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Saeimas vēlēšanu 
sarakstos 
37 jelgavnieki

Vai lietderīgi iztērēti 
miljoni Zemgales 
Olimpiskajā centrā?

Nodarbinātības 
tendences Jelgavā

Sporta meistarkomandas 
cīnās par eksistenci

Vai skolas un 
bērnudārzi 

ir gataVi 
1. septembrim?

numura tēma





Jānis Balta, 
apģērbu veikala Hugo kids līdzīpašnieks

Žurnālā ir daudz interesanta un lasāma materiāla, vienīgi prasītos plašāka infor-
mācija par pasākumiem, kas notiks pilsētā vai novados, tā teikt, ziņas afišas vei-
dolā. Tas arī būtu ļoti ērti – atver žurnālu un redzi, kas un kur notiek, ko izvēlēties. 
Turklāt drīz sāksies jaunais mācību gads, un Jelgava atkal būs pilna ar studentiem, ku-
riem brīvā laika pavadīšanas un izklaides iespējas ir ļoti svarīgas. Tāpat varētu arī žurnāla izklaides sada-
ļu paplašināt, piemēram, ar kādu krustvārdu mīklu. Bez tā, protams, jāturpina sabiedrība informēt par 
mums apkārt notiekošo – dažādām aktualitātēm, skandāliem un citām lietām.

Oļģerts silovs, 
SIa Korad vadītājs

Manuprāt, lai palielinātu efektivitāti, proti, žurnāls nonāktu pie arvien vairāk cilvēkiem, kuri to gribē-
tu lasīt, to vajadzētu izdot biežāk, palielināt tirāžu un pārdošanas vietu skaitu. Tad tas noteikti nonāktu 
plašākas sabiedrības lokā. Nav pat svarīgi, kādas tēmas tajā tiktu apskatītas, jo sev aktuālo katrs izvēlas 
pats. Iepriekšējā numurā manis vadītajam uzņēmumam lieti noderēja reklāmas ievietošanas iespēja, jo 
mēs meklējām preses izdevumu, kas nav periodisks, piemēram, kā avīzes, un nav tikai dažādu uzņēmu-
mu reklāmu apkopojums. Šī žurnāla koncepcija uzrunāja pēc mūsu izstrādātajiem kritērijiem.

sergejs Ņevoļskis, 
Jelgavas domes deputāts

Pēdējā žurnāla numurā interesanti bija palasīt domes deputātu vērtējumu par saviem paveiktajiem dar-
biem pirmajā jaunā sasaukuma darbības gadā. gribētos piebilst, ka žurnālā vairāk vajadzētu publicēt prak-
tiskus materiālus, kas iedzīvotājiem kaut kā palīdzētu. Tostarp, piemēram, varētu rakstīt, kā un kur saņemt 
dažāda veida pabalstus, piemēram, par dzīvokli, malku. Tāpat arī citas aktuālas lietas, kas cilvēkus ikdienā 
interesē, piemēram, bērnudārzu rindu kārtība vai dažādi jauninājumi pašvaldības normatīvajos aktos.
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Poligrāfijas grupa Mūkusala 
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Foto: gints Romulis

Ekonomiskās krīzes 
audzinošais raksturs
Tāpat kā katram pelēkam lietus mākonim ir sava gaišā maliņa, tāda ir arī gadrīz vai par mītisku briesmoni vai 
vismaz pagultes bubuli padarītajai ekonomiskajai krīzei, kas no mediju dienaskārtības neizkrīt ne mirkli. 

Taču pārāk reti, lai neteiktu, ka nemaz, netiek diskutēts par to, ka šai krīzei ir arī profilaktisks un audzinošs 
raksturs. Kaut vai domājot par izglītības iestāžu tematiku, kura septembra tuvuma dēļ izvēlēta par 
numura tēmu. Tā piespiež vismaz daļu skolēnu mācīties vēl labāk, būt vēl erudītākiem un izmantot visas 
iespējas sevis pilnveidošanai, apzinoties, ka uz budžeta vietām universitātē konkurence, iespējams, 
būs vēl lielāka un sacensība darba tirgū vēl nežēlīgāka. Jelgavnieki.lv noskaidroja, ka mūsu pilsētas 
skolu beidzējiem centralizētajos eksāmenos rezultāti bija ļoti labi. Tāpat šajā numurā esam apkopojuši 
informāciju par to, kurās skolās un bērnudārzos veikti remontdarbi un to, kādi atvieglojumi gaida 
trūcīgākos pilsētas skolēnus. 

Ir pagājuši vairāk nekā simts gadi, kopš viens no nesaudzīgākajiem un kritiskākajiem domātājiem Fridrihs 
Nīče aicināja cilvēkus pārvērtēt vērtības, savukārt divi mēneši atlikuši līdz Saeimas vēlēšanām. Ja šajā ķēdītē 
ieliekam vēl vienu elementu, proti, krīzi, tad sanāk, ka iedzīvotāju labklājības straujā pazemināšanās ir 
piespiedusi vismaz daļu pārvērtēt savas vērtības, un, cerēsim, ka arī pieņemt daudz atbildīgāku lēmumu 
šajās vēlēšanās. Tamdēļ vēlēšanu tematika atrodama arī augusta žurnālā Jelgavnieki.lv. Iepazīstināsim ar 
37 deputātu kandidātiem no Jelgavas, plašāku ieskatu piedāvājot triju politiķu uzskatos un priotitātēs. Viņus 
tuvāk papētīt izvēlējās portāla Jelgavnieki.lv lasītāji īpaši izveidotajā aptaujā. Lai zinātu visu par vēlēšanu 
kārtību, uz redakciju aicinājām arī Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdi arni Cimdaru. 

augusta žurnālā mūsu lasītājiem piedāvājam arī citādu skatījumu uz sportu. 
Šajā reizē mazāk runājam par sasniegumiem, labākajiem spēlētājiem 
un kaunpilnākajiem zaudējumiem, bet gan kā īsti grāmatveži skaitām 
komandām piešķirtās naudas, kā arī pētām, vai vairāk nekā 16 miljoni 
Zemgales Olimpiskā centra celtniecībā izmantoti lietderīgi. 

Šajā žurnālā uzzināsiet arī to, kur un kā Jelgavā var bez maksas pārbaudīt 
savu sirdi, kā klājas Jelgavas uzņēmējiem un kādus pasākumus noteikti 
nedrīkst laist garām. 

Līga greiškane
Žurnāla Jelgavnieki.lv redaktore, 

filozofijas maģistre
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fotozibšņi

Zibens negaisa laikā 8. augusta naktī pie lielupes. 

no 12. līdz 27. jūlijam visi studētgribētāji varēja pieteikties 
mācībām latvijas lauksaimniecības universitātes piedāvātajās 
studiju programmās. lai gan to varēja izdarīt elektroniski, daudzi 
tomēr izvēlējās iesniegt dokumentus universitātē.

jauno studentu uzņemšana latvijas lauksaimniecības universitātē 
noslēdzās 27. jūlijā ar jau tradicionālo uzņemšanas nakti. tajā 
reflektantus sagaidīja 18. gadsimta galma dāmas. 

augusta sākumā jelgavā atvērās jauna 
picērija – Picu darbnīca. tā piedāvās 
dažādas uz vietas gatavotas picas, kā arī 
ikvienam klientam būs iespēja pašam 
radoši piedalīties picu tapšanas procesā.

tā kā viena no sia Lāči mērķauditorijām 
ir jaunieši, 13. augustā studentu pilsētā 
jelgavā atklāts uzņēmuma maizes veikals 
konditoreja.

latvijā plaši zināmais kancelejas preču 
tirgotājs Freko vēris durvis veikalam 
jelgavā, tirdzniecības centrā Valdeka, 
kas turpmāk jelgavniekiem piedāvās no 
ierastiem veikaliem atšķirīgu produkciju.

jūlijā un arī augusta sākumā jelgavā vairākkārt 
plosījās negaiss ar stiprām lietusgāzēm un 
brāzmainu vēju. pēc tā daudzviet pilsētā ielas 
bija zem ūdens. 
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Foto: rolands Bartaševics, Gaļina Stubailova, 
Oļegs Kravals, aigars Ieviņš, Edgars Jančuks, 
Solvita Cukere, www.llu.lv un ozoledushalle.lv

jūlija vidū Ozo ledus hallē viesojās divu 
olimpisko spēļu bronzas medaļu laureāts, 
pasaules un eiropas čempions un citiem 
tituliem bagātais un šī sporta veida aprindās 
plaši pazīstamais aleksandrs žuļins no 
krievijas, kas pašlaik trenē jaunās zvaigznes. 

jūlijā Ozo ledus hallē 
treniņnometni aizvadīja krievijas 
daiļslidošanas zvaigznes. 

Futbola klubs Jelgava ueFa eiropas kvalifikācijas 2. kārtas atbildes 
spēlē ar 2:1 pieveica norvēģijas klubu Molde. taču divu maču 
summā cīnoties neizšķirti 2:2 tālāk tika Molde, pateicoties viesos 
gūtajiem vārtiem.

ap 30 dažāda 
vecuma 

cilvēku 13. 
augustā 

izmēģināja 
savus spēkus 

adaptētajā 
triatlonā. 

tajā viņiem  
bija jāpeld, 
jāskrien, kā 

arī jābrauc ar 
velosipēdu.

10. augustā tika atvērts bērnu apģērbu 
veikals Hugo kids, ko vecāki nosaukuši vecākā 
dēla vārdā, tāpēc, klātesot visai jaunajai Baltu 
ģimenei, mazais Hugo kristiāns simboliski 
pārgrieza veikala atklāšanas lenti.

augusta sākumā pirmklasnieku vecāki 
dežūrēja pie Tele2 klientu apkalpošanas 
centriem, lai bez maksas varētu saņemt 
mobilo telefonu. 

ar svētību no dekāna aivara guseva svētās 
annas katedrālē 25. jūlijā notika annas 
dienas svinības, pēc dievkapojuma bija 
svētku pusdienas baznīcas dārzā.
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L i g i ta  L a p i ņ a 

F oto :  a i g a r s  i e v i ņ š

Pašlaik Jelgavā tiek īstenots projekts Jelgavas 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ēkas 
Pulkveža Brieža ielā 23A rekonstrukcija, kura 
kopējās izmaksas ir 479349,28 lati, kas jāpa-
beidz līdz šā gada 10. decembrim.

Jelgavas Amatu vidusskolā tiek īstenots arī 
projekts Sadarbība mācību kvalitātes uzlaboša-
nai, kura kopējās izmaksas ir 16105,81 lati. Šā 
projekta ietvaros notiek frizieru apmācību tel-
pu renovācija. 

uzlabo infrastruktūru
Pašlaik notiek remontdarbi arī visās trīs pilsē-
tas speciālās izglītības iestādēs, lai to vide kļūtu 
ērtāka un piemērotāka speciālo izglītības iestāžu 
skolēniem. Remontdarbu kopējās izmaksas Jel-
gavas speciālajā pamatskolā ir 59016,78 lati un 
darbi jāpaveic līdz šā gada 29. oktobrim. Līdz tai 
pašai dienai jāpabeidz infrastruktūras uzlaboša-
nas darbi Jelgavas speciālajā internātpamatsko-
lā. Šā remonta kopējās izmaksas ir 67014,88 lati. 
Līdzīgi darbi noris arī Jelgavas 1. sanatorijas in-
ternātpamatskolā, to kopējās izmaksas 81741,51, 
bet tie jāpabeidz līdz šā gada 30. decembrim.

Jelgavas izglītības pārvaldes (JIP) galvenā 
speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos 
Sarmīte Joma informē, ka vairākās pašvaldī-
bas un privātajās pirmsskolas izglītības iestā-
dēs, izmantojot iekšējos resursus, veikti arī sīki 
kosmētiskie darbi iestādes estētiskā koptēla un 
funkcionalitātes uzlabošanai – atjaunots par-
keta grīdu lakojums, pārkrāsotas gaiteņu sie-
nas, atjaunots rotaļu inventāra krāsojums, uz-
stādīti jauni rotaļu atribūti.

Ēku siltināšana
Jācer, ka septiņās pilsētas izglītības iestādēs, ziemas 
bargākajās dienās salt nevajadzēs, jo tās patlaban 
projekta Energoefektivitātes paaugstināšana Jelga-
vas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās ietva-
ros tiek siltinātas. JIP sniegtā informācija liecina, 
ka Jelgavas 2. pamatskolas siltināšanas kopējās iz-
maksas ir 156391,83 lati, Jelgavas 3. pamatskolas 
siltināšanas – 112016,57 lati, bet Jelgavas Amatu 
vidusskolas siltināšanas izmaksas – 66572,18 lati. 
Visās iepriekš minētajās skolās darbu tie jāpabeidz 
līdz šā gada 30. oktobrim. Jelgavas 4. vidusskolas 
siltināšanas kopējās izmaksas ir 312049,74 lati, un 
tajā darbi, kuru izpildītājs ir Latvijas Energocelt-
nieks, jābeidz līdz šā gada 30. septembrim.

Energoefektivitātes paaugstināšanas re-
montdarbi notiek arī trīs pilsētas bērnudārzos. 
Pirmsskolas izglītības iestādes Pasaciņa remont-
darbu kopējās izmaksas ir 117408,20 lati, bet Ka-
molītis tiek siltināts par 122424,42 latiem. 

Arī Jelgavas pašvaldības izglītības iestādes 
ēkai Pulkveža Brieža ielā 23a notiek remont-
darbi energoefektivitātes paaugstināšanai, kuru 
izmaksas ir 228085,75 lati. Tajā siltināšana jā-
beidz līdz 15. oktobrim. 

vasaru izmanto 
remontdarbu 
veikšanai skolās

1. septembris

Izmantojot laiku, kad 
skolēniem un daļai 
pirmskolas izglītības 
iestāžu audzēkņu ir 
brīvlaiks, vairākos Jelgavas 
bērnudārzos un skolās vasarā 
notiek energoefektivitātes 
paaugstināšanas, 
infrastruktūras uzlabošanas 
pasākumi un dažādi citi 
remontdarbi. vērienīgas ārējās izmaiņas šajā vasarā 

notiek jelgavas 4. vidusskolas ēkai.
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1. septembris

L i g i ta  L a p i ņ a

trūcīgajiem transports 
bez maksas
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes Sociālās pa-
līdzības nodaļas vadītāja Mārīte Liepiņa 
skaidro, ka pilsētā deklarētajiem vispārē-
jo izglītības iestāžu klātienes skolēniem ir 
braukšanas maksas atvieglojumi 50 procentu 
apmērā no mēnešbiļetes cenas. Turklāt tiem 
skolēniem, kuru ģimenes ienākumi mēnesī 
uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 90 latu, 
mācību gada laikā piešķir pabalstu pilsētas sa-
biedriskā transporta mēnešbiļetes apmaksāša-
nai – pusi no mēnešbiļetes cenas, kas nosedz 
otrus 50 procentus mēnešbiļetes cenas, tātad 
šie skolēni var izmantot pilsētas sabiedrisko 
transportu bez maksas.

«2010. gada pirmajā pusgadā pabalstu mē-
nešbiļetes iegādei saņēma 380 skolēni, kuri pil-
sētas transportā brauca par velti. Sociālo lietu 
pārvalde plāno, ka arī šajā mācību gadā minē-
to pabalstu varētu saņemt aptuveni tāds pats 
skaits skolēnu, bet 2010. gada budžeta plāns 
skolēnu mēnešbiļetēm ir 27 000 latu,» atklāj 
M. Liepiņa. 

Pašvaldība piešķir 
brīvpusdienas
Tāpat ievērojams finansiāls atvieglojums 
ģimenēm ir bērnam piešķirtās brīvpusdienas. 
Tās iepriekšējā mācību gadā saņēma 838 pil-
sētas skolēni, taču M. Liepiņa skaidro, ka šā 
mācību gada budžetā ir plānota palīdzība 

apmēram 1000 skolēniem kopumā 90 000 latu 
apmērā.

«Brīvpusdienas skolā piešķir skolēniem no 
ģimenēm, kurās ir darbspējīgas personas un ģi-
menes ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes lo-
cekli nepārsniedz 90 latu, skolēniem no ģime-
nēm, kurās nav darbspējīgu personu un ģimenes 
ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli ne-
pārsniedz 140 latu, kā arī skolēniem, kuri dzīvo 
aizbildņu ģimenēs un ģimenes ienākumi mēnesī 
uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 160 latu,» 
norāda Sociālo lietu pārvaldes speciāliste. 

Pēc tādiem pašiem noteikumiem kā brīv-
pusdienas skolā pilsētas skolēni var saņemt arī 
pabalstu skolas piederumu iegādei 40 latu ap-
mērā. Un arī šos pabalstus izsniegt plānots ap-
tuveni 1000 skolēniem pilsētā.

Visiem pirmklasniekiem 
ir brīvpusdienas
Jau vairākus gadus ikvienam Latvijas pirm-
klasniekam brīvpusdienas piešķir Izglītības 
un zinātnes ministrija (IZM). Tās Komunikā-
cijas nodaļas vadītāja Dace Jansone-Klasiņa 
informē, ka arī šogad pirmklasnieku ēdināša-
nai finansējums būs. «Plānotais pirmklasnie-
ku skaits Jelgavā šajā mācību gadā ir 693 bērni, 
taču skaits vēl tikšot precizēts uz šā gada 1. sep-
tembri. Rudens semestrī pirmklasnieku ēdinā-
šanai Jelgavā plānoti aptuveni 42 000 latu, kas 
pa mēnešiem atšķiras, ņemot vērā darbdienu 
skaitu un brīvlaikus. Viena pirmklasnieka ēdi-
nāšanai no IZM tiek piešķirts 0,80 latu dienā,» 
skaidro D. Jansone-Klasiņa. 

rakstu, lai padalītos ar savu neseno 
pieredzi, jo gan jau arī tagad daudzi 
vidusskolas beidzēji īsti nesaprot, ko darīt 
tālāk – iet uz augstskolu vai apgūt kādu 
profesiju? 

Pirms gada pabeidzu vidusskolu. 
Saklausījusies reklāmas, devos iesniegt 
dokumentus uz augstskolām, ar klusu cerību 
tikt budžeta grupā. Tomēr dzīve izspēlēja 
kārtējo joku un budžeta grupā netiku. Mani 
vecāki nevar man apmaksāt studijas, bet 
studiju kredītu ņemt negribējās, kas to zina, 
kā dzīve iegrozīsies tālāk. 

augustā sēdēju un domāju, ko darīt – 
iet strādāt, bet nav kur, nedarīt neko arī 
nevaru. Šķirstīju izglītības iestāžu mājaslapas 
un uzšķīrās Riman mājaslapa. Profesiju 
izvēle, ko vien sirds var vēlēties: pavāri, 
restorānu serviss, ēdināšanas serviss, 
viesnīcu pakalpojumu speciālists utt. Lasīju 
tālāk un tāda maza piebilde – tiek rīkotas 
atvērto durvju dienas, kad var satikt daļu no 
pasniedzējiem, un, iesniedzot dokumentus 
šajā dienā, tiek piešķirta studiju atlaide. Līdz 
tam par Riman nebiju neko dzirdējusi, tomēr 
aprunājos ar mammu un mēs nolēmām 
aizbraukt.

Maza skoliņa aiz Traumatoloģijas 
institūta, klusa vieta, kabineti glīti iekārtoti, 
dažādi darba kabineti, laboratorijas. Skola 
man iepatikās uzreiz, bet tagad jautājums 
par profesijas izvēli. aprunājos ar vienu 
pasniedzēju, ar otru, tomēr iekšā kaut 
kas klusi čukstēja, ka vajag uzzināt, kas ir 
viesnīcu pakalpojumu serviss. Un izrādījās, 
ka tieši šī programma ir tas, ko vēlējos – 
darbs ar cilvēkiem, trīs profesijas viena 
gada laikā: viesnīcu saimnieciskais dienests, 
viesu apkalpošana restorānā un darbs 
viesu uzņemšanas daļā (recepcija). Mācības 
bija diezgan intensīvas, tomēr neviens no 
mūsu grupas nepalika bez zināšanām, to, 
ko neizpratām, pasniedzēja skaidroja atkal 
un atkal. Un tā mēs visi nokārtojām valsts 
eksāmenu un saņēmām diplomus, kas ir 
atzīti visās Eiropas Savienības valstīs. Prakses 
vietas bija nodrošinātas rīgas labākajās 
viesnīcās, varējām pat izvēlēties. Tur jāsaka 
paldies pasniedzējai, kura pati aktīvi 
darbojas tūrisma nozarē un uztur kontaktus 
ar daudzām viesnīcām. dzirdēju, ka 
nākamajā gadā prakses vietas tiks piedāvātas 
arī ārvalstīs. 

Pabeidzot mācības, pusei no mūsu 
grupas bija noslēgti darba līgumi, daži 
aizbrauca uz ārvalstīm un veiksmīgi strādā 
tur. Tā kā nebaidieties izvēlēties profesijas, 
kas jūsu dzīvi var izmainīt ļoti ātri. Priecāšos, 
ja kādam šis raksts palīdzēs!

Anna

Skolēniem arī šajā 
mācību gadā būs 
dažādi atvieglojumi

2010./2011. mācību gadā Jelgavā deklarētajiem skolēniem būs 
iespēja sabiedriskajā transportā braukt uz pusi lētāk. Būs arī 
brīvpusdienas bērniem no trūcīgajām ģimenēm. 

Es izvēlējos  
profesionālo 
izglītību



1. septembris

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

Piedāvās iespēju 
radoši izpausties
«Pielāgojoties esošajai ekonomiskajai situācijai 
un jelgavnieku vajadzībām, ir iecere, ka Punk-
tiņš jau no septembra varētu piedāvāt ne tikai 
mācības, kā tas bija līdz šim, bet arī dažāda 
vecuma bērniem un jauniešiem sniegtu iespēju 
darboties radošajās darbnīcās, piemēram, or-
ganizēt mūzikas, vizuālās mākslas un glezno-
šanas nodarbības,» teic skolas direktore Linda 
Ozola. Tamdēļ pašlaik viņa intensīvi meklē 
sadarbības partnerus, lai šo ieceri realizētu. 
Punktiņa direktore arī cer, ka izdosies piesaistīt 
nodarbību vadīšanā kādu zināmu mākslinieku, 
kas mazajiem censoņiem varētu palīdzēt attīs-
tīt viņu talantu. 

Paralēli tam tiek apzinātas iespējas, kādus 
pulciņus Jelgavas skolēni vēl vēlētos apmeklēt 
un kādi pagaidām mūsu pilsētā nav piedāvāti, 
taču interese par tiem ir. 

Tā kā pēdējā laikā ir palielinājies to cilvēku 

skaits, kuri vēlas apgūt dejotprasmi – graciozi 
dejot valsi vai lunkani kustēties kaislīgās salsas 
ritmos, L. Ozola tām deju studijām vai indivi-
duālajiem pedagogiem varētu piedāvāt Punkti-
ņa lielo zāli, kuras senlaicīgais parkets esot kā 
radīts tam, lai pa to grieztos deju soļos. 

alternatīva 
universitātes kojām 
Ņemot vērā lielo studentu īpatsvaru pilsētā, 
L. Ozola tiem jauniešiem, kuri nevēlas dzīvot 
dienesta viesnīcās vai nevar atļauties īrēt dzī-
vokli, varētu piedāvāt palikšanu Punktiņa 
telpās. 

«Mums ir izremontētas telpas pašā pilsētas 
centrā, kuras varētu piedāvāt studentiem,» tā 
L. Ozola, piebilstot, ka šis piedāvājums attiek-
tos ne tikai uz klātienes, bet arī neklātienes stu-
dentiem, kuri uz mācībām Latvijas Lauksaim-
niecības universitātē ierodas tikai pāris dienas 
nedēļā. Viņa lēš, ka tieši šie cilvēki būtu iein-
teresēti par palikšanu Punktiņa telpās, jo tajās 
nebūtu studentu dienesta viesnīcām tik rak-
sturīgās studentu rosīšanās un trokšņa, ir pie-

ejams brīvs interneta pieslēgums. «Esam ieko-
puši skaistu dārzu, kurā iespējams atgūt spēkus 
pēc darbdienas vai vienkārši papriecāties par 
to,» lepojas L. Ozola. 

Protams, mēneša maksa par uzturēšanos 
Punktiņa telpās būtu dārgāka, salīdzinot, pie-
mēram, ar universitātes dienesta viesnīcām, 
taču lētāka kā īrēts dzīvoklis. 

Līdzīgi kā citās skolās, arī Punktiņa telpās 
atrodas kafejnīca un ēdnīca, kur iespējams ie-
stiprināties par saprātīgām cenām. 

Vieta bērniem ar 
īpašām vajadzībām
«Tāpat esmu iecerējusi, ka Punktiņa telpās varētu 
darboties bēbīšu un mazuļu skola. Tā varētu būt 
vieta, kur vecāki var atstāt savus mazuļus vai nu 
uz visu dienu, vai uz neilgu, vecākiem piemē-
rotu laiku,» ieceres izklāsta L. Ozola. Ir doma 
izveidot vietu, kurā varētu atstāt arī bērnus ar 
īpašām vajadzībām. «Protams, šajā gadījumā ar 
tiem noteikti strādātu pieredzējis pedagogs, un 
arī vide būtu šiem bērniem draudzīga,» atklāj 
Punktiņa direktore.  

septembrī Punktiņā plānots organizēt atvērto durvju 
dienu bērnu pieskatīšanas un radošo darbnīcu 
centram. «tāpēc sekojiet reklāmai, lai uzzinātu, kurā 
dienā mēs jūs gaidām ciemos,» tā l. ozola.

Punktiņš paplašina 
savu darbības sfēru
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Jelgavas privātā vidusskola Punktiņš no septembra 
plāno piedāvāt ne tikai mācības vispārizglītojošajās 
programmās, bet arī tiek apsvērta iespēja izveidot 
bērnu pieskatīšanas centru un radošās darbnīcas, kur 
visa vecuma bērniem būtu iespēja darboties dažādās 
attīstošās nodarbībās, kā arī piedāvāt naktsmītņu vietu 
tiem studentiem, kuri nevēlas dzīvot dienesta viesnīcās.
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Salīdzinot Jelgavas vidusskolu beidzēju rezultā-
tus ar valsts vidējiem, 2009./2010. mācību gadā 
centralizētajos eksāmenos (CE) latviešu valodā, 
angļu valodā, krievu valodā, matemātikā, 
vēsturē un fizikā tie ir labāki nekā vidēji valstī. 
Tuvu valsts vidējam līmenim absolventu sa-
sniegumi ir ķīmijā (pilsētā – 56%, valstī – 59%), 
taču sliktāks rezultāts ir bioloģijā (pilsētā – 
39%, valstī – 53%), informē Jelgavas Izglītības 
pārvaldes (JIP) vadītāja Gunta Auza.

Visi absolventi kārto trīs obligātos CE – 
matemātikā, latviešu valodā un angļu valo-
dā. Taču arī šogad populārākais izvēles CE bija 
vēsture – to šogad kārtojuši 234 jelgavnieki, sa-
vukārt nepopulārs ir vācu valodas eksāmens, 
kuru izvēlējušies vien 20 jelgavnieki.

Populārākais eksaktais 
eksāmens - fizika
Kaut arī CE matemātikā, kas ir viens no pamata 
priekšmetiem inženierzinātņu apgūšanai, vidus-
skolas absolventiem ir obligāts jau otro gadu, to 
absolventu skaits, kas izvēlas kārtot CE citos ek-
saktajos priekšmetos, nav būtiski palielinājies. 
Populārākais no tiem ir CE fizikā, ko 2009./2010. 
mācību gadā kārtojuši 85 absolventi, savukārt 
bioloģijas un ķīmijas eksāmenus šogad izvēlēju-
šies kārtot attiecīgi 72 un 32 absolventi.

«Absolventi izvēlas centralizētos eksāmenus, 
kuri nepieciešami, lai iestātos noteiktās studiju 
programmās. Piemēram, ja augstskola noteikusi, 

ka studijas inženierzinātnē var uzsākt, saņemot 
vērtējumu CE matemātikā, svešvalodā un dzim-
tajā valodā, tad, protams, jaunietis nav motivēts 
kārtot sarežģītus centralizētos pārbaudījums ek-
saktajos priekšmetos,» uzskata G. Auza. Viņa 
piebilst, ka inženierzinātņu studiju programmas 
izvēli nosaka arī valsts ekonomikas attīstība – at-
tīstoties kādai no nozarēm, jaunieši izvēlas apgūt 
atbilstošu inženierzinātņu programmu.

Taču JIP vadītāja uzskata, ka obligātā mate-
mātikas CE ieviešana vidusskolās nesagādā grū-
tības. «Tas sekmē izglītības kvalitāti un nodro-
šina lielākas iespējas absolventiem izvēlēties in-
ženierzinātņu studiju programmas. Gatavoša-
nās matemātikas eksāmenam disciplinē skolē-
nus, paaugstina mācību motivāciju. Uzskatu, ka 
eksāmena saturs sastādīts tā, lai katrs absolvents 
varētu saņemt sekmīgu vērtējumu,» tā G. Auza.

Vairākos priekšmetos CE 
rezultāti pilsētā uzlabojušies
Salīdzinot divus mācību gadus, 2009./2010. 
mā cību gadā uzlabojušies absolventu sasniegumi 
angļu valodas, vācu valodas, krievu valodas, valsts 
valodas, matemātikas, vēstures un fizikas centrali-
zētajos eksāmenos. Matemātikā 2008./2009. ga dā 
35% absolventu saņēma vērtējumu A, B, C līmenī, 
šajā mācību gadā – 42%, fizikā 2008./2009. ga dā – 
45%, šajā mācību gadā – 55%. 

Būtiski ir paaugstinājušies Jelgavas skolē-
nu sasniegumi A, B, C līmenī vācu valodā – 
2008/2009. gadā – 59%, šogad – 70%, krievu 
valodā 2008./2009. gadā – 74%, šogad – 93% 
un valsts valodā 2008./2009. gadā – 57%, šo-

gad – 75%. Stabilas zināšanas absolventiem ir 
latviešu valodā – 52% saņem vērtējumu A, B, 
C līmenī. Turklāt šajā mācību gadā absolventi 
nav saņēmuši nevienu vērtējumu F līmenī fizi-
kā, ķīmijā un krievu valodā.

G. Auza vērtē, ka ilgākā laika periodā la-
bus rezultātus CE uzrāda Jelgavas Valsts ģim-
nāzijas, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas un Jelga-
vas 5.vidusskolas absolventi. «Šajās vidussko-
lās mācās skolēni, kuri labākus rezultātus mācī-
bās uzrādījuši pamatskolā, mācības vidusskolā 
uzsākuši ar labām priekšzināšanām gandrīz vi-
sos mācību priekšmetos. Labas priekšzināšanas, 
apvienojot ar mērķtiecīgu mācību darbu vidus-
skolā, ir pamats labiem rezultātiem vidusskolas 
beigšanas pārbaudījumos,» uzskata JIP vadītāja.

skolām ilgstoši labi rezultāti 
kādā mācību priekšmetā
Ilgākā laika periodā labi sasniegumi Jelgavas 
1.ģimnāzijas absolventiem ir vācu, krievu, lat-
viešu valodas un fizikas CE, Jelgavas Valsts ģim-
nāzijas absolventiem – latviešu, angļu un krievu 
valodas, matemātikas, ķīmijas un vēstures CE, Jel-
gavas 4.vidusskolas absolventiem – vācu, latviešu 
valodas un vēstures CE, Jelgavas Spīdolas ģimnā-
zijas absolventiem – latviešu, angļu, vācu, krievu 
valodas un vēstures CE, Jelgavas 5.vidusskolas ab-
solventiem – fizikas, valsts valodas un matemā-
tikas, bet Jelgavas 6.vidusskolas absolventiem – 
valsts valodas un matemātikas eksāmenos. 

Skolēniem labi rezultāti 
centralizētajos 
eksāmenos

Šajā mācību gadā Jelgavas vidusskolu 
beidzējiem augsti vērtējumi centralizētajos 
eksāmenos bija valodās, vēsturē un 
matemātikā, taču sliktāk ir klājies ķīmijā 
un bioloģijā.

jelgavas skolēnu rezultāti centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, angļu valodā, krievu 
valodā, matemātikā, vēsturē un fizikā šajā gadā ir labāki nekā vidēji valstī.

1. septembris



10  2010.  G a da  au G u S t S  •  N r .  8  ( 84 )

1. septembris

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

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

No rindā esošajiem bērniem aptuveni puse – 
1098 – bērnudārzā grib iet jau šajā mācību gadā. 
Visvairāk, 407 mazuļi, ir dzimuši pirms diviem 
gadiem – 2008. gadā, 2007. gadā dzimušie ir 
373, 2006. – 185, 2009. gadā – 68, 2005. – 48, bet 
vismazāk ir 2004. gadā dzimušie bērni – 17. 

Rinda uz bērnudārzu 
ir samazinājusies
Jelgavas Izglītības pārvaldes (JIP) galvenā spe-
ciāliste pirmsskolas izglītības jomā Sarmīte 
Joma skaidro, ka 2009. gada janvārī stājās spēkā 
Jelgavas domes saistošie noteikumi par pirmss-
kolas vecuma bērnu reģistrēšanas un uzņemša-
nas kārtību bērnudārzos. Jaunā kārtība noteica 
vienotu rindu uz visiem pašvaldības bērnu-
dārziem pilsētā. 

S. Joma skaidro, kādi pasākumi veikti, lai ma-
zinātu rindu un optimizētu bērnudārzu darbu: 
pirmkārt, saistošajos noteikumos ir norādīts mi-
nimālais bērnu skaits pašvaldības pirmsskolas iz-
glītības iestāžu grupās. Tas ir saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem par higiēnas prasībām, 
taču ir salīdzinoši lielāks nekā iepriekš. Otrkārt, 
ir uzsākti renovācijas darbi pirmsskolas izglītības 
iestādē Pulkveža Brieža ielā 23a, kurā paredzēts 

uzņemt ap 250 bērnu. «Treškārt, Jelgava ir ra-
dusi risinājumu un piedalās ar līdzfinansējumu, 
lai nodrošinātu mācīšanās un attīstības vajadzī-
bas privāto pirmsskolas izglītības iestāžu audzēk-
ņiem – mūsu pašvaldības administratīvajā terito-
rijā deklarētajiem bērniem,» atklāj speciāliste. 

Ozolnieki privātos 
bērnudārzus dotē vairāk
S. Joma atgādina, ka ar Jelgavas domes lēmumu 
ir noteikts līdzfinansējums privātajiem bēr-
nudārziem – 70% apmērā no vidējās viena 
bērna izmaksas pašvaldības bērnudārzā par 
katru Jelgavas administratīvajā teritorijā dek-
larēto bērnu. Pilsēta privātajiem bērnudārziem 
maksā 53 latus par vienu bērnu. 

Šādu summu finansē arī Jelgavas novads. 
Tiesa, tā esot vidējā summa, jo katram bērnu-
dārzam summa tiek izmaksāta, pamatojoties 
uz novadam piestādīto tāmi, skaidro pašvaldī-
bas grāmatvedībā.

«Jelgavas pašvaldībai jāatceras, ka tā atbal-
sta nevis bērnudārzu, bet gan bērnus un ve-
cākus,» dotāciju apjomu un nepieciešamību 
tās palielināt komentē kāda pilsētas privātās 
pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja, kura 
vēlējās palikt anonīma.

Ozolnieku novada domes līdzfinansējums 
bērniem, kas apmeklē privāto pirmsskolas iz-

glītības iestādi, ir lielāks nekā Jelgavā vai Jelga-
vas novadā.

Ja vecāki sūta savus bērnus privātajos 
bērnudārzos, pašvaldības līdzfinansējums ir 
75 lati. Par šādu summu tiks slēgts līgums ar 
vecāku izvēlēto bērnudārzu. Aprēķinot viena 
bērna izmaksas, ņemts vērā, ka privātā bērnu-
dārza izmaksas nedrīkst pārsniegt pašvaldības 
bērnudārzā noteiktās izmaksas, informē Ozol-
nieku novada izglītības speciālists Uldis Gāle. 

Privātie dārziņi gatavi 
uzņemt bērnus
No 1. augusta darbu pārtraucis privātais bērnu-
dārzs Alfa. Citas pirmsskolas izglītības iestādes 
par finanšu trūkumu nesūdzas, un ir gatavas 
uzņemt Alfas bijušos audzēkņus.

Tikai dažus bērnus vecumā no 2 līdz 3 ga-
diem var uzņemt pirmsskolas izglītība iestā-
de Zvaigznīte. «Mums pašlaik nav daudz brīvu 
vietu,» skaidro bērnudārziņa vadītāja Ludmila 
Korsaka. Viņa atzīst, ka bērnudārzs domā tikai 
par attīstību – sūdzēties neesot iemeslu.

Saulītes rakari var uzņemt bērnus jebkurā 
vecuma grupā. Iestādes vadītāja Ilze Tomašūna 
atklāj, ka ar cenām un piedāvājumu var iepazī-
ties bērnudārza mājaslapā www.saulitesrakari.lv.

Arī Varavīksnē uzņem bērniņus visās ve-
cumā grupās. 

Vietu bērnudārzā gaida 
vairāk nekā divi tūkstoši bērnu

Jūlija beigās rindā uz 
pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādi bija 2028 bērni. 
Par šo jomu atbildīgā 
speciāliste skaidro, ka tiekot 
darīt viss, lai rindu mazinātu. 
Tāpat pašvaldība turpina 
piešķirt dotācijas privātajiem 
bērnudārziem, tiesa gan šī 
summa ir daudz mazāka nekā, 
piemēram, blakus esošajā 
Ozolnieku novadā. 

jelgavas novadā un pilsētā pašvaldības 
līdzfinansējums privātajiem bērnudārziem 
par vienu bērnu ir 53 lati, savukārt 
ozolniekos tie ir 75 lati. 
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Jelgavas privātās pirmsskolas 
izglītības iestādes Saulītes rakari 
audzēkņiem 2010./2011. mācību 
gadā būs iespēja divas reizes 
nedēļā apgūt slidotprasmi 
Ozo ledus hallē.

L ī g a  g r e i š k a n e 

F oto :  o z o l e d u s h a l l e . lv

«Līdz šim mums lielākā daļa pulciņu ir bijuši 
vairāk saistīti ar mākslas novirzieniem un sveš-
valodas apgūšanu. Vizuālās mākslas un kera-
mikas pulciņi, angļu valodas pulciņš, varbūt 
mazliet nepelnīti novārtā atstājot sporta akti-
vitātes. Pagājušajā gadā, aizvietojot kolēģi četr-
gadnieku grupā, ievēroju vienu dārziņa audzēk-
ni, kura regulāri apmeklēja daiļslidošanas treni-
ņus. Pamanīju, ka viņa ļoti veiksmīgi pārziemo-
ja visus iespējamos vīrusus rudens un ziemas 
periodā, iztiekot bez īpaši smagas un ilgstošas 
slimošanas,» skaidro bērnudārza vadītāja Ilze 
Tomašūna. Tamdēļ viņa sākusi interesēties par 
iespēju organizēt kolektīvās slidošanas nodar-
bības Saulītes rakaru četrgadīgajiem un piecga-
dīgajiem bērniem, jo slidošana ledus hallē, kurā 
ir auksts, bet nav mitrs gaiss, ir ļoti labvēlīga 
vide bērniem, lai nostiprinātu imunitāti, norū-
dītos, attīstītu savus fiziskos dotumus, izturību, 
trenētu līdzsvaru. «Bērni iemācās sasniegt pār-
redzamus mērķus tuvākā nākotnē, kā arī komu-
nicēt ar vienaudžiem un citiem pieaugušajiem, 
ne tikai vecākiem un bērnudārzā strādājošajiem 
cilvēkiem. Tāpat viņi iemācās reaģēt neordinā-
rās situācijās,» pārliecināta I. Tomašūna.

Tamdēļ no šī mācību gada četrus līdz pie-
cus gadus vecajiem Saulītes rakaru audzēkņiem 
būs iespēja divas reizes nedēļā – pirmdienu 
un ceturtdienu vakaros mācīties slidot Ozo le-
dus hallē. «Šāds laiks izvēlēts divu iemeslu dēļ. 
Pirmkārt, plānojot darbu mūsu iestādē, ņemam 
vērā fiziologu ieteikumu – visas nodarbības, ku-
ras saistītas ar lielāku intelektuālo piepūli, orga-
nizēt no rītiem, pēcpusdienas cēlienam atstājot 
aktivitātes, kuras saistītas ar fizisko un emocio-
nālo sfēru. Otrkārt, lai vecāki uzreiz pēc nodar-
bībām mazuļus varētu vest uz mājām, jo bērni 
būs piekusuši un izsalkuši,» uzskata bērnudārza 
vadītāja, piebilstot, ka mazuļu vecākiem tā būtu 
arī laba iespēja aprunāties ar viņa bērna trene-

riem un iztaujāt un saņemt atbildes uz sev inte-
resējošiem un neskaidriem jautājumiem. 

Vispirms, no pulksten 17.15 līdz 18.00 notiks 
treniņš uz ledus, pēc tam paredzēta neliela atpū-
ta, pārģērbšanās un treniņš sporta zālē. Plānots, 
ka apmācības grupā bērnu skaits nepārsniegs 
12 līdz 14 bērnus. Ņemot vērā treniņu specifiku, 
bērnudārza vadītāja aicina tos vecākus, kuri iz-
lēmuši pievienoties un pieteikt savas atvases sli-
dot apmācībai, vispirms saņem no ārsta izzi-
ņu, ka bērns ir vesels un drīkst nodarboties ar 
ledus sporta veidiem. Viņa arī aicina tos vecā-
kus vai vecvecākus, kuriem pirmdienas un ce-
turtdienas vakari ir brīvi, piedalīties šajos tre-
niņos un sniegt atbalstu mazajos darbiņos, pie-
mēram, palīdzēt mazajiem aizšņorēt slidu zāba-
kus un līdzēt citos līdzīgos darbiņos. Īpaši svē-
tīgi tas būtu pirmajos treniņa mēnešos, kamēr 
bērni pierod pie noteikta ritma.

«Par nepieciešamo aprīkojumu runājot, sli-
das būs pieejamas hallē, bet, ja ir savas, tad var 
izmantot tās, taču vecākiem būtu jāparūpējas, lai 
bērniem treniņiem uz ledus būtu piemērots un 
ērts apģērbs, piemēram, siltās kombinezona bik-
ses, pusgarās zeķes, cepure, silta polsterētā vestī-
te, divi pāri cimdiņu, lai varētu apmainīt, ja gadī-
jumā vieni paliek slapji. Tāpat obligāti iesācējiem 
būtu vajadzīgas ķiverītes, ceļu un elkoņu aizsargi. 
Der riteņbraucēju vai skrituļotāju aprīkojums,» 
teic bērnudārza vadītāja, piebilstot, ka precīzāks 
saraksts ar vajadzīgajām lietām treniņam un iz-
maksām no augusta mēneša būs atrodams dār-
ziņa mājaslapā www.saulitesrakari.lv. Tiem vecā-
kiem, kuri vēlēsies, lai viņu atvase apgūtu slidot 
prasmes, ik mēnesi pie jau esošās dalības maksas 
būs jāpiemaksā vēl 20 lati. I. Tomašūna zina stās-
tīt, tas ir tikpat, cik tad, ja vecāki mazuli uz no-
darbībām ved individuāli. 

Taujāta par citiem jauninājumiem bērnu-
dārzā, I. Tomašūna atklāj, ka arī nākamajā mā-
cību gadā darbosies tie paši pulciņi, kas līdz 
šim, jo bērnu jau tā lielās noslogotības dēļ ne-
kas papildus, izņemot slidošanu, nav plānots. 
Turpināsim kopt tās tradīcijas, kuras ir iedzī-
vojušās un iet pie sirds, gan mazajiem, gan lie-
lajiem «Mums jādomā, lai aktivitāšu nav par 
daudz, jo no rītiem ir nodarbības, bet pēcpus-
dienās – pulciņi. Ir jābūt laikam, kad bērns var 
brīvi un no visas sirds rotaļāties un spēlēties. 
Bērnība ir tik īsa,» tā Saulītes rakaru vadītāja. 

Bērnudārza vadītāja pateicas Profesionā-
lās ievirzes sporta izglītības iestādes Ledus skola 
Zemgale direktorei Ilzei Aleksai par sadarbību. 

Rakariem 
būs iespēja slidot 
Ozo ledus hallē

sākot ar jauno mācību gadu, bērnudārza Saulītes rakari četrus un piecus gadus vecajiem 
bērniem būs iespēja divas reizes nedēļā apmeklēt slidošanas nodarbības Ozo ledus hallē. 
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Cimdars aicina 
piedalīties vēlēšanās

Tā kā līdz Saeimas vēlēšanām ir atlicis vairāk par diviem 
mēnešiem Jelgavnieki.lv uz sarunu aicināja Centrālās 
vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāju, Ozolnieku 
novadā dzīvojošo arni Cimdaru, lai noskaidrotu visu par 
vēlēšanu kārtību un jauninājumiem tajā.

L ī g a  g r e i š k a n e 

F oto :  g a ļ i n a  s t u B a i Lo va

izvēlējās palikt 
Jelgavas tuvumā
«Šeit ir manas saknes, dzimtas kapi, draugi, 
paziņas un zināmas vietas, kurām, ejot garām, 
es atceros dažādus notikumus, kas ar mani ga-
dījušies,» iemeslus palikšanai dzimtajā pusē 
skaidro CVK vadītājs, uzsverot, ka šeit esot 
vide, kur viņš jūtoties vislabāk. 

Tā kā viņš strādā Rīgā, aktīvi izmanto 
arī galvapsilsētas piedāvātos pakalpojumus. 
«Taču iepērkos es Jelgavā, nevis Rīgas veika-
los, braucot no darba mājās,» paradumus at-
klāj A. Cimdars. 

Tāpat arī bērnus skolā laidis tieši Jelgavā, 
nevis Rīgā, kas darba ziņā ir tuvāka. 

CVK vadītājs arī atklāj, ka vairāk nekā 
20 gadus dejojis Tautas deju ansamblī Ritums – 
no 1985. līdz 2007. gadam. «Pārtraucu dejot, jo 
tajā laikā rakstīju maģistra darbu, un visam lai-
ka nepietika,» iemelsus, kamdēļ vairs nedejo, 
klāsta A. Cimdars. 

nav pētīts, kāpēc ap Jelgavu 
mītošie neiet vēlēt
CVK apkopotā iepriekšējo vēlēšanu apmek-
lējumu statistika liecina, ka bijušā Jelgavas 
rajona iedzīvotāji ir gandrīz viskūtrākie balso-
tāji. Zemāks apmeklējuma radītājs ir tikai Rē-
zeknes apkaimē. CVK vadītājs Arnis Cimdars 

skaidro, ka socioloģisks pētījums neesot veikts, 
tamdēļ par šī rajona iedzīvotāju kūtruma ie-
mesliem varot tikai spriedelēt.

Saskaņā ar CVK mājaslapā publicēto infor-
māciju, iepriekšējās Saeimas vēlēšanās 2006. 
gadā Jelgavā no 39 279 cilvēkiem, kuriem bija 
dotas balstiesības, tās izmantoja 24 531 vēlētājs. 
Savukārt bijušajā Jelgavas rajonā no 23 511 cil-
vēkiem nobalsoja tikai 11 907. Tādējādi Jelgavā 
nobalsoja 62,45% balstiesīgo vēlētāju, bet no-
vadā – 50,64%.

Salīdzinot ar pārējo Latviju, aktivitāte bi-
jušajā Jelgavas rajonā vērtējama kā zema, lī-
dzīgi rādītāji bija tikai Rēzeknes rajonā – 
50,17%. 

«Man ir grūti izskaidrot, kāpēc šajā rajo-
nā balsotāju aktivitāte ir bijusi tik zema. Tas ie-
spējams ir tamdēļ, ka cilvēki Saeimas vēlēšanās 
nav piesieti konkrētai balsošanas vietai,» statis-
tiku komentē CVK priekšsēdētājs. 

Viņš gan norāda, ka tie esot tikai spriedu-
mi. Ja gribot zināt patiesos iemeslus, esot jāveic 
socioloģiskais pētījums. 

«Protams, var pieņemt, ka cilvēki šajā rajo-
nā pārāk labi dzīvo un viņiem nekādas pārmai-
ņas nav nepieciešamas, vai otrādi – viņi ir pār-
ak apātiski,» uzskata A. Cimdars. 

Vēlēšanu apgabalu dalījums 
veidojies vēsturiski 
Saskaņā ar CVK mājaslapā publicēto informā-
ciju, Zemgales vēlēšanu apgabals ir ļoti plašs 

un nav skaidrs, kas ir galvenie uzstādījumi, 

kas vieno tajā esošās teritorijas. Pašlaik tajā ie-
tilpst Aizkraukles, Aknīstes, Auces, Bauskas, 
Dobeles, Engures, Iecavas, Jaunjelgavas, Jaun-
pils, Jēkabpils, Jelgavas, Kandavas, Kokneses, 
Krustpils, Neretas, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundā-
les, Salas, Skrīveru, Tērvetes, Tukuma, Vecum-
nieku, Viesītes novadi, kā arī Jelgavas un Jēkab-
pils pilsētas. 

«Es pieņemu, ka šis vēlēšanu apgabalu da-
lījums veidojies vēsturiski jau laikā, kad vei-
dojās pirmā Latvijas brīvvalsts un tika rakstīta 
konstitūcija. Kādi bija motīvi Latviju dalīt tie-
ši tā, man grūti pateikt,» uz jautājumu, kamdēļ 
Zemgales vēlēšanu reģionā vienlaicīgi ietilpst 
tik savstarpēji attālas vietas kā Engure un Jē-
kabpils, atbild A. Cimdars. Viņš norāda, ka vē-
lētāju skaita ziņā Zemgali varētu arī apvienot 
ar kādu citu apgabalu.

Tāpat CVK vadītājs zina stāstīt, ka disku-
sija par vēlēšanu apgabalu robežām esot iestrē-
gusi, jo jāgroza Latvijas Republikas Satversme, 
lai mainītu vēlēšanu apgabalus. «Bija priekšli-
kums dalīt Latviju 13 apgabalos,» teic A. Cim-
dars.

«Mēs braucam pa upi ar vienu plostu, un 
vēlēšanās tiks izlemts, gar kuru krastu 
mēs brauksim – kur ir lēzenāks vai kur 
krāčaināks,» uzsver a. Cimdars.
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Jaunās kartības dēļ būs vairāk 
deputātu kandidātu
Šajās Saeimas vēlēšanās deputāta amata kandi-
dāts drīkstēs būt tikai vienā vēlēšanu apgaba-
lā, un A. Cimdars uzskata, ka tas sekmēs to, ka 
parlamentā iekļūs tikai tie politiķi, kuriem vē-
lētaji būs piešķīruši visvairāk plusiņu.

«Negatīva tendence, kas bija novērojama 
iepriekšējās Saeimas vēlēšanās bija tāda, ka 
viens un tas pats cilvēks kandidē vairākos vēlē-
šanu apgabalos, solās it kā visiem, bet galā tiek 
ievēlēts tikai no viena apgabala,» tā A. Cim-
dars.

Tām partijām un vēlēšanu apvienībām, ku-
ras iesniedz pilnus sarakstus visos apgabalos, 
var pieteikt 115 personas. Iepriekš, kad spēkā 
bija tā sauktais viltus lokomotīvju princips, cil-
vēku skaits svārstījās no 40 līdz 70. 

«Jaunā kārtība dod iespēju vai piespiež 
daudz vairāk cilvēkiem iekļūt vēlēšanu saraks-
tos,» tās pozitīvos aspektus skaidro A. Cim-
dars.

Partijas gan varot pieteikt savus deputātu 
kandidātus kaut vai tikai vienā vēlēšanu apga-
balā. «Manuprāt, ja partija piesaka mazāk nekā 
51 deputāta kandidātu, tas jau apriori nozīmē, 
ka tā neizvirza pretenzijas uz dominējošās par-
tijas statusu parlamentā, lai gan tieši tas ir poli-
tisko partiju mērķis,» tā A. Cimdars.

Kandidātam nav jābūt saistītam 
ar konkrēto reģionu
CVK priekšsēdis uzskata, ka nav vajadzī-
bas ieviest sistēmu – politiķis, kurš darbo-
jas konkrētā reģionā vai ir ar to jelkādi sais-
tīts, drīkst kandidēt tikai tajā vēlēšanu ap-
gabalā, un tādējādi censties lobēt tai izdevī-
gu lēmumu pieņemšanu, gadījumā, ja iekļūst 
parlamentā. 

«Saeimā likumus pieņem visai valstij, nevis 
kādam atsevišķam reģionam. Vai mēs varam 
pieņemt likumu, kas ir izdevīgs tikai Kurzemei 
vai kādam citam novadam?» jautā A. Cimdars. 
Viņš uzskata, ka tam Latvija ir pārāk maza. Tā-
pat CVK vadītājs norāda, ka parlaments ir li-
kumdevējs un tā uzdevumi ir pieņemt liku-
mus, kuru ietvaros funkcionē valsts.

novērotāji vēlēšanās palīdz 
novērst nelikumības 
Taujāts par pārkāpumiem, A. Cimdars norāda, 
ka pilnībā tos nav iespējams novērst, taču liela 

nozīme ir novērotājam, kura pienākums ir 
ziņot par tiem.

CVK vadītājs pieļauj, ka arī šajās vēlēšanās 
varētu būt aktuāls jautājums par balsu pirkša-
nu un citiem pārkāpumiem. Taču pašai sabied-
rībai esot jāvēlas izskaust to, ka kāds politiķis 
vai partijai Saeimā tiek ar negodīgiem līdzek-
ļiem. 

«Demokrātiskai sistēmai ir svarīgi, lai no-
strādātu visi elementi – politiķi, mediji, pilso-
ņi, kuri aiziet nobalsot, kā arī vietējie vēlēša-
nu novērotāji, kuru uzdevums ir uzmanīt balsu 
skaitīšanas procesu,» skaidro A.Cimdars. Tieši 
no novērotāja esot atkarīgs, vai iespējamās ne-
likumības izdosies novērst. 

Īpaši nozīmīga vēlēšanu procesu novērotā-
ju klātbūtne un modrā acs ir nepieciešama vie-
tās, kur cilvēkus ir daudz vieglāk ietekmēt, lai 
viņi balso par labu kādam politiskajam spē-
kam, piemēram, pansionātos un psihoneirolo-
ģiskajās slimnīcās. 

«Ir jābūt zinošam, nevis kašķīgam, jo pre-
tējā gadījumā viņš tikai traucē komisijas dar-
bu, taču šāda rīcība nenoved pie rezultāta. Slik-
tākajā gadījumā rodas situācija, kad komisija 
vairs nevar strādāt,» norāda CVK vadītājs, pie-
bilstot, ka katram esot sava funkcija un tā jā-
veic kvalitatīvi. 

Tiesa gan, CVK neesot sviru, kā ietekmēt 
komisijas darbu. «Mēs nevaram viņus atcelt 
no darba un ielikt kādus citus to vietā. CVK ar 
komisijas locekļiem strādā kā ar līdzvērtīgiem 
partneriem,» skaidro A. Cimdars.

Viņš norāda, ka darbošanās vēlēšanu ko-
misijās nav karjeras darbs. Tas vairāk esot labās 
gribas izpausme, par ko cilvēks saņem arī visai 
pieticīgu atalgojumu. 

«Vēlēšanas nav Centrālās vēlēšanu komisi-
jas monopols. Mūsu uzdevums ir nodrošināt, 

lai viss notiek, jo sabiedrībai ir jāizvēlas – ja tā 
grib krāpties, tad neviens cilvēks no Rīgas to 
nevarēs aizkavēt,» tā A. Cimdars. 

saeimas lēmumi skars arī tos, 
kuri vēlēt neies 
Ņemot vērā zemo uzticību politiskajai varai, 
pastāv bažas, ka daudzi vēlētāji savas iespējas 
balsot Saeimas vēlēšanās neizmantos vai urnā 
iemetīs tukšu aploksni, tādējādi izsakot savu 
protestu. Arnis Cimdars gan atgādina: neatka-
rīgi no tā, vai iedzīvotāji balsos vai nē, ievēlēto 
politiķu lēmumi skars arī viņus.

CVK vadītājs skaidro, ka vēlētajiem, kuri 
nolēmuši urnā iemest tukšu aploksni, jāzina, 
ka tas paceļ procentu slieksni: «Tas nozīmē bal-
sot pret vēlētāju mazāk atbalstītajām partijām 
un tajā pašā laikā neatbalstīt lielās partijas un 
apvienības.»

Viņš skaidro, ka vietu sadalījumu Saei-
mā rēķina procentuāli pret derīgo aplokš-
ņu, nevis pret vēlētāju skaitu. «Ja uz vēlē-
šanām atnāk, piemēram, 1 200 000 cilvēku, 
200 000 paņem aploksni un neiemet to urnā, 
mēs sakām, ka aktivitāte ir 1 200 000, bet 
nobalsojuši skaitās tikai 1000 000,» skaidro 
CVK vadītājs. 

Tas var radīt problēmas arī tām partijām, 
kuras balansē uz iekļūšanas un neiekļūšanas 
robežas, jo tieši šīs tukšās aploksnes izšķir, vai 
partija pārvarēs piecu procentu barjeru. 

A. Cimdars atgādina, ka neatkarīgi no 
tā, vai cilvēks ir izmantojis savas tiesības bal-
sot, rezultāts tāpat attieksies uz visiem. «Mēs 
braucam pa upi ar vienu plostu, un vēlēšanās 
tiks izlemts, gar kuru krastu mēs brauksim – 
kur ir lēzenāks vai kur krāčaināks. Taču plos-
tā esam vienā,» skaidro CVK līderis, piebils-
tot, ka nepareizs ir uzskats – cilvēki, kuri ne-
iet vēlēt, ir atrauti no sabiedriskās un politis-
kās dzīves. 

Neatkarīgi no tā, vai 
iedzīvotāji balsos 
vai nē, ievēlēto 
politiķu lēmumi 
skars arī viņus 

A. Cimdars
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portāla un žurnāla Jelgavnieki.lv redakcijā 
11. augustā viesojās pieredzējušais sporta 
žurnālists un komentētājs anatolijs 
kreipāns, kurš 14 gadus dzīvojis jelgavā. 

«Es Jelgavā nodzīvoju no 1980. līdz 1994. 
gadam. Sākumā dzīvoju pie Valdekas, bet 
pēcāk pārcēlos uz māju, kas atrodas netālu no 
Uzvaras parka,» atklāj sporta žurnālists. 

Viņš smejot saka, ka tajā laikā sagadījās Jel-
gavā ieprecēties. Šeit piedzimuši arī abi bērni. 
Par jelgavnieku gan sevi neuzskatot, taču drau-
gu un paziņu pilsētā esot daudz. 

«Jelgavā strādājis neesmu nevienu dienu, dzī-
vojot te, strādāju Rīgā,» tā A. Kreipāns. Tamdēļ arī 
daudzi draugi un paziņas nemaz nezinot, ka sla-
venais sporta žurnālists kādreiz dzīvojis Jelgavā. 

Viņš norāda, ka par sportu interesējies jau 
kopš bērnības, un savas žurnālista gaitas uzsā-

cis Padomju Jaunatnē jau studiju gados. «Preses 
namā es pavadīju daudz vairāk laika nekā uni-
versitātē,» stāsta A. Kreipāns, piebilstot, ka tas 
gan neesot labs piemērs jaunajiem studentiem. 

interese par sporta 
aprakstīšanu ir, līmenis – zems
Pieredzējušais sporta komentētājs uzskata, ka jau-
niešiem interese par sporta žurnālistiku esot arī 
tagad, tiesa gan, daļa no tiem ir zaļi gurķi. «Taču 
tas ir normāli, ka sākumā viņiem diez ko raiti 
neiet, gan latviešu valodas, gan sporta notiku-
mu aprakstu veidošanas ziņā, taču ir jāsaprot, ka 
neviens jau tā uzreiz par gurū nekļūst. Tas ir tāpat 
kā ar skolu – bērni taču sāk mācības pirmajā, nevis 
uzreiz jau septītajā klasē,» uzsver A. Kreipāns. 

Viņš uzskata, ka jauniešiem, kuriem in-
teresē sporta aprakstīšana medijos, ir jāsāk ar 
mazumiņu, piemēram, piesakoties kaut vai par 
niecīgu samaksu veidot preses relīzes vai raks-
tus kādam sporta klubam, par to saņemot sim-
bolisku atlīdzību. 

Taujāts par to, kā sāka savas sporta žurnālis-
ta gaitas, A. Kreipāns atklāja, ka šī joma bija no 
tām retajām žurnālistikas nozarēm, kuras cenzū-
ras modrā acs tik rūpīgi neuzraudzīja. Cenzūru 
tajos laikos gandrīz nejuta, ja tā arī bija, tad pie-
tiekami niecīga, piemēram, kādā pilsētā bija ar-
mijas bāze, taču to nedrīkstēja rakstīt kā ASK jeb 
armijas sporta komanda, jo nedrīkstēja taču ie-
naidniekam atkāt, ka tur ir armijas daļas.  

Jelgavā nav viena 
prioritārā sporta veida

Lūgts komentēt iespēju un ieguvumus no FK 
Jelgava un BK Zemgale apvienošanās, A.Kreipāns 
norāda, ka viņš nepārzinot vietējos apstākļus un 
virtuvi, lai varētu par to spriest, taču vietējie va-
rētu pārņemt ārzemju pieredzi. «Tagad jau dau-
dzi tā dara: Minhenes Bayern uz futbola kluba 
rēķina cenšas celt basketbolu, savukārt Barselonā 
uz futbola rēķina dzīvo gan basketbols, gan citi 
sporta veidi,» zina stāstīt A.Kreipāns.

Runājot par futbolu Jelgavā, redakcijas vie-
sis gan uzteic futbola komandas trenera Daiņa 
Kazakēviča darbu. Viņa pieeju komandas trenē-
šanā A. Kreipāns salīdzina ar svaigu gaisu Lat-
vijas futbolā. «Viņš ir kā dzidrs un svaigs gaiss, 
kas nāk no kalniem,» tēlaini D. Kazakēviču rak-
sturo pieredzējušais sporta žurnālists, piebils-
tot, ka trenera stiprā puse ir tieši analītika. 

nav skaidrs, no kurienes 
komentēs spēli 

Pazīstamais sporta komentētājs, viesojo-
ties Jelgavā, izmantoja iespēju apskatīt topošo 
Zemgales Olimpisko centru, jo tieši viņš ko-
mentēs 2. septembrī tajā notiekošo pārbaudes 
spēli starp futbola klubu Jelgava un Anglijas 
premjerlīgas jaunpienācējiem Blackpool futbo-
listiem. Tiesa gan, pagaidām nav skaidrs, kur 
šis process notiks, jo par vairāk nekā 16 miljo-
niem latu uzbūvētajā centrā nav komentētāju 
būdas. 

Jelgavas spēli 
ar Blackpool 
komentēs kreipāns

a. kreipāns uzsver, ka vienā dienā par 
zinošu sporta žurnālistu neviens nekļūst. 
viņš to salīdzina ar mācībām, proti, arī bērni 
skolā sāk iet ar pirmo, nevis septīto klasi.
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portāla un žurnāla Jelgavnieki.lv redakcijā 
5. augustā viesojās jelgavas pašvaldības 
aģentūras Kultūra direktors un domes 
deputāts Mintauts Buškevics (Zaļo un 
zemnieku savienība).

no Vīna svētkiem līdz 
skulptūru festivāliem
Kultūras direktors Jelgavnieki.lv atklāj, ka 
lepojas par Smilšu un Ledus skulptūru festivā-
liem, kā arī Piena, maizes un medus svētkiem, 
jo tie esot viņa lolojums. Jau divus gadus ap 
skulptūru veidošanu rosās arī M. Buškevics. 

«1998. un 1999. gadā bija iecere stipro alko-
holisko dzērienu vietā piedāvāt cilvēkiem vīnu 
un veicināt tā kultūru,» skaidro M. Buškevics, 
taču pēc kristīgo konfesiju iebildēm pēc divu 
gadu organizēšanas tos pārtrauca. Alternatīva 
radās piena svētki. 

Taujāts, par aktuālo svētku, proti, augustā 
notiekošo Piena, maizes un medus svētku attīs-
tību, M. Buškvecis atklāj, ka nākotnē ir iecere 
uz tiem uzaicināt arī Lietuvas ražotājus. «Re-
dzot, ka piena pārstrādātāju kļūst arvien ma-
zāk, jo kombināti ir apvienojušies, taču cilvē-
kiem piena svētkos vajag to atmosfēru, pro-
dukciju, degustāciju un iepazīšanu, esam spies-
ti domāt par to, kā palielināt piedāvājumu,» 
skaidro Kultūras direktors, piebilstot, ka lietu-
vieši esot ļoti aktīvi un ieinteresēti. 

Jelgavniekiem jādomā, 
kā svētkos piepelnīties
M. Buškevics uzskata, ka pilsētā notiekošos pa-
sākumus jāizmanto arī Jelgavas uzņēmējiem. 

«Mums vienkārši visiem ir jānāk kopā un 
jādomā, kā labāk darīt,» sadarbību ar uzņēmē-
jiem ledus, smilšu skulptūru un citu svētku lai-
kā komentē M. Buškevics. 

Viņš uzskata, ka pilsētas uzņēmējiem pa-
šiem ir laicīgi šiem svētkiem jāgatavojas, lai 
nav tā, ka cilvēki, kuri, piemēram, pēc ledus 
skulptūru apskates grib iedzert tēju un sasildī-
ties, ir spiesti gaidīt to pusotru stundu.

«Svētki taču notiek vienā un tajā pašā laikā, 
un tas visiem ir zināms. Sagatavoties un parādīt 
arī sevi no labās puses šādos svētkos var ikviens 
uzņēmējs,» uzskata svētku organizators M. Buš-
kevics, sakot, ka restorānu, kafejnīcu un izklaides 
vietu īpašniekiem pašiem ir jāizmanto tas, ka pil-
sētā ir svētki un tā ir iespēja papildus nopelnīt.

Taču viņš aicina arī uzņēmējus nepierast, 

ka svētki ir katru gadu, jo katrā reizē kaut kas ir 
jāliek klāt, un jelgavnieki, kā arī pilsētas viesi ir 
jāpārsteidz. «Nekas nedrīkst palikt uz vietas, ir 
jāattīstās!» tā M. Buškevics.

Pašlaik jāatbalsta 
amatieru kolektīvi
Taujāts par kultūras politiku un tās galvenajām 
prioritātēm, M. Buškevics uzsver, ka ekono-
miskās krīzes apstākļos tautas mākslas kolektī-
vi ir tie, kuriem naudu samazināt nedrīkst.

«Interesanti, ka tieši krīzes apstākļos šajos 
amatieru kolektīvos – koros, teātros un citos ir 
novērojams liels cilvēku pieplūdums. Mums ir 
tautas gleznošanas studija, par kuru agrāk inte-
rese bija minimāla, bet pēdējos divos gados cil-
vēku ir divas reizes vairāk,» atklāj M. Buškevics. 

Viņš piebilst, ka ekonomiski spiedīgajos 
apstākļos cilvēki meklē ne tikai pašizpausmes 
iespējas, bet arī domā, kur to var likt lietā, pie-
mēram, pārdot.

«Tamdēļ tautas mākslas kolektīvi ir jāatbals-
ta tieši šādos, ne tik vieglos laikos, jo īpaši tādēļ, 
ka tā ir laba iespēja sevi radoši attīstīt un, iespē-
jams, produktīvi pavadīt brīvo laiku, ja cilvēks ir 
kļuvis bezdarbnieks,» tā M. Buškevics.

Publika ir jāradina pie 
kvalitatīviem pasākumiem
«Ļoti daudz tiek piedāvāti pasākumi, kas ir uz-
skatāmi par viegliem un izklaidējošiem, taču 
pirms pieciem gadiem aģentūra sadarbībā ar 
Latvijas Koncertdirekciju sāka daļēji dotētu pa-
sākumu rīkošanu. Tie ir klasiskās mūzikas kon-
certi, kā arī cita veida intelektuālas program-
mas, kuras ir izglītojošas un aicinošas sevi piln-
veidot, tāpēc ar katru gadu nāk vairāk cilvēku,» 
atklāj M. Buškevics, piebilstot, ka sākotnēji zāles 
bija pustukšas. Viņš ir pārliecināts, ka tas ir laika 
jautājums un atkarīgs no tā, kā pilsētas kultūras 
dzīves virzītāji jelgavniekus audzina, piedāvājot 
ne tikai izklaides, bet arī intelektuālus pasāku-
mus. «Tie cilvēki, kuri ir apmeklējuši kādu kon-
certu, pastāsta par saviem iespaidiem citiem, un 
tā informācija izplatās,» tā M. Buškevics. Tieši 
šī mutvārdu informācijas nodošana ir viens no 
efektīvākajiem veidiem, kā ieinteresēt pilsētnie-
kus apmeklēt šāda veida kultūras pasākumus, jo 
cilvēki uzticas pazīstama cilvēka teiktajam, pie-
mēram, par to, ka koncerts bija labs. 

aizraujas ar kalnos 
kāpšanu
Par savu hobiju M. Buškevics uzskata kalnu 
tūrismu un sportu. «Savulaik man brālis Latvi-

jas Lauksaimniecības akadēmijā vadīja kalnu 
tūrisma sekciju un vienreiz es biju ar viņu vienā 
grupā, kas devās uz Pamiru. Un kā saka – ja vien-
reiz tiec pie kalniem, tu ar tiem saslimsti», un es 
esmu viens no tiem cilvēkiem,» atklāj M. Buške-
vics. Viņš norāda, ka katru otro gadu viņš kopā 
ar citiem entuziastiem dodas iekarot kalnus. 

«Esam bijuši Kilimandžaro kalnā Āfrikā, 
Baikāla augstienē un citās vietās. Tamdēļ to var 
saukt ne tikai par kalnu tūrismu, jo cenšamies 
šajos izbraucienos ietvert arī braucienus ar lai-
vām, kā arī apkārtējo kultūras un vēstures pie-
minekļu apskati,» atklāj Kultūras vadītājs. Pērn 
M. Buškevics pabijis Tibetā, Indijā un Nepālā, 
kur uzkāpis līdz virsotnei, kuras augstums virs 
jūras līmeņa esot vairāk nekā četri tūkstoši.

Taujāts, kamdēļ aizraujas tieši ar kalniem, 
M. Buškevics ir lakonisks: «Tas ir tik aizrau-
joši!» 

Kultūras direktors un domes deputāts 
Mintauts Buškevics lepojas, ka viņa 
iedibinātie piena, maizes un medus svētki, 
kā arī smilšu un ledus skulptūru festivāli ir 
kļuvuši par labu tradīciju ne tikai jelgavā, 
bet par tiem zina arī citviet latvijā. 
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Visvairāk vietējo ir partijā Ražots Latvijā. Zem-
gales vēlēšanu apgabalā pirmā sarakstā ir jel-
gavniece, uzņēmēja, ķirurģe Anita Stankus. Vēl 
Jelgavu pārstāv Inese Oša, Jelgavas novadu – 
Dmitrijs Feldmanis, bet Ozolnieku novadu – 
Jānis Leja, Evisa Stankus un Genoveva Celma. 

Saskaņas centrs sarakstā iekļauti pieci jel-
gavnieki – Jelgavas domes deputāti Valentīns 
Grigorjevs un Andrejs Eihvalds. Tāpat saraks-
tā ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
(LLU) Sporta katedras vadītājs Viktors Valai-
nis un politologs Ivars Jakovels, kā arī biznesa 
konsultants Ainārs Galviņš. 

Arī apvienības Par labu Latviju Zemgales 
vēlēšanu apgabala sarakstā iekļauti pieci jel-
gavnieki. LPP/LC Zemgales sarakstā pārstāvēs 
Jelgavas domes deputāts, Rīgas Centrāltirgus 
vadītājs Dainis Liepiņš, vēsturnieks, daudzu 
grāmatu autors Andris Tomašūns un Jevgēnija 
Stalidzāne. Savukārt no Tautas partijas jelgav-
niekiem sarakstā ir iekļauta 9.Saeimas deputā-
te Ērika Zommere un Latvijas Pašvaldību sa-
vienības ģenerālsekretāre Mudīte Priede.

Zaļo un zemnieku savienības 
sarakstā ir četri vietējie: Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes 
profesore, Saeimas deputāte Bai-
ba Rivža, LLU Zirgkopības mā-
cību centra Mušķi vadītājs, Ozol-
nieku novada domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Guntis Rozītis, «Jau-
no uzņēmēju apvienības» pārstā-
vis Kristaps Budrēvics, kā arī Jelgavas novada 
pārstāve Ilze Vītola.

Sociāldemokrātiskās politisko partiju apvie-
nības Atbildība Zemgales vēlēšanu apgabala sa-
rakstā ir vairāki novadnieki. Vēlēšanās kandi-
dēs Ozolnieku Sporta centra direktors, Ozolnie-
ku novada domes deputāts Rolands Baranovskis, 
Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku parti-
jas Jelgavas teritoriālās organizācijas priekšsēdē-
tājs Jānis Čevers un apdrošināšanas kompānijas 
ERGO darbiniece Anita Kalēja no Jelgavas.

Zemgales vēlēšanu apgabalā no PCTVL Sa-
eimas vēlēšanās startēs trīs jelgavnieki. Ar pirmo 
numuru ir Saeimas deputāts Valērijs Buhvalovs. 
Tāpat sarakstā iekļauts arī domes deputāts Mak-
sims Galkins un Jelgavas Krievu kultūras biedrī-
bas Veče izpilddirektore Valentīna Kudrjavceva.

Trīs jelgavnieki ir arī jaunās partijas Par 
prezidentālu republiku Zemgales apgabala vē-
lēšanu sarakstā. Ar 9.numuru sarakstā iekļau-
ta SIA Artende valdes priekšsēdētāja Aiva Frei-
mane, nākamā ir ziedu salona Rita īpašniece 
Marika Dehnika, bet ar 13.numuru ir Latviešu 
nacionālistu kluba biedrs Orests Kubarko.

Vienotības sarakstā ir divi Jelgavas nova-
da pārstāvji Saeimas deputāts Madars Lasma-
nis un Sesavas pagasta zemnieku saimniecības 
Rudeņi īpašniece Jolanta Knope.

Arī Tautas kontrolē divi jelgavnieki – Juris 
Turkopolis un Ligita Nukse.

Nacionālās apvienības Visu Latvijai! – Tēvze-
mei un Brīvībai/LNNK sarakstā Zemgales vēlēša-
nu apgabalā ir divi jelgavnieki – Jelgavas domes 
deputāts, AS Citadele banka Jelgavas filiāles pār-
valdnieks Jurijs Strods un Mārtiņš Eglītis.

Kristīgi demokrātiskajā savienībā ir viens 
jelgavnieks – uzņēmuma Juneka montāža vadī-
tājs Jolants Matusevičs. 

Tāpat viens novadnieks – Jelgavas novada 
pārstāvis Dāvis Kaņepe – ir Pēdējās partijas sa-
rakstā.

9. Saeimas vēlēšanās no Zemgales reģiona, 
saskaņā ar CVK mājaslapu, parlamentā tika ie-
vēlēti 15 deputāti. Visvairāk no Tautas partijas 
un Zaļo un zemnieku savienības – četri depu-
tātu kandidāti. No Tautas partijas Saeimā iekļu-
va Dzintars Ābiķis, Leons Līdums, Atis Slakte-
ris un Imants Valers, bet no Zaļo un zemnieku 
savienības – Andris Bērziņš, Baiba Rivža, Dag-
nija Staķe un Viktors Ščerbatihs. Parlamentā 
iekļuva arī Artis Kampars, Jānis Reirs un Dzin-
tars Zaķis no partijas Jaunais laiks. Pa vienam 
kandidātam Saeimā iekļuva arī no šādām par-
tijām: no LPP/LC – Karīna Pētersone, Saska-
ņas centra – Vitālijs Orlovs, no PCTVL – Valē-
rijs Buhvalovs, no apvienības Tēvzemei un Brī-
vībai/LNNK – Pēteris Tabūns. 

Pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novada kandidāti – kopā 
37 – ir iekļauti 12 partiju vai apvienību vēlēšanu sarakstos 
Zemgales apgabalā, liecina Centrālās vēlēšanu komitejas 
statistika. Tikai partijā Daugava – Latvijai nav neviens 
deputāta kandidāts no Jelgavas vai apkārtnes.

no jelgavas un novadiem 
vēlēšanās 37 kandidāti

2. oktobrī jelgavas un ap to dzīvojošie 
cilvēki varēs izvēlēties no 12 partijām un 
to apvienībām, kas ir mazāk nekā visās 
iepriekšējās saeimas vēlēšanās.
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V. Buhvalovs: opozīcijas balsis 
bieži izšķir visu
Jelgavnieks Valērijs Buhvalovs, kurš kandidēs 
10. Saeimas vēlēšanās PCTVL sarakstā, atklāj, 
ka arī 9. Saeimas sasaukumā ir apstiprinā-
ti daudzi partijas iniciēti grozījumi likumos. 
Arī turpmāk viņš ir gatavs aizstāvēt izglītī-
bas jomu, būt pret diskrimināciju un piedāvāt 
savas idejas ekonomikas atveseļošanai.

«Šajā Saeimā bija ļoti daudz brīžu, kad 
projekta apstiprināšanu noteica vien trīs līdz 
piecas balsis. Un bieži tās bija mūsu balsis,» 
V. Buhvalovs oponē uzskatam, ka opozīcija Sa-
eimas darbā neko nevar ietekmēt.

Viņš stāsta, ka jūnijā pieņemti vairāki 
PCTVL iniciēti grozījumi likumā Par pašvaldī-
bām. Vieni no tiem paredz, ka daudzi pašval-
dību dokumenti jāpublicē pašvaldību mājasla-
pās. «Pašvaldībām savā mājaslapā turpmāk būs 
jāpublicē pašvaldības nolikums, domes lēmu-
mi, kā arī informācija par domes kārtējās sē-
des norises laiku, vietu un darba kārtību. Tāpat 
pašvaldībām būs jānodrošina iespēja ikvienam 
interesentam iepazīties ar domes sēžu protoko-
liem internetā. Cilvēkiem vairs nebūs jāiet uz 
domi,» izmaiņu būtību skaidro V. Buhvalovs.

V. Buhvalovs uzskata, ka sabiedrības vie-
dokli par to, ka PCTVL cīnās tikai par kriev-
valodīgo tiesībām, izveidojuši mediji. «Mūsu 
partijas pārstāvjiem viedokli prasa tikai tad, ja 
tas saistīts ar valodas politiku. Lai arī publisko-
jam informāciju par visiem ieteiktajiem grozī-
jumiem, mediji izvēlas tikai tos, kas saistīti ar 
nacionālajiem jautājumiem,» stāsta politiķis.

Taču partijai ir savs redzējums arī par eko-
nomikas jautājumiem. «Nauda jāpelna val-
stij pašai. Un šādas iespējas pastāv. Var sākt ar 
lauksaimniecības attīstību, kas pašlaik nonīkst. 
Manuprāt, zemnieku saimniecībām nedrīkst 
piederēt mazāk par 500 hektāriem – gan aram-
zemes, gan ganības. Tas nozīmē, ka lauksaim-
niekiem jākooperējas, lai produkcijas ražoša-
na būtu izdevīga,» vienu no idejām apraksta 
V. Buhvalovs.

«Esmu pārliecības cilvēks. Nemeklēju la-
bumus, kā pašlaik dara jaunie politiķi, pievie-
nojoties populārajiem politiskajiem spēkiem,» 
savu darbu PCTVL, kas atrodas opozīcijā, pa-
mato deputāts.

Viņš uzskata, ka PCTVL, neskatoties uz tā 

zemo popularitāti pašlaik, Saeimā būs pārstā-
vēti: «Slikts ir tas ģenerālis, kurš kaujā iet bez 
kaujinieciska noskaņojuma.» 

a. tomašūns: 
lēmumiem trūkst pēctecības
Sabiedriski aktīvais jelgavnieks Andris To-
mašūns šogad nolēmis startēt Saeimas vēlēša-
nās partiju apvienības Par labu Latviju! saraks-
tā Zemgales vēlēšanu apgabalā, lai gan atzīst, 
ka politiku nav pametis arī iepriekš.

«Dzīvojam neatkarīgajā valstī jau 20 ga-
dus. Tāpēc ir pienācis laiks, nevis veikt refor-
mas, bet paveikt līdz galam iesākto. Valdības 
darbam un lēmumiem trūkst pēctecības,» teic 
A. Tomašūns.

Jelgavnieks Saeimā gatavs aizstāvēt tās jo-
mas, kurām veltījis visu savu dzīvi – izglītību, 
zinātni un kultūru.

«Nepieciešama domāšanas maiņa izglītī-
bas sistēmā. Jaunieši domā kā kalpi. Izglītība 
nemāca jauniešus kļūt par saimniekiem – vei-
dot darba vietas. Lielākā daļa kļūst par darba 
ņēmējiem. Tāpēc nepieciešamas pārmaiņas, 
lai jaunieši kļūtu par uzņēmējiem – saimnie-
kiem, tādējādi dodot ieguldījumu arī ekono-
mikas attīstībā,» ideju par kalpiem un saim-
niekiem skaidro pedagogs un mācību grāma-
tu autors.

A. Tomašūns uzskata, ka izglītībā nevar ek-
sperimentēt: «Nevar te mācīt Latvijas vēsturi 

kā atsevišķu priekšmetu, te atkal nē. Nedrīkst 
izraut sešgadīgos no bērnudārza, lai viņi sāk-
tu mācības skolā. Arodskolu paliek arvien ma-
zāk – arī tas liecina, ka sistēmai nepieciešami 
uzlabojumi, bet ne reformas.»

i. Jakovela prioritāte 
būs sociālā joma
Politikas zinātņu maģistrs Ivars Jakovels pirms 
vairākiem gadiem nolēma iesaistīties politikā, 
jo viņu neapmierināja valsts realizētā politika, 
kas pārāk maz atbalsta sociāli vismazāk aizsar-
gāto sabiedrības daļu, tostarp pensionārus un 
jaunās ģimenes. Šajās Saeimas vēlēšanās viņš 
būs viens no Saskaņas centra deputātu kandi-
dātiem Zemgales vēlēšanu apgabalā.

«Iesaistījos politikā, jo esmu uzaudzis dar-
ba ņēmēju ģimenē. Pašlaik mani vecāki ir pen-
sionāri, taču es zinu, ko nozīmē, kad darba ņē-
mēji saņem mazas algas, savukārt veikalā redz 
augstākas pārtikas cenas nekā Vācijā vai citās 
Eiropas labklājības zemēs. Es zinu, kā ir pen-
sionāriem, kuri pēc pensijas saņemšanas sa-
maksā komunālos maksājumus, un pilnvēr-
tīgai pārtikai, nemaz nerunājot par zālēm, vi-
ņiem naudas nepietiek,» skaidro I. Jakovels. 

Tāpat viņam nav pieņemams, ka cilvēki, kuri 
palikuši bez darba, dodoties uz Nodarbinātības 
valsts aģentūru, ir spiesti stāvēt garās rindās, jo 
štatu samazināšanas dēļ iestādes darbinieki ne-
spēj visus sanākušos tik ātri apkalpot. 

populārākie deputātu 
kandidāti atklāj 
savas prioritātes

Portāla Jelgavnieki.lv veiktajā 
aptaujā par populārāko mūsu 
pilsētas Saeimas vēlēšanu 
deputātu kandidātu līderos 
izvirzījās trīs politiķi – esošais 
parlamenta deputāts Valērijs 
Buhvalovs (PCTVL), andris 
Tomašūns (Par labu Latviju!) un 
Ivars Jakovels (Saskaņas centrs). 
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Valsts Nodarbinātības aģentūras (NVA) Jelgavas 
filiāles vadītājs Māris Narvils uzskata, ka zemā-
kais bezdarba punkts jau varētu būt garām, taču 
tas nevar būt par pamatu apgalvojumam, ka eko-
nomiskā situācija uzlabosies – pēc NVA inspek-
toru provizoriskajiem datiem apmēram 20 līdz 
25 procenti no reģistrētajiem bezdarbniekiem 
izbrauc uz ārzemēm, kas arī uzlabo statistiku. 
Tāpat neliela ietekme ir sezonas darbiem – lauk-
saimniecībā, celtniecībā un citās jomās.

«Zināms nodarbinātības kritums atkal gai-
dāms ziemas periodā, taču tam nevajadzē-
tu sasniegt gada sākumā novēroto 14 procentu 
bezdarbnieku slieksni», cer NVA vadītājs.

Cilvēki aizbrauc 
izmisuma dzīti
M. Narvils uzskata, ka izbraucēji ir koks ar 
diviem galiem – no vienas puses šie cilvēki 
vairs nav slogs sociālajam budžetam, bet no 
otras – viņu darbaspēka potenciāls tiek izman-
tots citā zemē. «Pašlaik notiekošais emigrēšanas 
vilnis ir krietni bīstamāks nekā pirms dažiem 
gadiem notikušais. Ja aizbraucējs ir jauns un 
bez morālām saiknēm ar Latviju, viņš svešajā 
zemē var iedzīvoties un tas būs neatgriezeniski 
zaudēts darbaspēks,» skaidro M. Narvils. Viņš 
uzsver, ja jauni cilvēki, kuri aizbrauc, savus 
bērnus sāks laist ārzemju skolās, šī ģimene ir 
teju vai zaudēta Latvijai.

100 latnieku rindās – 
zolīdi cilvēki

Nodarbinātības eksperts atgādina, ka šādi 
cilvēkus rīkoties piespiedusi ekonomiskā situā-
cija – problēmas norēķināties par saistībām, da-
žādi parādi: «Cilvēki naudu pelnīt ir ar mieru 
pat ar viszemāk atalgotajiem darbiem. Ja paska-
tās uz tā sauktajiem 100 latu stipendiātiem – tur 
rindā gaida arī zolīdi cilvēki, kuri izmisuma dzī-
ti izvēlējušies strādāt šādā amatā nekā nestrādāt 
un nepelnīt neko. Vienai daļai šāds solis prasa 
lielu drosmi un pārkāpšanu pār saviem princi-
piem, bet cilvēki sāk saprast, ka problēma ir no-
pietna un uzņemas psiholoģisko slogu.»

sāk lūkoties pēc 
kvalificēta darbaspēka
Salīdzinājumā ar pērno vasaru, darbu atrast 
kļuvis relatīvi vieglāk – uz apmēram septiņiem 

tūkstošiem bezdarb-
nieku NVA piedāvā 
60 darba iespējas. 
Turklāt liela daļa 
no piedāvājumiem 
ir kvalificētam darbaspēkam un aroda meista-
riem. «Vienkāršu profesiju piedāvājumā teju 
vairs nav – uzņēmēji nemeklē apsargus, apkopē-
jus vai palīgstrādniekus,» atklāj M. Narvils.

Tendence meklēt kvalificētus darbiniekus 
ir signāls, ka ekonomiskā situācija sāk atvese-
ļoties un uzņēmēji sāk iziet no stagnācijas pos-
ma. NVA vadītājs to nosauc par apsveicamu, 
taču piebilst, ka liela daļa darbu ir sezonāli vai 
uz noteiktu laiku: «Esam novērojuši, ka darbi-
nieki īpaši piesaka, ka darbs tiek dots uz laiku – 
galvenokārt tas novērojams sezonālos darbos, 
dažādos projektos, pasūtījumos uz ārzemēm. 
Lai runātu par izteiktu ekonomikas atveseļoša-
nos, brīvām darbavietām būtu jābūt vairākiem 
simtiem.»

Jāmainās arī pašiem 
bezdarbniekiem
«Kaut arī liela daļa bez darba palikušo piezemē-
jušies uz zemes, daļa nesaprot, ka izeja no problē-
mas rodama vien pie tās sūri un grūti strādājot», 
uzskata M. Narvils. Viņš atklāj, ka kādā sarunā 
ar Lietuvas uzņēmējiem, kas savu darbību izvēr-
tuši arī Latvijā, secināts, ka pēdējo gadu laikā sa-
biedrībā iezadzies slinkums un latvieši kļuvuši 
kūtri: «Lai gan iet slikti, mainīt lietas vai upurēt 
kādus paradumus cilvēks nav gatavs – vai nu 

darba tirgus atkopjas lēni, 
jelgava investīcijas 
piesaista kūtri

Tendences pilsētas un novada darba tirgū liecina, ka ekonomiskā situācija 
palēnām stabilizējas, proti, bezdarbnieku rindas strauji nekļūst garākas. 
Tiesa, joprojām trūkst pašvaldības atbalsta investoru piesaistīšanā, un arī 
pašiem darba meklētājiem jākļūst apzinīgākiem.

Situācija, kad valsts 
vai pašvaldības 

iestādes nodarbina 
vairāk nekā 

privātais sektors, 
ir bīstama
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viņi baidās, vai trūkst motivācijas. Jelgavā dar-
bojošās kompānijas Best Fert vadītājs, lietuvietis 
stāsta, ka darbinieki no darba iet prom pat tāpēc, 
ka viņiem liek strādāt – tautasdziesmās apdzie-
dātais darba tikums ir nedaudz apsūnojis.»

uzņēmuma veidošanu 
kavē noteikumi
Ja bez darba palikušais ir motivēts un ambiciozs, 
viņam būtu nepieciešams savas idejas realizēt un 
attīstīt savu biznesu, uzskata nozares eksperti, 
norādot, ka tas ir viens no variantiem, kā atrisināt 
gan savas, gan vēl dažu bezdarbnieku nedienas. 

«Protams, nodokļu politika šobrīd nav drau-
dzīga – statūtkapitāla samazināšana ir cēls žests, 
taču cilvēku stimulēšanai robu cērt arī milzī-
gais nodokļu slogs un Valsts Ieņēmumu dienes-
ta zibenīgā reakcija, kas jauno uzņēmēju spiež uz 
lāpstiņām,» problēmas uzskaita M. Narvils, kurš 
uzņēmējdarbības attīstīšanu cer sagaidīt līdz ar 
jauno valdību pēc Saeimas vēlēšanām. Latvijā ir 
viens no Eiropā zemākajiem rādītājiem statistikā 
par uzņēmēju skaitu uz 1000 iedzīvotājiem.

Jelgavas lielākie 
darba devēji – iestādes
Kaut arī NVA nav precīzu datu par valsts vai 
pašvaldības un privātajā sektorā nodarbināto 
skaitu, ieskatu situācijā sniedz lielāko darba 
devēju tops. Visvairāk darbiniekus – ap 1200 – 
algo Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Vairāk nekā 500 darbinieki ir valsts SIA Jel-
gavas psihoneiroloģiskā slimnīca Ģintermui-
ža, tāpat daudz darbiniekus nodarbina Jelga-
vas pilsētas slimnīcā. Lielākais privātais darba 
devējs Jelgavas reģionā ir metālapstrādes uz-
ņēmums SIA Dinex Latvia, kas darbu dod ap 
250 darbiniekiem. Lielāko darba devēju sa-
rakstā pašvaldība neieņem augstas vietas, jo 
tās funkcijas sadalītas dažādām aģentūrām un 

dienestiem, tādēļ vidējais darbinieku skaits 
katrā struktūrā ir salīdzinoši neliels. Tādējā-
di valsts un pašvaldības iestādes nodarbina 
daudz vairāk cilvēku, kā privātais sektors.

«Šāda situācija, kad topa augšgalu ieņem 
valsts vai pašvaldības iestādes var uzskatīt par 
nedaudz bīstamu – ja vēl vairāk tiktu samazināts 
finansējums izglītībai un medicīnai un kādu no 
iestādēm vajadzētu slēgt, trieciens sociālajai sfē-
rai būtu milzīgs,» uzskata M. Narvils.

nepieciešama nopietna 
pašvaldības iesaistīšanās
Darbavietu radīšanā un sociālās spriedzes ma-
zināšanā liela loma ir arī pašvaldībai. Jelgavas 
domes redzamākais investoru piesaistīšanas un 
jaunu darbavietu radīšanas projekts ir automo-

biļu rūpnīca Amo Plant, kurā plānots nodarbi-
nāt ap 250 darbiniekiem. 

M. Narvils gan piebilst, ka vietvarai vajadzē-
tu būt mazāk kūtrai un aktīvāk darboties Krievi-
jas investoru meklēšanā: «Ja Amo Plant veiksies, 
citiem uzņēmējiem to varēs rādīt kā piemēru 
kopuzņēmumu veidošanā. Uzskatu, ka šajā brī-
dī jācenšas meklēt biznesa iespējas ārpus Eiropas 
Savienības – 20 gadus esam skatījušies Eiropas 
virzienā, varbūt ir laiks aplūkot iespējas izsisties 
Krievijas tirgū, no kura esam bēguši. Ir jāmāk 
gudri izmantot šīs zemes iespējas. Ja kāds investē 
un rada darbavietas, labums ir abpusējs.»

Jāmeklē nišas produkti
Pašvaldības neizdarību zināmā mērā cenšas kom-
pensēt NVA, kas plāno apvienot mazos novada 
uzņēmējus un viņu piedāvāto produkciju prezen-
tēt Eiropas nodarbinātības sistēmas (EURES) pa-
sākumos, kuros ārzemju uzņēmēji varētu dibināt 
kontaktus un veikt sarunas par dažādu specifisku 
produktu importēšanu no Latvijas.

Stādaudzētavas Dimzas vadītājs Guntis Vī-
toliņš šādu ideju pārrunās ar NVA atzinis par 
vērā ņemamu un projektā labprāt iesaistītos. 
«Latvijā audzēti ziemcietīgi stādi Ziemeļeiro-
pā varētu būt ļoti populāri un maziem uzņē-
mējiem šis ir labs veids, kā izspraukties ekspor-
ta jomā un piesaistīt jaunus darbiniekus,» sa-
runas rezumējumu klāsta M. Narvils. 

nva jelgavas filiāles vadītājs 
Māris narvils uzskata, ja 
Amo Plant veiksies, citiem 
uzņēmējiem to varēs rādīt 
kā piemēru kopuzņēmumu 
veidošanā.
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Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Ai-
gars Rublis gan apgalvo, ka ZOC plānots orga-
nizēt gan valsts, gan Baltijas, gan Eiropas mēro-
ga sacensības, un tā prioritāte būšot futbols, bas-
ketbols, volejbols, vieglatlētika un BMX riteņ-
braukšana. Taču dažos no piesauktajiem sporta 
veidiem augsta līmeņa sacīkstes rīkot nevarēs.

Eiropas līmeņa vieglatlētiku 
ZOC nesagaidīt
Aizrādot, ka, piemēram, vieglatlētikas mačus 
Eiropas līmenī tur nevarēs rīkot, jo skriešanas 
apļa celiņu skaits ir nepietiekams – tikai seši, 
kaut gan vajadzīgi vismaz ir astoņi, ieteicams, 
deviņi, ja bez astoņiem finālistiem vēl kādam 
sportistam ir identisks rezultāts, A. Rublis teic, 

ka. jau būvējot kompleksu, stadiona skrejceļš 
pamatā tika plānots sportistu treniņiem un valsts 
mēroga sacensību organizēšanai. «Tomēr arī ar 
sešiem skrejceļiem var organizēt vismaz Baltijas 
mēroga vieglatlētikas sacensības,» viņš apgalvo.

Savukārt ZOC valdes priekšsēdētājs Andris 
Misters norāda, ka vismaz 100 metru finālskrē-
jienus starptautiskā mērogā tur varēs rīkot, jo 
tā vienā malā ir tieši astoņi celiņi.

Jautāts, kādēļ tomēr netika izbūvēti visi asto-
ņi vai deviņi skriešanas celiņi, ZOC pārstāvis to 
pamato ar kompleksa būvēšanai paredzēto platī-
bas trūkumu: «Plānojumā tika izskatīti un grozīti 
vairāki varianti un situācijas, kā projektā vēl ietil-
pināt šos atlikušos celiņus, taču tas neizdevās.»

Sazinoties ar Latvijas Olimpisko komiteju 
(LOK), tās viceprezidents Žoržs Tikmers, kurš 
arī ir viens no šī projekta uzraudzītājiem, pa-
stāstīja, ka ZOC būvniecības laikā vajadzējis rast 

kompromisu starp atsevišķiem standartiem un 
finansējumu. «Tādēļ vajadzēja izšķirties – vai iz-
būvēt visus astoņus skrejceliņus vai samazināt, 
piemēram, skatītāju sēdvietu skaitu. Taču tā kā 
pēdējais ir viens no noteicošajiem faktoriem, lai 
saņemtu vairāku starptautisko sporta federāciju 
un organizāciju sertifikātus par tāda līmeņa sa-
censību rīkošanu, tostarp futbolā, tad arī vaja-
dzēja izšķirties par skrejceliņu skaita samazinā-
šanu,» skaidro Ž. Tikmers.

LOK pārstāvis arī norāda, ka jaunā kom-
pleksa halli par Eiropas līmeņa maču organizē-
šanai atbilstošu atzinušas basketbola, handbo-
la, volejbola un florbola federācijas. Tāpat šā-
dam līmenim ir sertificēta arī BMX trase.

«Tādējādi vieglatlētika paliek vienīgais 
sporta veids, kam kompleksā ir daži ierobežo-
jumi, taču tajā pašā laikā šī vieta būs perfek-
ta vieglatlētu treniņiem,» piebilst Ž. Tikmers. 
Viņš arī norāda, ka septembrī, pēc ZOC pie-
ņemšanas ekspluatācijā, Latvijas Vieglatlētikas 
savienība dos atzinumu par to, kāda mēroga 
sacensības jaunajā stadionā varēs organizēt.

Kreipāns sašutis 
par ZOC nepilnībām 
Apmeklējot ZOC un viesojoties portāla un 
žurnāla Jelgavnieki.lv redakcijā, pieredzējušais 
sporta žurnālists un komentētājs Anatolijs Krei-
pāns neslēpa sašutumu par to, ka lielā nauda, 
kas iztērēta tā celtniecībā, sevi neattaisnos. 

Kad man pateica, ka centrs izmaksās 16 mil-
jonus latu un būs tikai seši vieglatētikas celiņi, 
es gandrīz apkritu. Pat Latvijas čempionātu ne-
var rīkot, jo šajā gadījumā ir jābūt astoņiem ce-
liņiem!» sašutis A. Kreipāns. Viņš norāda, ka 
kāds zināms arhitekts tam teicis, ka seši celi-

vai 16 miljonus 
vērtais ZoC 
sevi attaisnos?

Par vairākiem miljoniem celtais Zemgales Olimpiskais 
centrs (ZOC) paredzēts sporta attīstībai pilsētā, taču tajā 
pašā laikā jaunajā centrā atsevišķos sporta veidos nevarēs 
organizēt lielas, piemēram, Eiropas mēroga sacensības, jo 
tas neatbilst visiem nepieciešamajiem kritērijiem.
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ņi un daudzas citas nepilnības iepretim lielajai 
naudas summai, kas iztērēta, neliecinot par tā 
cēlāju godaprātu, kas vēl esot maigi teikts. 

«Olimpiskais centrs, protams, katrai pilsē-
tai ir liels pluss, taču kā var izgrūzt tādu naudu 
un uztaisīt kaut ko tādu, kur nevar rīkot nevie-
nas, kaut vai Latvijas mēroga, sacensības, par 
Eiropu nerunājot?» komentē A. Kreipāns. 

Futbolam bāzi 
piemēro
Ļoti aktuāls jaunuzceltais komplekss ir futbolis-
tiem, it sevišķi, kad futbola klubs Jelgava ieguva 
Latvijas kausu un izcīnīja tiesības spēlēt Eiropas 
futbola asociāciju savienības (UEFA) Eiropas 
līgas turnīrā. ZOC futbola laukums atbilst UEFA 
2. kategorijas laukuma prasībām (tā izmēri 
garumā tiks pielāgoti robežās no 100 līdz 110 m, 
bet platumā 64 – 75 m), tādēļ Jelgava varēs 
uzņemt viesus no Eiropas. Tā pirmie no tiem būs 
Anglijas Premjerlīgas kluba Blackpool futbolisti, 
ar kuriem mūsējie 2. septembrī aizvadīs draudzī-
bas spēli, uz kuru noteikumi nav tik strikti. 

Par futbola iespējām ZOC ir gandarīts Jel-
gava galvenais treneris Dainis Kazakevičs: «No-
teikti, ka futbolistiem tas būs kā jauns atspēriena 
punkts un stimuls tālākai darbībai, jo iespējas, 
ko mums piedāvā stadions Daugava, ir ārpus 
jebkādas kritikas. Tur būs viss nepieciešamais 
treniņbāzes nodrošināšanai un sacensībām.»

Runājot par atbilstošas viesnīcas trūku-
mu, viņš norāda, ka tas vairāk ir biznesa attīs-
tības jautājums, ne sporta joma: «Proti, tas no-
teikti vairāk nodarbinās to prātus, kuri gribēs 
atpelnīt ieguldīto naudu. Tādēļ ieteikums no-
teikti būtu šajā kompleksā izveidot arī ēdināša-
nas bloku un nodrošināt izmitināšanas iespē-

jas, kas ir ļoti svarīgs faktors sportistiem. Tas 
ļautu arī gūt vairāk ienākumus pašai bāzei.»

Jautāts par ZOC futbolu laukumu piemē-
rotību, treneris teic, ka sintētiskā seguma lau-
kums ZOC hallē būs izmantojams galvenokārt 
treniņiem, bet uz dabīgā zālāja seguma stadio-
nā notiks kluba pirmās komandas spēles. «Vie-
nīgais jautājums paliek par to, cik izturīgs būs 
šis zāliena laukums un kvalitatīva tā apkope. 
Secinājumus par to varēs izdarīt pēc pilnas no-
spēlētas sezonas,» piebilst futbola eksperts.

Par to, ka beidzot atbilstoši treniņu apstāk-
ļi būs gan profesionālajiem sportistiem, gan Jau-
natnes futbola centram ar tādu pašu nosauku-
mu, kur aug jaunā futbolistu paaudze, ir priecīgs 
arī FK Jelgava valdes priekšsēdētājs Ainārs Tami-
sārs: «Līdz šim mums nav bijušas normālas tre-
niņbāzes – vajadzēja trenēties vai nu pussabru-
kušajā stadionā Daugava, kur remonts pēdējo-
reiz bija 1974. gadā, vai dažādās īrētās treniņbā-
zēs Ozolniekos, Olainē, Rīgā un pat Salaspilī.»

A. Tamisāru vēl māc bažas par to, kur fut-
bolistiem aizvadīt ikdienas treniņus, jo mākslī-
gā zālāja laukumā to nevar darīt. «Tam nepie-
ciešams laukums arī ar dabīgās zāles segumu, 

ne tikai pirms spēlēm un to laikā,» viņš teic, 
skaidrojot, ka tamdēļ, iespējams, vajadzēs ie-
gādāties atsevišķu zemes gabalu šim mērķim. 
Līdz tam vai arī līdz stadiona Daugava likvidā-
cijai futbolisti tajā turpinās trenēties.

A. Tamisārs nav apmierināts, ka ZOC nebūs 
veiksmīgām spēļu norisēm tik nepieciešamās 
papildlietas. «VIP zonu, preses vietu un komen-
tētāju būdu nogrieza, jo laikam ar 16 miljoniem 
nedaudz pietrūka,» ironizē A.Tamisārs.

Futbola iespējas, ko sniegs jaunais sporta 
komplekss, ļoti pozitīvi vērtē arī Ž. Tikmers: 
«Turklāt jāuzsver, ka šis futbola laukums būs 
vienīgais ārpus Rīgas, kurā ir apgaismojums, 
kas atbilst starptautisku spēļu rīkošanai. Tādē-
jādi šajā stadionā varēs notikt ne tikai FK Jelga-
va mājas spēles, bet arī sacensties citas un da-
žāda vecuma komandas. Turklāt, pateicoties 
minētajām apgaismojuma priekšrocībām, spē-
les varēs translēt televīzijā.»

Jaunā sporta kompleksa skatītāju tribīnēs 
paredzētas vietas 1500 futbola un citu sacen-
sību vērotājiem stadionā un 2014 līdzjutējiem 
hallē. Atgādinām, ka tā kopējās būvniecības iz-
maksas ir 16 miljoni un 533 tūkstoši latu. 

jaunā sporta kompleksa skatītāju tribīnēs 
paredzētas vietas 1500 futbola un citu sacensību 
vērotājiem stadionā un 2014 līdzjutējiem hallē. 
atgādinām, ka tā kopējās būvniecības izmaksas ir 
16 miljoni un 533 tūkstoši latu.

viesojoties jelgavā, pieredzējušais sporta žurnālists 
un komentētājs anatolijs kreipāns (no kreisās) kopā 
ar Fk Jelgava valdes priekšsēdētāju aināru tamisāru 
apmeklēja topošo ZoC. a. kreipāns neslēpa sašutumu 
par centra nepilnībām uz lielo izmaksu fona. 
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r o L a n d s  B a r ta š e v i c s 
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Jelgavas pašvaldībā ir izveidota Sporta ko-
misija, kas izskata finansējuma piešķirša-
nu sporta klubiem, atsevišķiem sportistiem 
vai projektiem, kas saistīti ar sporta aktivi-
tātēm. Naudas apjomu nosaka nolikums un 
tajā noteiktā punktu piešķiršanas sistēma. 
Punktu piešķiršana saistīta ar sasniegumiem, 
par kuriem klubi un sportisti ik gadu sniedz 
atskaiti. 

Sporta atbalstam kopumā Jelgavas pašval-
dības 2010. gada budžetā paredzēti 140 tūksto-
ši latu, skaidro pilsētas mēra vietnieks Aigars 
Rublis.

FK Jelgava – tikai sākums 
tālākai karjerai
Futbola kluba Jelgava, kas šogad pirmo reizi 
tā pastāvēšanas vēsturē kļuva par Latvijas 
kausa ieguvēju, darbība galvenokārt balstās uz 
tā vadības un sportistu entuziasmu, atzīst tā 
valdes priekšsēdētājs, pilsētā pazīstamais uz-
ņēmējs Ainārs Tamisārs, norādot, ka darāmā 
ir tik daudz, ka reizēm ir grūti cīnīties ar to, 
lai entuziasms nenoplaktu. Turklāt gan kluba 
vadība, gan futbolisti ikdienā strādā savos pa-
matdarbos, bet par futbola attīstību rūpējas 
brīvajā laikā, par ko neviens nemaksā.

«Labi, ka vismaz dažādus izdevumus, kas 
rodas, pildot darba pienākumus, ir iespējams 

atgūt, piemēram, naudu par patērēto degvie-
lu, telekomunikāciju sakariem un komandēju-
miem,» norāda futbola kluba pārstāvis. 

Jautāts, kā klubs spēj pie sevis noturēt dau-
dzus talantīgus sportistus, tiem nemaksājot 
atalgojumu, viņš skaidro, ka futbolistiem lie-
lākais devums no kluba ir profesionālās izaug-
smes iespējas. «Turklāt daudzi to izmanto kā 
tramplīnu tālākai sporta karjerai. Diemžēl pa-
gaidām neko vairāk viņiem nevaram piedāvāt, 
ko neatļauj finansiālie resursi,» nosaka A. Ta-
misārs. 

Kluba pārstāvis arī atklāj, ka to 98 procen-
tu apmērā finansē pašvaldība, taču ar šo nau-
du pietiek tikai sportistu treniņbāzes nodroši-
nāšanai un sacensību organizēšanai. Pērn Jel-
gavai tika piešķirti 18 000 latu, bet šogad finan-
siālais atbalsts palielinājies līdz 30 000 latu par 
kluba labajiem sasniegumiem.

«Klubam ir izdevies piesaistīt arī dažus 
sponsorus, kuru vidū ir uzņēmumi Rīgas dzir-
navnieks, Macron, Merco Links, klubs Jelgavas 
krekli, ceļu būvniecības sabiedrība Igate, po-
ligrāfijas uzņēmums Rene print un citi,» teic 
A. Tamisārs.

Turklāt Jelgava vēl gaida 90 tūkstošus 
eiro no Eiropas futbola asociāciju savienības 
(UEFA) par dalību Eiropas līgas kvalifikācijas 
otrajā spēļu kārtā. «Tiesa, trīs ceturtdaļas no šīs 
summas jau ir iztērētas par ceļa izdevumiem 
un organizatoriskajiem pasākumiem,» piebilst 
A. Tamisārs.

Zemgalei naudas 
pietiek algām
Basketbola klubs Zemgale, kas 2008./2009. 
gada sezonā pēc vairāk nekā desmit gadu pār-
traukuma atgriezās valsts basketbola elitē, spē-
lējot Latvijas Basketbola līgas augstākajā – 
1. divīzijā, kā arī piedaloties Baltijas Basket-
bola līgas Izaicinājuma kausa turnīrā, pārtiek 
tikai un vienīgi no Jelgavas domes piešķirtā fi-
nansējuma, atklāj tā valdes priekšsēdētājs Jānis 
Bacāns.

Šogad kluba darbībai piešķirti 30 tūkstoši 
latu un vēl apmēram 10 tūkstoši telpu nodro-
šināšanai treniņiem un spēlēm. Turklāt klu-
ba vadībai ir izdevies piešķirtos līdzekļus tik 
daudz sabalansēt, lai varētu izmaksāt algu gan 
treneru korpusam, gan spēlētājiem.

Hokeja komanda meklē 
vēl atbalstītājus 
Šogad Jelgavā ir nodibināta jauna hokeja 
komanda – Ledus sporta skolas U-20 jauniešu 
izlase, kas pieteikusies dalībai augstākā mēroga 
sacensībās – Latvijas čempionātā. Jau vēstīts, 
ka šī gada čempionāta prioritārais mērķis būs 
pilnveidot hokejistu meistarību, gatavojot re-
zerves valstsvienībai, tādējādi akcentējot tieši 
Latvijas U-20 un U-18 izlašu intereses.

Jaunajai komandai pagaidām no pašvaldī-
bas budžeta nav plānots piešķirt papildu finan-
sējumu, tādēļ tai ir jāpiesaista sponsori, norā-
da A. Rublis.

jelgavas profesionālās 
sporta komandas 
par eksistenci cīnās dažādi

Jelgavas četras profesionālā sporta komandas, kas ir valsts un starptautiska 
līmeņa elitē, par izdzīvošanu cīnās dažādi. Citi iztiek ar pašvaldības naudu, kāds 
centīgi meklē atbalstītājus, bet dažiem atliek paļauties uz savu entuziasmu un 
sponsoriem.



2010.  G a da  au G u S t S  •  N r .  8  ( 84 )  23

Ar atbalstītājiem pagaidām sokas tīri labi, 
atzīst skolas direktors Andris Kudurs. «Ko-
mandu atbalstīt pieteikušies vairāki uzņēmēji. 
To vidū ir arēnas Rīga direktors Edgars Buncis, 
kurš nodrošina sportistus ar ekipējumu, Arnis 
Vējš (SIA Uzvara-lauks), Jānis Paškausks (SIA 
Agrolats). Protams, ka tiks runāts arī ar citiem 
potenciālajiem sponsoriem,» viņš stāsta.

Ledus skolas direktors akcentē, ka mecenā-
tu sniegtais finansiālais atbalsts netiks izman-
tots sportistu algošanai: «Proti, mēs nemeklē-
sim zvaigznes, lai par katru cenu nodrošinātu 
uzvaru, bet centīsimies komandu veidot tikai 
no mūsu pusē dzimušajiem un augušajiem ho-
kejistiem. Tad būs arī pavisam cita spēlēšana, 
jo sportisti apzināsies, ka pārstāv savu pilsētu. 
Pašlaik, komplektējot sākotnējo sastāvu, gan ir 
grūti to izdarīt, jo mums vēl nav tik pieredzē-
jušu hokejistu. Tādēļ jāmeklē sportisti – bijušie 
jelgavnieki, lai vismaz varētu izveidot koman-
das kodolu, kurā būtu līderi un kuri spētu rādīt 
priekšzīmi pārējiem. Tādējādi visi līdzekļi tiks 
novirzīti treniņapstākļu uzlabošanai.»

Regbistiem pašvaldība 
atbalstu atsaka
Visbēdīgāk no visiem nosauktajiem sporta 
klubiem un komandām klājas regbija klubam 
Aļņi – pat neraugoties, ka tas atrodas valsts 
čempiona tronī, Jelgavā šim sporta veidam 
ir gandrīz pusgadsimtu ilgas tradīcijas un ka 
sportistu vidū ir potenciālie olimpieši.

«Pašvaldībā atbalstu esam lūguši vairākus 
gadus pēc kārtas, taču, kad katru reizi notiek 
aizbildināšanās ar to, ka nav naudas, pacietī-
ba pamazām izsīkst iet un lūgt atkārtoti» – šādi 
bēdīgo situāciju raksturo kluba galvenais tre-
neris Igors Umeckis. «Šādus noraidījumus sa-
ņēmām pat tā dēvētajos treknajos gados, tādēļ 
tagad uz situācijas uzlabošanos ir vēl jo mazāk 
cerību. Un ir ļoti skumīgi pēc tā presē lasīt par 
to, kā dome atbalstījusi kādu klubu vai sporta 
pasākumu jau kuro reizi, tajā pat laikā nemitī-
gi atsakot mums. Turklāt tas noticis, neņemot 

vērā, ka mūsu regbistu sasniegumi patiešām ir 
ievērības cienīgi.»

Vienīgais izņēmums bijis, kad pašvaldī-
ba šogad klubam piešķīrusi 500 latus pasāku-
ma un sacensību organizēšanai, lai atzīmētu 
40 gadu jubilejas svinības, kopš Jelgavā oficiā-
li pastāv regbijs, norāda I. Umeckis. «Viss pā-
rējais, tostarp treniņbāzes nodrošināšana, par 
ko lielākoties jāsaka paldies tikai 6. vidussko-
las vadībai, gulstas uz mūsu pleciem,» viņš teic. 
«Audzēkņu vecāki un paši sportisti sedz visas 
izmaksas par došanos uz sacensībām un dalību 
tajās. To visu, kā arī regbistu formu iegādi un 
citas lietas ļoti bieži sponsorējam mēs paši.»

Pašlaik regbija attīstība Jelgavā bez treni-
ņiem 6. vidusskolas teritorijā notiek arī pames-
tajā RAF dzīvojamā masīva stadionā pie tā ne-
pabeigtās būves. «Mums ļoti trūkst savas tre-
niņbāzes. Esam mēģinājuši iesaistīties sarunās 
ar pašvaldību par šī laukuma pārņemšanu savā 
pārraudzībā un apsaimniekošanā. To nokārto-

jot, mēs varētu arī apkārtni savest kārtībā, taču 
konkrētu atbildi neesam saņēmuši. Tā vietā tur 
joprojām stāv grausts, kas tikai pievilina garlai-
kotus pusaudžus vai narkomānus,» apbēdināts 
ir treneris.

Viņš piebilst, ka lielāko atbalstu Jelgavas 
regbija kustībai devis agrākās regbija koman-
das RAF spēlētājs, Rīgā dzīvojošs uzņēmējs un 
liels šī sporta veida entuziasts, Regbija Attīs-
tības asociācijas prezidents Aivars Pilenieks. 
«Proti, ar viņa palīdzību – sniegto līdzfinansē-
jumu – šogad tiek īstenots touch rugby jeb pie-
skārienregbija projekts sadarbībā ar Lietuvu. 
Tā galvenais mērķis ir popularizēt šo sporta 
veidu līdz 15 gadu vecu pusaudžu vidū, lai reg-
bija nākotnē būtu jaunā spēlētāju paaudze. Tas 
īpaši nozīmīgi būs, ja 2016. gada vasaras Olim-
piskajās spēlēs tiks iekļauts šis sporta veids. 
Proti, tad mēs būsim vieni no tiem, kas varēs 
piedāvāt arī potenciālos olimpiešus,» skaidro 
I. Umeckis. 

Basketbola kluba Zemgale darbībai piešķirti 30 tūkstoši 
latu un vēl apmēram 10 tūkstoši telpu nodrošināšanai 
treniņiem un spēlēm.

tikai entuziasma un kaislības pret spēli dēļ futbola kluba Jelgava spēlētāji 
dodas laukumā, jo futbolisti atalgojumu par to nesaņem.
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reklāma

Klajā nācis uzziņu katalogs 
Zaļās Lapas Jelgava 2010/11. 
Tajā atrodami ne tikai 
privātpersonu un uzņēmumu 
tālruņu numuri, bet arī cita 
noderīga informācija. 

z a ļo  l a p u  r e da k c i J a 

F oto :  p u B L i c i tāt e s  F oto

«Zaļās Lapas ir vienīgā reģionālā telefonu 
grāmata, kuru gaida un lieto iedzīvotāji Latvi-
jas pilsētās un laukos, kad jāatrod informāci-
ja, gan darbus darot, gan privātas lietas kārto-
jot. Arī daudzos uzņēmumos telefonu grāmata 
ir neatņemams darba instruments un palīgs, 
neskatoties uz straujo interneta popularitātes 
pieaugumu,» atklāj SIA Latvijas Tālrunis Zaļo 
Lapu pārdošanas direktore Inese Krūklīte.

Uzņēmuma pārstāve stāsta, ka Zaļo Lapu 
veidošanā ir ieguldīts rūpīgs darbs, ir atjauno-
ta ikgadēja datu bāze. Lai sagatavotu šo telefonu 
grāmatu un apkopotu pēc iespējas pilnīgāku 
informāciju, Jelgavas reģionā, tāpat kā ci-
tos Latvijas reģionos, aktīvi strādā uzņēmuma 
informācijas grupas konsultanti. «Katru gadu 
informācija mainās vidēji par 37 procentiem, 
rodas jauni uzņēmumi, citi pārtrauc darbību, 
notiek pārreģistrācija, darbības maiņa, citas 
izmaiņas, tāpēc, lai ziņas būtu visaptverošas, 
grāmatu katru gadu izdod no jauna,» skaidro 
Zaļo Lapu pārdošanas direktore Inese Krūklīte.

Veidojot iedzīvotāju tālruņu numuru ka-
taloga sadaļu, Latvijas Tālrunis sadarbojas ar 
uzņēmumu Lattelecom. Taču esot gadījumi, 
kad telefona numura īpašnieki nav nokārto-
juši visas formalitātes ar Lattelecom, kavējas 
reģistrēt tālruņus, ja notikusi dzīvesvietas 
maiņa, nepiesaka uzvārda maiņu vai arī te-
lefona numura īpašnieks miris, bet numurs 
joprojām palicis reģistrēts uz viņa vārda. 
Tas rada kļūmīgas situācijas un maldina 
zvanītājus. Lai izvairītos no nepatīkamiem 
starpgadījumiem un pārpratumiem, pri-
vātpersonām izmaiņas jādara zināmas, 
sazinoties ar Lattelecom pa bezmaksas tālruni 
177. «Iedzīvotāju pašu interesēs ir laikus visu 
nokārtot, lai jaunajā telefonu grāmatā iekļūtu 
pareiza informācija,» uzsver Zaļo Lapu pārdo-
šanas direktore Inese Krūklīte.

Savukārt uzņēmēji, kuru firmās ir veiktas 
izmaiņas vai tiek veidots jauns uzņēmums, tiek 
lūgti sazināties ar telefonu grāmatas Zaļās La-
pas klientu servisa nodaļu pa tālruni 67770711 
vai rakstot uz e-pastu: info@latvijastalrunis.lv.

Padomāts arī par tiem cilvēkiem, kuri ik-
dienā izmanto internetu. Viņiem ir iespēja ap-
skatīt Zaļo Lapu uzziņu katalogu, kas izvietots 
jaunajā reģionālo portālu tīklā www.pilseta24. lv 
ietvertajā savas pilsētas portālā – www.jelga-
va24.lv. «Tas ir informatīvi izklaidējošs interne-

ta portāls Jelgavas un Jelgavas reģiona iedzīvo-
tājiem. Tajā ir iespēja pašiem veidot šo portā-
lu, ievietojot, viņuprāt, svarīgākos vietējos noti-
kumus, komentējot citu ziņas, uzsākot diskusi-
jas par vietējām aktualitātēm sabiedriskajā, biz-
nesa, kultūras, sporta dzīvē un izklaidē, ievie-
tot foto un video, izveidot lietotāju grupas un 
izmantot daudzas citas portāla interaktīvās ie-
spējas,» uzsver Zaļo Lapu pārdošanas direktore 
Inese Krūklīte, piebilstot, ka Pilsēta24.lv portā-
lu tīkls – tā ir konceptuāli jauna pieeja reģionā-
lo portālu attīstībā, kas kopā ar telefongrāma-

tām Zaļās Lapas nodrošina pilnvērtīgu 

un daudzpusīgu uzziņu un informācijas avotu 
konkrētā reģionā.

Veidojot ikgadējo Zaļo Lapu telefona grā-
matu, ir izveidojies stabilu partneru loks. Viņi 
gadu gaitā ir pārliecinājušies, ka, meklējot jau-
nus kontaktus, telefonu grāmatu lietotāji dod 
priekšroku un vairāk uzticas tām firmām, kas 
par sevi un savu piedāvājumu ir pastāstīju-
šas vairāk, izceļot to starp pārējiem piedāvāju-
miem. Tas pats attiecas arī uz internetu – pieti-
cīga informācija neuzrunā un ir mazāk pama-
nāma. Turklāt ikvienam ir iespēja izvietot in-

formāciju un datus par uzņēmumu arī citu re-
ģionu telefonu grāmatās un interneta portālos, 
piesaistot klientus no kaimiņu reģioniem.

Zaļo Lapu elektroniskajā versijā www.pil-
seta24.lv var atrast uzziņas par uzņēmumiem 
visos Latvijas rajonos, arī pieteikt izmaiņas vai 
papildināt tur esošo informāciju.

Jaunajā telefonu grāmatas Zaļās Lapas Jel-
gava 2010/11 izdevumā ir daudz interesantu un 

lietotājiem noderīgu jaunumu: pirmkārt, 
izveidota un īpaši izšķirta Tūrisma infor-
mācijas sadaļa, kurā ir apkopota informā-
cija par iespējām atpūsties, paēst un apska-
tīt interesantākos dabas, kultūras un vēs-
tures objektus konkrētajā reģionā; otrkārt, 
daudz plašāka un interesantāka informācija 
par reģiona vēsturi, iedzīvotāju paradumiem 
un vietām, ar kurām tie lepojas; treškārt, jau-
ni reklāmas veidi un cita apkopotā informā-
cija par uzņēmumu piedāvātajiem pakalpoju-
miem un precēm, skolām, slimnīcām, valsts, 
pašvaldības un citām reģiona iestādēm; arī fi-
zisko personu telefonu numuri.

Tradicionāli Zaļajās Lapās tiek publicētas 
arī pilsētu un reģiona kartes, pasta indeksi, ielu 
saraksti, telefona numuri, kur zvanīt steidzamos 
gadījumos, un cita ikdienā noderīga informāci-
ja. Lai gan telefonu grāmatā tiks iekļauta plašāka 
un interesantāka informācija par reģionu, tomēr 
tā joprojām būs ērti lietojama un kompakta. 

Zaļo Lapu telefonu grāmatas veidotāji ir 
pārliecināti, ka jaunā grāmata Zaļās Lapas Jel-
gava 2010/11 palīdzēs iedzīvotājiem un uzņē-
mējiem vienkāršāk atrast ceļu vienam pie otra 
un veicinās Jelgavas pilsētas un reģiona attīs-
tību.

SIA Latvijas Tālrunis Latvijas uzziņu me-
diju tirgū ir neapšaubāms līderis, astoņpadsmit 
gadu pastāvēšanas laikā uzņēmuma izdotās 
Zaļas Lapas aptvērušas visu Latviju. Pirmā te-
lefonu grāmata devās pie lietotājiem 1992. gadā 
Rīgā. Šobrīd ir jau 28 Zaļo Lapu grāmatas lielā-
kajām Latvijas pilsētām un reģioniem.

Pirmās grāmatas bija melnbaltas un ne vi-
siem šķita pārredzamas un parocīgas. Taču lai-
ka gaitā tās ievērojami mainījušās satura, for-
mas un informācijas ziņā. Ar katru gadu grā-
matas piedāvājums kļūst arvien profesionālāks 
un pilnīgāks. 

Zaļās Lapas piedāvā 
jaunu jelgavas tālruņu 
grāmatu

klajā nācis uzziņu 
katalogs Zaļās Lapas Jelgava 2010/11.
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«Viena no saprotamākajām lietām, ar ko no-
darbojas uzņēmums, ir mikroblogošanas 
(micro-blogging) portāls www.veritweet.com, 
kas ir Twitter paveids verificētajiem lietotā-
jiem,» skaidro uzņēmuma E-Tag dibinātājs 
Rihards Gailums. Lietotāju verificēšana sniedz 
iespēju sociālā tīkla izmantotājiem veidot sav-
starpējo uzticēšanos un līdz ar to apmainīties ar 
kvalitatīvu saturu, jo tādos populāros sociālās 
saziņas portālos kā draugiem.lv, twitter. com un 
facebook.com pārliecināties par cilvēka patieso 
identitāti nav iespējams. 

Šāda iespēja radīta tādēļ, ka, piemēram, 
Twitter.com ir daudz un nenosakāmas identitā-
tes lietotāji, līdz ar to parādās ļoti daudz mēstuļu 
jeb spamu, un informācija kļūst neefektīva. «Ve-
riTweet, viens no E-Tag izveidotajiem pakalpoju-
miem, nodrošina iespēju verificētiem cilvēkiem 
un uzņēmumiem paust autentisku viedokli tieš-
saistes vidē. Uzņēmuma izveidotā sistēma spēj 
nodrošināt autentifikācijas mehānismu, kas pār-
bauda cilvēka patieso identitāti, reģistrējoties pa-
kalpojumam,» skaidro R. Gailums. 

it tehnoloģijas kā Latvijas 
eksporta prece
«Mēs ar savu darbošanos šeit un tur, Amerikas 
Savienotajās Valstīs esošo Silīcija ieleju satuvi-
nām ar Jelgavu,» tā R. Gailums. Viņš uzsver, 
ka šajā gadījumā runa ir par modernajām IT 
tehnoloģijām, piemēram, mobilo telefonu ap-
likācijām, sociālajiem tīkliem, mākoņdatošanu 
(cloud computing) un citiem pakalpojumiem, 
kuras Latvijas uzņēmumi būtu spējīgi radīt 
un paši pelnīt naudu globālajā tirgū. «Šis vir-
ziens, kurā darbojas uzņēmums E-Tag, pašlaik 
starptautiskajā tirgū varētu kļūt aktuāls tikai 
pēc kāda gada. Esam sākuši darbu savlaicī-
gi, lai uzņēmums būtu viens no pirmajiem, 
kas šos produktus piedāvā,» tā E-Tag dibinā-
tājs. Viņš ir pārliecināts, ka IT nozare Latvijā ir 

viena no prioritārajām eksporta jomām. «No-
teikti vajadzētu veltīt pēc iespējas vairāk spēku, 
lai sekmētu Latvijas IT uzņēmēju radīto pakal-
pojumu konkurētspēju globālajā tirgū, tādējā-
di pārliekot akcentu no resursu ekonomikas uz 
inovāciju ekonomiku,» uzsver R. Gailums. 

Darbojas arī silīcija ielejas 
biznesa inkubatorā
R. Gailums norāda, ka uzņēmums ir ne tikai Jel-
gavas biznesa inkubatora paspārnē, bet arī Silīci-
ja ielejā bāzētā augsto tehnoloģiju starptautiskā 
inkubatorā. Viņš skaidro, ka Silīcija ielejā darbo-
jošies investori uzskata, ka IT tehnoloģiju tuvākā 
nākotne saistāma tieši ar programmatūras izstrā-
di. Tās, piemēram, ir sīkprogrammas – skārien-
jutīgo telefonu aplikācijas, uz kurām uzspiežot 
iespējams veikt kādas darbības. «Viss aizsākās ar 
Apple radīto iPhone izplatību pēdējo gadu laikā, 
kuram seko Android operētājsistēmas mobilie 
telefoni. Pašlaik viens no virzītājspēkiem ir Apple 
iTunes interneta veikals, kurā aplikāciju izstrā-
dātāji var reģistrēties, veidot šīs programmas un 
pārdodot pelnīt naudu, » atklāj R. Gailums. 

sadarbība ar JiC
Sadarbība ar JIC biznesa inkubatoru aizsākās 
nesen, šī gada maijā. Ar Eiropas finansiālo at-
balstu uzņēmums veido programmatūras pro-
totipu, tajā skaitā iPad un iPhone lietojumprog-
rammas. «Salīdzinot abus biznesa inkubato-
rus, kuros atrodas uzņēmums, Jelgavā nedaudz 
pietrūkst tās kontaktu vides, kas ir Kalifornijā, 

taču tur nav finansiālais līdzatbalsts,» salīdzina 
R. Gailums. Viņš norāda, ka E-Tag no visiem 
Latvijas inkubatoriem izvēlējies Jelgavu, jo iepa-
tikušās arī tā telpas. «Kalifornijā ir milzīga telpa 
bez logiem, tamdēļ nekad nevar zināt, vai ir 
diena vai nakts, taču šeit ir skaists skats par logu, 
kā arī intelektuālo resursu esamība,» skaidro 
E-Tag dibinātājs, piebilstot, ka nākotnē cer attīs-
tīt sadarbību ar Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitātes Informācijas Tehnoloģiju fakultāti.  

asociācija kā tilts starp 
atšķirīgām ekonomikām
E-Tag aktīvi atbalsta un darbojas bezpelņas or-
ganizācijā LABACA (angliski – Latvian Ame-
rican Business Association of California). Tās 
mērķis, aktīvā sadarbībā starp Latvijas un Ame-
rikas, īpaši Kalifornijas, intelektuālajiem un 
finanšu resursiem, ir izveidot augsto tehnoloģi-
ju ekosistēmu, kas sastāvētu no Latvijas akadē-
miskās izglītības, finanšu un uzņēmējdarbības 
pamat-domēniem, un spētu sagatavot Latvijas 
IKT (Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju) 
sektora uzņēmumus sekmīgas darbības uzsāk-
šanai ASV un globālajā tirgū. «Asociācija radīta 
ar mērķi izveidot tiltu starp šīm abām valstīm, 
jo Latvijā ir uzņēmēji, kuri ir spējīgi attīstīt un 
radīt modernās tehnoloģijas, taču viņiem ne-
pieciešama informācija, finansējums, kontakti, 
atbalsts  un galvenais savstarpēja sadarbība, ko 
LABACA varētu sniegt, darbojoties gan vienā, 
gan otrā Atlantijas okeāna krastā,» asociācijas 
mērķi skaidro R. Gailums. 

JIC biznesa inkubatora uzņēmums SIa 
E-Tag nodrošina elektroniskās identitātes 
pakalpojumus fiziskām un juridiskām 
personām, proti, autentifikāciju elektroniskajā 
vidē. E-Tag atrodas ne tikai Jelgavas, bet arī 
Silīcija ielejā (Silicon Valley) bāzētā biznesa 
inkubatorā amerikas Savienotajās Valstīs. 

Informācijas tehnoloģiju 
uzņēmums satuvina 
Silīcija ieleju un Jelgavu

uzņēmums E-Tag ir ne tikai jelgavas biznesa inkubatora paspārnē, bet arī silīcija ielejā 
bāzētā augsto tehnoloģiju starptautiskā inkubatorā.
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 Vai karstā vasara ietekmēja veikala 
darbu?

Varam tikai priecāties par karsto vasaru, 
jo tā ļāva veiksmīgi sākt darbu Jelgavā. Bija 
pat brīži, kad alus darītāji nespēja nodroši-
nāt nepieciešamo alus apjomu, jo dzīvais alus 
top mazajās alus darītavās, kuru kapacitāte ir 
tāda, kāda tā ir. Taču varam būt lepni, ka va-
sarā papildinājām klāstu ar visām plānotajām 
alus šķirnēm.
 Kā karstumā nodrošināt to, lai alus ne-

bojājas? 
Ir attaisnojušās lielās investīcijas, ierīkojot 

veikalā auksto istabu. Brūvētājs, piegādājot alu, 
to tur temperatūrā līdz 10 grādiem, arī veikalā 
alus mucas tiek glabātas šādā temperatūrā, līdz 
ar to režīms ir viendabīgs un alus nezaudē sa-
vas īpašības, kā arī nesaskābst.
 Kā patērētājs var noteikt, ka alus ir sa-

bojājies?
Kad klients jūt, ka alus ir skābs – tā jau 

ir pēdējā stadija. Sākumā alum mainās gar-
ša – tas kļūst rūgtāks, tad duļķaināks, ko ne 
visi pamana. Tikai pēc tam alus paliek pavi-
sam skābs. Taču, glabājot alu aukstajā istabā, 
iespējamība, ka alus saskābs, ir ļoti maza. Šo-
vasar no klientiem Jelgavā neesam saņēmu-
ši nevienu sūdzību par to, ka alus būtu sabo-
jājies. 
 Tuvojas rudens un ziemas sezona. Vai 

klientu skaits nesamazināsies?
Protams, ziemas sezonā alu dzer daudz 

mazāk. Taču vasarā esam ievērojuši klien-

tus, kas veikalā ienāca ik pēc pāris dienām. 
Domāju, ka šis ir tas pastāvīgo klientu loks, 
kas paliks uzticīgs arī ziemā. Jo ir cilvēki, kas 
nelieto stiprus alkoholiskos dzērienus, taču 
priekšroku dod kvalitatīviem dzērieniem – 
tādiem kā dzīvais alus. Paredzams, ka ziemā 
priekšroku dos stiprākajiem un tumšākajiem 
veidiem.

 Vai rudenī veikalā gaidāmi kādi jauni-
nājumi?

Miestiņa Rīgas veikalos pieejamas vairāk 
nekā 20 alus šķirnes. Tāpēc pašlaik veicam jel-
gavnieku aptauju par to, kuras alus šķirnes vē-
las redzēt Jelgavas veikalā. Pamatojoties uz 
šiem viedokļiem, arī palielināsim sortimentu 
rudens un ziemas sezonā. 

Pavasarī Jelgavā darbu sācis dzīvā 
alus veikals Miestiņš. Karstā vasara 
izrādījās labs starts biznesam Jelgavā, 
taču veikala īpašnieks Oļegs Kravals 
uzskata, ka interese par labu alu 
nemazināsies arī rudens un ziemas 
sezonā.

dzīvā alus veikala Miestiņš īpašnieks uzskata, ka labu alu cilvēki gribēs dzert arī rudenī un 
ziemā, ne tikai veldzēt slāpes vasaras karstumā.

Dzīvā alus tirgotājs 
pēc veiksmīgas vasaras 
gatavojas ziemai
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Lai uzzinātu visu par savas sirds veselību, nav 
nepieciešama nedz nauda, nedz ārsta nosūtī-
jums, bet tik vien kā 20 minūtes brīva laika. 
«Šajās 20 minūtēs pacientam tiek veikta pro-
filaktiskā izmeklēšana, kas sevī ietver šādus 
elementus: auguma un svara mērījumus, 
ķermeņa masas indeksa noteikšanu, holes-
terīna un cukura līmeņa noteikšanu, kā arī 
asinsspiediena mērīšanu,» skaidro SVK māsa 
Spodra Kovaļevska piebilstot, ka pēc izmek-
lējumiem kabineta māsa izskaidro minēto 
rādītāju ietekmi uz sirds veselību, sniedz 
konsultāciju par sirds un asinsvadu slimību 
riskiem un to, kā rūpēties par savu veselī-
bu, kā arī atbild uz pacientu interesējošiem 
jautājumiem.

S. Kovaļevska atklāj, ka galvenie sirds – 
asinsvadu slimību riska faktori ir: paaugsti-
nāts holesterīna līmenis un glikozes (cuku-
ra) līmenis, paaugstināts asinsspiediens un 
palielināts ķermeņa svars. «Pēc SVK datiem 

redzams, ka kritiskākie rādītāji uzrādās at-
tiecībā uz holesterīna un glikozes līmeni asi-
nīs. Paaugstināts holesterīna līmenis ar ga-
diem var nosprostot asinsvadus, līdz ar to sa-
mazinot sirds apgādi ar asinīm, savukārt gli-
kozes līmenis, kas ir virs normas, nereti no-
ved pie cukura diabēta saslimšanas,» skaid-
ro speciāliste.

ZVC apkopotā statistika parāda, ka jelgav-

niekiem salīdzinoši retāk ir novērojams paaug-
stināts asinsspiediens. Sirds veselību ietekmē 
ļoti daudz dažādu faktoru, tāpēc ir ļoti būtiski 
jau laicīgi uzzināt riska faktorus un to novērša-
nas iespējas, tādējādi samazinot saslimstību ar 
sirds un asinsvadu slimībām.

Ikviens iedzīvotājs, kuram ir interese par 
savu veselību un kurš ir sasniedzis 18 gadu ve-
cumu, laipni aicināts pārbaudīt savu sirds vese-
lību bez maksas un bez ārsta nosūtījuma katru 
darba dienu, iepriekš savu apmeklējumu piesa-
kot pa tālruni – 63084004. (Sīkāka informācija 
www.zvcentrs.lv). 

ikviens 18 gadus sasniegušais tiek laipni aicināts ZvC sirds veselības kabinetā bez maksas 
pārbaudīt savu sirdi.

aicina bez maksas 
pārbaudīt sirds veselību

Jelgavnieku sirds veselība

Rādītājs Kopējais 
skaits

Procentuālais 
skaits

apmeklētāju skaits kopā 520

Paaugstināts ĶMI (svars) 160 31%

Paaugstināts 
asinsspiediens

50 10%

Paaugstināts holesterīna 
līmenis

240 46%

Paaugstināts glikozes 
līmenis

345 66%

SVK statistika laikā no 1.01.2010. līdz 30.06.2010.

Zemgales Veselības centrā (ZVC) jau 
trešo gadu darbojas Sirds veselības 
kabinets (SVK). arī turpmāk ikviens 
interesents ir laipni aicināts bez 
maksas pārbaudīt savas sirds veselību. 
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«Protams, ka finansējuma trūkuma dēļ ir ie-
stājies ceļu remontdarbu deficīts, taču ikdienā 
joprojām tiek veikti asfaltseguma un grants 
ceļu uzturēšanas, kā arī satiksmes organizācijas 
darbi, tostarp ceļazīmju uzstādīšana, remontē-
šana, horizontālā marķējuma uzturēšana, sa-
dzīves atkritumu savākšana jeb nelegālo izgāz-
tuvju likvidēšana un pildītas citas funkcijas,» 
skaidro valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts 
ceļi (LVC) Centra reģiona Jelgavas nodaļas va-
dītājs Jānis Lange, norādot, ka šo darbu veik-
šanai piešķirtais finansējums ir par 23 procen-
tiem mazāks nekā pērn, kas atbilst aptuveni 
2005. – 2006. gada līmenim.

«Joprojām viena no transportlīdzekļu va-
dītāju lielākajām aktualitātēm un mūsu prio-
ritātēm ir bedrīšu likvidēšana uz asfaltseguma 
ceļiem, un tas arī iespēju robežās tiek darīts,» 
turpina J. Lange, norādot, ka līdz jūlija beigām 
uzņēmuma Latvijas autoceļu uzturētāja (LAU) 
darbinieki bedrītes uz mūsu puses ceļiem aiz-
lāpījuši aptuveni 22 400 kvadrātmetru platībā.

Jācīnās ar piegružotājiem un 
ceļazīmju zagļiem un postītājiem
LVC pārstāvis atklāj, ka lielas problēmas un iz-
devumus rada nelegālo atkritumu izgāztuvju 
apkarošana: «Proti, mūsu uzdevumos neietilpst 
šādas funkcijas veikšana, taču tajā pašā laikā 
atstāt piegružotas ceļmalas un grāvmalas ne-
drīkst. Diemžēl to savākšana prasa lielus laika 
un naudas resursus. Un par pēdējo, piemēram, 
varētu labāk veikt kāda ceļa atjaunošanu vai re-
montēšanu, taču šādu nekulturālu cilvēku dēļ 
tas iet secen, tādējādi cietēji esam mēs visi.»

Bez nedienām ar apkārtnes piegružotā-
jiem, LVC un LAU darbiniekiem zaudējumus 
sagādā arī ceļa zīmju zādzības vai to bojāšana. 
Pērn vien nozagtās ceļazīmes, kā arī to  un aiz-
sargbarjeru demolēšana LVC Jelgavas noda-
ļai radīja ap 30 900 latu lielus zaudējumus. Sa-
vukārt šogad (pirmajā pusgadā) šo zaudējumu 
apmērs sasniedzis Ls 13 527.

Pēdējo divu mēnešu laikā šosejas Rīga–Jel-
gava–Lietuvas robeža posmā starp Jelgavu un 
Eleju sabojāti vairāk nekā 80 signālstabiņi, tā-
dējādi radot vēl papildus izdevumus aptuveni 

1500 latu vērtībā, informē J. Lange. Policija tur-
pina noskaidrot, vai tā bijusi tīšas mantas bojā-
šana vai notikušajam ir citi iemesli.

nedienas rada arī 
karstums un mitrums
Bez jau minētajām problēmām ceļu uzturētājiem 
šogad sakarā ar karsto un lietaino, negaisiem 
bagāto vasaru papildus galvassāpes radījuši izska-
lojumi ceļa malās un pie caurtekām, kā arī izsvī-
dumi uz asfaltceļiem (kad ceļa virsma sakarst par 
vairāk nekā 50 grādiem), kas mazina transportlī-
dzekļu saķeri ar segumu un veido rises tajā.

«Tamdēļ, kad apsekošanas laikā konstatē-
jam, ka sakarsusī brauktuves virsma šī iemesla 
dēļ var apdraudēt transportlīdzekļu satiksmi, 
tā tiek nokaisīta ar smilts maisījumu, lai mazi-
nātu slīdēšanas risku,» piebilst LVC speciālists.

uz nākotni jāraugās 
optimistiski
Neraugoties uz visām nebūšanām, ir arī 
vairāki pozitīvi rādītāji. Piemēram, iepriekšējā, 
2008./2009. gada sezonā, uz valsts autoceļiem 
bojāgājušo skaits samazinājies par aptuveni 
25 procentiem. Tāpat šajā laika posmā samazi-
nājusies arī satiksmes intensitāte – par aptuve-
ni 15 procentiem.

Turklāt, neskatoties uz finansējuma trū-
kumu, LVC vadībā šogad tiek īstenoti vairāki 
projekti – ceļu seguma atjaunošanas remont-
darbi – arī mūsu pusē, un arī nākamgad no-
teikti šis process turpināsies, atklāj J. Lange.

Piemēram, šovasar notiek divu reģionā-
lās nozīmes ceļu atsevišķu posmu virsmas ap-
strādes remontdarbi (autoceļa P93 Jelgava–Ie-
cava, posmā no 2,25 līdz 3,41 kilometram, un 
uz autoceļa P99 Jelgava–Kalnciems, posmā no 
3,8 līdz 11,5 km), kuru laikā tiek veikta brauk-
tuves izlīdzinošā frēzēšana, iesēdumu remonts 
ar asfaltbetonu un seguma virsmas apstrāde ar 
šķembiņām.

J. Lange skaidro, ka galvenie virsmas ap-
strādes ieguvumi ir ilgāks seguma kalpoša-
nas laiks, uzlabots ceļa līdzenums, transport-
līdzekļu labāka saķere ar segumu, mikroplaisu 
novēršana, kā arī tādējādi tiek novērsta ūdens 
piekļuve segumā.

Lai visi ceļu virsmas sakārtošanas un uztu-
rēšanas darbi noritētu raiti un sekmīgi un arī 
ceļiniekiem būtu vieglāk strādāt, LVC aicina 
autovadītājus ievērot ceļazīmju prasības un at-
ļauto braukšanas ātrumu.

Neskaidrību gadījumā vai papildinformā-
cijai iedzīvotāji var zvanīt LVC Centra reģiona 
Jelgavas nodaļai pa tālruni 63020467. 

autoceļu uzturēšana notiek 
arī pie samazinātā finansējuma

Lai arī autoceļu uzturētājiem ir ievērojami 
samazināts budžets, uz valsts autoceļiem 
mūsu pusē joprojām tiek nodrošināti ikdienas 
uzturēšanas darbi, kā arī realizēti vairāki projekti.

lai arī autoceļu uzturētājiem ir ievērojami samazināts budžets, ikdienā joprojām tiek 
veikti asfaltseguma un grants ceļu uzturēšanas un remontēšanas darbi, kā arī pildītas 
citas funkcijas.



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 saga-

tavot savas atvases skolas gaitām, vēlamies šiem 
cilvēkiem palīdzēt,» norāda Jelgavnieki.lv pār-
stāve Solvita Cukere. Viņa aicina jelgavniekus, 
organizācijas un uzņēmumus ziedot mācību 
grāmatas, krāsas un sporta tērpus, kā arī citas 
nepieciešamās lietas. «Īpaši aicinām ziedot 
mācību grāmatas, jo tieši to iegāde ģimenes 
budžetam ir ļoti sāpīga,» teic S. Cukere. 

Svēteļa vadītāja Ingrīda Lisovska atklāj, ka jel-
gavnieku ziedojums būs labs papildinājums por-
tāla ziedot.lv organizētajai akcijai Skolas soma, kas 
ik gadu notiek īsi pirms skolas gada sākuma. 

Tāpat Svētelis un Jelgavnieki.lv aicina ziedot 
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 īpa-
ši, augļi, dārzeņi un ogas, no kurām pagatavot 
konservus, ievārījumus un krājumus ziemai.  

Atgādinām, ka Jelgavnieki.lv birojs atrodas 
Katoļu ielā 2b, trešajā stāvā, tālrunis 63090500 
vai 29509033, radošo domu un darbu centrs 
Svētelis – Pļavu ielā 2. 

L i g i ta  L a p i ņ a 

F oto :  g u n ā r s  t i M e r Ma n i s ,  

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

Žurnāla Jelgavnieki.lv izdevējs Kristians Rozen-
valds uzsvēra, ka žurnāls Jelgavnieki.lv varētu 
kļūt par vienīgo Jelgavā, kur izvietot imidža 
reklāmu. «Domāju, ka ir jāpāriet uz lielajām 
reklāmām, savukārt žurnāla saturam jābūt pār-
svarā vieglai lasāmvielai, ko lasīt pie rīta kafijas, 
protams, iekļaujot tajā arī divus trīs nopietnus 
pētījumus vai intervijas,» tā K. Rozenvalds. 

Žurnāla izdevējam piekrīt arī stādaudzēta-
vas Dimzas pārstāvis Andrejs Vītoliņš: «Rek-
lāmas kvalitāte ir noteikti jāceļ. Turklāt man 
nepatīk, ja kādā man interesantā rakstā ir iz-
bārstītas daudzas mazas reklāmas. Labāk tās 
veidot lielākas, nevis sadrumstalot visu lapu 
mazos, krāsainos reklāmu gabaliņos.»

Piedomāt pie tā, kā reklāmu labāk pa-
sniegt, iesaka arī tūrisma firmas Arta direktors 
Ivars Birģelis, jo, viņaprāt, žurnāls veiksmī-
gi atklāj pilsētniekiem jaunos pilsētas rūpalus 
un to darbības virzienus, taču ļoti aktuālas lie-
tas žurnāls nevar atspoguļot, jo iznāk vien rei-

zi mēnesī. «Mūsdienās arī tūrisma jomā cilvēks 
reklāmai nepievērš uzmanību, ja tā neziņo par 
pēdējā brīža piedāvājumu,» skaidro I. Birģelis. 
Viņš iesaka reklāmām veidot atsevišķu pieliku-
mu, kā arī uzskata, ka ekrāns, kas iepriekš dar-
bojās Jelgavas centrā, būtu labs veids, kā pilsēt-
niekiem ziņot par aktualitātēm.

Oļģerta Silova apbedīšanas nama Korad 
īpašnieks teica, ka viņam bijis nepieciešams 
gandrīz 13 gadu, lai beidzot saprastu, ko viņš 
gaida no reklāmas un ko reklāmā gaida no 
viņa. «Mans darbības virziens parasti baida cil-
vēkus un par to nerunā, taču katram kādreiz 
jāsaskaras ar tuvinieku izvadīšanu. Un arī man 
ir bijis vajadzīgs laiks, lai saprastu, ka tas, kā es 
strādāju, ir pareizi,» tā O. Silovs.

Jūlija Jelgavas preses klubā piedalījās arī 
Jāņa Rozes grāmatnīcas Jelgavas veikala vadītā-
ja Ilva Kivleniece, lejamā alus veikala Miestiņš 
īpašniece Olga Kravale, politologs Ivars Ja-
kovels, Jelgavas tipogrāfijas pārdošanas vadī-
tājs Māris Matrevics, motosportists un Latvi-
jas Audi kluba prezidents Oskars Strēlnieks, kā 
arī citi žurnāla Jelgavnieki.lv lasītāji un atbals-
tītāji. 
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aicina ziedot skolas lietas un rudens mantas

latvijas audi kluba prezidents oskars 
strēlnieks saņem vārda dienas dāvanu no 
sia Reklāma Jelgavā direktores solvitas 
Cukeres.

stādaudzētavas Dimzas īpašnieks guntis 
vītoliņš (no kreisās) diskutē ar oļģerta 
silova apbedīšanas nama Korad īpašnieku 
oļgertu silovu.

Jelgavnieki.lv redakcijā 
pulcējās gan jūlija 

žurnāla stāstu varoņi, gan 
reklāmdevēji.

preses klubā – par reklāmas 
nozīmi un kvalitāti

Iepazīstinot žurnāla lasītājus un 
atbalstītājus ar Jelgavnieki.lv jūlija 
numuru, Preses klubā tika spriests 
par reklāmas nozīmi žurnālu 
tapšanā, kā arī reklāmu kvalitāti, 
kas spēj noturēt vai gluži pretēji – 
pazaudēt – lasītāja uzmanību.



privāti

L ī g a  g r e i š k a n e 

F oto :  s o Lv i ta  c u k e r e

jūlija beigās apritēja desmit gadi, kopš svētās 
annas katedrāles dekāns aivars gusevs kā 
mācītājs sāka kalpot dievam un cilvēkiem.

«Esmu ļoti pateicīgs Dievam par man doto iespēju 
desmit gadu garumā,» stāsta A. Gusevs, taujāts 
par izjūtām, ar kādām viņš sagaida jubileju. 

Dekāns gan neslēpj, ka darbs neesot no 
vieglajiem, kā kādam nezinātājam varētu šķist. 
«Taču tajā pašā laikā kalpošana Dievam šādā 
veidā ir ļoti spēcinoša un mīlestības pilna,» uz-
sver A. Gusevs. 

Lai gan lielākā daļa no šiem desmit gadiem 
pavadīta Daugavpilī, pēdējā brīdī garīdznieks 
tomēr nolēmis apaļo kalpošanas gadadienu at-
zīmēt Jelgavā. 

«Pēc tik ilga laika, kas pavadīts Daugav-
pilī, protams, ka es ilgojos pēc ģimenes, drau-
giem un citiem tuvajiem cilvēkiem, taču esmu 
priecīgs arī par iespēju kalpot Jelgavas draudzē. 
To uzskatu par izaicinājumu un jaunu iespēju,» 
teic A. Gusevs. 

Jelgavniekus Svētās Annas draudzē A. Gu-
sevs kā mācītājs pirmo reizi uzrunāja pērnā 
gada 29. novembrī. Pirms kalpošanas uzsāk-
šanas, A. Gusevs 11 gadus strādāja izglītības 
jomā. 

g a ļ i n a  s t u B a i Lo va 

F oto :  a r h ī v s

divu olimpisko spēļu bronzas medaļu 
laureāts, pasaules un eiropas čempions un 
citiem tituliem bagātais, šī sporta veida 
aprindās plaši pazīstamais aleksandrs žuļins 
no krievijas, kurš aizvada treniņnometni Ozo 
ledus hallē, ar jelgavu iepazinies nav, taču ar 
ozolniekos pavadīto laiku ir apmierināts.

«Man patīk, kā gatavo Mekā,» uz jautājumu, kādi 
ir iespaidi par Ozolniekiem, atbild A. Žuļins. 

Viņš bilst, ka Jelgavā paspējis apskatīties vien Jel-
gavas pili, jo pārējam trūkst laika.

Pabūts arī Jūrmalā. Ne visi izbraukumi uz 
jūru beidzās bez starpgadījumiem – A. Žuļi-
na asistents Oļegs Volkovs bijis pasažieru vidū 
jahtā, kas Lielupes grīvā uzsēdās uz sēkļa 18. jū-
lijā. Pats titulētais daiļslidotājs uz jahtas gan 
neatradās.

Sportists ir priecīgs, ka Ozolniekos viss at-
rodas tuvu, arī mājas – Līvas dārzs –, kurās dzī-
vo Krievijas delegācijas, ir tuvu. Tieši Ozolnie-
kos 20. jūlijā sportists sagaidīja savu dzimšanas 
dienu. 

L i g i ta  L a p i ņ a

tūrisma biroja Auto starts tūre īpašnieks 
uldis valters dosies ekspedīcijā uz sibīriju, 
lai atrastu sava senča apbedījuma vietu, kā 
arī uz neilgu laiku atgrieztos jaunības dienu 
sociālismā.

«Pagaidām zinām tikai izbraukšanas dienu un 
maršrutu, kura laikā vēlamies apskatīt Sibīriju, 
Kazahstānu un Uzbekistānu, taču par konkrē-
tām apskates vietām un objektiem domāsim 
tikai brauciena laikā,» stāsta U. Valters, kas 

sešu vīru sastāvā dosies aptuveni mēnesi ilgā 
braucienā. 

«Mans vectēvs miris izsūtījumā, tāpēc vē-
los atrast kapsētu, kur viņš apglabāts,» stāsta 
tūrisma biroja īpašnieks, kurš braucienā dosies 
arī nostalģisku jūtu vadīts.

Viņš uzskata, ka tipiski eiropeiskie ce-
ļojumi nespēj aizraut tik ļoti, kā neizplāno-
ti braucieni, kuros var piedzīvot jaunības at-
miņas no padomju laikiem. «Jaunajiem jau 
tas nešķiet tik interesanti, bet man gribas uz 
laiku atgriezties jaunībā, nostāvēt garu rin-
du pēc lejamā kvasa vai iemest monētu ūdens 

automātā, lai padzertos visiem no vienas glā-
zes,» joko uzņēmējs.

U. Valters arī piebilst – vien kādu laiku pa-
dzīvojot šādā vidē, cilvēks spēj novērtēt vietu, 
kur dzīvo viņš pats. «Pēc tam varēsim salīdzi-
nāt, cik ekonomiski esam auguši kopš valsts 
neatkarības,» tā U. Valters.

Jāpiebilst, ka šī nebūs pirmā reize, kad jel-
gavnieki dosies ekspedīcijā uz Sibīriju. Jelgav-
nieki.lv jau rakstīja, ka pirms gada grupa entu-
ziastu apceļoja tās vietas Sibīrijā, kurās savu-
laik izsūtījumā dzīvoja latvieši. Tiesa, U. Val-
ters iepriekšējā ekspedīcijā nepiedalījās. 

Ordinācijas 
desmitgadi gusevs 
svin Jelgavā

lai gan sv. annas draudzes dekāns 
aivars gusevs lielāko savu kalpošanas 
laiku pavadījis daugavpilī, ordinācijas 
desmitgadi viņš svinēja jelgavā.

daiļslidotājam a. žuļinam 
garšo Mekas ēdiens

u. valters sibīrijā meklēs vectēva kapu
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sludinājumi

neKustamais īpašums

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 8500. 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 8000. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzi. 
t. 29223826. uldis. www.realdi.lv. 

1 istabas dzīvokli aspazijas ielā, Jelgavā. 39,3 m2. Cena 
Ls 10 500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzi. 
t. 29223826. uldis. www.realdi.lv. 

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

1 istabas dzīvokli draudzības ielā, Kalnciemā, Jelga-
vas novadā. 29,8 m2, 4/5. Cena Ls 4000. Ir iespējama 
nomaksa. Izmantojiet krīzi. t. 29223826. uldis. www.
realdi.lv. 

1 istabas dzīvokli Muldavas ielā, dobelē. 26 m2. Cena 
Ls 4000. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzi. 
t. 29223826. uldis. www.realdi.lv. 

2 istabu dzīvokli Pētera ielā, Jelgavā. 41,9 m2, 5/5. Cena 
Ls 12 000. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzi. 
t. 29223826. uldis. www.realdi.lv. 

Sandro Veronēzi 

Rāmais haoss
romāna galvenais varonis Pjet-
ro Paladīni ir četrdesmit trīs gadus 
vecs vīrietis, kurš pēc ilgas kopdzī-
ves gatavojas precēties ar Laru, 
abu kopīgās meitas Klaudijas 
māti. Taču dažas dienas pirms va-

saras brīvdienu beigām viņa dzīvi satricina ne-
gaidītā Laras nāve. atgriezies Milānā, Pjetro no-
lemj vadīt dienas, sēdēdams savā automašīnā, 
kas novietota meitas skolas priekšā. Kamēr pil-
sētā pamazām izplatās runas par viņa dīvaino 
noslēgšanos, Pjetro gaida, kad viņa un Klaudijas 
dzīvē ieplūdīs Laras nāves izraisītās ciešanas. 

Pamela Doda, Dags Sandheims 

Laiks ir nauda! 
25 padomi efektīvai laika 
plānošanai
Lielisks palīgs ikvienam, kurš vēlas 
paveikt vairāk, strādāt ražīgāk un 
reizē gūt vairāk prieka no dzīves. 
Ticiet vai ne – šīs vēlmes ir savie-
nojamas, ja vien protam pareizi 

izmantot laiku. autori soli pa solim iepazīstina 
ar laika organizēšanas pamatiem, kā arī analizē 
dažādus traucēkļus, piemēram, vilcināšanos, 
neprecizitāti, nespēju pateikt nē un citus, kā arī 
piedāvā veidus, kā tos pārvarēt.

Tonijs Samara 

Šamaņa gudrība 
Kā atgūt zudušo saikni ar Visumu
grāmatas autors iepazīstina la-
sītājus ar šamaniskajām zināša-
nām, ko apguvis, uzturoties ama-
zones mūžamežu un andu kalnu 
iedzimto vidū. Stāstot par dzie-
dināšanas praksēm, sapņu tul-
košanu un veselīga uztura prin-

cipiem, kā arī aprakstot elpošanas un fiziskos 
vingrinājumus, kas veicina garīgo izaugsmi, 
autors mums atgādina senas gudrības. 

Betīna Lemke 

Mazā budisma un  
meditācijas rokasgrāmata
grāmatā īsi un kodolīgi izskaidroti 
budisma pamatprincipi – toleran-
ce, nosvērtība, pacietība, discipli-
nētība, izlēmība un vērīgums, kā 
arī tradicionāli meditācijas vingri-

nājumi, kurus ieteikuši meditācijas meistari un 
garīgie skolotāji. Lasītāji uzzinās arī par Budas 
jeb Sidhārtha gautamas dzīvi, dažādajiem bu-
disma novirzieniem, četrām cildenajām patie-
sībām – labestību, koncentrēšanos, gudrību, 
atbrīvošanos – un cildeno astoņu posmu ceļu, 
kas ved uz augstāko laimi un apskaidrību. 

2 istabu dzīvokli Satiksmes ielā, Jelgavā. 48,6 m2, 4/5. 
Cena Ls 12 000. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. t. 29223826. uldis. www.realdi.lv. 

2 istabu dzīvokli atmodas ielā, Jelgavā. 56,9 m2, 4/5. 
Cena Ls 9000. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzi. 
t. 29223826. uldis. www.realdi.lv.

2 istabu dzīvokli Loka maģistrālē, Jelgavā. 49,4 m2, 
1/9. Cena Ls 12 000. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. t. 29223826. uldis. www.realdi.lv. 

2 istabu dzīvokli Jaunatnes ielā, Ānē, Ozolnie-
ku novadā. 39,9 m2, 5/5. Cena Ls 5000. Ir iespēja-
ma nomaksa. Izmantojiet 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 Elejā, Jelgavas novadā. 70 m2. Cena 
Ls 7500. 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 7000. Ir iespēja-
ma nomaksa. Izmantojiet krīzi. t. 29223826. uldis. 
www. realdi.lv. 

dažādi
Mākslīgā akmens izstrādājumi par ražotāja cenām. 
Virsmas, izlietnes, palodzes un dizaina elementi. 
t. 22149015.
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Iespiests Jelgavas 
tipogrāfijā

Džons Lekarē

Uzticīgais dārznieks
romāna galvenais varonis ir 
džastins Kveils – britu diplo-
māts Kenijā, ideālists un kais-
mīgs dārzkopis. Viņam ir laimī-
ga laulības dzīve ar gados jau-
nāko Tesu – aktīvu cilvēktiesī-
bu aizstāvi. Negaidīti džastinu 

un viņam tuvos pāršalc šausminoša vēsts – viņa 
mīļotā Tesa ir nogalināta, bet sievietes uzticamais 
domubiedrs doktors arnolds Blūms ir pazudis. 

Džons Lekarē

Misijas dziesma
Salvo strādā par tulku, un viņa izcilo 
valodu prasmi izmanto korporāci-
jas un slimnīcas, tiesas un imigrāci-
jas departamenta ierēdņi, kā arī ar 
izlūkdienestu saistītas valstiskas or-
ganizācijas. Kādā nedēļas nogalē, 
izsaukts tulkot īpaši slepenas rie-
tumu finansistu un Āfrikas militāristu pārrunas, 
kuru mērķis ir it kā nodrošināt stabilitāti nemieru 
nomocītajā Kongo, Salvo kļūst par liecinieku no-
devīgam darījumam, kurā tiek pirktas un pārdo-
tas tādas preces kā tautas liktenis, afrikāņu veca-
jo sirdsapziņa, dabas resursi un valsts nākotne. 

Vilis Lācītis 

Stroika ar skatu uz 
Londonu
grāmata ir neparasts un ilgi gaidīts 
notikums – gan tāpēc, ka Stroika 
ar skatu uz Londonu ir jauna auto-
ra spilgta debija literatūrā, gan tā-
pēc, ka agri vai vēlu latviešu lite-
ratūrā bija jārodas romānam, kas turpina pirms 
astoņiem gadiem Laimas Muktupāvelas Šam-
pinjonu Derībā aizsākto tēmu par latviešu pie-
dzīvojumiem darba gaitās ārzemēs.

Salmans Rušdi

Florences burve
Slaids, gaišmatains, jauns eiropietis, 
kurš dēvējas par Mogoru dell’ amo-
ri jeb Mīlas Mogolu, ierodas īstā Lielā 
Mogola – imperatora akbara – gal-
mā un sāk savu stāstu, kas pama-
zām kļūst par apsēstību visai ķēni-
ņa galvaspilsētai. Svešinieks apgal-
vo, ka viņa māte ir sen zudusi Mo-
golu princese, akbara vectēva Bābara jaunākā 
māsa Kara Köza jeb Melnace, brīnumaina skais-
tule, kam piedēvētas burvju spējas. argalja atved 
mīļoto sev līdzi uz Florenci, viņas klātbūtne tūdaļ 
apbur pilsētu, un tam seko lieli sarežģījumi. 

Sets Godins

Pievienotā vērtība
rokasgrāmata pievienotās vērtī-
bas produktu un pakalpojumu ra-
dīšanai. Mārketinga guru un pa-
saulē vispopulārākā e-grāmatu 
autora Seta godina manifests ino-
vatīvu projektu īstenotājiem, kas 
pārvērš ikdienišķus produktus un 
pakalpojumus par ievērojamiem.

Žurnāla Ievas Virtuve 
augusta numurā
 Ķirši saldēdienos un ievārījumos
 Noteikti izdosies! Sevišķi labs steiks
 Kopā ar bērnu: gatavojam burgerus
 Pusdienās ziedkāposti un brokoļi
 Kā no dārza ogām vārīt čatnijus
 Pikanti un kārdinoši mafini

Astes augustā
 Hokejists un bokseris. Intervija ar NHL hokejistu 
raiti Ivanānu
 Kā pareizi fotografēt dzīvniekus? Knifiņi, nianses, 
fotogrāfu padomi
 Kā palīdzēt mājdzīvniekiem pārvarēt karstumu?
 Kā pareizi tīrīt suņa ausis pēc peldes
 Mūzika un filmas suņiem
 Kā pieradināt kaķi pie jaunas barības
 Kāpēc kaķi šķielē
 Leģenda. Ūdens karalis Kusto
 Jauna rubrika – viņi meklē mājas!

augusta Ievas Dārzā
 Kā iegūt izcilu ķirbju un ziedkāpostu ražu 
 Horoskopa zīmju puķu dobe tavā dārzā
 Kā uzpīt sīpolu vainagu
 Skaistāko dienliliju izlase
 Kā izaudzēt ideālas augststumbra rozes
 ražas laiks arī dāliju dārziņā

preses relīžu 
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(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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ārā no mājas

L ī g a  g r e i š k a n e

jelgavas vecākais naktsklubs Tonuss 
20. un 21. augustā aicina visus uz savas 
16. dzimšanas dienas ballīti divu dienu 
garumā, kurā dots arī vecumam atbilstošs 
nosaukums – Saldie sešpadsmit. 

20. augustā ikvienu kluba apmeklētāju gaidīs 
garda torte, kas pagatavota no Rauša recep-
tēm, kā arī balonu lietus un citi pārsteigu-
mi, savukārt par labu mūziku rūpēsies grupas 

Gain Fast, Ufo, Dj/Mc Japānis, Dj Ai-Va un 
Mar4el. Burvju triki un skatītāju pārsteigšana 
ballītē uzticēta Pecolli burvju māksliniekiem. 

Otrajā dienā, 21. augustā, par dejošanai 
labvēlīgu mūziku rūpēsies Dj/Mc Peter aka 
Partypapa, Dj Vortex un Dj Dzee. Tāpat ap-
meklētājus gaida lielā svētku loterija un uguns 
virtuozu šovs. 

Ieejas maksa abās dienās: dāmām divi lati, 
kungiem – trīs lati, savukārt tiem, kuriem būs 
flayeris vai Čili picas drauga karte, līdz pulksten 
24 ieejas maksa par 50 santīmiem lētāka. 

L ī g a  g r e i š k a n e

augusta pēdējā sestdienā, 28. augustā, 
pilsētā jau desmito reizi notiks vispārējie 
latvijas piena, maizes un medus svētki. 

Apmeklētājiem tiks piedāvātas daudzas ar 
medu, pienu un maizi saistītas spēles, atrak-
cijas, degustācijas, tai skaitā noteikts gada at-
zītākais Latvijas medus un jogurts, savukārt 
varenie maiznieki dižosies ar pasaulē lielākiem 

maizes ražojumu rekordiem. Tāpat uz Lielupes 
pie Jelgavas pils risināsies sacensības pūksprun-
guļu laišanā un makšķerēšanā uz maizes no 
tilta. Būs arī jelgavnieku un pilsētas viesu tik ie-
cienītā laivu regate, kurā sacenšas peldlīdzekļi, 
kas izgatavoti no tukšām piena pakām.

Lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu, ša-
jos svētkos netiek tirgoti alkoholiskie dzērie-
ni, apliecinot, ka jautrības radīšanā var lie-
liski iztikt bez tiem, vēsta pilsētas mājaslapa 
 jelgava.lv. 

naktsklubam Tonuss – saldie 16

aicina piena, maizes 
un medus svētki

g a ļ i n a  s t u B a i Lo va

drošu izklaidi bērniem šovasar piedāvā 
motelis Akva lielupes krastā – bērni līdz 
desmit gadu vecumam var braukāties ar 
mašīnām un motocikliem, kas darbojas 
no akumulatora.

Akvas pārstāvis Vladimirs Aksjonovs stāsta, 
ka bērnu transportam ir regulējams maksi-
mālais ātrums, ko var uzstādīt, domājot par 
bērna drošību. 

«Braukāšana notiek ierobežotajā terito-
rijā – futbola laukumā, kurā ir mākslīgs se-
gums, līdz ar to vecāki var neuztraukties 
par savu bērnu drošību,» par priekšrocībām 
stāsta V. Aksjonovs.

Tāpat vecāki var caur stiklotu sienu ka-
fejnīcā redzēt, kā bērni vizinās. Transportlī-
dzekļi saulainajās dienas atrodas uz lauku-
ma. Ja kādam ir vēlme pabraukāties ne pārāk 
siltā dienā, par iespēju jājautā moteļa admi-
nistratoram. Klientiem pieejamas divas ma-
šīniņas un trīs motocikli. Cena par desmit 
minūtēm ir 0,5 lati.

Jāpiezīmē, ka pie moteļa Akva Liel upes 
krastā ir arī izveidots pludmales volejbo-
la laukums, kuram ir vairākas priekšrocī-
bas, tai skaitā tuvums peldvietai, kā arī atra-
šanās viegli pieejamā, taču apsargājamā te-
ritorijā. 

Pie Akvas 
bērni var 
vizināties ar 
mašīniņām





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

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

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

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

Tam ir ērti piekļūt!

 

Lielisks ģeogrāfiskais izvietojums

Drošība   Vide   Komforts


