Tādēļ pat nevar saprast, 
kas automašīnu bojā vairāk – 
tie vai bedres,» neizpratnē bija 
akcijas dalībnieks Juris, kurš tajā 
piedalījās pirmo reizi. 

Autovadītājs Jānis, kurš 
šādā akcijā piedalījās jau cetur-

to gadu, ir skarbāks: «Kamēr pie pilsētas va-
dības būs Rāviņš, labāk nekas nepaliks. Iedzī-
votāju sūdzības netiek ņemtas vērā, ielas tiek 
tikai lipinātas. Nekam nemainoties, arī cilvē-
ki kļuvuši pesimistiskāki.»

Arī vairums citu aptaujāto autovadītā-
ju atzīst: ar katru gadu akcijā piedalās arvien 
mazāk autovadītāju, atzīstot, ka šis kūtrums 
liecina par neticību vietējai varai vai bailēm 
atklāti paust savu viedokli.

Interesanti, ka akcijas dienā Lielajā ielā, ie-
pretim Jelgavas domei un tuvākajās ielās, rosī-
jās SIA Kulk darbinieki, kārtējo reizi lāpot bed-

res, tādēļ bedru akcijas dalībnieki pieļauj domu, 
ka tas tika darīts sakarā ar protesta braucienu.

Arī šogad neviens pašvaldības pārstāvis 
par akciju interesi neizrādīja.

Viens no akcijas organizētājiem, bied-
rības Latvijas iedzīvotāju apvienība Jelgavas 
nodaļas vadītājs Aivars Blūmfelds norāda, ka 
Jelgavas pašvaldība jau otro gadu piedalās Ei-
ropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas val-
dības divpusējā finanšu instrumenta projektā 
Publiskās partnerības ieviešana Jelgavas ielu 
apsaimniekošanā. Šogad tajā paredzēts iegul-
dīt vairāk nekā 270 tūkstošus latu, taču reā-

la darbība – ielu nodošana uz 
laiku apsaimniekošanā privā-
tiem uzņēmumiem nav noti-
kusi, lai gan pērn Jelgavas do-
mes vadība solīja, ka tādā vei-
dā ātri vien izdosies uzlabot 
pilsētas ielu stāvokli. 

r o l a n d s  B a r ta š e v i c s

«Ziemas mēnešos asfaltbetona rūpnīcas emul-
siju jeb vielu, kas ielu bedrīšu aizpildīšanas laikā 
nodrošina seguma saķeri ar asfaltmaisījumu, 
neražo, tādēļ remontdarbus varam veikt tikai 
pēc nepilnās metodes – bedrītes iztīrot no ne-
tīrumiem un ūdens, ar degli uzsildot to malas 
labākai saķerei un aizpildot ar tā dēvēto auksto 
asfaltu,» stāsta A. Baļčūns. Tiesa, šoziem gal-
venās un visvairāk noslogotās ielas, piemēram, 
Lielo ielu, vajadzēja labot mazāk, jo bija spēcīgs 
sals, līdz ar to zem asfaltseguma neiekļuva ūdens 
vai dubļi, un tas nestaigāja. Šogad janvārī un 
februārī Lielajā ielā bedrītes bija nepieciešams 
lāpīt tikai aptuveni 100 kvadrātmetru platībā, 
bet pērn – ap 500 kvadrātmetru platībā.

«Taču līdz ar siltāka laika iestāšanos vai 
temperatūras svārstībām ziemā un pavasarī, 
zem seguma iekļūst ūdens un dubļi, kas rada 
plaisas jau salabotajās vietās un izstumj no tām 

ielieto asfaltu,» turpina PPAP direktors. «Tāpēc 
arī pavasaris nav labākais laiks ielu remontdar-
biem, taču satiksmes drošības labad lielākās jeb 
avārijas bedres tik un tā jāaiztaisa ciet.»

Ar šo Pilsētsaimniecības direktors A. Baļ-
čūns pamato, kādēļ remontstrādnieki tik bieži 
īsā laika periodā redzami vietās, kur jau pirms 
neilga laika strādājuši. Par to visvairāk sašu-
tuši Jelgavas iedzīvotāji, kuri norāda, ka šā-
dai procedūrai nav jēgas. «Lai nosargātu satik-
smes drošību un iedzīvotāji nesabojātu savus 
transportlīdzekļus, lielākās bedres ir jāaiztaisa, 
un pie mainīgiem laika apstākļiem, it sevišķi 
pavasaros, to dažās ielās esam spiesti darīt vai-
rākkārt,» uzsver Pilsētsaimniecības vadītājs.

Lietot pilno metodi ielu remontdarbos 
var, kad rūpnīcas pēc ziemas atsākušas ra-
žot emulsiju un bedru aizliešanai var izman-
tot karsto asfaltu. Sakarā ar vēlo pavasari šo-
gad to varēja sākt tikai aprīļa vidū, norāda A. 
Baļčūns. Papildus asfaltmaisījumam mazā-

kas bedrītes un šķirbas tiek aizpildītas ar sīk-
šķembām vai šķembām. «Taču pie lielas kus-
tības intensitātes šķembas tiek izsistas ārā, 
turklāt tas visbiežāk notiek vasarā,» piebilst 
PPAP direktors.

Šī iemesla dēļ pilsētas noslogotākās ielas 
un tranzītielas, kuras savienotas ar starptau-
tiskajiem autoceļiem un no kurām daļu iz-
manto kravas automašīnas, siltajā gadalaikā 
jālāpa vidēji reizi mēnesī. 

Uz jautājumu, kādēļ bedres netiek izfrēzē-
tas un tikai pēc tam aizpildītas ar asfaltu, kas 
tādējādi varētu kalpot ilgāk, A. Baļčūns at-
bild: «Iespēju robežās tā arī darām, taču visās 
pilsētas ielās to sliktā seguma dēļ šādu metodi 
diemžēl nevaram izmantot. To var lietot tikai 
ielās, kurās nesen uzklāta jauna asfalta kārta. 
Savukārt tur, kur uz seguma ir ielāps pie ielā-
pa, to nevar darīt, jo frēzēšanas laikā varētu 
aizķert blakus esošo ielāpu, izraut tajā iepildī-
to maisījumu un izveidot jaunu bedri.» 

uzziņa

asfalta bedrīšu labošana jelgavā

 2007. gads – 21 273 m2

 2008. gads – 22 196 m2

 2009. gads – 17 315 m2

 2010. gads – 13 000 m2 (plānots)

galvenās ielas 
jālāpa reizi mēnesī

autovadītāji uzlabojumiem netic
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akcijas dienā iepretim 
jelgavas domei un tās 
apkārtnē rosījās Kulk 
darbinieki, kārtējo reizi 
lāpot ielu bedres.

Pilsētas galvenās jeb tranzītielas noslogojuma un dažviet arī 
nekvalitatīvā seguma dēļ jālabo vienu reizi mēnesī, atklāj pašvaldības 
aģentūras Pilsētsaimniecība (PPAP) direktors Andrejs Baļčūns.



Kontaktinformācija:
Skaistkalnes iela 3, Rīga  •  Tālr.: (+371) 67614883, (+371) 29423310
www.valdo.lv

Lielisks ģeogrāf iskais izvietojums 
Valdo biroju komplekss atrodas Rīgā, Bauskas ielā 58a (Ziepniekkalns), Salu tilta tuvumā un apmēram 
7 minūšu brauciena attālumā no Rīgas pilsētas centra. Mūsdienās būtiska nozīme ir biroja atrašanās vietai, 
ērtai piebraukšanai un automašīnu novietošanas iespējai, attālumam līdz stratēģiski svarīgiem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tādiem kā lidosta, pilsētas centrs utt. Valdo biroju komplekss  apvieno visus šos
nozīmīgos aspektus!

Oriģināla arhitektūra
Kompleksu veido divas deviņstāvu ēkas ar desmit stāvu savienojošo daļu, no kurām paveras brīnišķīgs skats uz 
Rīgu. Telpas ir plānotas tā, lai tajās būtu dienas apgaismojums. Biroju kompleksā ir trīs mūsdienīgi ātrgaitas lifti, 
regulējama ventilācija, apkure un gaisa kondicionēšana, kā arī citas ērtības. 

Valdo biroju komplekss ir mūsdienīgs un komfortabls, 
atbilst jaunākajām tehniskajām prasībām. 

Tam ir ērti piekļūt!

 

Valdo biroju komplekss

Piemērotākā un izdevīgākā vieta 
jelgavnieku uzņēmējdarbībai –
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Nesen noplūdinātā Valsts ieņēmumu die-
nesta informācija raisījusi bažas par to, cik 
drošas vai nedrošas ir dažādu valsts institū-
ciju informāciju sistēmas – cik aizsargāti ir 
mūsu personiskie dati, cik aizsargāta ir katra 
uzņēmuma informācija un kas jādara, lai tā 
būtu drošībā.
 Kāda ir situācija informācijas drošī-

bas jomā Latvijas uzņēmumos?
Līdzšinējā pieredze liecina, ka gan uzņē-

mēji, gan valsts sektors vairāk vai mazāk pie-
vērš uzmanību uzņēmuma apsardzei, proti, 
pieejas kontrolei, signalizācijai vai pat fiziskai 
apsardzei, bet uzņēmuma informāciju drošī-
ba tiek aizsargāta salīdzinoši ļoti vājā līmenī. 
 Uzņēmumos, kur ir informāciju sis-

tēmas, taču tiek piešķirtas noteiktas pieejas 
tiesības – lietotāja vārds un parole un līdz 
ar to arī nodrošināta uzņēmuma informā-
cijas aizsardzība.

Gandrīz jebkurā organizācijā, kur ir in-
formāciju sistēma, ir ieviestas lietotāju auto-
rizācijas sistēmas ar pieejas tiesību dalīšanu, 
kas galvenokārt balstās uz lietotāju autorizā-
ciju ar lietotāja vārdu un paroli, kas ir zemā-
kais iespējamais risinājums, tā saucamā vien-
faktora autentifikācija.

Šādu aizsardzību var salīdzināt ar auto-
mašīnas signalizāciju, kas balstīta tikai uz aiz-
dedzes un durvju atslēgu, neizmantojot ne-
kādus papildus pretaizdzīšanas risinājumus.
 Kāpēc informācijas drošībai netiek 

pievērsta pietiekoši liela uzmanība?
Informācijas tehnoloģijas attīstās strauji 

un cilvēks, kas nav IT speciālists, un IT nav 
viņa hobijs, neseko līdzi dažāda veida jaunu-
miem un risinājumiem, tātad nav informēts 
ne par riskiem, ne par atbilstošiem risināju-
miem, kā tos novērst.

Uzskats, ka tas ir dārgi, tātad to nevar at-
ļauties, nebūt nav taisnība.

IT valoda liekas nesaprotama un sarunas 
ar atbildīgiem IT cilvēkiem nevedas, līdz ar 
to arī netiek saņemta nepieciešamā informā-
cija no atbildīgā darbinieka.

Manuprāt, pats muļķīgākais iemesls – vai 
tad ir ko slēpt? Kas notiks, ja kāds piekļūs da-
tiem?
 Vai mazajiem un vidējiem uzņēmu-

miem ir ko slēpt?
Informācija ir viens no būtiskākajiem uz-

ņēmuma resursiem, diemžēl uzņēmēji lielā-

koties neapzinās, cik vērtīga viņu biznesam ir 
uzņēmuma informācija.

Es ieteiktu pašiem atbildēt uz šādiem jau-
tājumiem:

* Kāds kaitējums tiktu nodarīts bizne-
sam, ja visa uzņēmuma rīcībā esošā informā-
cija nonāktu publiskā telpā – pie klientiem, 
partneriem un konkurentiem?

* Kas notiktu ar uzņēmuma biznesu, ja 
pazustu visa informācija?

* Kā tiktu ietekmēts uzņēmuma biz-
ness, ja būtu ļaunprātīgi koriģēta informā-
cija, kuras izmaiņas sākotnēji nemaz nav 
pamanāmas (dažādi koeficienti, kā tiek ap-
rēķināti izcenojumi, iepirkuma cenas utt.)? 
Vai tas var radīt zaudējumus un cik lieli tie 
var būt? 
 Kam būtu jāpievērš uzmanība, lai ie-

spējamos draudus novērstu?
1. Viens no risinājumiem ir tā saucamā 

divfaktoru autentifikācija (tas, ko sistēmas 
lietotājs zina un tas, kas viņam pieder). Šāda 
risinājuma ieviešana padara neiespējamu ne-
sankcionētu piekļuvi uzņēmuma informāci-
ju sistēmām, bez apzinātas esošās informāci-
ju sistēmas lietotāju līdzdalības. 

2. Izmantojot mūsdienu tehnoloģiju 
sniegtos risinājumus, t.i., dažāda veida attāli-
nātas pieejas uzņēmuma informācijai, jāpār-
liecinās, ka pieeja šiem datiem iespējama, iz-
mantojot tikai divfaktoru autentifikāciju.

3. Visa sensitīvā informācija, kas tiek iz-
nesta ārpus uzņēmuma datiem, ir jāglabā šif-
rētā veidā. Pēc ASV žurnāla Government Te-

chnology Magazine datiem, 52 procenti no 
aptaujātajām organizācijām atzinušas, ka to 
darbinieki ziņojuši par pazaudētām vai no-
zagtām USB zibatmiņām. Līdz ar to pie-
aug arī datu noplūdes un zādzību gadījumu 
skaits.
 Vai šāda risinājuma lietošana ikdie-

nā nebūs apgrūtinājums un vai tā ieviešana 
neprasīs speciāli apmācīt darbiniekus dar-
bā ar jaunajiem drošības risinājumiem? 

Tieši pretēji – no ikdienas lietošanas 
viedokļa šie risinājumus atvieglo darbu. 
Mūsu piedāvātie risinājumi neprasa papil-
dus lietotāja apmācību un ir nekavējoties 
lietojami. Svarīgi ir izvēlēties pareizo drošī-
bas risinājumu, lai tas nekļūtu par apgrūti-
nājumu.
 Kā lai uzņēmuma vadītājs apzinās, 

kāds drošības risinājums ir atbilstošs viņa 
uzņēmuma vajadzībām?

Lēmumu par noteiktu risinājuma izvēli 
vajadzētu atstāt profesionāļu ziņā, kas kopī-
gas diskusijas laikā ar uzņēmuma vadību, iz-
protot situāciju, spēs piedāvāt racionālu risi-
nājumu.

Uzņēmumi, kas ir ieinteresējušies par šā-
diem drošības risinājumiem, var vērsties pēc 
konsultācijām pie mums. 

sia IDK Sistēmas valdes priekšsēdētājs 
raitis škutāns: «Mūsu piedāvātie drošības 
risinājumi neprasa papildus lietotāja 
apmācību un ir nekavējoties lietojami.»

Cik drošs ir tavs uzņēmums
Jelgavnieki.lv turpina iepazīstināt ar jelgavas Biznesa 
inkubatora darbu, un šoreiz uz sarunu esam aicinājuši 
uzņēmēju, kas specializējies datu drošības jomā, – 
SIa IDK Sistēmas valdes priekšsēdētāju raiti Škutānu.

vizītKarte

SIa IDK Sistēmas
Peldu iela 7, Jelgava, LV-3002
www.idksistemas.lv
info@idksistemas.lv
Tālrunis 29490402
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Rekonstruējot ielas, 
izbūvē veloceliņus
Jelgavā izbūvēti veloceliņi vairāk nekā desmit 
kilometru garumā – Lielajā un Rīgas ielā no 
centra līdz pilsētas administratīvajai robežai 
un Ozolniekiem, visā Brīvības bulvāra 
garumā, Rūpniecības ielas posmā no rotāci-
jas apļa pie stacijas līdz Tērvetes ielai, Tērve-
tes ielā līdz Baložu ielai, kā arī vairāki nelieli 
posmi atjaunotajās ielās un rekonstruēta-
jā Lielās ielas un Dobeles šosejas posmā no 
Dambja ielas līdz Pūra ceļam.

«Šogad paredzēts izbūvēt veloceliņu 
Dobeles šosejas rekonstruējamajā posmā 
no Pūra ceļa līdz 5. līnijai. Tāpat pašvaldī-
bai izstrādāti, taču pagaidām līdzekļu trū-
kuma dēļ iesaldēti veloceliņu būvprojek-
ti Kalnciema ceļā no Rīgas ielas līdz Loka 
maģistrālei un Tērvetes ielā no Baložu ie-

las līdz pilsētas administratīvajai robežai,» 
skaidro pašvaldības preses sekretāre Līga 
Klismeta.

Tiesa, ne visi gājēji un velobraucēji zina, 
ka sarkanā ietves daļa paredzēta divriteņiem, 
bet pelēkā – gājējiem, tādēļ nereti rodas dom-
starpības un pat bīstamas situācijas.

Trūkst vietu divriteņa 
atstāšanai drošībā
Kaut arī pilsētā ir gan uzņēmumu, gan paš-
valdības projektu ietvaros uzstādītas velono-
vietnes, tās lielākoties netiek apsargātas un 
tajās ērti iespējams pieslēgt vien velosipēda 
riteni.

Velobraucējs Edijs Jurēvics, kurš nereti 
no Pārlielupes uz centru pārvietojas ar velo-
sipēdu, uzsver, ka ir tikai retas speciāli pare-
dzētas vietas, kur iespējams pieslēgt velosipē-
da rāmi: «Pagājušajā sezonā iegādājos samē-
rā drošu slēdzeni, un cenšos savu velosipēdu 
pieslēgt pie kādas laternas vai staba, taču arī 

tad nejūtos komfortabli, izlai-
žot to no acu skatiena. Noskrū-
vēt riteni un nozagt pārējo ve-
losipēdu ir dažu sekunžu jautā-
jums, tādēļ vienmēr pieslēdzu 
velosipēda rāmi.»

Nesen jauna velonovietne 
ar jumtu 12 divriteņiem ierīko-
ta pie Zinātniskās bibliotēkas 
Zemgales prospektā. Tās vadī-
tāja Aija Nadziņa gan uzsver, 
ka, līdzīgi kā citviet, par velo-
sipēdu drošību bibliotēkas darbinieki neat-
bild, lai arī novietne atrodas pretī Informāci-
jas centra logiem.

Velotūrisms jelgavā 
vēl tikai attīstīsies
Atšķirībā no Liepājas vai Ventspils, Jelgavā 
netiek piedāvāta divriteņa noma pilsētas 
un novada apskatei. Aptaujātie uzņēmu-
mi skaidro, ka šis ir sezonāls bizness, kurš 
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sākoties divriteņu sezonai, aktualizējas 
arī jautājums par velosipēdu zādzībām 
un velobraucēju drošību.

Paviršības dēļ var palikt 
bez divriteņa
Laika posmā no 2009. gada 1. janvāra līdz aprīļa 
otrajai pusei Jelgavā un Jelgavas rajonā reģis-
trētas 14 velosipēdu zādzības, savukārt šī gada 
pirmajos četros mēnešos – 16. «Par 12 zādzī-
bām ziņots pilsētā, savukārt četras notikušas 
novadā,» atklāj Valsts policijas Zemgales reģiona 
pārvaldes priekšnieka palīdze Ieva Sietniece.

I. Sietniece uzsver, ka nevajag riskēt velo-
sipēdu atstāt bez uzraudzības un nepieciešams 
iegādāties drošības slēdzenes, ar kurām pieslēgt 
ne vien rāmi pie kāda droša objekta, bet arī ri-
teņus pie rāmja, kurus mūsdienu velosipēdam 
nozagt ir dažu sekunžu jautājums: «Pārsva-
rā zog velosipēdus, kuri nav bijuši nodrošināti 
vai bijuši nodrošināti nepareizi. Pret zādzībām 

visdrošākās ir metāla U veida slēdzenes. Ejot 
prom, pie velosipēda nedrīkst atstāt viegli aiz-
nesamas mantas vai ierīces.» I. Sietniece neiesa-
ka velosipēdus glabāt uz balkona vai lodžijas.

Aptaujātie veloeksperti atzīst, ka rūdītu zag-
li no kārotās mantas iegūšanas neatturēs nekas – 
dārgākās slēdzenes šo procesu vien paildzinās.

Jelgavas velosipēdu pārdevēji uzsver, ka, 
līdzko iegādāts jauns braucamrīks, nepiecie-
šams drošā vietā saglabāt tā pasi ar sērijas nu-
muru un modeli, kā arī divriteni nofotogra-
fēt. Zādzības gadījumā nekavējoties jāziņo 
policijai. «Konstatējot velosipēda zādzību, jā-
zvana pa tālruni 63004202 vai jāvēršas tuvā-
kajā policijas iestādē,» aicina I. Sietniece.

noteikumu nezināšana 
neatbrīvo no atbildības
Kaut arī policijas pārstāve informē, ka Jelgavā 
šogad nav notikuši ievērojami ceļu satiksmes 
negadījumi, kuros iesaistīts velosipēds, no 
dažādiem konfliktiem vai nelaimēm labāk ie-
spējams izvairīties, pārzinot noteikumus.

Pilsētas ietves ir pietiekami platas drošai ve-
lobraukšanai, tomēr der atcerēties, ka krustoju-
mos divriteņa vadītājam priekšroka autobrau-
cējiem jādod vien, ja velosipēdists pārvietojas 
pa veloceliņu – sarkano joslu uz trotuāra. Krus-
tojumos bez veloceliņiem ceļu satiksmes notei-
kumi paredz, ka velosipēdistam priekšroka jā-
dod, savu transportlīdzekli tikai stumjot. Ja ve-
loceliņš šķērso braucamo daļu ārpus krustoju-
miem, priekšroka tiek dota autovadītājiem.

Situācijās, kad apdzīvotā vietā nav veloce-
liņa, velosipēdisti drīkst pārvietoties pa tro-
tuāru, netraucējot gājējus, vai pa ceļa noma-
li, braucot rindā viens aiz otra un pārvieto-
joties maksimāli tuvu ceļa labajai malai. No-
griezties pa kreisi vai apgriezties atļauts vien 
pa brauktuvju labo malu – vispirms šķērsojot 
krustojumu taisni, tad pagriežoties un šķērso-
jot otru ceļa braucamo daļu. Tomēr, ja brauk-
šanai pa kreisi iekārtota atsevišķa braukšanas 
josla, nogriezties atļauts arī no tās.

Velosipēdu vadītājiem aizliegts braukt, 
neturot stūri, vilkt citus transportlīdzekļus, 

velobraucēji piepilda 
jelgavas ielas

Izbūvējot jaunus veloceliņus, uzstādot divriteņu 
novietnes un izstrādājot velotūrisma maršrutus, 
palielinās arī ekoloģiskā pārvietošanās veida cienītāju 
skaits Jelgavā.

drošība pašu velobraucēju rokās

ne visi gājēji un 
velobraucēji zina, ka 

sarkanā ietves daļa 
visā eiropā paredzēta 

divriteņiem, bet pelēkā – 
gājējiem, tādēļ nereti 

rodas domstarpības un 
pat bīstamas situācijas. 

gājēji jūtas aizvainoti un 
velosipēdistiem traucēta 

braukšana.
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krustojumos bez veloceliņiem ceļu 
satiksmes noteikumi paredz, ka 
velosipēdistam priekšroka jādod, savu 
transportlīdzekli tikai stumjot.
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kaut arī veloceliņu kopgarums pilsētā ik 
gadu aug, liela problēma ir sabiedrības 
attieksme pret tā izmantotājiem.

«Attiecīgās ceļazīmes no centra beidzas pie 
Valdekas – līdz pilsētas robežai to gandrīz 
nav un ir ļoti daudz konfliktu ar RAF mik-
rorajona iedzīvotājiem. Kaut arī cenšos ie-
dzīvotājus izglītot, ka visā Eiropā sarkanā 
josla paredzēta velobraucējiem, nereti pretī 
dzirdu lamāšanos. Tas, protams, bojā gara-
stāvokli un turpinās savstarpējā neizprat-
ne. Gājēji jūtas aizvainoti un velosipēdistam 
traucēta pārvietošanās,» stāsta kaislīga velo-
braucēja, Ozolnieku Avīzes redaktore Anna 
Veidemane, kura daudzās valstīs novērojusi, 
kā velobraucēji pārvietojas lielā ātrumā, rē-
ķinoties ar gājēju sapratni.

Pirms pāris gadiem Pilsētsaimniecības 
vadītājs Andrejs Baļčūns solījis rast līdzek-
ļus pāris krāsas bundžām, lai uz ietvēm uz-
krāsotu trafaretus. «Vai šogad beidzot ir iz-
devies atrast finansējumu šim mērķim?» re-
toriski vaicā velobraucēja. Nojaušot atbildi, 
A. Veidemane gatavojas rīkot akciju Jelga-
vas, Jelgavas un Ozolnieku novada mērogā, 
lai cīnītos par velobraucēju tiesībām: «Ne 

jau es vienīgā esmu neapmierināta ar vietva-
ras vienaldzību. Esmu par minimāliem iz-
devumiem un maksimālu rezultātu, kas 
diemžēl nevar izdoties, kamēr vietējā vadī-
ba – mērs, viņa vietnieki un deputāti – pār-
vietosies ar auto un velosipēdistus uzska-
tīs par vēl zemāku sugu nekā gājējus.» Pie-
mēram, A. Veidemane min Pasta ielas pla-
tos trotuārus, kas ļautu tur ierīkot veloceli-
ņu gan uz staciju, gan kultūras namu un Uz-
varas parku.

Tāpat pilsētai trūkst vienota koncepta – 
strādāts tiek fragmentāri un teju katrā jau-
najā projektā ir savi stila elementi, ar no-
žēlu stāsta velobraucēja: «Veloceliņš Valde-
kas pils pusē vienā vietā apraujas, atjaunota-
jā Dobeles šosejas posmā tas veidots citā di-
zainā. Vai tas ir izmaksu jautājums – veloce-
liņu bruģēt sarkanu un gājējiem paredzēto 
daļu – pelēku?»

Arī autovadītāji liedz pilsētnieku vēl-
mei domāt zaļi. Aptaujātie veloceliņa Centrs-
Ozolnieki un Stacija-Tērvetes iela lietotāji 
stāsta, ka nereti gadās saskarties ar autobrau-
cēju neapmierinātību. «Rodas iespaids, ka 
velobraucējus uzskata par nabagiem,» stās-
ta Maiga, kas ikdienā brauc no Vīgriežu ielas 
rajona uz centru. Viņai piekrīt arī A. Veide-
mane, kas aicina cīnīties par savām tiesībām 
un mainīt sabiedrības domāšanu. 

atkarīgs arī no laikapstākļiem, tādēļ tam ir 
augsts risks.

Savukārt velotūrismā Jelgava plāno iet kop-
solī ar citām pilsētām Latvijā un Skandināvijā. 
Privāta entuziastu grupa veido interneta ceļve-
di, kurā tiks apkopoti vairāki maršruti pilsētas 
un novada skaistāko vietu apceļošanai. «Pirms 
projekts nav pabeigts, nevēlamies to īpaši rek-
lamēt,» skaidro viens no tā autoriem, saglabā-
jot noslēpumainības plīvuru līdz jūnijam. 

braukt, turoties pie cita transportlīdzekļa vai 
pārvadājot kravu, kas traucē divriteņa vadī-
šanu vai citu satiksmes dalībnieku kustību. 
Tāpat nav atļauts pārvadāt pasažierus, izņe-
mot bērnus vecumā līdz septiņiem gadiem 
speciāli iekārtotā vietā. 

Dzīvojamajā zonā un namu pagalmos 
bērni drīkst pārvietoties patstāvīgi bez ve-
cuma ierobežojuma, savukārt ceļu satiks-
mē bez pieaugušo pavadības drīkst piedalī-
ties no 12 gadu vecuma. Vadītāja apliecību ie-
spējams iegūt, pašmācības ceļā apgūstot ne-
pieciešamos ceļu satiksmes noteikumus un 
Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD), 
Satiksmes ielā 2a, pareizi atbildot uz vismaz 
astoņiem no desmit eksāmena jautājumiem. 
Pirmais teorētiskais eksāmens ir bezmak-
sas, savukārt par katru atkārtoto mēģināju-
mu jāmaksā Ls 0,76. Vadītāja apliecība ir bez-
maksas un teorētiskā pārbaudījuma kārto-
šana iepriekš jāpiesaka CSDD vai pa tālruni 
63021396. Līdzi jāņem pase vai dzimšanas ap-
liecība un fotokartīte 3x4 cm. 

Jelgavnieki ir otri aktīvākie velosipēdis-
tu apliecību saņēmēji aiz rīdziniekiem. Līdz 
šā gada 1. maijam Jelgavā apliecības saņēmuši 
185 bērni, galvenokārt 12 un 13 gadu veci.

Velosipēdisti vēl 
pabērnu lomā

Tiem, kuriem jau ir kāda transportlī-
dzekļa vadīšanas tiesības, papildus nav nepie-
ciešams iegūt velosipēda vadītāja apliecību.

jānovērtē arī paša 
velobraucēja drošība
Lai piedalītos ceļu satiksmē, velosipēdam 
jābūt aprīkotam ar bremzēm, skaņas signālu 
un atstarotājiem – priekšā baltu, aizmugurē 
sarkanu, riteņu spieķos un pedāļos oranžiem 
vai dzelteniem. Braucot pa ceļa nomali nepie-
tiekamas redzamības apstākļos, nepieciešams 
balts gaismas lukturis priekšā un sarkans aiz-
mugurē – lai arī reizēm šķiet, ka vēl ir gaišs, 
nekad nav par agru ieslēgt lukturus autovadī-
tāju uzmanības pievēršanai.

Vairāki Jelgavas velobraucēji, kas ikdie-
nā savus rumakus min arī Rīgas ielās, atzīst, 
ka vēl nesen smieklus izraisošā ķivere kļuvusi 
par normālu ikdienas parādību arī viņu gar-
derobē. Jaunākiem riteņbraucējiem ieteicami 
dažādi aizsargi ceļiem, elkoņiem un plaukstu 
locītavām, kas kritienos cieš visbiežāk. 
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Jaunajai sezonai pienācīgi sagatavojušies 
veikali Kanclera NAMS Katoļu ielā 7 un Pasta 
ielā 51, kur pieejams plašākais velosipēdu 
Kross piedāvājums Jelgavā – tirdzniecībā ir 
vairāk nekā 60 velosipēdu modeļi dažādām 
vajadzībām par labu cenu.

«Lai iegādātos lieliskas komplektācijas 
velosipēdu par saprātīgu cenu, nav jābrauc uz 
Rīgu. Arī pie mums Jelgavā nopērkami kva-
litatīvi velosipēdi visai ģimenei par cenām, 
kas šajos ekonomiskajos apstākļos nereti ir 
pat zemākas par ražotāja ieteiktajām,» uzsver 
SIA Kanclers plus valdes priekšsēdētājs Ed-
munds Barkāns.

Velosipēdi visām gaumēm un 
visiem vecumiem
Veikalos Kanclera NAMS Katoļu un Pasta 
ielā nopērkami divriteņi, kas būs piemēro-
ti teju ikvienam jelgavniekam – gan modē 
atkal nākušie klasiskie pilsētas velosipēdi ar 
28 collu riteņiem un vienu vai dažiem ātru-
miem, kuru komplektācijā iekļauts viss ne-
pieciešamais ikdienas braukšanai, gan aktī-
vākam dzīvesveidam piemērotie bezceļu div-
riteņi. Vairāk informācijas par velosipēdiem 
var atrast Kanclera mājaslapā www.kanclers.lv 
vai www.kross.eu.

Kanclera NAMā iespējams iegādāties arī 
bērnu divriteņus un dažādus specializētos 
rumakus, piemēram, gariem tūrisma ceļoju-
miem vai ekstrēmiem nobraucieniem un tri-
kiem paredzētos velosipēdus.

Pieaug velosipēdu Kross 
popularitāte Latvijā
Veikala noliktavā glabājas dažādu izmēru 
velosipēdu rāmji, tādēļ izvēlētais modelis 
būs pielāgojams dažāda auguma braucē-
jiem. E. Barkāns stāsta, ka uzņēmums ir 
oficiāls velosipēdu ražotāja Kross pārstā-
vis Latvijā, tādēļ to iespējams pasūtīt tieši 

no rūpnīcas, ja kāds no izvēlētajiem velo-
sipēda modeļiem vai to komplektācija nav 
pieejama.

«Mūsu vairumtirdzniecības klienti no ci-
tām Latvijas pilsētām jau sen nebaidās, ka šie 
velosipēdi ražoti Polijā. Tie, tāpat kā dažādu 
zināmu firmu salīdzinoši dārgākie piedāvāju-
mi, aprīkoti ar pasaulē pazīstamajām Shima-
no, Sram, Rock Shox un citām detaļām. Kat-
ram velosipēdam ir arī divu gadu garantija,» 
skaidro E. Barkāns. «2009. gadā Kross rūpnī-
ca kopumā pārdeva 350 000 velosipēdu par 
kopējo summu 32 500 000 eiro. Kross spon-
sorētā riteņbraucēju komanda ir labākā Poli-
jā, kas, protams, veicina Kross zīmola pazīs-
tamību. Priecē, ka ar katru gadu Kross velo-
sipēdi kļūst populārāki arī Latvijā, pateico-
ties konkurētspējīgai cenai un lieliskai kom-
plektācijai.»

Palīdzēs izvēlēties 
piemērotāko velosipēdu
Ar velokultūru aizrāvušies ne vien Kancle-
ra īpašnieki, bet arī divriteņu pārdevēji, kas 
no plašā klāsta palīdzēs izvēlēties pircēja va-
jadzībām un augumam piemērotāko pro-
duktu. Braukšanai pa pilsētu nav vajadzīgs 
kalnu divritenis ar 26 collu rata izmēru, 21 
ātrumu un sportisku sēdpozīciju – tā vietā 
ērtāk pārvietoties ar klasiska tipa velosipē-
du ar 28 collu rata izmēru un regulējamu 
stūres augstumu. Savukārt tiem klientiem, 
kas vēlas reizēm aizbraukt arī uz laukiem vai 
pabraukāt pa grants ceļiem, pieejami dažādi 
hibrīdmodeļi.

Pašlaik plašāks velosipēdu klāsts ir Kato-
ļu ielā 7, otrajā stāvā, taču plānots divriteņu 
skaitu papildināt arī veikalā Pasta ielā 51, kura 
ērto atrašanās vietu daudzi klienti jau novēr-
tējuši. 

uzziņa

Katoļu ielā 7 Pasta ielā 51
Darba laiks Darba laiks
P.-P.    9-19 P.-P.    9-20
s.        9-18 s.       10-18
Sv.     10-17 Sv.     10-16

sia Kanclers plus valdes priekšsēdētājs edmunds Barkāns: «arī pie mums jelgavā nopērkami kvalitatīvi velosipēdi 
par saprātīgu cenu visai ģimenei.»

Līdz ar pavasara atnākšanu 
daudzi jelgavnieki dārgā 
autobusa vai privātā 
automobiļa vietā aizvien 
biežāk pārvietojas ar 
velosipēdu.

Kanclera NAMS 
aicina domāt zaļi
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veselība

G a ļ i n a  s t u B a i lo va

kad top zināms, ka ģimenē gaidāms 
pieaugums, topošajiem vecākiem jāzina, 
kā rīkoties tālāk.

Šajā laikā nav vēlams stress un lieki uztrau-
kumi, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai topošie vecāki 
būtu pienācīgi sagatavojušies gaidāmajām 
dzemdībām un tiem būtu pieejami uztica-
mi un kompetenti ārsti un speciālisti. Brīdī, 
kad sieviete saprot, ka, iespējams, ir iestāju-
sies grūtniecība, rodas jautājumi, kā rīkoties 
tālāk un kas viņu sagaida.

Atbildes sniedz Zemgales Veselības cen-
tra ginekoloģe Jolanta Pujāte.

Pirmais, kas būtu jādara, ja rodas aizdo-
mas par grūtniecību, jāveic grūtniecības tests. 
Ja tests ir pozitīvs, nākamais solis ir vizīte pie 
ginekologa, kurš izmeklēs un apstiprinās vai 
noliegs grūtniecības esamību. Tiek veikta arī 
papildus izmeklēšana – ultrasonogrāfija, lai 
diagnosticētu, vai grūtniecība attīstās dzem-
dē vai ārpus tās.

«Ir ļoti būtiski stāties grūtniecības uzskai-
tē līdz 12. grūtniecības nedēļai (līdz trešajam 
mēnesim), jo tas ir laiks, kad ārsts var savlai-
cīgi diagnosticēt dažādas iespējamās slimības 
un sākt to ārstēšanu, neatstājot negatīvu ie-
tekmi uz bērniņu,» atgādina speciāliste.

Kad top skaidrs, ka grūtniecība turpinās un 
netiek konstatētas novirzes no normas, sievie-
tei jāsāk apdomāt, pie kura speciālista viņa vē-
lēsies novērot turpmāko grūtniecības attīstību 
un gaitu. Tas var būt ginekologs vai vecmāte. 

«Laikus nepieciešams noskaidrot, kādi at-
vieglojumi un pabalsti pienākas jaunajām mā-

miņām. Grūtniecēm un sievietēm pēcdzem-
dību periodā līdz 42 dienām paredzēti vairā-
ki veselības aprūpes pakalpojumi, piemēram, 
grūtniecības novērošana, ārstēšana, izmeklēša-
na un informācijas sniegšana, kuri ir bez mak-
sas. Arī par dzemdībām nav jāmaksā, tikai šajā 
gadījumā nav iespējas izvēlēties konkrētu ārstu 
vai vecmāti, nav pieejama atsāpināšana, un ķei-
zargriezienu veic tikai pēc medicīniskām indi-
kācijām,» stāsta J. Pujāte, piebilstot, ka, lai iz-
prastu un psiholoģiski sagatavotos dzemdībām 
un jauno vecāku lomai, ieteicams apmeklēt to-
pošo vecāku skoliņu, kurā vairāku nodarbību 
laikā tiek runāts par grūtnieču vingrošanu un 
masāžu, dzemdībām, dzemdību pozām, jaun-
dzimušo kopšanu un citiem jautājumiem.

Mūsdienās sievietēm ir iespēja izvēlē-
ties, kur un kādā veidā dzemdēt. Vietas izvē-
lē var vadīties pēc gaidāmā dzemdību veida 
(dabīgas, ķeizargrieziens, mājas dzemdības 
vai dzemdības ūdenī). Jāizvērtē, kurā ārst-
niecības iestādē ir pieejami atbilstoši speciā-
listi un aprīkojums. Kad dzemdību vieta iz-
vēlēta, ieteicams to apmeklēt un iepazīt per-
sonālu un vidi. Šādā veidā māmiņa dzemdī-
bu laikā jutīsies droši un komfortabli, jo vie-
ta nebūs tik sveša.

Lai veicinātu ātrāku organisma atjauno-
šanos pēc dzemdībām, ieteicamas fiziskas ak-
tivitātes. Pirmajās nedēļās pēc dzemdībām fi-
ziskajai slodzei jābūt ļoti nelielai, taču laika 
gaitā slodzi var pakāpeniski palielināt. 

Bērna piedzimšanai 
jāgatavojas savlaicīgi
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Kosmetoloģe Ilze Piliņa stāsta, ka minētā meto-
dika izstrādāta Latvijā. «Skropstas, kuras pieau-
dzējam, ir no zīda proteīna, līdz ar to nav aler-
ģiskas, un tās var piedāvāt jebkurai sievietei,» 
stāta kosmetoloģe, piebilstot, ka šādas skropstas 
nekādā veidā neietekmē īpašnieces ikdienu – 
arī pelde jūrā vai iešana pirtī tām nekaitēs.

Skaistumkopšanas salons piedāvā dažā-
da garuma un krāsu skropstas. Akcentus var 
veidot pēc katras klientes vēlmēm – var pa-
nākt dabīgo efektu vai uztaisīt ļoti mākslīgu 
skatu, var lietot arī dažādu toņu un pat krāsu 
skropstas, panākot interesantu efektu. Skrop-
stām var pielīmēt arī kristāliņus.

Pirmā procedūra, kas izmaksās 20 latus, 
aizņems apmēram divas stundas. Ja ik pēc 
trim nedēļām jauno skropstu īpašniece ap-

meklēs salonu, skropstas var kalpot ļoti ilgi. 
Protams, nav ieteicams berzēt acis vai gulēt 
ar seju spilvenā. Viens no svarīgākajiem iegu-
vumiem ir tas, ka mākslīgo skropstu īpašnie-
cēm nav jālieto skropstu tuša.

Skaistuma ēra aicina izmantot šo pakalpo-
jumu ne tikai svētkos, bet arī ikdienā, jo apbu-
rošs skatiens jelgavniecēm piestāvēs vienmēr.

Jāpiebilst, ka nesen kosmetoloģe atbrau-
kusi no izstādes Cosmoprof 2010, kas notika 
Itālijā, Boloņā. Viņa izstādē prezentējusi zī-
molus, kas tapuši Latvijā. I. Piliņa ir arī mā-
cību centra Galateja pasniedzēja. Tieši mācī-
bu centrā tapuši īpašie zīmoli – Perfect Silk 
Lashes – metodika skropstu pieaudzēšanai 
un Shine&Fine – ķermeņa glittera tetovēju-
mi. Ilze piedalījusies arī izstādēs Kiprā, Vāci-
jā, Itālijā un citur. Viņa ir arī vairāku starp-
tautisku konkursu laureāte. Viens no pēdē-
jiem konkursiem bija Jaungada nakts, kurā 

Ilze ieguva 1. vietu. Konkursa mājaslapā ik-
viens kosmetologs no jebkuras pasaules ma-
las varēja ievietot fotogrāfiju ar savu darbu, 
bet žūrija bija interneta lietotāji, kas izvēlējās 
labākos darbus. 

«Arī mūsu valstī ir lieliski zīmoli, ar ku-
riem varam konkurēt Eiropā un pasaulē,» 
pārliecināta kosmetoloģe I. Piliņa. 

skaistums

Skaistumkopšanas salons Skaistuma ēra, tuvojoties vasaras 
sezonai, aicina jelgavnieces atplaukt, izmantojot skropstu 
pieaudzēšanas pakalpojumu Perfect Silk Lashes.

Skaistuma ēra 
aicina sievietes atplaukt

kosmetoloģe ilze piliņa: «skropstas, kuras 
pieaudzējam, ir no zīda proteīna, līdz 
ar to nav alerģiskas, un tās var piedāvāt 
jebkurai sievietei.»
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Divi jelgavnieki Rihards Leppiks un Ēriks Ulass 
driftā sacenšas jau no 2008. gada, kad, viens 
otru nepazīstot, piedalījās vienās sacensībās.

Pēc sacensībām puiši iepazinās un pama-
zām sāka darboties kopā – īrēja garāžu, ie-
gādājās pacēlāju, nepieciešamos instrumen-
tus. «Šogad plānojam atvērt savu autoservi-
su, jo uzkrātā pieredze ir pietiekami liela,» at-
klāj R. Leppiks.

Rihards visu laiku braucis tikai ar aizmugu-
res piedziņas automašīnām, viņam patika rei-
zēm pagāzēt un pagonkot, dažkārt pabraukā-
ja Rullītī. Iepatikās sānslīde, pamazām radās sa-
pratne, kā automašīnu vadīt. «Jau pirmajā treni-
ņā sapratu, ka drifts ir mans īstais sporta veids, 
jo deva krietnu adrenalīna devu un prieku,» at-
ceras R. Leppiks. Viņš atzīst, ka kļuvis apzinī-
gāks un prātīgāks braucējs kopējā ceļu satiks-
mē, kopš profesionāli pievērsies autosportam.

Treniņi notiek sporta kompleksā 333, 
netālu no Rīgas, un Biķernieku komplek-
sajā sporta bāzē. Rullītī trase pagaidām vēl 
nav pietiekami plata, lai varētu droši braukt. 
Viens no 14 Motoring komandas dalībnie-
kiem strādā pie Rullīša trases pārveidošanas 
plāna, lai tajā varētu braukt arī driftu, jo Jel-
gavā jau ir diezgan daudz braucēju.

Sākumā komandā brauca Rihards Lep-

piks un Ēriks Ulass, vēlāk pievienojās Edgars 
Ozols, šogad uzņemts vēl viens dalībnieks, 
kura vārdu komanda neatklāj, jo viņš līdz šim 
ar driftu nav nodarbojies.

Pagājušajā gadā Latvijas čempionātā pir-
mo reizi vērtēja arī komandu ieskaiti un jel-
gavnieki trīs komandu konkurencē ierindo-
jās otrajā vietā. Labāko individuālo rezultātu 
sasniedza Ēriks, kas ierindojās devītajā vie-
tā, Rihards izcīnīja 11. vietu (pirmajā gadā – 
14. vietu). Savu labāko rezultātu – 2. vietu, Ri-
hards ieguva NEDS (North European Drift Se-
ries) posmā Igaunijā. Trešais komandas brau-
cējs Edgars kopvērtējumā labāko sešpadsmit-
niekā vēl nav iekļuvis.

Šogad komanda sacīkstēm gatavo jau-
nas automašīnas – visiem būs BMW ar V8 
dzinējiem. Iepriekš Rihards brauca ar 1994. 

gada BMW M3 ar dzinēja tilpumu trīs lit-
ri, šogad automašīnā būs 4,4 litru dzinējs no 
daudz jaunākas paaudzes BMW, lai gan virs-
būve būs vecāka. Jaunā sacīkšu mašīna būs 
pielāgota drifta sacensībām un pa ielām ar to 
braukt vairs nevarēs, jo automašīnai ir zema, 
cieta piekare, un viena no mašīnām ir jau ap-
rīkota ar drošības karkasu.

Drifta sacensības notiek street un pro kla-
sēs. Jelgavnieki brauks street klasē. Lai sagata-
votu automašīnu pro klasei, jārēķinās ar krietni 
lielām izmaksām – ap 15 tūkstošiem latu. Tās 
var krietni samazināt, visus darbus veicot pa-
šiem, ko puiši arī dara. Protams, tas nav vieg-
li – apvienot studijas ar darbu, veltīt laiku pri-
vātai dzīvei un vēl taisīt sacīkšu automašīnu.

Jelgavas drifta komandas puiši saka lie-
lu paldies savam mehāniķim Marekam – cil-
vēkam ar zelta rokām un idejām, jo ar viņa 
līdzdalību automašīnas sacensībām vienmēr 
ir labi sagatavotas.

Jelgavas drifta braucēji grib arī publis-
ki pateikties Mārtiņa riepu servisam un Post 
Club par atbalstu iepriekšējā gadā. 

jelgavniekiem sava 
drifta komanda 14 Motoring

drifts ir automašīnas vadīšana kontrolējamā 
sānslīdē uz asfalta lielā ātrumā pa noteiktu leņķi 

un trajektoriju. trasē rihards leppiks.

drifts

latviJas čempionāts 
driftā

drifts ir automašīnas vadīšana kontrolējamā 
sānslīdē uz asfalta lielā ātrumā pa noteiktu 
leņķi un trajektoriju. Šis ir gandrīz vienīgais 
autosporta veids, kurā rezultātu nosaka 
nevis pēc sekundēm un to simtdaļām, bet 
gan pēc tiesnešu vērtējuma par konkrētiem 
kritērijiem – leņķi, ātrumu, joslu un efektivitāti.
driftā piedalās automašīnas, kurām ir 
aizmugurējā piedziņa, pārsvarā BMW un 
Nissan.
drifta pirmsākumi meklējami 1960. gadā 
Japānā, kad, kalnos apdzenot, apdzinēja 
automašīna saslīdēja sānslīdē. Sākumā 
notika nelegālas sacīkstes, taču tagad tas 
jau ir ļoti populārs un iecienīts sporta veids 
visā pasaulē.
Latvijā drifts parādījās 2007. gadā un attīstās 
tikpat strauji kā folkreiss. Kopš 2008. gada 
drifts mūsu valstī ir oficiāls sporta veids, 
kurš reģistrēts Latvijas automobiļu 
federācijā, un 2009. gadā tam piešķirts 
čempionāta statuss.

 15. maijā Biķernieku kompleksajā 
sporta bāzē
 12. vai 13. jūnijā Biķernieku 
kompleksajā sporta bāzē
 24. jūlijā Vaiņodē
 14. augustā rīgā
 4. vai 5. septembrī Biķernieku 
kompleksajā sporta bāzē

Biķernieku kompleksajā sporta bāzē 
15. maijā notiks 2010. gada Street Drift 
kausa izcīņa, kurā otro reizi piedalīsies 
arī jelgavnieku komanda 14 Motoring.

drifts
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Turnīrā piedalījās septiņas komandas, kuras 
tika sadalītas divās apakšgrupās. Katras 
apakšgrupas divas labākās komandas tikās 
pusfinālā, kura uzvarētāji sacentās par labākās 
komandas titulu.

«Sporta laukumā gan politiķis, gan žur-
nālists kļūst par parastu cilvēku un cīnās 
par vienu mērķi,» uzskata Dainis Liepiņš, 
kurš kopā ar Ziedoni Cauni, Saulvedi Šalāje-
vu, Mintautu Buškevicu, Andreju Eihvaldu, 
Maksimu Galkinu, Sandri Miļūnu un Laim-
nesi Ģedertu izcīnīja uzvaru, finālā sīvā cīņā 
pārspējot uzņēmēju komandu – Juri Nag-
li, Juri Sīli, Imantu Šnepu, Ivaru Krastiņu un 
Gintu Kamolu.

Pirmā no turnīra izstājās Saeimas koman-
da. Labklājības ministrs Uldis Augulis, kurš 
basketbolā trenējas reizi nedēļā, atzina, ka lab-
prāt uzspēlē arī šādās neformālās sacensībās. 
Arī vides ministrs Raimonds Vējonis, kurš par 
profesionālu basketbola spēlētāju sevi neuz-
skata, iesaistījās spēlē, palīdzot Saeimas depu-
tātiem Jānim Eglītim, Aleksejam Holostovam 
un Saeimas priekšsēdētāja palīgam Indriķim 
Putniņam. Saeimas komanda saņēma Ozol-
nieku novada domes priekšsēdētāja Māra Ai-
nāra speciālbalvu – pulksteni, kurš «skaita lai-
ku līdz 2. oktobrim». Pats M. Ainārs, lepojo-
ties ar attīstītu sporta vidi Ozolniekos, juta lī-
dzi Jelgavas politiķu komandai.

«Es par juristiem! Viņi pie manis kat-
ru nedēļu trenējas. Taču nez kāpēc tagad aiz-
mirsuši par trenera norādījumiem,» smai-
dot nosaka Vircavas sporta halles vadītājs un 
komandas Zemgales ērgļi treneris Jānis Kļa-
viņš, kuras pārstāvji turnīrā spēlēja arī ci-
tās komandās. Jelgavas juristu godu aizstāvē-
ja Andris Škutāns, Ilmārs Cīrulis, Jānis Mei-
ja, Raimonds Riņčs, Juris Siliņš un Kaspars 
Rekscs.

Ierēdņu komandas spēlētājs Kārlis Boldiše-
vics ir pārliecināts, ka līdzīgi turnīri jāorganizē 
regulāri: «Katru reizi sacensības varētu notikt 
citā pagastā, jo Jelgavā un novados ir ļoti daudz 

labu sporta zāļu. Lai Saeimas deputāti redz, kur 
paliek valsts investīcijas.» Kopā ar K. Boldiše-
vicu spēlēja Dainis Freimanis, Ri nalds Vācers, 
Gints Bucis un Zigurds Ulmanis.

Ārstu komandā bija pārstāvēti Andris 
Šmits, Jurijs Siličonoks, Mārtiņš Ozoliņš un 
Juris Kļaviņš, bet mediju godu aizstāvēja Bai-
ba Lulle, Juris Mendziņš, Dīvs Reiznieks, Ju-
ris Vaidakovs un Kristians Rozenvalds.

Turnīra noslēgumā īpašas balvas Jelgavas 
domes deputātam S. Šalājevam un Neatkarī-
gās Rīta Avīzes komentētājai jelgavniecei Bai-
bai Lullei dāvāja Latvijas Basketbola savienī-
bas ģenerālsekretārs jelgavnieks Edgars Šneps, 
Viņi kopā ar J. Eglīti, J. Kļaviņu un I. Cīruli 
veidoja arī simbolisko Latvijas izlases papildi-
nājumu, jo turnīrā parādīja labu spēli.

Miniturnīru vēroja daudzi pazīstami jel-
gavnieki. Īsu brīdi sporta zālē uzturējās arī 

grupas Prāta vētra ģitārists Jānis Jubalts. 
Ozolnieku mazo hokejistu trenere Laila Dek-
mejjere-Trigubova atzina, ka pati kādreiz arī 
spēlējusi basketbolu, tomēr izvēlējusies hoke-
ju, kas ir daudz dinamiskāks sporta veids.

«Esam gandarīti – mūsu mērķis laukumā 
apvienot cilvēkus, kas līdz šim kopā nav spē-
lējuši, ir attaisnojies – komandas spēlēja sa-
skaņoti un bija vienotas. Tāpēc šādus turnī-
rus rīkosim katru gadu,» rezumē K. Rozen-
valds.

Jelgavnieki.lv pateicas visiem, kas atbals-
tīja turnīru, – SIA Zelta vārpa 5 un Vikto-
ram Matjuhovam, SIA Eirokauss un Mod-
rim Kalnciemam, picorānam Tami- tami un 
Aināram Tamisāram, SIA Bars un Jānim Ba-
cānam, izdevniecībai Avots un Jānim Lejam, 
Ozolnieku sporta centra direktoram Rolan-
dam Baranovskim un pārējiem labvēļiem. 

politiķu komandā izdevās apvienot 
septiņus deputātus gan no pozīcijas, gan 
opozīcijas, kuru saliedētība ļāva uzvarēt 
uzņēmējus.

Basketbola laukumā uzvar 
politiķi

Jelgavnieki.lv rīkotais 
basketbola miniturnīrs 
22. aprīļa vakarā Ozolniekos 
pierādīja, ka vienā komandā 
var saspēlēties tie, kas kopā 
līdz šim nav spēlējuši – 
galvenais ir cīņas spars.

jelgavas tipogrāfijas valdes 
priekšsēdētājs juris sīlis turnīrā piedalījās 
jau otro gadu, taču iepriekš viņš spēlēja 
mediju komandā.

saeimas komanda saņēma ozolnieku 
novada domes priekšsēdētāja Māra 
aināra speciālbalvu, kuru viņš pasniedza 
labklājības ministram uldim augulim.
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Žurnāla un portāla Jelgavnieki.lv 
kolektīvs līdz 31. maijam aicina pilsētas 
iedzīvotājus ziedot vasaras drēbes un 
apavus, kā arī pašiem nevajadzīgās 
mācību grāmatas un dārza darbarīkus.

Līdzīgi kā iepriekš, arī šajā akcijā saziedotās 
lietas mēneša beigās nonāks radošo domu un 
darbu centrā Svētelis, kur tās atradīs jaunus 
saimniekus. 

Žurnāla Jelgavnieki.lv galvenais redaktors 

Māris Papēdis norāda, ka pilsētnieki ziedoju-
mus aicināti nest uz redakcijas telpām katru 
darbdienu no pulksten 9 līdz 18. Jelgavnieki 
mudināti ziedot mazlietotas drēbes un citas 
lietas, kas pašiem vairs nav nepieciešamas, 
taču būs noderīgas pilsētas trūcīgākajiem ie-
dzīvotājiem. 

«Mēs sakām lielu paldies visiem cilvēkiem 
un organizācijām, kuras jau ziedojušas portā-
la un žurnāla Jelgavnieki.lv organizētajās akci-
jās, un mudinām arī turpmāk ar mūsu un Svē-
teļa starpniecību atbalstīt tos cilvēkus, kuriem 
pašlaik neklājas viegli,» teic M. Papēdis. 

Pateicību akciju atbalstītājiem, kā arī tiem, 
kuri personīgi mantas nogādājuši centrā, izsa-
ka arī Svēteļa vadītāja Ingrīda Lisovska. «Vis-
lielākais paldies Svēteļa ēkas īpašniekam Iva-
ram Birģelim, kas mums atļauj bez maksas iz-
mantot savu māju,» tā centra vadītāja. 

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

G a ļ i n a  s t u B a i lo va

jelgavas Preses klubs jau trešo reizi 
pulcēja žurnāla Jelgavnieki.lv lasītājus, 
atbalstītājus un veidotājus, lai 
pārrunātu aktualitātes pilsētā un katra 
darba vietā.

Preses klubā viesojās arī futbola kluba Jelgava 
valdes priekšsēdētājs Ainārs Tamisārs, uztei-
cot futbola fanus, kas komandu pavada uz 
visām spēlēm, Zemgales Veselības centra un 
ceļojuma aģentūras Star Tours pārstāvji, kā 
arī citi žurnāla lasītāji un atbalstītāji. 

Liela uzmanība Preses klubā tika veltīta 

atskatam uz nesenajiem plūdiem Jelgavā, kas 
plaši aprakstīti gan žurnālā, gan portālā Jel-
gavnieki.lv.

Nodarbinātības Valsts aģentūras Jelga-
vas filiāles vadītājs Māris Narvils, piemēram, 
uzskata, ka mazo upju pārplūšanu ietekmēja 
bebru saceltie dambji. «Ja pabraukā gar ma-
zajām upītēm, tos var redzēt ļoti bieži. Žēl, 
ka mūsdienās bebru populācijas regulēšanai 
tiek pievērsta tik maza uzmanība,» norāda 
M. Narvils.

Apdrošināšanas uzņēmuma Gjensidige 
Jelgavas filiāles vadītāja Indra Lāčplēse pa-
stāstīja, ka jelgavnieki aktīvi piesaka savus 
applūdinātos īpašumus apdrošināšanas prē-

miju izmaksai. «Pašlaik mūsu speciālisti no-
vērtē iespējamos zaudējumus, taču, spriežot 
pēc fotogrāfijām, kuras atsūtījuši klienti, zau-
dējumi būs mērojami vairākos desmitos tūk-
stošu latu. Daļu īpašumu nav iespējams iz-
vērtēt, jo tajos vēl ir ūdens, tāpēc par kop-
ainu varēs spriest tikai pēc kāda laika,» norā-
da I. Lāčplēse.

Tikšanās notika kafejnīcā Hercogs, kuras 
līdzīpašnieks Andris Rūmītis atzina, ka dažādas 
neformālas tikšanās jau kļuvušas par kafejnīcas 
ikdienu. «Mums ir vairākas ieceres par iespēja-
miem pasākumiem, taču idejas jau nedrīkst at-
klāt. Ikviens, kurš nāks ar interesantām idejām, 
var saņemt mūsu atbalstu,» aicina A. Rūmītis. 

Preses klubā pārrunā 
nesenos plūdus pilsētā

Jelgavnieki.lv aicina ziedot 
vasaras mantas
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Kopš decembra ceļojumu aģentūras Star 
Tours biroju vada Liene Ķīķere, kura uz 
jelgavu pārcēlusies no Valmieras.

«Ikviena cilvēka dzīvē pienāk brīdis, kad 
jāsāk darīt nevis tas, kas jādara, bet gan 
tas, ko vēlas darīt,» savu nokļūšanu Jelgavā 
skaidro L. Ķīķere. Viņa stāsta, ka Valmierā 

sanāk viesoties diezgan reti, lai arī attālums – 
trīs stundu brauciens – nav liels.

Tūrisma speciāliste, kas maģistra grādu 
ieguvusi Vidzemes Augstskolā, uzskata, ka 
Jelgavu interesantu padara tās nacionālais sa-
stāvs: «Jelgavā dzīvo daudz krievu, līdz ar to 
pilsēta ir mazāk latviska nekā Valmiera.»

Liene uzsver, ka tikai sāk iepazīt pilsētu 
un jelgavniekus un labprāt iepazītos ar ak-
tīviem cilvēkiem, caur kuru darbošanos va-
rētu iepazīt Jelgavu. «Nedrīkst noliegt neko 
jaunu, jāpieņem arī citu domas, bet vispirms 
jāsāk ar sevi,» tā L. Ķīķere, piebilstot, ka pa-
gaidām viņai izveidojies priekšstats, ka zem-
galieši ir daudz lepnāki par Vidzemes iedzī-
votājiem. 

r o l a n d s  B a r ta š e v i c s 

F oto :  a r h ī v s

latvijas un Baltijas labākais ūdens 
motociklists, ozolnieku būvuzņēmējs 
jānis uzars, lai sagatavotos startiem 
jaunajā sezonā, izturības un spēka 
stiprināšanai katru dienu nodarbojas ar 
skriešanu, kā arī piedalās sacensībās.

Jau otro gadu pazīstamā ūdens motospor-
tista vārds atrodams skrējēju kluba Ozolnie-
ki rīkoto sacensību protokolos. Pats sportists 
norāda, ka šīs pagaidām ir vienīgās oficiālās 
sacensības, kurās viņš startējis, taču ir doma 
skriet arī citviet, uz ko mudina gan ūdens 
motosportā, gan skriešanas sacensībās iepa-
zītie kolēģi.

Jautāts, kāpēc viņš sācis skriet, J. Uz-
ars stāsta: «Piedaloties ūdens motociklu 
sacensībās, jutu, ka pietrūkst spēka un iz-
turības. Sapratu, ka svaru zālē to nevar ie-
gūt, tādēļ pievērsos skriešanai, jo tas, ma-
nuprāt, ir ideāls veids, kā kļūt spēcīgākam 
un izturīgākam. To apstiprināja arī kolē-
ģi no ūdens motosporta, aicinot skriet. Tā-
dēļ gandrīz katru dienu, neatkarīgi no lai-
ka apstākļiem – sniegs, saule, dubļi vai lie-
tus – noskrienu no pieciem līdz desmit ki-
lometriem. Savukārt sacensībās ir iespēja 
sevi pārbaudīt, jo tur parasti jāskrien ātrā-
kā tempā nekā vienatnē.»

Uz jautājumu, vai skriešana devusi cerēto 
un rezultāti ūdens motosportā kļuvuši labā-

ki, sportists atbild nešauboties: «Noteikti, ka 
arī tā palīdzēja pagājušajā gadā izcīnīt uzvaru 
divās spēcīgākajās ūdens motociklu klasēs – 
Ski Stock un Ski GP, kas līdz tam nebija iz-
devies nevienam Baltijas sportistam. Brīžiem 
gan jutu, ka vēl joprojām nedaudz pietrūkst 
spēka, jo braucienu bija daudz, tādēļ noteikti 
vēl ir jātrenējas arī skriešanā.»

Jauno skriešanas un ūdensmoču sezonu 
sportists atklāja vienā dienā – 3. aprīlī, kad 
notika SK Ozolnieki skriešanas seriāla Ielūdz 
Ozolnieki pirmā sacensību kārta. «Ar kolē-
ģi noskrējām piecus kilometrus, bet pēc tam 

pirmo reizi šogad devāmies izbraukt ar ūdens 
motocikliem,» stāsta J. Uzars.

Uzņēmējs un sportists atklāj, ka viņš bez 
ūdens motosporta, skriešanas un svaru zā-
les brīvajā laikā mēdz braukt ar velosipēdu 
un sniega dēli, kā arī uzspēlēt hokeju. Jautāts, 
vai tiek apsvērta iespēja kādās sacensībās no-
skriet arī garāku distanci, sportists šādu vari-
antu pieļauj: «Iespējams, ka piedalīšos Nordea 
Rīgas maratonā, startējot pusmaratona dis-
tancē, tikai jāskatās, vai šis datums nesakrīt ar 
sacensībām ūdens motosportā, kā tas sanāca 
pērn. Ja tā būs, apsvēršu citus variantus.» 

Jānis Uzars izturību 
stiprina skrienot

Ceļojumu aģentūru vada 
bijusī valmieriete
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Bijušajai valmierietei lienei Ķīķerei 
izveidojies priekšstats, ka zemgalieši 
ir daudz lepnāki par vidzemniekiem.

jānis uzars: «piedaloties ūdens 
motociklu sacensībās, jutu, ka 
pietrūkst spēka un izturības, tādēļ 
pievērsos skriešanai.»
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Santa maijā atsakās no modelēm
glancētais žurnāls pilnīgi bez modelēm? Jā, tieši tāda ir maija Santa. Ne vien uz vāka, bet arī visās 
fotosesijās – tikai žurnāla lasītājas, tikpat stilīgas kā profesionālas modeles un zvaigznes.
Numurā bez modelēm lasiet:
 Interviju ar ginekoloģi, kas raksta emocionāli atkailinātu dzeju, izdod grāmatas un naktīs glezno 
brīnišķīgus ziedus.
* Iespējams, ka acis ir cilvēka dvēseles spogulis, bet viņa dzīves spogulis ir rokas! Intriģējošs fotostāsts par 
sievietēm un viņu rokām.
* Santas lasītājas testē jaunākās kafejnīcas, iejūtas rūdītu šopingotāju lomā un izmēģina jaunākās frizūru 
tendences.
* Interviju ar seksīgāko Latvijas diriģentu Intu Teterovski.
* Leģendārais ķirurgs, kas operēja komunistu partijas bosus un mainīja cilvēku dzimumus – Viktors Kalnbērzs.
* Ko viņi darītu, ja uz dienu iejustos sievietes ādā? Jautājums vīriešiem.
* Vienas nakts sakars. Un kā ar jūtām?
* Kādas puķes šovasar stādīsim dārzā un kādos puķupodos liksim istabas augus.

Žurnāla Klubs maija numurā
* Baņķieris Valērijs Belokoņs par biznesu ar princi Čārlzu, futbola klubu Blackpool un to, ka uzskata sevi par latvieti.
* Klubs ceļo. Kā tas ir – pavadīt 300 dienas uz vientuļas salas? Ekskluzīvs materiāls par mūsdienu robinsonu Krūzo – Ksavjē rosē.
* Kluba saruna ar franču rakstnieku Frederiku Beigbederu. Bijušais reklāmas tekstu rakstītājs tagad ir viens no slavenākajiem 
rakstniekiem pasaulē.
* divkārtējs pasaules vicečempions tradicionālajā karatē Andris Vasiļjevs. Viņš ir Kanādas Britu Kolumbijas karatē 
izlases viestreneris un Ungārijas karatē izlases galvenais treneris.
* Viela pārdomām. Noklusētās patiesības par Otro pasaules karu.
* Skarbie stāsti par ģedovščinu un karagūstekņiem.
* Téte-á-téte. Signe Valtere, skaista sieviete un bijusī basketbolista Kristapa Valtera sieva.

Žurnālā Mans Mazais par pēcdzemdību depresiju
* Numura tēma – pēcdzemdību depresija: kā atšķirt nomāktību no depresijas, kur meklēt palīdzību, kā depresiju ārstē.
* Latvijas dzemdību nodaļu apskats: no Balviem līdz jūrmalai.
* Kā atgūt formu pēc dzemdībām? ar diētām – piesardzīgi!
* Vai zaudēt spēlē jāmāca?
* Krīzes realitāte: naudas bērna ārstēšanai trūkst strādīgai ģimenei, kas nevienam nekad nav lūgusi palīdzību.
* rokdarbi māmiņai: šujam kleitas, tamborējam cepurītes.

l i G i ta  l a P i ņ a 

F oto :  a r h ī v s

jelgavnieks dejotājs māris Pūce pēc 
šova Dejo ar zvaigzni 3 jūtas noguris 
un izsmēlis savas radošās idejas, tāpēc 
vēlreiz piedalīties šovā vairs nevēlas.

Ar abām deju partnerēm Aišu un Santu 
Didžus dejotājs ir ļoti apmierināts un uzskata, 
ka viņam paveicies, jo veiksmīgā komunikā-
cija un sadarbība atvieglojusi priekšnesumu 
sagatavošanas procesu.

«Abi šovi bija ļoti labi, pirmajā bija drau-
dzīgs kolektīvs, bet šajā vēl draudzīgāks,» re-
zumē jelgavnieks, kurš šovā Dejo ar zvaigzni 
3 kopā ar deju partneri aktrisi Santu Didžus 
ieguva trešo vietu. Vaicāts, kurā no šoviem 
bijis grūtāk, M. Pūce teic: «Laikam jau pirma-
jā bija nedaudz grūtāk, jo tā bija pirmā pie-
redze, esot deju pedagogam, savukārt otrajā 
jau vairāk sapratu, ko no mums varētu sagai-
dīt un kas varētu patikt skatītājiem.»

Šovā Dejo ar zvaigzni 2 Māris kopā ar 
dziedātāju Aišu ierindojās otrajā vietā.

M. Pūce ir lakonisks – abas partneres bi-
jušas vienlīdz jaukas, un nekādu strīdu ne-

esot bijis. «Varbūt profesionāli vieglāk bija 
dejot ar Santu, jo mēs ļoti līdzīgi domājam, 
turklāt viņai kā aktrisei radās daudz ideju, 
kā pilnveidot priekšnesumu, un tas ļoti palī-
dzēja. Savukārt ar Aišu bija ļoti jautri un tre-
niņos vienmēr bija īpaši pozitīva noskaņa,» 
stāsta M. Pūce, piebilstot, ka viņam ar abām 
partnerēm esot ļoti paveicies. Dejotājs arī uz-
skata, ka ir ļoti svarīgi, lai ar partneri sakristu 
domas un nevajadzētu veselu dienu strīdēties 
par piemērotāko mūziku vai tērpiem.

Jelgavnieks gan teic, ka trešo reizi šovā 
vairs negribētu piedalīties, jo pašlaik jūtas iz-
smēlis savas radošās idejas. «Es jau otro reizi 
negribēju piedalīties, bet mani izdevās pārlie-
cināt. Iespējams, jāpaiet kādam ilgākam lai-
ka posmam, bet pašlaik šķiet, ka es vairs ne-
spētu, jo ir grūti katru nedēļu izdomāt jaunu 
priekšnesumu – tas prasa daudz enerģijas un 
izturības,» uzsver dejotājs, vien piebilstot, ka 
labprāt gribētu piedalīties kādā citā šovā, pie-
mēram, dziedāt kopā ar zvaigzni. 

Māris pūce 
trešo reizi 
vairs nedejotu

Māris pūce uzsver, ka abas partneres – aiša un santa didžus – bijušas vienlīdz jaukas 
un nekādu strīdu neesot bijis.
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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 aspazijas ielā, Jelgavā. 39,3 m2. 
Cena Ls 11 500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

1 istabas dzīvokli Lielajā ielā, jelgavā. 28,8 m2, 2/5. 
Cena Ls 10 900. 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 no maksa. Izmantojiet krīzi. T. 29223826. Uldis. 
www.realdi.lv. 

1 istabas dzīvokli Meliorācijas ielā, Ozolniekos. 33,8 
m2. Cena Ls 9500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

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

2 istabu dzīvokli Atmodas ielā, jelgavā. 56,9 m2, 4/5. 
Cena Ls 10 300. 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. 

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 9000. 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 asteru ielā, Jelgavā. 70 m2, 1/5. Cena 
Ls 18 900. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzi. 
T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

3 istabu dzīvokli Elejā, Jelgavas novadā. 70 m2. Cena 
Ls 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. 

paKalpoJumi
VId lēmumu apstrīdēšana. Juridiskie pakalpoju-
mi, pārstāvība tiesās. Likvidācija, maksātnespēja. 
T. 27404949.

Jūsu viesiem un tūristiem gida un tulka pakalpojumi 
vācu un krievu valodā. E-pasts: jurij.petrov@inbox.lv. 
T. 26872900.

Biznesa plānu izstrāde. T. 27404949.

Veselības pārbaude (datordiagnostika) un individu-
ālā atveseļošanās programma ar dabas preparātiem. 
T. 22306840.

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

Firmu logotipu izstrāde. T. 27404949.

pārdod
Veļas pulveri Persil no Vācijas. 10 kg – Ls 13. augsta 
kvalitāte par lielisku cenu. T. 29360772.

Maijs – mākslas grāmatu 
mēnesis

Anja Eihlere

Vācu mākslas meistars 
Albrehts Dīrers
«Jā, viņš attēloja pat to, ko nav ie-
spējams attēlot, – uguni, gaismas 
starus, pērkonu, rūsu padebešos, 

zibeni vai, kā mēdz sacīt, mākoņus uz sienas; 
jebkuras sajūtas un emociju viļņošanos, īsāk 
sakot, cilvēka garu visā pilnībā, kāds tas atspo-
guļojas ķermeņa izpausmēs, un teju pat balsī. 
To visu viņš atklāj skatienam ar pašām piemē-
rotākajām līnijām – melnām līnijām –, un, ja 
tur uzklātu krāsu, viņa darbs būtu sabojāts.»

Roterdamas Erasms

Aleksandra Grēmlinga un  
Tilmans Lingeslēbens

Itāļu mākslas meistars 
Botičelli
«Par dažām Botičelli sievietēm un 

dažiem jaunekļiem gribētos sacīt, ka viņi iz-
skatās kā tikko atmodušies no sapņa un sā-
kuši apzināties apkārtējo pasauli: lai gan ārēji 
viņi atkal nododas šai pasaulei, tomēr apziņu 
vēl caurstrāvo sapņu ainas.»

Abī Varburgs

Stefānija Buka un Pēters Hoenštats

Itāļu mākslas meistars 
Rafaēls
«Viņa nāves dienā debesis gribēja 
dot zīmi, ko tās deva arī Kristus nā-

ves dienā... Ne par ko citu šeit nerunā, tikai par 
šī izcilā vīra nāvi, kura pirmā dzīve noslēdzās 
jau trīsdesmit septiņu gadu vecumā. Taču 
viņa otrā, slavas dzīve, kas nav pakļauta nedz 
laikam, nedz nāvei, turpināsies mūžīgi...»

Pandolfo Piko della Mirandola

Kristians Fēringers

Nīderlandiešu mākslas 
meistars Pīters Brēgels
«Visos viņa darbos vairāk valda 
ideja, nevis gleznojums. gleznotā-

ji, kuri cilvēkus attēlo to dzīves plaukumā un 
mēģina tiem piešķirt patīkamus vaibstus, kas 
piemīt pašu dabai, tādējādi izkropļo portretē-
jamā cilvēka tēlu, un, attālinoties no modeļa, 
tie attālinās arī no patiesa skaistuma. Šis trū-
kums Brēgelam nepiemīt. Brēgels uzgleznojis 
daudz ko tādu, ko uzgleznot nav iespējams.»

Abrahams Ortelijs

* mākslas grāmatas maijā maksā tikai 
4,00 latus.
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Izdevniecības Avots 
jaunumi

Ārstniecības augi 
veselībai
grāmatā sniegta plaša in-
formācija par ārstniecības 
augu iedarbību, to izman-
tošanu dziedniecībā, kos-
mētikā un ikdienas uzturā. 
Ievietoti ieteikumi drogu 
sagatavošanai, to iekšķīgai 

un ārīgai lietošanai.
Lietosim ārstniecības augus dziedniecībā, 
kosmētikā un uzturā, gatavosim tējas, uzlē-
jumus un novilkumus, kompreses, inhalāci-
jas un vannas.

Konservēšana  
dabiskās sulās
grāmatā sniegtas receptes un 
padomi, kā ogas, augļus un 
dārzeņus konservēt dabiskās 
sulās, saglabāt vērtīgās uztur-
vielas un vitamīnus.

Elfrīda Millere-Kainca un  
Beatrise Šteingašnere

Ceļš uz atveseļošanos
Cilvēka svarīgākais dzīves mēr-
ķis un uzdevums ir personības 
attīstība, taču savu personību 
nemitīgi pilnveidot un attīstīt 
spēj tikai garīgi un fiziski ve-
sels cilvēks.
grāmatā, kuras apakšvirsraksts varētu būt 
Ko slimības mums vēsta, populārā veidā pa-
stāstīts, kā šo uzdevumu veikt un kā šo mēr-
ķi sasniegt.
Mēs jums rādām ceļu uz atveseļošanos.

Dārzeņu un sēņu 
konservēšana
grāmatā stāstīts par dārzeņu un 
sēņu nozīmi uzturā, sniegta in-
formācija par dārzeņu un sēņu 
konservēšanu, tās uzdevu-
miem un metodēm: skābēša-
nu, sālīšanu, pasterizāciju, ma-
rinēšanu, saldēšanu un kaltēšanu.
Ievietotas dažādas receptes dārzeņu un sēņu 
konservēšanai.

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



maija afiša
OTRDiEn, 11. maijĀ
 Plkst. 18 Jelgavas kultūras namā – Ūsiņ-
danči. Danču klubs kopā ar folkloras kopu 
Dimzēns. Ieeja Ls 0,50.

TREŠDiEn, 12. maijĀ
 Jelgavas kreklos – Agronomu dienas 2010. 
Lustīgais blumizers un Dj Bonis.

PiEKTDiEn, 14. maijĀ
 Jelgavas kreklos – 100% latviešu mūzika. 
Dj Jax.

sEsTDiEn, 15. maijĀ
 Plkst. 18 Jelgavas kultūras namā – ASV 
Eiropas armijas orķestra un kora koncerts.
Ieeja bez maksas.
 No plkst. 21 līdz 2 Ozolnieku tautas namā – 
balle Pavasara flirts. Dejas grupu Tequila Band 
un Ingūna & Ingus pavadījumā. Pauzēs divkār-
tējās pasaules čempiones līnijdejās Ivetas Kal-
niņas līnijdejotāju grupas Sunflowers priekšne-
sumi un iespēja ikvienam izmēģināt šīs dejas 
soļus, draiskas atrakcijas.Galdiņu rezervēšana 
un biļešu iepriekšpārdošana (ar groziņiem). Ie-
eja Ls 2,50 (balles vakarā Ls 3,50).
 Jelgavas kreklos – videodiskotēka Sweet 
disco. Dj Egmonts.

sVĒTDiEn, 16. maijĀ
 Plkst. 16 Jelgavas kultūras namā – Jelga-
vai azotē. BJC Junda tautas deju kolektīvu 
Jundaliņi, Jundēns un Jundari 10 gadu jubi-
lejas koncerts. Mākslinieciskā vadītāja Mad-
lēna Bratkus, koncertmeistare Guna Vanaga. 
Biļešu cena Ls 2 un 1.

OTRDiEn, 18. maijĀ
 Plkst. 12 un 19 Jelgavas kultūras namā – 
Mazā raganiņa. 
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde. 
Režisore Kristīne Zotova, scenārija autore 
Lūcija Ņefedova. Biļešu cena Ls 2 (pieauguša-
jiem) un 1,5 (bērniem).

TREŠDiEn, 19. maijĀ
 Plkst. 12 Jelgavas kultūras namā – Mazā 
raganiņa. Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra 
pirmizrāde. Režisore Kristīne Zotova, scenā-
rija autore Lūcija Ņefedova. Biļešu cena Ls 2 
(pieaugušajiem) un 1,5 (bērniem).
 Jelgavas kreklos – Ēnas un Dj Kaspars 
Markševics.

PiEKTDiEn, 21. maijĀ
 Plkst. 18 Jelgavas kultūras namā – kon-
certs Etnodiena.
 Plkst. 18 Ozolnieku tautas namā – kon-
certuzvedums. Jānis Ziemeļnieks Es eju bojā, 
iekārodams tevi... 
Savu dziesmu ciklu Ētera odējs pie klavierēm 
izpildīs komponists Juris Kulakovs, Jāņa Zie-

meļnieka dzeju lasīs un komentēs režisors 
Viktors Jansons. Ieeja Ls 3,50, pensionāriem, 
skolēniem un studentiem – Ls 2.
 Jelgavas kreklos – SPB un Dj Andris 
Ozols.

sEsTDiEn, 22. maijĀ
 Plkst. 18 Jelgavas kultūras namā – kluba 
Pīlādzītis sarīkojums.
 Jelgavas kreklos – viegls pops un disko. 
Dj Andis.

sVĒTDiEn, 23. maijĀ
 Plkst. 14 Jelgavas kultūras namā – Es, lat-
vietis. Bērnu un jauniešu deju kolektīva Vēja 
zirdziņš koncerts. Biļešu cena Ls 2, 1,50 un 1.

TREŠDiEn, 26. maijĀ
 Jelgavas kreklos – Dj milžu cīņas. Dj Andis 
pret Dj Johansonu.

PiEKTDiEn, 28. maijĀ
 Jelgavas kreklos – 100% latviešu mūzika. 
Dj Jax.

sEsTDiEn, 29. maijĀ
 Jelgavas kreklos – viegls pops un disko. 
Dj Jax.

sVĒTDiEn, 30. maijĀ
 Plkst. 18 Ozolnieku stadionā – FK Jelgava 
un SK Blāzma.

sVĒTDiEn, 6. jŪnijĀ
 Plkst. 18 Ozolnieku stadionā – FK Jelgava 
un FK Jaunība.

PiRmDiEn, 24. maijĀ
 Plkst. 10 un 12 Jelgavas kultūras namā – 
Viena gara cūku pupa. Valsts Leļļu teātra izrāde 
mazajiem jelgavniekiem. Ieeja ar ielūgumiem.

OTRDiEn, 25. maijĀ
 Plkst. 16 Jelgavas kultūras namā – mazo 
vokālistu konkursa Jelgavas cālis 2010 fināls.
Ieeja bez maksas.

TREŠDiEn, 26. maijĀ
 Plkst. 18 Jelgavas kultūras namā – valsts 
un novada mācību olimpiāžu laureātu pie-
ņemšana pie Jelgavas domes priekšsēdētāja.

CETURTDiEn, 27. maijĀ
 Plkst. 15 Ģederta Eliasa Vēstures un 
mākslas muzejā – I. Spulles-Meieres perso-
nālizstādes atklāšana.
 Plkst. 19 Jelgavas kultūras namā – Labva-
kar, Latvija!. Dailes teātra viesizrāde.
Jāņa Lūsēna koncertā komponista mīlestībai 
un tēvzemei veltītās dziesmas izdziedās un iz-
spēlēs aktieri Artūrs Skrastiņš, Ģirts Ķesteris, 
Artis Robežnieks, Jānis Paukštello, Ieva Pļav-
niece, Sarmīte Rubule, Valdis Liepiņš un Ēri-
ka Eglija. Pie klavierēm – Jānis Lūsēns. Kon-
certā piedalīsies instrumentālā grupa Jura 
Vaivoda vadībā – Mārtiņš Linde, Kaspars Ze-
mītis, Kārlis Lācis, Kārlis Vanags un Ingars 
Viļums. Biļešu cena Ls 8, 7, 6, 5 un 4.

PiEKTDiEn, 28. maijĀ
 No plkst. 9 līdz 22 skvērā aiz kultūras 
nama – Annels atrakciju parks.
 Plkst. 17 – Pilsētas svētku gājiens Es veido-
ju pilsētas vēsturi pa Lielo ielu, Uzvaras ielu 
un K. Barona ielu.
 Plkst. 19 Uzvaras parkā – Ceplis. Muzikāli 
satīriska komēdija. Liepājas teātra viesizrāde.
Režisors Juris Rijnieks. Cepļa lomā Edgars 
Pujāts. Komponists Juris Kulakovs. Biļešu 
cena Ls 5, 4 un 3.
 Plkst. 20 Jelgavas kultūras namā – pie-
ņemšana pie Jelgavas domes priekšsēdētāja. 
Pilsētas Augstāko apbalvojumu Goda zīmes 
un Pateicības raksta pasniegšana. Ieeja ar ie-
lūgumiem.
 No plkst. 22 līdz 23.59 Uzvaras parkā – 
zaļumballe. Spēlē pūtēju orķestris Zelmeri.

sEsTDiEn, 29. maijĀ
 No plkst. 9 līdz 22 skvērā aiz kultūras 
nama – Annels atrakciju parks.
 No plkst. 9 līdz 14 – Amatu diena. Kalsim 
Jēkaba dukātu, cepsim sivēnu uz iesma, audī-
sim stellēs, veidosim māla podus, dziedāsim 
un vērosim danču lustes, mīsim naudu pret 
mantu.
 No plkst. 11 līdz 20 – mākslas akcija Aļņu 
dārzs vecpilsētā. Piedāvā galerija Suņa taka.
 No plkst. 12 līdz 14 pie Jelgavas kultū-
ras nama – 2. Latvijas Ātradīšanas čempio-

nāta akcija Dzijām savienotās pilsētas Jelgavā 
(www.uzadi.lv). 
 No plkst. 14 līdz 17 – Zaļā punkta ekspedī-
cija. Aizraujoša ģimenes stafete ar piedzīvo-
jumiem, fotografēšanos un balvām. Starts un 
finišs pie Jelgavas kultūras nama. Pieteikšanās 
pasākuma dienā starta vietā pie Punktuāļa!
 Plkst. 19 Uzvaras parkā – koncerts Jelgava 
mainīgās krāsās… Piedalās Jelgavas dziedātā-
ji, dejotāji un aktieri. Ieeja bez maksas.
 No plkst. 20 līdz 22 – laikmetīgās māks-
las notikums vidē Galerijas pastaiga vecpilsē-
tā. Piedāvā galerija Suņa taka.
 No plkst. 21 līdz 23.30 – koncerts un balle. 
Spēlē grupa Leģions – Aivars Brīze, Tomass 
Kleins, Vilnis Krieviņš, Eduards Glotovs un 
Juris Kristons.
 Plkst. 24 Hercoga Jēkaba laukumā – Her-
cogam Jēkabam – 400! Svētku uguņošana. 
Dāvina Annels atrakcijas.

sVĒTDiEn, 30. maijĀ
 No plkst. 9 līdz 22 skvērā aiz kultūras 
nama – Annels atrakciju parks.
 No plkst. 15 līdz 20 Uzvaras parkā – BJC 
Junda mācību gada noslēguma koncerts Jun-
das brīnumzemē. Darbnīcu radošās izstādes.
Ieeja bez maksas.
 Plkst. 17 Svētās Annas katedrālē – garī-
gās mūzikas koncerts Lai tāpēc šodien torņi 
skan!.
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