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Domes gads –  
politiķi un eksperti

Viesnīcu ietilpība  
ir nepietiekama

Ceļot kļuvis  
izdevīgāk

Āra sportošanas  
iespējas pilsētā

Vai Jelgavā vajag 
krematoriju Kur mācīties 

tālāK

numura tēma





Guntis Vītoliņš, 
stādu audzētavas Dimzas īpašnieks 

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem numuriem, jūnija žurnāls Jelgavnieki.lv ir krietni la-
bāks un daudzpusīgāks. Tas, kas man pietrūka, bija pipariņš – vajadzētu kādu pa-
vilkt uz zoba, cilvēkiem liekot par to pasmaidīt. Žurnāls ir nedaudz par maigu – 
kādreiz vajag uzkāpt uz varžacīm, lai pirkstiem nagi noiet, respektīvi, ziņot par kādu stulbu atgadī-
jumu vai nejēdzību un kaunināt vaininiekus.

Diāna Eglāja, 
SIa Rino Moda veikala Estilo līdzīpašniece 

gan man, gan kolēģei, proti, otrai veikala līdzīpašniecei, jūnija žurnāls ļoti patika. Jāatzīstas, ka portālu 
jelgavnieki.lv mēdzam lasīt biežāk un esam ļoti gandarītas par to, ka pēc publikācijas par uzņēmumu 
pie mums bija vērojams apmeklētāju pieplūdums.

liene Ķīķere, 
ceļojumu aģentūras Star Tours biroja vadītāja

Veiksmīgi un izdevušies jūnija numurā man likās raksti par atpūtas un sportošanas iespējām uz un pie 
Lielupes. Par mēneša jaunievedumu, proti, kuponiem, man ir grūti spiest, cik tie ir iedarbīgi un cik cil-
vēku tos patiešām izmanto. runājot par jūnija žurnālu, noteikti jāpiemin, ka man ļoti patika tā prezen-
tācijas pasākums, it īpaši vēsturnieka andra Tomašūna stāstījums par Jelgavas pagātni. Tas man deva 
jaunu priekšstatu par vietu, kur atrodos. 

Karstais tālrunis
630 905 00 
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lAsĪTĀjU sERViss
Tālrunis: (+371) 63090500
E-pasts: redakcija@jelgavnieki.lv

TiPOGRĀFijA
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Jauna redaktore –  
misija tā pati vecā
Lai gan žurnālam Jelgavnieki.lv no jūlija ir jauna redaktore, mērķis un mūsu pastāvēšanas uzstādījums 
nav mainījies. Žurnāls joprojām palīdz jelgavniekiem dzīvot un izdzīvot šajā pilsētā, informē, analizē un 
uzmana, lai politiskā elite neaizmirst, ka viņu darba devēji ir vēlētāji, Jūs, mūsu lasītāji!

Jūlijs ir mēnesis, kad daudzus skolu absolventus nodarbina jautājums, kur mācīties tālāk? Tā ir svarīga 
izvēle ne tikai vidusskolēniem, bet arī tiem, kuri nupat beiguši devīto klasi, jo tā, visticamāk, ietekmēs 
viņu nākotni, vismaz trīs vai četrus gadus noteikti. Tamdēļ šajā numurā žurnāls Jelgavnieki.lv nāk talkā 
tiem jauniešiem un viņu vecākiem, kuri vēl svārstās un nav īsti izlēmuši, kur grib turpināt mācības vai 
studēt, taču zina, ka grib to darīt šajā pilsētā, un iespējas šeit ir. 

Sekojot jaunākajām tendencēm, kas parāda, ka arvien lielāku popularitāti gūst arodizglītība, mēs 
piedāvājam iepazīties ar Jelgavā un tās tuvumā esošajām iespējām. Savukārt rakstā par augstāko izglītību 
līdztekus jau zināmajai Latvijas Lauksaimniecības universitātei tiek apskatītas arī citas vietas, kur studēt, 
proti, dažādu augstskolu Jelgavas filiāles, tiesa gan, daļa no tām atrodas netālajos Ozolniekos. 

Tāpat ir pagājis gads, kopš darbu Jelgavas domē sācis jaunais sasaukums, tādēļ saviem lasītājiem mēs 
piedāvājam ne tikai pašu politiķu, bet arī ekspertu skatījumu par to. Man, kā žurnāla redaktorei, gribētos, 
lai tie tiktu lasīti ne tikai kā atskats uz pagātni, bet arī ar domām par nākotni, proti, oktobrī gaidāmajām 
Saeimas vēlēšanām. Neslēpšu, ka par mūsu mērķi uzskatu ne tikai informēšanu, bet arī audzināšanu. 
Jelgavnieki.lv mērķis nav teikt priekšā, par ko ir jābalso, vai kurš politiskais spēks ir labāks. Mēs gribam, 
lai mūsu lasītāji, ejot pie vēlēšanu urnām, atbildīgi izdara savu izvēli, nepaļaujoties tikai uz skaistām 
reklāmām un solījumiem. Man gribētos piesaukt izcilo vācu filozofu Imanuelu Kantu, kurš uzskata, ka 
apgaismība ir nepilngadība, kurā cilvēks atrodas savas vainas pēc, un šī nepilngadība izpaužas kā nespēja 
lietot savu sapratni bez citu vadības. Tikai gudri vēlētāji var ievēlēt tādus pašus politiķus un pēcāk no 
viņiem pieprasīt atbildību. 

Tāpat žurnālā lasāmi raksti, kas saistīti ar interesantu un dinamisku brīvā 
laika pavadīšanu. Ja grasāties doties ceļojumā, šis ir īstais laiks, jo cenas, 
salīdzinot ar iepriekšējām atvaļinājuma sezonām, ir kritušās. aktīvajiem 
un tiem, kas nolēmuši sākt nodarboties ar kādu sporta veidu, iesakām 
izlasīt rakstu par to, kur un ar kādiem āra sporta veidiem Jelgavā iespējams 
nodarboties bez maksas. 

Pārmaiņas ir piedzīvojusi pēdējā lappuse, kurā afišas vietā piedāvājam 
detalizētāku informāciju par dažādiem izklaides pasākumiem, šajā numurā 
plašāk aprakstot gaidāmo 4. Smilšu skulptūru festivālu. 

Patiesā cieņā, 

līga Greiškane, 
žurnāla Jelgavnieki.lv redaktore
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fotozibšņi

kalnciema klīves luteriskajā baznīcā 
27. jūnijā notika 155. jubilejas 
dievkalpojums. tajā piedalījās liepājas 
diecēzes bīskaps pāvils Brūvers, 
dekāns aivars gusevs un prāvests 
oskars laugalis.

par godu līgo svētkiem un jāņiem pilsētas 
centrā 23. jūnijā notikušais Zāļu tirgus pulcēja 
kuplu skaitu jelgavnieku un arī tirgotāju, 
kuri bija ieradušies ne tikai no tuviem, bet arī 
attālākiem novadiem un pat kaimiņvalstīm.

tirdzniecības centrā Pilsētas pasāža 
atvērts pilsētā otrais  lejamā alus veikals 
Pikniks. tajā var iegādāties astoņu šķirņu 
lejamo alu, tostarp Užavas, Brenguļu, 
Valmiermuižas, Tērvetes, Piebalgas, Butautu, 
kā arī divu veidu kvasu – Iļģuciema un Lāču.

tirdzniecības centrā Valdeka durvis vēris 
jauns veikals Bon Bon Accessories, kas 
jelgavniekiem turpmāk piedāvās modernu, 
mūsdienīgu un atšķirīgu bižutērijas preču 
sortimentu gan svinīgiem brīžiem, gan 
ikdienai.

vidusskolu absolventi 
un citi interesenti 
30. jūnijā varēja 
apmeklēt latvijas 
lauksaimniecības 
universitātes 
atvērto durvju 
dienu, kur skolēnus 
iepazīstināja ar 
augstskolas deviņām 
fakultātēm un caur 
dažādām spēlēm 
un uzdevumiem 
palīdzēja topošajiem 
studentiem atrast 
īsto fakultāti un 
prioritāro studiju 
programmu. 

jūnijs ir izlaidumu laiks skolās un augstkolās. latvijas 
lauksaimiecības universitāti absolvēja 1373 absolventi – 
1069 pamatstudiju programmās un 314 maģistri.

Ģederta eliasa jelgavas vēstures 
un mākslas muzejā no 10. jūlija līdz 
1. augustam skatāma izstāde, kas veltīta 
jelgavas diecēzes bīskapa antona justa 
50 gadu priesterības jubilejai.
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Foto: rolands Bartaševics, Elīna Lagzdiņa, www.llu.lv, www.ozoledushalle.lv, 
Līga greiškane, aigars Ieviņš un publicitātes foto

no 7. līdz 18. jūnijam Ozo ledus 
hallē notika sporta un atpūtas 
nomtetne Pingvīnu vasara 2010. tajā 
bērniem treneru vadībā tika mācīta 
slidošana, šorttreks, daiļslidošana, 
skrituļslidošana, deja un ritmika. 
pēc treniņiem mazie sportisti brīvo 
laiku pavadīja zīmējot, spēlējot 
dažādas spēles un darot citas 
interesantas lietas.

pārbaudes spēlē pret krievijas premjerlīgas čempionu – kazaņas 
Rubin – dublieriem latvijas kausa ieguvējs – futbola klubs Jelgava 
30. jūnijā piekāpies ar rezultātu 0:1. vienīgos vārtus otrā puslaika 
vidusdaļā guva Maksims žestokovs. 

gatavojoties starptautiskajam lakrosa turnīram, no 2. līdz 
4. jūlijam notika pirmā latvijas sieviešu lakrosa nometne. 
tajā piedalījās arī spēlētājas no jelgavas klubiem. 

jūnija beigās Īrijā notikušajā eiropas čempionātā svaru spiešanā guļus jelgavas kluba 
Apolons sportisti jana jansone un jānis lasmanis izcīnījuši zelta medaļas.

jūnija pēdējā 
nedēļā vācu 
kompānijas Wurth 
veikalā jelgavā 
notika Klientu 
dienas. uzņēmuma 
pārstāvji, 
piedāvājot uz 
vietas gatavotu 
hotdogu un 
jāņu sieru, bija 
ielūguši uz 
dažādu produktu 
prezentāciju gan 
esošos, gan jaunos 
klientus, ar kuriem 
nepiespiestā 
gaisotnē tika 
pārrunātas 
arī turpmākās 
sadarbības 
iespējas.

latvijas Hokeja federācija 9. jūlijā rīkoja 
biedrības ikgadējo kongresu. tajā par 
valdes locekli ievēlēja arī jelgavnieku, 
Ozo ledus halles īpašnieku daini liepiņu.
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arodizglītība kļūst 
arvien populārāka

arodizglītība

L i g i ta  L a p i ņ a 

F oto :  R o L a n d s  B a R ta š e v i c s

Iespējams, sabiedrībā pastāvošajam stereo-
tipam par to, ka arodskolās vidējo izglītību 
iegūst zemākā līmenī nekā citās vidusskolās, 
ir zināms pamats – profesionālās izglītības ies-
tādēs vispārizglītojošajos mācību priekšme-
tos ir mazāks stundu skaits nekā vidusskolās. 
Līdz ar to izglītojamiem mācību priekšmeta 
 programma jāapgūst īsākā laikā.

Mācīties stimulē stipendijas
Arodskolu audzēkņiem labi mācīties stimulē 
arī stipendijas. Valsts piešķirtā stipendija gan ir 
samazināta līdz 10 latiem mēnesī, taču audzēk-
ņus motivē arī Eiropas Sociālā fonda mērķsti-
pendijas, kuras pirmā kursa audzēkņi mēnesī 
var saņemt 20 latu apmērā, savukārt vēlākos 
kursos tās var saņemt līdz pat 50 latiem mēnesī. 

Jāpiebilst, ka tās apmērs atkarīgs no skolēnu 
sekmēm un apmeklētības.

interese varētu būt lielāka
Latvijā arodizglītību izvēlas vien ap 30 pro-
centiem jauniešu, kas ir gaužām maz, salī-
dzinot ar ārvalstīm, kur pamatskolas beidzē-
ju sadalījums – arodizglītību un vispārējo 
vidējo izglītību ieguvušie – ir proporcionāls, 
uzskata Jelgavas Amatu vidusskolas direkto-
re Edīte Bišere. «Ārvalstīs tas ir ierasti – vis-
pirms iegūt profesiju un tikai pēc tam sākt 
studijas universitātē,» zina stāstīt skolas di-
rektore. Viņa piebilst, ka papildu stimuls 
iegūt arodizglītību ir lielais bezdarbs valstī un 
arī Latvijā iegūtās augstākās izglītības zemais 
novērtējums ārvalstīs, taču ne visus mācīties 
gribētājus skola var uzņemt, jo tai nav die-
nesta viesnīcas. 

Līdzīgu viedokli pauž Jelgavas Amatnie-

cības vidusskolas direkto-
re Janīna Rudzīte, taču par 
mācīties gribētāju trūku-
mu nesūkstas. Viņa jau-
niešu interesi skaidro gal-
venokārt ar absolventu la-
bajām atsauksmēm. Ko-
pumā sabiedrībā tikai pa-
mazām veidojas viedoklis 
par labu arodizglītībai. Daļa skolas absolven-
tu domā stāties vai jau ir iestājušies universi-
tātē, viens no skolas absolventiem pašlaik pat 
studē doktorantūrā Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē, par ko skolas direktore īpaši le-
pojas. «Aptuveni 20 procentu mūsu absolven-
tu turpina izglītoties un iegūst augstāko izglītī-
bu, taču viņi jau studiju laikā ir konkurētspējī-
gi darba tirgū, kas mūsdienās ir ļoti liels pluss,» 
stāsta J. Rudzīte.

Zaļenieku arodvidusskolas direktore Lili-
ta Leoho uzskata, ka par arodizglītības iespē-
jām jauniešiem jāstāsta jau pamatskolas laikā, 
taču ir gandarīta par aizvien pieaugošo intere-
si un vēlmi papildu vidusskolas diplomam ie-
gūt arī kvalifikāciju. «Laikam jaunieši un viņu 
vecāki ir sapratuši, ka amats dzīvē ir zelta pa-
mats. Diemžēl pašlaik situācija ir tāda, ka so-
ciāli trūcīgā iedzīvotāju daļa augstskolā mācī-
ties nevar,» stāsta skolas direktore, piebilstot, 
ka arodizglītība sniedz arī iespēju vēlāk mā-
cīties universitātē, taču arods jau dos zināmu 
drošības sajūtu.

Pieprasītākie arodi
No Jelgavas Amatu vidusskolas piedāvātajām 
pieprasītākās jauniešu vidū ir pavāra, frizie-
ra un mazumtirdzniecības komercdarbinieka 
profesijas, ko skolas direktore skaidro ar lie-
lajām iespējām vēlāk sākt individuālo uzņē-
mējdarbību. Tāpat aizvien lielāku populari-
tāti skolā gūst pamata profesionālās izglītības 
programma Montāžas darbu atslēdznieks, taču 
kā, viņasprāt, perspektīvāko puišiem direk-

Visvairāk izvēlas apgūt pavāra, friziera, automehāniķa, datorsistēmu tehniķa, 
un grāmatveža profesijas. Mūsu pilsētā arodu iespējams apgūt Jelgavas 
amatu vidusskolā, Jelgavas amatniecības vidusskolā un Jelgavas Mūzikas 
vidusskolā, bet novadā – Zaļenieku arodvidusskolā. 

aizvien vairāk 
jauniešu pēc 
pamatskolas 
beigšanas 
vidusskolas vietā 
izvēlas iegūt arodu 
kādā no jelgavas 
arodskolām.
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tore izceļ metālapstrādes jomas programmu 
Ciparu programmas vadības darbagaldu iesta-
tītājs. «Kaut arī ar uzņēmējdarbību šie speciā-
listi varēs nodarboties maz, Jelgavā metālap-
strāde ir viena no prioritārām jomām, turklāt 
aptuveni divas trešdaļas metālapstrādes uzņē-
mumu Jelgavā ir ārvalstu investoru atbalstīti, 
tāpēc šajā jomā jauniešiem darba iespējas būs 
arī turpmāk,» tā E. Bišere.

Jelgavas Amatniecības vidusskolā piepra-
sītākās jauniešu vidū ir skolā apgūstamās au-
tomehāniķa, datorsistēmu tehniķa un viesmī-
lības pakalpojumu speciālista profesijas. J. Ru-
dzīte uzskata, ka šo profesiju popularitāte sais-
tīta ar nākotnes darba iespējām – Zemgalē va-
rētu būt aktuāla tūrisma attīstība, autotrans-
porta mehāniķi nākotnē varēs uzsākt privāto 
uzņēmējdarbību, savukārt datorsistēmu spe-
ciālisti, kā zināms, mūsdienās ir ļoti pieprasī-
ti un arī pietiekami labi apmaksāti. Amatnie-
cības vidusskolas direktori gan sarūgtina, ka 
aizvien mazāk jauniešu izvēlas iegūt mēbeļu 

galdnieka un apdares darbu tehniķa specia-
litātes. «Koka izstrādājumi Latvijā sastāda ie-
vērojamu kopprodukta daļu, tāpēc galdniecī-
ba ir perspektīva, bet, runājot par būvniecī-
bu, jauniešu bažas ir saprotamas, taču, domā-
ju, ka pēc četriem pieciem gadiem būvniecība 
atdzims un speciālisti atkal būs nepieciešami,» 
uzskata J. Rudzīte.

Populārākās profesijas, ko izvēlas Zaļenie-
ku arodvidusskolas audzēkņi, ir elektriķis un 
pavārs, bet šogad atkal popularitāti atgūst grā-
matveža profesija. Jautāta, kāpēc, viņasprāt, 
tieši šīs profesijas jauniešu vidū ir pieprasī-
tas, L. Leoho teic: «Šīs profesijas dod pietieko-
ši plašas darba iespējas, turklāt ne tikai Latvijā, 
bet arī ārvalstīs, par ko daudzi jaunieši pašlaik 
piedomā.» Skolas direktore par vienu no per-
spektīvākajām profesijām, ko piedāvā Zaļenie-
ku arodvidusskola, uzskata loģistikas darbinie-
ka specialitāti. «Šī mums ir jauna  programma, 
un tajā var pieteikties tikai jau vidusskolu ab-
solvējušie jaunieši, taču loģistikas speciālis-

ti ir nepieciešami arī Jelgavā, un viņu patlaban 
trūkst,» teic L. Leoho.

Mūziķus sagatavo mazāk
Vienlaicīgi ar vidusskolas atestātu profesiju 

var iegūt arī Kultūras ministrijas (KM) paspār-
nē esošajā Jelgavas Mūzikas vidusskolā. Skolas 
direktora vietniece mācību darba Ināra Puķīte 
skaidro, ka ekonomiskās situācijas dēļ skola sa-
gatavo aizvien mazāk jauniešu ar muzikālo iz-
glītību. «Visvairāk jauniešu vēlas kļūt par kor-
diriģentiem, jo kordiriģēšana ir latviešu tradī-
cija, taču patlaban mēs varam uzņemt vien di-
vus audzēkņus šajā programmā,» tā I. Puķīte, 
piebilstot, ka KM noteiktās prioritātes skolā ir 
orķestru instrumentu mācību programmas.

Tāpat I. Puķīte teic, ka vidusskolas audzēk-
ņiem ir ļoti labas sekmes. Muzikāliem cilvē-
kiem ir attīstīta matemātiskā domāšana. «Mū-
zika tā pati matemātika vien ir,» joko I. Puķīte. 
Turklāt skolēnus motivē arī stipendijas, kuru 
lielums ir atkarīgs no audzēkņu sekmēm. 
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Budžeta samazinājumu 
izjūt pasniedzēji
LLU mācību maksa šogad 1. kursā studējoša-
jiem tiks samazināta par vidēji 10 procentiem. 
Tāpat augstskolas īstenotajās unikālajās studiju 
programmās ir salīdzinoši liels valsts finansē-
to studiju vietu īpatsvars, taču jārēķinās, ka būs 
nepieciešamas labas zināšanas eksaktajās zi-
nātnēs – matemātikā, fizikā, ķīmijā un citās. 

Jostu savilkšana universitātē ietekmē pasnie-
dzējus, nevis studentus. «Samazinātais budžets 
ietekmē mācībspēku darbu, jo 85% no valsts do-
tācijas ir paredzēti personāla atalgojumam, līdz 
ar to daļa mācībspēku un personāls strādā ne-
pilnu darba laiku, kas, protams, neveicina izglī-
tības kvalitāti,» skaidro LLU mācību prorektors 
Arnis Mugurēvičs. Tāpat samazināta finansēju-
ma apstākļos ciešot arī materiāli tehniskais stu-
diju nodrošinājums, bet šo robu LLU plāno da-
ļēji kompensēt, izmantojot Eiropas rekonstruk-
cijas un attīstības fonda projekta LLU mācību 
infrastruktūras modernizācija līdzekļus 12,6 mil-
jonu latu apmērā. Tamdēļ 2010./2011. studiju 
gadā vidusskolu absolventi nepaliks bez iespē-
jam mācīties par valsts budžeta līdzekļiem.

Unikālas un tautsaimniecībai 
vajadzīgas programmas
LLU mācību prorektors atklāj, ka universitātē ir 
2736 valsts finansētas studiju vietas, no kurām 
2207 bakalaura un profesionālajās studiju 
programmās, 379 maģistra un 150 doktora 
studiju programmās. «Topošajiem studen-
tiem varēsim piedāvāt 743 valsts finansētas 

studiju vietas 22 pamatstudiju  programmās 
un 201 vietu 19 maģistra studiju programmās,» 
apgalvo LLU mācību prorektors. 

Daļa no LLU realizētajām studiju prog-
rammām ir unikālas, piemēram, veterinārme-
dicīnu, pārtikas higiēnu, lauksaimniecību un 
mežsaimniecību iespējams apgūt tikai šajā mā-
cību iestādē. 

LLU prorektors arī skaidro, ka daži studiju 
virzieni universitātē ir noteikti kā prioritāri, tā-
dēļ no valsts puses tie tiek vairāk atbalstīti. «Par 
prioritārajiem studiju virzieniem atzīti lauk-
saimnieciskā ražošana un ar lauku attīstību sais-
tītie studiju virzieni,» atklāj A. Mugurēvičs. 

Veterinārārsti būs 
vajadzīgi vienmēr
Viena no LLU fakultātēm, kas piedāvā apgūt 
Latvijā unikālu studiju programmu, ir Veteri-
nārmedicīnas fakultāte (VMF), kura ik gadu 
sagatavo divdesmit līdz trīsdesmit dzīvnie-
ku ārstu. Tās dekāns Gunārs Pētersons teic, ka 
pēdējos gados interese par šo profesiju palieli-
nās un uz budžeta vietām ir arī neliels konkurss. 
«Topošie veterinārmedicīnas speciālisti var ne-
uztraukties par darbu nākotnē. Lai gan ir ievē-
rojami samazināts dažādos valsts dienestos un 
inspekcijās nodarbināto skaits, privātās uzņē-
mējdarbības sfērās speciālistu pat trūkst,» zina 
stāstīt VMF dekāns. Viņaprāt, nozīmīgs faktors 
ir arī paaudžu maiņa, kura drīz skars nozari. 

Pieredzējušais universitātes mācībspēks 
uzskata, ka veterinārārsts ir specifiska profesi-
ja, uz kuru jaunieši parasti iet mērķtiecīgi, bieži 
vien jau no mazotnes sapņojot kļūt par dzīvnie-
ku ārstu. «Mēs cenšamies ik gadu veikt aptauju 
pirmkursnieku vidū, lai noskaidrotu, kas viņus 
pamudinājis studēt veterinārmedicīnu. Paras-
ti atbildēs dominē mīlestība pret dzīvniekiem, 
vēlme tiem palīdzēt, bet praktiskie apsvērumi 
atbildēs parādās ļoti maz,» tā G. Pētersons. Tā-
pēc nevar uzskatīt, ka šajā studiju programmā 
novērojama valsts politikas ietekme mudināt 
jauniešus studēt eksaktās zinātnes. 

Mežos daudz fizikas 
un matemātikas
LLU Meža fakultāte (MF) studentiem piedāvā trīs 
unikālus studiju virzienus – mežzinātne, mež-
saimniecība un kokapstrāde. Fakultātes dekāns 
Dagnis Dubrovskis teic, ka attiecībā uz šo jomu 

Latvijā palīdz fakti – tā ir tā tautsaimniecības 
nozare, kas arī patlaban valstī strādā ar pozitī-
vu bilanci. «Mežu nozare veido galveno eksportu 
valstī, tātad mežs ir dabas bagātība ne tikai Lat-
vijas, bet arī pasaules mērogā. Valsts mežu uzņē-
mumi uzrāda labus rezultātus un esmu pārlieci-
nāts, ka šī nozare būs pirmā, kas pilnībā atgūsies 
no ekonomiskās krīzes,» stāsta D. Dubrovskis. 
Šīs fakultātes beidzējiem ir iespēja strādāt kokap-
strādes un mežsaimniecības jomās. 

Ne velti, kā liecina informācija LLU mājas 
lapā, pērn lielākais konkurss uz valsts finansē-
tajām budžeta vietām pamatstudijās bija tie-
ši uz divām MF studiju programmām: Mežzi-
nātne un Mežinženieris. Šajās studiju program-
mās uz 25 budžeta vietām vidēji pretendēja ap 
120 studēt gribētāju.  

MF dekāns teic, ka topošajiem studentiem 
ir jābūt pietiekami labām zināšanām par fizikas 

un matemātikas vidusskolas kursa vielu, taču 
kā pozitīvo meža nozares profesijās min: «Tas 
ir radošs darbs dabā un svaigā gaisā, nevis vien-
muļa sēdēšana telpās no pulksten 8 līdz 17.»

Palielinās interese 
par lauksaimniecību
LLU ir vienīgā augstskola Latvijā, kura piedāvā 
Lauksaimniecības fakultātē (LF) apgūt aug-
stāko izglītību studiju programmā Lauksaim-
niecība ar specializāciju laukkopībā, dārzkopī-
bā, lopkopībā vai uzņēmējdarbībā lauksaim-
niecībā, turklāt – visos trīs studiju līmeņos. 
Vēlme studēt tieši šajā fakultātē pēdējo piecu 
gadu laikā ir nedaudz palielinājusies. LF dekāne 
Daina Kairiša to skaidro ar interesi par studijām 
valsts finansētajās studiju programmās, dažādu 

studēt aicina llu un 
divas privātās 
augstskolas

Jūlijā Jelgavas augstskolas 
un universitātes ver 
savas durvis, lai uzņemtu 
studētgribētājus pamata 
un maģistra studiju 
programmās. Studēt 
aicina ne tikai Latvijas 
Lauksaimniecības 
universitāte (LLU), bet arī 
privāto augstskolu filiāles. 
Pēdējās gan nepiedāvā 
apgūt eksaktās zinātnes, 
kuras valsts pasludinājusi 
par prioritārajām. 
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Eiropas Savienības fondu apguves iespējām jau-
najiem lauksaimniekiem, kā arī jauniešu apziņu, 
ka veiksmīgi var saimniekot vien tad, ja ir zinā-
šanas. «Visos laikos cilvēkiem ir bijusi vajadzīga 
pārtika, tas nozīmē, ka arī zināšanas par lauk-
saimniecības produkcijas ieguvi bija, ir un būs 
vajadzīgas arī nākotnē,» par studiju program-
mas perspektīvām runā D. Kairiša. 

Viņa gan neslēpj, ka daļa LF studentu stu-
dijas pamet nepabeigtas, taču šādu jaunie-
šu īpatsvars nav liels. «Lielākais studentu at-
birums vērojams pirmajā kursā – ap 20 pro-
centiem. Liela daļa jauniešu nav gatavi patstā-
vīgām studijām, kā arī viņu iepriekšējās saga-
tavotības līmenis tādos studiju kursos kā ma-
temātika, fizika un ķīmija ir viduvējs vai pat 
vājš,» stāsta LF dekāne. 

Pārtikas tehnologiem – 
nākotnes perspektīva
Pārtikas tehnoloģijas fakultātē (PTF) studenti 
var apgūt divas – Pārtikas zinību un Pārtikas 
produktu tehnoloģiju – Latvijā unikālas studiju 
programmas. PTF dekāne Inga Ciproviča teic, 
ka fakultātē tiek gatavoti speciālisti galveno-
kārt pārtikas nozarei, pēc kuriem pieprasījums 
ir pašlaik un būs arī turpmāk. Šie speciālisti 
var strādāt, piemēram, pārtikas ražošanas uz-
ņēmumos vai tos uzraugošajās institūcijās, pie-
mēram, Pārtikas un veterinārajā dienestā. Fa-
kultātes dekāne arī atklāj, ka liela daļa šī gada 
absolventu jau tagad esot atraduši darbu. Viņa 
piebilst, ka joma ir perspektīva, bet, protams, 
nākotnes darbs ir lielā mērā atkarīgs no paša 
absolventa ambīcijām un gribasspēka, jo daļa 
beidzēju vēlas uzreiz strādāt lielos un prestižos 
uzņēmumos, taču vispirms sevi darba tirgū ir 
jāpierāda arī šīs fakultātes absolventiem.

Taču līdz diploma saņemšanai topošajiem 
PTF studentiem jārēķinās ar nopietnām studi-
jām, kas prasa pacietību un mērķtiecību, kā arī 
fakultātē tikai priecāsies, ja studentam būs la-
bas iepriekšējās zināšanas ķīmijā, fizikā un ma-

temātikā. «Taču, ja arī atzīmes un sekmes, ab-
solvējot skolu, šajos priekšmetos nav tik labas, 
negribētu teikt, ka jaunietim noteikti jāizvēlas 
cita studiju joma,» pārliecināta I. Ciproviča.

Meitenes uz ainavu arhitektiem – 
puiši uz būvniekiem
Ūdenssaimniecība un vides zinātne, lauksaim-
niecības nozīmes inženierbūves, ainavu arhi-
tektūra, zemes ierīcības specialitātes Latvijā 
var apgūt tikai LLU Lauku inženieru fakultātē 
(LIF). Fakultātes prodekāns Kārlis Siļķe norāda, 
ka salīdzinoši nedaudz studentu nolemj pār-
traukt studijas pusratā. Ir jaunieši, kuri spiesti to 
darīt tādēļ, ka samazinājās budžeta vietu skaits. 
«Mazāk pārtrauc mācības tajās specialitātēs, 
kur konkurss ir lielāks. Vairāk – kur konkurss 
mazāks,» norāda K. Siļķe, piebilstot, ka mazāk 
mācības pamet tajās specialitātēs, kur vairāk 
meiteņu, piemēram, Ainavu arhitektūras un plā-
nošanas un Zemes ierīcības un Vides un ūdens-
saimniecības studiju programmās, vairāk – kur 
pārsvars puišiem, piemēram, Būvniecības spe-
cialitātē. «Protams, darbojas arī daudzi citi stu-
dentiem nozīmīgi faktori,» teic LIF mācībspēks. 

Mācīties aicina arī 
augstskolu filiāles
Jelgavniekiem un citiem tuvumā dzīvojoša-
jiem ir iespēja studēt Baltijas Psiholoģijas un 
menedžmenta augstskolā (BPMA) un Baltijas 
Starptautiskajā akadēmijā (BSA). Abas atrodas 
Ozolnieku novadā. 

Ozolniekos atrodas BSA Jelgavas filiā-
le. Tās vadītājs Vladimirs Jefremovs atklāj, ka 
tajā iespējams apgūt tādas specialitātes kā Ju-
risprudence, Uzņēmējdarības vadīšana un Sa-
biedrisko attiecību vadīšana. «Mācību mak-
sa šajā gadā mums paliks tāda pati kā iepriekš, 
piemēram, tiesību zinātnes apgūstošajiem die-
nas nodaļā mācību maksa par semestri pirma-
jā gadā ir 500 lati. Tikpat arī nākamajā, bet tre-
šajā kursā tā jau samazinās uz 488, bet pēdē-

jā gadā mācības maksā tikai 385 latus,» mācību 
maksas apjomus skaidro V. Jefremovs, piebils-
tot, ka līdzīgi ir arī citās studiju programmās. 
Viņš skaidro, ka BSA mērķauditorija ir gan vi-
dusskolu absolventi, gan tādi, kuri vēlas iegūt 
otru un pat trešo augstāko izglītību. «Protams, 
lielākā daļa gan ir jauni cilvēki, kuri tikko vai 
tikai pirms pāris gadiem pabeiguši vidussko-
lu,» tā BSA Jelgavas filiāles vadītājs. 

V. Jefremovs norāda, ka liela daļa ārvalstu 
studentu ir no bijušās Padomju Savienības, jo 
viņiem BSA ir iespēja mācīties krievu valodā. 
Taču mācības notiekot arī angliski. Tāpat viņš 
uzteic Jelgavas filiālē strādājošo mācībspēku 
profesionalitāti, piebilstot, ka tajā lekcijas va-
dot Latvijas lielāko universitāšu pasniedzēji. 

Tāpat Ozolniekos atrodas BPMA Jelgavas fi-
liāle. Tajā iespējams studēt šādās programmās: 
profesionālā bakalaura studiju programmā Psi-
holoģija, kas sniedz iespēju iegūt psihologa asis-
tenta kvalifikāciju; profesionālā studiju program-
mā Sociālais darbs; kā arī pirmā līmeņa studiju 
programmā Sociālās palīdzības organizators. 

Lai iegūtu bakalaura grādu, cilvēkam die-
nas nodaļā jāmācās četri, bet nepilna laika no-
daļā – četri ar pusi gadi, savukārt pie pirmā lī-
meņa profesionālās izglītības klātienes studen-
ti var tikt pēc četriem semestriem, bet neklātie-
nes – pēc pieciem. 

Daugavpils universitātes filiāle 
studentus neuzņems
Jelgavā atrodas Daugavpils universitātes (DU) 
filiāle. Tiesa gan, 2010./2011. mācību gadā tā 
studēt gribētājus neuzņems. Tās direktore Lidija 
Līdaka skaidro, ka pārlieku mazās intereses dēļ 
tika pieņemts lēmums studentus šogad neuz-
ņemt. «Mēs piedāvājam divas studiju program-
mas – pirmsskolas un pamatizglītības skolo-
tājs,» teic L. Līdaka, piebilstot, ka DU filiālē stu-
denti varējuši mācīties tikai nepilna laika prog-
rammās. «Mums arī nav budžeta vietu, mācības 
ir tikai par maksu,» atklāj filiāles vadītāja. 

iegūtais 
diploms 
augstkolu 
beidzējiem 
vēl negarantē 
darba un 
karjeras 
iespējas.
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nesaimnieciskums 
visās jomās
«Jaunais pašvaldības sasaukums strādā tikai 
gadu, taču būtībā nekas nav mainījies – viss 
palicis tāpat, kā bija arī pirms trim un pieciem 
gadiem. Tas tādēļ, ka pašvaldībā saglabājies 
līdzšinējais darba stils – augstprātīgs domes 
priekšsēdētājs, kurš opozīciju diemžēl uztver 
vien kā savdabīgu suvenīru, nevis būtiska 
jelgavnieku skaita pārstāvi,» domes gadu 
komentē politikas zinātnes maģistrs Ivars Jako-
vels. Atskatoties uz pašvaldības darbiem pagā-
jušā gada laikā, I. Jakovelam nākot prātā vien 
nolaidība un bezdarbība – skandāls ap Jelga-
vas biznesa inkubatoru, nenormāli augstās au-
tobusu biļešu cenas, ko veicina nesaimnieciska 
darbība un konkrēta uzņēmuma interešu lobē-

šana, sasāpējušais jautājums ar rindām bērnu-
dārzos, ko varētu atrisināt, izlīdzinot dotāciju 
starp pašvaldības un privātajām pirmsskolas 
izglītības iestādēm, nevis ceļot jaunu bērnu-
dārzu, kura būvniecības izmaksas būtiski pār-
sniedz tirgus cenu līmeni. 

«Joprojām nepamet sajūta, ka kultūras 
pasākumi mūsu pilsētā tiek organizēti tikai 
ar vienu mērķi – slavināt un popularizēt do-
mes vadību. Ielas nopietni tiek remontētas ti-
kai pašvaldību vēlēšanu gadā, bet Jelgavas ne-
kustamā īpašuma pārvalde (JNĪP), šķiet, do-
māta nevis iedzīvotājiem, bet iedzīvotāji – tai!» 
skarbs ir politologs. Tāpat I. Jakovels uzsver, ka 
pavisam dīvains viņam šķiet pašvaldības mier-
izlīgums ar domes priekšsēdētāja partijas bied-
ru par faktisku Jelgavas lidlauka iznīcināšanu, 
izpārdodot tā skrejceļa plāksnes un veikli no-
pelnot uz šā darījuma rēķina. «Kā nonsenss jā-
min vēl kāds fakts – laikā, kad būtiski saruku-

ši pilsētas ienākumi, Jelgavas parādsaistības ir 
par 20 procentiem lielākas nekā pašvaldības 
kopējais gada budžets. Gribētos, lai domes va-
dība un pozīcijas pārstāvji atcerētos, ka viņus 
strādāt pilnvarojuši iedzīvotāji un ka vajadzē-
tu darboties viņu, nevis savās personiskajās vai 
kāda ekonomiska vai politiska grupējuma inte-
resēs,» teic I. Jakovels. 

jnĪP vadība joprojām 
tiek saudzēta
Politologs Jevgēnijs Iļjinskis uzskata, ka viena 
no būtiskākajām problēmām, kas šī gada laikā 
nav risināta un ir sasāpējusi jau ilgāku laiku, ir 
domes vadības nevēlēšanās prasīt paskaidro-
jumus no JNĪP vadības, par spīti daudzajām 
sūdzībām un skandāliem. «Diemžēl, neesmu 
sekojis, vai iestādes vadītājs Juris Vidžis ir ie-
sniedzis paskaidrojumu Andrim Rāviņam par 
skandālu, kas bija īsi pirms pašvaldību vēlēša-
nām un kas darīts lietas labā,» uzsver J. Iļjinskis. 
Viņš norāda, ka vēl aizvien rodoties jautājums 
par to, kā iespējams, ka pilsētas vadība nezina, 
kur viņiem atrodas un kā izskatās pilsētas attīs-
tības plāns tuvākajiem pieciem gadiem, jo bieži 
dažādi darbi tiekot darīti nesaskaņoti un nelo-
ģiskā kārtībā – sākumā tiek atjaunoti ceļi, pēc 
tam ceļi tiek uzrakti un atjaunota infrastruktū-
ra, sākumā tiek apgriezti un sakopti koki ielas 
malā, pēc mēneša tie tiek nozāģēti un likvidē-
ti, jo notiek ielu atjaunošana. Taču politologs 
norāda, ka šī neesot vienīgi Jelgavas problēma. 

Raugoties nākotnē, J. Iļjinskis teic, ka no ie-
dzīvotāja viedokļa gribētos, lai tiktu sakārtota un 
labiekārtota Pasta sala. «Tad pilsēta iegūtu jaunu 
atpūtas zonu un varbūt tas sekmētu tūristu skaita 
palielināšanos,» stāsta politologs. Tāpat viņš cer, 
ka tiks pabeigts Zemgales Olimpiskais centrs, 
kas būšot liels ieguvums pilsētai. 

«Obligāti pilsētas pārvaldei jāiesaistās dzelz-
ceļa stacijas – gan Jelgavas, gan Cukurfabrikas – 
labiekārtošanas darbos un stāvvietu problēmu 
risināšanā, jo liela daļa pilsētas iedzīvotāju strā-

Lai gan politikas ekspertu domas par paveikto un nepaveikto gada laika dalās, visi ir 
vienisprātis par to, ka līdz nākamajām vēlēšanām pārmaiņas domē un tās vadības darba 
stilā nav gaidāmas. 

tuvākajā laikā 
pārmaiņas domē 
neprognozē
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dā ārpus Jelgavas un šis viņiem ir aktuāls jau-
tājums,» teic politikas eksperts. Tāpat pašvaldī-
bas vadībai tuvāko gadu dienaskārtībā jāiekļauj 
jautājums par Jelgavas lidostas attīstību. «Iespē-
jams kā kravas lidostu, kas piesaistītu uzņēmēj-
darbību. Bet pēc būtības, šo lidostu attiecīgi at-
tīstot, var izveidot arī kā pasažieru lidostu ar lē-
tākām nodevām, kas nāktu par labu gan pašval-
dībai, gan Latvijai kopumā,» tā politologs. 

Taujāts, vai tuvākajā laikā kaut kas varētu 
mainīties domes pozīcijas un opozīcijas attiecī-
bās, J. Iļjinskis ir skeptisks, jo šaubās, ka gaidā-

mas kādas pārmaiņas uz labo pusi, kas sekmē-
tu konstruktīvāku domes darbu. «Veselīga un 
konstruktīva opozīcija ir nepieciešama ikvie-
nā pilsētā, bet koalīcijai vajadzētu vairāk ņemt 
vērā opozīcijas kritiku un viedokli, jo bie-
ži vien tas ir pamatoti,» tā politologs, piebils-
tot, ka esošajos, sarežģītajos finanšu apstākļos 
ir svarīgi uzklausīt opozīciju un meklēt kopī-
gus risinājumus, no kuriem pašvaldības iedzī-
votāji būtu lielākie ieguvēji.

Taču kopumā uz visas Latvijas un Eiropas 
fona, Jelgavas domes darbu politologs vērtē kā 
labu, jo jomās, kas attiecas tieši uz pašvaldī-
bas kompetenci, situācija nav kļuvusi sliktāka. 
«Ceļi tiek atjaunoti par spīti krīzei. Protams, 
atsevišķs stāsts ir tas, kā tas tiek darīts, bet ko-
pumā šis darbs ir vērtējams pozitīvi. Rīgā no 
kolēģiem arvien biežāk gadās dzirdēt pozitī-
vu izbrīnu par dažādiem kultūras pasākumiem 
Jelgavā gan brīvdabā, gan Jelgavas kultūras 
namā,» rezumē J. Iļjinskis. 

Opozīcija 
neļauj atslābt
Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) 
Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) lektors Andis 
Kursītis uzskata, ka Jelgavas pārvalde ar domes 
priekšsēdētāju Andri Rāviņu priekšgalā ir pava-
dījusi pietiekami mierīgu un stabilu laiku. Tamdēļ 
lielā mērā vara tikai nostiprinās, ja pēc vēlēšanām 
iegūst atkārtotu vēlētāju mandātu. «Tieši šādā si-
tuācijā savu darbu sāka Andra Rāviņa vadītā koa-
līcija. Līdz ar to nekādas straujas izmaiņas domes 
administrācijā un aktīvās darbībās nenotika, 
vismaz, publiskajā telpā aktīvi tas neizskanēja, jo 
varēja turpināt darboties pēc jau iepriekš veikta-
jām iestrādēm,» uzskata A. Kursītis. 

Eksperts arī norāda, ka kopumā Jelgavas 
dome nav satricināta ar ļoti lieliem skandāliem. 
Protams, opozīcija strādā un neļauj atslābt, to-
mēr tās iespējas ir salīdzinoši mazas. «Līdz ar 
to, šo deputātu ierocis ir komunikācija ar sa-
biedrību brīžiem objektīvi, brīžiem arī populis-
tiski,» pārliecināts LLU mācībspēks, piebilstot, 
ka opozīcija domes priekšsēdētājam ir pārme-
tusi nesaimnieciskumu, jo ir skaidrs, ka ilgsto-

ša atrašanās pie varas izveido kooperatīvas sai-
tes ar dažādiem uzņēmumiem, jo nepārtraukti 
jau notiek dažādu projektu attīstība. «Ļoti būtis-
ki, ka turpinās Zemgales olimpiskā centra būv-
niecība, svarīgi, ka notiek ceļu projektu attīstība. 
Nesen, protams, izskanēja arī neveiksmes saim-
niekošanā – lidlauka plākšņu pārdošana,» spriež 
SZF lektors. Viņš ir pārliecināts, ka Andra Rāvi-
ņa valdība darbojas stabili un pašpārliecināti, jo 
vēlētāji jau ilgāku laiku viņiem uzticas.

Pārāk maz 
cilvēciskā kontakta
Uz to, ka šajā sasaukumā daudz asākas ir pozī-
cijas un opozīcijas attiecības un to, ka rīvēšanās 
notikusi visu gadu, norāda LLU SZF dekāns un 
asociētais profesors Voldemārs Bariss. «Taču 
citādi viss ir bijis tāpat kā iepriekš,» lakonisks 
ir V. Bariss. Viņš norāda, ka kopumā vēlētāji 
vietējai varai uzticas, ko pierādot tas, ka daļa 
deputātu, tostarp mērs Andris Rāviņš, ir ievē-
lēts jau vairākkārt. «Taču pietrūkst varas cil-
vēciskā kontakta ar iedzīvotājiem, jo pašval-
dības vadību Jelgavas iedzīvotāji redz tikai 
svētku mundieros,» tā SZF dekāns, piebilstot, 
ka arī domes oficiālais izdevums Jelgavas Vēst-
nesis neveicina pretējo, jo pārāk liela uzmanība 
tiekot pievērsta nevis problēmām un iedzīvo-
tāju informēšanai, bet gan domes tēla spodri-
nāšanai. V. Bariss šaubās, vai laikā līdz nāka-
majām pašvaldību vēlēšanām kaut kas Jelgavas 
domē varētu mainīties. 

«Tāpat es nedomāju, ka vietējo varu ietek-
mēs parlamenta vēlēšanu iznākums,» skaidro 
LLU mācībspēks un politikas notikumu vēro-
tājs V. Bariss. 

Pašlaik ir svarīgi 
pozīcijai un 

opozīcijai meklēt 
kopīgus risinājumus

J. Iļjinskis

Mēram andrim rāviņam tiek pārmesta augstprātība, bet domes pozīcijai – nevēlēšanās veidot dialogu ar opozīciju un viņu priekšlikumu 
ignorēšana.

tuvākajā laikā 
pārmaiņas domē 
neprognozē
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politika

domes deputāti vērtē 
gada laikā paveikto

L ī g a  g R e i š k a n e ,  R o L a n d s  B a R ta š e v i c s 

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

Zaļo un zemnieku savienības 
deputāti
Andris Rāviņš, 
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Pats galvenais, ka Jelgavas domē ir izveidojusies 
stabila koalīcija, kas aktīvi darbojas un atbildī-
gi pieņem pilsētai svarīgus lēmumus. Prioritā-
tes nav mainījušās: izglītība, ražošanas attīstība 
un pilsētas infrastruktūras sakārtošana. 

Viens no grūtākajiem uzdevumiem bija šī 
gada budžeta sabalansēšana. Diemžēl valsts, ie-
priekš nesaskaņojot, ir pašvaldībai deleģējusi 
vairākas funkcijas, samazinot tām paredzēto fi-
nansējumu. Lai saglabātu pilsētniekiem sniegto 
pakalpojumu apjomu un kvalitāti iepriekšējā lī-
menī, esam būtiski samazinājuši pašvaldības iz-
devumus un tajā strādājošo darba algu fondu. 

Šajā laikā svarīgi ir neapstāties un turpināt 
pilsētas attīstību, piesaistot Eiropas Savienības 
fondu līdzekļus. 2009. gadā Jelgavas investīciju 
projektu veidā ir piesaistīti vairāk nekā 18,5 mil-
joni latu. Tas dod iespēju ne tikai turpināt iesāk-
tos, bet arī sākt jaunus projektus. 

Dace Olte, 
Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras 
Jelgavas nodaļas vadītāja
Pēc vairākkārtīgiem atgādinājumiem sniegt at-
bildes un vērtējumu par domes gada laikā pa-
veikto, Jelgavnieki.lv atbildi no deputātes tā arī 
nesaņēma. 

Vilis Ļevčenoks, 
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks
Esošajā ekonomiskajā situācijā pašvaldībām 
svarīgi ir maksimāli piesaistīt Eiropas Savienī-
bas finansējumu un turpināt pilsētas attīstību. 
Mums ir izdevies realizēt vērienīgus projektus 
Jelgavas infrastruktūras sakārtošanā. Pie nozī-
mīgākajiem vēlos nosaukt ieguvumu izglītības 
jomā – iepriekšējā gadā ekspluatācijā nodoto Jel-
gavas 4. vidusskolas piebūvi ar jauno koncertzāli. 
Vienlaicīgi pie jaunajiem objektiem tika sakārto-
tas arī ielas, tā veidojot pievilcīgu pilsētvidi. 

Turpinām realizēt sen plānotos darbus – 

rekonstruējam Lielo ielu no Dambja ielas līdz 
Māras ielai un Dobeles šoseju līdz Svētes til-
tam. Labus rezultātus siltuma ekonomijai uz-
rādījis kopīgi ar Vācijas Vides ministriju reali-
zētais dzīvojamās mājas Helmaņa ielā 3 pilnas 
renovācijas projekts. 

Mintauts Buškevics, 
pašvaldības aģentūras Kultūra direktors
Šo gadu domē vērtēju pozitīvi, jo nebija viegli 
sabalansēt pilsētas budžetu, taču iecerētie pro-
jekti ieguva līdzfinansējumu un ir apstiprinā-
ti, līdz ar to Jelgavai esam piesaistījuši Eiropas 
struktūrfondu līdzekļus, kas ir vienīgais papild-
finansējums pilsētas samazinātajam budžetam.

Esmu gandarīts, jo ir izdevies panākt to, ka 
kultūras sfērai ir salīdzinoši neliels budžeta sa-
mazinājums. Kļūstot par deputātu, es izvirzī-
ju uzdevumu – saglabāt gan pilsētā izveidotās, 
gan tautas mantojuma tradīcijas. 

Domājot par nākotni, ceru, ka pozīcijai va-
rētu pievienoties daži opozīcijas deputāti. Uz-
skatu, ka dzīves pareizais uzstādījums ir būt 
par, nevis cīnīties pret.

Andrejs Garančs, 
LLU direktors
Ir skaidrs, ka Latvija un arī Jelgava atrodas ļoti 
sarežģītā ekonomiskajā situācijā, tamdēļ līdzek-
ļi ir jāsamazina arī tādām būtiskām jomām kā 
izglītība un sociālā sfēra. Taču gribas ticēt, ka 
situācija mainīsies. Par spīti ierobežotajiem lī-
dzekļiem, daudz ko tomēr ir izdevies izdarīt. 
Līdzekļu trūkuma dēļ nav izdevies piesaistīt 
dažādu jomu speciālistus, kuri sniegtu vērtēju-
mu par daudzām lietām. 

Saskaņas centra deputāti
Valentīns Grigorjevs, 
SIa LVZ ražošanas direktors
Šī gada laikā esmu centies darboties jelgavnie-
ku labā, taču ar skumjām jāsecina, ka opozīci-
jas priekšlikumos pozīcija neieklausās, tamdēļ 
mums neizdodas realizēt savas ieceres. Tajā pašā 
laikā ir liels prieks par piecu opozīcijas depu-
tātu, tostarp manu, rosīšanos, kas tomēr kavē 
otrai pusei pieņemt tikai viņiem un to sabiedro-
tajiem, nevis jelgavniekiem izdevīgus lēmumus. 

Izvērtējot manis, kā Jelgavas domes deputā-
ta, gada laikā paveikto, jāsecina, ka tomēr nav iz-
devies realizēt ieceri par Revīzijas komisijas iz-
veidošanu, lai gan tas palielinātu sabiedrisko 
kontroli, tādēļ lēmumi tiktu pieņemti atbildīgāk.

Tāpat opozīcijas deputātiem, tostarp man, 
nebija iespējas piedalīties šī gada budžeta veido-
šanā. Vienīgais veids, kā opozīcija varēja pieda-
līties šajā procesā, bija balsošana par vai pret to.

ludmila Gineite, 
Jelgavas 2. pamatskolas direktore
Pirmo reizi strādāju kā deputāte, tāpēc man ir 
diezgan grūti izvērtēt savas darbības līmeni. Ne-
skatoties uz nopietnām problēmām mūsu valstī, 
pilsētā turpināja strādāt pie šādiem projektiem: 
4. vidusskola, Zemgales Olimpiskais centrs, 
Svētās Trīsvienības tornis, Ģederta Eliasa Jelga-

vas Vēstures un mākslas muzejs. Prioritātes ir 
palikušas nemainīgas – izglītība un sociālā sfēra. 

Deputātes darbības laikā pie manis ir vēr-
sušies 11 vēlētāji: deviņiem izdevās palīdzēt, 
divi lūgumi ir risināšanas stadijā. Organizēju 
palīdzību trūcīgajām ģimenēm – 97 ģimenes 
uz svētkiem saņēma produktu paciņas.

Andrejs Eihvalds, 
Izglītības un zinātnes studiju fonda projektu 
vadītāja asistents
Man ir grūti izvērtēt savu kā deputāta ieguldī-
jumu pilsētas attīstībā, jo tas tomēr ir koman-
das darbs, un es esmu tikai viens no tās elemen-
tiem. Diemžēl šī gada laikā neizdevās panākt to, 

aprit gads, kopš darbu sāka jaunais pilsētas domes sasaukums, tamdēļ Jelgavnieki. lv 
iztaujāja deputātus par paveikto, nepaveikto, kā arī nākotnes iecerēm.

No jūlija 
konstantās summas 

vietā deputāti 
saņems atbilstoši 
nostrādātajam, ar 
likmi 10 lati stundā
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lai skolotājiem piešķir atvieglojumus sabiedris-
kajā transportā. Protams, piecdesmit santīmi 
arī citiem pasažieriem ir ļoti augsta cena, taču 
šaubos, vai tuvākajā laikā tas varētu mainīties. 

Jaunā laika deputāti
Aigars Rublis, 
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks
Lai gan pašvaldības ieņēmumi ir samazinā-
jušies un būtiski ir samazināti izdevumi paš-
valdības iestādēm, sociālais budžets šogad ir 
plānots ar 17% pieaugumu un kopumā tas ir 
2 929 186 latu.

Ir sākts darbs pie Zemgales reģiona kompe-
tenču centra izveides, kura pamatā tiks sākts jau-
ns virziens profesionālās izglītības kvalitātes cel-
šanai Jelgavā. Šogad ir sākti remontdarbi un nā-
kamajā gadā durvis vērs jauns pašvaldības bēr-
nudārzs, kurā jaunas vietas tiks nodrošinātas 
250 bērniem. Izveidota Jaunatnes lietu konsulta-
tīvā komisija un Sociālo lietu konsultatīvā komisi-
ja, kurā piedalās lielākās Jelgavā esošās sabiedris-
kās organizācijas. 

Andris Ķipurs, 
SIa Jelgavas pilsētas slimnīca valdes loceklis
Gada laikā paveikto vērtēju pozitīvi. Jelgava 
valsts mērogā ir ar plus zīmi, jo situāci-
ja finanšu jomā mūsu pilsētā ir labāka nekā 
citviet. Protams, arī mums ir grūti, taču situāci-
ja ir salīdzinoši labāka, un tas vairāk vai mazāk 
ir domes izpildvaras nopelns. Es kā deputāts 
esmu piedalījies šo lēmumu pieņemšanā, un 
arī turpmāk esmu gatavs apzinīgi strādāt. 

lPP/lC deputāti
dainis liepiņš, 
aS Rīgas Centrāltirgus valdes priekšsēdētājs
Ar šī gada laikā paveiktajiem darbiem nevaru lie-
līties. Pozīcija otras puses viedoklī neieklausās. 
Lai gan es un citi opozicionāri esam iesnieguši 

neskaitāmus lēmuma projektus, tie bez jebkādām 
ierunām tikuši noraidīti, pat nepārrunājot. 

Tāpat neesmu apmierināts ar dokumentāci-
ju apriti, jo pastāv bažas par to, ka sēžu protoko-
los pēc tiem tiek ieviestas pareizās korekcijas. 

Neticu, ka tuvākajos gados kaut kas varē-
tu mainīties, it īpaši pozīcijas un opozīcijas ko-
munikācijā. Kamēr vien daži domes deputāti 
tikai to vien darīs kā cels rokas un atbalstīs vi-
sus valdošās elites lēmumus, tikmēr arī pilsētā 
nekas nemainīsies uz labo pusi.

saulvedis Šalājevs, 
VaS Starptautiskā lidosta «Rīga» 
drošības departamenta direktors 
Uzskatu, ka svarīgākais, strādājot pilsētas 
domē, ir spēja aizstāvēt mūsu vēlētāju un visu 
pilsētnieku intereses. Lai arī mums nav iespē-
jas strādāt pozīcijā un pilnvērtīgi īstenot mūsu 
programmu, uzskatu, ka konstruktīvs darbs 
opozīcijā ir devis iespēju ietekmēt Jelgavai 
būtisku lēmumu pieņemšanu.

Protams, jāteic, ka darbs opozīcijā ir liedzis 
pilnvērtīgi realizēt tos uzstādījumus un mērķus, 
kurus esam definējuši savā programmā. Tomēr 
tā ir ļoti liela iespēja virzīt mūsu idejas un priekš-
likumus, un par tiem uzzina arī pilsētnieki. 
Esmu gandarīts, ka pilsētniekiem par daudziem 
no šiem jautājumiem ir liela interese un atbalsts. 
Par to pārliecinos, kad tiekos ar pilsētniekiem.

Tēvzemei un Brīvībai/LNNK un 
Visu Latvijai! deputāts
jurijs strods, 
aS Parex banka Jelgavas filiāles pārvaldnieks
Uzskatu, ka šis laiks bija ļoti smags, jo sama-
zināto līdzekļu dēļ bija jomas, kurām šajā 
budžetā nauda tika atvēlēta par maz. Protams, 
esmu gandarīts par to, ka arī šajos laikos turpi-
nās iesāktie darbi, kuru realizēšanai ir piesais-
tīts arī Eiropas Savienības finansējums.

Domājot par nākotni, man gribētos, lai 
pašvaldības pārvalde kļūtu daudz caurspīdīgā-
ka, un iedzīvotājiem būtu vairāk iespēju sekot 
līdzi tam, kas tajā notiek, piemēram, ļoti laba 
ideja man liekas domes sēžu vērošana interne-
tā, kas Jelgavā diemžēl vēl nav.

Par cilvēka tiesībām vienotā 
Latvijā deputāts
Maksims Galkins, 
IK Maksims Galkins individuālais komersants

Pagājušajā gadā opozīcija vairākkārt mēģi-
nāja atlaist no amata vairāku pašvaldības uzņē-
mumu ierēdņus un arī pašu mēru A. Rāviņu. 
Es, kā domes deputāts, šī gada laikā esmu snie-
dzis daudz konsultācijas pilsētas iedzīvotājiem. 
Diezgan ilgi vajadzēja risināt jautājumu par 
ūdens kvalitāti Vīgriežu ielā 28. Diemžēl opo-
zīcijas priekšlikumus koalīcija neatbalsta, tā-
dēļ arī manas ieceres palika nerealizētas. Mans 
pirmais priekšlikums šajā sasaukumā bija mēra 
algas samazināšana, ko, saprotams, noraidīja. 

Tiku piedāvājis 15 priekšlikumus, kas saistīti 
ar 2010. gada budžetu, un tos visus noraidīja.  

neatkarīgais deputāts
sergejs Ņevoļskis, 
SIa Labo namu aģentūra valdes loceklis

Pēc pašvaldību vēlēšanām sapratu, ka, esot 
opozīcijā, es tomēr vairāk varu darboties pilsēt-
nieku labā. Kad apjautu, ka mana pieredze un 
zināšanas domes elitei nav vajadzīgas problēmu 
risināšanā, atvēru bezmaksas juridisko konsul-
tāciju centru. Varu būt gandarīts, ka palīdzību 
šajā laikā meklējuši ap 400 cilvēku. Tāpat fonds 
Desanta brālības kareivju piemiņai, kurā esmu 
valdes loceklis, pabarojis ap 3000 cilvēku. 

Domē esmu iesniedzis neskaitāmus lēmu-
ma projektus, lai palīdzētu pilsētniekiem un 
realizētu vēlētājiem apsolīto, taču ikreiz esmu 
saņēmis atteikumu no valdošās koalīcijas. 

šis gads ir bijis ļoti saspringts ne tikai sliktās ekonomiskās situācijas, bet arī pozīcijas un opozīcijas regulāro domstarpību dēļ. 
Bija arī mēģinājumi šūpot a. rāviņa iesēdēto mēra krēslu, taču viņš vietu nezaudēja. 
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īpašums

R o L a n d s  B a R ta š e v i c s 

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

Visaktīvākais – dzīvokļu tirgus
SIA Latio nekustamo īpašumu tirdzniecības 
speciālists Viktors Svirkovskis skaidro, ka vis-
aktīvākā kustība notiek Jelgavas dzīvokļu tirgū. 
No gada sākuma katru mēnesi ir ne mazāk 
kā 20 darījumu. Esot arī atsevišķi izņēmu-
mi, ko nevar nosaukt par tendenci. «Kopumā 
šogad pilsētā pārdoti 145 dzīvokļi. Jelgavas 
novadā pārdoti 30, bet Ozolnieku novadā seši, 
tādēļ varētu teikt, ka šeit aktivitāte nav vērā 
ņemama,» zina stāstīt V. Svirkovskis.

«Dzīvokļu cenu amplitūda Jelgavā par kvad-
rātmetru ir no Ls 145 līdz 330, vidējā cena – aptu-
veni 200 latu,» atklāj speciālists, norādot, ka šā-
das cenas nav īpaši mainījušās jau aptuveni pus-
gadu. Viņš skaidro, ka joprojām visdārgāk maksā 
dzīvokļi pilsētas centrā – Lietuviešu projekta un 
104. sērijas mājās Sudrabu Edžus un Pasta ielās, 
taču izdevīgās atrašanās vietas dēļ tie ir pieprasīti.

Pieprasīti, bet lētāki, vidēji – ap Ls 200 par 
kvadrātmetru, ir vienistabas un divistabu dzī-
vokļi paneļu deviņstāvu mājās, tā dēvētajā Žu-
kovkā (kvartāls starp Lielo, Dambja, Asteru un 
Māras ielām), nedaudz mazāk RAF dzīvojama-
jā masīvā un Satiksmes ielā. Visnepopulārākie ir 
trīs un vairāku istabu dzīvokļi deviņstāvu ēkās.

Pieprasījumu veido pārpircēji
Vieni no aktīvākajiem procesu veicinātā-
jiem dzīvokļu tirgū ir pārpircēji jeb personas, 
kuras izmanto pašreizējo ekonomisko situāci-
ju, lai gūtu vieglu peļņu – šāds viedoklis ir SIA 
Zemgales īpašumi direktorei Ludmilai Potapo-
vai: «Dzīvokļu cenas ir noslīdējušas ļoti zemu, 
un cilvēki izmanto situāciju – sapērk vairākus 
īpašumus, lai vēlāk varētu pārdot dārgāk. To 
veicina arī kredītņēmējiem atņemto mājokļu – 
ne tikai dzīvokļu, bet arī savrupmāju – nonāk-
šana pārdošanai izsolēs.»

Vēl pieprasījumu pēc dzīvokļiem veido lie-
la daļa iedzīvotāju, kuri no laukiem darba mek-

lējumos ir pārcēlušies uz Jelgavu un strādā šeit 
vai Rīgā. «Tādēļ likumsakarīgi, ka pieprasītākie 
ir tie dzīvokļi, kas atrodas dzelzceļa stacijas vai 
autoostas tuvumā un pilsētas centrā,» skaidro 
uzņēmēja.

Pieprasījums arī pēc mājām
Pēdējos mēnešos arī palielinājusies interese 
par lētām, remontējamām un ekonomiskām 
privātmājām pilsētas robežās, atklāj nekustamā 
īpašuma kompānijas Arco Real Estate Jelgavas 
filiāles vadītāja Santa Novicka. «Diemžēl, iz-
vērtējot visu atrodamo piedāvājumu šāda tipa 
mājām, tas ir minimāls. Tāpat ir ar īpašumu 
piedāvājumu īrei ar izpirkuma tiesībām par 
pieņemamām cenām, kas arī cilvēkus pašlaik 
ļoti interesē,» teic uzņēmuma pārstāve.

Viņa skaidro, ka iedzīvotāji vēlas iegādāties 
jaunbūves, kas pašlaik nopērkamas par pieņe-
mamu cenu. «Vienīgie nosacījumi – tām ir jā-
būt pievilktām komunikācijām un ieteicams 
atrasties vietās ar labi attīstītu infrastruktūru,» 
piebilst speciāliste.

iesaka pirkt māju, ne dzīvokli
Līdzīgi novērojumi ir arī L. Potapovai, kura 
tādēļ cilvēkiem vairāk iesaka padomāt par sav-
rupmājas, ne dzīvokļa iegādi: «Ja vienistabas 
vai divistabu dzīvoklis maksā no astoņiem līdz 
15 tūkstošiem latu, manuprāt, labāk ir izvērtēt 

iespējas un padomāt par mājas vai jaunbūves 
iegādi, ko pašlaik iespējams izdarīt, sākot no 
30 000 latu un pat lētāk.»

Viņa uzsver, ka šeit neatsverams faktors 
ir tas, ka nākotnē būs pavisam niecīga atkarī-
ba no pilsētas komunālo dienestu pakalpoju-
miem, piemēram, apkures, jo to var nodrošināt 
pats par daudz zemākām izmaksām. Tādēļ, nā-
kotnes perspektīvā raugoties, šāds variants no-
teikti ir ekonomiski izdevīgāks.

V. Svirkovskis norāda, ka tas, vai pirkt gata-
vu vai celt pašam, ir rūpīgi jāizlemj, jo visbiežāk 
abi nav vienlīdz izdevīgi varianti. «Vienīgi jāat-
ceras, ka uzcelt var to, ko pats vēlies, bet, pērkot 
gatavu, ne viss var būt pa prātam,» viņš piebilst.

Krīze neļauj droši prognozēt
Jautājot par prognozēm nekustamā īpašuma 
tirgū, speciālisti atbild izvairīgi, uzsverot, ka 
pagaidām to grūti izdarīt galvenokārt valsts 
nestabilās ekonomiskās situācijas dēļ.

«Es labprāt palūkotos nākotnē kādu gadu 
uz priekšu, taču nevaru. Ir dzirdēti vairāki vie-
dokļi. Piemēram, citi runā par otru krīzes vilni, 
kas mūs apraks. Viens gan ir skaidrs – nu jau 
vairs neviens par katru cenu negrib pārdot un 
arī kaulēties ir kļuvis grūtāk,» teic Latio pārstā-
vis V. Svirkovskis.

S. Novicka ir vēl piesardzīgāka: «Es jau ie-
priekš esmu vairākkārt teikusi, ka mēģināt pa-
redzēt uz priekšu neko nevēlos. Proti, valstī, 
kur nodokļu sistēma mainās gandrīz katru mē-
nesi, kur nav nekādas stabilitātes sajūtas ne par 
savu, ne savu bērnu nākotni, nevar izteikt ne-
kādas objektīvas prognozes.»

L. Potapova uzskata, ka galvenais, lai ban-
kas atsāk kreditēšanu: «Cilvēkiem bieži vien ir 
grūti sadabūt uzreiz visu summu īpašuma ie-
gādei, tādēļ kredīts teju ir vienīgā iespēja, lai to 
izdarītu. Taču situācija kļūst gaužām bēdīga, ja 
bankas atsakās nākt pretim. Tas ļoti nozīmīgi ir 
jauniem cilvēkiem, kuri vēlas sākt patstāvīgas 
dzīves gaitas, un pirmais solis ir tieši mājoklis 
atstatus no vecākiem.» 

straujus uzlabojumus 
nekustamā īpašuma 
tirgū nesola

dzīvokļu cenu 
amplitūda jelgavā 
par kvadrātmetru 

ir no ls 145 līdz 330, 
vidējā cena – aptuveni 

200 latu, tā nav īpaši 
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drošība

L ī g a  g R e i š k a n e

«Ja mēs iepriekš maksājām nodokļus un rē-
ķinājāmies uz tiesībaizsardzības struktū-
ras ātrumu un kompetenci gadījumos, kad ir 
īpašumu drošības draudi, tagad esam spiesti 
atvairīt tos paši,» uzskata 

J. Kuzņecovs. Viņš norāda, ka cilvēkiem 
ir trīs iespējas, kā pasargāt savu īpašumu un 
mantas. «Pirmkārt, spēcīgi mehāniskie slē-
ģi. Tie ir lēti, bet neuzticami. Otrkārt, maskē-
šanās formās tērpušies apsargi. Tie gan ir dār-
gi, taču ne vienmēr uzticami. Treškārt, signali-
zācijas jeb elektroniskās drošības sistēmas, ku-
rām nav nepieciešama liela nauda uzturēšanai. 
Tās ir karstuma un aukstuma izturīgas un dar-
bojas 24 stundas diennaktī,» zina stāstīt J. Kuz-
ņecovs. Taču laikā, kad kriminālā situācija ir 

pasliktinājusies, pat vismodernākie aizsardzī-
bas līdzekļi, ja vien tie nav pareizi uzstādīti, ne-
spēj pasargāt no garnadžiem. 

Kā sevi pasargāt
«Noteikti vajag padomāt, kā zagļi varētu ie-
lauzties jūsu mājās vai birojā un noteikt 
vājākās un neaizsargātākās vietas attiecī-
bā uz drošību. Uzmanība jāpievērš durvīm, 
logiem, balkoniem, mājas pieejai un apgais-
mojumam,» stāsta J. Kuzņecovs. Īpaši vērī-
giem jābūt pirmo un pēdējo stāvu iemītnie-
kiem daudzdzīvokļu ēkās, jo tajās garnadžiem 
iekļūt ir vieglāk. 

«Nauda, juvelieru izstrādājumi, rotaslie-
tas, audio, video un biroja tehnika un citas 

vērtīgas mantas ir tās, kuras 
visvairāk interesē zagļus, tā-
pēc to aizsargāšanai vajadzē-
tu padomāt par drošības sistē-
mas ierīkošanu. Novērtējot ie-
spējamos draudus un uzstādot sig-
nalizācijas sistēmu, nedrīkst apstāties. 
Nespēja ievērot vienkāršus noteikumus 
var samazināt visas jūsu pūles un izmaksas,» 
uzsver J. Kuzņecovs. 

Viņš sniedz dažus vērtīgus padomus, kas 
jāņem vērā, lai pasargātu savu mantu un īpa-
šumu no zagļiem. «Neatstāt dzīvokļa vai mā-
jas atslēgas pie mājas esošajos puķu podos, 
zem paklāja, pasta kastēs un citās līdzīgās vie-
tās. Tāpat ļoti svarīgi ir bērniem pastāstīt, ka 
svešiem cilvēkiem nekādā gadījumā nedrīkst 
dod atslēgas un vērt vaļā durvis nepazīsta-
miem cilvēkiem. Durvīm vienmēr jābūt aiz-
slēgtām,» skaidro drošības eksperts. Tāpat 
viens no būtiskiem faktoriem īpašuma dro-
šībā ir labas attiecības ar kaimiņiem un tam, 
lai kāpņu telpā vienmēr ir apgaismojums. Sa-
vukārt no iekļūšanas privātmājās pasargās pa-
visam vienkārši līdzekļi – dzīvžogs vai žogs, 
caur kuru grūti pārkļūt, slēdzenes uz durvīm, 
kas atveramas ar atslēgu, nevis ar nagu, režģi 
uz logiem, labi novietots apgaismojums – liks 
potenciālajam noziedzniekam padomāt pirms 
ielaušanās.

«Šādu aizsarglīdzekļu uzstādīšanu labāk 
uzticēt speciālistiem. Katrā pilsētā ir tādi pro-
fesionāļi,» uzsver J. Kuzņecovs. 

Apsardzes uzņēmuma izvēle
Lai palielinātu savu īpašumu aizsardzības 
līmeni, vajag izmantot augstākā līmeņa dro-
šības iekārtas. Tās ir elektroniskās apsardzes 
un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas, pie-
kļuves ierobežojumu sistēmas, video sarunas 
vai videonovērošanas iekārtas un pārējās dro-
šības sistēmas. «Pie kādas firmas vērsties, lai 
uzstādītu drošības iekārtu? Protams, ka vajag 
izvēlēties lielākos uzņēmumus jūsu pilsētā, ir 
vēlamas divas trīs dažādas firmas, pie kurām 
var iegūt informāciju. Tas ir bezmaksas pakal-
pojums. Kāpēc rekomendēju vērsties pie lie-
lākās apsardzes firmas? Tāpēc, ka apsardzes 
firmai ar lielu klientu skaitu ir liela pieredze 
apsardzes jomā, pastāvīgie darbinieki ar bagātu 
pieredzi, un protams, klientu uzticība,» uzsver 
J. Kuzņecovs. 

siA Mega Sargs piedāvājums
No 2009. gada decembra Iekšlietu ministrijas 
Valsts policijas apvienība Apsardze pārtrauca 
savu darbību apsardzes pakalpojumu snieg-
šanai, bet Apsardzes Jelgavas nodaļas 90 pro-
centiem klientu izvēlējās apsardzes firmu SIA 
Mega Sargs sava īpašuma apsardzei, jo mūsu 
pastāvīgie klienti tic tiem profesionāļiem, kas 
nodrošina viņu apsardzi jau daudzus gadus. 
«Mūsu kolektīvā palika strādāt apsardzes dar-
bības profesionāļi ar 10 līdz 20 gadu apsardzes 
darbības pieredzi,» teic J. Kuzņecovs. SIA Mega 
Sargs pārstāvis norāda, ka, salīdzinot ar kādrei-
zējo valsts apsardzi, uzņēmums visiem klien-
tiem ir samazinājis abonenta maksu par 10 līdz 
30 procentiem, saprotot, ka krīzes laikā visiem 
ir grūti, bet arī apsardze cilvēkiem ir vajadzīga. 

«Jebkurš klients var pieslēgt pie mums 
savu signalizācijas sistēmu un noslēgt apsar-
dzes līgumu uz noteiktu laiku, piemēram, vie-
nu vai trim mēnešiem, vai arī pusgadu. Ta-
gad šo pakalpojumu izmanto daži mūsu klien-
ti, kam vajag apsardzi tikai atvaļinājuma lai-
kā. Tāpat klients var atslēgt savu signalizāci-
ju un pārtraukt apsardzes līgumu uz nenoteik-
tu laiku. Pieslēgšana atpakaļ jebkurā gadījumā 
ir bezmaksas pakalpojums. Mēs varam piedā-
vāt savam klientam jebkuru pakalpojumu dro-
šības jomā, ieskaitot modernu pakalpojumu – 
sava objekta WEB monitoringu, izmantojot in-
ternetu, tas ir bezmaksas pakalpojums,» skaid-
ro uzņēmuma pārstāvis. 

SIA Mega Sargs Jelgavas nodaļas birojs un 
apsardzes pults atrodas likvidētās apvienības 
Apsardze Jelgavas nodaļas vietā, tāpat kā ag-
rāk – Raiņa ielā 16. Tālrunis: Līgumu un abo-
nēšanas daļa – 63022894, 29335045; tehnis-
kā daļa – 63022894 vai 29223281; apsardzes 
pults – 63025317 vai 29299553. Informāciju par 
uzņēmuma piedāvājumiem visā Latvijā iespē-
jams atrast uzņēmuma mājaslapā www.mega-
sargs.lv vai sadarbības partnera SIA Apsardzes 
Mobilā Grupa mājaslapā www.apsardze.lv. 

SIa Mega Sargs valdes loceklis un Jelgavas filiāles 
vadītājs Jevgēņijs Kuzņecovs dod praktiskus 
padomus, kā pasargāt savu mājokli no nevēlamiem 
viesiem jūsu prombūtnes laikā. 

Mājokļu aizsardzība aktuāla 
arī vasarā

Pat vismodernākie 
aizsardzības 

līdzekļi, ja tie nav 
pareizi uzstādīti, 

nespēj pasargāt no 
garnadžiem
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jelgavā nav, kur izmitināt 
lielas cilvēku grupas

atšķirībā no citām tāda paša mēroga Latvijas pilsētām, Jelgavā masu pasākumu, tostarp 
dažādu festivālu, koncertu un sporta spēļu laikā to dalībniekiem, apmeklētājiem un 
citiem pilsētas viesiem nepietiek vietas, kur apmesties, jo pilsētas viesnīcu un viesu namu 
kapacitāte ir nepietiekama, turklāt liela daļa arī vēlas augstāku komforta līmeni.

nakšņošana

R o L a n d s  B a R ta š e v i c s 

F oto :  R o L a n d s  B a R ta š e v i c s

Piemēram, viesnīcā Jelgava ir 34 numuriņi ar 
70 vietām. Aptuveni tikpat daudz istabu ir arī 
viesnīcā Zemgale – tās ietilpība ir 76 vietas, sa-
vukārt atpūtas centrs Brīze ar naktsmītni var 
nodrošināt 20 cilvēkus. Visās šajās vietās pie-
ejami no vienvietīgiem līdz četrvietīgiem nu-
muriem. Motelis Akva Pārlielupē piedāvā ap-
tuveni 60 vietas, taču jau līdz gada beigām 
gandrīz puse no tām, 20 līdz 25, jau ir rezer-
vētas, un pastāv iespēja, ka arī pārējās var 
tikt aizņemtas. Vēl var apmesties arī Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes (LLU) viesnī-

cā A. Pumpura ielā, kura var uzņemt 60 cilvē-
kus. Jelgavas novadā naktsmājas un apmešanās 
vietu var atrast ap 500 cilvēki, bet Ozolnieku 
novadā vairāk nekā 100.

Visu Jelgavā aptaujāto atpūtas vietu un 
naktsmītņu pārstāvji atklāja, ka mēdz būt si-
tuācijas, kad visi numuriņi ir aizņemti. 

Profesionāļiem jelgava neder
Uz sportistu izmitināšanas problēmu norāda arī 
Jelgavas Sporta servisa centra direktors un topošā 
Zemgales Olimpiskā (ZOC) centra pārstāvis Juris 
Kaminskis: «Izmantojam visas iespējas, kuras  
diemžēl Jelgavā ir gaužām maz. Dažādiem bērnu 
un jauniešu sporta sarīkojumiem nav vajadzīgas 

īpaši lielas prasības, savukārt ar augstāka līmeņa 
maču organizēšanu jau ir problēmas. Jelgavā pat 
nevaram sarīkot nevienas Eiropas līmeņa sacensī-
bas. Piemēram, lai organizētu kaut vienu Eiropas 
basketbola čempionāta spēli, tās dalībnieku izmi-
tināšanai nepieciešama četrzvaigžņu viesnīca», 
teic pilsētas sporta funkcionārs, piebilstot, ka tas 
gan nenozīmē, ka Jelgavā vajag būvēt tādu viesnī-
cu, jo nav zināms, cik vispār tik augsta līmeņa pa-
sākumi pilsētā notiktu.

Jautāts, vai par šo problēmu ir domāts arī 
pēc ZOC uzcelšanas, J. Kaminskis norāda, ka 
līdz šim pilsētā un novadā ir apzinātas vietas – 
viesnīcas, moteļi, hosteļi un viesu mājas, kur var 
izmitināt cilvēkus. «Tās visas kopumā nodroši-
na vietu ap 1300 līdz 1400 personām,» viņš stāsta. 
Līdz šim viņi gan esot iztikuši ar LLU viesnīcas, 
Jelgavas un Zemgales pakalpojumiem. «Ļoti ie-
spējams, ka pēc kompleksa pabeigšanas vajadzēs 
izmantot arī citas vietas,» norāda J. Kaminskis.

Par to, vai jaunuzceltajā kompleksā varēs no-
tikt arī Eiropas nozīmes futbola un basketbola 
spēles, ZOC pārstāvis vēl nemācēja atbildēt, no-
rādot, ka šāda lēmuma pieņemšana lielākoties ir 
attiecīgā sporta veida federācijas pārziņā. «Pie-
mēram, Liepājā notikušas jau vairākas Eiropas 
futbola līgas spēles, un tā kādu laiku mēģina no-
kārtot saistības, lai savā Olimpiskajā centrā varē-
tu atļaut rīkot arī Eirolīgas basketbola spēli. Taču 
šajā ziņā vēl jāizpilda vairākas prasības, kuras pa-
tiešām ir ļoti stingras,» viņš komentē.

Sazinoties ar Liepājas Olimpisko centru, 
Jelgavnieki.lv noskaidroja, ka augsta līmeņa 
basketbola sacensību prasības Liepāja ir izpil-
dījusi, jo pērn kompleksā notika Eiropas čem-
pionāts basketbolā sievietēm, šogad notiks sie-
viešu U-20 grupas čempionāts, bet nākamgad 
pilsēta pretendē uzņemt labākos basketbolistus 
pasaules čempionātā basketbolā vīriešiem.

nakšņo Rīgas viesnīcās
Nelielajam attālumam līdz galvaspilsētai ir 
savi plusi un mīnusi – tā uzskata futbola kluba 
Jelgava galvenais treneris Dainis Kazakevičs.  
«Proti, mūsu viesi pārsvarā izmanto Rīgas vies-
nīcas, jo pēc starptautiskajiem noteikumiem 
futbolistiem nepieciešama četrzvaigžņu vai 
vismaz trīszvaigžņu viesnīca,» skaidro treneris. 
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Taču viņš piekrīt arī J. Kaminska teiktajam, ka 
Jelgavā šādas viesnīcas būvēšana nebūtu ren-
tabla, turklāt arī liela mēroga pasākumi mūsu 
pilsētā nenotiek tik daudz: «Manuprāt, nelie-
lais attālums līdz Rīgai šādas viesnīcas attīstī-
bai ir šķērslis. Savukārt pilsētās, kas atrodas jau 
ap 100 kilometru attālumā vai vēl tālāk, piemē-
ram, Liepāja vai Valmiera, augstāka komfor-
ta viesnīcām ir labāka augsne.» Salīdzinoši – 
Liepājā un Valmierā  ir trīs un piecu zvaigžņu 
viesnīcas, tādēļ tās var uzņemt augsta ranga 
sportistus, bet pilsētas organizēt prestižus 
sporta pasākumus. Jautāts, vai pēc ZOC pa-
beigšanas situācija nevarētu mainīties, D. Ka-
zakevičs atbild: «Manuprāt, tajā notiekošo ak-
tivitāšu daudzums tāpat nespētu nodrošināt 
šādas viesnīcas eksistenci. Turklāt šāds kom-
plekss nav nekas grandiozs, līdzīgas celtnes ir 
vairākās Latvijas pilsētās, piemēram, jau minē-
tajā Liepājā un Valmierā.»

izmitina kojās
Ja LLU nebūtu savu dienesta viesnīcu rezerves, 
situācija būtu gaužām bēdīga – šādi atzīst uni-
versitātes Sporta kluba vadītāja Zilvija Poča. Viņa 
atklāj, ka, piemēram, Somijas, Igaunijas, Latvijas 
un Lietuvas (SELL) sporta spēļu laikā universitā-
tes viesnīcās tiek izmitināta lielākā daļa to dalīb-
nieku. «Bez jau mūsu minētās viesnīcas Pumpura 
ielā bieži vien sportistus izvietojam studentu vies-
nīcu jeb koju tukšajos numuriņos. Mums talkā 
nāk arī Jelgavas Amatniecības vidusskola ar savu 
dienesta viesnīcu Pulkveža O. Kalpaka ielā. Tāpat 
mēdzam sadarboties arī ar Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centru Ozolniekos, kam ir 
sava viesnīca,» skaidro Z. Poča.

Augstskolas sporta dzīves vadītāja arī at-
klāj, ka daudzi ārvalstu sportisti, studenti un 
citi universitātes viesi vēlās apmesties viesnī-
cās ar augstāku komforta līmeni: «Piemēram, 
SELL sporta spēļu laikā mums vajag izmitināt 
ap tūkstoti cilvēku, no kuriem liela daļa jautā 
pēc augstāka komforta līmeņa, ko diemžēl Jel-

gava nevar piedāvāt, savukārt jau esošajās vies-
nīcās vietas ir par maz.»

Viņa, tāpat kā D. Kazakevičš, norāda, ka 
daļa šo dalībnieku sporta spēļu laikā brauc 
nakšņot uz Rīgu. «Mums noteikti būtu nepie-
ciešams viens nopietnāks studentu hostelis, jo, 
manuprāt, ar minēto viesnīcu Pumpura ielā 
patiešām ir par maz,» viņa piebilst.

Buškevics problēmu nesaskata
Pretējās domās ir Jelgavas pašvaldības aģentū-
ras Kultūra direktors un pilsētas domes depu-
tāts Mintauts Buškevics (Zaļo un zemnieku sa-
vienība). Pretēji Jelgavnieki.lv uzrunāto sporta 
funkcionāru viedoklim, viņš izmitināšanas 
problēmas nesaskata. «Aģentūras rīkotajiem 
lielajiem pilsētas pasākumiem – pilsētas svēt-
kiem, ledus un smilšu skulptūru svētkiem – 
dalībnieku izmitināšanai vietu skaits pilsētas 
viesnīcās ir pietiekams,» lakoniski komentē 
M. Buškevics. 

Hospitality club
Tiem, kurus neapmie-
rina viesnīcu pakalpo-
jumi, ir nepatika pret 
tām vai gribas ietau-
pīt naudu, ir vēl cita, 
pasaulē plaši izmanto-
ta iespēja – Hospitali-

ty club jeb dīvānu sērfošana (angliski – couch 
surfing). To pamatā ir vienkārša ideja, kas 
strādā perfekti – ceļo un paliec nevis hotelī, 
bet uz dīvāna, matrača, grīdas vai citur pie 
vietējā jaunieša, studenta vai cilvēka, kurš ir 
reģistrējies attiecīgajā interneta vietnē. Jāpie-
bilst, ka Jelgava ir otrajā vietā aiz Rīgas, kurā 
cilvēki vai nu piedāvā šādus pakalpojumus vai 
arī tos aktīvi izmanto. Proti, hospitalityclub.
org interneta vietnē ir reģistrējušies 222 jel-
gavnieki, bet Jelgavas un Ozolnieku novados 
kopumā vēl 30 cilvēku. Viņu vidū ir arī jel-
gavniece Anete Kūla, kura ir ļoti aktīva šīs 
idejas piekritēja: «Tā ir lieliska iespēja iepazīt 
citu zemju un tautu kultūru un dzīvesveidu. 
To pašu – iepazīt Jelgavu un Zemgali – mūsu 
cilvēki piedāvā ārzemniekiem. Tādējādi arī 
tie ceļotāji vai pilsētas viesi, kuri nevēlas nīkt 
viesnīcā vai ir neapmierināti ar to piedāvāju-
mu, var rast kompromisu, patīkami pavadot 
laiku pie vietējiem iedzīvotājiem.» 

ja jelgavā notiktu 
lieli masu pasākumi, 
piemēram, eiropas 
līmeņa sporta 
sacensības vai 
mūzikas festivāli, 
pilsētas viesnīcas, 
viesu mājas un 
hosteļi, visticamāk, 
nespētu uzņemt visus 
pārnakšņot gribētājus.
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Uzlabo ar dabas gāzi darbināmo 
automobiļu tehnoloģiju

ekonomika

L ī g a  g R e i š k a n e 

F oto :  H y g e n  a R h ī v s

«Pirmkārt, lētās naftas rezerves izsīkst; otrkārt, 
nafta ir vainojama klimata pārmaiņās un dažādos 
ekoloģiskajos piesārņojumos un, treškārt, šis 
dabas resurss pieder dažām valstīm, kas nav po-
litiski stabilas un īpaši draudzīgas pārējai pasau-
lei,» iespējas meklēt citus, alternatīvus enerģi-
jas avotus benzīnam un dīzelim, ar ko darbināt 
mūsu spēkratus, skaidro SIA Hygen valdes lo-
ceklis un finanšu direktors Roberts Strods. Viņš 
norāda, ka šie trīs faktori mudināja arī kanādie-
šu kompāniju Fuelmaker corp. meklēt alterna-
tīvas. Šis uzņēmums bija pirmais, kas izstrādā-
ja saspiestās dabasgāzes mājas uzpildes iekārtas 
konceptu un pašu ierīci, ar kuras palīdzību dabas 
gāze, kas tiek piegādāta mājsaimniecībām, tiek 
pārveidota degvielā, ar kuru darbināt auto. «Ne-
skatoties uz šī produkta koncepta panākumiem, 
viņu tehnoloģiskais risinājums bija pārāk dārgs 
un pārdodot to klientiem bez sarežģītām finanšu 
shēmām ar ieinteresētajiem nozares partneriem 
un subsīdijām, šīs ierīces atmaksāšanās termiņš 
mērķa tirgus klientam bija četri līdz pieci gadi,» 
zina stāstīt R. Strods, piebilstot, ka Hygen valdes 
priekšsēdētājs Aleksejs Safronovs tieši šajā kom-
pānijā kādu laiku strādāja par dīleri Baltijas 
valstīs, līdz nodibināja uzņēmumu, jo uzlaboja 
kanādiešu ierīci, izstrādājot jaunu tehnoloģisko 
risinājumu dabas gāzes saspiešanai. 

Uzlabo ārzemnieku tehnoloģiju
Mēģinot iekārtas pārdod, Aleksejs Safronovs 
saprata, ka tas gan Latvijā, gan arī Eiropā un 

it īpaši Āzijā, kur dabas gāzes tirgus ir ļoti at-
tīstīts un uz kuru vajadzētu šādai iekārtai būt 
koncentrētai, ir praktiski neiespējami cenas 
un augsto ierīces ekspluatācijas izmaksu dēļ, 
tamdēļ sāka gudrot, kā to visu varētu padarīt 
vienkāršāku un ekonomiski pievilcīgāku klien-
tam, jo Fuelmaker piemērs nepārprotami pie-
rādīja, ka produkta koncepts ir perspektīvs un 
ka tā attīstībai traucē tikai tehniskais risinā-
jums. «Tā radās principiāli citāda iekārta un 
mehānisms, kas atrisināja pilnīgi visas Fuelma-
ker ierīces problēmas, ieskaitot cenu un funk-
cionalitāti,» teic R. Strods. 

Hygen pārstāvis norāda, ka viņu pro-
dukta pašizmaksa ir deviņi simti piecdesmit 
eiro (Fuelmaker iekārtas pārdošanas cena ir 
5500 eiro), un tas padara šo produktu kon-
kurētspējīgāku, jo kopumā klients ieguldot ap 
diviem tūkstošiem eiro konversijā un iekārtā. 
Tam, kurš nobrauc vismaz 30 000 kilometrus 
gadā, tas sāk atmaksāties, sākot no viena līdz 
pusotram gadam, bet pēc tam cilvēks brauc, 
par dabas gāzi maksājot Ls 0,28 litrā, salīdzi-
not ar Ls 0,75 par benzīnu vai dīzeli, zina stās-
tīt R. Strods. 

Rīdzinieki izvēlas jiC
Taujāts, kamdēļ galvaspilsētā esošs uzņēmums 
izvēlējies darboties Jelgavas biznesa inkubato-
ra paspārnē, R. Strods neslēpj, ka lielā mērā tas 
saistīts ar tā vadītāja Agra Ķipura personību un 
ticību šim projektam. «2009. gadā mēs pieda-
lījāmies konkursā Ideju Kauss un tur man bija 
iespēja dzirdēt, kā uzstājās arī Agris Ķipurs. 
Tas man likās ļoti saistoši, tādēļ nolēmu pie-

dāvāt viņam mūsu ideju. Viņu tā uzreiz iein-
teresēja, jo tā ir vispārēja, ir patents, kas aizsar-
gā ne tikai pašu ierīci, bet arī metodi,» skaidro 
Hygen finanšu direktors un valdes loceklis, pie-
bilstot, ka JIC – tā ir stipra aizsardzība, kas ļauj 
attīstīties. Ar biznesa inkubatora palīdzību uz-
ņēmums var veikt patentēšana Austrālijā, ASV, 
Japānā, Kanādā, Indijā un citviet. 

«Sākot mūsu produktu patentēt, līdzek-
ļi ir ļoti vajadzīgi. Naudas summas ir mērā-
mas simtos tūkstošu latu. No Jelgavas biznesa 
inkubatora mēs pašlaik saņemam atbalstu, kas 
ļauj patentēšanas sākuma fāzē nosegt izdevu-
mus. Savukārt patenti ir vajadzīgi, lai tālāk ru-
nātu ar tādiem gigantiem kā Honda, Flow Ser-
ve, Linde Group, General Electric un citiem, jo 
bez tiem pie viņiem iet nemaz nav jēgas,» at-
klāj R. Strods. 

Masveida ražošanu uzticēs citiem
Iezīmējot nākotnes perspektīvas, R. Strods 
norāda, ka tiklīdz būs saņemti visu perspektī-
vo valstu patenti, tiks izstrādāts ierīces ražoša-
nas protitips un notiks pārrunas ar jau piemi-
nētajiem industriālajiem partneriem Eiropā un 
citviet pasaulē. «Plānojam, ka varētu pārdot šo 
projektu, taču par katru pārdoto ierīces vienību 
mums pienāktos zināma naudas summa, pie-
mēram, 20 eiro visa produkta dzīves cikla 
garumā,» nākotnes plānos dalās R. Strods. 
Viņš skaidro, ka SIA Hygen neplāno iesaistīties 
komercializācijas procesā, bet gan veiksmīgi 
pārdot tehnoloģiju kādam industriālajam part-
nerim, kurš to varētu rūpnieciski un masveidā 
ražot globālā līmenī. 

JIC biznesa inkubatora uzņēmums SIa 
Hygen uzlabojis un padarījis ekonomiski 
pievilcīgāku pasaulē jau daudzviet 
izplatīto auto darbināšanu ar saspiesto 
dabas gāzi. Pašlaik notiek administratīvais 
darbs pie patentēšanas.

sia Hygen valdes 
loceklis un finanšu 

direktors roberts 
strods ir pārliecināts, 

ka gāzes izmantošana 
auto darbināšanā ir 

progresīva nākotnes 
ideja un dabai 

draudzīga tehnoloģija.
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piedāvājums

siA SO direktors 
Oļģerts silovs

Cienījamie man pazīstamie un nepazīsta-
mie jelgavnieki. Laikam skrienot, izrādījās, ka 
ar daudziem no Jums gandrīz 13 gadu mūsu uz-
ņēmuma pastāvēšanas laikā mēs esam tikušies. 
Sen aiz muguras valsts rašanās un treknie gadi. 
Tagad ikviens no mums ir nomākts ar izdzīvoša-
nas rūpēm, bet mūžības jautājumi nekur nepa-
zūd. Tie vienmēr ir asi, negaidīti, sāpīgi un no-
pietni. Tie vienmēr ir ļoti nozīmīgi, necieš stei-
gu, rosību, necieņu, tos nevar atlikt. Tāpēc šai 
dzīves sfērai ir liela nozīme ikvienam no mums. 
Man šie gadi palīdzēja saprast nozīmi tādam 
terminam kā mūža darbs un izprast savu atbil-
dību sabiedrībā notiekošajos procesos. Esmu at-
radis savu darbības sfēru. Esmu pārliecināts, ka 
ar to nodarbošos visu atlikušo mūžu. Tāpēc ne-
baidos paziņot par Apbedīšanas nama izvei-
di Jelgavā, kas būs nopietna un atbildīga iestā-
de, kuras uzdevums ir sniegt palīdzību iedzīvo-
tājiem grūtu dzīves jautājumu risināšanā. Vēr-
šos pie tiem, kas mani pazīst un atceras un vēlos 
teikt: Cienījamie rituālu biroja KORAD un pie-
minekļu izgatavošanas darbnīcas Simts akmeņi 
klienti! Vairāku gadu gaitā Jūs jau esat uzticēju-
ši mums Jūsu jautājumu risināšanu, tādā veidā 
palīdzot arī mums sasniegt nospraustos mērķus. 
Tagad mēs varam un vēlamies dalīties ar Jums 
mūsu iespējās.

Rituālu biroja KORAD vadītāja 
Baiba Štofrigena

Ikdienas saskarsme ar mūsu klientiem 
nav viegla. Mēs visi esam tik dažādi, ar savu 
skatījumu uz dzīvi un gaidām. Mūsu indi-
vidualitāte spilgti izpaužas stresa situāci-
jās, īpaši, ja skārusi uzticama un tuva cilvēka 
nāve. Strādājot šajā sfērā, ļoti svarīga laba ko-
munikācija ar cilvēkiem. Šeit strādā iejūtīgi 
darbinieki, kas gūst gandarījumu, ja var no-
mierināt, sniegt informāciju un palīdzēt. Ne-

varam gūt baudu no komunikācijas, ja cilvē-
ki raudot prasa atlaides. Mēs nevaram risināt 
cilvēku sociālās problēmas, bet mēs vienmēr 
cenšamies rast abpusēji pieņemamu risināju-
mu ikvienā gadījumā. Tāpēc turpmāk visiem 
mūsu klientiem, kas šo 13 uzņēmuma pastā-
vēšanas gadu garumā bija vērsušies apbedīša-
nas birojā KORAD un darbnīcā Simts akme-
ņi, saņems ievērojamu atlaidi uz jauniem ap-
bedīšanas piederumiem no 10 līdz 25%. Kat-
rā konkrētā gadījumā vienosimies uz vietas, 
bet uz darbinieku pretimnākšanu vienmēr 
var paļauties!

Pieminekļu darbnīcas 
Simts akmeņi vadītāja 
jeļena logina-Vilkaste

Mūsu tuvinieku apbedīšanas vietās mēs 
gremdējamies atmiņās par dzīves laiku, kas pa-
vadīts kopā, skumjas pārņem dvēseli un asaras 
parādās acīs. Bet patīkamāk būs apmeklēt kopā 
ar ģimeni sakoptu kapa vietu. Diemžēl, izstai-
gājot Jelgavas kapus, nereti var vērot tuvinieku 
vienaldzību un necieņu pret aizgājējiem. Mēs 
Jums palīdzēsim pat ar ierobežotiem finanšu 
resursiem rast variantus tuvinieku kapa kopi-
ņu sakopšanai. Piedāvājam pastāvīgu atlaižu 
programmu tiem klientiem, kas atkārtoti vēr-
sušies pēc mūsu pakalpojumiem. Ja Jūs esat ap-
bedījuši savus tuvos ar mūsu rituālu biroja KO-
RAD palīdzību vai agrāk esat izgatavojuši kap-
akmeni mūsu darbnīcā, Jums pienākas 10‑25% 
atlaižu karte no izvēlētas preces izmaksām. 
Mēs varam piedāvāt plašu un labas kvalitātes 
kapu piederumu dažādību ar labu atkāpi cenā. 
Pieminekļi, kapakmeņi, kapu apmales, deko-
ratīvie segumi, soliņi, krusti. Mēs garantējam 
labu kvalitāti un nešaubāmies, ka mūsu piedā-
vājums ir izvēles vērts.

oļģerta silova 
apbedīšanas nams KORAD

Raiņa 36, 
jelgava, lV-3001

Tālr./fakss 63083833 
(8.30 -16.00)

Diennakts mob.tālr. 
26802777, 29456819

Raiņa iela 36, jelgava, 
lV-3001

Mob. tālr. 29528281

E-pasts: 
korad@inbox.lv

Darba laiks: 
no 9-21

Baiba štofrigena (pa kreisi) un 
jeļena logina-vilkaste.
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kapsētas

L ī g a  g R e i š k a n e 

F oto :  R o L a n d s  B a R ta š e v i c s

Jelgavā ir 17 kapsētas un piemiņas vietas, taču 
tikai daļā no tām notiek intensīva apbedījumu 
veikšana. Saskaņā ar Jelgavas pašvaldības aģen-
tūras Pilsētsaimniecība apkopotajiem datiem, 
visintensīvākā mirušo glabāšana notiek Bērzu 
kapos – vidēji 340 apbedījumu gadā. Salīdzi-
noši daudz mazāk cilvēku gada laikā zemes 
klēpī tiek guldīti Zanderu, Baložu un Nikola-
ja (Meža) kapsētās. Pilsētsaimniecības Kapsētu 
apsaimniekošanas daļas vadītāja Solvita 
Vaivode skaidro: «Ja kādā no pilsētas kapsētām 

jau ir iekopta ģimenes kapa vieta, taču tur nav 
iespējams veikt apbedījumus, proti, aizgājēju 
apglabāt zārkā, vēl ir iespēja iegādāties jaunas 
kapa vietas katrā no kapsētām, taču iespējas 
diemžēl ir ierobežotas. Ja ģimenes kapa vietas 
nav, tā tiek ierādīta Bērzu kapsētā.»  

Kur glabāt ir
S. Vaivode arī norāda, ka tuvākajā laikā problē-
mām par apbedīšanas vietu trūkumu nevajadzē-
tu būt, jo Bērzu kapsētā apbedīšana, tā sauktajā 
jaunajā daļā, sākta tikai 2004. gadā un pašlaik 
tikai 40 procenti no apbedījumiem atvēlētās te-
ritorijas ir aizņemti. «No tā var secināt, ka šajā 
kapsētā vēl vismaz piecus līdz sešus gadus vietas 
netrūks,» lēš Pilsētsaimniecības Kapsētu ap-
saimniekošanas daļas vadītāja. Taču piebilst, ka 
vairāk to paplašināt nav iespējams. 

S. Vaivode arī atklāj, ka notiekot darbs pie 
nekopto kapa vietu apsekošanas visās Jelgavas 
kapsētās. Ja nekoptajās kapa vietās apbedījums 
veikts pirms 20 un vairāk gadiem un tās uz-
turētāju nav iespējams atrast, to var ierādīt kā 
vietu jaunu apbedījumu veikšanai. 

«Ir izstrādāts projekts Meža kapsētas pa-
plašināšanai ar kopējo platību 2,9 hektāri. Tā-
pat arī Zālītes ielā nākotnē tiks veidota jauna 
kapsēta. Ja tiks īstenots viss iepriekš minētais, 
uzskatu, ka tuvākajā laikā nebūs problēmas ar 
kapa vietu trūkumu,» pārliecināta ir atbildīgā 
aģentūras Pilsētsaimniecība darbiniece. 

Taujāta par salīdzinoši lielo cenu ampli-
tūdu Jelgavas apbedījumu vietās, S. Vaivode 
skaidro, ka to nosaka kapsētas labiekārtotības 
pakāpe un atrašanās vieta. «Vecajos kapos vie-
tu skaits ir ierobežots, tie jau gadiem veidoju-

šies kā parks, ko nevar salīdzināt ar Bērzu kap-
sētas jauno daļu, kur apbedīšana notiek klajā 
laukā,» skaidro pašvaldības kapu speciāliste. 

Krematoriju nevajag
Viena no alternatīvām cilvēka guldīšanai zemē ir 
iespēja viņa mirstīgās atliekas kremēt. Taču uz-
runātie pilsētas apbedīšanas speciālisti norāda, 
ka pašlaik pilsētā nav vajadzīga sava krematori-
ja, jo pilnībā pietiekot ar galvaspilsētā esošo. 

«Ja kāds jūtas ļoti bagāts un vēlas pilsē-
tai atstāt ko paliekošu, krematoriju var būvēt, 
taču vismaz pagaidām tā peļņu nenesīs, jo Rī-
gas krematorija nav noslogota. Protams, cenas 
tur ir augstākas nekā varētu būt mūsu pilsētā,» 
spriež apbedīšanas biroja Velis-A direktors un 
īpašnieks Aldis Knāviņš. Viņš šaubās, vai, ņe-
mot vērā esošo pieprasījumu pēc šī pakalpoju-
ma, Jelgavas krematorija spētu sevi atpelnīt, ne-
maz nerunājot par peļņas gūšanu no šī rūpala. 

Līdzīgu viedokli pauž arī Oļģerta Silova 
apbedīšanas nama Korad īpašnieks un direk-
tors Oļģerts Silvovs. «Krematorija pilsētai nav 
nepieciešama, jo tā neatmaksājas, un mūsu re-
ģiona apbedīšanas tradīcijas paredz, ka cilvēks 
ir jāgulda zemes klēpī, nevis jāsadedzina. Var 
droši teikt, ka šis mūžībā aizvadīšanas veids 
mūsu kultūrā ir dominējošais,» uzskata O. Si-
lovs, piebilstot, ka pilnīgi pietiekot ar Rīgas 
krematoriju, jo cilvēki tomēr salīdzinoši maz 
izvēloties savus tuviniekus kremēt. 

Viņš norāda, ka tas lielākoties saistīts ar 
kristīgajām tradīcijām un paražām. «Pašlaik 
par apbedīšanas vietu trūkumu pilsētā nevar 
runāt, jo šī joma ir sakārota, taču par problēmu 
tā varētu kļūt pēc kādiem pieciem vai sešiem 

jelgavā bez kapa vietas 
mirušie nepaliks

Cilvēkiem, kuriem nav iekopta ģimenes kapa vieta kādā no Jelgavas kapsētam, tiek 
piedāvāta vieta Bērzu kapos, taču, ņemot vērā mirstības rādītājus, ir skaidrs, ka pēc 
pieciem līdz sešiem gadiem tajos vietas apbedījumu veikšanai nebūs. Pilsētas atbildīgā 
institūcija gan mierina – tuvākajā laikā plānota jaunas kapsētas izveide. 
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gadiem,» līdzīgi kā Pilsētsaimniecības pārstā-
ve, laiku, kad apbedīšanas vietas varētu sākt 
trūkt prognozē pieredzējušais jomas speciālists 
O. Silovs. Tad arī pilsētas atbildīgās institūcijas 
būs spiestas meklēt risinājumu, jo Korad īpaš-
nieks norāda, ka pilsētā brīvas vietas šai vaja-
dzībai vairs neesot. Taču citas problēmas, kas 
saistītas ar kapsētām, viņš nesaskata. 

O.Silovs arī uzteic Jelgavas kapsētas vietas par 
sakārtotību, norādot, ka šo darbu lielākoties veic 
tā dēvētie simtlatnieki. «Ja salīdzina, kā bija, pie-
mēram, pirms diviem vai trim gadiem, noteikti 
jāsaka, ka situācija ir uzlabojusies gan kapsētās, 
gan vietās ap tām,» zina stāstīt Korad īpašnieks. 

Mirst mazāk
O. Silovs, kurš apbedīšanas jomā darbo-
jas jau 13 gadus, novērojis, ka pērn apbedīto 
cilvēku skaits ir samazinājies. «Pagājušajā gadā 
mūžībā aizvadīti par 200 cilvēkiem mazāk 
nekā 2008. gadā. Līdz ar to es sliecos domāt, 

ka pilsētā dzīvo daudz mazāk iedzīvotāju nekā 
statistikas datos parādās. Visticamāk, tas ir uz 
izbraukušo cilvēku rēķina, proti, aizbraukuši ir 
vairāk cilvēku, nekā oficiāli parādās,» lēš Korad 
īpašnieks un direktors.

Citādās domās ir otrs apbedītājs, SIA Ve-
lis-A īpašnieks A. Knāviņš. Viņš norāda, ka mir-
stības statistika ir samazinājusies, taču par ie-
meslu tam min to, ka sabiedrības zemāko slāņu 
pārstāvji, piemēram, alkoholiķi un bezpajumt-
nieki intensīvi izmira iepriekšējos gados. «Savu-
kārt pārējie rod iespējas ārstēties, un tādēļ uz-
labojas arī viņu veselības stāvoklis, samazinot 
mirstības rādītājus. Taču vecums, kurā cilvēki 
aiziet mūžībā, varētu būt lielāks, jo mirst pārāk 
daudz jaunu cilvēku, » uzskata A. Knāviņš. Viņš 
spriež, ka tas, iespējams, ir tādēļ, ka cilvēki pār-
lieku aizraujas ar atkarības izraisošām vielām, 
piemēram, narkotikām un alkoholu, kas paslik-
tina veselību un samazina dzīves kvalitāti. 

Vairāk pašnāvnieku – vīrieši
Korad pārstāvis norāda, ka pēdējā laikā pie-
audzis to cilvēku skaits, kurus zemes klēpī 
jāgulda, jo tie izlēmuši dzīvi beigt kā pašnāv-
nieki. Lielākā daļa no tiem esot vīrieši, sākot 
no pavisam jauniem zēniem līdz pat sirmiem 
kungiem. «Kas pamudina vīriešus tā rīkoties 
un ko drīz darīs Latvijas sievietes, es nezinu,» 
skumji nosaka pieredzējušais apbedītājs, pie-
bilstot, ka kopējo mirušo attiecība pa dzimu-
miem vidēji ir: trīs vīrieši un viena sieviete. 

Pretēju tendenci ir novērojis Velis-A īpaš-

nieks. Viņš zina stāstīt, ka pašlaik zemes klēpī 
tiekot guldīti salīdzinoši maz tādu cilvēku, kuri 
izvēlējušies paši sevi nogalēt. 

Krīze atsijā labākos
Taujāts par krīzes ietekmi uz viņa rūpalu, 
A. Knāviņš norāda, ka nedz mirušo cilvēku 
statistika, nedz ekonomiskā situācija nav gal-
venais rādītājs tam, vai uzņēmējdarbība sokas 
labi. Viņš ir pārliecināts, ka būtiska loma ir tam, 
cik profesionāli tiek sniegts pakalpojums, jo tā 
ir lieta, ko cilvēki novērtē visos laikos. «Ja man 
saka, ka cilvēki taču vienmēr mirs, tāpēc šajā 
jomā darbojoties nemaz nevar klāties slikti, es 
atbildu, ka arī maizes cepējus vienmēr vajadzēs. 
Taču viss atkarīgs no tā, kā tu to dari – ja slikti, 
tevi izkonkurēs,» pārliecināts A. Knāviņš, kurš 
šajā jomā darbojas piecpadsmit gadus. 

Par to, ka profesionalitāte un klientu atzinī-
ba ir galvenais, kas nepieciešams veiksmīgai dar-
bībai šajā specifiskajā jomā, pārliecināts arī O. Si-
lovs. Tā kā viņš nodarbojas arī ar kapu apmaļu 
un pieminekļu uzstādīšanu, apbedītājs zina stās-
tīt, ka, līdzīgi kā pagājušā gadsimta deviņdesmi-
to gadu sākumā un vidū, cilvēki bieži vien nau-
das trūkuma dēļ atteicās no pieminekļa un ci-
tiem līdzīgiem pakalpojumiem. «Pirms pāris ga-
diem daudzi pasūtīja kapakmeņus tādiem apbe-
dījumiem, kur cilvēks bija glabāts pirms desmit 
vai pat piecpadsmit gadiem. Krīze ir cilvēkus pie-
spiedusi taupīt, tamdēļ šīs lietas paliek otrajā plā-
nā, jo vispirms vajag nodrošināt izdzīvošanu sev 
un ģimenei,» uzsver O. Silovs. 

samazinātie ienākumi daudziem jelgavniekiem vispirms liek domāt par dzīvajiem un tikai pēc tam par aizsaulē aizgājušajiem 
radiniekiem, tamdēļ kapu kopas labiekārtošanu tie atstāj uz labākiem laikiem.
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SIA NPA pārstāve Natalja Novožilova atklāj, ka 
vasara ir vispiemērotākais brīdis, kad mainīt 
logus, jo tad ir silts laiks. To darot ziemā vai 
rudenī, dzīvoklī vai mājā ienāk aukstums. «Taču 
mana pieredze rāda, ka visbiežāk cilvēki logus 
tomēr maina rudenī, īsi pirms ziemas, jo vasarā, 
kad ir silts, viņi par to nedomā,» pārliecināju-
sies N. Novožilova. Pašlaik visu izšķirot nauda, jo 
logus maina tad, kad ir lieki līdzekļi. Taujāta par 
summām, ar kurām jārēķinās, ja grib nomainīt 
visus sava dzīvokļa logus, N. Novožilova skaidro, 
ka tas ir ļoti individuāli un atkarīgs no to izmēra. 

SIA NPA pārstāve arī atgādina, ka logu 
maiņa ir veids, kā palielināt dzīvokļa vai mā-
jas energoefektivitāti, un līdz ar to arī iespēja ie-
taupīt naudu. «Jauni logi ne tikai neļauj aukstu-
mam iekļūt un siltumam izkļūt no telpas, bet 
arī labāk izskatās» teic N. Novožilova. Viņa uz-
sver, ka tiem, kuri izvēlas plastikāta logus, par 
to kopšanu nav jāraizējas, jo rāmji nav pēc kāda 
laika jākrāso vai jālako. «Ar plastikāta logiem 
viss ir ļoti vienkārši – noslauki putekļus no pa-
lodzes, notīri stiklu un viss,» norāda N. Novo-
žilova. Viņa skaidro, ka SIA NPA piedāvā aug-
stas kvalitātes piecu kameru PVC logus, kuru 
rāmji, stikli un furnitūra ražota Vācijā. 

Tāpat uzņēmums saviem klientiem sniedz 
iespēju iegādāties arī koka logus. N. Novožilo-
va stāsta, ka tie tiek uzskatīti par prestižākiem, 
taču līdz ar to arī vairāk maksā. Pastāv iespē-
ja iegādāties arī logus ar koka rāmju imitāciju, 
kas būs lētāk nekā īstie koka logi. SIA NPA pār-
stāve norāda, ka viņi savam produktam sniedz 
divu gadu garantiju. «Tāpat ikvienu mūsu 
klientu gaida dāvana,» tā N. Novožilova.

Īpašais piedāvājums – 
moskītu aizsargsieti
SIA NPA piedāvā iegādāties šai vasarai tik 
aktuālo un ļoti nepieciešamo aizsargsietu, kas 
aizkavē odu un citu lidoņu iekļūšanu mājā vai 
dzīvoklī. N. Novožilova skaidro, ka pieprasī-
jums pēc tiem šajā vasarā esot liels, jo cilvēki 
vēloties pasargāt sevi no odiem, kuru šogad 
ir ļoti daudz. Taču moskītu tīkls ir tā lieta, ko 
pērk katru vasaru. «Pie mums ir iespēja ie-

gādāties jebkura izmēra insektu aizsargtīk-
lus, tamdēļ tie vienlīdz labi derēs kā logiem, tā 
durvīm,» skaidro N. Novožilova. 

laba kvalitāte 
par saprātīgu cenu
«Mums ir ne tikai ļoti labs produkts, bet arī 
serviss,» atklāj SIA NPA pārstāve. Viņa norāda, 
ka uzņēmums saviem klientiem piedāvā arī ļoti 

labas cenas, īpašas atlaides sniedzot, piemē-
ram, pensionāriem, jaunlaulātajiem un citiem. 
«Šīs atlaides nav īslaicīga akcija, labas cenas un 
atlaides mēs piedāvājam visu laiku. Tas ir mūsu 
darba veids,» norāda N. Novožilova. Uzņēmu-
ma pārstāve skaidro, ka, ņemot vērā esošo si-
tuāciju valstī un cilvēku maksātspēju, arī cenas 
ir šai situācijai atbilstošas. Tādēļ viņa cer, ka 
cilvēkiem, kuri izmantojuši uzņēmuma pakal-
pojumus, pirmais, kas ienāk prātā ir  - teicams 
serviss, saprātīga cena un laba nopirktās preces 
kvalitāte. 

Bezmaksas serviss
«Nomērīšana un veco logu aizvešana, izvēlo-
ties mūsu uzņēmuma pakalpojumus, ir bez 
maksas. Gadījumā, ja klients kādu iemeslu dēļ 
nevar atnākt pie mums uz biroju un noslēgt 
līgumu, SIA NPA darbinieki atbrauks pie 
viņa uz mājām un noslēgs līgumu. Arī tas būs 
pilnīgi pa velti,» uzsver N. Novožilova, pie-
bilstot, ka šajā gadījumā klientam nemaz nav 
jāiziet no sava dzīvokļa vai mājas, jo viņa vietā 
visu izdara uzņēmuma darbinieki. «Pēc jauno 
logu uzstādīšanas mēs bez maksas aizvedam 
arī vecos uz izgāztuvi, tādējādi nākot pretim 
klientiem, lai viņiem nav jāraizējas, ko ar tiem 
darīt,» norāda uzņēmuma pārstāve. 

N. Novožilova ar lepnumu atklāj, ka klienti 
ar SIA NPA ir ļoti apmierināti, jo ne tikai vaja-
dzības gadījumā izmanto uzņēmuma pakalpo-
jumus, bet arī iesaka tos draugiem. 

SIa NPA par labām cenām piedāvā nomainīt 
jūsu vecās durvis un logus pret jauniem un 
kvalitatīviem. Nomērīšana un veco logu un 
durvju aizvešana – bez maksas. 

vasara – īstais laiks 
mainīt logus

sia NPA piedāvā kvalitatīvus logus un durvis par saprātīgām cenām, kā arī garantē 
bezmaksas servisu, norāda uzņēmuma pārstāve n. novožilova. 

sia NPA Zirgu ielā 12 par labām cenām 
piedāvā nomainīt vecās durvis un logus 
pret jauniem un kvalitatīviem.

SIA «NPA»
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aktuāli

nīcās piedalīties – no rīta (no pulksten 9 līdz 
12) vai pēcpusdienā (no pulksten 13 līdz 16). 
Iegūt papildus informāciju un pieteikties no-
metnei var, zvanot pa tālruni I. Hofmanei – 
26824834 vai rakstot uz e-pastu: ievahofma-
ne@inbox.lv.

Pilsētas pasāžā jau ir notikuši līdzīgi pasā-
kumi bērniem, piemēram, Ziemassvētku laikā, 
tādēļ arī turpmāk plānotas dažādas iespējas, kā 
bērni un jaunieši varētu lietderīgi pavadīt brī-

vo laiku, informē tirdzniecības centra vadītāja 
Kristīne Breiere.

Piemēram, jau rudenī tiks veidotas ne-
lielas grupiņas no dažāda vecuma dalībnie-
kiem, kuri regulārās nodarbībās radoši varēs 
darboties visu gadu – strādāt daudzās tehni-
kās ar visdažādākajiem materiāliem un radīt  
skaistas lietas sev un citiem. Turklāt visi dar-
bi būs apskatāmi izveidotajā ekspozīcijā ēkas 
otrajā stāvā. 

Pilsētas pasāžā būs 
Radošās darbnīcas

radošajās darbnīcās paredzēts darboties gan pirmskolas, gan sākumskolas 
vecuma bērniem.

No 19. jūlija veselu mēnesi 
tirdzniecības centrā Pilsētas 
pasāža katru nedēļu darbosies 
piecu dienu vasaras nometne 
bērniem, kuras devīze ir Sajūti 
pasauli sevī. 

R o L a n d s  B a R ta š e v i c s 
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«Katru dienu darbnīcā ar spēlēm, radošiem 
darbiem un citām aktivitātēm pasauli mēģi-
nāsim izzināt caur kādu maņu – redzi, dzirdi 
un pārējām,» stāsta nometnes organizētāja, pe-
dagoģe un māksliniece Ieva Hofmane. «Proti, 
bieži vien mēs ejam, skatāmies, taču nesare-
dzam. Tāpat dzirdam, taču nesaklausām. Šeit 
bērni to mācīsies darīt ar dažādām interesan-
tām un aizraujošām metodēm.»

Radošajās darbnīcās paredzēts darboties 
gan pirmskolas, gan sākumskolas vecuma bēr-
niem. Turklāt vasarā, kad ir skolas brīvdienas 
un nedarbojas arī daudzi pulciņi, brīvā lai-
ka pavadīšanas iespējas ir nozīmīgas gan bēr-
niem, gan viņu vecākiem, skaidro I. Hofmane.

Nometnes programma ir plānota vienu ne-
dēļu, taču, ja būs interesenti, kuri vēlēsies tajā 
darboties vēl kādu dienu (nedēļu), noteikti, ka 
to varēs pamainīt un papildināt ar citām ak-
tivitātēm. «Man patīk improvizēt un domāju, 
ka arī bērniem tas patiks,» ar smaidu piebilst 
māksliniece.

Bērni un vecāki varēs izvēlēties, kurā laikā 
no pirmdienas līdz piektdienai Radošajās darb-
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pārvietošanās

Vienu no problēmām, kas kavē šo bizne-
su, Kanclera valdes priekšsēdētājs min to, ka 
esošie veloceliņi ne vienmēr ir piemēroti tū-
rismam un dažādu vietu apskatei: «Maršruts 
Jelgava-Ozolnieki ir noderīgs, taču ar to ir 
par maz. Esmu interesējies par iespēju Pils 
salu padarīt velosipēdistiem draudzīgu, jo tā 
ir unikāla iespēja Jelgavas centrā atpūsties no 
pilsētas drūzmas.» Taču šī iecere palikusi ne-
realizēta. 

E. Barkāns stāsta, ka tirdzniecības cen-
tri Kanclera Nami, kur pārdod arī velosipē-
dus, pašlaik ir pietiekami noslogoti esošajās ni-
šās, tādēļ piedāvāt velonomu būtu apgrūtino-

ši. Viņš gan tic, ka pilsētā atradīsies kāds uzņē-
mīgs cilvēks ar vēlmi attīstīt šo pagaidām no-
vārtā atstāto biznesu.

Piebilstams, ka citās Latvijas lielākajās pil-
sētās velosipēdu noma tiek piedāvāta ik vasa-
ru, un tā kļūst aizvien populārāka. Piemēram, 
šogad lidsabiedrība Air Baltic Jūrmalā un Rīgā 
atklājusi pirmās pašapkalpošanās velonomas, 
kurās ar tālruņa starpniecību iespējams izno-
māt pilsētas apskatei piemērotu rumaku. 

Liepājā velosipēdu nomas pakalpojumus, 
paralēli velosipēdu maršrutu izstrādei un ap-
skates vietu atzīmēšanai, sācis Reģiona tūrisma 
informācijas birojs. 

a i g a R s  i e v i ņ š 
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Blakus Hercoga Jēkaba laukumam esoša-
jā velosipēdu veikalā Ebike pieejami divi velo-
sipēdi un paredzams, ka mazā pieprasījuma dēļ 
skaits netiks palielināts. Veikala pārstāvji at-
klāj, ka laiku pa laikam kāds interesents – gan 
ārzemnieki, gan arī latviski runājošie – ir, taču 
nevar teikt, ka ar šo pakalpojumu varētu pel-
nīt. Parasta divriteņa nomas maksa ir 5 lati, sa-
vukārt ar amortizatoru aprīkota velosipēda no-
mas maksa ir 7 lati diennaktī.

Aktīvs velobraucējs un veikalu tīkla Kan-
clers valdes priekšsēdētājs Edmunds Barkāns 
stāsta, ka kādreiz Jelgavā velosipēdu nomāša-
nas iespējas ir bijušas plašākas, taču šī ideja nav 
guvusi popularitāti, tamdēļ izzudusi. 

Lielās ielas veloveikala Experts pārdevējs Ed-
gars stāsta, ka kādreiz šis pakalpojums bijis pie-
ejams, taču cilvēku mazā rocība nav radījusi pie-
prasījumu: «Pat Rīgā ar šo biznesu iet diezgan 
švaki – Jelgavā tūristu ir daudz mazāk un intere-
sentu praktiski nav. Šis pakalpojums prasa rūpī-
gu plānošanu un nervu tērēšanu, un tas var būt 
vien kā labas sirds, nevis pelnīšanas projekts.»

velosipēdus izīrēt piedāvā 
tikai retais to tirgotājs

Iespēja vasarā izīrēt velosipēdus, 
iespējams, sekmētu tūristu piesaisti 
Jelgavai. Taču to realizēt uzņemas vien 
retais uzņēmējs, jo nedaudzie pilsētas 
veloceliņi nav piemēroti šim mērķim.

velosipēdu nomas attīstību kavē tas,  ka esošie veloceliņi ne vienmēr ir piemēroti 
tūrismam un dažādu vietu apskatei.
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Viena no vietām Jelgavā, kur iespējams iznomāt 
automašīnu, ir autocentrs Auto Fans. Tajā noīrēt 
var divus KIA markas spēkratus ar automātisko 
un manuālo pārnesumkārbu – Rio un Cerato. «Šo 
pakalpojumu uzturam kā palīdzēšanas misiju, 
nevis biznesu, jo ar to pelnīt naudu ir lielas gal-
vassāpes,» uzreiz atzīstas autocentra Auto Fans 
valdes priekšsēdētājs Ziedonis Jasevičs.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs atceras 
gadījumu, kad ārzemniekam iznomāto mašīnu 
vajadzējis vest atpakaļ no kādas Tallinas stāv-
vietas, jo pats īrnieks devies tālāk ar prāmi. 
Kopš tā laika pakalpojums pieejams tikai Lat-
vijas iedzīvotājiem.

Automašīnas nomā, 
kamēr pašu remontā
«Pašlaik mašīnu lielākoties iznomā servisa 
klienti, taču reizēm interesējas arī cilvēki bez 
sava auto, kuri vēlas kaut kur aizbraukt, piemē-
ram, ceļojumā vai darījuma braucienos,» stāsta 
Z. Jasevičs. Tāpat transportlīdzekļus noīrēt vēlo-
ties tie cilvēki, kuri pārcēlušies uz pastāvīgu dzīvi 
ārzemēs un Jelgavā ieradušies vien brīvdienās. 

Automašīnu autocentrā Auto Fans var iz-
īrēt cilvēki, kas sasnieguši 21 gada vecumu 
un kuriem ir vismaz divu gadu vadītāja stāžs. 
«Tie, kuri tikko nolikuši tiesības un domā, ka 
varēs draugu kompānijā noīrēt auto un lielā 
ātrumā vizināties pa trasi, to nevarēs izdarīt,» 
teic Z. Jasevičs. 

Nomas maksa autocentrā Auto Fans dien-
naktī atšķiras atkarībā no auto izmantošanas il-
guma – ja mašīnu lieto līdz trim diennaktīm, 
cena par diennakti ir 25 lati, ja ilgāk par nedēļu, 
cena sarūk līdz 15 latiem diennaktī, savukārt uz 
mēnesi auto iespējams iznomāt par 400 latiem.

«Kamēr patērētāji ar cieņu izturēsies pret 
šo pakalpojumu, tikmēr netiks ieviesti nekā-
di papildus ierobežojumi, piemēram, drošī-
bas naudas iemaksas,» skaidro uzņēmuma val-
des priekšsēdētājs, atklājot, ka noteikumi ir ļoti 
maigi, salīdzinājumā ar Rīgas kompāniju pie-
dāvājumu, kur soda nauda tiek uzlikta pat par 
smēķēšanu vai ēšanu automašīnā.

Tāpat automašīnu iespējams iznomāt 
Aviācijas ielas servisā Intransserviss. Tā pārstā-
vis Didzis Cimbergs stāsta, ka piedāvātais auto 
– Ford Focus hečbeks ar benzīndzinēju un ma-
nuālo pārnesumkārbu – lielākoties tiek nomāts 
kā servisa maiņas auto: «Kad klients servisā uz 
ilgāku laiku atstāj automašīnu, un viņam ne-
pieciešams pārvietoties, piedāvājam nomas 
auto izmantot kā servisa maiņas spēkratu.»

Cenas apmēru nosaka 
izmantošanas mērķis
Intransservisā auto nomas cena par diennak-
ti ir diferencēta – ja klienta auto tiek remon-
tēts servisā, diennaktī jāšķiras no 18 latiem, 
savukārt, ja interesents vēlas auto nomāt citu 
iemeslu dēļ, cena pieaug līdz 25 latiem par 
diennakti. Tāpat servisā iespējams automašīnu 
izīrēt uz dažām stundām, taču par šī pakalpo-
juma cenām jāvienojas individuāli.

«Ar klientu tiek noslēgts nomas līgums un 
par pakalpojumu tiek samaksāts ar priekšap-
maksu,» stāsta D. Cimbergs. Arī viņš atklāj, ka 
šis piedāvājums ir paredzēts vien kā papildu ser-
viss klientiem, un ar to nevar veidot biznesu.

Piebilstams, ka interneta sludinājumu ser-
visos iespējams atrast arī privātpersonas, kas 
piedāvā nomāt savus privātos spēkratus – to 
cena ir ap 15 latiem par diennakti, taču priekš-
roka tiek dota īstermiņa nomai uz dienu vai di-
vām, jo transportlīdzeklis nepieciešams pašam 
piedāvātājam. Diemžēl neviens no privātajiem 
pakalpojuma sniedzējiem nevēlējās stāstīt par 
savu biznesu, baidoties no iespējamām likuma 
kalpu sankcijām.

Mikroautobusus lielākoties 
izīrē ceļojumiem
Ja ar ģimeni vai draugu loku plānots kāds 
tālāks ceļojums, mikroautobusus ar vairāk nekā 
piecām vai sešām pasažieru vietām iespējams 
iznomāt pasažieru pārvadātāju uzņēmumos, 
taču interneta sludinājumu servisos var atrast 
vairākus privātus Jelgavas transporta īpašnie-
kus, kuri savus spēkratus piedāvā iznomāt par 
saprātīgu cenu un noteikumiem.

Jelgavnieki.lv uzrunātais mikroautobusu 
īpašnieks Jurģis stāsta, ka aktīvākā nomas sezo-
na ir vasarā un šajā periodā abi transportlīdzekļi 
aizsisti mēnesi uz priekšu: «Ziemā cilvēki parasti 
brauc retāk, taču viņu ceļojumi ir tālāki un ilgāki 
– noīrētais busiņš ceļo uz Franciju vai Itāliju, kur 
cilvēki vairākas dienas kalnos slēpo. Vasarā marš-
ruti parasti ir īsāki – cilvēki brauc apskatīt Skan-
dināvijas valstis, kā arī tuvākās lielās Eiropas val-
stis, piemēram, Vāciju, Čehiju. Šad tad, protams, 
kāds vēlas braukt arī uz Spāniju vai Portugāli.»

Arī mikroautobusa izīrēšanai vajadzīgs 
21 gada vecums un divu gadu braukšanas stāžs. 
Tāpat pirms brauciena mikroautobusa īpaš-
nieks nereti nomātāju apmāca: «Ar divreiz 
lielāku auto braukt ir nedaudz citādāk, tādēļ 
pirms ceļojuma izbraucam dažus līkumus pa 
pilsētu, lai pierastu un vajadzības gadījumā pa-
skaidrotu dažus sīkumus,» skaidro Jurģis. 

Nomas maksa mikroautobusiem atkarīga 
no transporta izmantošanas ilguma – īslaicīga 
noma līdz trim dienām izmaksā ap 25 līdz 30 
latiem, savukārt, nomājot mikroautobusus uz 
nedēļu, cena par diennakti tikai nedaudz pār-
sniedz 20 latus. 

velosipēdus izīrēt piedāvā 
tikai retais to tirgotājs

tiem, kuru spēkrats atrodas servisā vai mašīna nepieciešama tikai uz īsu brīdi, jelgavas 
autocentri piedāvā to izīrēt.

Lai gan Jelgavā izīrēt mašīnu 
piedāvā vairāki autocentri 
un privātpersonas, to par 
ienesīgu un populāru rūpalu 
uzskatīt nevar. 

arī jelgavā iespējams 
iznomāt auto
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āra sporta veidu cienītājiem 
vasara – 
labākais laiks

Līdz ar vasaras atnākšanu, sportošanu 
zālēs pilsētnieki nomaina pret 
dažādām aktivitātēm svaigā gaisā – 
skriešanu, bumbu spēlēm un citiem 
sporta veidiem.

tautas sports

a i g a R s  i e v i ņ š 

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

Pie skolām sporto bez maksas
Jelgavā septiņu skolu sporta laukumos iespē-
jams gan skriet, gan arī spēlēt kādu no bumbas 
spēlēm – visbiežāk basketbolu un futbolu. Sta-
dionu pārvaldnieki atklāj, ka šīs vietas bez 
maksas var apmeklēt ikviens.

Jelgavas Valsts ģimnāzijas sporta lauku-
ma apsaimniekotājs Edgars Ludzītis norāda, 
ka no stadiona neviens ārā netiek dzīts, taču 
reizēm mēdz būt sacensības un sportisti noīrē 
visu laukumu. «Laukumam sastādīts noslodzes 
grafiks, tādēļ pirms organizētas futbola spēles 
vai citām aktivitātēm derētu piezvanīt uz Jelga-
vas Sporta halli un noskaidrot, vai stadionā nav 
paredzētas kādas sacensības,» iesaka E. Ludzī-
tis. Līdzīgi ir arī 1. ģimnāzijas sporta laukumā, 
kur nereti sastopami vairāki desmiti apkārtnes 
jauniešu – šeit bez maksas iespējams izmantot 
futbola un basketbola laukumus, stadiona apli, 
kā arī dažādus āra trenažierus.

Savu sporta bāzi izmantot ļauj arī 3. un 4. pa-
matskolas vadība: «Laukums par samaksu izīrēts 
netiek, taču cilvēki nāk un spēlē futbolu. Mums ir 
sargs. Ja atnākušie uzvedas nepiedienīgi, viņiem 

tiek palūgts aiziet, taču aktīvus cilvēkus, kas tie-
šām sporto, prom nedzenam,» atklāj 4. pamat-
skolas direktore Agita Lundberga, uzsverot, ka 
organizētiem sportotājiem labāk gan būtu ieiet 
skolā un saskaņot sporta laukuma izmantošanu.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
(LLU) Sporta kluba vadītāja Zilvija Poča norā-
da, ka labprāt redzētu vairāk aktīvistu pilsētas 
centrā esošajā LLU stadionā. «Šeit vakaros pil-
sētnieki nāk spēlēt basketbolu un skriet, taču, 
salīdzinot, piemēram, ar Tartu Igaunijā, spor-
tistu ir maz,» skaidro Z. Poča. 

Stadionā atrodami četri basketbola gro-
zi – divi basketbola laukumam un divi strīt-
bolam. Tos iecienījuši gan studenti, gan apkār-
tējo māju iedzīvotāji. Groza bumbas cienītājs 
Dāvis Reinbergs stāsta, ka uz šejieni nāk salī-
dzinoši bieži, jo viņa mājām tuvākajā strītbo-
la laukumā – Tērvetes un Zirgu ielas krustoju-
mā – gandrīz nekad nav kāds, ar kuru varētu 
paspēlēt.

Entuziastu futbols pie Akvas
Jau otro vasaru ik pirmdienu uzņēmēji, organi-
zāciju vadītāji un citi sabiedriski aktīvi cilvēki 
tiek aicināti spēlēt futbolu laukumā pie moteļa 
Akva. «Neplānojam pulcēt futbola profesionā-

ļus, jo tiem jau ir daudzas iespējas futbola spēlē-
šanai. Aicinām spēles entuziastus, kuru galvenā 
vēlme ir aizrautīga izkustēšanās brīvā dabā. 
Futbols ir arī labs veids, kā vienot uzņēmējus, 
politiķus un žurnālistus,» saka iknedēļas futbola 
spēlēšanas iniciators, portāla un žurnāla Jelgav-
nieki.lv īpašnieks Kristians Rozenvalds. 

Pagājušajā vasarā starp spēlētājiem bija 
tādi pilsētā zināmi cilvēki kā Jelgavas futbo-
la kluba prezidents Ainārs Tamisārs, SIA Jelga-
vas tipogrāfija vadītājs Juris Sīlis, Jelgavā dzīvo-
jošais Latvijas diplomāts Dainis Freimanis, a/s 
Delfi direktors Juris Mendziņš, kurš līdzi ņēma 
arī abus dēlus, uzņēmuma Dzīvības Apdrošinā-
šanas Brokeri valdes loceklis Guntis Kupčs, fo-
togrāfs Gunārs Timermanis ar dēlu, netālu no 
futbola laukuma dzīvojošais portāla un žurnā-
la Jelgavnieki.lv īpašnieks Kristians Rozenvalds, 
moteļa Akva līdzīpašnieki, brāļi Deniss un Vla-
dimirs Aksjonovi, kā arī vairāki politiķi un tie-
sībsargājošo organizāciju darbinieki. 

skrējēji pulcējas mežu taciņās 
Skriešana kā demokrātiskākais un lētākais 
sporta veids kļūst aizvien populārāks – salīdzi-
noši ar citiem gadiem Būriņu mežā, biezokņa 
taciņās starp RAF mikrorajonu un Ozolnie-
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kiem, kā arī citos klusos un skriešanai piemē-
rotos apvidos sevi uzturēt formā ar skriešanu 
izvēlējušies vairāk pilsētnieku. Tāpat jelgavnie-
ki aizvien aktīvāk iesaistās skrējēju kluba Ozol-
nieki treniņos, kuri vakaros izmanto novada 
slēpošanas trasi. Tiesa gan, pilsētas centrālajā 
daļā trūkst vietu, kur skriet pa grants segumu, 
kas mazina slodzi kājām, tādēļ centra iedzīvo-
tāji izvēlas dažādus stadionus vai klusākas ielas 
privātmāju rajonos.

Arī Pasta salā var skriet
Viena no retajām vietām pilsētas centrā ir 
apmēram četrus kilometrus garā Pils sala, 
kuras apmeklētājus šopavasar izbrīnījusi sēta 
uzreiz aiz salas apdzīvotās teritorijas. Savva-
ļas zirgu pārvaldītājs un teritorijas pārzinis 
Einārs Nordmanis stāsta, ka pavasarī uzstādī-
tais šķērslis paredzēts zirgiem un nekaunīgiem 
autovadītājiem, nevis atpūtniekiem un sporto-
tājiem: «Šī teritorija iežogota, jo pavasara palos 

iepriekšējos vārtus ūdens aiznesa. Teritorija 
nav slēgta un tajā iespējams gan pastaigāties, 
gan arī sportot – vien jāizlien cauri izveidota-
jam nožogojumam.» Drīzumā Pils salas vien-
kāršo žogu nomainīs vārtiņi, tādējādi nebūs 
jāložņā, lai nokļūtu dabas lieguma teritorijā.

E. Nordmanis norāda, ka salā mītošajiem 
zirgiem nepatīk straujas kustības. Ja zirgs stāv 
skrējēja ceļā, nepieciešams samazināt tempu 
un mierīgi paiet zirgam garām. «Ja zirgs nāk 
klāt, var strauji sasist plaukstas un viņu pabai-
dīt – zirgi ir ļoti delikāti un respektēs jūsu pri-
vātumu,» noteic savvaļas zirgu pazinējs.

Velosports vēl pabērna lomā
Tikpat sliktā pozīcijā ir velosportisti. Kaut arī 
pašvaldība organizē dažus pasākumus, kuros 
imitē draudzīgumu velosipēdistiem, jopro-
jām Zemgales līdzenuma lielākajā pilsētā nav 
iespējams droši pārvietoties nedz pa lielāko 
daļu pilsētas trotuāru, nedz arī pa ielām – 

uzskata vairāki velokultūrai veltītā interneta 
foruma xc.lv lietotāji. Šosejas braucēji uzskata, 
ka galvenās problēmas ir sliktais ceļu stāvok-
lis pat tukšākās ielās un nekaunīgo autovadī-
tāju attieksme, kas ne vien apgrūtina brauk-
šanu, bet arī traucē normālu treniņu norisi – 
tādēļ lielākā daļa vietējo velosportistu dodas 
Rīgas vai Dobeles virzienā, kur šosejas nomalē, 
neviena netraucēti, gatavojas sacensībām. 
Nedaudz labākā situācijā ir bezceļu jeb cross-
country velosipēdisti – viņiem Būriņu mežā un 
Ozolnieku slēpošanas trasē iespējams trenē-
ties dažādu šauru un viltīgu taciņu izbraukša-
nā, taču arī tas ir kompromiss. Lai gūtu kaut 
nelielu pieredzi, piemēram, SEB maratona sa-
censībām – nopietnākie sportotāji dodas uz 
vairāk nekā 30 kilometrus attālā Tērvetes dabas 
parka pakalniem.

Volejbolisti tiekas Pārlielupē
Pārlielupes centrālais sporta objekts – kom-
plekss pie Krājbankas ledus halles – ir viena 
no retajām vietām pilsētā, kur iespējams spēlēt 
pludmales volejbolu. Šeit, papildus basketbola 
laukumam, pieejami divi pludmales volejbola 
laukumi, kurus var apmeklēt bez maksas.

Šovasar volejbola laukums, kas veidots, sa-
darbojoties ar volejbola spēlētājiem, tapis arī 
pie moteļa Akva Lielupes krastā. Atpūtas cen-
tra mārketinga menedžeris Vladimirs Aksjo-
novs uzsver, ka jaunajam laukumam ir vairā-
kas priekšrocības – blakus atrodas apsargājama 
autostāvvieta, motelī pieejamas dušas, Lielupes 
krastā ierīkota peldvieta un Akvā darbojas ka-
fejnīca. Laukumu iespējams iepriekš rezervēt 
(tālrunis 63023444), tā īres maksa ir viens lats 
no cilvēka, savukārt moteļa klientiem volejbola 
vieta pieejama bez maksas.

Paredzams, ka līdz ar Zemgales Olimpiskā 
centra būvniecības pabeigšanu pilsēta iegūs vēl 
vienu pludmales volejbola laukumu, savukārt 
pēc Lielupes krastā topošās pludmales pabeig-
šanas volejbola cienītājiem šo spēli būs iespē-
jams spēlēt arī tur. 

jau otro gadu 
Jelgavnieki. lv 
īpašnieks 
kristians 
rozenvalds ar 
domubiedriem 
pie moteļa 
Akva organizē 
entuziastu 
futbola 
spēlēšanu. 
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redakcijas viesis

L ī g a  g R e i š k a n e 

F oto :  R o L a n d s  B a R ta š e v i c s

«Mana interese par Jelgavu kā cilvēkam, kuram 
Ozolnieku novadā ir īpašums, ir ļoti funkcio-
nāla, tāpēc mani neinteresē, kas notiek pilsētas 
politiskajā virtuvē,» skaidro J. Paiders. 

Jelgavu viņš uzskata par vietu, kur iespē-
jams iepirkties un izmantot ārstniecības un 
sabiedriskās ēdināšanas un citus pakalpoju-
mus. «Man būtisks ir gala rezultāts. Braukt uz 
Rīgu arī sanāk tālāk un neizdevīgāk,» savu iz-
vēli pakalpojumus saņemt Jelgavā skaidro pa-
zīstamais žurnālists, piebilstot, ka ar to kvali-
tāti esot apmierināts. It īpaši, ja salīdzina ar to, 
kāda tā ir galvaspilsētā. «Uz Jelgavu braucam 
arī svinēt godus,» uzsver žurnālists. 

ikviens var būt žurnālists 
Taujāts par mediju satura kvalitāti Latvijā, Lat-
vijas Žurnālistu savienības (LŽS) priekšsēdē-
tājs J. Paiders norāda, ka šis esot sāpīgs temats, 
jo pašlaik esot ļoti grūti vispār saprast, kas ir 
žurnālists. Ikviens, kuram ir emuārs, var dek-
larēt sevi par žurnālistu. «Amerikā pat ir tādi 
blogi, kuriem ir vairāk lasītāju nekā nopiet-
nām avīzēm,» zina stāstīt J. Paiders, piebilstot, 
ka robežas starp profesionālu žurnālistiku un 
pašdarbību ir ļoti grūti nosakāmas. To sekmē-
jusi arī dažādo barjeru izzušana, kas ierobe-
žoja mediju izdevējus. «Francijā, piemēram, 
ir ļoti sarežģīti saņemt licenci drukātā medija 
izdošanai, pat tiem, kas raksta franču valodā,» 
teic LŽS vadītājs, piebilstot, ka Latvijā tas esot 

krietni vienkāršāk. Savu devumu tajā, ka par 
žurnālistu var kļūst gandrīz ikviens, kuram ir 
savs emuārs, ir veicinājušas interneta sniegtās 
iespējas. 

Medijiem trīs virzieni
«Var teikt, ka žurnālistiku nosacīti var dalīt 
divās daļās – ir palikusi tā sauktā vecā preses 
daļa, kurā spēkā ir prasības, lai žurnālistam 
ir pieredze un izglītība. Tad ir arī otra daļa – 
kurā nepastāv nekādi noteikumi,» skaidro 
J. Paiders. Viņš norāda, ka otrajā gadīju-
mā problēma ir, ka emuāros un citās līdzīgās 
vietnēs publicēto saturu nevar ierobežot un 
kontrolēt. «Pastāv risks, ka blogeram kāds 
maksā par to, lai viņš raksta konkrētā virzie-
nā, taču tas netiek atklāts, tamdēļ rodas situā-
cija, kad lasītāji īsti nevar zināt, kas šo resursu 
un ar kādu mērķi uztur,» uzsver LŽS vadī-
tājs, piebilstot, ka žurnālistu kopienas galve-
nais jautājums ir par to, kā piespiest blogerus 
ievērot ētikas un juridiskās normas. «Pašlaik 
notiek kvalitatīvās žurnālistikas erozija,» ģeo-
grāfijas terminus, skaidrojot situāciju mediju 
jomā, izmanto J. Paiders, piebilstot, ka tā sa-
glabājas tikai tur, kur presei ir valsts atbalsts. 
Klasiskos piemērus viņš min britu raidsa-
biedrību BBC un Krievijas lielos TV kanālus. 
«Brīvā tirgus apstākļos kvalitatīvo žurnālisti-
ku izspiež komerciālas intereses,» tā J. Paiders. 
LŽS priekšsēdētājs skaidro, ka pastāv trīs vir-
zieni, kuros prese var aiziet: pilnīga komerci-
alizācija, proti, maksimāla peļņa ir galvenais 
medija uzdevums un galvenais mērķis ir pie-

saistīt pēc iespējas vairāk reklāmu. Otrais vir-
ziens – izdevums ir orientācija uz pārdošanu, 
un tad izdevums kļūst atkarīgs no masu lasī-
tāju gaumes. «Šī medija specializācija būs sla-
venības, sekss, noziegumi, vardarbība un TV 
lietas,» atklāj žurnālists. Trešais ceļš – liela 
korporācija izdod savu masu informācijas lī-
dzekli, kurā realizēt savu politiku. 

Eksaktās zinātnes izzūd
J. Paideram, kurš ir arī ģeogrāfijas zinātņu 
doktors, ir savs viedoklis par izglītības sistēmu 
Latvijā. «Visi skaisti runā par to, ka izglītībā 
vajag reformas, bet neviens nevēlas definēt 
cēloņus, jo tad ir jāpasaka, ka lielā mērā privātā 
augstākā izglītība ir radījusi šo disproporciju 
un turpina to darīt,» atklāj J. Paiders. Viņš zina 
stāstīt, ka 70 procenti jauniešu mācās huma-
nitārās zinātnes, un tas nav pareizi. «Diplomā 
var rakstīt arī psihologs – sēņu lasītājs, jo 
cilvēks ir iztērējis naudu, viņam ir specialitā-
te, bet viņš ies darīt kaut ko citu,» tā NRA žur-
nālists.  Viņaprāt, šādi ir sabojāts darba tirgus 
vienas paaudzes ietvaros. Turklāt, ir izsista 
pēctecība, jo pēc desmit gadiem vairs nebūs 
cilvēku, kas varēs strādāt tādās jomā kā kodol-
fizika un citas. 

Mazefektīvi ir arī centieni izglītību ekspor-
tēt, jo liela daļa studētgribētāju ir no tā reģiona, 
kur labi zina krievu valodu. «Interese no tām 
valstīm ir, un ne jau par psihologiem. Viņiem 
pašiem ir daudz tādu augstkolu. Ir vēlme apgūt 
dabaszinātnes un inženierzinātnes, bet valsts 
augstkolās nedrīkst mācīt krievu valodā,» ta 
J. Paiders. 

redakcijas viesis – 
juris paiders

Viesojoties portāla un žurnāla Jelgavnieki.lv redakcijā, Ozolnieku 
novadā dzīvojošais Neatkarīgās Rīta Avīzes (NRA) žurnālists Juris 
Paiders atklāja, ka vietējā politika viņu maz interesē – Jelgavu 
pazīstamais ekonomikas notikumu apskatnieks izvēlas kā vietu, kur 
saņemt medicīniskos un citus pakalpojumus, kā arī iepirkties. 

žurnālists un ģeogrāfijas zinātņu doktors 
juris paiders uzskata, ka lielā mērā 
problēmas darba tirgū ir saistāmas ar 
jauniešu pārlieku lielo interesi studēt 
humanitārās, nevis eksaktās zinātnes.
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līdz ar žurnāla Jelgavnieki.lv jūnija numura 
iznākšanu preses klubā, kā ierasts, tikās 
žurnāla lasītāji, veidotāji un atbalstītāji. uz 
tikšanos redakcijā bija ieradušies vairāki 
jaunie uzņēmēji, kuri savus uzņēmumus 
vai nu tikai plāno atvērt, vai arī nupat tos 
atklājuši.

Tikai dažas dienas atvērtā skaistumkopšanas 
salona Monte Kristo īpašniece Marina Ķēniņa 
stāsta, ka pirmā salona darbības diena iesāku-
sies īpaši veiksmīgi – ar klienti, kura izmanto-
jusi uzreiz trīs skaistumkopšanas procedūras. 
«Ceru, ka arī turpināsim strādāt tikpat veik-
smīgi un tikpat priecīgā garastāvoklī kā salona 
atklāšanas dienā,» tā jaunā uzņēmēja. 

Nesen atklātā outlet apavu veikala Estilo īpaš-
nieces Diāna Eglāja un Oksana Komašilo cenšas 
nepazaudēt nevienu klientu, tāpēc pacietīgi pa-
līdz ar piemērotu apavu izvēli ikvienam. «Mums 
uzņēmējdarbībā vēl ir tikai divu mēnešu piere-
dze, taču cenšamies, lai katrs mūsu klients paliek 
apmierināts,» stāsta uzņēmējas, kura zina – labā-
kā reklāma esot klientu labās atsauksmes.

«Skolā nolēmām, ka skola vairāk jāpopula-
rizē un jelgavnieki jāinformē. Aprunājoties ar 
skolēnu vecākiem, man ieteica vērsties tieši pie 
Jelgavnieki.lv, un neesmu vīlusies – mani īpaši 
iepriecina gan reklāmas aģentu, gan žurnālis-
tu atsaucība un ieinteresētība,» stāsta privātās 

vidusskolas «Punktiņš» direktore Linda Ozola. 
Skolas direktore uzteic portāla un žurnāla ziņu 
aktualitāti sev visvairāk interesējošās – kultū-
ras un izglītības – jomās.

Tāpat Preses klubā piedalījās vācu kompā-
nijas Wurth, kas savu jauno veikalu Jelgavā plā-
no atvērt jau nākamnedēļ, tirdzniecības pārstā-
vis Jelgavā Jānis Sabulis, SIA Arta valdes locek-
lis Ivars Birģelis, naktskluba Tonuss īpašnieks 
Druvis Kalniņš un citi uzņēmēji, žurnāla lasī-
tāji un atbalstītāji. 

Aicina ziedot skolas lietas 
un rudens mantas

jelgavnieki.lv

L ī g a  g R e i š k a n e

gatavojoties jaunajam mācību gadam, 
portāla un žurnāla Jelgavnieki.lv 
kolektīvs aicina ziedot skolas lietas, kā 
arī dažādas rudens mantas. pilsētnieku 
atnestās mantas, tāpat kā līdz šim, 
katra mēneša beigās tiks nogādātas 
radošo domu un darbu centrā Svētelis. 

«Ņemot vērā ekonomisko situāciju un to, ka 
daudziem vecākiem būs grūti pilnvērtīgi sa-
gatavot savas atvases skolas gaitām, vēla-
mies šiem cilvēkiem palīdzēt,» norāda Jelgav-
nieki.lv pārstāve Solvita Cukere. Viņa aicina 
jelgavniekus, organizācijas un uzņēmumus 
ziedot mācību grāmatas, krāsas un sporta 
tērpus, kā arī citas nepieciešamās lietas. «Īpa-
ši aicinām ziedot mācību grāmatas, jo tieši to 
iegāde ģimenes budžetam ir ļoti sāpīga,» teic 
S. Cukere. 

Svēteļa vadītāja Ingrīda Lisovska atklāj, 
ka jelgavnieku ziedojums būs labs papildi-
nājums portāla ziedot.lv organizētajai akcijai 
Skolas soma, kas ik gadu notiek īsi pirms sko-
las gada sākuma. «Īpaši aicinām šajā akcijā ie-
saistīties pilsētas uzņēmējus, kuri varētu pa-
līdzēt un ziedot skolai nepieciešamās lietas,» 
norāda I. Lisovska.  

Tāpat Svētelis un Jelgavnieki.lv aicina zie-
dot rudens mantas sievietēm, vīriešiem un 
bērniem, kas pašiem vairs nav vajadzīgas, 
taču būs ļoti noderīgas pilsētas trūcīgākajiem 
iedzīvotājiem. 

Centra vadītāja I. Lisovska piebilst, ka ļoti 
noderīga būtu arī visa veida pārtika, it īpaši, 
augļi, dārzeņi un ogas, no kurām pagatavot 
konservus, ievārījumus un krājumus ziemai.  

atgādinām, ka Jelgavnieki.lv birojs at-
rodas Katoļu ielā 2b, trešajā stāvā, tālrunis 
63090500 vai 29509033, radošo domu un dar-
bu centrs Svētelis – Pļavu ielā 2.

aktualitātes apspriež stādu audzētavas 
Dimzas īpašnieks guntis vītoliņš un svētās 

annas katedrāles dekāns aivars gusevs.

preses kluba apmeklētājiem bija 
iespēja noklausīties vēsturnieka andra 
tomašūna sagatavoto prezentāciju un 
aplūkot fotogrāfijas par jelgavu otrā 
pasaules kara laikā. 

Preses klubā vairāki 
jaunie uzņēmēji
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Privātās vidusskolas Punktiņš direktore Linda 
Ozola izvēlas aktīvu atpūtu – viņa jau trešo 
gadu iecienījusi atpūsties, nevis gulšņājot sau-
lainajās pasaules pludmalēs, bet metoties jūrā 
kaitot.

«Parasti ar ģimeni dodamies uz Grieķiju, 
Parosas salu, kas vienmēr bijusi slavena ar stip-
rajiem vējiem,» stāsta L. Ozola.

«Tur nav ne viesnīcu, ne labiekārtotu plud-
maļu, tāpēc uz šo pludmali tūristi parasti ne-
dodas,» paskaidro L. Ozola, piebilstot, ka kū-

rorti un gulšņāšana pludmalē viņu it nemaz 
nesaista.

Kaitsērfings ir ļoti grūts sporta veids, un jā-
mācās ir pat vairāki gadi, stāsta skolas direkto-
re. «Ļoti grūti bija, divas vasaras tikai mācījos, 
bet nu jau varu braucienu izbaudīt. Piemēram, 
īpaši patīkams bija brauciens uz Brazīliju, kad 
pirmoreiz kaitojām okeānā,» stāsta L. Ozola.

Ekstrēmā sporta veida cienītāja teic, ka no 
kaitošanas daudz noderīga pārmantots arī dzī-
vē, jo kaitsērfings iemāca noticēt sev un sas-
niegt nosprausto mērķi. «Tā kā kaitsērfings ir 
ļoti grūts un pat ekstrēms sporta veids, jāiemā-
cās tikt līdz mērķim, bet to var izdarīt, vienīgi 
noticot sev,» uzskata skolas direktore. 

L i g i ta  L a p i ņ a 

F oto :  a R h ī v s

Pēc sacensībās gūtās smagās muguras traumas 
motosportists Jānis Vinters Dakaras rallijā 
nav braucis, taču vēl cer tajā piedalīties, tāpēc 
pašlaik motosportists cītīgi trenējas un pieda-

lās mazāka mēroga sacensībās teju ik nedēļu.
«Patiesībā man trīs mēnešu laikā ir bijusi 

tikai viena brīvdiena,» par savu saspringto tre-
niņu grafiku stāsta sportists, kuram darba ne-
trūkst arī pašam piederošajā zemnieku saim-
niecībā Līgo Elejas pusē. 

J. Vinters teic, ka veselu gadu nebija brau-

cis uz motocikla, tāpēc nu ir pamazām jāatgrie-
žas apritē. «Bez regulārajiem treniņiem katras 
brīvdienas piedalos kādās sacensībās, piemē-
ram, Baltijas čempionātā endurokrosā un ci-
tos,» tā J. Vinters.

Jautāts par tālākajiem plāniem, motospor-
tists teic: «Viens no galvenajiem plāniem ir Da-
karas rallijs, taču nevaru vēl būt drošs, ka šo-
gad tas izdosies. Taču es gaidu atpakaļ īsto Da-
karu Āfrikā. Viņš paskaidro, ka pēdējos gados 
rallijs notiek Dienvidamerikā, taču tur gūtās 
sliktās pieredzes dēļ ne Jānim, ne brālim Einā-
ram Vinteram negribas braukt. «Dienvidame-
rikā arī nav to plašumu, cilvēku un īpatnējās 
dabas, kas raksturīga Āfrikas rallijam,» uzska-
ta motosportists. 

Punktiņa direktore 
nodarbojas ar 
kaitsērfingu

privātās vidusskolas Punktiņš direktore 
linda ozola jau trešo gadu aizraujas 
ar kaitsērfingu. viņa uzskata, ka šī 
aizraušanās iemāca noticēt sev un sasniegt 
izvēlēto mērķi.

jānis vinters vēl atgriezīsies 
Dakaras rallijā

pēc muguras traumas motosportists jānis 
vinters atsācis treniņus, jo tuvākajā laikā 
cer atkal piedalīties Dakaras rallijā. 
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Pieprasīti lētākie piedāvājumi
Pašlaik ļoti izdevīgas un līdz ar to populāras ir 
pēdējā brīža cenas, atklāj SIA Auto starts tūre 
īpašnieks Uldis Valters. «Ja cilvēks var nerēķi-
nāties ar konkrētiem datumiem, noteikti ir ie-
spējams sagaidīt tik lētus pēdējā brīža piedāvā-
jumus, ka, piemēram, aizlidot nedēļas atpūtā 
uz Turciju var tikai par 96 latiem,» viņš skaidro. 
U. Valters arī novērojis, ka šī valsts ir ļoti pie-
prasīts ceļotāju galamērķis, jo uz turieni nav 
ilgi jālido, un tā ir viena no lētākajām vietām, 
tajā pat laikā nodrošinot pietiekami augstu 
servisa līmeni. 

Arī ceļojumu aģentūras Star Tours biro-
ja vadītāja Liene Ķīķere stāsta, ka pašlaik ļoti 
aktuāli ir pēdējā brīža piedāvājumi čarterceļo-
jumiem. Viņa atklāj, ka lēti un ērti ceļot izdo-
das tiem jelgavnekiem, kuri piebiedrojas klien-
tiem, kuri dodas izbaudīt brīvdienas no Viļņas 
lidostas. Tā par nedaudz zemākām cenām pie-
dāvā lidojumus uz Portugāli, kā arī uz Halkidi-
ki un Korfu, un Rodas salām Grieķijā. 

Drīzumā Star Tours par zemākām cenām 
piedāvās atjaunoto ceļojuma maršrutu uz Ap-
vienotajiem Arābu Emirātiem no Rīgas lid-
ostas. To nodrošinās tūroperators Teztours. 

«Tas būs jauns produkts, ko atpūtnieki, iegā-
dājoties iepriekšpārdošanā jau vasaras mēne-
šos, varēs izmantot ziemas sezonā,» komentē 
L. Kīķere.

Arī pie mums ir, ko redzēt
Bez tālākām un tuvākām eksotiskajām zemēm, 
par ceļotāju galamērķi ir kļuvusi Latvija – 
šādi novērojumi ir SIA Arta valdes loceklim 
Ivaram Birģelim, kurš aicina arī citus ceļotā-
jus aktīvi izbaudīt mūsu puses skaistumu. «Lat-
gales reģions ir kļuvis tūristiem pievilcīgs. Arī 
Liepāja un Ventspils ir ļoti piemērotas vietas, 
kur pavadīt brīvo laiku, jo tur ir daudz intere-
senta, ko apskatīt,» viņš skaidro.

Bez minētajām Latvijas vietām ceļotājiem 
draudzīga ir Lietuva, tostarp Palanga, Klaipē-
da, Kuršu kāpas, Augštaitijas nacionālais parks, 
kas atrofas pie Ignalinas. «Lietuva ir padomā-
jusi par tūrisma attīstību – uzceltas un darbo-
jas daudzas viesnīcas, viesu nami, ēstuvītes, 
arī ceļojumu maršruti pa minētajām vietām ir 
gana interesanti. Turklāt servisa līmenis tur ir 
diezgan augsts, bet pakalpojumu cenas ievēro-
jami zemākas nekā citviet, arī Latvijā,» piebilst 
I. Birģelis.

izdevīgāk ceļot nelielās grupās
Liela daļa tūristu izvēlas ceļot individuālās un 
nelielās, vidēji 12 cilvēku, grupās savos iemīļo-
tākajos maršrutos. «Turklāt daudzi atpūtnie-
ki tā dara jau vairākus gadus pēc kārtas. Proti, 

citu braucienu laikā viņi ir atraduši savus do-
mubiedrus, ar kuriem vēlāk dodas atkal ceļot,» 
stāsta I. Birģelis. Viņš skaidro, ka tādējādi ir 
gan drošības sajūta, gan arī naudas ziņā izde-
vīgāk, piemēram, dzīvojot kopā lielākos vies-
nīcu numuros, nevis īrējot atsevišķas istabiņas, 
kas bieži vien mēdz būt dārgākas. «Arī mums 
ar šādām, jau pazīstamu ceļotāju grupiņām, ir 
vieglāk strādāt, jo zinām viņu vēlmes. Turklāt 
tad neapšaubāmi nākam pretim, piemēram, ar 
izdevīgu cenu, atbilstoša transporta piemek-
lēšanu un citiem piedāvājumiem,» zina stāstīt 
I. Birģelis. 

Lai atvieglotu tūristu ceļošanas izdevumus, 
SIA Arta drīzumā plāno ieviest video gidu. «Tā 
kā gida pakalpojumi ir diezgan dārgi, vidēji 
50 latu dienā, tas ievērojami sadārdzina mūsu 
un līdz ar to tūristu izdevumus par ceļojumu. 
Savukārt ar videoklipu un slaidu palīdzību mēs 
varam panākt to pašu, ko izdara gids,» skaid-
ro I. Birģelis.

Bez tam uzņēmuma pārstāvis norāda, ka 
pašlaik daudzos ceļojumu maršrutos cenas ir 
būtiski pazeminājušās, tādēļ ir īstais brīdis do-
ties atpūsties uz savu sapņu vietu. I. Birģelis 
gan piebilst, ka liela daļa cilvēku vēlas vēl ze-
mākus izcenojumus, ko arī var izdarīt, taču tad 
jārēķinās, ka servisa līmenis ceļojumu pietur-
vietās un galapunktā būs ievērojami zemāks. 
«Tas noteikti radīs zināmas neērtības, tādēļ 
beigu beigās šāda ceļošana sagādās vilšanos,» 
skaidro uzņēmējs. 

izvēlas izdevīgākos 
ceļošanas veidus

Tiem, kuri vēlas izbaudīt 
atvaļinājumu, dodoties 
atpūtas braucienā, to darīt 
ir īstais brīdis, jo ceļošanas 
izmaksas ir sasniegušas vienu 
no zemākajiem punktiem, 
apgalvo Jelgavas tūrisma 
jomas pārstāvji.
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sludinājumi

neKustamie īpašumi

pārdod
1 istabas dzīvokli Satiksmes ielā, Jelgavā. 36,7 m2, 2/5. 
Cena Ls 7000. 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, Jelgavas 
novadā. 29,8 m2, 4/5. Cena Ls 5000. Ir iespējama nomaksa. 
Izmantojiet krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

1 istabas dzīvokli Meliorācijas ielā, Ozolniekos. 33,8 m2. 
Cena Ls 8000. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 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. 

Jūlija piedāvājums  
iepriecinās gardēžus

Jeļena Balašova 

Salāti. Gardai un  
veselīgai maltītei
Pavārgrāmatā atrodams gan-
drīz pusotrs simts recepšu – no 
vieglām uzkodām līdz kārtīgai 
maltītei, ar ko pilnībā var ap-
mierināt pat lielāko izsalkumu. 

Pārpilni ar svarīgākajiem vitamīniem, mine-
rālvielām, fitoelementiem un pārtikas šķiedr-
vielām, plašajā ēdienu klāstā salāti ir viena 
no veselīgākajām izvēlēm. Spēka un enerģi-
jas avots būs sakņu un graudaugu salāti, pie-
mēram, rīsu salāti ar āboliem, grilētu kartupe-
ļu salāti vai pikantie pupiņu un dārzeņu sa-
lāti. Olbaltumvielu rezerves papildinās salā-
ti ar zivīm vai gaļu, piemēram, garneļu salāti 
ar mango, vistas salāti ar zilo sieru un valriek-
stiem vai siltie steika salāti ar papaiju un sīpo-
liem. Maltītes noslēgumam – veselīgi un gardi 
svaigu augļu salāti. 

Havjers Garsija 

Gatavots a la Mexicana
Latvijā dzīvojošā meksikāņu 
pavāra un uzņēmēja Havjera 
garsĳas grāmatā Gatavots a la 
Mexicana īsi un asprātīgi stās-
tiņi iz dzīves mijas ar pašradī-
tu recepšu aprakstiem. autors 
vienlīdz aizrautīgi un humorpil-

ni apraksta bērnības atmiņas Meksikā, kulinā-
rās kultūras iepazīšanu, piedzīvoto kultūršoku 
Latvijā un gardu ēdienu receptes. 
Ikvienam gardēdim un dzīves baudītājam šī 
grāmata sagādās prieku un mudinās izmēģi-
nāt kolorīti aprakstīto ēdienu receptes.

Veģetārā pavārgrāmata
Šajā grāmatā atradīsiet kārdino-
šas, garšīgas un veselīgas veģe-
tāro ēdienu receptes no visas 
pasaules dažādiem dzīves ga-
dījumiem – vieglām brokastīm 
un vakariņām, bagātīgām pus-
dienām un elegantam viesību 
galdam. Katrai receptei pievie-

nota gatavā ēdiena fotogrāfija, kā arī informā-
cija par gatavošanas ilgumu un grūtības pakā-
pi. receptēm ir atšķirīga grūtības pakāpe (1 – 
viegli pagatavojama, 2 – vidēji grūta, 3 – sarež-
ģīta), taču lielākā daļa ir vienkāršas un to paga-
tavošana neprasa daudz pūļu. grāmatā iekļau-
tas arī receptes vegāniem, kuru pagatavošanai 
nevajadzēs ne olas, ne medu, ne piena produk-
tus. grāmata ir ērta lietošanai un patīkami vi-
zuāli noformēta.

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. Izmantojiet 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 8500. 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. Izmantojiet krīzi. 
T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

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

3 istabu dzīvokli 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. 

iepazīšanās
Slaida sieviete (40, 165) vēlas iepazīties ar sportis-
ka auguma vīrieti vecumā no 40 līdz 45 gadiem, 
bez kaitīgiem ieradumiem, bez materiālām problē-
mām, kuram bērni nav šķērslis. Vēlams no Jelgavas. 
T. 28719237. Kitija.



2010.  g A dA  J ū L I J S  •  N r .  7  ( 83 )  33

Iespiests Jelgavas 
tipogrāfijā

Rima Aidiete

Dekupāžas maģija. 
Vēsture. Pamattehnikas. 
Padomi
rima Aidiete savu grāmatu no-
dēvējusi par dekupāžas ābe-
ci. Tajā atrodama gan teorētis-

ka informācija, gan vienkāršas dekorēšanas 
pamācības, gan arī talantīgu meistaru darbu 
fotoattēli.
grāmatā Dekupāžas maģija izlasāmi interesanti 
fakti par dekupāžas vēsturi, atrodamas detali-
zētas darba instrukcijas par dažādām dekorē-
šanai piemērotām lietām un to virsmām, par 
materiāliem un dažādām vecināšanas tehni-
kām, kā arī soli pa solim varēsiet izsekot priekš-
metu dekorēšanas gaitai. grāmatas beigās at-
rodami daudzi fotoattēli ar pieredzējušu deku-
pāžas meistaru mākslas darbiem, kuri jūs no-
teikti iedvesmos turpmākajām mākslinieciska-
jām izpausmēm. 

Eižens Valpēters

Nenocenzētie. 
Alternatīvā kultūra latvijā.  
XX gs. 60-tie un 70-tie gadi
Eižena Valpētera desmit ga-
dus lolotā radošā iecere par 
20. gadsimta sešdesmito un 
septiņdesmito gadu alternatīvajai kultūrai vel-
tītu grāmatu ir īstenojusies interesantā, apjo-
mīgā un mākslinieciski augstvērtīgā albumā. 
Tas piedāvā ceļojumu citādības laikmetā, kuru 
atklāj fotogrāfiju, komentāru un tā galveno va-
roņu atmiņu sintēze. «Savā ziņā visa šī grāmata 
ir tāds albums, kur laika zīmes un personiskie 
pārdzīvojumi neatšķetināmi saplūduši vienā 
bildē,» ievadvārdos kolektīvo atmiņu grāmatu 
raksturo amanda aizpuriete, tās literārā redak-
tore, tekstu un komentāru autore. Informatīvi, 
faktogrāfiski un emocionāli bagātā laikmeta 
liecība atklāj gan citādības vienotību konfron-
tācijā ar tā laika normēto un pareizo esību, gan 
pašas alternatīvās kultūras daudzveidību vie-
dokļu un pasaules skatījumu dažādībā. Tā ir 
aizraujošu kultūrvēsturisku detaļu parāde, kas 
sola jaunatklājumus gan tiem, kas vien dzir-
dējuši leģendārās kafejnīcas Kaza vārdu, gan 
tiem, kas paši ir šīs kultūrtelpas daļa. 

Paolo Džordāno 
Pirmskaitļu vientulība
Itālijā 2008. gadā Paolo džordāno 
romāns Pirmskaitļu vientulība pār-
dots vairāk nekā miljons eksem-
plāros. Pirmskaiļu vientulība bija 
2008. gada visvairāk pirktā un vis-
vairāk lasītā grāmata Itālijā. Tā pār-
publicēšanas tiesības pārdotas vis-
maz 25 valstīm.
Paolo džordāno dzimis 1982. gadā, romāna sa-
rakstīšanas brīdī teorētiskās fizikas doktorants 
Turīnas universitātē. Par šo romānu 2008. gadā 
saņēmis nozīmīgāko Itālijas literāro prēmiju – 
Premio Strega un kļuvis par visu laiku jaunāko 
šīs balvas ieguvēju. Pirmskaitļu romāns saņē-
ma arī balvu Premio Campiello Opera Prima, ko 
piešķir gada izcilākajam debijas romānam.

jūlija Ievas Virtuve 
 Vasaras ogu kūciņas un želejas
 Neparastas receptes zemeņu ievārījumam
 Tvaicētu stori gatavo Pirmās formulas pilotu pavārs
 Izdosies ar tev! absolūti izcila pastēte
 Kā ledusskapī saglabāt ziemai svaigas mellenes
 Šefpavāra noslēpumi: kā ātri uzburt gardas salātu 
mērcītes? 
 gatavo kopā ar bērnu: kukurūzas nūjiņu simtkājis.

In Memoriam pirmajā numurā
 Kapusvētku fenomens Latvijā. Kā šī tradīcija radusies un 
ko tā latvietim nozīmē
 Kādus augus stādīt saulainās un ēnainās vietās
 Kādu kapa apmali un pieminekli izvēlēties
 Oriģinālas idejas kapavietas iekārtošanai
 Fotogrāfija piemineklī. Jā vai nē?
 Kā rakstīt testamentu?
 Cik izmaksā bēres?
 Kādu bēru mūziku izvēlēties? Bēru melodiju TOP 20
 Kā uztaisīt strausiņu?
 Kā pārvarēt zaudējumu?
 Bēres, kurās sēroja miljoni. TOP 10

Astes jūlijā
 Kas jāzina, braucot ar suni uz ārzemēm
 Moderni līdzekļi dzīvnieku spalvu savākšanai
 Kāpēc kaķi murrā
 Kā suni iemācīt neraut pavadu
 Iepazīsti suņu ķermeņa valodu
 Fitoterapija dzīvniekiem
 Intervija ar dietoloģi Lolitu Neimani
 Iepazīsties ar ekstravagantajiem francūžiem – Franču 
buldogiem un skaistajiem britu īsspalvainajiem kaķiem 
 Kas apdraud istabas kaķi laukos
 Viss par leģendāro Kingkongu un sniega cilvēku

preses relīžu 
iniciēšana 

(100 €/h)

preses relīžu 
rakstīšana 

(70 €/h)

preses relīžu 
rediģēšana 

(70 €/h)

preses relīžu 
nosūtīšana 

(35 €/h)

preses relīžu 
arhivēšana 

(35 €/h)

publicity@publicity.lv          tālr. 26624466

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

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

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

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

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

PREsEs RElĪZEs
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izklaide

30. jūlijā pulksten astoņos jelgavniekus 
smīdinās un izklaidēs Muzikākā teātra 7 
komēdija Tas trakais Bellacord šovs. 

Stāsts ir par to, ka televīzijas kanāls TV-4 izslu-
dina kārtējo dziedāšanas pasākumu koriem – 
Tas trakais Bellacord šovs. Arī kāda pagasta 

kultūras centra vadība, vietējās domes pamu-
dināta, nolemj, ka dalība izsludinātajā konkur-
sā ir ļoti svarīga. 

Jauniestudējumā sev neierastās lomās ie-
jutīsies Atis Auzāns un viņa vadītais Oranžais 
koris, Jolanta Suvorova, Riču trio, grupas Iedo-
mu spārni soliste Ieva Zēģele, aktieri Mirdza 

Martinsone, Artis Robežnieks, Jānis Paukštel-
lo, Akvelīna Līvmane, Jānis Skanis un Mārtiņš 
Brūveris. Komēdijas režisors ir Voldemārs Šo-
riņš. 

Biļešu cenas – četri, pieci un seši lati. Bi-
ļetes iepriekšpārdošanā Jelgavas kultūras nama 
un Biļešu paradīzes kasēs. 

no 16. līdz 18. jūlijam uzvaras parkā 
jelgavniekus un pilsētas viesus priecēs 
4. starptautiskais smilšu skulptūru festivāls 
Summer signs jeb Vasaras zīmes. 

Festivālā piedalīsies 15 profesionāli tēlnie-
ki no Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Nīderlandes, 
Itālijas, Bulgārijas, Ukrainas, Lielbritānijas, Spā-
nijas un Ungārijas. «Šogad dalībnieki veidos 
skulptūras par tēmu – Ceļojums laikā,» skaidro 
Jelgavas pašvaldības aģentūras Kultūra projektu 
vadītājs Ivars Pirvics. Tāpat festivāla apmeklētā-
jiem būs iespēja apskatīt hercoga Jēkaba jubile-
jas skulptūru. Tajā ainas no Kurzemes – Zem-
gales hercogistes laikiem smiltīs veidos Andri-
us Petkus no Lietuvas un Maksims Gazendams 
no Nīderlandes. «Arī šoreiz būs smilšu bārs, kas 
tiks veidots alus pagraba stilā,» teic I. Pirvics. 

Festivāla dalībnieki ieradīsies 11. jūlijā, lai 
sāktu strādāt pie konkursa darbiem, kuri

sacentīsies par SEB bankas balvu fondu. 
Apmeklētājiem skulptūras Uzvaras parkā tiks 
atklātas 16. jūlijā ar festivāla laureātu apbalvo-
šanu un plašu kultūras programmu.

Uzvaras parks no 16. līdz 18. jūlijam ap-
meklētājiem atvērts no pulksten 11 līdz 23. 

Smilšu skulptūru festivālā – 
15 mākslinieki 

Tas trakais Bellacord šovs arī jelgavā 

šogad dalībnieki veidos skulptūras par tēmu – Ceļojums laikā. 






