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Vai LieLupe 
atgūs dzīVību
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vairāk nekā 

30 latu

Piedāvā





silvija Andersone,
bijusī Bērnu un jauniešu centra Junda vadītāja

Žurnāla Jelgavnieki.lv maija numuru lasīju ar lielu interesi. diskusija par pilsētas 
tēlu bija tāds kā ievads. Tā ir tēma, par kuru iespējams runāt gandrīz katrā numu-
rā, kā arī daudzos un dažādos aspektos. Šie četri cilvēki pauda tikai savu viedok-
li, bet es uzskatu, ka arī citiem pilsētniekiem noteikti būtu, ko teikt. Tāpat šajā žurnālā 
reklāmas sadaļā atradu sev vajadzīgu informāciju. 

Andris strautiņš,
VaS Latvijas pasts pasta tīkla daļas vadītājs

ar interesi izlasīju diskusiju par Jelgavas tēlu un uzzināju daudz ko jaunu. Tāpat man, kā riteņbrau-
cējam, bija noderīgi materiāli par velosipēdiem, to drošību un velobraucēju problēmām. raksts par 
veco pasta ēku gan varēja būt detalizētāks. Es gan uzskatu, ka tajā vajadzēja iekārtot pasta nodaļu, 
nevis klubu. 

Gundars Prolis,
Zemgales Veselības centra (SIa Jelgavas rajona slimnīca) valdes loceklis

Esmu no tiem cilvēkiem, kuri regulāri seko līdzi informācijai portālā Jelgavnieki.lv, tādēļ žurnālā vai-
rāk gribētos oriģinālus rakstus, jo daudzi materiāli jau ir lasīti iepriekš, piemēram, diskusiju par Jel-
gavas tēlu, kurai šajā numurā bija veltītas vairākas lappuses, vismaz daļēji biju jau izlasījis portā-
lā. Līdzīgi bija arī ar daudziem citiem rakstiem. Taču, ja žurnālā visi raksti būtu oriģināli, es noteikti 
būtu viens no tā regulāriem lasītājiem. 
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630 905 00 
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LAsĪTĀjU sERViss
Tālrunis: (+371) 63090500
E-pasts: redakcija@jelgavnieki.lv

TiPOGRĀFijA
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Jelgavnieki.lv vienlaicīgi cenšas izpatikt
rakstītājiem, Lasītājiem un reklāmas devējiem
Žurnālistika un mediju vide mainās mūsu acu priekšā. Interneta tehnoloģijas tagad dod iespēju 
ikvienam būt žurnālistam, komentētājam, pētniekam un atzītam ekspertam. Jaunajos apstākļos 
veiksmīgs nebūs tas medijs, kurš reizēm piedāvās kādu ekskluzīvu materiālu. Lasītājam pašlaik nav tik 
daudz laika, lai dažādās vietās meklētu ko unikālu. Jo īpaši interneta portālos lasītājs vēlas vienkopus 
un pārskatāmi lasīt svarīgākos jaunumus, arī viedokļus, tendences un komentārus.

Žurnālistu skaits Jelgavā ir pārāk mazs, lai iepazītu un izprastu visas daudzās problēmas un notikumus. 
Tāpēc aicinām cilvēkus Jelgavā nevis stāvēt savrup, cerot, ka kāds pievērsīsies arī viņu problēmām, bet 
gan pašiem rakstīt. Kāda jēga no virtuvē, pirtī vai viesībās pausta apgalvojuma, ja to dzird vien pāris 
klausītāju? Ir taču portālā Jelgavnieki.lv sadaļa Komentāri – tā ir iespēja savu viedokli paust arī tā, ka 
par to uzzina visa pilsēta.

Sekojot līdzi laikam, mēs cenšamies piesaistīt arvien jaunus satura veidotājus, jo īpaši portālā, tāpēc 
esam uzsākuši sadarbību ar Jelgavas jauniešiem, kuri interesējas par žurnālistiku. 

jaunums – atlaižu kuponi
Šajā numurā jaunums ir Jelgavnieki.lv piedāvātie atlaižu kuponi. Esam pārliecināti, ka tie veicinās gan 
reklāmas devēju ieinteresētību, gan arī lasītāju interesi iegādāties un paturēt žurnālu ilgāk.

Lasītājiem tā ir iespēja būtiski ietaupīt, jo vairums no atlaižu kuponiem piedāvā vismaz 50 procentu 
lielas atlaides. arī turpmāk sekosim tam, lai šajā kuponu piedāvājumā parādās tikai iekārojamas lietas 
ar ievērojamām atlaidēm, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai reklamētā atlaide būtu ekskluzīva tikai 
žurnāla Jelgavnieki.lv lasītājiem.

reklāmas devējiem Jelgavnieki.lv atlaižu kuponi ir iespēja pievērst 
papildus uzmanību aktuālam produktam vai pakalpojumam. Taču 
mēs aicinām savus reklāmas devējus izmantot atlaides nevis lai 
devalvētu savu piedāvājumu, bet gan lai īsā laikā piesaistītu klientu 
uzmanību, iepazīstinot viņus ar savām priekšrocībām, piesaistītu 
jaunus klientus, lai tas būtu ilgtermiņa ieguvums.

Kristians Rozenvalds,
žurnāla un portāla  

Jelgavnieki.lv izdevējs
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iedzīvotājiem, kuri šobrīd atrodas visgrūtākajā situācijā, nepieciešams vislielākais atbalsts nodokļu atlaižu veidā. ienākumus, kuri 
nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēnešalgu, tajā skaitā pensijas, nedrīkst aplikt ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, – tā 14. maijā 
jelgavā, tiekoties ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, uzsvēra lpp/lC priekšsēdētājs ainārs šlesers un tautas partijas līderis andris 
šķēle. abi politiķi viesojās arī Jelgavnieki.lv redakcijā.

fotozibšņi

atzīmējot starptautisko bērnu aizsardzības dienu, radošo 
domu un darbu centrā Svētelis pie pusdienu galda tikās centra 
darbinieki, vecāki, viņu bērni, kā arī atbalstītāji un labdari. 
Svēteļa vadītāja ingrīda lisovska īpaši sirsnīgus pateicības 
vārdus veltīja ēkas saimniekam ivaram Birģelim.

politisko partiju apvienības Saskaņas centrs saeimas frakcijas 
priekšsēdētājs jānis urbanovičs, viesojoties Jelgavnieki.lv 
redakcijā, jelgavu nosauca par otrajām mājām, jo te pagājuši 
politiķa studiju gadi.

ap piecdesmit dažādu izmēru, krāsu 
un vecuma kabrioletu 29. maija 
pēcpusdienā piedūcināja jelgavas 
centru. tieši mūsu pilsēta bija izvēlēta 
par vietu, kur tika atklāta Kabrioletu 
sezona 2010. daudzi auto saimnieki un 
līdzbraucēji bija parūpējušies ne tikai par 
spēkrata, bet arī par savu vizuālo tēlu.

par dailes teātra māksliniecisko vadītāju 
kļuvis jelgavnieks Mārtiņš vilkārsis, 
kas teātrī strādā jau no 2001. gada kā 
reklāmas mākslinieks un scenogrāfs un 
no 2007. gada – kā galvenais mākslinieks.
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klātesot aptuveni 4000 līdzjutējiem, futbola klubs Jelgava 
latvijas kausa fināla pēcspēles sitienu sērijā ar 3:2 pārspēja Fk 
Jūrmala VV, savā īpašumā uz gadu iegūstot vērtīgo trofeju un 
iespēju pārstāvēt latviju eiropas futbola asociāciju savienības 
(ueFa) eiropas līgā.

Foto: Līga greiškane, rolands Bartaševics, Aigars Ieviņš, Ivars 
jakovels, Kristians rozenvalds, gunārs Timermanis, Andris 
Tomašūns, www.ozoledushalle.lv un publicitātes foto

Ozo ledus halles divu gadu jubilejā, izveidojot ozolnieku un 
latvijas izlases komandas, uz ledus tikās valsts labākie hokejisti 
un sabiedrībā zināmas personas. interesanti, ka dainis liepiņš 
un Miķelis rēdlihs jeb sievastēvs un znots spēlēja pretējās 
komandās. ar 9:5 uzvarēja ozolnieku komanda.

Bijušais latvijas izlases un Skonto futbolists, tagadējais 
saeimas deputāts Mihails Zemļinskis pēc Jelgavnieki.lv 
iniciatīvas picorānā Tami-tami tikās ar žurnālistiem un citiem 
interesentiem. sarunā piedalījās arī saeimas deputāts vitālijs 
orlovs, kurš parlamentā vada deputātu futbola komandu. abi 
deputāti aplūkoja arī Fk Jelgava izcīnīto latvijas kausu.

politisko partiju apvienības Saskaņas centrs futbolisti aizvadīja 
draudzības spēli ar Fk Jelgava fanu kluba Mītavas patrioti 
komandu un uzvarēja ar 6:2. spēlē piedalījās arī bijušais 
futbolists un tagadējais saeimas deputāts Mihails Zemļinskis, to 
noraudzījās Fk Jelgava galvenais treneris dainis kazakevičs un 
saeimas deputāts vitālijs orlovs.

daudzi jelgavnieki 15. maijā apmeklēja Ziemassvētku kauju 
muzeju valgundes pagasta Mangaļos, kur militārās vēstures 
klubu Redut un Latviešu karavīrs dalībnieki rekonstruēja otrā 
pasaules kara kauju.

picorāna Tami-
tami un latvijas 
lauksaimniecības 
universitātes 
studentu 
pašpārvaldes 
rīkotajā 
pannfutbola 
turnīrā puišu 
konkurencē 
uzvarēja komanda 
Jē Jē Jē, meitenēm 
spēcīgāka bija 
komanda Dvīņu 
sazvērestība.
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vai lielupe atgūs 
dzīvību

numura tēma

A i g A r s  i e v i ņ š 

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

w w w. f o t o - v i d e o. lv

Jelgavas jahtkluba valdes priekšsēdētājs Alek-
sandrs Jakovļevs stāsta, ka laivu piestātnē aiz 
Jelgavas pils iespējams izīrēt ne vien laivas, bet 
arī ūdensvelosipēdus diviem līdz četriem cilvē-
kiem. Pilsētnieki šo iespēju izmantojot labprāt 
un atpūsties uz ūdens nāk no pulksten 10 rītā 
līdz pat jahtkluba slēgšanai desmitos vakarā.

A. Jakovļevs novērojis, ka motorizēto 
peldlīdzekļu vietā piestātne aizvien vairāk 
piepildās ar dažāda izmēra jahtām. 

«Jelgavas jahtklubā ir apgaismota un ap-
sargāta laivu piestātne, kas piesaista aizvien 
vairāk interesentu. Upes krastā piestātnes no-
mātājiem esam ierīkojuši vietu piknikam, tā-
dējādi cenšoties reklamēt klubu ne tikai par 
peldlīdzekļu piestātni,» stāsta A. Jakovļevs.

Raugoties nākotnē, jahtkluba valdes 
priekšsēdētājs klāsta, ka būtu nepieciešams 
dažādot pakalpojumu klāstu: «Pagaidām pil-
sētā nav iespējams izīrēt sportošanai piemē-
rotas laivas, piemēram, kajakus. Nepiecieša-
mas plašākas iespējas atpūsties.»

Arī motelī Akva atpūtniekiem tiks piedā-
vātas dažādas iespējas – Lielupes krastā atjau-
nota apsargāta piestātne laivām un jahtām, 
iznomāšanai tiks piedāvāti ūdensvelosipē-
di. Pēc aktīvas Lielupes izmantošanas atpūtas 
bāzes klientiem pieejama duša, sauna, kā arī 
pusdienas kafejnīcā ar terasi un skatu uz upi.

ierobežojumi traucē ūdens 
aktivitātēm
«Diemžēl pirms pāris sezonām ieviesa iero-
bežojumus Lielupes akvatorijā pilsētas terito-
rijā, tādēļ centra tuvumā vairs nav iespējams 
nodarboties ar ūdenssportu – ūdensmotocik-
liem un ūdensslēpošanu,» skaidro A. Jakov-

ļevs, kurš sportošanai Lielupē iesaka augšteci 
aiz dzelzceļa tilta vai lejteci aiz Pils salas.

Pilsētas teritorijā upes krastos uzstādītas 
gandrīz 40 navigācijas zīmes, no kurām liela 
daļa uzstādīta, ņemot vērā, ka ūdeņus regulā-
ri izmanto airēšanas sportā. Zīmes galvenokārt 
norāda ūdenstransporta līdzekļu pārvietošanās 
ierobežojumus līdz astoņiem un četriem kilo-
metriem stundā, kā arī dažādu ūdens aktivitā-
šu ierobežojumus noteiktos diennakts laikos. 

Pa Lielupi līdz Rīgas jūras līcim
Lielupes dziļums tās grīvā sasniedz pat 
15 metrus, tādēļ upe teorētiski ir piemērota arī 
kuģošanai uz Jūrmalu vai Rīgu, taču problēmas 
sagādā netīrītā upes gultne pie tās ietekas jūrā.

Uzņēmējs un ūdens motosportists Jānis 
Uzars norāda, ka interesentiem problēmas sa-
gādā nokļūšana Rīgas jūras līcī: «Upē pie paša 
jūras līča ir sēklis, kas apgrūtina kuģošanu, un 
peldlīdzekļiem ar dziļāku iegrimi ir bīstams. 
Neesmu gan informēts par situāciju pēc spri-
dzināšanas šajā pavasarī, taču zinu, ka tajā vie-
tā trūkst norādes par upes kuģojamību. Jūras 
līcī iespējams nokļūt caur Buļļupi, taču tā va-
rētu būt nepiemērota lielākām jahtām.»

Viņš stāsta, ka pats uz jūru kuģojis vien 
pirms dažiem gadiem, un tagad to nedara, jo 
Lielupe posmā no Jelgavas uz leju ir salīdzinoši 
garlaicīga – interesantākas ir mazās upītes. «Lie-
lupe ir vienkārši plats ūdens ar pļavām krastos. 
Interesanti ir Jelgavas centrā ap Pils salu, kur ir 
savvaļas zirgi, putni un ūdensrozes, taču brau-
ciens uz Rīgas jūras līci nav tik interesants, kā 
varētu šķist,» noteic J. Uzars.

jelgavā izaug labi airētāji
Pilsētas centrā atrodas divi sporta airēšanas 
klubi, kuros iespējams trenēties smaiļošanā, 
kanoe un akadēmiskajā airēšanā – Bērnu un 
jaunatnes sporta skola un sporta klubs KC. 

Kluba trenere Ilze Bome 
skaidro, ka, par spīti diviem 
klubiem pie vienas upes 
vienā pilsētā, iespējas ne 
tuvu nav izsmeltas: «Ja pa-
skatās uz Eiropas piere-
dzi, pie daudzkārt nabadzī-
gākām upēm nereti ir pat 
20 vai 30 klubi. Uzskatu, 
ka Lielupes iespējas ne tuvu nav apgūtas un 
izmantotas.»

«Jelgavā ir ļoti senas tradīcijas, kas nav 
ne zudušas, ne pārvērtušās. Ar Jelgavas spor-
tistiem jārēķinās katrās sacensībās Latvijā,» 
stāsta I. Bome.

Trenere stāsta, ka diemžēl valstī mērķ-
tiecīgi iznīcināts gandrīz viss ar sportu saistī-
tais – gan Jūrmalas laivu ražotne Dzintars, gan 
arī sporta sistēma, taču, par spīti tam, Jelgavā 
izaudzināti vairāki pasaules līmeņa sportisti: 
«Sportā un jebkurā citā jomā jāpastāv princi-
pam, ka ar darbu var izcīnīt laurus, nopelnīt 
iespēju, bet pie mums pastāv prakse, ka, iegūs-
tot iespēju pārstāvēt valsti pasaulē, pašam vēl 
jāmeklē naudas līdzekļi.» Neraugoties uz grū-
tībām, trenere zina stāstīt par diviem augsta lī-
meņa sportistiem, kas arī šovasar Jelgavas un 
Latvijas vārdu nesīs pasaulē, – smaiļotāju Mār-
tiņu Upīti un kanoistu Gati Pranku. Tāpat Jel-
gavā izauguši vairāki airētāji, kas sacenšas par 

Laika gaitā Lielupes nozīme pilsētas 
attīstībā sarukusi, taču arī tagad, pateicoties 
atsevišķiem entuziastiem, upi cenšas 
izmantot izklaidei, tūrismam un sportošanai.
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godalgotām vietām junioru čempionātos un 
iespēju nokļūt U-23 izlasē.

Beidzot top oficiālā pilsētas 
pludmale
Vairākus gadus pilsētnieku rīcībā nebija ofi-
ciālas pludmales un karstās vasaras dienas 
tika pavadītas dažādās peldēšanai bīstamās 
vietās, taču jau šīs vasaras beigās Jelgavā, Lie-
lupes krastos, varētu tikt pabeigta pirmā ofi-
ciālā pilsētas pludmale.

Lielupes labā krasta aizsargdambja pro-
jektā Lielupes gultnes tīrīšana un Lielupes labā 
krasta aizsargdambja posmā no dzelzceļa tilta 
līdz Rīgas ielai atjaunošana paredzēts ierīkot 
arī peldvietu ar baltām smiltīm. Paredzams, 
ka projekts tiks pabeigts 2010. gada augustā 
un vēl līdz rudenim drosmīgākie varēs izmē-
ģināt jauno izklaides vietu.

Projekta realizētāji norāda, ka pēc veikta-
jiem ūdens kvalitātes mērījumiem peldvieta 

teorētiski varētu pretendēt arī uz Zilā karoga 
pludmales statusu, un vairs nav jābaidās no 
vēl nesen esošā cukurfabrikas piesārņojuma.

Potenciāls arī ūdenstūrismam
L. Ķīķere, novērtējot situāciju ūdenstūrismā 
Jelgavā, uzskata, ka Jelgavai ir plašas iespējas at-
tīstīt Lielupi kā vienu no tūristu apskates objek-
tiem: «Ūdenstransportu varētu izmantot, līdzīgi 
kā Rīgā – lai apskatītu pilsētu no cita skatu 
punkta. Nepieciešams izmantot iztēli un veikt 
nelielu vēsturisko izpēti, un būtu iespējams iz-
veidot maršrutu ap Jelgavas pili un parādīt ne 
vien pašu ēku, bet arī senos kanālus.» 

Tāpat L. Ķīķere uzskata, ka būtu iespē-
jams no Lielupes un Driksas pavērot dabas 
liegumu un savvaļas zirgus, ko ar pilsētā izīrē-
jamajām laivām vai ūdensvelosipēdiem salī-
dzinoši lielā attāluma dēļ apskata tikai retais.

A. Jakovļevs atklāj, ka jahtklubā ir domāts 
par piestātni kuģītim un ekskursijām. 

uzziņa

 Lielupe ir lielākā Zemgales upe, caurteces 
ziņā otra lielākā Latvijas upe aiz daugavas. 
Upes dziļums augštecē ir apmēram viens 
metrs, lejpus jelgavas – 8 līdz 12 metri, lejtecē – 
no 15 līdz 20 metriem. Lielupe ir tikai 119 
kilometrus gara, toties tai ir 250 pieteku. Krasti 
gandrīz visur aizauguši. Lejtecē upe kļūst 
daudz platāka un dziļāka.

 Lielupe sākas pie Bauskas, satekot Mēmelei un 
Mūsai, un ietek Baltijas jūras rīgas līcī jūrmalas 
austrumu malā. No Bauskas līdz Mežotnes 
pilskalnam Lielupe plūst pa senleju, kas 
veidojusies dolomītos. Ūdenstūristiem Lielupe 
būs interesantāka augšdaļas posmā, kur krasti 
stāvāki un pie mazāka ūdens jūtamas krāces 
(aptuveni 27 km garš posms no Bauskas līdz 
Emburgai). Lejpus Mežotnes ieleja paplašinās. 
Upe lēni plūst pa plašu ieleju Zemgales 
līdzenumā un Piejūras zemienē.

 Lielupes kreisā krasta lielākās pietekas ir 
Kaucīte, Īslīce, Svitene, Sesava, Vircava, Platone 
un Svēte.

 Lielupes labā krasta lielākās pietekas ir garoze, 
Iecava un Spuņupe (savieno ar Babītes ezeru).

 Lielupes dziļums uz leju no Jelgavas ir no 
5 līdz 15 metriem. Tas paver iespēju kuģu 
transportam no rīgas un jūrmalas līdz jelgavai, 
kas bija galvenais smago kravu transporta 
veids līdz pat rīgas-jelgavas dzelzceļa izbūvei 
19. gadsimta beigās. 19. gadsimta beigās un 
20. gadsimtā pa upi notika intensīva baržu 
satiksme no mālu ieguves karjeriem Lielupes 
un Iecavas krastos uz ķieģeļu fabrikām Lielupes 
krastos un rīgā. Tomēr upes izmantošanu 
kuģniecībā, jahtu tūrismā un sportā traucē 
smilts saneši, kas uzkrājas Lielupes grīvā.

 Senos laikos Lielupe ietecēja daugavā, bet 
1697. gadā Lielupes lejasgals pie tagadējās 
Bolderājas pārrāva kāpas un pa tagad 
aizsērējušo Ziemeļupes līča turpinājumu 
ietecēja tieši rīgas jūras līcī. 1755. gadā Lielupe 
izlauzās uz jūru tagadējā ietekas vietā. Senākā 
Lielupes lejas daļa līdz tās agrākajai ietekai 
daugavā tiek saukta par Buļļupi, kas, iespējams, 
ir viens no Lielupes senajiem nosaukumiem.

 Lielupē mīt plauži, līdakas, raudas, asari, 
zandarti, līņi, salates, vimbas, zuši. Sevišķi liela 
makšķernieku rosība vērojama pavasarī vimbu 
laikā.
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«Cauri Jelgavai un Zemgalei kopumā tek mil-
zīgs, neizmantots resurss – Lielupe. Vasara ir 
atvaļinājumu laiks un cilvēki labprāt savu brīvo 
laiku pavada pie dabas. Kaut arī nereti saka, ka 
Lielupes krastos nav, ko redzēt, mēģinām gāzt 
šo pieņēmumu un izstrādājām Jelgavā vēl ne-
bijušu piedāvājumu,» stāsta ceļojumu aģentū-
ras Star Tours vadītāja Liene Ķīķere. 

Piedāvā trīs plostošanas 
maršrutus
Pagaidām aģentūra piedāvā trīs plostoša-
nas maršrutus – 11 kilometru braucienu no 
Bauskas līdz Mežotnei, 29 km posmu Baus-
ka-Staļģene un 48 km izbraucienu Bauska-
Jelgava.

«Pirmais maršruts ir īss, kom-

pakts un ļoti koncentrēts – tas būs piemēro-
tākais grupai, kas negrib tērēt daudz laika. 
Ceļojums līdz Staļģenei ir jābauda visas die-
nas garumā – no rīta var izstaigāt Bausku, 
pēc tam ar plostu nesteidzīgi, piestājot vai-
rākās pieturvietās un pastaigājoties, nokļūt 
līdz galamērķim. Savukārt pēdējais maršruts 
tiek pozicionēts kā divu dienu izbrauciens, jo, 
kaut arī attālumu varētu veikt dienas laikā, tas 
būtu ne pārāk relaksējošs,» skaidro L. Ķīķere.

Tāpat iespējams vienoties par citiem 
maršrutiem, piemēram, Staļģene-Jelgava. 

Apskates objekti – 
Mežotnes pils un Čakstes Auči
Nav iemesla teikt, ka Lielupe ir garlaicīga 
braucieniem ar plostiem – kaut arī te nav tik 
daudz iespaidīgu skatu kā, piemēram, Dauga-
vas lokos vai Gaujā, ir vairāki ievērības cienīgi 

apskates objekti, uzskata 
L. Ķīķere. «Pavisam neilgi 
pēc brauciena sākuma 
Bauskā var nokļūt līdz Jum-
pravmuižas dolomīta iežu 
atsegumam, kas ir unikāls 
dabas veidojums un vis-
labāk apskatāms tikai no 

ūdens. Šīs ir vienīgās dabīgās klintis Latvijā, 
kuras piemērotas alpīnisma treniņiem un sa-
censībām,» uzsver Star Tours vadītāja.

«Nākamais apskates objekts ceļojumā ir 
Mežotnes pils, kur iespējams izkāpt un pa-
staigāt pa skaisto parku. Nedaudz aiz Staļģe-
nes ir pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes 
dzimtās mājas Auči, uz kurieni diemžēl aiz-
brauc tikai retais, taču šī ir skaista un sakopta 
vieta, ko arī būtu vērts redzēt.»

Lielākais baudījums – 
Lielupes miers
Taču lielāko baudījumu estētikas cienītājiem 
var sagādāt Lielupē valdošais miers – upes 
lēnais ritējums un salīdzinoši neapdzīvotie 
krasti šo vietu atšķir no ūdenstūrismā plaši 
izmantotajām un jau par klišeju kļuvušajām 
upēm. «Nav aprakstāmas sajūtas, kad plostu 
vairāku kilometru garumā nesteidzīgi eskortē 
teju vai 30 gulbji,» noteic L. Ķīķere.

Uz plosta var satilpt 
gandrīz 60 cilvēku
Pagaidām Lielupē plostošanu plānots piedā-
vāt līdz jūnija vidum, taču pieprasījums un 
kuģošanai piemēroti apstākļi šo termiņu var 
pagarināt.

Star Tours piedāvātie plosti ir motorizē-
ti. Tajos ir 14 ērtas sēdvietas, taču lielākām 
atpūtnieku grupām plosti sakabināmi kopā, 
veidojot pat teju 60 cilvēkiem piemērotu plat-
formu. Uz klāja pieejami galdi un grils. 

lielupē tagad var 
arī plostot

jumpravmuižas 
dolomīta iežu 
atsegums ir unikāls 
dabas veidojums un 
vislabāk apskatāms 
tikai no ūdens.

plosti ir motorizēti, tajos ir 14 ērtas sēdvietas, taču lielākām ceļotāju grupām tie 
sakabināmi kopā.

Plostošanas izmaksas

Interesenti no Jelgavas ar autobusu tiek 
nogādāti uz brauciena sākuma vietu un no 
ceļojuma beigu punkta atpakaļ uz pilsētu.
Plosts braucienam no Bauskas līdz 
Mežotnei maksā 180 latu (skolēniem – Ls 11 
no personas), savukārt no Staļģenes līdz 
jelgavai – 150 latu (skolēniem – Ls 8 no 
personas).

Spītējot apgalvojumam, ka Zemgales dižākā upe Lielupe 
ir garlaicīga dažādām ūdenstūrisma aktivitātēm, tūrisma 
aģentūra Star Tours sākusi piedāvāt braucienus ar plostu 
vairākos maršrutos no Bauskas līdz Jelgavai.

numura tēma
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Plāno izmantot ūdens tuvumu
Pie moteļa Akva, kas atrodas Lielupes krastā 
pie pašas Jelgavas robežas, tiks atjaunota laivu 
un jahtu piestātne. Tā gan vairāk būs domāta 
vietējiem, taču motelis un tā kafejnīca cer arī 
uz Lielupes ūdenstūristiem. «Interesenti var 
piestāt pie mums ar savu ūdenstransportu. Vi-
deokameru un apsarga uzraudzībā laiva visu 
diennakti tiks pieskatīta,» stāsta moteļa mār-
ketinga speciālists Vladimirs Aksjonovs. Akva 
piedāvās ne tikai laivu piestātni un apsardzi – 
pēc brauciena pa upi klientiem būs iespēja iz-
mantot saunu un dušu, kā arī paēst uz terases 
ar skatu uz ūdeņiem. Vajadzības gadījumā 
klientiem būs iespēja izmantot naktsmītnes 
gan motelī, gan arī tam līdzās esošajā kempin-
gā. Līdzīgi kā citus gadus, pie moteļa Akva būs 
plašas sportošanas iespējas – varēs spēlēt plud-
males volejbolu, futbolu, basketbolu.

Zemnieku cienasts nereklamējas
Kādu gabaliņu augšup pa Lielupi pavisam 
netālu no moteļa Akva atrodas viesu nams 
Līči un kafejnīca Zemnieku cienasts. Šo uz-
ņēmumu īpašnieks Modris Jansons stāsta, ka 
vasarā ūdenstūristi, piemēram, pat no Jūrma-
las, ir bieži viesi. «Mums arī ir piestātne, taču 
sevi kā ūdens tuvumā esošu kafejnīcu īpaši ne-
reklamējam, jo informāciju cilvēki nodod cits 
citam,» skaidro M. Jansons. Arī viņš uzskata, 
ka Lielupe ir milzīgs neizmantots potenciāls.

Tāpēc viesu nams Līči šogad plāno ieviest 
jaunu pakalpojumu, kas varētu interesēt arī 
tūristus no citām pilsētām. «Piedāvāsim iz-
braucienus ar simts gadus veco kuģīti, kas va-
rētu pārvadāt 6–8 pasažierus no viesu nama 
līdz Jelgavai un atpakaļ. Pašu kuģīti pašlaik 
restaurējam. Tā kā atrodamies izdevīgā vietā, 
pie mums var piebraukt arī ar auto, atstāt to 
stāvvietā un izmest līkumu ar kuģīti,» aizrau-
tīgi stāsta M. Jansons.

Arī Līči piedāvā nakšņošanas, ēdināšanas 
pakalpojumus, kā arī iekārtotu bērnu lauku-
mu, autostāvvietu. 

Būs, kur braukt ar dārgo laivu
Moteļa Akva mārketinga speciālists Vladimirs 
Aksjonovs zina stāstīt, ka Rīgā un Jūrmalā ir 
daudz kuteru un jahtu, taču to īpašniekiem 
nav diez cik plašu iespēju šos dārgos pirku-
mus pienācīgi izmantot. Cik gan ilgi var vi-

zināties šurpu turpu? Gribas kaut kur mērķ-
tiecīgi aizbraukt, taču šādu piedāvājumu ir 
gaužām maz – tik vien kā divi Ķīpsalas resto-
rāni un pāris apstāšanās vietas Jūrmalā, taču 
tas ir pārāk tuvu, tamdēļ neasociējas ar ūdens 
ceļojumu.

«No Jelgavas pils līdz Jūrmalas jahtklu-
bam pie Lielupes dzelzceļa tilta ir 62 kilo-
metri, bet līdz Rīgas pasažieru ostai – 86 km. 
Šādu attālumu ar ātru laivu var veikt pāris 
stundu laikā. Taču tā nav vienkārša vizinā-
šanās, bet jau mērķtiecīga virzīšanas. Jelgavā 
var ieturēt maltīti, var arī apmeklēt kādu pa-
sākumu,» stāsta Vladimirs Aksjonovs.

Par Jelgavas priekšrocību Vladimirs 
Aksjonovs min arī nakšņošanas iespējas, kas 
ceļojumu var padarīt vēl interesantāku. Vien-
laikus viss šī ūdensceļa posms ir salīdzinoši 
tuvu Rīgai, kas attiecīgi palielina gan drošības 
izjūtu, gan arī iespēju līdzbraucējiem ērti pār-
traukt ceļojumu vai arī pievienoties tam.

Lielupe savieno pilis
Tūrisma attīstības valsts aģentūras (TAVA) di-
rektors Armands Slokenbergs dzīvo pie Jelga-
vas un, saprotams, labi pazīst apkārtni. Viņš arī 
uzskata, ka Zemgalē vieni no svarīgākajiem re-
sursiem ir pilis un upes. «Piemēram, tūrisma 
maršruts pa Lielupi var savienot Rundāles, Me-
žotnes un Jelgavas pilis, piedāvājot papildu ie-
spējas arī Kalnciemā un Jūrmalā,» iespējamo 
attīstības vīziju, piesaistot ūdenstūristus un ku-

ģotājus, ieskicē A. Slokenbergs, piebilstot, ka Jel-
gavas novadā ir vismaz divas kafejnīcas – Akva 
un Zemnieku cienasts –, kuras līdz šim nebija 
pienācīgi izmantojušas upes potenciālu, jo ne 
pie vienas, ne pie otras nebija iekārtotas ērtas 
piestātnes tūristu kuģīšiem vai laivām. Tāpat 
ūdenstūristiem svarīga ir iespēja uzpildīt deg-
vielu. «Atpūtas vietu un piestātņu izveidē uz-
ņēmējus varētu atbalstīt arī pašvaldība, jo šāda 
sadarbība noteikti radītu daudzveidīgāku ūdens 
atpūtas iespēju piedāvājumu,» uzsvēra TAVA 
direktors šā gada 26. februārī pēc tikšanās ar 
Zemgales plānošanas reģiona pārstāvjiem.

ūdenstūristus jāizvilina krastā
«Uzņēmēju iniciatīva vērtējama pozitīvi. Tomēr 
līdz pilnībai mums vēl tālu – tūrisma uzņēmēju 
starpā nav ciešas sadarbības. Lai Zemgale un arī 
Jelgava kļūtu par ūdenstūristu galamērķi, pakal-
pojumu sniedzējiem un tūrisma objektu īpaš-
niekiem būtu jāsanāk kopā pie viena galda un 
jāizstrādā kopīgi piedāvājumi, kas sevī ietvertu 
pilnu servisu un bonusu sistēmu, kas pievilinātu 
atpūtniekus tieši mūsu maršrutiem. Lai ūdens-
tūrists baudītu ne tikai atpūtu uz upes, bet iepa-
zītu tās tuvumā esošos apskates objektus un, at-
griezies no ceļojuma, būtu gandarīts par piere-
dzēto un piedzīvoto, lai dalītos ar pozitīviem ie-
spaidiem draugu un radu lokā,» iespēju Jelgavai 
kļūt par ūdenstūristu galamērķi komentē Zem-
gales plānošanas reģiona tūrisma un lauku at-
tīstības speciāliste Dace Strautkalne. 

jelgava – ūdenstūristu 
galamērķisLai arī Lielupes tuvums ir lielisks faktors ūdenstūristu 

piesaistīšanai Jelgavā, pilsēta to izmanto vāji. Taču 
vietējie uzņēmēji nesēž dīkā un šosezon plāno 
attīstīt jaunus pakalpojumus, lai Jelgava kļūtu par 
rīgas, jūrmalas vai Bauskas ūdenstūristu galamērķi.
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Par tūristiem Jelgavā sāka domāt pagājušā gad-
simta sākumā, kad tika izdotas daudzas past-
kartes un pirmās grāmatas par pilsētas vēsturi 
un ievērojamākajām vietām. Toreiz par vērtī-
bām uzskatīja vēsturisko apbūvi un pieminek-
ļus, kas liecināja par Jelgavas slaveno vēsturi.

Sākumā ceļotājus uz Jelgavu atveda karie-
tes, kuģi, vēlāk dzelzceļa vilcieni. Atpūtai ak-
tīvi tika izmantota Lielupe un citas ap Jelgavu 
esošās upītes, dažādu biedrību nami un tajos 
notiekošie pasākumi.

Ieskatīsimies senajās fotogrāfijās, bet ne 
jau tālab, lai nostalģiski patīksminātos, cik viss 
bijis citādāk vai skaistāk, bet gan, lai rastu at-
bildes uz jautājumiem, ko darīt tagad. Ko tur-
pināt no mūsu senču aizsāktā, ko darīt atbil-
stoši mūsdienu vajadzībām un iespējām? 

Ūdenstūrisma 
tradīcijas jelgavā

Jelgavā jau kopš seniem 
laikiem liela nozīme bijusi 
Lielupei – gan kā satiksmes 
ceļam, gan kā zvejošanas 
vietai, gan arī kā atpūtas 
vietai.

interesants ir reklāmas sludinājums, ko jelgavas valde publicējusi žurnālā Atpūta. 
tagad šī reklāma vēsta, kādas bijušas tā laika vērtības, ko pilsēta mēģināja pārdot 
jelgavas viesiem.

starp jelgavu, 
jūrmalu un rīgu 
kursēja lielie 
pasažieru kuģi. 
tie bija nozīmīgi 
satiksmes līdzekļi 
daudziem, kas 
dzīvoja gar lielupi.

atpūtai kalpoja laivas, ar kurām varēja gan paši 
pavizināties, gan ciemiņus izvizināt.

Ūdenssports pazīstams jau gandrīz 150 gadus, arī jelgavā 
darbojās akadēmiskās airēšanas klubi.

pirmās republikas laikā vietējie ļaudis bija atraduši 
veidu, kā laivas pielāgot braukšanai arī nelabvēlīgākos 
laikapstākļos.

nozīmīgākais projekts pirms padomju okupācijas bija ieplānotā 
jelgavas ostas izbūve. izbagarēja lielupi, un jelgavā pa upi 
varēja iebraukt pat kara kuģi. pie jelgavas pils tika izveidota arī 
jahtu piestātne.
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Turklāt šādi nelegāli darboņi būtiski apdraud 
pilsētas vidi, izgāžot atkritumus kanalizācijas 
sistēmā vai notekgrāvjos un citviet.

Par nelegālajiem asenizācijas pakalpojumu 
(šķidro atkritumu savākšanu un transportēša-
nu uz to utilizācijas vietu) sniedzējiem Jelgavā 
stāsta SIA Zemgales ceļu būve valdes priekšsē-
dētājs Igors Baimanovs, kura uzņēmumam tie 
atnesuši ievērojamus zaudējumus.

Pasūtījumu skaits būtiski 
samazinājies
«Nevar būt, ka ekonomiskās krīzes iespaidā 
šķidro atkritumu daudzums privātmājās un 
citviet būtu ļoti sarucis, un daļa iedzīvotāju 
tos vairs neizved,» stāsta I. Baimanovs, atklā-

jot, ka viņa uzņēmumam pasūtījumu skaits 
samazinājies par aptuveni 60 procentiem.

«Tiesa gan, drīz vien sāku apjaust un biju 
arī liecinieks, ka kanalizācijas un notekūde-
ņu akas un citas šķidro atkritumu uzkrāšanās 
vietas izsūknē kreisie darboņi,» turpina uzņē-
mējs. «Esmu redzējis, ka pēc viesošanās kādā 
privātmājā, autocisternas saturu izgāž pilsētas 
centrā, vienā no kanalizācijas akām uz ielas – 
pēc tam tas nonāk apakšstaciju sūkņos, tādē-
jādi bojājot attīrīšanas iekārtas. Šādi atkritu-
mi tiek izgāzti arī pilsētas nomales grāvjos un 
mežā. Pēc tam iedzīvotāji brīnās, no kurienes, 
it sevišķi pavasaros, rodas nepatīkama smaka. 
Turklāt bieži vien par to tiek vainoti citi, pie-
mēram, SIA Jelgavas ūdens, norādot, ka uzņē-
mums strādā slikti vai arī tā pārraudzītajā sis-
tēmā radusies kāda ķibele, kuru darbinieki ne-
spēj novērst. Reizēm tualešu vai citu šķidro at-

kritumu uzkrāšanās vietu sa-
turs tiek izgāzts arī Nākotnē, 
kur attīrīšanas iekārtas jau sen 
ir katastrofālā stāvoklī.»

Viņš arī atklāj, ka dau-
dziem iedzīvotājiem radies 
maldīgs priekšstats, ka nele-
gālie asenizatori prasa mazā-
ku samaksu nekā legālie uz-
ņēmumi, taču tā nav. «Mūsu 
cenā ietilpst izmaksas par au-
tomašīnas amortizāciju, deg-
vielu, kā arī alga šoferim. Tā-
pat jāmaksā par atkritumu 
utilizāciju un visi pārējie no-
dokļi, ko savukārt nedara ne-
legālie asenizatori. Turklāt 
daudzi no viņiem pieprasa 
vēl lielāku samaksu, bet pēc 
tam vēl piemēslo apkārtējo 
vidi,» ir sašutis uzņēmējs.

Apkarot nelegālos 
darboņus ir grūti
SIA Zemgales ceļu būve vadī-
tājs norāda, ka problēmas ar 
nelegālo asenizatoru darbības 
apkarošanu ir ļoti daudz: «Pa-
manīju, ka šķidrie atkritumi 
tiek izgāzti pilsētas kanalizā-

cijā, bet strādnieks mierīgi saka, ka izsūknē 
aku, nevis izgāž tajā atkritumus. Reiz biju lie-
cinieks, ka cisternas saturu izgāza kādā kana-
lizācijas akā Stacijas ielā.»

I. Baimanovs redzēto nofotografējis un ar 
lietiskiem pierādījumiem devies uz Jelgavas 
pašvaldības policiju, kas savukārt tos nodeva 
Jelgavas domes Administratīvajai komisijai, 
kura pēc lietas izskatīšanas likumpārkāpējam 
piemērojusi naudas sodu 250 latu apmērā.

Pilsētā vidi piesārņo 
arī mājsaimniecības
Taču vidi Jelgavā piesārņo ne tikai nelegā-
lie atkritumu izgāzēji, bet arī mājsaimniecī-
bas, kuras nav pieslēgušās pilsētas kanalizā-
cijas tīklam vai izveidojušas savu sistēmu, tā-
dējādi nevajadzīgos ūdeņus novadot grāvjos, 
upēs vai citviet, uzskata uzņēmējs. «Tā, pie-
mēram, Eduarda Veidenbauma ielas grāvī no 
kāda nama gandrīz nepārtraukti plūst šķidrie 
atkritumi arī no tualetes. Par to vairākkārt 
esmu informējis pašvaldības policiju, kura 
gan ir visai kūtra šādu problēmu risināšanā,» 
viņš uzsver. 

jelgavā ir liels vides 
piesārņojuma līmenis
Arī Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās 
vides pārvaldes direktora vietniece un kon-
troles daļas vadītāja Biruta Puķīte norāda, ka 
nelegālie asenizatori ir liela problēma Jelgavā. 
To vajadzētu novērst pašvaldībai, taču tā bieži 
vien ir bezspēcīga. «Pacelt vāku un ielaist at-
kritumus kopējā sistēmā Jelgavā ir ļoti vien-
kārši. Arī mēs saņemam sūdzības no iedzīvo-
tājiem, kad kaimiņi notekūdeņus iepludina 
kopējos grāvjos vai kad pilnās kanalizācijas 
akas appludina apkārtni. Sūdzības cenšamies 
izskatīt pēc iespējas ātrāk, lai vainīgie tiktu 
sodīti, taču, manuprāt, šī problēma ir jāatri-
sina pašvaldībai,» skaidro B. Puķīte.

Speciāliste arī norāda, ka runa nav ti-
kai par piesārņojumu, ko rada šķidrie atkri-
tumi, bet arī, piemēram, lielais putekļu dau-
dzums gaisā, kas rodas nekvalitatīvo ceļu un 
ielu seguma dēļ. B. Puķīte uzsver – Jelgavā vi-
des politikas pagaidām nav, tādēļ ar to saistī-
tās problēmas tikai pieaugs.

jelgavā sarosījušies 
nelegālie asenizatori

Ekonomiskās krīzes laikā jelgavnieki sākuši ievērojami vairāk izmantot 
nelegālo asenizatoru pakalpojumus, maldīgi uzskatot, ka tie par darbu 
prasa mazāku samaksu nekā oficiāli reģistrētie uzņēmumi.
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Līgumi jāslēdz ar 
oficiāliem uzņēmumiem
Daudz optimistiskāks ir domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Vilis Ļevčenoks, kurš norāda, 
ka pašvaldība situāciju kontrolējot. «Lai ne-
pieļautu nelikumības, pirms aptuveni pusotra 
gada tika izstrādāti saistošie noteikumi, kuros 
iekļauts punkts, ka visu privātmāju īpašnie-
kiem jānoslēdz līgums ar kādu uzņēmumu, 
kurš nodarbojas ar asenizācijas pakalpojumu 
sniegšanu,» viņš skaidro.

Kaut gan noteikumi nosaka, ka privātmā-
ju un citu īpašumu apsaimniekotājiem, kuru 
īpašums nav pieslēgts pilsētas centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai, jāslēdz līgums ar ko-
mersantu par regulāru uzkrāto šķidro sadzī-
ves atkritumu izvešanu, I. Baimanovs ir skep-
tiski noskaņots: «Noteikumos nav iestrādāts 
punkts, ka līgums jānoslēdz tikai ar tādiem 
uzņēmumiem, kuri šķidros sadzīves atkritu-
mus utilizē mūsu pilsētas attīrīšanas iekārtās 
un kuriem ir oficiāla atļauja to darīt, nevis 
ved atkritumus uz citām pilsētām – tādā ga-
dījumā tas taču vairs nav rentabli. Pašlaik lī-
gumu var noslēgt ar vairākiem asenizatoriem, 
kuri it kā oficiāli šķidros atkritumus ved uti-

lizēt uz citām attīrīšanas vietām, taču īstenībā 
tos izgāž grāvjos, mežmalās un citviet.»

V. Ļevčenoks informē, ka pašvaldības polici-
ja pārbaudīs, vai iedzīvotāji ievērojuši šos notei-
kumus. Viņš, tāpat kā I. Baimanovs, norāda, ka 
vajag būt uzmanīgiem, slēdzot līgumus ar šķid-
ro atkritumu izvedējiem, – tie jānoslēdz tikai ar 
tiem, kuriem par atkritumu utilizāciju ir oficiā-
la vienošanās ar SIA Jelgavas ūdens vai Kulk, un 
kuri atkritumus nepie dāvā vest, piemēram, uz 
Olaines vai Nākotnes attīrīšanas iekārtām.

Jelgavas pašvaldības policijas priekšnie-
ka palīdze sabiedrisko attiecību un juridiska-
jos jautājumos Sandra Reksce atgādina, ka no 
šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja 
obligāti jāpieprasa pavadzīme – rēķins, kurā 
norādīti dati par savākto šķidro sadzīves at-
kritumu daudzumu, pakalpojuma sniegšanas 
datums un uzņēmuma rekvizīti. Tas jāsaglabā 
divus gadus no saņemšanas dienas.

Par šo noteikumu neievērošanu tiek 
sastādīts administratīvo pārkāpumu proto-
kols, kuru nosūta izskatīšanai Jelgavas domes 
Administratīvajai komisijai vai arī pārkāpu-
ma izdarīšanas vietā uzliek naudas sodu līdz 
20 latiem. Tādēļ gan Jelgavas pašvaldības po-

licija, gan  legālie asenizācijas pakalpojumu 
sniedzēji un šķidro sadzīves atkritumu ap-
saimniekotāji aicina iedzīvotājus būt saproto-
šiem un noslēgt minēto līgumu, ja tas vēl nav 
izdarīts, tādējādi rūpējoties par apkārtējo vidi 
un nenopludinot šķidros sadzīves atkritumus 
notekgrāvjos un citur. 

komentārs

jelgavas domes neatkarīgais deputāts 
sergejs Ņevoļskis

«Iedzīvotāji vēl joprojām nav pietiekami 
izglītoti vides sakārtošanas un saglabāšanas 
jomās. Tas norāda, ka atbildīgās institūcijas, 
ieskaitot Zaļo un zemnieku savienības 
vadīto Vides ministriju, nav savu uzdevumu 
augstumos,» vides piesārņošanu komentē 
Jelgavas domes deputāts Sergejs Ņevoļskis. 
«Šajā ziņā izceļas arī Jelgava, jo šeit, 
piemēram, sadzīves atkritumu šķirošana 
notiek tikai aptuveni pusotru gadu, kaut gan 
esam ļoti tuvu rīgai, kur dalīto atkritumu 
konteineri, manuprāt, bija redzami vismaz jau 
pirms kādiem 15 gadiem. diemžēl iedzīvotāji 
nav iemācījušies šķirot atkritumus, jo māju 
pagalmos pie atkritumu tvertnēm bieži vien 
valda nekārtība un netīrība.»
«runājot par šķidro atkritumu izvešanas 
biznesu Jelgavā, redzams, ka arī šis 
jautājums nav sakārtots,» viņš turpina, 
oponējot V. Ļevčenoka (Zaļo un zemnieku 
savienība) teiktajam, ka spēkā esošie 
pašvaldības saistošie noteikumi visu 
atrisinās. «Esmu arī pats novērojis, kā 
viens no legālajiem atkritumu izvedējiem 
darba laikā vai ārpus tā piestrādā, palīdzot 
atbrīvoties no atkritumiem par zemāku 
cenu nekā noteikts oficiāli. grūti spriest, 
kur pēc tam nonāk šie atkritumi. Tāpat arī 
zinu, ka, piemēram, pašvaldības Nekustamā 
īpašuma pārvalde par šķidro atkritumu 
izvešanu prasa pat trīs reizes lielāku 
samaksu nekā citi uzņēmumi.»

jelgavā vidi piesārņo ne tikai nelegālie atkritumu izgāzēji, bet 
arī mājsaimniecības, kuras nav pieslēgušās pilsētas kanalizācijas 
tīklam vai izveidojušas savu sistēmu, tādējādi nevajadzīgos 
ūdeņus novadot grāvjos un citviet. šādi no atkritumiem 
atbrīvojas kāda e. veidenbauma nama iedzīvotāji.
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klāt āra kafejnīcu 
sezona
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Vasara ievieš 
korekcijas ēdienkartē
Kultūras nama kafejnīcā Chocolate & Pepper 
ēdienkarti papildinājuši daudzi veselīgi un 
interesanti piedāvājumi no vietējiem produk-
tiem. «Ir svaigi spiestu sulu kokteiļi, aukstās 
zupas, dažādi dārzeņu un augļu ēdieni. Savu-
kārt vasarīgais mohito kokteilis tagad pieej-
ams par zemāku cenu,» stāsta kafejnīcas pār-
stāve Krista Rumbēna.

Arī ģimenes kafejnīcā Hercogs vasarai sa-
gatavota speciāla – grila – ēdienkarte. «Pēc 
īpašas tehnoloģijas tiek gatavoti dažādi ga-
ļas ēdieni. Tie nav gatavoti ārā uz tradicio-
nālā grila, bet ietver visus parastās grilēšanas 
procesus, tāpēc gaļa ir ļoti baudāma un ar ie-
priekš neizjustām garšas īpatnībām,» teic ka-
fejnīcas īpašnieks un pavārs Andris Rūmītis.

Picorānā Tami-tami līdz Jāņiem tiks pie-
dāvāti esošie ēdieni, taču jau pēc vasaras saul-
griežiem piedāvājums tiks papildināts ar vai-
rākiem jaunumiem. «Arī līdz Jāņiem piedāvā-
jumā ir dažādi ar vasaru un grila sezonu saistī-
ti ēdieni, piemēram, grilēta cūkas ribiņa,» stās-
ta picorāna menedžeris Mārtiņš Namnieks. 

Arī Čili picā īpašas vasaras ēdienkartes 
nav, taču nupat ēdienu piedāvājumā parādī-
jusies grilēta vistas gaļa, cūkgaļa un lasis va-
saras sezonai.

Jūlija Plitina no bāra Kvatro stāsta, ka 
ēdienkarte ir nedaudz mainījusies, bet atšķi-
rīgs piedāvājums vasarai nav: «Protams, ir 
vairāki sezonāli jaunumi, kas ieviesti, jo bei-
dzot ir pieejami vairāki produkti.»

Līdzīgi darīts arī kafejnīcā un konditorejā 
Rausis, kurai gan nav āra terases – sākoties va-
sarai, pavāri pielāgo ēdienkarti vietējiem pro-
duktiem. «Laikā, kad ir rabarberi vai zemenes, 
saldie ēdieni jābauda no šiem produktiem, ne-
vis tradicionālie apelsīnu vai persiku izstrādāju-
mi,» uzskata kafejnīcas pārstāve Smaida Bāliņa.

Bistro Silva ēdienkarte nav mainījusies 
un arī vasarā nopērkami visi ierastie ēdieni. 
Toties āra tirdzniecības vietā iespējams no-
pirkt vasaras populārākos dzērienus, piemē-
ram, lejamo kvasu un alu, kā arī dažādus sal-
dējuma vai sulu kokteiļus.

nesmēķētājiem nav jāelpo 
tabakas dūmi
Telpās nav grūtību iekārtot atsevišķu stūri 
smēķētājiem, taču āra kafejnīcās tā ir zināma 
problēma – vējš tabakas dūmus var nest uz 
visām pusēm. Kafejnīcas cenšas šo problēmu 
risināt dažādi, un pagaidām smēķētāji ar ne-
smēķētājiem veiksmīgi satikuši.

«Kafejnīcā Chocolate & Pepper nav no-
dalītas smēķētāju un nesmēķētāju zonas, tā-
dēļ šeit smēķēt nedrīkst,» stāsta K. Rumbēna, 
«taču vienmēr vērtējam situāciju pēc klien-
tiem – ja ir aizņemts viens galdiņš un kāds 
pie tā vēlas smēķēt, to neaizliedzam.» 

Āra kafejnīcā Silva smēķētāji tiek noro-
bežoti no nesmēķētājiem – vienā no terasēm 
tas ir atļauts, otrā ne. Līdzīgi nodalītas vietas 
ir arī Čili picas āra terasēs. Bārā Kvatro smē-
ķētājus no nesmēķētājiem atdala, ierādot kat-
riem savu terases pusi. Tāpat smēķu un svai-
ga gaisa tīkotāji sadalīti picorānā Tami-tami.

Kafejnīcas Hercogs vadītājs A. Rūmītis ir 
strikts: «Esam ģimenes kafejnīca, un tabakas 
dūmi lielai daļai klientu nav tīkami. Terasē 
smēķētāju stūris nav izdalīts, taču klienti var 
paiet gabaliņu nost no citiem apmeklētājiem 
un uzsmēķēt.»

sezonas jaunums – 
ūdenspīpes baudīšana
Bārā Chocolate & Pepper vasaras sezonā jel-
gavniekiem piedāvās neierastu jaunumu – 
klientiem tiks dota iespēja ar savu ūdenspī-
pi atpūsties kafejnīcas terasē. «Brīvdie-
nu vakaros terasē darbosies dīdžejs, kurš 
spēlēs relaksējošu mūziku un radīs patīka-
mu chillout atmosfēru, kas īpaši piemērota 
ūdenspīpju baudīšanai,» teic K. Rumbēna.

Bērnu stūrītis ir 
gandrīz visās kafejnīcās
«Mums ir bērnu stūrītis ar rotaļlietām. 
Ja vecāki vēlas laiku pavadīt uz terases, 
viņu atvases var ņemt papīru un krāsainos 
zīmuļus un zīmēt kopā ar vecākiem,» stāsta 
K. Rumbēna no Chocolate & Pepper. Zīmēt 
un krāsot iespējams arī Čili picā, tiesa, ve-
cākiem no āra terases būs grūti redzēt, ko 
mazuļi dara telpās ierīkotajā rotaļu stūrītī.

Arī Silvā padomāts par bērniem – viņi 
var likt kopā dažādus klucīšus vai izmantot 
bērnu šūpoles. Par draudzīgu attieksmi pret 
vecākiem ar bērniem domāts arī Hercogā.

Tami-tami telpās iespējams gan zīmēt, 
gan spēlēties ar dažādām rotaļlietām. Tāpat 
vienā no televizoru ekrāniem regulāri rāda 
animācijas filmas. Ne mazāk svarīgs ir fakts, 
ka vecāki bērnus var pieskatīt arī no āra te-
rases – caur logu labi redzams viss, ko atvase 
dara. Tāpat pieejams speciāls krēsliņš, lai bēr-
ni varētu sēdēt pie galda kopā ar vecākiem.

Līdzīgu krēslu var izmantot arī bārā Kvat-
ro. Tur gan atsevišķa bērnu stūrīša nav, taču 
mazajiem pieejama rotaļlietu kaste.

Kafejnīcas iesaistās 
pasākumu rīkošanā
Vasaras sezonā, kad brīvais laiks nav jāpava-
da tikai telpās, dažādu pasākumu rīkošanā 
aktīvi iesaistās arī kafejnīcas.

Silvas īpašniece Sandra Blūmane stāsta, 
ka terasi nereti izmanto dažādas sabiedriskas 
organizācijas – tiek rīkoti gadatirgi, festivāli, 
pasākumi studentiem un citas aktivitātes.

daudzas jelgavas kafejnīcas vasaras 
sezonā piedāvā ne tikai iespēju 
izvēlēties āra kafejnīcu, bet arī īpaši 
vasarai papildinātu ēdienkarti.

gandrīz katra Jelgavas kafejnīca vai krodziņš līdz 
ar vasaras iestāšanos savu darbību izvērš arī ārpus 
telpām – āra kafejnīcās.
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Kafejnīcā Chocolate & Pepper brīvdienu 
vakaros terasē spēlēs dīdžejs, kurš pēc tumsas 
iestāšanās klausītājus turpinās priecēt ar mū-
ziku kafejnīcas telpās.

Kafejnīcā Hercogs tiks turpināta tradīcija 
brīvdienās organizēt Bērnu rītu, kurā piedalās 
dažādi bērnus saistoši pasaku un filmu tēli.

Tami-tami vasaras sezonu sāks ap jūnija 
vidu vai jūlijā. Līdz tam izklaides meklējamas 
kafejnīcas otrajā stāvā – mūzikas klubā Jelgavas 
krekli. Pēc Jāņiem paredzētas dažādas aktivitā-
tes arī picorānā – spēlēs dīdžeji un mūziķi. 
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Trīs Jelgavas ēdināšanas uzņēmumu pavāri 
piknikā cepa Talsu gaļas tradicionālo, klasis-
ko un pikanto cūkgaļas šašliku un marinē-
to steiku, Nākotnes cūkgaļas šašliku, Marno 
cūkgaļas ribiņas pikantajā marinādē un Lido 
cūkgaļas kakla karbonādes šašliku. Piknikā 
varēja mieloties arī ar Talsu gaļas ražotajām 
desiņām.

Gaļas izskatu, smaržu, garšu, struktūru 
un oriģinalitāti vērtēja kompetenti eksperti – 
ģimenes ēdnīcas un kafejnīcas Hercogs līdz-
īpašnieks un pavārs Andris Rūmītis, picēri-
jas Tami - tami šefpavārs Gints Pētersons un 
konditorejas un kafejnīcas Silva pavāre Sani-
ta Strode.

Eksperti par garšīgāko atzina Lido šaš-
liku. Nākamie gardākie ekspertu vērtējuma 
bija divi Talsu gaļas produkti – pikantais un 
klasiskais cūkgaļas šašliks. Trešās gardākās 
izrādījās Marno cūkgaļas ribiņas pikantajā 
mērcē.

Arī piknika dalībnieki, nobaudot visus 
veidus, par labāko atzina Lido šašliku, par 
otru gardāko – Nākotnes cūkgaļas šašliku, bet 
par trešo – Marno cūkgaļas ribiņas pikanta-
jā marinādē. 

Lai šašliks ne tikai labi garšotu, bet būtu 
arī veselīgs, A. Rūmītis iesaka gaļu marinēt 
pašiem, nevis pirkt jau gatavu. «Tas arī sniegs 
iespēju pārsteigt ciemiņus ar oriģinālu gar-
šu, jo pašu gatavotai marinādei var pievienot 
visdažādākās garšvielas pēc savas izvēles,» 
skaidro pavārs.

Pērkot gaļu, gan jāpārliecinās, vai tajā nav 

kaulu. «Etiķa vietā marinādei labāk izmantot 
citronu sulu vai mērcēt gaļu kefīrā, lai padarī-
tu to mīkstāku,» atklāj pavārs. 

Tiem, kuri tomēr pērk šašliku veikalā, 
A. Rūmītis iesaka pievērst uzmanību, vai 
gatavā produkcija nemaksā lētāk par sve-
ramu gaļas gabalu, jo kvalitatīvi pagatavo-
ti un gardi šašliki nevar būt lētāki par ga-
ļas gabalu. 

atpūta

gaļu cepa un vērtēja 
kompetenti eksperti – 

picērijas Tami - tami 
šefpavārs gints pētersons, 

ēdnīcas un kafejnīcas 
Hercogs pavārs andris 

rūmītis un konditorejas 
un kafejnīcas Silva pavāre 

sanita strode.

Piknikā vislabāk 
garšo Lido šašliks

Portāls un žurnāls Jelgavnieki. lv 
šāgada gaļas cepšanas sezonu 
atklāja ar pikniku, kurā tika 
degustēti septiņi šašliku veidi. Par 
garšīgāko eksperti un klātesošie 
atzina Lido ražoto cūkgaļas kakla 
karbonādes šašliku.

Paldies

Jelgavnieki.lv pateicas par atbalstu 
izdevniecībai Avots, kas sagādāja balvas – 
grāmatas par vīna degustēšanu – 
ekspertiem un piknika atbalstītājiem, 
atpūtas centram Brīze par piknika norises 
vietu un uzkodām, dzīvā alus veikalam 
Miestiņš par alu un kvasu, veikalam KaimS 
dzērieni par vīnu un SIa Kanclers plus par 
grila oglēm.
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Miestiņš ir pašdarināts salds alus. 
savulaik tas bija dzēriens, ko gatavoja 
no daļēji iztecinātām vai pilnām bišu 
šūnām, un saturēja nelielu alkohola 
devu. Lai atgādinātu par senām alus 
darināšanas tradīcijām Latvijā, tapis 
specializēto veikalu tīkls Miestiņš, 
kas nepasterizēto un nefiltrēto alu no 
visiem valsts reģioniem piedāvā arī 
jelgavniekiem.

«Visās darītavās alus pēc rūgšanas proce-
sa ir nefiltrēts un nepasterizēts. Lai paildzi-
nātu tā glabāšanas laiku, lielākajā daļā darī-
tavu to pasterizē un filtrē. Alus tiek pakļauts 
augsto temperatūru ietekmei, līdz ar to zaudē 
daļu labo īpašību, kuras tam piemitušas pašā 

sākumā,» skaidro Jelgavas uzņēmējs Oļegs 
Kravals, kurš veikalos piedāvā dzīvo – nepas-
terizēto un nefiltrēto alu.

Viņš uzsver, ka pudelēs salietais alus var 
glabāties līdz pat gadam, savukārt dzīvā alus 
glabāšanas termiņš ir līdz desmit dienām.

«Lai nepieļautu temperatūru svārstību, 
veikalos ierīkota aukstā istaba. Brūvētājs, pie-
gādājot alu, to tur temperatūrā līdz 10 grā-
diem, arī veikalā alus mucas tiek glabātas 
šādā temperatūrā, līdz ar to režīms ir vien-
dabīgs un alus nezaudē savas īpašības,» stās-
ta O. Kravals.

«Alus darītājs alu brūvējis vairāk nekā 
mēnesi, tāpēc aukstumā mēs vēlamies sagla-
bāt to mikrofloru un īpašības, kuras radītas 
tik ilgā laikā,» tā uzņēmējs.

Aukstā istaba ļauj uzņēmējam piedāvāt 
tādas alus šķirnes, kuras līdz tam nebija ie-

spējams iegādāties ne Rīgā, ne Jelgavā. «Iz-
platītas ir Tērvetes, Užavas, Piebalgas, Brālis, 
Brenguļu alus šķirnes. Piedāvājam arī alu, ku-
ram realizācijas termiņš ir septiņas dienas – 
Krāslavas un Rīgas,» lepojas uzņēmējs, pie-
bilstot, ka drīzumā Miestiņā varēs nopirkt 
arī Madonas Bodnieku un Rēzeknes nefiltrē-
to alu. 

Pašlaik veikalā var nopirkt arī vienu ne-
pasterizētā kvasa šķirni, taču drīz arī tā sorti-
mentu paplašinās. 

Viņš atklāj, ka apmēram ceturtā daļa no 
klientiem ir daiļā dzimuma pārstāves. «Dzī-
vais alus maksā dārgāk, bet, tā kā sievietes alu 
lieto retāk, viņas par kvalitatīvu un garšīgu 
produktu gatavas iztērēt nedaudz vairāk,» se-
cina uzņēmējs.

Jāatgādina, ka alkohola lietošanai pārmē-
rīgās devās ir negatīva ietekme. 

Miestiņš piedāvā baudīt īsto alu
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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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SIA Green World mārketinga direktore Mar-
garita Sverčkova stāsta, ka uzņēmums ekspe-
rimentālo ražošanu jaunajā cehā Rubeņu ceļā 
uzsāka pagājušā gada oktobra beigās. Cehs ir 
aprīkots ar atkritumu pārstrādes līniju, kas 
pārstrādā plastmasas plēvi LDPE un ražo otr-
reizējās granulas.

Plastmasas granulas ir pieprasīta produk-
cija, ko ļoti plaši izmanto plastmasas rūpnie-
cībā. No granulām top jauni plastmasas iz-
strādājumi, izņemot tie, ko izmanto pārti-
kas un medicīnas nozarē. Tām nepieciešamas 
pirmreizējās granulas.

Green World sadarbojas ar vietējiem ra-
žotājiem, kas granulas pārstrādā plastmasas 
plēvē. Pamazām tiek veidoti un attīstīti arī 
kontakti ar plastmasas ražotājiem Eiropā.

Attīsta videi draudzīgu ražošanu
Green World granulas ražo no izlietotas po-
lietilēna plēves, kas tiek iepirkta Latvijā. Ie-
spējas iegādāties plēvi ir arī Eiropā, jo ir 
daudz uzņēmumu, kas nodarbojas ar plast-
masas atkritumu savākšanu. Var teikt, ka 
Green World veic ļoti noderīgu darbu, jo at-
kritumu pārstrāde ir aktuāla ne vien Latvijā 
un Eiropā, bet arī visā pasaulē. M. Sverč-
kova uzsver, ka uzņēmums Green World ne 
vien nodarbojas un attīsta ražošanu Latvijā, 
dodot pievienoto vērtību, bet arī pārstrādā 

atkritumus, tādējādi padarot apkārtējo vidi 
kaut mazliet tīrāku.

Pēc speciālistu vērtējuma, vidēji statistis-
kais cilvēks saražo ap 250 kilogramiem sadzī-
ves atkritumu gadā. Statistika arī liecina, ka 
atkritumu tvertnē 25 procenti ir pārtikas at-
kritumi, 10 procenti – papīrs, 50 procenti – 
polimēri, pārējais ir gumija, metāls, stikls un 
citi. Atkritumu aizvākšanas ierastā metode – 
izvešana uz izgāztuvi – ir neefektīva jeb no-
vecojusi. Pat rūpīgi apstrādāta, ar augsni aiz-
bērta izgāztuve rada apkārtējai videi ievēro-
jamus zaudējumus. Viens no visbīstamāka-
jiem atkritumu veidiem ir plastika iepakoju-
mi. Daudz runāts par plāniem izveidot jau-
dīgus šķirošanas un pārstrādes uzņēmumus, 
taču tagad, pasaules krīzes apstākļos, šie plā-
ni eksistē tikai uz papīra.

Par uzņēmuma Green World izejvielām 
tiek izmantoti plastika atkritumi, kurus šķiro 
un pārstrādā otrreizējā granulā. Līdz ar to ap-
kārtējā vide tiek atbrīvota ne vien no grūti ir-
stošiem polimēra atkritumiem, bet saražots 
pietiekami kvalitatīvs materiāls, kuram ir pa-
augstināts pieprasījums otrreizējo izejvielu tir-
gū. Tādā veidā pēc atbilstošas apstrādes var ie-
gūt otrreizēju polipropilēnu un polietilēnu. Pēc 
šiem produktiem ir pieprasījums uzņēmumos, 
kuri specializējas plastika preču ražošanā.

M. Sverčkova uzsver, ka Green World ra-
žotne un saražotā produkcija nav bīstama ap-
kārtējai videi. Uzņēmums ražošanas proce-
sā neizmanto indīgas vielas, arī pārstrādē iz-

mantotie atkritumi ir pietiekami tīri, tāpat kā 
saražotā produkcija.

Cer paplašināt ražošanu
Margarita Sverčkova stāsta, ka, neraugo-
ties uz smago ekonomisko krīzi, uzņēmums 
Green World Latvijā attīsta ražošanu, un tā 
norit sekmīgi. Taču uzņēmumam būtu nepie-
ciešams lielāks valsts atbalsts, kaut vai tāpēc, 
ka tas risina arī bezdarba un nodarbinātības 
problēmas Jelgavā. Green World ražošanu 
uzsāka ar četriem darbiniekiem, kuru skaits 
tagad ir pieaudzis vairākas reizes, palielinā-
jies arī darba maiņu skaits.

M. Sverčkova stāsta, ka Green World pa-
gaidām pārstrādā tikai plēvi, taču ar iespējamu 
valsts finansiālu palīdzību jaunu iekārtu iegā-
dē, cer savu biznesu paplašināt un attīstīt tālāk.

Par JIC biznesa inkubatora biedru uz-
ņēmums Green World kļuvis galvenokārt tā-
pēc, lai risinātu finansējuma piesaistes jautā-
jumus ražošanas paplašināšanai. Pašlaik tiek 
saņemts finansējums esošo ražošanas tehno-
loģiju pilnveidei, kā arī uzsākts darbs pie fi-
nansējuma piesaistes no citām Eiropas Sa-
vienības struktūrfondu programmām un ko-
mercbanku aizdevuma. 

Ar līdzīgu produkcijas ražošanu kopš 
2001. gada nodarbojas arī SIA Nordic Plast, kas 
atrodas Olainē, taču uzņēmumi savā starpā 
nekonkurē, jo šis bizness Latvijā vēl ir jauns un 
neapgūts. Turklāt izejvielas jeb atkritumi, vis-
maz pārskatāmā nākotnē, noteikti neizsīks.  

jelgavā no plastmasas atkritumiem 
ražotās otrreizējās granulas ir 
pieprasīta produkcija, ko ļoti plaši 
izmanto plastmasas rūpniecībā.

sia Green World 
ražotā ProdukciJa

Pārstrādes galaprodukts ir sekundārās 
granulas LdPE, HdPE un PP.
Krāsa – no dabīgas līdz melnai.
granulām ir cilindriska forma, diametrs 
4-5 mm, garums 3-6 mm.
granulas tiek atkrautas Big-Bag konteineros 
2 m3, svars 1-1,5 tonnas vai mazākos 
konteineros pēc pasūtītāja pieprasījuma.
Green World pēc pieprasījuma ražo 
 sadrupinātu materiālu no jebkura 
plastmasas veida plānsienas 
izstrādājumiem, ar mazgāšanu vai bez tās,
 plēves aglomerātu ar piciņu lielumu 
10-15 mm. 

Plastmasas atkritumi 
pārtop granulāsTurpinot iepazīstināt ar JIC biznesa 

inkubatora darbību, šoreiz stāstām 
par uzņēmumu Green World, kas 
plastmasas atkritumus pārstrādā 
otrreizējās granulās.
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Dimzām savulaik pēc pušķīšiem braukuši arī 
Dziesmu un deju svētku dalībnieki.

«Jānim vārda dienā var uzdāvināt ozolu 
podā, svētku dienā viņš to iestādītu. Tā būtu 
oriģināla dāvana,» uzsver G. Vītoliņš.

Ar poļu stādiem 
riskē zaudēt uzticību
Dimzu saimnieks norāda, ka viens no veidiem, 
kā krīzes apstākļos piesaistīt pircējus, ir palie-
lināt sortimentu un pārdot to, kas nav citiem. 
Īslaicīgs, taču neatbalstāms risinājums ir 
stādu vešana no Polijas un to pārdošana par 

zemākām cenām nekā Latvijā audzētie. G. Vī-
toliņš uzskata, ka šāda rīcība palīdz uzlabot fi-
nansiālo situāciju tikai uz īsu brīdi. «Cilvēki 
ātri sapratīs, ka poļu prece neder, jo pie mums 
šie stādi neieaugas. Un ko tad?» jautā augu 
īpašību pazinējs. Viņš norāda, ka citādāku kli-
matisko apstākļu dēļ importa stādi Latvijā var 
neieaugties, par spīti tam, ka pārdevējs apgalvo 
pretējo. Cenšoties ietaupīt pāris latus un pērkot 
poļu stādus, patērētājs var zaudēt vēl vairāk, ja 
nopirktais stāds neieaugas. Uzticību par naudu 

nopirkt nevar, tamdēļ šāda rīcība stādu audzē-
tājam varot izmaksāt vēl dārgāk, jo labo slavu 
konkurences apstākļos, ko vēl vairāk saasinā-
jusi krīze, atgūt ir ļoti grūti. 

Stādu dienās ievestos stādus 
uzdod par vietējiem

Augu eksperts neslēpj savu sašutumu par 
šī gada Stādu dienās novēroto, jo daudzi tir-
gotāji ievesto produkciju nekaunīgi uzdevuši 
par pašu mājās audzētu. «Tas gan ir akmen-
tiņš organizētāju dārziņā, jo tādām lietām ir 
jāseko līdzi,» savu neapmierinātību ar Jelga-

vas pašvaldības organizēto pasākumu 
neslēpj G. Vītoliņš. Viņš šādu tirgotāju 
rīcību sauc par pircēju mānīšanu, jo, vi-
ņaprāt, obligāti jānorāda, ka stāds ievests 
no tuvākām un tālākām zemēm.

«Arī vietējai produkcijai būtu vē-
lams norādīt vietu, kurā tā augusi, jo 
klimats un augsne ir atšķirīga, piemē-
ram, Liepājā un Daugavpilī, un pastāv 
iespēja, ka atsevišķi augi un šķirnes ci-
tur var arī neieaugties,» atklāj Dizmu 
saimnieks. Pašam G. Vītoliņam tā ga-
dījies, kad, vēloties papildināt kolekci-
ju, apmainījies ar stādiem, kas audzē-

ti Tallinā. Tādēļ pircējus viņš aicina izvēlē-
ties pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai au-
dzētus stādus.

G. Vītoliņš ir skeptisks arī par intensīvu 
stādu audzēšanu, piemēram, pārlieku lielu to 
mēslošanu un mākslīgu piebarošanu. «Šāds 
augs ir ļoti skaists un brīnišķīgs, taču iestā-
diet to ceļmalā un neliecieties zinis kādu ne-
dēļu. Ja to nekops tikpat intensīvi, augs jaunā 
vietā var neaugt, ja vien netiks izrādītas tādas 
pašas rūpes kā iepriekš,» norāda eksperts. 

padomi

l ī g A  g r e i š k A n e 
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Ekonomiskās lejupslīdes laikā cilvēki vairāk 
taupa uz krāšņumlietām, tostarp, puķu un 
krūmu stādiem, taču gatavi ieguldīt naudu sava 
mājokļa aizsargāšanai, tamdēļ palielinās piepra-
sījums pēc asajiem dzīvžogu stādiem. «Pircējs 
palicis gudrāks, izvēlīgāks un apdomīgāks, kā 
arī vairāk pievērš uzmanību kvalitātei, jo nav 
vairs tie laiki, kad kaut ko varēja nopirkt un 
pēc nedēļas izmest, lai atkal iegādātos jaunu,» 
uzskata Jelgavas novada Platones pagasta stādu 
audzētavas Dimzas īpašnieks Guntis Vītoliņš. 
Viņš novērojis, ka aso dzīvžogu noiets palieli-
nājies tikai nesen, līdz ar krīzes iestāšanos.

«Cilvēki cenšas pasargāt savu mantu un 
īpašumu no garnadžiem, tādēļ gatavi iegul-
dīt naudu, lai uzlabotu drošību,» pārliecināts 
Dimzu saimnieks, norādot, ka, piemēram, 
vilkābeļu dzīvžogs atmaksājas, jo tas aizsargā 
īpašumu daudz ilgāk, salīdzinot ar metāla vai 
koka sētām. «Vilkābeļu vai rožu dzīvžogs vi-
dēji kalpos 40-50 gadus,» norāda G. Vītoliņš.

Garnadzim vai nelūgtam viesim jāriskē 
ar savu dzīvību, ja viņš vēlas šķērsot, piemē-
ram, vilkābeļu dzīvžogu. Pēc G.Vītoliņa teik-
tā, pēc izskriešanas cauri šādai aizsarg-
sienai, cilvēks, visticamāk, nonāks re-
animācijā vai nomirs uz vietas. «Tam 
var izbraukt cauri kravas mašīna vai 
tanks, citu transportlīdzekli, kas spētu 
šo žogu bez problēmām šķērsot, nespēju 
iedomāties,» atklāj G. Vītoliņš.

Meklē iespēju 
gūt papildus peļņu
«Ekonomiskās krīzes apstākļos lauku uz-
ņēmējam jādomā, kā izdzīvot,» pārlieci-
nāts G. Vītoliņš. Viņš uzskata, ka iespē-
jas ir, galvenais – tās pareizi izmantot. 
«Stādu audzētavās iespējams ražot, piemēram, 
floristikas izejmateriālus un sniegt konsultāci-
jas, kā pareizi kopt augus. Vēl papildus peļņu 
varētu nest svētku norises vietu noformēša-
na,» iespējas uzskaita Dimzu saimnieks.

Viņš skaidro, ka stādu audzētavās bieži 
vien iesējas bērzi un citi augi, kas tiek uzskatīti 
par nezālēm. «Tā vietā, lai tos iznīcinātu, mei-
jas par lētu cenu var piedāvāt Līgo svētkiem un 
citiem pasākumiem, kur tās izmanto telpu de-
korēšanai,» teic G. Vītoliņš, piebilstot, ka uz 

vilkābeles ērkšķi.

stādu audzētavas Dimzas īpašnieks guntis 
vītoliņš aicina izvēlēties pēc iespējas tuvāk 
savai dzīvesvietai audzētus stādus.

Stādu audzētavas Dimzas 
īpašnieks guntis Vītoliņš 
novērojis, ka pēdējā laikā, 
lai pasargātu savu māju un 
mantu no garnadžiem, cilvēki 
pērk asos dzīvžogu stādus.

palielinās aso dzīvžogu 
stādu noiets
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palielinās aso dzīvžogu 
stādu noiets
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Izvēloties ziedus absolventam, salonu 
tīkla īpašniece Anita Rubene iesaka padomāt 
par ziedu kvalitāti dāvināšanas brīdī, jo sva-
rīgākais ziedu uzdevums – iepriecināt absol-
ventu – izpildāms vien tad, ja ziedi līdz ce-
remonijas beigām nenovīst, ko tomēr apgrū-
tina ceremonijas ilgums un karstais laiks va-
sarā. «Tāpēc mēs iesakām, un tas šogad arī ir 
modē, ziedus noformēt sizāļa papīra tūtās – 
tad pušķis būs kompaktāks, ērtāk turams ro-
kās, turklāt šādas tūtas atbalsta ziedu un ne-
ļauj tam karstumā noliekt galviņu,» stāsta 
A. Rubene, sakot, ka šis ir veiksmīgs variants, 
kā apvienot skaistumu un praktiskumu.

Tāpat ļoti ērti un arī moderni ir kādu zie-
došu telpaugu pasniegt absolventam dekora-
tīvā, ziediem pieskaņotas krāsas somiņā vai 
maisiņā, kuru absolvents varēs uzkarināt uz 
elkoņa vai pat nolikt uz brīdi zemē, ja dāvi-
nāto ziedu klēpis paliks par smagu. Taču šāds 
piedāvājums vairāk varētu patikt meitenēm, 
savukārt puišiem salona floristes iesaka dāvi-

nāt atsevišķus grieztos ziedus, papildinātus ar 
zaļumiem, piemēram, antūrijas, strelīcijas vai 
amariļļus.

Modē ziedi košās un 
netradicionālās krāsās
Šogad tendence ir izvēlēties tos pašus ziedus, 
ko iepriekš, taču īpaši košās un netradicionā-
lās krāsās. Klienti kļuvuši arī daudz drošāki, 
aizvien biežāk uzticoties meistariem un ļau-
joties interesantām idejām. «Zinot, ka šeit 
ziedu pušķi izveidos interesantu, bieži klients 
izvēlas vien ziedus un to krāsas, bet ziedu 
kompozīciju pušķī atstāj mūsu floristu ziņā. 
Protams, ir cilvēki, kas baidās no eksperimen-
tiem, jo bažījas, ka sveicamajam tie varētu 
nepatikt, taču aizvien vairāk klientu meklē 
ļoti interesantus un netradicionālus risināju-
mus,» tā A. Rubene, piebilstot, ka floristiem 
rādīt no žurnāliem izgrieztus pušķu paraugus 
izlaidumu laikā nav aktuāli – tā parasti darot 
vien pirms kāzām, izvēloties līgavas pušķus.

Klasisks risinājums, kas, protams, noteik-
ti būs pieprasīts arī šogad, ir daudzi vienādi 
ziedi, kā arī tikpat tradicionāli ir ziedus pie-

skaņot izlaiduma tērpam, par ko parasti īpaši 
priecājas meitenes.

Ziedi jāpasūta nedēļu 
pirms izlaiduma
Pirmie klienti salonos jau interesējas, cik ilgi 
pirms svinīgā notikuma ziedu pušķi labāk 
pasūtīt, un salonu tīkla īpašniece norāda, ka 
vislabāk to darīt apmēram nedēļu pirms pasā-
kuma, jo tad jau varot aptuveni prognozēt lai-
kapstākļus un pagūt pasūtīt jebkurus klien-
tam vēlamos ziedus. «Liels pluss ir tas, ka ziedi 
salonos nonāk tieši no Nīderlandes, nevis caur 
kādu bāzi,» uzsver A. Rubene, paskaidrojot, ka 
ziedi tiek pasūtīti ar interneta starpniecību divas 
reizes nedēļā, tāpēc salonā tie vienmēr ir svaigi.

Paletes īpašniece arī piebilst, ka, izvēloties 
pareizo šķirni, arī parasti ātri vīstoši ziedi, pie-
mēram, rozes un gerberas, var būt izturīgi un 
salona floristes noteikti klientam ieteiks, kura 
no ziedu šķirnēm priecēs acis ilgāk. «Šādi kni-
fiņi atklāti vien pieredzes ceļā, ilgus gadus strā-
dājot ziedu biznesā, kas ļāvis arī salonu tīklam 
Palete kļūt par sabiedrībā pazīstamu un novēr-
tētu zīmolu,» atklāj A. Rubene. 

kādu ziedu 
pušķi izvēlēties 
izlaidumam

Ziedu salonu tīkls Palete, kas Jelgavā un arī 
Rīgā veiksmīgi darbojas jau 15 gadus un ir 
pierādījis sevi kā nopietnu, profesionālu un 
savus klientus izglītojošu uzņēmumu, jau sācis 
gatavoties gaidāmajam izlaidumu drudzim.
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Pateicoties labvēlīgiem apstākļiem, 
šogad būtiski savairojušies odi, kas 
kļuvuši īpaši neganti, jo uzbrūk ne 
tikai laukos, bet pat pilsētas ielās. 
Jelgavnieki.lv pārbaudīja dažus 
pretodu līdzekļus.

Galma aptieka (Lielajā 
ielā 12, Jelgavā) redakci-
jai atvēlēja krustnagliņu 
ēterisko eļļu Gvozdika, 
aerosolu Maga un ziedi Autan activ stick, 
kuri tika izmēģināti gaļas cepšanas piknikā. 
Odu Jelgavā pēc pulksten 18 bija ļoti daudz 
un visefektīvākais pretlīdzeklis bija eļļa 
Gvozdika, mazāka iedarbība bija aeroso-
lam Maga un ziedei Autan activ stick.

Diemžēl ne vienmēr pa rokai ir kāds 
pret odu līdzeklis, tāpēc bieži vien sakos-
tā vieta niez un uztūkst. Pēc insektu ko-
dumiem Galma aptieka iesaka lietot gelu 
Fenistil, pretniezes gelu, gelu Psilo-balzam, 
balzamu Autan akut, antihistamīna table-
tes Tavegyl, Loratin express, Claritine un 
Zyrtec.

Kukaiņu atbaidīšanai un kodumu ār-
stēšanai noderēs arī firmas Elpis ēteriskā 
eļļa Bergamota, kā arī ciedru, eikalipta, pe-
largonijas, kadiķa, lavandas, citronu, pačū-
lijas, priežu un rozmarīna ēteriskās eļļas.

Mediķi atgādina, ka īpaši uzmanīgiem 
vajadzētu būt alerģiskiem cilvēkiem un 
mazu bērnu vecākiem. Dodoties izbrauku-

mos pie dabas vai 
vienkārši pavadot 
laiku odu apsēstās 
vietās, līdzi jāņem 
preparāti kukai-
ņu atbaidīšanai un 
pretalerģiskie me-
dikamenti. 
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sasitumi
Sasituma galvenās pazīmes ir sāpes, sasistās 
vietas pietūkums, kā arī asinsizplūdums. Lai 
šos simptomus mazinātu, sasistajai vietai jā-
nodrošina vēsums. Par aukstuma kompresi 
var izmantot dvielī ietītus ledus gabaliņus, ko 
tur 10-15 minūtes. Dvielis ir nepieciešams, lai 
aukstums uz ādu neiedarbotos pārāk agresīvi. 
Tūskas un sāpju mazināšanai var izmantot arī 
speciālus gēlus, kurus uzklāj uz sasituma vietas. 
Ja sāpes šķiet pārāk traucējošas un nepanesa-
mas, palīdzēt var iekšķīgi lietojamie pretsāp-
ju līdzekļi – tabletes. Tomēr der atcerēties, ja 
sāpes nemazinās vēl pēc trim dienām, tad, ie-
spējams, trauma ir nopietnāka, tāpēc nepiecie-
šams vērsties pēc palīdzības pie ārsta.

Vaļējas brūces
Nobrāzumi un citas vaļējas brūces ir maksi-
māli ātri jāapstrādā un jāpārsien, lai tajās ne-
iekļūtu infekcija. Brūces dezinfekcijai var iz-
mantot kādu speciālu antiseptisku līdzekli, 
bet tikpat labi derēs arī degvīns. Jāatceras, ka 
dezinficē tikai un vienīgi brūces malas. Pašu 
brūci nevajadzētu dezinficēt, jo tādā veidā 
var kaitēt audiem, tos apdedzinot. Pēc dezin-
fekcijas brūci pārsien. Pievērsiet uzmanību 
pašai brūcei – ja tās malas nesakļaujas, tad 
jādodas uz slimnīcu – iespējams, to būs ne-
pieciešams šūt.

Apdegumi
Populāra Jāņu tradīcija ir ugunskura kuri-
nāšana un lēkšana tam pāri, tāpēc līgotājiem 
bieži gadās iegūt apdegumus. Pirmā palīdzī-
ba, pēc saskares ar liesmu vai kādu karstu 
priekšmetu, ir apdegušās vietas dzesēšana. 
Vislabāk ir apmēram 15 minūtes turēt apde-
gumu zem auksta tekoša ūdens.

Apdegumi tiek iedalīti trijos līmeņos: 
pirmās pakāpes apdegumiem ir raksturīgs 
apsārtums un neliels uztūkums, otrās pakā-
pes apdeguma gadījumā uz ādas jau veidojas 

čūlas, savukārt pēc trešās pakāpes apdeguma 
cieš dziļākie ķermeņa audi.

Ja apdeguma laukums ir lielāks par cietu-
šā cilvēka plaukstu, noteikti jādodas pēc pa-
līdzības pie ārsta. Par plaukstu mazākus ap-
degumus pēc atvēsināšanas ūdenī var apstrā-
dāt ar īpaši apdegumiem paredzētām ziedēm. 
Pēc apdeguma apstrādāšanas uzlieciet tam 
pārsēju. Pūšļus, kas radušies apdeguma vietā, 
nekādā gadījumā nedrīkst pārdurt, jo šis ādas 
slānītis apdegušo vietu nosedz un aizsargā no 
baktērijām.

insektu kodumi
Speciālisti brīdina, ka, neskatoties uz bargo 
ziemu, šovasar gaidāma liela kukaiņu akti-
vitāte. Lielākajā daļā gadījumu odu kodumu 
vietas nav nepieciešams īpaši apstrādāt. Pie 
speciālista jādodas tikai tad, ja koduma vieta 
kļuvusi spilgti sarkana, ir sāpīga un lielāka 
par 5 cm2. Gadījumā, ja iedzēlusi lapsene, bite 
vai sirsenis, pēc iespējas ātrāk no koduma 
vietas jāizņem dzelonis. To vislabāk veikt ar 
pincetes palīdzību. Koduma vietu nedrīkst 
spaidīt, jo tādā veidā inde ādā iekļūst arvien 
dziļāk. Koduma vietai var uzlikt atvēsinošu 
kompresi, kā arī ieziest ar aptiekās nopērka-
miem speciāliem līdzekļiem, kas satur pret-
histamīna vielas. Ja pēc insekta dzēliena cil-
vēkam rodas alerģiska reakcija (nieze ne tikai 
koduma vietā, bet arī citās ķermeņa daļās, 
piepamst mēle vai rīkle, grūtības elpot, rei-
bonis, samaņas zudums), jālūdz palīdzība 
mediķiem.

Pēc traumas jāsaglabā miers
Ja gadījies gūt traumu, svarīgākais ir sagla-
bāt mieru! Jāpārtrauc visas aktivitātes un 
mierīgi jāapsēžas vai jāapguļas. Tikai tas no-
drošinās veiksmīgu pirmās palīdzības snieg-
šanu, kā arī nepadarīs traumu vēl nopietnā-
ku. Jāatceras, ja nezināt, kā pareizi jārīkojas 
konkrētas traumas gadījumā, labāk nedariet 
neko un uzticiet pirmās palīdzības sniegša-
nu mediķiem. 

pirmā palīdzība 
līgotājiem

Jāņu svinēšana saistās ar ļoti daudzām jautrām izdarībām un 
tradīcijām – apdziedāšanos, lēkšanu pāri ugunskuram, dejām 
un dažādām rotaļām. diemžēl Jāņi ir arī laiks, kad cilvēki bieži 
gūst dažādas traumas.
Par tipiskākajām Līgo svētku traumām un kā sniegt pirmo 
palīdzību šo traumu gadījumā, stāsta Zemgales Veselības 
centra ķirurģe Natālija Aizena.

Kā izsargāties 
no odiem

veselība
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lai arī kāds ir izvēlētais ceļojuma 
maršruts, ikviena ceļotāja mērķis ir 
atpūsties. eksperti uzskata – svarīgi 
saprast, ka neatņemama ceļojuma 
sastāvdaļa ir arī ceļojuma apdrošināšana. 

«Ir vairāki būtiski iemesli, kāpēc ceļojumu 
apdrošināšana ir nepieciešama un kāpēc ar 
Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) 
vien nepietiek,» uzskata Gjensidige Baltic mār-
ketinga nodaļas projektu vadītāja Jana Norvele.

EVAK neapmaksā maksas medicīnis-
kos pakalpojumus, transportēšanas izdevu-
mus pacienta smagas saslimšanas vai nāves 
gadījumā, kā arī pacienta iemaksas. Pacien-
ta nogādāšana atpakaļ mītnes zemē izmaksā 
ļoti dārgi, jo nereti pacientam ir nepiecieša-
ma īpaša transportēšana.

Pacientam, saņemot veselības aprūpes 
pakalpojumu, jāmaksā attiecīgajā valstī no-
teiktā pacientu iemaksa tādā apmērā, kādā tā 
būtu jāmaksā attiecīgās valsts pilsoņiem. Šīs 
izmaksas EVAK nesedz.

Tāpēc nepieciešams iegādāties ceļojuma ap-
drošināšanas polisi. Piecu dienu braucienam uz 
kādu no Eiropas valstīm ceļojumu apdrošināša-
nas polise Gjensidige maksā tikai četrus eiro. Si-
tuācijā, ja būs nepieciešama neatliekamā palī-
dzība, visas ar negadījumu saistītās medicīnis-
kās izmaksas segs apdrošināšanas sabiedrība. 

«Dodoties ceļojumā, ir vērts padomāt arī 
par līdzi paņemto bagāžu vai arī piemiņas lie-
tām, kas tiks iegādātas un transportētas uz mā-
jām. Bagāžas pazaudēšana visbiežāk gadās, ce-
ļojot ar lidmašīnu. Izvēloties ceļojumu apdro-
šināšanu, polisē šo risku var iekļaut,» skaidro 
J. Norvele.

Polisē ir iespēja iekļaut arī civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanu, kas sedz ceļojuma 
laikā nejauši nodarītus zaudējumus citu per-
sonu mantai, īpašumam un veselībai. 

Ceļojumu apdrošināšanas polises var ie-
gādāties Gjensidige Jelgavas filiālē Katoļu ielā 
6a, darbdienās no pulksten 8.30 līdz 17.30. 

lai pasargātu 
sevi ceļojumā – 
jāapdrošinās



atpūta

svētki suņu draugiem 
ozolniekos
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ozolnieku sporta centra futbola laukums 
un stadions 12. un 13. jūnijā pārvērtīsies 
par suņu skaistuma konkursa norises 
vietu. gandrīz 2500 suņu no 14 dažādām 
valstīm kopā ar saviem saimniekiem 
ieradīsies ozolniekos, lai cīnītos par 
visskaistākā titulu.

Daudzveidīgie 
suņu ringi
Viss izstādes laukums būs sadalīts 18 ringos, 
kuros tiks eksponēti suņi – lieli un mazi, 
garspalvaini un īsspalvaini visdažādākajās 
krāsās. Kopumā izstādē varēs redzēt vairāk 
nekā 200 su ņu šķirnes, apmēram 40 ir tādas, 
kuras mū su valstī nav sastopamas, tāpēc 
izstāde ir vienīgā iespēja dzīvajā iepazīties ar 
šīm šķirnēm.

Plaši būs pārstāvēta aitu un ganu suņu 
grupa, viņu vidū vissīvākā cīņa notiks Bernes 
ganu suņu, Velsas korgiju (pembroku) un gar-
spalvaino kolliju ringos, kur suņu skaits ir vis-
lielākais. Neparasti daudz izstādē būs skatāmi 
arī krāšņie un iespaidīgie leonbergeri. Šnauce-
ru un pinčeru grupā būs iespējas vērot 20 do-
bermaņu sacensības, kā arī priecāties par visu 
krāsu un lielumu šnauceriem. Tos, kuriem pa-
tīk lieli un masīvi suņi, sagaida pārsteigumi 
rotveileru, sanbernāru un korso suņu ringos.

Plaši būs pārstāvēti terjeri, viņu vidū arī 

Latvijā reti sastopamais ais čehu terjers, No-
rfolkas un Noričas terjeri, bet, protams, vis-
lielākā konkurence būs 33 Jorkšīras terjeriem. 
Arī takšu draugiem būs, ko darīt izstādē, jo 
kur vēl tāda izdevība – redzēt turpat pussim-
tu šo šķirņu pārstāvjus vienkopus.

Lielu grupu veidos visdažādākie medībās 
izmantojamie suņi – gan dzinējsuņi, gan put-
nu suņi. Ļoti plašu dalībnieku grupu pārstā-
vēs mazie rotaļu un kompanjonu sunīši, viņu 
vidū arī Latvijā nereģistrētais Tuleāras ko-
tons. Ar savām slaidajām un elegantajām līni-
jām skatītājus priecēs vēja suņu grupa – daž-
nedažādi kurti, kurus veiklībā un ātrumā ne-
var pārspēt neviena cita šķirne.

Suņu skaistuma konkursi noslēgsies ar 
krāšņu finālu plkst. 15. Fināla skatītāji varēs 
redzēt visdažādākos konkursus, kā arī visus 
labākos šķirņu pārstāvjus. Izstādi vērtēs starp-
tautiska žūrija, vistālāko ceļu būs mēroju-
ši suņu ekperti no Austrālijas un Indonēzijas, 
kopumā tiesneši pārstāvēs deviņas valstis.

Aizraujošās 
adžiliti sacensības
Saka, ka par gaumi nestrīdas, tāpēc ne visiem 
skatītājiem, iespējams, šķitīs interesanti suņu 
ringi. Viņiem izstādes organizatori piedāvās 
vērot aizrautīgas suņu sacensības – adžiliti. 
Adžiliti par sporta veidu izveidojies Anglijā, 
bet jau vairāk nekā desmit gadus ar to nodar-
bojas arī Latvijā. Šajā sporta veidā suņi tiek 

sadalīti grupās pēc lieluma un katrā grupā pa 
vienam sunim kopā ar saimnieku uz ātrumu 
pārvar dažādus šķēršļus. Tāpat kā īstā sportā, 
arī šajā par nepareizi vai neprecīzi izpildītiem 
sacensību posmiem tiek saņemti soda punkti. 
Uzvar tas suns, kurš visātrāk un precīzāk no-
skrējis distanci. 

suņu barība un aksesuāri – 
par krīzes cenām
Izstādē piedalīsies 28 firmu pārstāvji, tai 
skaitā no Anglijas un Vācijas, kuri piedāvās 
dažādu dzīvnieku barību, aksesuārus, šam-
pūnus un vilnas kopšanas līdzekļus, rotaļlie-
tas un našķus. Būs iespēja saņemt kvalitatīvu 
konsultāciju par izvēlēto preci, kā arī iegādā-
ties piedāvāto par īpaši pievilcīgām cenām – 
bez veikalu mazumtirdzniecības uzcenojuma. 
Arī skatītājus varbūt ieinteresēs daudzveidīgo 
suņu kārumu, pavadiņu un rotaļlietu klāsts, 
īpaši ņemot vērā, ka vismaz daļu no tām mūsu 
zooveikalos neatrast. 

Mūsdienās visdažādākie pakalpojumi 
un gandrīz jebkuras preces iegāde 
ir pieejama arī internetā. tagad to 
var izdarīt arī mērniecībā – pieteikt 
mērniecības pakalpojumus portālā 
www.tavsmernieks.lv piedāvā jelgavas 
uzņēmums sia Ģeometrs.

Latvijā mērniecības pieteikšana tiešsaistes 
režīmā ir jauna un unikāla iespēja, jo pagai-
dām neviens cits uzņēmums to nepiedāvā. Ie-
viešot šo pakalpojumu, SIA Ģeometrs mērķis 
ir klienta ērtības – pasūtījuma izvēle un no-
formēšana tiešsaistes režīmā ir ne tikai paro-
cīga un vienkārša, bet arī ietaupa pasūtītāja 
laiku un finansiālos resursus. 

Portāls www.tavsmernieks.lv piedāvā iz-
vēlēties mērniecības pakalpojumu veidu, ie-
pazīties ar pakalpojuma aprakstu, uzzināt pa-
kalpojuma cenu, iepazīties ar līguma notei-
kumiem un nosūtīt pieteikumu. Pēc tā sa-
ņemšanas SIA Ģeometrs speciālisti izskatīs 
pieteikumu un sazināsies ar klientu. Jaunais 
pakalpojums varētu gūt lielu piekrišanu mūs-
dienu steidzīgajā laikmetā.

Mērniecības pakalpojuma pieteikšanai por-
tālā tavsmernieks.lv ir vēl kāda būtiska priekšro-
cība – tajā veiktajiem pasūtījumiem pienākas at-
laide 10-25 procentu apjomā no pasūtījuma ce-
nas. Tas nozīmē dubultu ietaupījumu klientam. 

SIA Ģeometrs ir viena no pieredzējušāka-
jām mērniecības firmām Latvijā, kas darbojas 

jau vairāk nekā 14 gadus. Uzņēmums veic pilna 
spektra mērniecības darbus. Pašlaik populārā-
kie ir topogrāfisko plānu un zemes robežu plā-
nu izgatavošana. SIA Ģeometrs izpildīto dar-
bu sarakstā ir tādi nozīmīgi pasūtījumi kā to-
pogrāfisko plānu izgatavošana ielu rekonstruk-
cijām Jelgavā, Latvijas gāzes vadu uzmērīša-
na, ielu kadastrālā uzmērīšana Dobelē, Latvijas 
dzelzceļa teritoriju robežu uzmērīšana, kā arī 
daudzu juridisku un privātpersonu mērniecī-
bas pasūtījumu izpilde. Mēs nodrošinām kva-
litatīva pakalpojuma sniegšanu un garantējam, 
ka ar tā rezultātiem klients būs apmierināts.

SIA Ģeometrs, Akadēmijas iela 19-127, 
Jelgava, tālrunis 63021434 vai 29397477, 
www.geometrs.lv 

uzziņa

Ozolnieku, jelgavas un tuvāko novadu 
iedzīvotājus aicinām
12. un 13. jūnijā no plkst. 10 līdz 17
Ozolnieku sporta centrā, stadiona ielā 5, 
Ozolniekos
uz sTARPTAUTisKU sUŅU iZsTĀDi.
Ieejas maksa pieaugušajiem – Ls 2, 
skolēniem un pensionāriem – Ls 1, 
pirmskolas vecuma bērniem ieeja bez maksas, 
ģimenes biļete (2 bērni un 2 pie augu šie vai 
1 pieaugušais un 3 bērni) – Ls 5.

Mērniecības pakalpojumus 
var pieteikt internetā
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Maijā Olimpiskais rings svinēja piecu gadu jubi-
leju, kam par godu tika rīkotas vērienīgas sacen-
sības divu dienu garumā. Lai gan turnīram bija 
pieteikušies daudzi klubi, nepiemēroto telpu 
dēļ tajā varēja piedalīties tikai ap 70 dalībnie-
ku, kaut gan gribētāju bija krietni vairāk. Sacen-
sībās piedalījās pieredzējuši sportisti no Rīgas, 
Liepājas, Ventspils, kā arī viesi no Lietuvas.

Kluba Olimpiskais rings dibinātājs Alek-
sandrs Knohs norāda, ka ar katru gadu boksa 
sacensībās dalībnieku un skatītāju skaits pa-
lielinās. «Tas nozīmē, ka šis sporta veids kļūst 
arvien populārāks. Tādēļ boksa klubs meklē 
iespējas pārcelties no telpām 6. vidusskolā uz 
centru. Viena no perspektīvām iespējām tiek 
uzskatīta telpas Raiņa ielā 14, kur jau mājo 
Bērnu un jauniešu centra Junda deju studija 
Benefice, naktsklubs Post Club un dažas reha-
bilitācijas iestādes,» stāsta Aleksandrs Knohs, 
piebilstot, ka par šādu ideju ir sajūsmā arī pā-
rējā kluba vadība un audzēkņi.

Lielākie ieguvēji 
būtu jaunieši
Arī telpu apsaimniekotāji un nama īpašnieks 
uzskata: ja pašreizējiem nomniekiem piebied-
rotos boksa klubs Olimpiskais rings, ēka kļūtu 
par jaunatnes attīstības un izklaides centru, 
tādēļ uzņēmums ir gatavs sadarbībā ar pašval-
dību palīdzēt izveidot jaunu un standartiem 
atbilstošu boksa ringu, kur varētu ne vien tre-
nēties, bet arī rīkot augsta līmeņa sacensības.

Pašvaldības Sporta servisa centra direktors 
Juris Kaminskis, kura vadītā iestāde iespēju ro-
bežās palīdzējusi attīstīt boksu Jelgavā, pieļauj, 
ka dažāda veida atbalsts varētu tikt sniegts la-
bākajiem Jelgavas boksa klubiem, tostarp Olim-
piskajam ringam, kurš tad varētu pēc saviem 
ieskatiem izveidot modernu boksa centru.

«Jauniešu interese par boksu pēdējos ga-
dos Jelgavā tikai palielinās, tādēļ mums no-
teikti jāmeklē iespējas, kā šo olimpisko spor-
ta veidu attīstīt. Jau tuvākajā laikā ar pilsētas 
boksa klubu treneriem pārrunāsim dažādas 
iespējas, kā to varētu izdarīt,» komentē J. Ka-
minskis, norādot, ka līdz ar boksa populari-
zēšanu un attīstību sabiedrībā varbūt beidzot 
izzustu stereotips, ka bokss ir brutāls vai huli-
gānisks sporta veids, jo patiesībā tas ir džent-
lmeņu sports.

Treniņi 6. vidusskolā notiek 
pielāgotās telpās
«Pašreizējā treniņu vietā telpas grūti pielāgot 
boksa vajadzībām. Pagaidām varam piekārt 
boksa maisus vai izvietot inventāru tikai uz 
nodarbību laiku. Mums nepieciešama vieta, 
kur ierīkot dažādus stacionārus trenažierus, 
un vecajā pasta ēkā tāda iespēja būtu,» skaidro 
treneris. «Tāpat ēkas īpašnieks piekrīt vairāku 
garderobju, dušu, treniņzāļu un atsevišķas 
ieejas izveidei. Pašlaik visi esam vienā katlā – 
gan juniori, gan veterāni, gan profesionāļi, 
gan iesācēji, gan arī treneri. Tas ir nepareizi, 
jo katram nepieciešama sava vieta. Arī skatī-
tājiem sacensību laikā skolā nav ērti, savukārt 
bijušajā pasta ēkā šīs neērtības atkristu.»

«Ar pārcelšanos uz bijušo pasta ēku atri-
sinātos arī viena no bērnu lielākajām prob-
lēmām – nokļūšana mājās pēc nodarbībām. 
Audzēkņiem pēc treniņiem 6. vidusskolā ir 
grūti nokļūt mājās, jo sabiedriskais trans-
ports uz centru kursē reti, it sevišķi vakaros, 
turklāt pēdējais autobuss atiet ap pulksten 20, 

kad mums tikai beidzas pēdējais treniņš,» at-
klāj A. Knohs.

 
Boksa atbalstam tiek meklētas 
dažādas iespējas
Kaut gan pilsētas budžets sporta atbalstam ir 
ievērojami samazināts, pašvaldības Sporta ser-
visa centra direktors Juris Kaminskis redz vie-
nu izeju – vai nu izstrādāt kritērijus un sistē-
mu, kā atbalstīt labākos Jelgavas boksa klubus, 
vai arī izveidot vienu centralizētu boksa zāli 
Sporta servisa centra telpās Raiņa ielā 6, kuru 
par saviem līdzekļiem uzturētu pašvaldība.

Tomēr boksa kluba trenerus uztrauc, ka, 
apvienojot visus klubus, zudīs individualitāte 
un konkurence, līdz ar to var mazināties Jel-
gavas sportistu sasniegumi Latvijas un Eiro-
pas līmenī. «Turklāt katram boksa klubam ir 
savas tradīcijas, trenerim sava treniņu meto-
dika un dažādi knifi, ko ieteikt tikai saviem 
audzēkņiem, tādēļ šāda vienota centra pa-
spārnē visi noteikti nespētu strādāt,» problē-
mu skaidro A. Knohs. 

«Boksa kluba attīstībai nepieciešamas piemērotas 
un specializētas telpas. par šādu vietu noteikti 
var kļūt daļa bijušās pasta ēkas, izveidojot tajā 
arī modernu boksa centru,» teic boksa kluba 
Olimpiskais rings dibinātājs un galvenais treneris 
aleksandrs knohs (pa kreisi).

Bijušajā pasta ēkā varētu 
darboties 
boksa klubs

Ja Jelgavas pašvaldība piekritīs sadarboties, 
viens no Latvijas populārākajiem boksa 
klubiem Olimpiskais rings pārcelsies uz 
bijušo pasta ēku raiņa ielā 14.
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Jaunā salona saimniece uzskata, ka panāku-
mu atslēga slēpjas darbinieku apmācībā un at-
tieksmē pret klientu. «Esam viens no nedau-
dzajiem Schwarzkopf Professional imidža sa-
loniem Latvijā. Sadarbība ar pasaules mēroga 
zīmolu dos iespēju salona meistariem ne-
pārtraukti celt kvalifikāciju gan Latvijā, gan 
ārzemēs,» skaidro M. Ķēniņa.

Savukārt nagu kopšanai Monte Kristo 
speciālisti izmantos augstas kvalitātes nagu 
pieaudzēšanas līdzekļus Maple, kas piedāvā 
plašu dabīgo un mākslīgo nagu kopšanas lī-
dzekļu klāstu.

Jāpiebilst, ka gan matu kopšanas līdzek-
ļus, gan citu kosmētiku varēs iegādāties vei-
kaliņā, kas izvietots divstāvīgā salona pirmajā 
stāvā. Tāpat pirmajā stāvā atrodas solārijs.

Klientus gaidīs arī masieris ar speciālo 
medicīnisko izglītību. «Masiera pakalpojumu 
klāstā ir gan tradicionālā ārstnieciskā masā-
ža, gan mūsdienās populārā ajūrvēdas masā-
ža. Tāpat varēs izmantot lielisku iespēju ietī-
ties Baldones dūņās,» ar īpašo pakalpojumu, 

kurā izmanto Latvijas izejvielas, lepojas jel-
gavniece.

Līdzās tradicionālajiem kosmetologa pa-
kalpojumiem Monte Kristo piedāvās skaistu-
ma injekcijas, kuras veiks ar mezorollera pa-
līdzību. «Parasti mezoterapijas procedūra ir 
diezgan nepatīkama, bet rullīša izmantoša-
na ir bezsāpīga, kā arī labāk iemasē kosmē-
tikas līdzekļus ādā,» skaidro salona īpašniece, 
piebilstot, ka procedūra īpaši aktuāla cīņā ar 
grumbām, rētām un strijām.

Atverot salonu, radītas 12 darbavietas, 
taču salons paplašina savu pakalpojumu klās-
tu, līdz ar to arī darbinieku skaitu.

«Svarīgi, lai salonā ērti justos ne tikai ap-
meklētāji, bet arī darbinieki, tāpēc izveido-
ta atsevišķa atpūtas telpa, kur meistars varēs 
mierīgi papusdienot vai iedzert kafiju,» stāsta 
salona īpašniece.

Klientu bērniem izveidots rotaļu stūrītis, 
kurā var gan zīmēt, gan spēlēt dažādas attīs-
tošas spēles.

Lai gan pakalpojumu spektrs ir plašs, 
M. Ķēniņa ir pārliecināta, ka cenas salonā ir 
pieņemamas: «Noteikti neesam dārgākais sa-
lons Jelgavā.»

«Protams, skeptiķu par manu iniciatīvu 
netrūkst, taču esmu pārliecināta, ka pašlaik 
ir labākais laiks attīstīties,» uzņēmības pilna 
ir uzņēmēja.

Salons Monte Kristo atrodas Lielajā 
ielā 49. 

salona Monte Kristo meistares izmanto 
Schwarzkopf matu kopšanas līdzekļus, ko 
var nopirkt arī lietošanai ikdienā.

par vienu no prioritātēm izvirzīta 
salona darbinieku apmācība, tāpēc 
klientiem nav jāuztraucas par 
pakalpojuma kvalitāti.

Monte Kristo 
aicina rūpēties 
par skaistumu

«Izvērtējot Jelgavas skaistumkopšanas salonu 
piedāvājumu, izlēmu izveidot savu, apvienojot labāko 
pieredzi un papildinot to ar savām idejām,» par salonu 
Monte Kristo stāsta tā īpašniece Marina Ķēniņa.



Skolēni uzzina, kā 
žurnālistam jāveido ziņas 

jelgavnieki.lv

labdarības akcija turpinās
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jelgavas skolu avīžu veidotāji 
Jelgavnieki.lv rīkotajā seminārā 
uzzināja, kā žurnālistam pareizi 
jāveido ziņas, lai ieinteresētu lasītāju 
un nenovērstu viņa uzmanību.

Jelgavnieki.lv izdevējs Kristians rozenvalds 
uzskata, ka pēdējos gados notikušas būtis-
kas pārmaiņas preses pieejamībā, tāpēc arī 
sabiedrības attieksme pret informāciju ir 
kļuvusi citādāka. «Mūsdienu cilvēks vēlas sa-
ņemt īsu, ātri un viegli uztveramu informāci-
ju,» skaidro K. rozenvalds, piebilstot, ka ļoti 
nozīmīgi ziņai ir izveidot trāpīgu virsrakstu 
un raiti nolasāmu līdu jeb ievadrindkopu, 
par ko žurnālisti bieži aizmirst. Viņš arī sko-
lu avīžu veidotājiem iesaka pirms ziņu un 
rakstu veidošanas izveidot plānu, un rakstot 
censties izvairīties no liekvārdības.

Seminārā žurnāla Jelgavnieki.lv galvenais 
redaktors Māris Papēdis jauniešiem izskaidroja 
atšķirību starp ziņām, ko biežāk izmanto radio, 
televīzijā un interneta portālos, un rakstiem, 
kas ir galvenās drukātās preses sastāvdaļas.

Jau informējām, ka Jelgavnieki.lv sākuši 
veiksmīgu sadarbību ar pilsētas skolu avīžu 
veidotājiem un, iespējams, topošajiem žur-
nālistiem, lai palīdzētu viņiem veidot skolas 
avīzes saturīgākas un kvalitatīvākas, mācītu 
jaunas iemaņas, kā arī dažiem talantīgāka-
jiem piedāvātu nelielas prakses iespējas va-
sarā portālā Jelgavnieki.lv. 

l ī g A  g r e i š k A n e

Žurnāla un portāla Jelgavnieki.lv 
kolektīvs līdz 30. jūnijam aicina pilsētas 
iedzīvotājus ziedot vasaras drēbes un 
apavus, kā arī pašiem vairs nevajadzīgās 
lietas. Pēcāk tās nonāks radošo domu un 
darbu centrā Svētelis.

Jūnijā labdari aicināti nest uz Jelgavnieki.lv re-
dakciju vasaras drēbes un apavus, grāmatas, 
tostarp, mācību, bet pārtiku, mēbeles un pašiem 
vairs nevajadzīgo sadzīves tehniku – uz Svēteli.

«Sākot akciju pirms pusgada, mēs necerē-
jām, ka tā gūs tik lielu pilsētnieku atsaucību,» 
gandarīts ir žurnāla Jelgavnieki.lv galvenais re-
daktors Māris Papēdis. 

«Pateicamies tiem cilvēkiem un organizāci-
jām, kuri jau ziedojuši portāla un žurnāla orga-
nizētajās akcijās, un mudinām cilvēkus būt tik-
pat atsaucīgiem arī turpmāk,» teic M. Papēdis.

Gandarīta par līdzcilvēku atsaucību ir arī 
Svēteļa vadītāja Ingrīda Lisovska. «Lai nodroši-
nātu zupas virtuves darbu, mēs aicinām cilvēkus 
un organizācijas ziedot pārtiku. Tāpat mums 
noderētu arī vēl kāds brīvprātīgais darbinieks, 

kurš varētu palīdzēt ēdiena gatavošanā un dažā-
du darbu veikšanā,» teic I. Lisovska. Tāpat cen-
tram noderētu stādi un dārza instrumenti.

1. jūnijā Svētelī tika nogādātas maijā sazie-
dotās lietas – daudzi maisi ar vasaras drēbēm, 
apaviem un grāmatām. «Ar katru reizi atnesto 
lietu kļūst arvien vairāk, tamdēļ mēneša beigās 
nereti ir tā, ka lielāko daļu mana kabineta aiz-
ņem ziedotāju atnestās mantas,» tā M. Papēdis. 

Jelgavnieki.lv birojs atrodas Katoļu ielā 2b, 
trešajā stāvā, tālrunis 63090500 vai 29509033, 
radošo domu un darbu centrs Svētelis – Pļa-
vu ielā 2. 
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Līdz ar žurnāla Jelgavnieki.lv maija 
numura iznākšanu, jelgavas Preses kluba 
dalībnieki atklāja vasaras sezonu un uz 
redakcijas terases pārrunāja jaunākos 
notikumus un aktualitātes pilsētā.

Preses klubā piedalījās Nodarbinātības 
valsts aģentūras Jelgavas filiāles vadītājs Mā-
ris Narvils, Jelgavas Amatu skolas direktora 
vietniece Vera Buldinska, partijas Sabiedrība 
citai politikai Jelgavas nodaļas biedrs Jevgē-
nijs Iļjinskis, fotogrāfs Gunārs Timermanis, 
kā arī citi žurnāla lasītāji un atbalstītāji.

Žurnāla izdevējs Kristians Rozenvalds uz-
svēra, ka pašreizējais variants – žurnāls, kas 
iznāk reizi mēnesī, un portāls – ir labākais, lai 
maksimāli noturētu lasītāju uzmanību. «Cil-
vēki avīzes nelasa, jo aktuālās ziņas pārsva-
rā izlasa internetā vai klausās radio, savukārt 
žurnālu popularitāte tikai pieaug,» uzskata 
K. Rozenvalds, paskaidrojot, ka žurnālu lasī-

tāju piesaista lielās reklāmas, ko aizvien vairāk 
cenšas izmantot arī žurnāls Jelgavnieki.lv. 

Stādaudzētavas Dimzas saimnieks Guntis 
Vītoliņš norādīja, ka lasītājiem ir svarīgs reklā-
mu un rakstu saturs. «Ievietojot reklāmu, mūsu 
apgrozījums pieaug par aptuveni 3-5%, savu-
kārt, ja par mūsu stādaudzētavu parādās kāds 
raksts, apgrozījums pieaug par aptuveni 15%. 
Tas norāda uz to, ka mūsu nozarē tiešā reklāma 
absolūti nestrādā,» pārliecināts G. Vītoliņš, kas 
arī uzskata, ka žurnālam Jelgavnieki.lv latiņa jā-
ceļ arvien augstāk, meklējot arvien jaunas ide-
jas rakstiem, lai to būtu interesanti lasīt.

Vēsturnieks Andris Tomašūns iepazīsti-
nāja ar Jelgavu kā tūrisma centru, rādot arī 
fotogrāfijas ar dažādām atpūtas vietām, jel-
gavnieku aktivitātēm, kā arī tūristu piesaistes 
objektiem dažādos laikos. «Jelgavu dēvē par 
studentu pilsētu, zaļo pilsētu, Rīgas guļamra-
jonu un citādi, taču jādomā, kas pilsētā varē-
tu šķist tūristiem pievilcīgs un kādus tūrisma 
pakalpojumus varētu pārdot. Diemžēl Jelgavā 
patlaban ir neefektīvi izmantoti gan dabas ra-
dītie objekti, gan cilvēku veidotie resursi tū-
ristu piesaistei,» uzskata A. Tomašūns. 

Jelgavnieki.lv notur 
lasītāju uzmanību

semināru vadīja portāla Jelgavnieki.lv 
redaktore gaļina stubailova.

vēsturnieks andris tomašūns iepazīstināja ar jelgavu kā tūrisma centru, 
rādot arī fotogrāfijas ar dažādām atpūtas vietām, jelgavnieku aktivitātēm, kā 
arī tūristu piesaistes objektiem dažādos laikos.
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«Tā kā no klientiem bija pieprasījums pēc 
ēdināšanas servisa viesu namā, nolēmām 
sniegt visus pakalpojumus uz vietas un no-
drošināt klientus arī ar kvalitatīvu virtuvi,» 
stāsta D. Liepiņš, kas šo ģimenes biznesu 
Engurē attīsta jau astoņus gadus.

Jautāts, kāpēc ģimenes biznesam izvēlēta 
Engure, uzņēmējs teic: «Šeit ir senas tradīcijas, 
jau pirms 30 gadiem toreizējās Latvijas Lauk-

saimniecības akadēmijas kolektīvs izmanto-
ja Vecupes atpūtas bāzi, arī tagad jelgavniekus 
tur var satikt diezgan bieži. Turklāt Engures no-
vada pašvaldība pret privātām investīcijām iz-
turas nopietnāk, ir ievērojami pretimnākošāka 
un sniedz lielāku atbalstu uzņēmējiem nekā to 
dara, piemēram, Jelgavas vai Ozolnieku nova-
da pašvaldības.» Deputāts smejot arī piebilst, ka 
pēc pēdējās teritoriālās reformas Enguri var uz-
skatīt par Zemgales izeju uz jūru, jo arī Engures 
novads tagad iekļauts Zemgales reģionā.

Restorāns Kapteinis & Grants izceļas ar 

ļoti kvalitatīvu, neparastu un daudzveidīgu 
virtuvi, ko parasti lauku ēstuves nepiedāvā. 
«Esam piesaistījuši profesionālus un piere-
dzējušus pavārus, kas nodrošina virtuvi, ku-
rai līdzīgas nav visā Kurzemes piekrastē,» uz-
sver Dainis Liepiņš.

Uzņēmējs uzskata, ka atpūta viesu namā 
Villa Elizabete ir lieliska iespēja izrauties no 
pilsētas steigas un putekļiem un baudīt kvali-
tatīvu servisu, nebraucot uz ārvalstīm. Viņa-
prāt, 60 kilometru brauciens no Jelgavas līdz 
Engurei attaisnosies. 

dainis liepiņš 
atver restorānu 
engurē

Jelgavas domes deputāts un uzņēmējs dainis Liepiņš, 
paplašinot ģimenes uzņēmumu – viesu namu Villa 
Elizabete Engurē, atvēris restorānu Kapteinis & Grants.
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restorānā izveidota latvijā pirmā 
kamīnzāle bibliotēka, ko atzinīgi 
novērtējuši arī jelgavnieki.
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liela daļa pilsētnieku savu atvaļinājumu 
labprāt pavada rīgas jūras līča 
kempingos engurē.

Viens no populārākajiem ir Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes (LLU) kempings 
Vecupe, kurā var sastapt daudzus jelgav-
niekus, – vairāk nekā puse atpūtnieku allaž 
ierodas no mūsu pilsētas.

Var gūt garīgu un fizisku atpūtu
LLU lietu pārvaldnieks Juris Sprukts uzskata, 
ka viens no iemesliem, kādēļ jelgavnieki 
brauc uz kempingiem, ir ieradums: «Cilvē-
kiem atvaļinājums vajadzīgs psiholoģiskai 
veselībai. Tie, kas aizbraukuši uz, piemēram, 
Enguri, zina, ka tur ir dabiska un tīra vide – 
kempings atrodas mežā, prom no trokšņiem. 
Tāpat 1000 soļu attālumā ir skaista jūra, kas ir 
pavisam citādāka nekā Rīgas tuvumā. Laikā, 

kad nevarēja atļauties ceļot uz ārzemēm, 
daudzi brauca uz Enguri un to iemīļoja – tā 
nodrošina gan garīgu, gan fizisku atpūtu un 
papildus dod arī iespēju sēņot un ogot.»

J. Sprukts stāsta, ka, salīdzinājumā ar 
treknajiem gadiem, atpūtnieku Vecupē palicis 
mazāk, taču joprojām liela daļa Lauksaim-
niecības universitātes darbinieku regulāri at-
vaļinājumos dodas uz jūru.

Atpūta Engurē kļūst par tradīciju
Kempinga Vecupe pārzine Andra Drusta stāsta, 
ka atpūtnieki no Jelgavas ir ļoti dažādi – vieni 
izvēlas mājiņas ar lielākām ērtībām, savukārt 

citiem vairāk interesē izjust dabu, tādēļ viņi 
dod priekšroku vienkārši aprīkotām mājiņām 
vai pat telšu vietām. Tāpat A. Drusta zina 
stāstīt, ka vieni kempinga iemītnieki pie jūras 
atpūsties ierodas vien brīvdienās, savukārt citi 
visu savu atvaļinājumu pavada klusajā priežu 
mežā: «Mums ir ļoti daudzi pastāvīgie klienti, 
kas šo kempingu iecienījuši, brauc uz šejieni 
jau vairākus gadus un pat nedomā meklēt kādu 
citu atpūtas vietu. Viņiem atpūta Engurē jau 
kļuvusi par savdabīgu rituālu un tradīciju.»

saista daba un klusums
Jelgavnieks Harijs Gūtmanis stāsta, ka vairā-
kas vasaras ar ģimeni atpūties dažādos pie-
jūras kempingos, taču šogad jau trešo reizi 
dosies Vecupes virzienā. «Visi kempingi ir 
labi, taču Engures apkārtne saista vairāk – 
šeit netālu ir veikals, vietas, kur paēst, patī-
kama daba un salīdzinoši maz cilvēku, jo no 
Rīgas atpūtnieki līdz Engurei atbrauc vien 
karstākajās brīvdienās,» secina atpūtnieks. 

par atklāšanas kulmināciju kļuva tortes dalīšana, ko veica dainis 
un dace liepiņi. notiekošo vēro Platforma Records direktors 
rimants liepiņš ar vienu no saviem dēliem.

jelgavnieki iecienījuši engures jūrmalu

uzziņa

Par atpūtas iespējām Vecupē var 
interesēties pa tālruni 20214063 vai 
e-pastu:  andradrusta1@inbox.lv.

dainis liepiņš savus 
viesus iepazīstināja ar 
Villas Elizabete apkārtni.

restorāna Kapteinis & Grants atklāšanas pasākumu vadīja joku 
plēsējs Fredis, viesu vidū bija Spilva valdes priekšsēdētāja lolita 
Bemhena un Rīgas satiksme valdes priekšsēdētājs leons Bemhens.
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Vairākkārtējais Latvijas un Baltijas 
čempions un rekordists, Eiropas un 
pasaules čempionātu dalībnieks, 
jelgavas pauerliftinga kluba 
Apolons spēkavīrs un svarcēlājs 
Māris Blumfelds strādā gaļas 
pārstrādes uzņēmumā Nākotne.

«Pirms gadiem septiņiem iegu-
vu pārtikas tehnologa izglītību Latvi-
jas Lauksaimniecības universitātes Pār-
tikas tehnoloģijas fakultātē un kopš tā 
laika strādāju par tirdzniecības pārstāvi 
Nākotnē,» stāsta atlēts, kurš ar smagat-
lētiku sācis nodarboties jau vidusskolas laikā. 

«Ikdienā apbraukāju klientus un firmas 
produkcijas izplatītājus, vērtēju, kas ir vis-
pieprasītākā produkcija, ko vairs nepērk, 
kas jāmaina vai jāizņem no sortimenta. Uz-
ņēmumā esmu kļuvis par profesionālu de-
gustētāju, jo parasti pirmais tieku aicināts 
izvērtēt jaunos produktus un dot par tiem 
savu atzinumu. Degustēju diezgan profesio-
nāli – palīdz gan izglītība, gan sporta gaitās 
iegūtā pieredze ar kvalitatīvu produktu lie-
tošanu uzturā,» viņš ar smaidu piebilst.

Uz jautājumu, kā šis darbs savienojams 
ar smagajiem ikdienas treniņiem, M. Blum-
felds atbild: «Uzņēmums ir ļoti pretimnākošs, 
jo katru svētdienu varu braukt uz treniņiem 
Ogrē, vienmēr ir iespēja startēt sacensībās un 
pienācīgi sagatavoties dažādiem mačiem.»

Pašlaik gan sportista plānus izjaukušas 
dažādas treniņos gūtas traumas, tādēļ jāat-
liek vairāki starti sacensībās. «Latvijas spē-
kavīru čempionāta ceturtajam posmam jūli-
jā gan ceru sagatavoties un piedalīties,» op-
timistisks tomēr ir atlēts. 
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liepājas teātra aktieris armands kaušelis 
līdz pat studijām latvijas kultūras 
akadēmijā dzīvojis un mācījies jelgavā. 
šeit aizvien dzīvo aktiera vecāki un 
draugi, tāpēc a. kaušelis joprojām sirdī 
sevi uzskata par jelgavnieku.

Nākamais aktieris iestājies Liepājas te-
ātrim piesaistītā kursā, tāpēc turpmākie ceļi 
aizveduši uz Kurzemi, taču atgriešanās Jelga-
vā esot īpaša – vien šeit A. Kaušelis jūtoties 
kā mājās. «Iebraucot Jelgavā, izjūtas nevar sa-
līdzināt ar tām, kas rodas Siguldā, Valmierā 
vai jebkurā citā pilsētā. Jelgavā esmu dzimis, 
šeit dzīvo mani vecāki, tāpēc šeit vienmēr būs 
manas mājas,» stāsta Cēzara Caunes lomas 
atveidotājs arī Jelgavā rādītajā muzikāli satī-
riskajā komēdijā Ceplis.

«Izrādē mans atveidotais tēls ir vienī-
gais, kurš dzīvo saskaņā ar sirdi, nevis pēc 
aprēķina. Šoreiz jātēlo pozitīvais tēls,» stāsta 
A. Kaušelis, piebilstot, ka līdz šim lomas ga-
dījušās dažādas – ne vienmēr bijis jāatveido 
labie varoņi. Aktieris uzsver, ka Ceplis iestu-
dēts, lai aicinātu sabiedrību aizdomāties par 
bēdīgo situāciju valstī. «Tēli ir komiski, taču 

patiesībā situācija ir bēdīga. Un mēs ar to sa-
mierināmies, nevis tā kā grieķi ar savu tem-
peramentu – uzreiz pauž savu neapmierinātī-
bu,» uzskata A. Kaušelis.

Jautāts, vai, darbojoties kādā no Jelgavas 
amatieru teātriem, jaunajiem aktieriem varē-
tu būt cerības nokļūt arī profesionālajā teātrī, 
A.  aušelis teic: «Vienīgais no variantiem, ko es 
redzu, ir stāties Latvijas Kultūras akadēmijā, jo 
vajadzīgs diploms, lai strādātu teātrī. Tie patie-
šām ir ļoti reti gadījumi, kad patiesi talantīgus 

jaunos aktierus pamana kādā amatieru teātrī 
un uzaicina spēlēt.» Taču aktieris uzsver, ka Jel-
gava var lepoties ar saviem aktieriem, jo šeit iz-
auguši daudzi talanti, un, viņaprāt, zināmākie 
no tiem ir Artūrs Skrastiņš un Andris Keišs.

Armands Kaušelis beidzis Jelgavas 
2. ģim nāziju, absolvējis Latvijas Kultūras aka-
dēmiju, kopš 2004. gada ir Liepājas teātra ak-
tieris, 2008. gadā par Roja Bordena lomu iz-
rādē Bērniņi... nominēts Spēlmaņu nakts bal-
vai Labākais aktieris. 
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Bistro Silva pavāre sanita strode 
atklāj, ka arī pēc darba viņa gatavo, 
taču ar īpašiem ēdieniem ģimeni 
cenšas pārsteigt svētkos.

«Man garšo gandrīz viss, priekšroku gan 
dodu gaļas ēdieniem un dārzeņiem,» stāsta 
S. Strode. Viņa ievērojusi, ka jelgavniekiem 
vairāk garšo cūkgaļa un vistas gaļa, taču, tā 
kā pašlaik aktuāls ir veselīgs dzīvesveids, 
daudzi maltītei izvēlas arī dārzeņus. 

Pašai S. Strodei vislabāk patīk gatavot 
aukstās uzkodas. «Īpaši tagad, kad ekono-
miskā situācija nav tik spīdoša, patīk ek-
sperimentēt, kā no vienkāršākiem un lētā-
kiem produktiem pagatavot garšīgu ēdie-
nu,» atklāj Silvas pavāre. 

privāti

30  2010.  g A dA  j ū N I j s  •  N r .  6  ( 82 )

Māris Blumfelds (no kreisās) sarunājas ar as Talsu 
gaļa tirdzniecības menedžeri andri timermani.

sanita strode ievērojusi, ka jelgavniekiem 
vairāk garšo cūkgaļa un vistas gaļa.

jelgavnieks Ceplī 
tēlo Cēzaru Cauni

jelgavnieks armands kaušelis (no kreisās) 
kopā ar izrādes galvenās lomas atveidotāju 
edgaru pujātu.

Silvas pavārei patīk 
gatavot uzkodas

spēkavīrs Māris Blumfelds 
ir Nākotnes gaļas seja
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Grupas Prāta vētra ģitārists jānis jubalts 
brīvajā laikā spēlē hokeju komandā Olaine 
un tās sastāvā piedalās arī Zemgales 
Amatieru hokeja līgas čempionātā.

Nesenajās Ozo ledus halles divu gadu jubilejas 
svinībās J. Jubalts pārstāvēja Ozolnieku pastip-
rināto komandu spēlē pret Latvijas izlases ho-
kejistu sastādīto komandu, jo no Jelgavas pār-
cēlies uz dzīvi Ozolniekos. Viņam vienu reizi 
izdevās pārspēt jauno un talantīgo Dinamo/
Ju niors vārtsargu Nikolaju Žukovu un kopā ar 
savu komandu svinēt uzvaru ar 9:5.

Par aizraujošo spēli starp Latvijas hokeja 
jaunajiem talantiem un vecmeistariem, kā arī 
sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem bija sajūs-
mināti ne tikai skatītāji, bet arī paši spēlētāji. 
Arī Jānis Jubalts: «Spēle ļoti patika. Ar profe-
sionāļiem ir ļoti viegli spēlēt kopā, jo viņi vien-
mēr atradīs iespēju, kā meistarīgi piespēlēt vai 
izveidot skaistu vārtu gūšanas momentu.» 

Jautāts, kad Prāta vētras mūziķis pievēr-
sies šim sporta veidam, viņš atbild, ka tas no-
ticis pirms vairāk nekā trim gadiem, iedves-
mojoties no kāda televīzijas šova. Tajā ho-
keju spēlēja cilvēki, kuri to pirms tam nekad 
nebija darījuši. «Pēc raidījuma man bija āķis 
lūpā – gribēju arī pats pārliecināties, uz ko 
esmu spējīgs šajā jomā,» uzsver J. Jubalts. 
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donats un veneranda Muižnieki savas 
zelta kāzas sagaidījuši labā omā un ir 
priecīgi par kopā saticībā un mīlestībā 
pavadītajiem gadiem.

Zelta kāzu gaviļnieki, ar sevi iepazīsti-
not, smejot attrauc: «Esam Muižnieki bez 
muižas!» Abi satikušies Tērvetē 1959. gadā un 
kāzas svinējuši jau 1960. gadā, kad Donats pie 
savas izredzētās devies uz Preiļiem. «Braucu 

pakaļ Venerandai ar smago automašīnu, un 
salaulājāmies mēs Līgo dienā,» stāsta Donats, 
paskaidrojot, ka tad bijuši grūtāki laiki un 
Līgo svētkus nav ļauts svinēt. 

«Jelgavā abi esam nodzīvojuši un nostrādā-
juši 41 gadu, kuru laikā ir gājis dažādi,» atceras 
Veneranda. 

Jaunajiem pāriem, kas kopdzīvi tikai sāk, 
Donats smejoties iesaka: «Lai ņem piemēru 
no mums!» Muižnieku pāris jaunajiem novēl 
mācīties piedot, bet pats svarīgākais veiksmī-
gai laulībai esot savstarpēja cieņa, kas mūs-
dienās diemžēl bieži vien izpaliek. 
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ozolniekos dzīvojošais latvijas izlases 
hokejists Miķelis rēdlihs kļuvis par 
4,4 kilogramus smagas un 55 centimetrus 
garas meitas justīnes tēti.

M. Rēdliha sievai Līvai atvase piedzima 19. maija 
rītā, līdz ar to šī ir svētku diena arī uzņēmējam 
un Jelgavas domes deputātam Dainim Liepi-
ņam – Līvas tēvam, kurš nu kļuvis par vectēvu. 

Piepildījies mediķu teiktais, kuri progno-
zēja, ka abu laimīgo vecāku pirmdzimtā būs 
meitiņa.

Hokejists, par prioritāti izvēloties ģime-
ni, devās prom no pasaules čempionāta ho-
kejā Vācijā, lai būtu kopā ar sievu tik nozī-
mīgā dienā.

Miķelis Rēdlihs un Līva Liepiņa apprecējās 
2009. gada jūlija sākumā Engurē, jūras krastā.

Miķeļa vecāki ir televīzijas režisori Maija 
Smildziņa un Jānis Rēdlihs. 

pirms ozolnieku pastiprinātās komandas 
spēles pret latvijas izlases hokejistu 
sastādīto komandu Ozo ledus halles divu 
gadu jubilejas svinībās aigars Cipruss un 
dainis liepiņš dāvāja Miķelim kreklu ar 
uzrakstu Justīnes tētis.

Miķelis 
rēdlihs 
kļuvis 
par tēvu

Ozo ledus halles divu gadu jubilejas 
svinībās hokeja līdzjutēji sacentās par 
jāņa jubalta dāvāto balvu metienos 
pa vārtiem. uzvarētājs saņēma kasti 
Mītavas alus.

Jānis Jubalts aizraujas ar hokeju

Muižnieki kopā pavadījuši pusgadsimtu

2010.  g A dA  j ū N I j s  •  N r .  6  ( 82 )  31



32  2010.  g A dA  j ū N I j s  •  N r .  6  ( 82 )

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 11 000. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

1 istabas dzīvokli Lielajā ielā, jelgavā. 28,8 m2, 2/5. 
Cena Ls 9900. 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 5000. Ir iespē-
jama nomaksa. Izmantojiet krīzi. T. 29223826. Uldis. 
www.realdi.lv.

1 istabas dzīvokli Meliorācijas ielā, Ozolniekos. 
33,8 m2. Cena Ls 8000. Ir iespējama nomaksa. Izman-
tojiet krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

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

Jūnijs – daiļliteratūras mēnesis
Soņa Hartneta

Rēgu bērns
Rēgu bērns ir poētisks stāsts par Me-
dijas dzīves līkločiem – no bērnības 
līdz pat sirmam vecumam. Meklē-
jot atbildi uz jautājumu – kas pa-
saulē ir visskaistākais? –, Medija iz-

brauc tālas zemes un iepazīst svešus ļaudis, 
tomēr atbildi tā arī neatrod. Kādu dienu mei-
tene pludmalē sastop Spalvi – neredzēti daiļu 
jaunekli, kas vairāk par visu mīl brīvību. aiz-
kustinošs stāsts par mīlestību, cerībām, vilša-
nos un dzīves piepildījuma meklējumiem.

Volfs Hāss

Silentium!
Kriminālromāna sižets vijas ap kādu 
noziegumu, kas norisinājies katoļu 
internātskolā Zalcburgā teju pirms 
divdesmit gadiem. Kad dzīves ru-
tīnas nomāktais izmeklētājs Bren-

ners ierodas, lai izmeklētu šo noziegumu, atklā-
jas, ka prestižā topošo priesteru skola slēpj ne 
vienu vien baisu noslēpumu. Vainīgā meklēju-
mi aizved spožā Zalcburgas festivāla aizkulisēs.

Luiss Sepilveda

Sirmgalvis, kas lasīja  
mīlas romānus
romāns aizved lasītāju uz nomaļu 
Ekvadoras ciematu, kurā savu dzī-
vi rāmi vada vecs vīrs, liels roman-
tiskās literatūras cienītājs. 
Kad dievu pamesto nostūri sāk 

terorizēt plēsīgs ocelots, sirmgalvim, kurš, kā 
izrādās, daudzus gadus pavadījis šuaru indi-
āņu vidū un labi pārzina džungļu dzīves liku-
mus, jāliek lietā sava pieredze.

Georgijs Gospodinovs

Dabiskais romāns
Kāds jauns rakstnieks, savādā kārtā 
arī saukts par georgiju gospodino-
vu, uzzina, ka sieva gaida bērnu no 
cita vīrieša un izlemj šķirties. Tāds ir 
šī romāna sižets koncentrēts vienā 
teikumā. Tomēr viss nav tik vien-

kārši – lasītājam nākas sastapties ar vienu pār-
steigumu pēc otra: stāstījumā ielido mušas, 
ieklīst mītiski personāži, mainās darbības no-
rises vietas un laiks. Vēstījumā lieliski sadzī-
vo sadzīviski apraksti, sapņi, abstraktas pār-
domas, rakstāmo romānu projekti, ceļojumu 
piezīmes ar apgūto vārdu glosārijiem un da-
žādu stereotipu interpretācijas...

jūnijā daiļliteratūras romāniem 
īpaša cena – 3 lati.

2 istabu dzīvokli Atmodas ielā, jelgavā. 56,9 m2, 4/5. 
Cena Ls 9500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

2 istabu dzīvokli Loka maģistrālē, jelgavā. 50,2 m2, 
8/9. Cena Ls 9900. 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 6000. 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 8000. 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 7500. Ir iespējama nomaksa. Iz-
mantojiet krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

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

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

Firmu logotipu izstrāde. T. 27404949.
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Iespiests Jelgavas 
tipogrāfijā

Berbela Vardecka

Ēd taču vienreiz 
normāli!
Palīdzība piederīgajiem, 
kuru meitas un partneres 
cieš no ēšanas traucējumiem 
Apgāds Mansards
anorektisku un bulīmisku 
meiteņu vai sieviešu piederī-

gie parasti ļoti cieš no viņu ēšanas traucēju-
mu sekām un bieži vien nezina, ko iesākt. ar 
laiku ēšanas traucējumi tik ļoti izvirzās priekš-
plānā, ka visa dzīve griežas tikai ap tiem, bet 
visu iesaistīto vēlmes, vajadzības un emocijas 
paliek novārtā. Piederīgie grib palīdzēt, bet 
ietekmēt nespēj gandrīz neko.
Berbela Vardecka ar uzskatāmiem piemēriem 
rāda, kā vecāki un partneri var palīdzēt pārva-
rēt ēšanas traucējumus un uzlabot savstarpē-
jās attiecības. Šī grāmata lieliski noderēs ne ti-
kai tiem cilvēkiem, kuru piederīgie cieš no ēša-
nas traucējumiem, bet arī pašiem ēdiena atka-
rīgajiem un citiem cilvēkiem, kas vēlas atrisināt 
ar dažādām atkarībām saistītās problēmas.

Ainis Ulmanis

Patiesībā bija tā
Futbols Latvijā (1907–2009)
Lielupes izdevniecība
Līdz šim apjomīgākais darbs par 
Latvijas futbola vēsturi. Vairākas 
grāmatā iekļautās tēmas – soci-
āldemokrātu futbols, Baigā gada 
un vācu laika notikumi, Latvijas futbolistu 
gaitas svešās zemēs, sieviešu un jauniešu fut-
bols – agrāk izdotajos darbos aplūkotas maz. 
grāmatā iekļauti statistikas dati par Latvijas 
valstsvienības cīņām, Latvijas meistarsacīk-
stēm un citiem turnīriem – gan par katru se-
zonu atsevišķi, gan dažādi kopsavilkumi.

Andis Grūtups

Maniaks
Apgāds Atēna
grāmata veltīta staņislava rogo-
ļova apsūdzībai seksuālos nozie-
gumos un slepkavībās – vienai 
no skandalozākajām lietām visā 
Latvijas tiesu procesu vēsturē un 
ļoti būtiskai un nozīmīgai tiesas prāvai. Lietai, 
kas parāda tā laika represīvās sistēmas vāju-
mu un spēku. Notikumi aptver laika posmu 
no 1979. līdz 1984. gadam.
slepkava un laupītājs staņislavs rogoļovs 
vienlaicīgi bija arī Iekšlietu ministrijas Krimi-
nālmeklēšanas pārvaldes slepenais līdzstrād-
nieks, milicijas aģents un provokators. Pusotra 
gada laikā viņš izdarīja desmit slepkavības un 
tikpat daudz nonāvēšanas mēģinājumu un iz-
varošanu. rogoļova noziedzīgās darbības cieši 
savijās ar slepenā ziņotāja un aģenta lomu.
darbs stāsta par milicijas operatīvo darbinieku, 
prokuratūras izmeklētāju, tiesnešu un advokā-
tu ikdienu. Viņu lomu noziedznieka aizturēša-
nā, apsūdzēšanā, notiesāšanā un aizstāvībā.
grāmata veltīta andra grūtupa mātes Lidijas 
Filatovas piemiņai, un tajā ietverti arī nelieli 
fragmenti no autora dzīves un darba.

Santa jūnijā
 «Bērnībā man likās, ka rīga ir sapnis, milzīga privilēģija!»
Latgales krāšņā puķe, aktrise Inga Misāne – atklāti par 
galvaspilsētas iekarošanu, mīlestību un asarām.
 Pēc ugunsgrēkiem mainījusies visa viņa dzīve... Liepājas 
skandalozākais uzņēmējs un šovmenis Luijs Fonteins.
 Visu pati? Stāsti par veiksminiecēm, kuru dzīvē vairs neatliek 
vietas vīrietim.
 Par viņu jūsmoja vidusskolnieces un vecmāmiņas. Viņa 
kaislības bija tumšas, bet viņa smiekli joprojām gaiši. rubrikā 
Leģenda – par Ģirtu Jakovļevu.
 auzāns, Maizītis, Strapcāns, dripe. Četri ļoti dažādi, taču 
vienlīdz šarmanti Jāņi dodas meklēt savas sapņu sievietes.

 sievietes, uzmanīgi! Kas ir viltīgie seksa pikaperi un kā neiekrist viņu tīklos.
 alla duhova, dejas imperatore. Intervija ar vienu no Krievijā slavenākajām rīdziniecēm.
 Vasaras modes tendence – pinumi! Aktuāli gan apavos, gan aksesuāros!
 grilēt var visu – gaļu, zivis, dārzeņus; galvenais – pareizā mērcīte!

Auto Bild Latvija jūnijā
 Studentu džips Dacia Duster rada satraukumu auto tirgū.
 Perfektas proporcijas apvienojumā ar sarkanu – koncepts 
2ettottanta atspoguļo Alfa Romeo Spider agrāko laiku panākumus.
 Pirkt vai nepirkt lietotas riepas? argumenti par un pret.
 Profesionāļu padomi: 4x4 izvēle – kurš apvidnieks der īstiem Latvi-
jas dubļiem? Vai iespējams nopirkt uzticamu auto par 1000 latiem?
 Mazais Hyundai i10 1,1 Classic salīdzinošajā testā gūst uzvaru pār 
Suzuki Alto, Citroen C1 un Chevrolet Spark.
 Izjaukts pa skrūvītei jeb kā izskatās Renault Laguna dzelži pēc 
nobrauktiem 100 000 km.

jūnija Klubā
 Numura intervija
Valsts policijas rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks Ints Ķuzis par 
to, kāpēc policisti kliedz zem tilta un kā dzimst ļaunums.
 divas dienas likumīgo kontrabandistu sabiedrībā
Pierobežā to sauc īstajos vārdos – benzinšķiku bizness.
 Tas ir interesanti
Būt par Šerloku Holmsu jeb kā privātdetektīvi izseko laulības pār-
kāpējus un vērienīgus afēristus.
 Kluba saruna
Ar slaveno pokera spēlētāju skotiju Ngjenu. Par to, cik viegli vin-
nēt miljonu un kā to iztērēt rekordīsā laikā. 

 Klubs ceļo
Filipīnās viss ir lēts. gan ananass, gan kokakola, gan motociklu īre. Tāpēc nav grūti sarīkot sev 
motociklistu vasaru Filipīnās, ko Klubs arī izdara.
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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



TREŠDiEn, 9. jūnijĀ
 Jelgavas kreklos – A pie mums Jelgavā, 
Dj Kaspars Markševics.
 Tonusā – mazās piektdienas dejas, Dj Po-
kemons.

CETURTDiEn, 10. jūnijĀ
 Tonusā – saulainās ceturtdienas deju mū-
zika ar DJ Groom.

PiEKTDiEn, 11. jūnijĀ
 Jelgavas kreklos – Miks Dukurs ar grupu, 
Dj Jax.
 Tonusā – Ray-ban piedāvā Golden Sun, 
Dj PM2AM un Dj Inspire.

sEsTDiEn, 12. jūnijĀ
 Jelgavas Latviešu biedrībai – 130
Plkst. 12 – svinību atklāšana pie Jāņa Čakstes 
pieminekļa Jelgavā.
Plkst. 13 – svinību turpinājums Ģederta Elia-
sa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā: aka-
dēmiķa un profesora Jāņa Stradiņa runa, Jel-
gavas Latviešu biedrības priekšsēdētāja Pauļa 
Rēveļa runa, svētku koncerts.
 Jelgavas kreklos – viegls pops un disko, 
Dj Andis.
 Tonusā – Live Synthetic Beats. Latviešu un 
ārzemju labākos klubu hitus prezentēs Ro-
berts Lejasmeijers, Dj Reverss un Dj Dzee. 
Latviešu klubu hiti dzīvajā – Oskars Muster-
manis (AK69). Drummer pret Dj. Klubu him-
nu šovs – desmitgades pazīstamākās klubu tē-
mas dzīvajā megamiksā. A cappella šovs.

sVĒTDiEn, 13. jūnijĀ
 Plkst. 10 Svētās Annas katedrālē – diev-
kalpojums ar aizlūgumu par Jelgavas Latvie-
šu biedrību.

PiRMDiEn, 14. jūnijĀ
 Plkst. 14 Svētbirzē – Komunistiskā ge-
nocīda upuru piemiņas dienai veltīts atceres 
brīdis.

TREŠDiEn, 16. jūnijĀ
 Jelgavas kreklos – Triānas parks, Dj Andis.
 Plkst. 19 kultūras namā – Ādolfa Alunā-
na Jelgavas teātra pirmizrāde. I. Pinne Lielā 
cerību stunda.
Komēdija trīs cēlienos. Režisori Arvīds Ma-
tisons un Andris Bolmanis. Biļešu cena Ls 3, 
2,50 un 2. Biļetes kultūras namā un Biļešu pa-
radīzes kasēs.
 Tonusā – mazās piektdienas dejas.

CETURTDiEn, 17. jūnijĀ
 Plkst. 19 kultūras namā – Ādolfa Alunā-
na Jelgavas teātra pirmizrāde. I. Pinne Lielā 
cerību stunda.
Komēdija trīs cēlienos. Režisori Arvīds Ma-
tisons un Andris Bolmanis. Biļešu cena Ls 3, 
2,50 un 2. Biļetes kultūras namā un Biļešu pa-
radīzes kasēs.
 Tonusā – saulainās ceturtdienas deju mū-
zika.

PiEKTDiEn, 18. jūnijĀ
 Jelgavas kreklos – Jāņu zaļumballe ar due-
tu Karakums, Dj Andris Ozols.
 Tonusā – PeR un Mārtiņa Freimaņa kon-
certs, noslēgumā Chik’N’Shick deju šovs.

sEsTDiEn, 19. jūnijĀ
 Jelgavas kreklos – viegls pops un disko, 
Dj Bonis.
 Tonusā – teatralizēti interaktīvs pasākums 
Indiāņi & COWboji, Dj Gustavito  un Feelgood. 
Karaoke pasaules čempionāta atlase @ chillout.

PiRMDiEn, 20. jūnijĀ
 Plkst. 16 kultūras namā – kluba Pīlādzī-
tis sarīkojums.

sVĒTDiEn, 23. jūnijĀ
 No plkst. 9 līdz 14 Hercoga Jēkaba lauku-
mā – Zāļu tirgus.
Plkst. 10 – kultūras 
programma ar Jelga-
vas amatiermākslas 
kolektīvu piedalīša-
nos. 
Plkst. 12 – konkursa 
Sakoptākais pilsētvides 
objekts laureātu apbalvošana.
Siera, alus, Jāņuzāļu un vainagu tirgotājus un 
amatniekus lūdzam sūtīt pieteikumus līdz 
15. jūnijam.
 No plkst. 21 līdz 22 Ozolnieku Jāņu pļavi-
ņā – ielīgošanas koncerts.
Kopā dziedāt, dancot un iet rotaļās palīdzēs 
deju folkloras kopa Dandari.
 No plkst. 22 līdz 4 Ozolnieku Jāņu pļa-
viņā – zaļumballe ar grupu Deficīts un Dinā-
ru Stundiņu.
Jūsu dejotpriekam – īsta deju grīda. Darbo-
sies Jāņu nakts bufetīte. Ieeja brīva.

PiEKTDiEn, 25. jūnijĀ
 Tonusā – visu laiku labākie hiti ar Dj Beat-L.

sEsTDiEn, 26. jūnijĀ
 Tonusā – Līgo afterparty kopā ar Dj Japāni. 
R’n’B zālē Dj Marchel.

PiEKTDiEn, 2. jūLijĀ
 Plkst. 19 Uzvaras parkā – humora šovs 
100 g Latvijas kopā ar grupu Baltie lāči un 
Balto lāču Muzikālo teātri.
Humoršova kvalitāti nodrošinās izcilie humo-
ra meistari J. Jarāns un D. Porgants, I. Burkov-
ska un jaunais dziedātājs A. Bumbieris. Biļe-
šu cena Ls 6, 5 un 4. Biļetes iepriekšpārdošanā 
kultūras nama kasē un Biļešu paradīzes kasēs.

PiEKTDiEn, 16. jūLijĀ
 Starptautiskais Smilšu skulptūru festivāls.

sEsTDiEn, 17. jūLijĀ
 Starptautiskais Smilšu skulptūru festivāls.

sVĒTDiEn, 18. jūLijĀ
 Starptautiskais Smilšu skulptūru festivāls.

PiEKTDiEn, 30. jūLijĀ
 Plkst. 20 Uzvaras parkā – muzikāla ko-
mēdija Tas trakais Bellacord šovs.
Autors un režisors V. Šoriņš.
TV kanāls TV-4 izsludina kārtējo dziedāša-
nas pasākumu koriem Bellacord šovu. Arī 
kāda pagasta kultūras centra vadība, vietējās 
domes bikstīta, nolemj, ka dalība izsludināta-
jā šovā ir vitāli svarīga.
Jauniestudējumā sev neierastās lomās ieju-
tīsies A. Auzāns un viņa vadītais Oranžais 
koris, J. Suvorova, Riču trio, grupas Iedomu 
spārni soliste I. Zēģele, aktieri M. Martinso-
ne, A. Robežnieks, J. Paukštello, A. Līvmane, 
J. Skanis un M. Brūveris. Scenogrāfs J. Jan-
sons, horeogrāfs A. Kivlenieks. Biļešu cena 
Ls 6, 5 un 4. Biļetes iepriekšpārdošanā kultū-
ras nama kasē un Biļešu paradīzes kasēs.

afiša

34  2010.  g A dA  j ū N I j s  •  N r .  6  ( 82 )

Aktīvās atpūtas kompleksā Citruss 
ar sacensībām ielu basketbolā un 
pludmales volejbolā 12. jūnijā tiks 
atklāta vasaras izklaides un aktīvās 
atpūtas pasākumu sezona jauniešiem 
un ģimenēm ar bērniem.

Turpmāk ik sestdienu Citrusā varēs atsvai-
dzināt prasmes basketbolā, volejbolā un 
novusā, kā arī asināt prātu zolītes turnīros. 

Paši mazākie apmeklētāji varēs lēkāt pa ba-
tutu un izbaudīt ūdens priekus bērnu baseinā.

Nesteidzīgākas atpūtas cienītāji varēs vi-
zināties ar laivām un katamarāniem, orga-
nizēt piknikus, izkarsēties pirtiņā un nakš-
ņot atpūtas kompleksā, kurā dienas garumā 
darbosies arī kafejnīca.

Pēc uzvarētāju noskaidrošanas ielu bas-
ketbola un volejbola sacensībās par ballīti 
rūpēsies Post Club, kas nodrošinās muzikālo 
fonu pasākumā arī dienā.

Ieejas maksa pieaugušajiem viens lats, 
bērniem līdz 12 gadu vecumam un pensio-
nāriem ieeja bez maksas. 

Citrusā ielu basketbols un 
pludmales volejbols






