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cena

Jelgavnieku  
aktivitātes  
Saeimā

Deputātu kandidāti  
atklāj nākotnes ieceres

Kā jelgavnieki balsoja 
iepriekšējās vēlēšanās

Priekšvēlēšanu kampaņas 
šķērsgriezumā

SaeimaS 
vēlēšanaS 

ir Klāt

numura tēma





evita badūne,  
muzikālā kroga Cepuri nost! īpašniece:

Man ļoti patīk žurnāla ārējais veidols un vizuālais noformējums – tas patiešām ir 
ļoti baudāms. Parasti tā saturu izlasu visu, jo Jelgava nav bagāta ar lielu drukāto 
mediju skaitu. No tēmām tajā visvairāk piesaista raksti par uzņēmējdarbību, tās 
attīstību un iesaistītajiem cilvēkiem.

Druvis Kalniņš,  
naktskluba Tonuss īpašnieks:

Viena no tēmām, kas mani visvairāk žurnālā piesaista, ir vēsture. Tā, piemēram, atmiņā visspilgtāk pa-
likusi tēma par Jelgavu kā ūdens tūrisma piesaistes centru. Bija ļoti interesanti lasīt dažādu ekspertu 
viedokļus un ieteikumus, kā to attīstīt mūsdienās, kā arī salīdzinājumu, kā tas notika agrāk, kad šī no-
zare bija ļoti attīstīta. Turklāt šo tēmu var vēl izvērst, piemēram, papētot laiku, kad pilsēta bija Kurze-
mes – Zemgales hercogistes sastāvā vai pirms kara gadiem. Tāpat papētīt varētu arī citu jomu, piemē-
ram, rūpniecības attīstības salīdzinājumu senākos laikos un mūsdienās.

ilze tomašūna, 
privātās izglītības iestādes Saulītes rakari vadītāja: 

Man šajā žurnālā interesanti likās daudzi raksti. Saprotams, ka vairāk uzmanības pievērsu ar izglītī-
bu saistītajiem materiāliem. Priecē, ka žurnālisti bija uzklausījuši ne tikai oficiālo viedokli par situāciju 
pirmsskolas izglītības jomā, bet arī aptaujājuši vairākus privāto dārziņu vadītājus. 

Karstais tālrunis
630 905 00 

mēneša žurnāls Jelgavnieki.lv
Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas nr. 000703347

reDAKCiJA
redakcijas adrese:
Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001
tālrunis: (+371) 63090500
mobilais tālrunis: (+371) 29509033
Fakss: (+371) 63090509
e-pasts: nj@jelgavnieki.lv
redaktore: Līga greiškane
Autori: Ligita Lapiņa, Aigars Ieviņš, 
rolands Bartaševics, Gaļina Stubailova un 
gunārs Timermanis
(+371) 63090508
Korektore: Inga Laizāne
maketētāja: daina Mežotne

iZDeVĒJs
siA CorpMedia
reģistrācijas nr.: 43603029624
banka: aS DnB Nord Banka
Konts: LV83rIKO0002013068711
Kods: rIKO LV 2X
Direktors: Kristians rozenvalds
biroja adrese: Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001
e-pasts: corpmedia@corpmedia.lv
http://www.corpmedia.lv

reKLĀmAs DAĻA
siA Reklāma Jelgavā
reģistrācijas nr.: LV43603032643
banka: aS DnB NORD Banka
Konts: LV24rIKO0002013131174
Kods: rIKOLV2X
Direktore: Solvita Cukere
biroja adrese: Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001
tālrunis: (+371) 63090504
e-pasts: reklama@jelgavnieki.lv

LAsĪtĀJU serViss
tālrunis: (+371) 63090500
e-pasts: redakcija@jelgavnieki.lv

tipOGrĀFiJA
Poligrāfijas grupa Mūkusala 
Mūkusalas iela 15a, rīga, LV-1004

Foto: mikus medzinis

Jelgavnieki.lv palīdz izvēlēties un 
seko līdzi politiķu solījumiem
Nākot palīgā saviem lasītājiem, šis žurnāls ir veltīts vēlēšanu tematikai, jo vēlēšanas īpaši saspringts 
laiks ir arī medijiem, kad jāspēj ne tikai piedāvāt cilvēkiem kvalitatīvu informāciju, kas palīdz izvēles 
procesā, bet arī sekot līdzi, kā tiek pildīti dotie solījumi. 

Lai gan žurnālam Jelgavnieki.lv nelabvēļi prognozēja galu jau pēc pērnā gada pašvaldību 
vēlēšanām, mēs ne tikai turpinām būt, bet arī arvien attīstīties. Par to liecina arī reklāmdevēju 
uzticība žurnālam, jo to skaitam ar katru numuru tendence ir tikai palielināties. Protams, tas gan 
nozīmē, ka mazāk vietas paliek tekstiem, taču tas ļauj turpināt mūsu iesākto misiju – palīdzēt 
jelgavniekiem dzīvot un izdzīvot pilsētā, kā arī raudzīties, lai pie varas esošie politiķi vēlētāju 
uzticību neizmanto savtīgi. 

Esam apkopojuši pašreizējo parlamenta deputātu no Jelgavas darbus un nedarbus Saeimā, analizējam 
priekšvēlēšanu kampaņas – jauninājumus un labi zināmos trikus. Tāpat piedāvājam iespēju iepazīties 
ar to, kā jelgavnieki ir balsojuši iepriekšējās Saeimas vēlēšanās. Izrādījās, ka mūsu pilsētā dzīvojošie 
ir Tautas partijas un Jaunā laika atbalstītāji, tādējādi neapstiprinās plaši tiražētais mīts par Jelgavu kā 
Zaļo un Zemnieku savienības citadeli. 

Šajā priekšvēlēšanu mēnesī portāla un žurnāla Jelgavnieki.lv redakcijā viesojās vairāki deputātu 
kandidāti no Zemgales vēlēšanu apgabala. Viņi dalījās savā redzējumā par 
to, kā veicināt šī novada attīstību, un atklāja savus mērķus un prioritātes 
iekļūstot Saeimā. 

Lai gan Saeimas vēlēšanas ir lielākais notikums, tas nebūt nav vienīgais šajā 
laikā. Tā kā septembrī gan skolēniem, gan studentiem sākas jaunais mācību 
gads, šajā numurā analizējam drošību skolās, kā arī aprakstām studentu dzīvi 
Jelgavā. 

Kļūstot arvien aukstākam, patvērumu un siltu pajumti meklē arī grauzēji, 
tamdēļ šajā numurā lasiet arī par to, kā cīnīties ar šiem nevēlamajiem 
ciemiņiem. 

Vēlot izdarīt gudru izvēli vēlēšanās,
Līga Greiškane, 

žurnāla Jelgavnieki.lv redaktore
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fotozibšņi

26. augustā jelgavas kultūras namā notika telekompānijas lnt organizētās Zemgales apgabala līderu politiskās debates.

14. septembrī Jelgavnieki.lv redakcijā 
viesojās Latvijas Radio žurnālists aidis 
tomsons. 

14. septembrī pirmā valsts prezidenta dzimtajās mājās Auči 
latvijas lauksaimniecības universitātes studentei sandrai svētiņai 
svinīgi pasniegta jāņa Čakstes stipendijas apliecība.

jau desmito reizi 28. augustā jelgavā 
notika par tradīciju kļuvušie piena, maizes 
un medus svētki. 

ar lielu skatītāju atbalstu lielupes ūdeņos 28. augustā aizvadīta 
piena paku laivu regate.

iepazīstoties ar autobusu 
ražošanas procesu, 
25. augustā rūpnīcas 
Amo Plant ražošanas cehu 
atklājis Maskavas mērs 
jurijs lužkovs.

piedaloties augstajiem 
viesiem, no rūpnīcas Amo 

Plant 17. septembrī izbrauca 
pirmais autobuss, kas salikts 

uzņēmumā.

kafejnīcā Meka 18. septembrī notika 
uzņēmēju brokastis, kurās piedalījās 
Zemgales reģiona uzņēmēji un 
10. saeimas deputātu kandidāti no 
apvienības Par labu Latviju! 
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Foto: rolands Bartaševics, Līga Greiškane, Armands Jēgermanis un www.llu.lv

1. septembrī 
sākās jaunais 
mācību gads. 

jelgavas 
vispārizglī

tojošajās 
skolās to 

sāka ap 
7000 skolēnu.

vairāk nekā 1700 līdzjutēju klātbūtnē 2. septembrī futbola 
klubs Jelgava uzvarēja anglijas premjerlīgas klubu Blackpool 
ar rezultātu 2:1.

Hokeja klubs Ozolnieki/Monarch 2010./2011. gada latvijas virslīgas 
čempionātu hokejā sāka ar uzvaru – 18. septembrī savās mājās, Ozo 
ledus hallē, ar rezultātu 3:2 pieveica daugavpils komandu Latgale.

18. septembrī ozolniekos 
notika latvijas tautas 
sporta asociācijas rīkotās 
17. latvijas strādājošo sporta 
spēles. tajās dalībnieki 
varēja sacensties dažādās 
disciplīnās, tostarp šautriņu 
un zābaka mešanā.

klātesot 
augstām 

amatperonām, 
tostarp valsts 
prezidentam 

valdim Zalteram, 
un pilsētas 

politiskajai elitei, 
2. septembrī 

atklāja Zemgales 
olimpisko 

centru.

sākoties jaunajam studiju gadam, latvijas lauksaimniecības 
universitātes pirmkursnieki oficiālā pasākumā tika uzņemti 
studējošo rindās.
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Saeimas vēlēšanas

G a ļ i n a  S t u b a i lo va 

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

Žurnāls Jelgavnieki.lv apkopoja 1998., 2002. un 
2006. gada Saeimas vēlēšanu rezultātus Jelgavā.

7. saeimā līderos tautas partija
7. Saeimas deputātu ievēlēšanā kopumā pieda-
lījās 23 872 jelgavnieki. Gandrīz ceturtā daļa – 
5137 – savas balsis atdevusi par Tautas partiju 
ar Andri Šķēli kā saraksta līderi Zemgalē, otrā 
ar 3881 balsi bija Sociāldemokrātu apvienība ar 
Gundaru Bojāru saraksta priekšgalā, bet 3262 
balsis un trešo vietu ieguva apvienība Latvijas 
ceļš ar Anatoliju Gorbunovu. Nedaudz labāk kā 
ceļiniekiem, Jelgavā klājās toreiz vēl slavas spožu-
mā esošajai TB/LNNK, kas savāca 3498 jelgav-
nieku balsis. Savukārt Latvijas Zemnieku savie-
nība ieguva nieka 593 balsis, kas ir gandrīz tikpat 
maz kā Darba partijas, Kristīgi demokrātiskās 
savienības un Latvijas zaļās partijas apvienībai. 

8. saeimas līderis – Jaunais laiks
Pēc četriem gadiem vēlētāju aktivitāte bija 
lielāka – balsis atdevuši 25 793 vēlētāji. Izteikts 
līderis 8. Saeimas vēlēšanās bija Jaunais laiks un 

Einars Repše – 6369 balsis, otrā palika apvie-
nības PCTVL ar saraksta līderi Jāni Jurkānu – 
4653 balsis, bet iepriekšējo vēlēšanu uzvarētā-
ji – Tautas partijas – ieguva par tūkstoti mazāk 
balsu nekā 1998. gadā – 4176. Jāpiebilst, ka ZZS 
šajās vēlēšanās sāka pelnīt vēlētāju uzticību – 
ja 1998. gadā par Latvijas Zemnieku savienī-
bu (Zaļā partija startēja citā apvienībā) atdotas 
vien 593 balsis, tad 2004. gadā – jau 1936.

9. saeimā – atkal tautpartijieši
Līdera pozīcijās Tautas partija atgriezās 2006. 
gada vēlēšanās – no 24 307 balsīm 4417 atdotas 
tieši par šo politisko spēku. Līderis Zemgalē bija 

Aigars Kalvītis. 9. Saeimas vēlēšanās ZZS iekļuva 
trijniekā, iegūstot otro vietu ar 4362 balsīm. Sa-
raksta līderis, tāpat kā šogad, bija Augusts Brig-
manis. Lielu atbalstu guva arī Jaunais laiks ar 
Lindu Mūrnieci pirmo sarakstā – 3895 balsis.

balsojums atkarīgs no iecirkņa
Analizējot vēlēšanu rezultātus pēc balsoša-
nas iecirkņiem, žurnāls Jelgavnieki.lv secinā-
ja, ka Lielupes kreisajā krastā – kultūras namā, 
Jelgavas 1. ģimnāzijā, Miezītes bibliotēkā un 
citur tradicionāli visvairāk balso par tā sauk-
tajām latviskajām partijām, tādējādi šajos ie-
cirkņos tradicionāli vislielākais jelgavnieku 
skaits ir nobalsojis piemēram, par Jauno laiku 
vai Tautas partiju, savukārt krasi citāda aina 
atklājas pēc datiem no vēlēšanu iecirkņa RAF 
masīvā. 6. vidusskolā pēdējās vēlēšanās uzvarē-
ja Saskaņas centrs, bet gadu iepriekš – PCTVL, 
jo mikrorajonā ap skolu iedzīvotāju īpatsvars ir 
krievvalodīgie. 

viedoKlis

Komentē sabiedriskās politikas centra 
Providus pētniece iveta Kažoka:

«domāju, ka Tautas partijas uzvaras saistītas 
ar aktīvām un pat agresīvām vēlēšanu 
kampaņām, īpaši pirms 9. Saeimas vēlēšanām.
Neesmu atsevišķi pētījusi situāciju Jelgavā, 
taču, visdrīzāk, Zaļo un Zemnieku savienība, 
kas vēlētājos raisa uzticību vietējā līmenī, 
nacionālajā līmenī neliekas tik spēcīga. 
Šādi piemēri atrodami arī citās pilsētās, jo 
bieži vien partiju darba stils pašvaldībās un 
nacionālajā līmenī atšķiras.

līderi pēdējās vēlēšanās – 
tautas partija un Jaunais laiks

Lai arī pēdējās pašvaldības vēlēšanās 
uzvarēja Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS), 
pēdējās trīs Saeimas vēlēšanās lielākā daļa 
jelgavnieku savas balsis atdevuši par Tautas 
partiju un Jauno laiku. Tādējādi patiesībai 
neatbilst mīts par Jelgavu kā ZZS citadeli.

Vēlēšanu līderu TOP 5 Jelgavā

7. saeima 8. saeima 9. saeima

1. vieta Tautas partija Jaunais laiks Tautas partija

2. vieta Sociāldemokrātu apvienība Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā Zaļo un Zemnieku savienība

3. vieta Latvijas ceļš Tautas parija Jaunais laiks

4. vieta TB/LNNK Latvijas Pirmā partija Saskaņas centrs

5. vieta Jaunais laiks Zaļo un Zemnieku savienība Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā
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Apšaubāmā baiba rivža
No trim nosauktajiem Saeimas deputātiem, vis-
augstāk šo četru gadu laikā pa karjeras kāpnēm 
izdevās pakāpties Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitātes (LLU) profesorei un deputā-
tei Baibai Rivžai. No 2006. līdz 2007. gadam 
B. Rivža ieņēma izglītības ministres amatu abās 
Aigara Kalvīša valdībās. Priekšvēlēšanu infor-
matīvajā interneta vietnē  kandidatsuzdelnas. lv 
B. Rivža ierindota kategorijā kandidāts ir ar 
apšaubāmu reputāciju, kas raisa aizdomas par 
neētisku rīcību vai iesaisti ar korupciju saistī-
tās darbībās. Tam par iemeslu minēti vairāki 
skandāli. Viens no piemēriem tiek piesaukts 
toreizējās izglītības ministres centieni izrēķinā-
ties ar ministrijas valsts sekretāri Kristīni Jari-
novsku. Toreizējā ministre ierosināja pret viņu 
divas disciplinārlietas – par pilnvaru pārsnieg-
šanu un amata cieņai nepiemērotu izturēšanos. 
Tās gan 2009. gada sākumā Ministru prezi-
dents Ivars Godmanis atcēla. 

B. Rivžas vārds medijos locīts arī pēc aiz-
iešanas no ministrijas. Šī gada jūnijā deputā-
te kopā ar kolēģi Skaidrīti Pilāti iesniedza Tau-
tas partijas deputāta Venta Armanda Kraukļa 
vadītajā Saeimas Tautsaimniecības agrārās, vi-
des un reģionālās politikas komisijā grozīju-
mus privatizācijas pabeigšanas likumā. Tie ļau-
tu pēdējos gados privatizēto, bet vēl neizpirkto 
zemi iegādāties par pašreizējo kadastrālo vēr-
tību, kas būtu vidēji par 30 procentiem lētāk 
nekā to paredzēja esošā likumdošana. Tādējādi 
valsts budžetam būtu sagādāti vairāku miljonu 
latu zaudējumi. Šie grozījumi būtu bijuši izde-
vīgi vairākiem lielajiem zemes privatizētājiem. 
Abas dāmas gan nespēja pamatot savu lēmu-
mu, un pēcāk to atsauca, vēsta portāls kandi-
datiuzdelnas.lv. 

Saskaņā ar Centrālajā vēlēšanu komisijā 
(CVK) iesniegto informāciju, B. Rivžai skaid-
rā naudā uzkrāti 1500 lati, kā arī SEB Bankā 
glabājas nauda latos, eiro un ASV dolāros – 
EUR 27842, USD 1500 un Ls 6808. 

pieticīgais Valērijs buhvalovs
Daudz pieticīgāk 9. Saeimā ir klājies PCTVL 
pārstāvim Valērijam Buhvalovam. Papildus 
darbam parlamentā V. Buhvalovs ir arī viens 
no Jelgavas krievu kultūras biedrības Veče va-
dītājiem, kā arī darbojies partijas biedrenes Tat-
janas Ždanokas dibinātajā fondā Krievu skolai. 
Saskaņā ar Saeimas mājaslapā pieejamo infor-
māciju, V. Buhvalovs darbojas divās parlamen-
ta komisijās – Mandātu, ētikas un iesniegumu 
komisijā un Valsts pārvaldes un pašvaldības ko-
misijā, kā arī divās apakškomisijās – Cilvēktiesī-
bu un sabiedrisko lietu komisijas Bērnu tiesību 
aizsardzības apakškomisijā un Valsts pārvaldes 
un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu 
apakškomisijā. Saeimas tribīnē četru gadu laikā 
kāpis vismaz vienu vai divas reizes mēnesī. Uz-
stājies gan jautājumā par grozījumiem Augst-
skolu likumā, gan izteicies par izmaiņām Bērnu 
tiesību aizsardzības likumā. 

Mājaslapā kandidatsuzdelnas.lv norādīts, 
ka V. Buhvalovs bijis Tautas saskaņas partijas 
biedrs. Tai pametot apvienību PCTVL, izstājās 
no tās un palika PCTVL. 

Deklarācijā CVK redzams, ka V. Buhvalo-
vam nav lielu naudas uzkrājumu, parādsaistī-
bu un vērtīgu īpašumu. VID iesniegtā deklarā-
cija par 2009. gadu liecina, ka deputāts algu sa-

ņēmis no Saeimas un privātās vidusskolas Ev-
rika – Ls 5161,59 gadā. 

negribētā Ērika Zommere
Tautpartijieti Ēriku Zommeri noteikti var 
saukt par pieredzējušāko deputāti no Jelga-
vas, jo viņa darbojusies gan 7., gan 8. Saeimā. 
Lai gan vēlētāji lēma, ka Ē. Zommeri šajā par-
lamenta sasaukumā viņi nevēlas redzēt, pērnā 
gada jūnijā, pēc deputāta Leona Līduma ievē-
lēšanas Aizkraukles novada domē, viņa atkal 
ieguva deputāta mandātu.

Darbojoties 9. Saeimā, publiskajā telpā ir 
bijusi nemanāma, Saeimas sēdēs debatējusi 
vien pāris reizes. Saskaņā ar VID publicēto in-
formāciju 2009. gadā nopelnījusi 9384,58 latus, 
saņēmusi kompensāciju 2673,81 latu apmērā. 
Tam papildus guvusi ienākumus no noguldīju-
ma procentiem, kā arī saņēmusi pensiju. 

Vecie vēži jaunajā saeimā
Līdzās šiem trim deputātiem, par iekļūšanu 
šajā parlamenta sasaukumā cīnās arī 6. Saeimas 
deputāts, vēsturnieks un sabiedriskais darbi-
nieks Andris Tomašūns. Viņš startē no partiju 
apvienības Par labu Latviju! Pirms darbošanās 
parlamentā strādājis arī Jelgavas domē. No šī 
politiskā spēka parlamentā cer atgriezties arī 
7. un 8. Saeimas deputāte Jevgēnija Stalidzāne. 
Vēl kādu laiciņu Jēkaba ielā uzkavēties vēlas arī 
Jelgavas novadā dzīvojošais Madars Lasmanis 
no Vienotības. Viņš par 9. Saeimas deputātu 
kļuva, kad Artis Kampars saņēma ekonomikas 
ministra portfeli. 

līderi pēdējās vēlēšanās – 
tautas partija un Jaunais laiks

Šajā Saeimas sasaukumā no 
Zemgales vēlēšanu apgabala 
tika ievēlēti divi jelgavnieki – 
Baiba rivža (Zaļo un Zemnieku 
savienība) un Valērijs 
Buhvalovs (PCTVL), savukārt 
pērn deputātes mandātu 
ieguva arī Ērika Zommere no 
Tautas partijas. Visi nosauktie 
jelgavnieki pretendē arī uz 
iekļūšanu 10. Saeimā. 

jelgavnieku rosīšanās 
9. saeimā – atšķirīga

jelgavnieki Saeimā
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šajā priekšvēlēšanu aģitācijā tiek izmantoti 
arvien jauni vēstījuma nodošanas 
kanāli, daudz ietekmīgāks spēlētajs ir 
kļuvis internets. Jelgavnieki.lv uzrunātie 
eksperti gan norāda, ka tradicinālās 
reklāmas īpatsvars tv, radio un presē nav 
mazinājies, par spīti tam, ka tās efektivitāte 
tiek apšaubīta.

izmanto sociālos tīklus
Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) 
Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) lektors Andis 
Kursītis uzsver, ka priekšvēlēšanu aģitācija 
caur dažādiem sociālajiem tīkliem ir tikai li-
kumsakarīga, jo pašlaik lielākā sabiedrības 
daļa tos izmanto, piemēram, populārajā inter-
neta vietnē www.twitter.com politiķi aktīvi ie-
saistās diskusijās ar pārējiem lietotājiem, kā arī 
izsaka savu vērtējumu par partijas biedriem un 
politiskajiem pretiniekiem. 

«Šāda veida reklāma spēj uzrunāt lielu cilvē-
ku skaitu un ir ļoti efektīva, ja tā orientēta uz pre-
cīzi definētu mērķauditoriju, ir zināmas tās gai-
das un vajadzības,» uzskata LLU mācībspēks.

«Tāpat sociālo komunikācijas tīklu izman-
tošanu savā priekšvēlēšanu aģitācijā veiksmī-
gi var izmantot tās partijas, kurām nav nau-
das lielu reklāmas kampaņu organizēšanai, jo 
tas prasa salīdzinoši minimālus naudas resur-
sus,» tā A. Kursītis.

Protams, šajā gadījumā gan netiekot uz-
runāta salīdzinoši lielā un vēlēšanās ļoti aktī-
vā grupa – pensionāri un citi cilveki, kuri ik-
dienā datoru nelieto. Tamdēļ eksperts uzska-
ta, ka lielās partijas paralēli šīm aktivitātēm 
tomēr plāno arī apjomīgas reklāmas kampa-
ņas, jo šīs vēlēšanas esot pārāk nozīmīgas, lai 
paļautos tikai uz aģitāciju dažādos sociālajos 
tīklos.

pasaka, par ko jābalso
Uz to, ka vēlētāji varētu neuzķerties uz tradi-
cionālajām politiskajām reklāmām, norāda arī 
politologs Jevgēnijs Iļjinskis. Tamdēļ politi-
ķu komunikācija ar vēlētājiem caur sociālajām 
vietnēm varētu būt auglīgāka. «Ne velti pirms 
vēlēšanām daudzi politiķi ir parādījušies tādos 

portālos kā draugiem.lv, twitter.com un citos,» 
uzsver politikas eksperts.

Tāpat J. Iļjinskis ir pārliecināts, ka liela no-
zīme ir videi, kurā cilvēks dzīvo, jo, piemēram, 
daudzās darba vietās netieši tiek norādīts, par 
ko vajadzētu balsot.

«Protams, pašvaldību vēlēšanās tas ir daudz 
izteiktāks, taču domāju, ka situācija būs līdzīga 
arī tagad,» tā politologs.

Jelgavā – kampaņu atblāzma
Ja salīdzina priekšvēlēšanu aktivitātes, top 
skaidrs, ka daudz lielāka rosība un dažāda veida 
resursu un paņēmienu izmantošana Jelgavā 
aktīvi notiek pirms pašvaldību, nevis Saeimas 
vēlēšanām. To, iespējams, var izskaidrot ar to, 
ka neviens no Jelgavas domes valdošās poli-
tiskās elites parlamenta vēlēšanās nestartē. Uz 
to, ka ārpus galvaspilsētas, tostarp arī Jelgavā, 
priekšvēlēšanu drudzis ir jūtams minimāli, 
norāda arī LLU SZF dekāns un asociētais profe-
sors V. Bariss. «Ja Jelgavā ik pa laikam nenotiktu 
kādas politiskās debates, es teiktu, ka par vēlēša-
nu tuvošanos pilsētā, vismaz pagaidām, maz kas 
liecina,» uzsver B. Bariss. 

polittehnologi sevi izsmēluši?
Pieredzējušais Latvijas Radio žurnālists Aidis 
Tomsons, viesojoties portāla un žurnāla Jelgav-
nieki.lv redakcijā, atklāja, ka politisko reklāmu 
saturs un politiķu reklamēšanās šajās vēlēša-
nās mainījusies, ja salīdzina ar iepriekšējām. 
A. Tomsons Vienotības reklāmas kampaņu 
dēvē par garlaicīgu, arī TB/LNNK, kas šogad 
startē kopā ar Visu Latvijai!, netipiski sev pub-
liskajā telpā nemētājoties ar populistiskiem iz-
teikumiem, Saskaņas cents šajā reizē aktīvi cen-
šoties uzrunāt latviski runājošo auditorijas daļu 
un dara to neuzbāzīgā veidā, savukārt Par labu 
Latviju! mēģina uzrunāt krievvalodīgos. 

aģitācijai internetā šajās 
vēlēšanās būtiska loma

viens no politiķiem, kura priekšvēlēšanu 
plakāti ir manāmi vairākās pilsētas vietās, ir 
dainis liepiņš no apvienības Par labu Latviju!.

daži politiķi tomēr izmanto vecos labos 
aģitācijas veidus. j. sils savu plakātu 
nelikumīgi izkāris virs jelgavas rīgas šosejas.
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viesojoties portāla un žurnāla Jelgavnieki. lv 
redakcijā, satiksmes ministrs kaspars 
gerhards (tB/lnnk un Visu Latvijai!) 
uzsvēra, ka pašlaik spēkā esošais Zemgales 
plānošanas reģions jāsadala, izveidojot 
divus jaunus ar jelgavu un jēkabpili kā to 
kodoliem. 

«Zemgales plānošanas reģions pašlaik ir liela 
desa, kuram ir divi centri – Jelgava un Jēkabpils. 
Manuprāt, pareizāk būtu izveidot divus reģio-
nus, centrā liekot divas lielās pilsētas, kas attīstās, 
balstoties uz savām priekšrocībām,» pārliecināts 
satiksmes ministrs. Viņš norāda, ka Jelgavas ga-
dījumā viens no būtiskākajiem faktoriem varētu 
būt Rīgas tuvums. «Tas palīdz sekmēt uzņēmēj-
darbību un rūpniecību, jo inversotiem vairs 
nav tik būtiski, vai uzņēmums atrodas Tīrainē 
vai Ozolniekos,» pārliecināts K. Gerhards, kurš 
pabijis arī ekonomikas ministra amatā. 

Tāpat viņš ir pārliecināts, ka novadu refor-
ma nav nesusi gaidītos rezultātus, jo līdzekļu 
ietaupījums esot minimāls. «Es vienmēr esmu 
bijis par šādu divu plānošanas reģionu izveidi 
tagadējās Zemgales ietvaros. Tas ir nonsenss, ja 
cilvēkam no Jēkabpils policijas jābrauc uz Jel-
gavu tikai tamdēļ, lai nopirktu kādu detaļu, kas 
maksā piecpadsmit latus, ceļā iztērējot gandrīz 
tikpat daudz naudas,» tā satiksmes ministrs. 
Augstā amatpersona norāda, ka diskusijas par 
šo jautājumu jāaktualizē jaunajā Saeimas sa-
saukumā un valdībā. 

Park&ride – ne tik drīz
Ministrs atklāja, ka pašlaik tiekot domāts par 
to, kā ap Jelgavas teritorijā esošajām dzelzce-
ļa stacijām izveidot autostāvietas, lai veicinātu 
pilsētnieku ērtāku nokļūšanu uz Rīgas centru. 
Tiesa gan, tuvākajā nākotnē jelgavniekiem, vis-
ticamāk, šādu iespēju nesagaidīt.

Pēc tikšanās ar Jelgavas domes vadību, sa-
tiksmes ministrs atzina, ka visām iesaistīta-
jām pusēm ir jāvienojas par ap stacijām eso-
šo teritoriju piemērošanu tam, lai jelgavnie-
kiem, kuri ar vilcienu dodas uz Rīgu, būtu kur 
atstāt savus personīgos auto, tādējādi pilsē-
tā attīstot ta saukto park&ride iespēju. Satik-
smes ministrs gan kā šī projekta realizēšanas 
visticamāko laiku min 2014.-2017. gadu. «Tā-
pat uz priekšu iet projekts, kurā plānota pa-
sažieru vilciena sastāva atjaunošana, veicinot 
to, ka cilvēkiem pārvietošanās ar sabiedrisko 
transportu kļūs komfortablāka,» pārliecināts 
K. Gerhards. 

Augstā amatpersona norāda, ka Jelgavas 
dzelzceļa stacijas teritorijā, kur pašlaik atrodas 
muitas zona, varētu būt autostāvvieta. Savukārt 
atbildot uz jautājumu, kamdēļ šim mērķim ne-
tiek izmantots pie Cukurfabrikas esošais placis, 
kur savus auto varētu likt Pārlielupes iedzīvotā-
ji, K. Gerhards vien noteica, ka šajā gadījumā 
Jelgavas pašvaldībai esot jāvienojas ar uzņēmu-
mu Latvijas Dzelzceļš, un projekta realizācijai 
jācenšas piesaistīt struktūrfondu līdzekļus 

Venecuēlas nafta caur Jelgavu
Taujāts, kā noris sarunas par Venecuēlas naftas 
tranzītu uz Baltkrieviju caur Latviju, tostarp, 
Jelgavu, K. Gerhards norāda, ka baltkrievi esot 
ieinteresēti par to maksāt pēc iespējas lētāk, 
tamdēļ pragmatiski izvērtējot transportēšanas 
izmaksas, meklējot labāko piedāvājumu. Kopā 
ar Latviju uz Venecuēlas naftas transportēša-
nu cerot arī Ukraina un Lietuva. «Visātrākais 
transportēšanas veids ir caur mūsu valsti, saus-
zemes teritorijā to pārvadājot pa dzelzceļu,» tā 
ministrs. K. Gerhards uzsver, ka šī iespēja pa-
līdzētu sildīt atdzisušo Latvijas ekonomiku un 
gabals no pīrāga tiktu arī Jelgavai, jo līdz ar 
dzelzceļa mezgla noslogojuma palielināšanos 
vajadzēs vairāk strādnieku. Radīsies papildus 
darbavietas. 

nākotni saista ar Jelgavu
Ministrs atklāj, ka sevi uzskata par jelgavnie-
ku, jo te pavadījis bērnību un arī pašlaik viņam 
pilsētā piederot īpašums. 

«Arī mani vecāki ir atgriezušies un Jelga-

vā dzīvo jau desmit gadu, lai gan tēvs joprojām 
ik dienas brauc strādāt uz galvaspilsētu,» norā-
da K. Gerhards, piebilstot, ka savu nākotni lie-
lā mērā saistot ar šo pilsētu vai vismaz ar tās 
apkaimi. Katru sestdienu politiķis pavadot Jel-
gavā, jo laika ziņā tās esot trīsdesmit līdz četr-
desmit minūtes, kas nepieciešamas, lai nokļūtu 
darbā. Ja nebūtu tik aizņemts ministra darbā, 
labprāt izvēlētos mitināties šeit, nevis Rīgā.

Satiksmes ministrs arī uzsver, ka aktīvi se-
kojot līdzi notikumiem vietējā politikā. Tau-
jāts, kā vērtē partijas biedra un domes depu-
tāta Jurija Stroda līdzdarbošanos vienā koalī-
cijā ar Saskaņas centru, K. Gerhards vien izvai-
rīgi nosaka, ka šis jautājums neesot vērtējams 
tik viennozīmīgi, jo Zaļo un Zemnieku (ZZS) 
savienība un Vienotība, kas ir lielākais spēks 
domē, ir arī tuvākie partneri Saeimā. 

K. Gerhards atklāj, ka apsver iespējas kan-
didēt pašvaldību vēlēšanās, jo esot cieši saistīts 
ar pilsētu. 

redakcijas viesis

Zemgales plānošanas 
reģions jāsadala divos

tā kā satiksmes ministrs k. gerhards ir 
tik cieši saistīts ar jelgavu, viņš neizslēdz 
iespēju, ka kādreiz varētu kandidēt uz 
vietu pilsētas domē.
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partiju apvienības Vienotība Zemgales 
vēlēšanu apgabala saraksta līdere, 
kādreizējā laikraksta Diena galvenā 
redaktore sarmīte ēlerte uzskata, ka 
jelgavai jāatjauno kādeizējais rūpniecības 
un ražošanas lielpilsētas statuss, sekmējot 
to, ka jelgavā attīstās lieli un ārpus valsts 
robežām konkurētspējīgi uzņēmumi. 

politikā, lai uzlabotu Latviju
Taujāta, kamdēļ pēc tik ilgiem gadiem žurnā-
listikā nolēmusi pievērsties politikai, S. Ēlerte 
atbild, ka abām šīm jomām ir kas kopīgs – tās 
abas cenšas uzlabot pasauli. 

«Laikrakstam Diena vienmēr ir bijusi ļoti 
skaidra vīzija, kā ir jābūt, tāpat arī politikā tā-
dai vajadzētu būt,» skaidro S. Ēlerte, piebilstot, 
ka cilvēkam ir iespēja mainīt lietu kārtību pa-
saulē, taču liela daļa latviešu, lai neko mainīt 
nevēloties. «Man nav pieņemama šāda dzīves 
pozīcija. Divus gadus kopš vairs neesmu avī-
zē, es nolēmu iesaistīties politikā, lai uzlabo-
tu Latviju,» atklāj Vienotības Zemgales saraks-
ta līdere.

politiskā kultūra – zema
Deputāta kandidāte uzskata, ka vispirms ir 
jāmainās politiķiem, nevis vēlētājiem. Ētiskos 
standartus sabiedrībā lielā mērā nosaka tieši 
politiķi. «Ar ētisko standartu noteikšanu 
Latvijas politikā ir bijis ļoti slikti. Regulāri 

notiek tas, kas nav cienījamās rietumu de-
mokrātijās – ja cilvēks izdara pārkāpumu, ir 
bijusi redzama kāda sodāma rīcība, ne tikai 
krimināli, tad viņš ir ārā, taču Latvijas po-
litiskā elite šos cilvēkus neizmet, tie turpina 
grozīties šajā apritē atkal un atkal,» norāda 
S. Ēlerte. 

Kādreizējā Dienas galvenā redakto-
re uzskata, ka šīs Saeimas vēlēšanas būs ļoti 
nozīmīgas. «Pēc būtības šajās vēlēšanās izšķi-
ras mūsu ģeopolitiskā izvēle starp rietumiem 
un austrumiem. Ja šī izvēle būs austrumi, tad 
mēs pārņemsim to politikas stilu un kultūru, 
kam līdzi nāk augsta korupcija un dažāda vei-
da politbizness. Otra bīstamība noteikti būtu 
spiediens uz krievu valodu kā otro valsts va-
lodu,» tā S. Ēlerte.

Lielākā problēma – bezdarbs
S. Ēlerte uzskata, ka lielākā Zemgales, tāpat kā 
citu Latvijas reģionu, problēma ir lielais bez-
darbs. Tiesa gan, problēmas darba tirgū la-
bojamas ar izmaiņām izglītības jomā, kā arī 
ar sociālās un nodarbinātības politikas kursa 
maiņu. Braukājot pa Zemgali, S. Ēlerte no-
vērojusi, ka izveidojusies vesela ļaužu grupa, 
ko sauc par strukturālajiem bezdarbnie-
kiem, proti, iestājoties labākiem ekonomiska-
jiem apstākļiem, šie indivīdi darba tirgū tāpat 
nespēs atgriezties. «Viņi vienkārši sevi ir no-
robežojuši, un arī sabiedrība viņus ir norobe-
žojusi,» pārliecināta topošā politiķe.

Valstij esot vairāk jādomā, kā veicināt to, 
lai garantētā minimālā ienākuma pabalsta sa-

ņēmēji un tā sauktie simtlatnieki spēj atgriez-
ties darba tirgū. 

«Jāteic, ka ar lauksaimniecību gan viss ir 
kārtībā, ir spēcīgi lauksaimnieki, kuri nodar-
bojas ar graudkopību un piensaimniecību, taču 
lauksaimniecība neatrisina lauku problēmas,» 
skaidro S. Ēlerte, piebilstot, ka šāda saimnieko-
šana dod salīdzinoši maz darbavietu, tie esot 
padsmit cilvēki uz diviem un trim tūkstošiem 
hektāru zemes. 

Lai lauki attīstītos, nepieciešama cilvēku 
izglītošana, infrastruktūras attīstīšana, kā arī 
īpašu programmu ieviešana, lai dažādotu no-
darbošanos. 

Jelgavai jāatgūst senais spožums
«Jelgava vēsturiski ir bijusi ražošanas centrs un 
tai ir jābūt stiprai un ražojošai pilsētai,» norāda 
S. Ēlerte. 

Vienotības pārstāve atklāj, ka Latvijas rī-
cībā nākamajos četros gados būs trīs miljar-
di latu no Eiropas naudas. Lai izietu no krīzes 
gudrāki un stiprāki, mūsu valstij daudz vai-
rāk ir jāiegulda ražošanā, jāattīsta eksports un 
tam ir jānovirza šie līdzekļi, jo eksports ir tas, 
kas ārzemju tirgos pelna naudu. «Tas ir veids, 
kā mēs varam izsisties no trešās šķiras Eiro-
pas valsts, kāda esam pašlaik,» tā Saeimas de-
putāta kandidāte. Tamdēļ Jelgavā ir jāveidojas 
uzņēmumiem, kuri ir spējīgi šo Eiropas nau-
du apgūt.

Taujāta, kādas nozares mūsu pilsētā varē-
tu attīstīties, S. Ēlerte atbild, ka valsts nekādā 
mērā nedrīkst noteikt, kādiem uzņēmumiem 
un kur jābūt, taču kā vienu no iespējamajiem 
virzieniem min mašīnbūvi, kas šeit bijusi jau 
vēsturiski. 

«Es domāju, ka Amo Plant piemērs ir in-
teresants, jo parāda, ka daudzi uzņēmumi aus-
trumos varētu būtu ieinteresēti ražotni atvērt 
Eiropas Savienības valstī, kas atvieglotu pār-
došanas un izplatīšanas procesu šajā reģionā,» 
uzsver S. Ēlerte. Viņasprāt, Jelgavai šajā sistē-
mā varētu būt nozīmīga loma kā vietai, kas sa-
vieno austrumu un rietumu tirgus. 

jelgavai atkal jākļūst 
par rūpniecības centru

s. ēlerte atklāj, ka vēlas strādāt parlamentā, 
nevis kādā ministrijā, lai saprastu, kamdēļ 
saeima ir bijusi tik bezspēcīga.
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partiju apvienības Saskaņas centrs 
Zemgales vēlēšanu apgabala līderis 
Vitālijs Orlovs, viesojoties Jelgavnieki.lv 
redakcijā, atzīst, ka būt zinātājam kādā 
konkrētā jomā un vienlaicīgi pārzināt 
vesela reģiona problēmas ir ļoti grūti. 
Lai gan vislabāk viņš pārzina medicīnas 
jomu un redz nepieciešamos risinājumus, 
V. Orlovs gatavs rīkoties arī citu problēmu 
novēršanā. Galvenais, lai visi darbotos kā 
viena komanda. 

Sarunu V. Orlovs sāk, daloties pieredzē par Jel-
gavas LNT Līderu debatēs piedzīvoto: «Sen 
nebiju piedalījies šāda formāta debatēs. Jo 
pārsvarā visas televīzijas uzstāšanās bija sais-
tītas ar nozari, ko pārstāvu – medicīnu. Tajās 
jutos kā zivs ūdenī.» Viņš piekrīt skatītāju vēr-
tējumam, ka ir zaudējis pārējiem Jelgavas dis-
kusijas dalībniekiem, taču vainīga nav bijusi 
valodas barjera. 

V. Orlovs uzskata, ka viņa zaudējums de-
batēs saistīts arī ar zemu atpazīstamību Jelga-
vā un visā Zemgalē. «Zemgales vēlēšanu apga-
bals ir ļoti izstiepts ar Tukumu Kurzemes pusē 
un Jēkabpili Latgales pusē. Es Jēkabpilī esmu 
pazīstams, taču citur nē. Tāpēc stāvēt līdzās at-
pazīstamiem frakciju un apvienību vadītājiem 
Andrim Šķēlem un Augustam Brigmanim bija 
grūti,» teic V. Orlovs.

Diskusijas par Krievijas 
ietekmi ir populisms
Atbildot uz sabiedrībā valdošajām diskusijām 
par iespējamo Krievijas ietekmi uz dzīvi Latvijā 
gadījumā, ja Saskaņas centrs vadīs valdību, 
V. Orlovs vien noteic, ka tas ir tikai populisms.

«Jā, mēs jūtamies piederīgi lielajam kaimi-
ņam, jo mums ir kopīga valoda, kultūra, vēstu-
re, taču esam ļoti atšķirīgi. Es viennozīmīgi jū-
tos piederīgs Latvijai,» teic deputāta kandidāts, 
noliedzot arī, ka apvienība iestāsies par krievu 
valodu kā otro valsts valodu.

Arī ticībā visu 
nosaka personības
Atsaucoties uz pēdējā laikā aktuālām diskusi-
jām par Bībeles mācību skolā un ticības nozīmi, 
V. Orlovs atklāj, ka ir ticīgs, bet ne ortodoksāls. 
«Esmu padomju laika produkts, kad reliģiju ne-
atbalstīja. Gribu, lai sabiedrība ne tikai tic, bet 
arī pati domā. Nedrīkst skatīties televizoru un 
ticēt visam, ko rāda. Jālasa grāmatas, jāanali-
zē,» tā V. Orlovs. 

Viņš uzskata, ka baznīcai – katoļu, luterā-
ņu, pareizticīgo un baptistu – jāpastāv, taču val-
stij un sabiedrībai jāvēršas pret sektām. «Esmu 
saticis cilvēkus, kas sektām ziedo savus pēdējos 
iztikas līdzekļus. Pat tad, ja cilvēks saņem bez-
darbnieka pabalstu, daļu viņš ziedo tā sauktajai 
baznīcai,» teic deputāta kandidāts.

Viņš uzskata, ka arī baznīcā visu nosa-
ka personība. «Man ļoti patīk Jelgavas Vissvē-
tās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznī-
cas igumens Feofans, kura dievkalpojumus ap-
meklēju gan Rīgā, gan Jelgavā. Pēc tikšanās ar 
Feofanu sāku pārdomāt ticības nozīmi,» stās-
ta V. Orlovs.

Zināt vairākas valodas 
ir ierēdņa godaprāts
Deputāta kandidāts uzskata, ka nākotne būs 
tikai tiem, kas zinās vairākas valodas: «Saprotu, 
ka Latvija ir vienīgā vieta, kur dzīvo latvie-
ši, tāpēc valodas saglabāšana ir nācijas sagla-
bāšanas pamats. Taču vairāku valodu zināša-
na tikai paplašinās iespējas. To, vai izmantot 

darbā citu valodu, ir katra ierēdņa kompetence 
un godaprāts.»

saeimai jābūt 
kā komandai
V. Orlovs Saeimas darbā redz paralēles ar sporta 
komandu: «Saeimai jābūt komandai – valsts 
izlasei, kurā ir dažādu partiju pārstāvji, kas 
strādā vienam mērķim – aizstāv valsts un iedzī-
votāju intereses. Arī sportā galvenais ir sasniegt 
rezultātu, neatkarīgi no tā, vai komandā spēlē 
krievi, latvieši vai citu tautību pārstāvji.» 

v. orlovs: jūtos 
piederīgs latvijai

v. orlovs uzskata, ja jebkura valsts redz 
latvijā tikai reģionu savas produkcijas 
noietam, nevis valsti, kurā jāinvestē.
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redakcijas viesis

d. liepiņš saeimā sola 
lobēt jelgavas intereses

Jelgavas domes deputāts, uzņēmējs un rīgas pašvaldības SIA Rīgas Centrāltirgus valdes 
priekšsēdētājs dainis Liepiņš, kurš šajās Saeimas vēlēšanās no saraksta Par labu Latviju! 
kandidē Zemgales vēlēšanu apgabalā, uzsver, ka, strādājot parlamentā, turpinās 
darboties jelgavnieku labā. 

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

«Es centīšos rast Saeimā domubiedrus, kuri sa-
pratīs, ka pilsētas pārvaldes domāšanas veids ir 
jāmaina. Nedrīkst būt tāda situācija, ka lēmumi 
tiek pieņemti bez diskusijām un ikviens iebil-
dums tiek uzskatīts kā vēršanās pret šiem cilvē-
kiem, lai gan ikkatram ir tiesības uzdot jautāju-
mus un saņemt atbildes,» uzsver D. Liepiņs.

iespēja kontrolēt domes darbu
Pēc pusotra gada darbošanās Jelgavas domē 
izgaismojušās arī pretrunas likumdošanas 
līmenī, kuru dēļ iespējama savtīga un nede-
mokrātiska domes pārvaldība, kas sekmē to, 
ka iedzīvotāji ir panīkuši un nevēlas iesaistī-
ties nedz politiskās, nedz sociālās aktivitātēs. 
Saeimas deputāta kandidāts ir pārliecināts, ka 
to iespējams mainīt ar centrālās varas resur-
siem, kaut vai elementāri mainot likumdoša-
nu, jo pašlaik esot tā, ka puse no tām darbī-
bām, kas nepatīk jelgavniekiem, tajā skaitā ne-
demokrātiska pārvalde, apšaubāma naudas iz-
lietošana un citas, īstenībā tiek veiktas likumu 
ietvaros, izmantojot tās nepilnības. 

«Pašvaldība prasa lielākas tiesības lemt 
gan par nodokļiem, gan administratīvi. Zinā-
mā mērā noteikti var piekrist, taču pastāv arī 
risks, ka pie tādas politiskās situācijas, kāda tā 
ir Jelgavā, šāda centrālās varas uzticība sniedz 
iespējas rīkoties nedemokrātiskāk tiem spē-
kiem, kuri pašlaik pārvalda pašvaldību,» uz-
sver D. Liepiņš. 

Labāk darīt, nevis sēdēt malā
«Lamāt un gānīt parlamentu ir vieglāk, nekā 
iesaistīties un piedalīties sasāpējušo problēmu 
risināšanā. Es tomēr nolēmu būt to pusē, kuri 
dara, nevis to, kuri tikai saka, ka viss ir slikti,» 
lakoniski savu vēlmi startēt Saeimas vēlēšanās 
pamato deputāta kandidāts.  

Pašlaik daudzas partijas solot vienkāršā cil-
vēka intereses likt kā primārās, taču uzdodot 
elementāru jautājumu par kādu konkrētu no-
zari un ko tajā vajag mainīt, liela daļa atrunā-
jas, ka neko ietekmēt nevarot. «Lai kaut ko mai-
nītu, katram politiķim sev jāuzdod jautājums – 
vai esi darījis visu iespējamo, lai cīnītos par sev 
uzticēto nozari. Arī viens ir karotājs, ja tam ir 
sabiedrības atbalsts,» pārliecināts politiķis.

D. Liepiņš atklāj, ka no vecākiem mantojis 

taisnīguma sajūtu, tamdēļ uzskata, ka pirmā lie-
ta, kas jāveic, lai kādu nozari sakārtotu – jādara 
viss iespējamais, lai tās pakalpojumi kļūtu pieeja-
mi ikvienam. «Lai vienkāršie cilvēki varētu dzī-
vot vieglāk, viss ir jāsakārto tā, lai uzņēmējiem, 
skolotājiem un citiem nevienā brīdī nebūtu jā-
aizdomājas par politiku un to, kāda partija paš-
laik ir pie varas un ko tas maina manā dzīvē. Tad 
cilvēks var domāt par ģimeni, atpūtu un darbu,» 
tā D. Liepiņš, piebilstot, ka pašlaik tā neesot. 

Viņš, kā Rīgas Centrāltirgus valdes priekšsē-
dētājs, novērojis, ka ogu, dārzeņu un citu pro-
duktu tirgotāji pašlaik tiekot pārlieku apgrūtinā-
ti ar to, ka viņiem jādomā, kādas atļaujas vajag, 
kur tās saņemt un citas līdzīgas problēmas.

saeimā jābūt profesionāļiem
Saeimas deputāta kandidāts skaidro, ka piekri-
tis aicinājumam startēt vēlēšanās, jo uzskata, 
ka viņa pieredze dažādu valsts uzņēmumu 
valdēs, kā arī spēja veiksmīgi vadīt savu privāto 
biznesu arī ekonomiski spiedīgajos apstākļos 
var palīdzēt Latvijai izkļūt no krīzes, kādā tā 
pašlaik ir pie varas esošo cilvēku nemākulīgas 
saimniekošanas dēļ. 

Viņš atgādina, ka ilgu laiku pavadījis dažā-
dās valsts uzņēmumu padomēs, un valsts lie-
lā mērā ir tāds pats uzņēmums kā Ceļu satik-
smes drošības direkcija, lidosta Rīga un citi, un 
tās padomē esošo cilvēku uzdevums ir noteikt 
mērķus un kontrolēt, kā tie tiek izpildīti. «Lat-
vijas lielākā problēma ir bezmērķīga rīkošanās 
ar valsts naudu,» spriež D. Liepiņš. 

D. Liepiņš ir pārliecināts, ka līdz šim val-
dībā saimniecisku cilvēku nav bijis: «Pie mums 
pieredzējuši deputāti skaitās bārmeņi, spor-
tisti un aktieri, kuri vairākus gadus pavadījuši 
parlamentā. Izskatās tā, ka visi teorētiski zina, 
kas un kā ir jādara, taču praksē tas neīstenojas, 
jo starp šādu formālu darbošanos pazūd lietas 
būtība, proti, strādāšana cilvēka interesēs.» 

Abi rezultāti vienlīdz labi
«Neatkarīgi no tā, kāds būs rezultāts parlamen-
ta vēlēšanās, es esmu gatavs startēt arī nāka-
majās pašvaldību vēlēšanās!» atklāj D. Liepiņš. 
Viņš cer, ka šajā laikā izdosies arī gūt arvien 
jaunus atbalstītājus un domubiedrus Jelgavā, 
lai izdotos realizēt pilsētniekiem dotos solīju-
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mus un padarīt dzīvi Jelgavā daudz labāku un 
investoriem daudz pievilcīgāku. «Ja es redzētu, 
ka kāds ar savām zināšanām un entuziasmu ir 
gatavs mani aizstāt, es akceptētu viņa darbo-
šanos,» tā D. Liepiņš, piebilstot, ka nedz Jelga-
vas domes, nedz Saeimas deputāta vieta neesot 
ambīcija, bet gan vēlme līdzdarboties, veicinot 
gan dzimtās pilsētas, gan valsts izaugsmi. 

«Man patiesībā ir ļoti viegli startēt šajās Sa-
eimas vēlēšanās, jo abi divi rezultāti ir vienlīdz 
labi. Esmu gatavs ar gandarījumu darboties Jel-
gavā, no otras puses – būšu priecīgs, ja būs ie-
spēja darboties Saeimā, jo tā būs efektīva iespē-
ja komunicēt ar cilvēkiem par to, kādai jābūt pil-
sētas pārvaldībai un pienākumiem un kā tos pa-
nākt,» skaidro Jelgavnieki.lv redakcijas viesis. 

pusotrs gads Jelgavas domē
Pēc vairāk nekā gada darbošanās Jelgavas 
domē, deputāts un uzņēmējs D. Liepiņš atklāj, 
ka nenožēlo palikšanu ārpus domes valdošās 
koalīcijas, taču piecus pāri palikušos deputātus 
par īstu opozīciju neuzskata.

«Visi tā sauktie pozīcijā esošie deputāti savā 
starpā ir saistīti gan ar dažādiem uzņēmumiem, 
gan ir tiešā vai netiešā veidā atkarīgi viens no 
otra, piemēram, skolas direktori ietekmē pilsē-
tas administrācijas labvēlība, tamdēļ nav iedo-
mājams, ka viņa kāda lēmuma pieņemšanā va-
rētu balsot pret,» uzsver D. Liepiņš.

Viņš esot pilsētas mēram Andrim Rāvi-
ņam (Zaļo un Zemnieku savienība) piedāvā-
jis sadarbību, domes priekšsēdētājs šai saru-
nai esot veltījis nepilnas piecas minūtes un ar 
to viss beidzies. 

Ko man nožēlot? Es neliekuļoju, jo šajā in-
tervijā saku to pašu, ko teicu pirms pašvaldību 
vēlēšanām. Joprojām uzturu tos pašus ideālus 
par apaļo galdu kā labāko lēmumu pieņemša-
nas veidu, tāpat esmu pret visām pārmērībām 
Jelgavas pašvaldības tēriņos – Jelgavas Ledus 
sporta skolu, Jelgavas Vēstnesi un citām lietām, 
kurās nauda krīzes laikā burtiski tiek izšķiesta 
vējā. No tā ne mirkli neatkāpjos,» uzsver Jelga-
vas domes deputāts. 

Zina, ko nozīmē iebilst kliķei
D. Liepiņš atklāj, ka līdz ar nostāšanos pret 
domes valdošajiem spēkiem, uz savas ādas 
izjutis to, kā Jelgavā ar pašvaldības administra-
tīvajiem resursiem var cīnīties pret sev nelojā-
lajiem cilvēkiem, piemēram, pirms gada viņa 
īpašuma zāles garumu skrupulozi esot uzrau-
dzījusi pilsētas pašvaldības policija. «Tikko kā 
tā manā īpašumā bija piecpadsmit centimetri 
un uz augšu, tā sastādīja administratīvo proto-
kolu, lai gan blakus esošajā pašvaldības īpašumā 
balandas bija cilvēka augumā,» atklāj deputāts. 
Viņš gan piebilst, ka šīs un citas darbības uzska-

tot par sīkām nelietībām, kuru dēļ viņš negraso-
ties kaut ko mainīt savā darba stilā. 

Taču problēma esot sabiedrības vienaldzī-
gā attieksme. Kā piemēru viņš šeit min Jelgavā 
ik pavasari organizēto bedru akciju, kurā pie-
dalās tikai pāris mašīnu, lai gan par lielajām 
bedrēm pilsētā neapmierinātību izsaka daudzi. 

Tāpat D. Liepiņu uztrauc, ka visi tie cilvēki, 
kas tieši vai netieši atbalstījuši vai tikai ir bijuši 
pazīstami ar viņu, nevienā pašvaldības struk-
tūrā vairs nestrādā, ar formālām atrunām, kā-
pēc tieši šiem cilvēkiem darbs bijis jāpamet. 

neapmierināts ar mēra darbu
Tāpat D. Liepiņš uzskata, ka Jelgavas mērs 
A. Rāviņš pilsētā ieviesis autoritatīvu pārvaldes 
stilu, par ko liecinot arī tas, ka neviens no paš-
valdības un tai pakļautajām iestādēm nav uz-
skatāms par personību. «Nav arī neviena, kurš 
būtu spējīgs kaut ko argumentēt, un, protams, 
arī šī atkarība no domes vadības labvēlības, jo, 
piemēram, slimnīcas galvenais ārsts, tāpat kā 
skolas direktore un kultūras nama vadītājs ir 
tiešā veidā pakļauti pašvaldības administrāci-
jai,» tā D. Liepiņš.

Atzīst kļūdas 
Kontekstā ar pagājušajām pašvaldību vēlēša-
nām, D. Liepiņš atzīst, ka biedējums par pār-
maiņām pilsētā bijis par strauju, jo cilvēki no-
balsoja nevis par A. Rāviņu un viņa realizēto 
politiku, bet gan par to, lai Jelgavā nekas ne-
mainītos, jo daudziem, it īpaši pašvaldībai pie-
tuvinātajiem cilvēkiem, pārmaiņas asociējas ar 
domu, ka kaut kas varētu mainīties viņu pašu 
dzīvē. «Taču pārmaiņas ir notikušas šā vai tā, 
jo krīze savas korekcijas ir ieviesusi visās dzīves 
jomās. Ja vēlēšanas būtu šodien, tad pie tiem 
apstākļiem, kā Rāviņš ir strādājis pēdējā gada 
laikā, kad nepārtraukti ir veiktas savtīgas un 
nesaprotamas rīcības, esmu pārliecināts, ka 
gūtu lielāku atbalstu,» spriež deputāts. 

d. liepiņš piekritis aicinājumam startēt vēlēšanās, jo uzskata, ka viņa pieredze dažādu 
valsts uzņēmumu valdēs, kā arī spēja veiksmīgi vadīt savu privāto biznesu arī ekonomiski 
spiedīgajos apstākļos var palīdzēt latvijai izkļūt no krīzes.



14  2010.  G A dA  S e p T e M B r I S  •  N r .  9  ( 85 )

jelgavā vēl daudz kas darāms 
drošības uzlabošanai

Iekšlietu ministre Linda Mūrniece (Vienotība) un Valsts policijas priekšnieks Valdis Voins, 
viesojoties žurnāla un portāla Jelgavnieki.lv redakcijā, atzīst, ka pilsētā daudz kas vēl 
darāms, lai uzlabotu drošību, jo Jelgavas tirgū ir labvēlīga augsne noziedzībai, tāpat to 
var veicināt diennakts tumšajā laikā daudzviet neapgaismotās ielas. 

redakcijas viesi

G a ļ i n a  S t u b a i lo va ,  r o l a n d S  b a r ta š e v i c S 
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Jelgava asociējas 
ar plūdiem
Abas augstās amatpersonas atklāj, ka ar Jelgavu 
saskarsme ir reta, taču savs priekšstats par pilsētu 
viņiem ir. «Pirmais vizuālais iespaids, iebraucot 
Jelgavā, ir skaistā Jelgavas pils,» uzskata L. Mūr-
niece. Viņa bilst, ka pēc šī pavasara paliem 
Jelgava noteikti asociēsies arī ar tiem. «Ja agrāk 
visi, runājot par plūdiem, iedomājās Jēkabpi-
li, tad pašlaik tā ir Jelgava. Jo Jēkabpilī un citur 
parasti applūst pļavas, bet no Jelgavas tika evaku-
ēts visvairāk cilvēku,» stāsta L. Mūrniece.

tirgus – labvēlīga vieta 
noziedzībai
Pēc Jelgavas tirgus apmeklējuma 18. augustā 
iekšlietu ministre un Valsts policijas priekš-
nieks žurnālam Jelgavnieki.lv atzina, ka situā-
cija tirgus teritorijā ir nepieņemama – daudzas 
pažobeles un kopējā vide ļauj attīstīties nele-
gālai cigarešu un alkohola tirdzniecībai, kā arī 
citiem likumpārkāpumiem.

Tirgu amatpersonas apmeklēja kopā ar 

Latvijas Tirgu savienības valdes priekšsēdētā-
ju un Jelgavas domes deputātu Daini Liepiņu 
(Par labu Latviju!), kura vadīto Rīgas Centrāl-
tirgu uzslavēja cīņā ar kontrabandas precēm. 

«Jelgavas tirgū ir briesmīgi apstākļi. Sakār-
tot tirgu ir pašvaldības atbildība, taču arī tā va-
dītājs var daudz paveikt, pareizi saimnieko-
jot un pat neieguldot lielus līdzekļus,» uzska-
ta L. Mūrniece.

Iekšlietu struktūru vadītāji bilst, ka Latvi-
jā nav daudz pilsētu, kurās tirgus ir pašvaldību 
valdījumā. Piemēram,  Liepājā un Ventspilī si-
tuācija ir laba.

«Tirgus ir neatņemama pilsētas sastāvdaļa. 
Rīgā tūristi, izejot Vecrīgu, kā nākamo objektu 
apskata tirgu, jo vēlas izjust vietējo kolorītu, ie-
dzerot kādu alus kausu un parunājot ar pārde-
vējiem. Bet Jelgavas tirgū aktīva darbība notiek 
tikai no rītiem, lai gan tam būtu jāstrādā visu 
dienu,» tā V. Voins.

Valstī noziedzība 
mazinājusies
Kaut gan daudzi eksperti un sabiedrība progno-
zēja, ka ekonomiskajai krīzei pieaugot, krimino-
gēnā situācija valstī būtiski pasliktināsies un po-

licija ar to netiks galā, noticis gluži pretējais – 
dažos segmentos noziedzības līmenis pat ir ma-
zinājies, turklāt policisti spiedīgajos apstākļos 
guvuši motivāciju strādāt, atzīst ministre.

L. Mūrniece atklāj, ka pērn noziedzības lī-
menis valstī samazinājies par aptuveni 14 pro-
centiem salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 
bet šīgada septiņos mēnešos tās kritums ir par 
10 procentiem, salīdzinot ar pagājušo gadu. 
Turklāt arī iedzīvotāju uzticības līmenis polici-
jai ir ievērojami pieaudzis tieši šogad. 

Apgaismotas ielas 
samazina noziedzību
Viens no efektīviem veidiem, kā samazināt no-
ziedzību, ir izgaismot ielas diennakts tumšajā 
laikā, arī iedzīvotāji jūtas daudz drošāk nekā ejot 
pa neizgaismotām teritorijām, kas ir piemēro-
tas likumpārkāpēju darbībām, uzsver redakcijas 
viesi, norādot, ka Jelgavā diemžēl pilsētas vadībai 
šis drošības aspekts nav no prioritārajiem.

«Mēs jau vairākkārt esam tikušies ar paš-
valdību vadītājiem, lai pārrunātu šo tēmu. It 
sevišķi aktuāli tas ir lielajās pilsētās, arī Jelga-
vā,» stāstīja V. Voins. «Taču gan mēs, gan Iekš-
lietu ministrija to vadībai var tikai ieteikt pa-
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domāt par kādu piemērotu rīcību situācijas uz-
labošanai, ne pavēlēt.» 

Diskusijā iesaistījās arī D. Liepiņš, kurš no-
rādīja, ka, pat vienā no pilsētas centrālajām ie-
lām – Zemgales prospektā, kas tālāk pāriet 
Akadēmijas ielā, ziemā pēc tumsas iestāšanās 
drīz vien tiek izslēgts arī apgaismojums. «Kā lai 
cilvēki droši tiek mājās no stacijas šādā situāci-
jā? Par bērnu laišanu ārā vispār nav ko runāt!» 
viņš ir sašutis, norādot, ka ar šādām sūdzībām 
pie viņa vērsušies arī vairāki iedzīvotāji.

Deputāts norāda, ka par to vairākkārtīgi kopā 
ar citiem opozīcijas kolēģiem ir aizrādījis domes 
vadībai, kura gan visu laiku aizbildinās ar to, ka 
ilgāka apgaismojuma uzturēšanai nav naudas, 
kaut gan tajā pat laikā tā atrodas citām lietām.

«Bet ir taču metodes, lai to izdarītu eko-
nomiski. Piemēram, ik pa laikam tiek izgud-
rotas arvien modernākas un ekonomiskākas 
spuldzes, kuru patērētās elektroenerģijas dau-
dzums sarucis pat līdz 50 procentiem, atšķirī-
bā no parastajām kvēldiega spuldzēm. Turklāt 
ir taču iespējams ar dažādu projektu palīdzī-

bu apgūt Eiropas Savienības fondu naudu, lai 
vismaz daļā pilsētas izveidotu ekonomisku ap-
gaismojumu,» skaidro deputāts.

Viņam piekrīt arī V. Voins un L. Mūrnie-
ce, sakot, ka citās pilsētās, piemēram, Valmie-
rā, šī problēma ir veiksmīgi atrisināta, tādēļ tur 
cilvēki tumšā laikā jūtās daudz drošāk, jo vide 
ir izgaismota.

pašvaldības policija 
lojāla domei
Ik pa laikam valdībā tiek spriests par to, vai 
nevajadzētu likvidēt pašvaldību policijas, vai 
arī daļu no tām integrēt VP sistēmā, tādējādi 
būtiski ietaupot līdzekļus, kas it sevišķi nozī-
mīgi ir ekonomiskās krīzes laikā. Līdz šim gan 
atbalstu šāds priekšlikums nav guvis, jo pašval-
dību vadītājiem tas ir ļoti nozīmīgs veids, kā 
pēc saviem ieskatiem pārvaldīt zem sevis esošo 
sistēmu, atzīst iekšlietu ministre. 

Viņai piekrīt arī VP priekšnieks Valdis  Voins, 
kurš norāda, ka šādas pašvaldību privātās struk-
tūras pat vairāk atgādina tādas kā to vadītāju per-

sonīgās armijas. Abas amatpersonas min, ka šajā 
ziņā no lielajām pilsētām izņēmums ir Valmiera, 
kurā nepastāv un nepastāvēs pašvaldības polici-
ja, jo tur ir izstrādāta shēma, ka ar visu nepiecie-
šamo galā veiksmīgi tiek VP darbinieki. 

«Ideāls sadarbības paraugs starp abām insti-
tūcijām ir Liepājā, kur tās ikdienā strādā roku 
rokā, sadalot savā starpā funkcijas un uzdevu-
mus, ar ko katrs nodarbojas. Savukārt Ventspilī 
situācija ir radikāli pretēja,» stāsta L. Mūrniece.

Ir pašvaldības, ar kurām var viegli sastrā-
dāties, bet ir arī tādas, ar kurām tas nav iespē-
jams. Ministre uzsver, ka galvenais, lai ieintere-
sēta sadarboties ir konkrētā pašvaldība, ne ti-
kai VP, kas vienmēr ir atvērta sarunām.

Ministrs ir tikai tiesīgs atzīt vai neatzīt paš-
valdības izvirzīto kandidātu tās policijas vadītā-
ja amatam, citas teikšanas Iekšlietu ministrijai 
nav. Tādēļ šis mehānisms likumdošanā nav pār-
domāts, uzsver L. Mūrniece un V. Voins, norā-
dot, ka par pašvaldības policijas priekšnieku var 
iecelt pat cilvēku, kas jau agrāk bijis tiesāts. Tā-
pat arī citos tās amatos drīkst strādāt personas, 
kas iepriekš bijušas krimināli sodītas.

Tādēļ nav pārsteigums, ka pašvaldības po-
licisti bieži vien atļaujas darīt nepieļaujamas 
lietas, kā tas, piemēram, bijis pēdējos skaļā-
kajos gadījumos Jelgavā, kad divi policisti bija 
smagi piekāvuši kādu vīrieti, kas no gūtajām 
traumām mira, nodarījuši miesas bojājumus 
diviem jauniešiem pie naktskluba, kā arī uz ie-
las grūstījuši kādu māti ar bērnu, piekrīt abas 
augstās amatpersonas.

«Katrā ziņā pagaidām vēl nav zināma tāda 
pašvaldība, kas grasītos likvidēt savu policiju. 
Vairākkārt par to ir diskutēts Rīgā – manuprāt, 
pat kopš tās pašvaldības policijas izveides, ik 
pa laikam tiek spriests arī par likvidēšanu, taču 
parasti tas beidzās ar lielu traci, jo mērs negri-
bētu atteikties no savas armijas,» teic L. Mūr-
niece, norādot, ka arī citās pašvaldībās situāci-
ja ir ļoti līdzīga. 

viesojoties portāla un žurnāla Jelgavnieki.lv redakcijā, iekšlietu ministre linda Mūrniece 
un valsts policijas šefs norāda, ka jelgavas tirgū ir labvēlīga vide noziedzībai.
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drošība

r o l a n d S  b a r ta š e v i c S 

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

pie skolām 
ierobežots ātrums
«Manuprāt, viens no galvenajiem drošības fak-
toriem skolēnam bez situācijas un apstākļiem 
mācību iestādē ir arī nokļūšana līdz tai,» vie-
dokli par bērnu drošību izsaka Jelgavas Izglītī-
bas pārvaldes (JIP) vadītāja Gunta Auza. «Šajā 
ziņā ļoti liela nozīme ir tieši tam, ka pie visām 
pilsētas pirmskolas un pārējām mācību iestā-
dēm ir izveidoti tā dēvētie guļošie policisti jeb 
ātrumvaļņi, kas samazina bīstamo satiksmes 
intensitātes līmeni to tuvumā. Turklāt daudz-
viet arī brauktuves un gājēju ietves ir norobe-
žotas ar aizsargbarjerām, lai bērni nešķērsotu 
ielu tam neparedzētās vietās.»

Tāpat viņa uzsver, ka pozitīvi ir pašvaldī-
bas noteiktie transportlīdzekļu satiksmes āt-
ruma ierobežojumi pie mācību iestādēm tieši 
septembra sākumā, kas pasargā no ceļu satik-
smes negadījumu iespējamības.

skolām jādomā 
par bērnu drošību
Tāpat liela nozīme ir arī tam, kā mācību iestādē 
tiek izveidoti iekšējās kārtības noteikumi, kuros 
ietverts jautājums par drošības nodrošināšanu, 
uzskata pārvaldes vadītāja. «Kā to īstenot – ar 
pastāvīga dežuranta palīdzību, slēdzot durvis, 
pieaicinot Jelgavas pašvaldības policijas in-
spektoru, katras skolas vadība izvēlas pati, no-
teicošais ir vēlamais efekts.»

Labu piemēru skolēnu drošības nodroši-
nāšanā viņa min Jelgavas Spīdolas ģimnāziju, 
kur skolas dežurants reģistrē visas personas, 
kuras ienākušas mācību iestādē, ar ko tās vēlē-
jušās tikties un tamlīdzīgi, uzsverot: «Šādā vei-
dā daudziem vecākiem, it sevišķi tiem, kuru at-
vases tikai sākušas skolas gaitas, tiek palīdzēts 
orientēties jaunajā skolā, jo dežurants to var iz-
rādīt.»

Taču šāda apmeklētāju reģistrēšanas sistē-
ma ne vienmēr var būt efektīva, uzskata Valsts 
policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas 
iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā in-
spektore nepilngadīgo noziedzības novēršanas 
jomā Tatjana Flandere: «Skolās, kur mācās liels 
skaits mazāko klašu bērni, piemēram, 3. un 4. 
pamatskolā, to būtu grūti izdarīt, jo mācību ies-
tādes apmeklē arī daudzi vecāki. Tādējādi, ma-
nuprāt, nemaz fiziski nebūtu iespējams reģis-
trēt visus, kuri ienāk skolā, un jautājums – vai 
to vispār vajag darīt un cik tas ir lietderīgi?»

Par drošības nodrošinājumu, slēdzot mācī-
bu iestādes durvis, G. Auza teic, ka to bez sa-
režģījumiem iespējams izdarīt tikai pirmsko-
las mācību iestādēs jeb bērnudārzos, jo lielajās 
skolās arī bērnu plūsmas ir lielas, tādēļ tas nav 
tik viegli īstenojams. Turklāt tas papildu neēr-
tības radītu arī bērnu vecākiem, kuri bieži ap-
meklē mācību iestādes.

«Turklāt durvju slēgšana mācību laikā ir 
koks ar diviem galiem – proti, no vienas puses 
varbūt tiešām skola tādējādi būtu vairāk pa-
sargāta no svešu personu iekļūšanas un bērnu 
pārkāpumiem, taču tajā pat laikā šāda situācija 
rada papildus draudus, piemēram, ugunsgrēka 
gadījumā aizslēgtā ieeja un izeja var radīt tra-
ģiskas sekas,» uzsver T. Flandere.

G. Auza vēl piebilst – kaut gan pirmskolas 
izglītības iestādēs tiek slēgtas ēku durvis, vār-
tiņi ne vienmēr. Tas tādēļ, lai teritorijā ērti var 
iekļūt vecāki vai citi bērnu piederīgie. To bie-
ži vien izmanto vietējie iedzīvotāji, kas mēdz 
šķērsot iestādes teritoriju, lai izietu kaut kur pa 
taisno, un līdz ar to bieži aizmirst aiztaisīt vār-
tiņus. Tādēļ JIP vadītāja aicina iedzīvotājus būt 
saprotošiem un uzmanīgākiem, proti, rīkojo-
ties līdzīgi, vismaz atcerēties pievērt vārtiņus.

Videonovērošanai – 
būtiska loma
Pagaidām tikai trijās Jelgavas skolās – Valsts 
ģimnāzijā, 1. ģimnāzijā un 5. vidusskolā – ir 

ieviesta videonovērošanas sistēma. G. Auza 
uzsver, ka tam ir būtiska nozīme dažādu skolēnu 
pārkāpumu uzmanīšanā vai konstatēšanā, un 
tas ir labs līdzeklis nepiederošu personu kon-
trolēšanai, kā arī cīņai pret huligāniem, jo labi 
zināms, ka agrāk bieži vien skolām tika izsistas 
logu rūtis vai nodarīti citādi bojājumi.

«Tas tādēļ, ka minētās mācību iestādes at-
rodas blakus ielām, kur ir intensīva transpor-
ta satiksme, kā arī tās teritorijās ir liela gājē-
ju intensitāte. Piemēram, 5. vidusskolas teri-
toriju šķērso liela daļa iedzīvotāju, kas vēlas 
no Māras ielas iziet uz Aspazijas ielu vai otrā-
di. Pie 1. ģimnāzijas ir līdzīga situācija, jo sko-

las teritorija atrodas vairāku ieliņu un kvar-
tālu krustpunktā. Savukārt Valsts ģimnāzija ir 
viena no pilsētas centrālajām skolām, kur pa-
tiešām ir lielas cilvēku un satiksmes plūsmas, 
turklāt vēl blakus atrodas sporta halle,» skaid-
ro G. Auza.

Citās pilsētas mācību iestādēs tuvākā nā-
kotnē nav plānots ierīkot videonovērošanu, jo 
pagaidām nav tādas nepieciešamības, un paši 
darbinieki ar visu tiekot galā veiksmīgi, norāda 
izglītības speciāliste, piebilstot, ka par šādu ie-
spēju varētu vienīgi spriest kāda izdevīga pro-
jekta gaitā.

Ozolnieku vidusskolas direktore Klāra Ste-
panova atklāj, ka videonovērošanas sistēma, kas 
šī gada pavasarī uzstādīta gan skolas iekšienē, 

Sākoties jaunajam mācību gadam, atkal aktualizējas jautājums par 
bērnu drošību, it sevišķi tuvojoties tumšajiem ziemas mēnešiem. Par to 
atbildīgās institūcijas un iestādes norāda, ka bērnu drošība Jelgavā un arī 
Ozolniekos ir viena no prioritātēm, un par to tiekot pienācīgi domāts. Tiesa 
gan, līdzekļu taupīšanas labad daudzas Jelgavas ielas ir neapgaismotas.

skolēni mācās 
drošās skolās, taču 
mājās iet tumsā

Durvju slēgšana nav 
labākais veids, kā 
novērst svešinieku 

iekļūšanu skolā
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gan ārpusē, sniedz lielu ieguldījumu drošības 
jomā. «Manuprāt, tas disciplinē sabiedrību – 
gan tos, kas skolas iekšienē grib pastrādāt ko ne-
lāgu, gan tos, kas ir ārpusē,» viņa komentē.

Drošība būtiska arī 
bērnudārzos
Videonovērošanas priekšrocības atzinīgi 
novērtē arī Ozolnieku pirmskolas izglītības ies-
tādes Zīlīte vadītāja Evija Uzare, stāstot: «Šāda 
sistēma pie mums tika uzstādīta pirms četriem 
gadiem, un kopš tā laika bijis tikai viens ga-
dījums, kas saistīts ar nepiederošas personas 
mēģinājumu iekļūt ēkā. Turklāt mums vairs 
nav jāraizējas par huligānu nodarītiem pos-
tījumiem un garāmgājēju atstātajiem atkritu-
miem, kas pirms tam bija visai ierasts – izsisti 
logi un citi apskādējumi, bet sētniekam katru 
rītu jāvāc dažādas samestās drazas.» Viņa 
uzsver, ka arī Zīlītes filiālē ir ierīkota vidoeno-
vērošana, kas pasargā to no līzīgiem gadījumi-
em. Piebilstams, ka bērnu dārza ēkas durvju 
atvēršanai tiek izmantotas elektroniskās kodu 
kartiņas, kas tiek izdalītas bērnu vecākiem, bet 
tā filiāles durvis var atdarīt, tikai zinot un no-
spiežot noteiktu ciparu kodu.

palīdz arī Jelgavas
pašvaldības policisti
Ar sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzī-
šanu desmit Jelgavas mācību iestādēs nodar-
bojas arī Jelgavas pašvaldības policijas (JPP) 
darbinieki, kuri ikdienā veic arī nozīmīgu pre-
ventīvo darbu galvenokārt tieši ar bērniem 
un jauniešiem. «Policijas inspektora nepiecie-
šamību mācību iestādes lūdz pašas vai arī to 
pieprasa Izglītības pārvalde,» skaidro JPP sa-
biedrisko attiecību speciāliste – juriste Sandra 
Reksce, norādot, ka pēdējā skola, kurā darbu 
sācis inspektors, ir Jelgavas Vakara (maiņu) 
vidusskola.

Minētajā mācību iestādē strādājošais JPP 
Patruļpolicijas nodaļas inspektors Kaspars 

Ērglis teic, ka šajā skolā par svešu vai aizdo-
mīgu personu darbībām īpaši nav jāuztrau-
cas, jo tādas tur viņa darba laikā vēl nav ma-
nītas. Lielākais darba apjoms ir smēķētāju ap-
karošanā – lai to nedarītu nepilngadīgie, bet 
pieaugušie ievērotu noteikumus, kā arī, pie-
mēram, lai audzēkņi citu klātbūtnē nelie-
to necenzētus vārdus vai nekautos. Līdzīgi ir 
arī citiem JPP skolu inspektoriem, kuri ikdie-
nā vairāk seko līdzi tieši šo noteikumu ievē-
rošanai un nepieciešamības gadījumā ar bēr-
niem, jauniešiem un to vecākiem veic preven-
tīvo darbu, piemēram, profilaktiskas pārru-
nas, norāda S. Reksce.

JPP pārstāve vēl piebilst, ka skolu inspek-
tori, diendienā esot savā skolā un tādējādi ie-
pazīstot bērnus un personālu, arī ļoti viegli var 
pamanīt un atšķirt svešinieku, kam, dežuranta 
nepamanītam, izdevies iekļūt mācību iestādē.

Uz mājām pa 
neapgaismotām ielām
Ja pilsētas ielas un citas vietas, it sevišķi ap-
kārtne ap mācību iestādēm, tumšā laikā ir iz-
gaismota, iedzīvotāji viennozīmīgi jūtas daudz 
drošāk nekā ejot pa neizgaismotām teritorijām, 
kas ir piemērotas likumpārkāpēju darbībām – 
tā uzsvēra iekšlietu ministre Linda Mūrniece, 
Valsts policijas priekšnieks Valdis Voins un Jel-
gavas domes deputāts Dainis Liepiņš, augustā 
viesojoties Jelgavnieki.lv redakcijā. Viņi norāda, 
ka Jelgavā diemžēl pilsētas vadībai šis drošības 
aspekts nav no prioritārajiem.

Pilsētas pašvaldības aģentūras Pilsētsaim-
niecība direktors Andrejs Baļčūns gan teic, ka 
pie skolām un citām izglītības iestādēm nekad 
nav bijuši apgaismojuma ierobežojumi, kā tas 
mēdz būt citviet līdzekļu ekonomijas labad. 
«Turklāt jau septembrī, kad dienas paliek īsā-
kas un ātrāk satumst, apgaismojums darbojas 
atbilstoši tam, ne vairs vasaras režīmā, kad to 
varēja pilsētā vien ieslēgt uz dažām stundām,» 
viņš komentē. 

Punktiņu 
piepilda mazo 
pirmsskolēnu 
čalas
privātajā vidusskolā Punktiņš pirmo skolas 
dienu kopā ar sākumskolas skolēniem 
svinēja arī pirmsskolas piecgadnieku un 
sešgadnieku grupiņa. 

«Tie ir desmit zēni un meitenes, kuri aizrautī-
gi apgūst visas skolai nepieciešamās gudrības,» 
atklāj skolas direktore Linda Ozola. Viņa stāsta, 
ka interesi izrādījuši vēl vairāki bērnu vecāki, 
tamdēļ skola esot gatava veidot vēl otru pirms-
skolas vecuma grupiņu. «Skola vienmēr ir uzticī-
ga vienam no saviem pamatprincipiem – veidot 
mazas grupas, lai katram bērnam pievērstu īpašu 
uzmanību,» tā L. Ozola. 

Tā kā septembra sākumā daudzi vecāki in-
teresējās arī par iespējām uz mācību iestādi 
laist savus divus līdz četrus gadus vecos bērnus, 
Punktiņš pašlaik ir izsludinājis pieteikšanos arī 
mazo bērnu grupiņai, lai 1. oktobrī aicinātu bēr-
nus un to vecākus uz grupiņas atklāšanu, un lai 
kopīgi nosvinētu grupiņas darbības sākumu.

«Mums ir mājīgas, sakoptas telpas, mūsu 
skola atrodas pašā pilsētas centrā, tajā pat lai-
kā – klusā un mierīgā zonā. Mums ir liels, zaļš 
dārzs, sava virtuve. Skolā valda mājīguma un 
saticības gars. Protams, esmu arī ļoti ganda-
rīta, ka Punktiņā pulcējas profesionāli un tajā 
pat laikā atsaucīgi un mīļi pedagogi mūsu bēr-
niem,» uzsver skolas direktore.

Visu vecumu pirmsskolas grupiņām Punk-
tiņš piedāvā pilnu dienas ritmu no pulksten 7.30 
līdz pulksten 19 ar trīsreizēju ēdināšanu, dažā-
diem papildus pulciņiem, atpūtu, rotaļām skolas 
plašajā dārzā. Vecāki var izvēlēties arī pusdienas 
vai dažu stundu apmeklējuma formulu. 

KontaKti

Lazdiņas privātā vidusskola Punktiņš

J. asara ielā 12
Tālr. 63023718 vai 29398705
info@punktins.lv
www.punktins.lv

lai novērstu nepiederošu personu 
iekļūšanu skolā, dažās izglītības 

iestādēs pie durvīm sēž dežurants.

Durvju slēgšana nav 
labākais veids, kā 
novērst svešinieku 

iekļūšanu skolā



„Baltijas valstīm ir jāvienojas par 
vienādām akcīzes nodokļu likmēm,”  tā piek-
tdien, tiekoties ar Jelgavas un Ozolnieku 
lielākajiem uzņēmējiem uzsvēra Andris 
Šķēle. Par Labu Latviju Zemgales apga-
bala līderis ir pārliecināts, ka tas atvieglotu 
dzīvi uzņēmējiem un izbeigtu bezjēdzīgo 
braukāšanu no vienas valsts uz otru, jo vienu 
un to pašu produktu cenas Latvijā, Lietuvā 
un Igaunijā ir atšķirīgas.

Savukārt apvienības Ministru prezidenta 
amata kandidāts Ainārs Šlesers kritizēja 
valdību, kas, tā vietā, lai veicinātu ekonomis-
ko aktivitāti, izlīdzas ar ielāpiem – „simtlat-
nieku programmu”, kas visā Latvijā izraisījusi 
lielu darba devēju un darba ņēmēju kritiku. 
Tās vietā Šlesers rosina  motivēt uzņēmējus 
radīt jaunas darba vietas, subsidējot daļu al-
gas. „100 latnieku programma faktiski ir algas 
maksāšana aploksnē, jo par cilvēku netiek 
maksāts ne ienākuma, ne sociālais nodoklis.”

Uzņēmēji arī norādīja, ka daudz problēmu 

sagādā nespēja vienoties ar Latvijas lielveika-
lu ķēdēm. „Es atvedu Rimi uz Latviju, es varu 
palīdzēt arī viņiem aiziet!” uzsvēra Šlesers. Ja 
Rimi un Maxima neveiks tādas pārmaiņas, 
lai palielinātu Latvijā ražotās produkci-
jas pārdošanas apjomus, Par Labu Latviju 
rosinās pārtikas lielveikalu ķēdes sadalīt 
mazākos uzņēmumos

Uzņēmēji, ar ko sestdien Jelgavā un 
Ozolniekos tikās Andris Šķēle, Ainārs 
Šlesers un Zemgales apgabala deputātu 
kandidāti, arī norādīja, ka lielas problēmas 
rada valdības nespēja paskaidrot, kādas 
izmaiņas nodokļu jomā gaidāmas 2011. 
gadā. Šķēle atgādināja, ka Par Labu Latviju 
politiķi vairakkārt aicinājuši Ministru prezi-
dentu Valdi Dombrovski iesniegt budžetu 
Saeimā līdz 1.septembrim, lai uzņēmējiem 
un ikvienam cilvēkam būtu skaidrs, kādas 
pārmaiņas ir sagaidāmas nākamgad. Par Labu 
Latviju deputāti arī iesnieguši atbilstošas 
likumdošanas izmaiņas Saeimā, taču 
valdošās koalīcijas deputāti tās noraidīja. 
Jāatgādina, ka Dombrovskis meloja pirms 
pašvaldību vēlēšanām, sakot, ka pensijas ne-
tiks mazinātas, taču jau nākamajā dienā pēc 
vēlēšanām tās tika samazinātas, un tikai pa-
teicoties Satversmes tiesai pensionāri tās at-
guva. Arī tagad Dombrovskis izmanto līdzīgu 
retoriku kā pirms pašvaldību vēlēšanām, 
tāpēc saprotams, ka tauta netic, jo zina, ka 
viņa valdības � nanšu ministrs plāno aplikt 
mazās pensijas ar papildus nodokļiem un at-
celt samazinātās PVN likmes, nodevīgā kārtā 
to atklājot tikai pēc vēlēšanām.

Uzņēmēji arī atbalstīja Andra Šķēles ideju, 
ka ir nepieciešams ieviest Eiropas Savienības 
45. direktīvu, kas nosaka, ka PVN uzņēmuma 
jāmaksā tad, kad reāli saņemta nauda par 
sniegtajām precēm un pakalpojumiem. 
„Daudzas, brīžiem absurdas direktīvas Latvi-
ja ievieš ļoti centīgi, taču tādas, kas tik tiešām 
risinātu iedzīvotājiem būtiskas problēmas, 
valdība piemirst iedzīvināt,” norāda Šķēle.

Raimonds Pauls 
Maestro, komponists
Mēs katrs esam atbildīgi par to, kurus 
cilvēkus ievēlēsim kā savus pārstāvjus 
Saeimā. Jābalso par tiem, ko pazīstam, par 
kuriem esam pārliecināti, ka viņi ir spējīgi 
uzņemties atbildību par saviem lēmumiem 
un, galvenais, aktīvi strādāt, lai īstenotu 
pieņemtos lēmumus dzīvē. „Par Labu Lat-
viju!”

Gaidis Andrejs Zeibots
Viceadmirālis, bijušais NBS komandieris
Saka, ka dzīves grūtības norūda. Juris 
Dalbiņš pierādīja un spilgti nodemonstrēja 
veltot sevi cīnoties par neatkarīgo Latvijas 
valsti un veidojot jaunās valsts struktūras.  
Arī darbs Saeimā norūdīja, deva pieredzi 
un tagad to nepieciešams izmantot Latvi-
jas tālākajā attīstībā. Juris ir pierādījis sa-
vas spējas pieņemt smagus un atbildīgus 
lēmumus. Juris ir cilvēks, kurš pilda savus 
solījumus

Artūrs Šingerejs jeb Dons 
dziedātājs
Dainis Liepiņš ir viens no paraugiem – gan  
kā biznesmenis, gan kā ģimenes tēvs. 
Veiksmīgs cilvēks – daudz no viņa mācos.

Es balsošu
PAR LABU
LATVIJU!

Riteņbrauciens Zemgalē

Helēna Demakova
Helēna uzskata, ka vajag pienākumos 

sakņotu enerģētiku un ticību augstākajai 
varai. Šīs abas lietas sastopas viņas dzimtas 
mājās Zemgalē, Skrīveros, kuras vecvectēvs 
savām rokām cēlis 1904.gadā. Mājās ir 
grāmatas piecās valodās, šeit top Helēnas 
doktora disertācija, te bieži draugu un 
ekspertu lokā tiek apspriesti vissarežģītākie 
jautājumi. Taču vienlaikus te pastāv pazemīgs 
skatījums, kurš liek atzīt – savas bietes, savi 
burkāni, pašas vārīta zupa ir tikpat svarīga kā 
visas pasaules gudrības.

Ērika Zommere
Ērika Zommere ir bijusi Saeimas deputāti 

visās Saeimās, kopš parlamentā ir pārstāvēta 
Tautas partija. Viņa ir strādājusi kā Izglītības, 
zinātnes un kultūras komisijā, tā arī Sociālo 
un darba lietu un Cilvēktiesību komisijās, bi-
jusi Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas 
vadītāja. Ērika pati ir gandarīta par izdarīto, 
taču ir pārliecināta, ka arī nākamajā Saeimas 
sasaukumā ir nepieciešamas kā „jaunas asi-
nis”, tā arī pieredzējuši profesionāļi.

Juris Dalbiņš
Cienījamie Jelgavas ļaudis!
Pagājuši četri gadi kopš iepriekšējām 

Saeimas vēlēšanām, un nu varam kopīgi 
atskatīties uz padarīto, novērtēt sasniegto. 
Kopīgi piedzīvots galvu reibinošs uzplau-
kums un tikpat straujš ekonomisks kritiens, 
kas reizēm licis aizmirst kopīgi labi padarītos 
darbus, kuru nav mazums. 

Šobrīd skarbais krīzes laiks liek uz pasauli, 
uz esošo situāciju lūkoties reāli, ar kritisku 
skatienu. Nepieciešama stingra apņēmība, 
jauna veida domāšana, loģiski spriedumi, 
mērķi, metodes.

Iepazīstieties ar PLL! programmu, 
izvērtējiet un noteikti piedalieties vēlēšanās, 
lai ar savu izvēli noteiktu Zemgales un Latvi-
jas tālāko a� īstību!

Vinstons Čērčils ir teicis: „Pesimists katrā 
iespējā saskata grūtības, optimists katrās 
grūtībās saskata iespēju.”

Kļūsim par optimistiem!

Sporta mecenāts
Dainis Liepiņš

Sports manā dzīvē ir ieņēmis vadošo 
lomu jau kopš pašas mazotnes, jo divu gadu 
vecumā, atnākot dzīvot uz Jelgavu, maniem 
vecākiem iedeva dzīvokli Raiņa ielā 3, tieši 
blakus Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas 
stadionam.

Piecu gadu vecumā slidoju ar trulām 
slidām pa sniega piedzīto un ledaino Raiņa 
ielu, no sešu gadu vecuma sāku peldēt blakus 
esošajā peldbaseinā, bet tālāk jau nāca fut-
bols, orientēšanās, basketbols, akadēmiskā 
airēšana, hokejs, džudo. Nodibinot ģimeni un 
kļūstot materiāli pastāvīgam, sports turpināja 
būt svarīga manas dzīves sastāvdaļa, un ir 
tāds arī šodien. Kad � nansiālie apstākļi kļuva 
tādi, ka varu nodrošināt ne tikai savas sporta 
aktivitātes, bet palīdzēt arī citiem, dažu gadu 
laikā tika uzbūvētas divas hokeja halles – 
Piņķos un Ozolniekos, kā arī tenisa halle 
Jelgavā. Paralēli tam vienmēr iespēju robežās 
esmu atbalstījis jaunos un perspektīvos spor-
tistus, dažādu sporta veidu profesionāļus un 
masu sportiskās aktivitātes. 

Sports man ir kā reliģija – es tam ticu, un 
es to dievinu!

Lai popularizētu veselīgu dzīves veidu, kā arī lai darītu labus darbus, „Par Labu Latviju!” 
jaunieši laika posmā no 22. līdz 29. augustam devās nedēļu ilgā velobraucienā pa Latviju.

Apceļojot Zemgali, riteņbrauciena dalībnieki startēja arī Jelgavas Piena un maizes svētku 
regatē, kur mūsu konstruētais piena paku plosts uzvarēja un ieguva titulu „Ātrākā laiva”. 
Viesojāmies arī Bauskā, Aucē un Engurē, kur iedzīvotājus iepazīstinājām ar „Par Labu Lat-
viju!” programmu un kandidātiem.

PLL! jauniešu organizācijas rīkotais 
riteņbrauciens Mārtiņa Zemīša vadībā
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Sākoties kārtējam rudens semestrim, Jelgavu atkal 
kuplā skaitā papildinājuši Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes (LLU) studenti.

pilsētā

l i G i ta  l a p i ņ a 

F oto :  S a n t i S  z ī b e r G S

Īrētā dzīvoklī, nevis kojās
LLU direktora vietnieks objektu ekspluatācijas 
jautājumos Indulis Stulpiņš atzīst, ka pēdējos 
gados, nedaudz samazinoties studentu skaitam 
LLU, mazāk kļuvis arī to studentu, kas vēlas 
dzīvot dienesta viesnīcās. Tomēr šī studiju gada 
sākumā LLU dienesta viesnīcās kopā dzīvo 
2345 LLU studenti, no kuriem 744 ir bakalaura 
un maģistra studiju pirmkursnieki.

I. Stulpiņš teic, ka universitātē ik gadu ir 
ap 40 studentiem, kuri nav jelgavnieki, bet arī-
dzan neizvēlas dzīvot dienesta viesnīcās, pro-
ti, meklē kādas alternatīvas iespējas dzīvoša-

nai Jelgavā. «Salīdzinot ar kopējo dienesta vies-
nīcās dzīvojošo studentu skaitu, tas pielīdzi-
nāms vien diviem procentiem, taču šis skaitlis 
nedaudz mainās ziemas un vasaras periodos,» 
stāsta I. Stulpiņš.

Šogad mēneša maksa par vienu gultas vie-
tu LLU dienesta viesnīcās nav mainījusies, un 
tā ir 19,50 lati, taču netiek solīts, ka tā paliks 
tāda pati. «Iespējams, tā varētu mainīties, ja šī 
studiju gada laikā krasi pieaugs energoresursu 
cena,» atklāj I. Stulpiņš. Taču pagaidām maksa 
par dzīvošanu visās universitātes dienesta vies-
nīcās ir vienāda, vien izņemot atsevišķas die-
nesta viesnīcu istabiņas, kurās veikts remonts, 
tamdēļ par dzīvošanu tajās studentiem jāšķiras 
no lielākas naudas summas. 

Dzīvokli īrēt sanāk dārgāk
Studenti no citiem reģioniem, kuri nevēlas 
dzīvot dienesta viesnīcās, meklē iespēju īrēt 
nelielu dzīvokli pilsētā. Sludinājumu portā-
los dzīvokļu īres cenas, protams, atšķiras, taču 
žurnāls Jelgavnieki.lv novēroja, ka vidēji par 
vienistabas dzīvokļa īri pilsētas centra apkaimē 
saimnieki prasa aptuveni 40 līdz 50 latu mēnesī 
un papildus jāmaksā par patērētajiem komunā-
lajiem pakalpojumiem. Savukārt divistabu dzī-
vokļa īres vidējā cena ir aptuveni 50 līdz 70 latu 
pluss komunālie pakalpojumi. 

Izvērtējot cenas, jāsecina – tas ir tikai 
mīts, ka īrēt dzīvokli ir lētāk nekā dzīvot ko-
jās, ja vien nenostrādā liels veiksmes faktors. 
Taču, cītīgi meklējot, starp daudzajiem sludi-
nājumiem pavīd arī daži lielāku dzīvokļu saim-
nieki, kuri kādu no istabām piedāvā izīrēt tieši 
studentiem, un tādā gadījumā pārvākšanās uz 
dzīvokli gan varētu būt izdevīgāka.

izīrētāji pret studentiem – pozitīvi
Sazinoties ar vairākiem internetā ievietoto slu-
dinājumu autoriem, Jelgavnieki.lv noskaidroja, 
ka izīrētāji labprātāk savās dzīvojamajās platī-
bās kā īrniekus redz meitenes, nevis puišus. «Ja 
ir vairāki potenciālie īrnieki, es tomēr izvēlos 
meitenes, jo viņas ir kārtīgākas un godprātīgāk 
attiecas pret manu īpašumu,» norāda Tatjana 
Miņina, kura piedāvā izīrēt dzīvokli RAF dzī-
vojamajā masīvā. Kundze skaidro, ka līdz šim 
ar īrniecēm studentēm nav bijušas problēmas. 

LLU studente Zane, kas pašlaik īrē istabu di-
vistabu dzīvoklī Mātera ielā, meklē istabas bied-
reni. Viņa atklāj, ka dzīvokli sameklēt nav bijis 
ļoti grūti, jo piedāvājumi ir, taču liela daļa dzī-
vokļu īpašnieku nevēlas dzīvot kopā ar jaunie-
šiem, jo baidās, ka viņi pārāk daudz izklaidējas. 
«Visu dzīvokli īrēt nevaru atļauties, bet kojās dzī-
vot arī vairs negribu, tāpēc meklēju vēl istabas 
biedreni, lai īres maksu varētu dalīt uz pusēm, 
turklāt kopā dzīvot taču ir jautrāk,» tā Zane.

jelgavā atgriezušies studenti 
un atsākusies rosība
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Savukārt jelgavnieks Edgars Auziņš savu 
vienistabas dzīvokli Jelgavas centrā jau ir iz-
īrējis. Viņš atklāj, ka, salīdzinot ar iepriekšējo 
studiju gadu, šogad interese no studentiem par 
dzīvokļa īri ir augusi. «Kaut arī dzīvoklis atro-
das labā vietā, iepriekšējos septiņus mēnešus 
dzīvoklis stāvēja tukšs, savukārt šogad jau ap-
mēram augusta vidū par dzīvokli sāka intere-
sēties – lielākoties studenti,» teic izīrētājs. Jau-
tāts par attieksmi pret studentiem savā dzīvok-
lī, viņš joko: «Pozitīva, jo studentiem parasti 
nav bērnu vai dzīvnieku, kas var sabojāt mēbe-
les un tapetes.»

Šovasar kojas cītīgi remontētas
Bez kārtīgiem remontiem dažās istabiņās, kop-
mītnēs šogad veikti citi remontdarbi, kā arī daži 
tiks veikti vēl līdz šā gada beigām. LLU direk-
tora vietniece būvniecības jautājumos Gunita 
Mitrevica informē, ka kopā dienesta viesnīcu 
remontdarbiem šajā gadā noslēgti līgumi par 
summu 175 tūkstoši latu. 

Kaut arī liela daļa remontdarbu jau paveik-
ti, G. Mitrevica teic, ka daži nelieli remonti 
kopmītnēs vēl šogad ir paredzēti. 

stāvvietās par maz vietas
Tāpat pilsētnieki ievērojuši, ka līdz ar studen-
tu atgriešanos, satiksme kļūst noslogotāka un 
vietējo autovadītāju vidū jau klasisks kļuvis 
neapmierinātību paudošs teiciens: «Tiklīdz 
sabrauc studenti, pilsētā nav kur novietot au-
tomašīnu!» Taču dažkārt automašīnu nav kur 
novietot arī pašiem studentiem, jo, piemēram, 
autostāvvieta pie LLU centrālās ēkas – Jelgavas 
pils – bieži vien ir pārpildīta. Līdzīgu situāciju 
var novērot arī pie citām universitātes mājām, 
piemēram, studentu dienesta viesnīcām.

LLU direktors Andrejs Garančs atklāj, ka 
pie Jelgavas pils ir aptuveni 150 stāvvietas. «Vai 
pietiek – to var spriest dažādi. Ir dienas, kad au-
tostāvvietā vietas pietrūkst. Tās pietrūkst, kad 

Jelgavas pilī notiek pasākumi, taču tad satiksme 
tiek regulēta un vajadzības gadījumā transportu 
novieto Saimnieciskā dienesta teritorijā,» skaid-
ro LLU direktors, piebilstot, ka līdz šim sūdzības 
par vietas nepietiekamību nav saņemtas.

Viņš arī teic, ka LLU finansējums nav tik 
liels, lai varētu paplašināt autostāvvietas pie 
pils un citām universitātes ēkām, taču tamdēļ 
pie tām ieviesta caurlaižu sistēma. «Par caur-
laižu izsniegšanas kārtību atbild namu apsaim-
niekotājs vai īpašnieks. Nosacījumi ir tādi, lai 
avārijas gadījumā varētu piebraukt avāriju no-
vēršanas tehnika, kā arī ugunsdzēsības mašīnas 
vajadzības gadījumā. Caurlaides tiek izsniegtas 
arī firmām, kas pieved būvmateriālus un citas 
preces,» tā A. Garančs.

Šādu ierobežojošo ceļazīmju uzstādīša-
na tiek saskaņota ar Jelgavas domes Satiksmes 
kustības drošības komisiju. Ceļazīmju saska-

ņošana ir notikusi pie 5.,6.,7.,8., dienesta vies-
nīcas, Ekonomikas fakultātes iekšpagalmā, pie 
pils, Veterinārmedicīnas un Meža fakultātes.

Arī uzņēmējs Ainārs Tamisārs, kuram pie-
derošā naktskluba Jelgavas krekli un picorāna 
Tami-Tami klientiem jādala kopīga autostāv-
vieta ar blakus esošo dienesta viesnīcu studen-
tiem, stāsta, ka stāvēšanas ierobežojošo ceļa-
zīmju uzstādīšana pagalmā situāciju ir uzlabo-
jusi. «Agrāk pagalmā tiešām bija pa šauru – ne 
īsti piegādātāji varēja piebraukt, ne visi klien-
ti automašīnu novietot, taču nu mēs ar studen-
tiem sadzīvojam labi,» atklāj uzņēmējs.

studentiem savas izklaižu dienas
A.Tamisārs pārliecināts, ka jau vismaz gadus 
septiņus tieši trešdienu vakari ir studentu iz-
klaižu laiks. «Ja Jelgavā ir tik daudz studentu, 
kam izklaide trešdienās ir tradīcija, tad mums 
atliek pielāgoties. Tāpēc piektdienās vienmēr 
organizējam nopietnākus vakarus ar vienmēr 
latviešu mūziku, bet trešdienas rezervējam stu-
dentiem,» stāsta izklaides vietas īpašnieks.

Viņš teic, ka studentiem tiek pielāgots gan 
muzikālais formāts, gan atlaides – ieeja ik treš-
dienu, uzrādot ISIC karti, studentiem ir uz 
pusi lētāka.

Naktskluba Tonuss īpašnieks Druvis Kalniņš 
novērojis, ka studentu naktsklubā kļuvis mazāk, 
kā arī viņi ir kļuvuši taupīgāki. «Ja pirms des-
mit gadiem studentu ik dienas bija ļoti daudz, 
arī svētdienās un pirmdienās, tad pašlaik stu-
dentus varam sagaidīt gandrīz tikai trešdienās,» 
tā D. Kalniņš, «Taču studentu vakarus šogad rī-
kosim arī ceturtdienās, cerot, ka tas atdzīvinās 
nakts dzīvi vēl vismaz vienu dienu nedēļā.»

Jāpiebilst, ka Tonuss arī piedāvā studentiem 
dažādas atlaides – dalība biljarda čempionātā 
studentiem ir bez maksas, arī ieeja naktsklubā 
pēc spēles ir bez maksas, bet arī pārējiem stu-
dentiem ik trešdienu un ceturtdienu līdz pulk-
sten 24 ieeja naktsklubā ir bez maksas. 

studenti un viņu aktivitātes ir kļuvušas par neatņemamu pilsētas tēla sastāvdaļu. 

jelgavā atgriezušies studenti 
un atsākusies rosība
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grauzēji

l i G i ta  l a p i ņ a 

F oto :  a r h ī v S

iestājoties vēsākam laikam, žurkas un citi 
grauzēji sāk meklēt siltākus patvērumus, 
kur veidot savus mitekļus. pilsētā žurkas to 
dara daudzdzīvokļu namu un privātmāju 
pagrabos un bēniņos, taču speciālisti 
uzsver – ieguldot darbu un līdzekļus, no 
žurkām tikt vaļā ir iespējams.

Grauzēji aktivizējas tieši rudenī
Žurnāla Jelgavnieki.lv uzrunātā speciāliste, de-
ratizācijas un dezinsekcijas uzņēmuma SIA 
Serbis valdes locekle Maija Grezmane skaidro, 
ka grauzēji var nodarīt kaitējumu mājoklim 
jebkurā gadalaikā, taču grauzēji īpaši aktivi-
zējas, iestājoties vēsākam laikam, kad tie sāk 
meklēt siltākas vietas, kur ierīkot midzeni. «Tie 
vienmēr ir gājuši līdzi cilvēkiem, jo tur ir silti 
un netrūkst barības. Grauzēji mājo namu pag-
rabos, ēd mūsu atkritumus, grauž durvis un 
sienas,» tā speciāliste.

Nevēlamo ciemiņu iecienītākās vietas ir 
māju bēniņi. pagrabi, tāpat tie cenšas rakt alas 
pie ēku pamatiem. Dzīvnieku zobi spēj sa-
grauzt dažādus mīkstos materiālus, koku, kā 
arī alumīniju un betonu.

Žurkas cilvēkiem bīstamas
«Pēc savas būtības žurkas nav agresīvas un 
parasti cilvēkam pirmās neuzbrūk, tomēr ir 
gadījumi, kad sakož, tuklāt biežāk bērnus,» 

stāsta M. Grezmane. Taču viņa uzsver, ka grau-
zēju klātbūtne ir risks gan ēkām, jo tie bojā 
mēbeles, sakaru līnijas, elektrovadus, rada ne-
tīrību, gan veselībai. «Tie ievazā un izplata sli-
mības,» brīdina speciālise. Inficēties var kon-
takta ceļā, proti, ja iekož, ar ūdeni un pārtikas 
produktiem, gaisa pilienu ceļā (ar putekļiem), 
ar ektoparazītiem – ērcēm, blusām un utīm.

pašiem iznīdēt grūti
Lai grauzēji mieru nemaz nesāktu traucēt, vis-
pirms jāveic preventīvie pasākumi – nepiecie-
šams novērst grauzēju iekļūšanu objektos, kā 
arī jāveic objektu (pagrabu) uzturēšana un sa-
kopšana. Tāpat jānoslēdz visas spraugas, jāaiz-
ver pagraba logi, jāiestiklo tie vai jānoslēdz ar 
sietiem.

«Ja nelielā ģimenes mājā vai vasarnīcā ie-
kļuvusi viena vai divas peles un jaunu grauzē-
ju iekļūšana  nedraud, visas šķirbas un cauru-
mi ir aizdarīti, tad ar tiem var mēģināt cīnīties 
pašu spēkiem, nepieaicinot  profesionālus de-
ratizētājus. Daudzdzīvokļu mājās un sabiedris-
kās ēkās, piemēram, skolās, ēdnīcās, kafejnīcās, 
slimnīcās, šo darbu gan labāk uzticēt profesio-
nāļiem,» pārliecināta M. Grezmane.

Apsaimniekotāja atbildība
Visām valsts pārvaldes un pašvaldību institū-
cijām un uzņēmumiem, neatkarīgi no statusa 
un īpašuma formas, kā arī namīpašniekiem, 
ir pienākums uzturēt to īpašumā vai lietoša-
nā esošos objektus un teritorijas higiēnas pra-

sībām atbilstošā stāvoklī, nodrošinot kaitīgo 
posmkāju, piemēram, tarakānu un grauzēju iz-
nīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos.

M. Grezmane skaidro, ka SIA Jelgavas ne-
kustamā īpašuma pārvalde apsaimniekoša-
nā esošo daudzdzīvokļu māju pagrabus pare-
dzēts apsekot vienu reizi mēnesī un, vadoties 
no konkrētajiem apstākļiem, noteikt objekta 
apkalpošanas režīmu – veikt deratizācijas dar-
bus. «Taču ne visur to ir iespējams izdarīt, jo ir 
mājas, kuru vecākie atsaka pagrabu apsekoša-
nu, pat neņemot vērā šo māju iedzīvotāju vēl-
mes. Ja tā turpināsies, mēs varēsim redzēt žur-
kas ne tikai pagrabos un pagalmos, bet arī ie-
lās,» pārliecināta Sebris valdes locekle.

par žurkām sūdzas regulāri
Namu apsaimniekotāju SIA Nebruk Jelgava va-
dītāja Mirdza Buka teic, ka iedzīvotāju sūdzī-
bas par grauzējiem ir regulāras, jo, par spīti 
tam, ka profilaktiskie pasākumi tiek veikti 
katru mēnesi,  deratizētāju izvietotā inde ne 
vienmēr iedarbojas uz visiem grauzējiem 
pagrabos. «Pašlaik sūdzības ir tikai no viena 
daudzdzīvokļa nama Jelgavā, taču, iestājo-
ties aukstam laikam, to noteikti kļūs vairāk,» 
paredz M. Buka.

Diemžēl par situāciju Jelgavas Nekusta-
mā īpašuma pārvaldes (JNĪP) apsaimniekota-
jās mājās Jelgavnieki.lv uzzināt neizdevās, jo uz 
telefona zvaniem JNĪP valdes loceklis Juris Vi-
džis neatbildēja un arī rakstiski atbildes uz uz-
dotajiem jautājumiem nesniedza. 

rudenī žurkas cenšas 
iemitināties cilvēku mājokļos
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volejbols šķērsgriezumā

No šī rudens Jelgavā un Ozolniekos būs jau četras profesionālā volejbola komandas, 
turklāt pilsētā un novadā ir daudz šī sporta veida piekritēju arī amatieru līmenī.

volejbols pilsētā un novados 
attīstās visos līmeņos

r o l a n d S  b a r ta š e v i c S 

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

Jaunpienācējs Jelgavas volejbola dzīvē ir jaundi-
binātā vai, pareizāk sakot, reorganizētā Ozolnie-
ku vīriešu volejbola komanda. Šādas pārmaiņas 
notikušas, kad augustā pagājušās sezonas virslī-
gas uzvarētājs Biolars-Olaine/Ozolnieki pēc iek-
šējām nesaskaņām sadalījās divās komandās – 
Poliurs-Ozolnieki un Biolars/Olaine/Jelgava. 
Tādējādi Ozolniekos paliks vietējā uzņēmuma 
Poliurs atbalstītā komanda, savukārt Olaines ķī-
miskās rūpnīcas Biolars sponsorētā vienība tre-
nēsies un sacensības aizvadīs Jelgavā, kamēr 
Olainē tam nebūs piemērotas zāles.

Vīriešu volejbola līmenis 
pamazām aug
Līdz ar to Jelgavā trim spēcīgām dāmu volejbo-
la komandām – LU/Jelgava un Latvijas  Lauk-
saimniecības universitātes (LLU) Sporta kluba 
jaunajām volejbolistēm un veterānēm – pie-
biedrosies šī trešā – vīru komanda, kurā spēlēs 
daļa sportistu no vecās Ozolnieku komandas, 
kā arī jaunpienācēji.

Citas tik spēcīgas vīriešu komandas, kas 
pretendētu uz vietu augstākajās volejbola ap-
rindās, pilsētā nav, taču, iespējams, nākotnē par 
tādu izveidosies LLU Sporta kluba vīriešu izlase 

volejbolā, kas līdz šim sevi veiksmīgi pierādīju-
si Latvijas Universiādē, Somijas, Igaunijas, Lat-
vijas un Lietuvas (SELL) sporta spēlēs un Latvi-
jas Strādājošo sporta spēlēs, kā arī šogad uzvarot 
starptautiskajā Augstskolu kausa izcīņā.

Arī LLU volejbolistes 
progresē
LLU sporta kluba vadītāja Zilvija Poča akcentē, 
ka pēc samērā veiksmīgas iepriekšējās nospē-
lētās sezonas, kad volejbolistēm vairākos liela 
mēroga mačos līdz godalgoto vietu trijniekam 
pietrūka tikai nedaudz, arī jaunajā mācību gadā 
dāmu izlase startēs Latvijas čempionāta pirmās 
līgas spēlēs vai Studentu līgā un citos nozīmīgos 
turnīros un centīsies tikt tuvāk goda pjedestālam 
vai pat uz tā. Savukārt veterānu izlase, kuras da-
lībnieki šogad Latvijas Sporta veterānu savienī-
bas 47. sporta spēļu sacensībās vairākos posmos 
izcīnīja godalgotas vietas četrās vecuma grupās 
un pārstāvēja Latviju Šauļos notikušajās Pasau-
les sporta klubu spēlēs. Komanda jau sākusi ga-
tavoties Eiropas Strādājošo sporta spēlēm, kas 
nākamgad notiks Hamburgā.

Dome sponsorē ar pilsētu 
nesaistītu komandu
Lai gan LLU dāmu volejbola izlasē lielākā daļa 
spēlētāju ir no Jelgavas un tuvējiem novadiem, 

konkurentu komandai – Latvijas sieviešu volej-
bola čempionāta virslīgas līderei LU/Jelgava – 
tiek Jelgavas pašvaldības atbalsts. Šeit jāuzsver, ka 
komandā spēlē tikai viena volejboliste no mūsu 
puses – Jana Pogožeļska no Platones pagasta, 
kamēr pārējās sportistes ir no citurienes. Taču 
šeit uzsverams, ka viņas visas tāpat kā J. Pogože-
ļska ir Latvijas Universitātes (LU) studentes, par 
ko arī liecina komandas nosaukums.

Kluba LU/Jelgava prezidents Vladislavs 
Beitāns norāda, ka tas ir tādēļ, ka mūsu pusē 
neesot tik spējīgas volejbolistes, kuras varētu 
izturēt to slodzi, kāda ir nepieciešama, lai spē-
lētu volejbola virslīgā jeb profesionālā līmenī. 
«Lai spēlētu klubā, ir jāievēro stingras prasības 
un jāizpilda noteikumi,» viņš skaidro. 

Daļa Ozolnieku sportistu 
turpmāk Jelgavā
Pēc kluba Biolars-Olaine/Ozolnieki sašķelša-
nās turpmāk daļa no spēlētājiem izteikuši vēlmi 
palikt – trenēties un spēlēt – jau ierastajā vietā, 
bet daļa pēc lielākā sponsora – Biolar – aicināju-
ma piekrituši spēlēt otras komandas sastāvā un 
treniņus un sacensības aizvadīt Jelgavā, kamēr 
Olainē tiks uzcelta atbilstoša sporta bāze.

Tādējādi šīgada Baltijas Schenker līgā, kas 
sāksies oktobrī, Latviju pārstāvēs divas jauniz-
veidotas vienības no bijušās komandas, un bi-



2010.  G A dA  S e p T e M B r I S  •  N r .  9  ( 85 )  25

jušajiem spēļu biedriem nu vajadzēs stāties lau-
kuma pretējās pusēs.

Pēc Biolars vadītāja un bijušās komandas 
Biolars-Olaine/Ozolnieki lielākā sponsora – Ju-
rija Daņilko – paziņojuma, ka komanda ir jā-
pārceļ uz Olaini, Ozolnieku novada sporta dzī-
ves organizatoriem šķitis, ka volejbols Ozolnie-
kos būs miris, teic Ozolnieku Sporta centra di-
rektora vietniece Irēna Leitēna.

«Šo  izdzirdot, bija grūti to uzreiz aptvert, 
jo volejbolam Ozolniekos jau ir gandrīz pus-
gadsimtu ilgas tradīcijas, un gan mēs, gan līdz-
jutēji jau bija pieraduši katru gadu sekot līdzi 
savas iemīļotās komandas gaitām gan valsts, 
gan starptautiskā līmenī,» viņa stāsta. 

I. Leitēna norāda, ka lielākās grūtības biju-
šas ar komandas trenera atrašanu: «Šo amatu 
piedāvājām ilggadējam volejbola trenerim un 
pieredzējušajam ekspertam Zigismundam Gri-
goļunovičam, kurš, neraugoties uz lielo atbil-

dību, kas gulsies uz viņa pleciem, un arī solī-
do vecumu, tomēr tam piekrita. Par atjauno-
tās vai reorganizētās komandas menedžeri pie-
kritis strādāt novada volejbola entuziasts Jānis 
Valerts, trenera palīgu Aldis Bērziņš, bet prezi-
dents būs V. Melnacis.»

Otru komandu trenēs ilggadējais Ozolnie-
ku volejbola komandas treneris Jurijs Deveikus, 
kurš norāda, ka jaunajā sezonā Biolars/Olai-
ne/Jelgava treniņus organizēs Rīgā un Jelgavā – 
Sporta hallē vai jaunatklātajā Zemgales Olim-
piskajā centrā, kur arī notiks tās mājas spēles.

Volejbolu iespējams apgūt 
arī citiem interesentiem
Tiem, kam nav laika un iespēju volejbolam 
pievērsties profesionālā līmenī, to spēlēt var 
arī brīvajā laikā. Z. Poča atzīst, ka šo iespēju 
izmanto daudzi studenti, tādējādi gandrīz visu 
laiku noslogojot abas LLU zāles – Raiņa ielā 1 

un Tērvetes ielā 91d. Pēdējā gan vairāk tiek iz-
mantota florbolam un futbolam. «Volejbolu 
jaunieši spēlē gan pa dienu, kad notiek obligā-
tās sporta nodarbības, gan brīvajos brīžos, tāpat 
zāles tiek īrētas vēlu vakarā,» viņa teic, piekrī-
tot, ka šis sporta veids kļuvis samērā populārs.

Tiem, kas arī vēlas spēlēt volejbolu – sa-
vākties draugu grupiņās vai uztaisīt savu mini-
turnīru, labāk izvēlēties piektdienu vakarus vai 
brīvdienas, kad šīs sporta zāles pārsvarā ir brī-
vas, norāda Z. Poča.

Līdzīga situācija ir arī Ozolnieku Sporta 
centrā Stadiona ielā 5, kur zāle visnoslogotā-
kā ir tieši darbdienās, bet visbrīvākā sestdienās 
un svētdienās un uz pāris stundām otrdienās. 
Tādēļ tiem, kam ir interese par volejbolu, droši 
var sazināties ar sporta centru un noskaidrot, 
kad sporta zāle būs brīva. To var izdarīt, zvanot 
pa tālruni 63050516, informē I. Leitēna. 

Bēdīgāk ar volejbola spēlēšanu ir Jelgavas 
Sporta hallē Mātera ielā, jo zāli pārsvarā ir oku-
pējuši basketbolisti, un tās noslogotības grafiks 
daļēji jau ir aizpildīts pat līdz Jaunajam gadam, 
atklāj halles administrators Edgars Ludzītis, 
norādot, ka volejbola spēlētgribētāji, protams, 
var mēģināt iespraukties kādā brīvākā brīdī. 
Informāciju par to var iegūt, zvanot 63045961. 

Arī novada halles gaida 
entuziastus
Jelgavas novadā volejbola iespējas šķiet daudz 
plašākas, jo katrā pagastā ir vismaz viena 
sporta zāle, kur ar šo sporta veidu var nodar-
boties. Novada iedzīvotāji var uzsist bumbu bez 
maksas. Ja jelgavnieki vēlēsies turp doties, par 
samērīgu summu varēs arī vienoties, lai pa-
spēlētu, norāda V. Beitāns, kurš vada novada 
Sporta centru. Viņš teic, ka gandrīz katrā 
pagastā ir ne tikai pienācīga sporta zāle, bet arī 
pa kādai volejbola komandai, kuras parādās 
ne tikai kādos sporta svētkos, bet arī ikdienā 
mēdz uzspēlēt. 

pilsētā un ap to esošajos novados ar volejbolu iespējams nodarboties gan entuziastu, gan 
profesionālajā līmenī.
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«Viss mūžs vienos ziedos» – tā par savu dzīvi 
un pavadīto laiku uzņēmējdarbībā teic SIA 
Plači īpašniece Mārīte Mežinska, kura kopā jau 
ar aizsaulē aizgājušo vīru Aivaru tālajā 1984. 
gadā Jelgavā sāka nodarboties ar ziedu un augu 
tirdzniecību. Tieši abu uzņēmīguma un salie-
dētā kolektīva dēļ Jelgavā tapis valstī moder-
nākais ziedu un augu tirdzniecības komplekss, 
kas radīts gan pilsētnieku, gan pilsētas viesu 
vēlmju apmierināšanai.

pakalpojumu klāsts 
paliek arvien plašāks
Pa šo laiku uzņēmums ievērojami 
izaudzis, turpinot paplašināt ziedu 
un augu klāstu, kā arī piedāvājot 
vēl dažādus jaunus pakalpojumus 
par ļoti elastīgām cenām, lai ap-
mierināts būtu ikviena sociālā slāņa 
pārstāvis un varētu izvēlēties sev 
atbilstošāko – no paša lētākā līdz 
dārgākajam.

Modernajā ziedu kompleksā 
ir vislielākais rožu sortiments visā 
pilsētā – tādējādi radīts ikviena ve-
cuma cilvēka jebkurai dzīves situā-
cijai. Turklāt tuvākā nākotnē plā-
nots gan rozes, gan citas puķes, to-
starp arī iedzīvotāju iecienītās mār-
tiņrozes, tirgot vairumtirdzniecībā. 
Tādējādi pircējiem būs iespēja ietaupīt vēl, at-
klāj M. Mežinska. 

Tirgojot grieztos ziedus vairumtirdznie-
cībā, tie tiks pārdoti iepakojumā un tādējādi 
cena par gabalu būs mazāka nekā pērkot atse-
višķi pa vienam. Galvenie kritēriji, kas veido 
cenu, ir zieda garums un šķirne, viņa skaidro.

papildus ziediem arī jauka 
dāvanu noformēšana
Bez tā Plačos paredzēts ieviest vēl dažādus jau-
ninājumus. Tā, piemēram, tiek domāts par to, 
lai ikviens apmeklētājs turpat varētu iegādā-
ties ne tikai ziedu jebkurai nepieciešamībai, bet 
papildus arī nokomplektēt dāvanu. Proti, jau 
pašlaik daudzi klienti izmanto piedāvāto ziedu 
saiņošanu kopā ar apsveikuma kartiņām, kam 

arī ir plašs piedāvājums, dažādiem suvenīriem 
un praktiskām dārza, augkopības un ziedu 
aprūpes lietām, kas nopērkamas uz vietas.

«Turklāt drīzumā plānojam apmeklētājiem 
piedāvāt sveces un grāmatas, kā arī, iespējams, 
tiks panākta vienošanās par sadarbību ar Sten-
dera ziepju fabriku. Tādējādi dāvanu komplek-
tācijā pavērtos vēl jo plašākas iespējas,» piebilst 
M. Mežinska.

Nesen dāvanu noformēšanā, pārējam pre-
ču sortimentam un pakalpojumu lokam vēl klāt 
nākuši ir sausie jeb mākslīgie ziedi, kas turklāt 

ir pircēju pieprasīti – it sevišķi saulespuķes, un 
dažādi augļi un saldumi, piemēram, šokolādes 
konfektes, kas vienmēr būs jauks papildinājums 
skaistai puķei vai krāšņam ziedu pušķim.

Galvenā vērtība – 
darbinieki un klienti
Salona saimniece uzsver, ka gan viņai pašai, gan 
uzņēmuma kolektīvam ir patiess prieks un gan-
darījums, ka visu jau līdz šim sasniegto novērtē 
arī iedzīvotāji, nākot ar smaidu un labajām at-
sauksmēm: «Tas viss kopumā viennozīmīgi ir 
veiksmīga ģimenes un komandas darba rezul-
tāts, kas nozīmē, ka šajā ceļa izvēlē neesam mal-
dījušies, tapāt kā domās un darbos.»

«Arī turpmāk būsim priecīgi redzēt ikvie-
nu apmeklētāju jebkurā diennakts laikā,» viņa 

aicina, sakot arī lielu paldies visiem 
līdzšinējiem klientiem, sadarbības 
partneriem un pārējiem, kuri palī-
dzējuši uzņēmuma izaugsmē.

Ziedu tirdzniecības komplekss 
Plači, tāpat kā pirms tā bijušais ziedu 
tirdziņš, 15 gadu garumā,arī darbo-
jas visu diennakti, piedāvājot mūsu 
pusē visplašāko griezto ziedu un 
telpaugu klāstu, tostarp daudzus ek-

sotiskus un dekoratīvus kociņus un puķes, kā arī 
visus iepriekš minētos pakalpojumus. Pasūtīju-
mu veikšanai, jautājumu vai konsultāciju un da-
žādu neskaidrību gadījumā ar uzņēmuma dar-
biniekiem var sazināties pa tālruni 63023295 un 
29608202. SIA Plači ziedu salons atrodas Pasta 
ielā 51A jeb Pasta un Jāņa ielu krustojumā. 

Ziedu salons Plači – radīts ikkatram 
jelgavniekam un pilsētas viesim

Modernajā kompleksā ir 
vislielākais rožu sortiments visā 
pilsētā – tādējādi radīts ikviena 
vecuma cilvēka jebkurai dzīves 
situācijai.

klienti un komandas darbs ir vieni no tiem, kas devuši lielāko 
ieguldījumu uzņēmuma izaugsmē, tādēļ arī turpmāk Plačos laipni 
gaidīts ikviens jelgavnieks un pilsētas viesis.

Apkopojot vairāk nekā 25 gadu ilgās tradīcijas ziedu audzēšanā, 
aprūpē un tirdzniecībā un gūto pieredzi uzņēmējdarbībā, kopš 
šī gada ziemas Jelgava var lepoties ar Mežinsku ģimenes lielo 
ieguldījumu  un devumu visai pilsētai un ikvienam tās viesim – 
SIA Plači specializēto ziedu salonu.

Ziedu salons Plači

Ziedu piegāde
telpu dekorēšana
Konsultācijas
Dāvanu saiņošana

darba laiks 00.00-24.00
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Vietējiem jābūt aktīvākiem
Biznesa inkubators pašlaik darbojas četrās pil-
sētās – Jelgavā, Dobelē, Aizkrauklē un Jēkab-
pilī. Uzņēmuma pārstāvis atklāj, ka Jelgavas 
filiālē ir divdesmit pieci uzņēmumi. «Es prie-
cātos, ja vietējie uzņēmēji izrādītu lielāku akti-
vitāti, jo bieži idejas nāk no citiem reģioniem, 
visbiežāk Rīgas. Cilvēki ir gatavi savu darbību 
pārcelt uz Jelgavu, lai nokļūtu biznesa inku-
batorā, jo viens no uzņemšanas kritērijiem – 
uzņēmumam jāietilpst Zemgales plānošanas 
reģiona teritorijā,» atklāj A. Ķipurs. Tas gan 
nenozīmējot, ka inkubatorā nav veiksmīgu 
uzņēmumu no Jelgavas. Šeit kā piemēru viņš 
min fibrolīta akustisko griestu paneļu ražotā-
ju SIA JTS, ģeodēzijas pakalpojumu sniedzējus 
SIA RR Ģeodēzija, kā arī SIA Green World, par 
kuru bija rakstīts žurnāla Jelgavnieki.lv jūnija 
numurā. 

sadarbojas ar LiAA
«Lai gan mūsu darbības rezultātā pilsētā tiek vei-
cināta uzņēmējdarbība un kādam varētu šķist, 
ka tā ir kādai pašvaldības vai valsts iestādei rak-
sturīga funkcija, esam privāta struktūra, kuras 
darbība ir uz peļņu orientēta. Ar Latvijas In-
vestīciju un attīstības aģentūru (LIAA) paraks-
tītie pakalpojuma līgumi šādu peļņas gūšanas 
iespēju paredz pie nosacījuma, ka biznesa in-
kubatorā esošie uzņēmumi sasniedz zināmus 
attīstību raksturojošus rādītājus, kuru sasnieg-
šana tad arī ir mūsu darbības pamatuzdevums. 
«Šobrīd biznesa inkubatora uzņēmumu kopē-
jais apgrozījums, no jauna izveidoto darbavie-
tu skaits, kā arī eksporta īpatsvars apgrozījumā 
ir pastāvīgi augoši rādītāji, kas ļauj ar pārliecību 
turpināt iesākto» skaidro A. Ķipurs.

ierobežojumi
JIC Biznesa inkubatora izpilddirektors Agris 
Ķipurs atklāj, ka uz iekļūšanu inkubatorā diemžēl 
nevar cerēt uzņēmumi, kas darbojas šādās jomās: 
azartspēles, tabakas izstrādājumu un tabakas ra-
žotāji, transporta un komercpakalpojumu snie-
dzēji (ar nekustamo īpašumu saistītas darbības, 

kā arī visa veida nomas pakalpojumi), tirdznie-
cībā un finanšu starpniecībā strādājošie, kā arī ar 
kuģu būvi, ogļrūpniecību, zivsaimniecību un ak-
vakultūru saistītie komersanti. 

«Otrs kritērijs ir vecums – uzņēmums ne-
drīkst pastāvēt ilgāk kā divus gadus,» atklāj 
A. Ķipurs. Viņš piebilst, ka pārējie pretendentu 
vērtēšanas kritēriji ir saistīti ar JIC Biznesa inku-
batora speciālistu vērtējumu par konkrētā uzņē-
muma dzīvotspēju un potenciālu. Tas, kam pie-
vērsta vislielākā uzmanība, ir cilvēku kompe-
tence un spēja darboties viņu izvēlētajā lauci-
ņā. «Bieži vien mēs noraidām pat labu pieteiku-
mu, jo nav pārliecības, ka šī ideja tās autoru pie-
redzes un zināšanu trūkuma dēļ būs dzīvotspējī-
ga,» skaidro uzņēmuma izpilddirektors. 

Otrs biežākais projektu noraidīšanas ie-
mesls esot finansējums, jo realizēt biznesa pro-
jektu bez pašu līdzfinansējuma ir neiespējami. 

Viņš atklāj, ka vidēji trīs no desmit preten-
dentiem tiek uzņemti biznesa inkubatorā un ko-
pumā pieteikumu kvalitāte pēdējā laikā ir augusi. 

Attīstības perspektīvas ir
Taujāts par biznesa inkubatora nākotnes per-
spektīvām un vēl nepadarīto, A. Ķipurs norāda: 
«Biznesa inkubatoram ir jānodrošina iespēja 
piesaistīt ne tikai valsts atbalsta programmu un 
banku finansējumu, bet arī riska kapitāla un 
privātās investīcijas. Latvijā runāt par organi-
zētu privāto investoru darbību ir grūti, šobrīd 
šī finansējuma veida piesaiste lielā mēra ir 
balstīta uz privātiem kontaktiem. Nevar teikt, 

ka mums nav neviena piemēra, kad būtu izde-
vies šādas investīcijas uzņēmumiem piesaistīt, 
bet es tomēr uzskatu, ka šeit tas rezultāts nav 
pietiekoši labs un tas noteikti būtu jāattīsta.» 
Tāpat uzņēmuma vadītājs aicna arī ne-bizne-
sa inkubatora uzņēmumus vērsties pie viņiem 
pēc padoma, jo pašlaik darbs lielākoties no-
tiekot ar biznesa inkubatorā esošajiem uzņē-
mumiem. «Tie noteikti ir jautājumi, kas sais-
tīti ar finansējuma piesaisti uzņēmuma darbī-
bai dažādās tā attīstības stadijās un mērķiem, 
pēdējā gada laikā vien papildus biznesa in-
kubatora programmas finansējumam esam 
piesaistījuši investīcijas uzņēmumu darbībai 
vairāk nekā 4 miljonu latu apmērā, kas, manu-
prāt, jau šobrīd ļauj sekmīgi konkurēt ar tiem 
uzņēmumiem, kuri šajā jomā specializējas,» 
pārliecināts A. Ķipurs. Tāpat grāmatvedības un 
juridiskie pakalpojumi, viņaprāt, ir joma, kurā 
JIC biznesa inkubators spēj nodrošināt augstu 
pakalpojuma kvalitāti par saprātīgu cenu. «Ne-
uzskatu, ka tas ir grāmatvedības pakalpojums, 
ko šobrīd tirgū piedāvā vairums šī pakalpoju-
ma sniedzēju. Man nav pieņemama situācija, 
kad uzņēmuma vadītājs nav informēts un neiz-
prot tos nodokļu un finanšu riskus, ar kuriem 
viņš ikdienas darbā pašam nezinot saskaras,» 
paskaidro A. Ķipurs.

Viņš cer, ka vēl vairāk ne-inkubatora uz-
ņēmumus izdosies piesaistīt ne tik daudz ar 
reklāmas palīdzību, kā ar labajām atsauks-
mēm no esošajiem klientiem, jo tām cilvēki 
ticot vairāk. 

JIC Biznesa inkubators plāno 
paplašināt darbības jomu

Pilnsabiedrības JIC Biznesa inkubators izpilddirektors 
Agris Ķipurs uzskata, ka trijos gados kopš uzņēmuma 
dibināšanas ir izdevies audzēt uzņēmuma kapacitāti un iegūt 
pieredzi, lai paplašinātu darbības vērienu, proti, sniegtu 
pakalpojumus ne tikai biznesa inkubatora uzņēmumiem, bet 
arī citiem gan jauniem, gan pieredzējušiem komersantiem.  

JIC Biznesa inkubatora izpilddirektors agris Ķipurs aicina jelgavas jaunos uzņēmējus 
izmantot iespēju un kļūt par vienu no biznesa inkubatora uzņēmumiem, jo pašlaik 
rīdzinieki un citu reģionu iedzīvotāji esot aktīvāki. 
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«Gripa ir ļoti lipīga elpošanas 
orgānu infekcijas slimība, kas iz-
platās gaisa pilienu veidā. Šos pilie-
nus šķaudot un klepojot izdala in-
ficētais organisms, citiem vārdiem 
sakot, ar gripu slimais cilvēks,» 
uzsver infektoloģe G. Legzdiņa. 
Speciāliste skaidro, ka gripas laikā 
iedzīvotājiem ir jābūt ļoti uzmanī-
giem, jo esot kontaktā ar slimības 
nēsātāju, pašam saslimt ir ļoti vien-
kārši. Pret šo slimību ļoti uzņēmī-
gi ir cilvēki ar novājinātu imunitāti, 
ko izraisa nogurums, stress, pārmērīgas diētas, 
nepietiekams fizisko aktivitāšu apjoms, kā arī 
smēķēšana.

«Gripa parasti sākas pēkšņi un visbiežāk 
sastopamie simptomi, kas liecina par saslimša-
nu ar gripu ir- saaukstēšanās, drudzis, sāpošs 

kakls, muskuļu sāpes, galvassāpes, klepošana 
un vājums,» atklāj ārste. 

Normāls laiks, kādā gripa tiek izslimota, 
ir piecas līdz desmit dienas, tomēr nogurums 
un nespēks var saglabāties vēl ilgāku laiku. Pēc 
gripas izslimošanas, cilvēkam veidojas imuni-

tāte, tomēr svarīgi atzīmēt, ka tā veidojas tikai 
pret attiecīgā vīrusa tipu un ir īslaicīga, aptuve-
ni divi līdz trīs gadi. «Tātad, vienreiz izslimota 
gripa nepasargā cilvēku no iespējas saslimt vēl-
reiz jau tuvākajā laikā,» rezumē G. Legzdiņa.

Speciāliste zina stāstīt, ka pastāv vairāki 
veidi kā sevi pasargāt no saslimšanas ar gripu. 
Kā jau iepriekš minēts, gripa ir infekcijas slimī-
ba, tāpēc būtiski ir regulāri mazgāt rokas. Pēc 
iespējas mazāk jācenšas ar rokām aizskart seju. 
Ja iespējams, jāmēģina izvairīties no saskares 
ar gripu slimajiem cilvēkiem, par ko var lieci-
nāt šķaudīšana un klepošana. Tas attiecas ne ti-
kai uz svešiniekiem publiskajās vietās, bet arī 
uz draugiem un radiem. Svarīgi ir piekopt ve-
selīgu dzīvesveidu, kas nozīmē – atvēlēt pietie-
kamu laiku miegam, būt fiziski aktīvam , pro-
ti, nodarboties ar sportu, dzert daudz ūdens un 
ēst vitamīniem bagātu (īpaši svarīgs ir C vita-
mīns) un veselīgu pārtiku. Viens no visefektī-
gākajiem veidiem, kā sevi pasargāt no gripas ir 
vakcinēšana. Vakcīna organismā izveido imu-
nitāti pret konkrētu gripas vīrusa veidu, kas 
nodrošina aizsardzību pret saslimšanu. Ja cil-
vēks tomēr ar gripu saslimst, tad slimība nori-
sinās daudz vieglākā formā un cilvēks pilnībā 
atveseļojas jau pēc divām līdz trim dienām.

«Aicinu iedzīvotājus būt atbildīgus – ja 
jums ir aizdomas, ka esat slims ar gripu, cen-
tieties izvairīties no publisku vietu apmeklēša-
nas, lai neizplatītu infekciju tālāk. Saslimšanas 
gadījumā ieteicams atrasties mājās un ievērot 
gultas režīmu,» mudina infektoloģe. 

gripa parasti sākas pēkšņi un visbiežāk sastopamie 
simptomi, kas liecina par saslimšanu ar gripu ir 
saaukstēšanās, drudzis, sāpošs kakls, muskuļu sāpes, 
galvassāpes, klepošana un vājums.

pasargā sevi no 
gripas

rudens vēsais un drēgnais 
laiks ir labvēlīgs dažādu 
vīrusu un infekciju attīstībai, 
tamdēļ Zemgales Veselības 
centra infektoloģe guna 
Legzdiņa skaidro, kā 
pasargāt sevi no izplatītākās 
infekciju slimības – gripas. 

uZZiņa

Kā atšķirt saaukstēšanos 
no gripas?
Jāatceras, ka gripa vienmēr sākas pēkšņi. 
Ķermeņa temperatūra ceļas līdz 38 grādiem 
un vairāk, paliek auksti. Sāp galva, sāk 
sāpēt acis, rodas sajūta, ka lauž kaulus. 
dažkārt ir grūti atšķirt gripu no iesnām, jo 
bieži mēdz būt tā, ka sākotnēji ir iesnas un 
pēcāk novājināto organismu skar gripas 
vīruss. Tādēļ ieteikums būtu vērsties pie 
ārsta, jo komplikācijas pēc gripas var būt 
ļoti nopietnas: plaušu karsonis, deguna 
blakusdobuma iekaisumi. gripa ir lieka slodze 
arī sirdij, kas nav mazsvarīgi, ja ar vīrusu 
saslimst vecāka gadagājuma cilvēki. 

avots: www.gripa.lv
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Daudzi ģimenes ārsti veselības stiprināša-
nai un dažādu slimību ārstēšanai bērniem un 
zīdaiņiem iesaka peldēšanas nodarbības. Sko-
las vecuma bērniem un kādu gadu jaunākiem 
iespējas peldēt Jelgavā ir Jelgavas 6. vidussko-
lā, Jelgavas specializētajā peldēšanas skolā – 
3. pamatskolā, kā arī Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitātes (LLU) peldbaseinā. 

pieredzējuši treneri un aprīkojums
Mazos peldētājus pēc vasaras pārtraukuma 
Rotaļas peldbaseinā sagaida jauni, kvalitatī-
vi vācu firmas Fashy peldēšanas aksesuāri un 
rotaļlietas, un, protams, peldbaseina dvēsele – 
treneris Osvalds Upenieks. 

Peldēšanas nodarbības pieejamas ne tikai 
Rotaļas bērniem, bet ikvienam peldētgribētā-
jam vecumā no diviem mēnešiem līdz septiņiem 
gadiem. Līdz trīs gadu vecumam vecāki parasti 
peld kopā ar bērnu, bet pēc trīs gadiem bērni var 
apmekēt atbilstoša vecuma grupu nodarbības. 

Peldēšanas aksesuāri meklēti un vētīti ilgi, 
līdz atrasti bērniem labākie par pieejamu cenu. 
Pateicīgs par atbalstu to iegādē un citu trenera 
ideju īstenošanā O. Upenieks ir Rotaļas vadītā-
jai Ilzei Putniecei, kura bijusi aktīva baseina re-
konstrukcijas virzītāja. 

sagatavo pirms peldēšanas
Sākotnēji bērni tiek pieradināti pie ūdens, 
radīta drošības sajūta, pamazām jau apgūstot 
kāju, roku kustināšanu, burbuļu pūšanu, el-
pošanu, niršanu, dažādā vecumā liekot atšķi-
rīgu fizisko slodzi un tehnikas vingrinājumus. 
Vienlaikus apgūts tiek arī darbs komandā, sa-
darbības prasmes, bērni tiek radināti pie kārtī-
bas un pieklājības. 

Jo agrāk bērnu sāk peldināt, jo dabiskāk 
bērnam tas padodas. Līdz trīs mēnešu vecu-
mam bērniem vēl ir aktīvs elpas aiztures ref-
lekss, kas parasti izzūd ap pusgada vecumu. 
Agrīnajās peldēšanas nodarbībās bērns tiek sa-

gatavots šā refleksa trūkumu aizstāt ar apgūtu 
prasmi ūdenī aizturēt elpu. 

iesaka ārsti 
Peldinot tiek ievērotas bērnu individuālās īpat-
nības, veselības problēmas, izmantotas stiprās 
puses, bet ļoti specifiskas individuālās program-
mas netiekot veidotas, jo neesot tāda vajadzī-
ba – ūdens pats par sevi ir dziedinošs. Baseinu 
ārsti iesaka ne tikai bērniem ar kādām fiziskām 
kaitēm, bet arī tiem, kam, piemēram, ir valodas 
problēmas, kam ir palielināta spriedze, kā arī 
veseliem bērniem profilakses nolūkos. Ģimenes 
ārste Ilva Koškina peldēšanu īpaši rekomendē 
bērniem ar muskulatūras problēmām, paaug-
stinātu vai pazeminātu tonusu, stājas asimetri-
ju, arī veseliem bērniem profilaksei un attīstības 
veicināšanai. Jelgavas pilsētas slimnīcas Bērnu 
nodaļas vadītāja Līga Laizāne teic, ka vēlams 
būtu peldēt visiem, bet īpaši iesakāms bērniem 
ar hipoksiju, neiroloģiskām problēmām. 

Rotaļā – peldēšana 
jau no zīdaiņa vecuma 

uZZiņa

nodarbības otrdien, ceturtdien vakaros, 
sestdien – rītos 
maksa: Ls 4 vecāks + bērns; Ls 3 – bērns grupā 
Sīkāka informācija: 
Osvalds Upenieks 26200055
peldēšanas efekts:
 nostiprina mugurkaulu, saites, muskuļus, 
palīdz iekšējiem orgāniem ieņemt pareizu 
stāvokli; 
 droša fiziskā slodze, kas neļauj pārslogot 
muskuļus, saites, neļauj veikt nepareizas 
kustības; 
 nostiprinās imunitāte un izturība pret 
temperatūras svārstībām, bērns norūdās; 
 uzlabojas asinsrite; 
 attīstās plaušas; 
 attīstās koordinācija; 
 stiprinās nervu sistēma;
 attīstās runa. pirmsskolas izglītības iestādē Rotaļa peldēt 

aicināti bērni jau no zīdaiņa vecuma.

Jelgavas pirmsskolas izglītības 
iestāde Rotaļa ir vienīgā 
vieta pilsētā, kur peldēšanas 
nodarbības gan kopā ar 
vecākiem, gan pieredzējušiem 
pedagogiem tiek piedāvatas 
maziem bērniem un zīdaiņiem.



jelgavnieki.lv

Žurnāla Jelgavnieki.lv augusta numurs tika 
prezentēts muzikālajā krogā Cepuri nost! 
pasākuma galvenais viesis bija uzņēmējs 
rihards Gailums, kurš prezentēja inovācijas 
informācijas tehnoloģiju (IT) jomā.

t e k S t S :  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 ,  

www.foto-v ideo.lv

Jelgavnieki.lv izdevējs Kristians Rozenvalds 
uzsver, ka žurnāla formāts ir labs, tāpēc tas 
nav jāmaina. «Reklāmas tajā kļuvušas lielākas, 
tāpēc arī žurnāls ir kļuvis profesionālāks un re-
prezentablāks,» tā K. Rozenvalds. Viņš uzsver, 
ka Jelgavnieki.lv nav sliktāks par lielāko daļu no 
Rīgā izdotajiem žurnāliem, turklāt savā ziņā 
pat kvalitatīvāks par daļu no tiem. 

Preses kluba īpašais viesis JIC biznesa inkuba-
tora paspārnē esošā uzņēmuma E-Tag dibinātājs 
Rihards Gailums viesiem pastāstīja par uzņēmu-
ma darbības galvenajiem virzieniem, kā arī gūto 
pieredzi Silīcija ielejas inkubatorā Amerikas Sa-
vienotajās Valstīs (ASV). «Lielākā daļa Latvijā zi-
nāmo pasaules uzņēmumu biroji atrodas aptuve-
ni 60 kilometru rādiusā no Sanfrancisko, arī mū-
sējais, tāpēc tā ir vide, kur dibināt kontaktus un 
gūt neatsveramu pieredzi,» stāsta R. Gailums.

Pašlaik uzņēmums aktīvi strādā pie aplikā-
ciju izstrādes Apple radītajiem iPhone un iPad, 
kā arī īpašas programmas izstrādes verificēto 
programmu lietotāju identitātes kontrolēšanai. 

«Patlaban ir ievērojamas problēmas ar dažādu 
sociālo tīklu autorifikāciju, jo ir gandrīz neie-
spējami pārliecināties par draugiem.lv, face-
book.com un twitter.com lietotāju patieso iden-
titāti,» stāsta uzņēmējs, kas, darbojoties abās 
vietās, cenšas izveidot tiltu starp Jelgavu un Si-
līcija ieleju.

Vēsturnieks Andris Tomašūns pastāstīja par 
interesantu plānotu ekspedīciju uz Jelgavas no-
vada Valgundes pagastu. «Tā būtu noderīga pie-
redze skolēniem un vēstures entuziastiem pa-

šiem piedalīties arheoloģiskajos izrakumos, lai 
izpētītu vietējo mūru drupas,» tā A. Tomašūns.

Tāpat preses klubā piedalījās arī pasta ter-
mināla Post service pārstāve Gunita Buse, jau-
nā bāra Barbadosa līdzīpašnieks Aivars Ķuzis, 
Jāņa Rozes grāmatnīcas Jelgavas veikala vadī-
tāja Ilva Kivleniece, bērnu preču veikala Hugo 
kids īpašnieki Kristīne un Jānis Baltas, Radošo 
domu un darba centra Svētelis vadītāja Ingrīda 
Lisovska ar palīdzēm un citi žurnāla Jelgavnie-
ki.lv lasītāji un atbalstītāji. 

l ī G a  G r e i š k a n e 
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Žurnāla un portāla Jelgavnieki.lv pārstāve 
Solvita Cukere Radošo domu un darbu centrā 
Svētelis nogādāja jūlijā un augustā saziedotās 
mantas. Šajā reizē centrā nonāca vairāk nekā 

piecpadsmit dažāda izmēra maisi ar apģēr-
biem, apaviem un citām mantām, kas tuvākajā 
laikā atradīs jaunus saimniekus.

S. Cukere stāsta, ka jelgavnieki visčaklāk 
ziedojuši tieši pēdējās nedēļās. «Liela daļa ga-
tavojas rudenim un jaunajam mācību gadam, 
pērk apģērbus un apavus, tamdēļ arī domā, 

kam atdot vecās lietas,» teic Jelgav-
nieki.lv pārstāve. 

«Arī īsi pirms izbraukšanas uz 
Svēteli, redakcijā tika atnesti vairā-
ki maisi ar dažādām mantām,» at-

klāj S. Cukere. Tāpat sev vairs nevajadzīgās 
mantas ziedoja arī paši redakcijas darbinieki. 

S. Cukere saka lielu paldies visiem ziedo-
tājiem un aicina arī turpmāk atbalstīt portāla 
un žurnāla Jelgavnieki.lv organizētās labdarī-
bas akcijas. 

To, ka ziedotās mantas, it īpaši skolas lietas, 
ātri vien atrod jaunus saimniekus, zina teikt Svē-
teļa vadītāja Ingrīda Lisovska. «Daudziem ve-
cākiem pašlaik ir grūti ar naudu, tamdēļ viņi ir 
priecīgi, ka var atrast kaut ko ziedotajās mantās, 
jo tas ļauj ietaupīt kaut vai pāris latus, kas dažām 
ģimenēm ir ļoti daudz,» tā I. Lisovska.

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

preses klubā – 
par inovācijām 
it jomā

Jelgavnieki.lv nogādā Svētelī saziedotās mantas
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žurnāla un portāla 
Jelgavnieki.lv pārstāve 
solvita Cukere radošo domu 
un darbu centrā Svētelis 
nogādāja jūlijā un augustā 
saziedotās mantas.

preses kluba īpašais viesis JIC biznesa inkubatora paspārnē esošā 
uzņēmuma E-Tag dibinātājs rihards gailums viesiem pastāstīja par 
uzņēmuma darbības galvenajiem virzieniem, kā arī gūto pieredzi 
silīcija ielejas inkubatorā amerikas savienotajās valstīs. 

no kreisās: sia Reklāma Jelgavā direktore 
solvita Cukere, muzikālā kroga Cepuri nost! 
īpašniece evita Badūne un menedžere ilze 
vītola.

vēsturnieks andris tomašūns 
pastāstīja par interesantu plānotu 
ekspedīciju uz jelgavas novada 
valgundes pagastu.



privāti
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līdz ar apmēram 800 pirmklasniekiem 
pirmā skolas diena jelgavā 1. septembrī 
bija diviem 2. pamatskolas skolotājiem. 
skolā šajā mācību gadā darbu sāka divi 
jauni un enerģiski sporta skolotāji. viņi 
cer, ka izdosies pēc iespējas vairāk bērnu 
ieinteresēt nodarboties ar sportiskām 
aktivitātēm, tā vietā, lai sēdētu pie datora.

Jaunajam sporta skolotājam, jelgavniekam 
Denisam Ševčenko 2. pamatskola ir pirmā dar-
bavieta pēc Latvijas Sporta pedagoģijas akadē-
mijas absolvēšanas. 

«Viens no maniem mērķiem, uzsākot sko-
lotāja darbu, ir savākt futbola komandu šajā 
skolā un paralēli strādāt kā futbola trenerim,» 
iecerēs dalās jaunais skolotājs. D. Ševčenko no-
rāda, ka vēl viens sporta veids, kam viņš ir ga-
tavs pievērst lielāku vērību, ir florbols, jo pa-
šam to ļoti patīkot spēlēt.

«Es domāju, ka viss būs labi, jo man pašam 
ļoti patīk sports, un ceru, ka izdosies aktīvam 
dzīvesveidam piesaistīt arvien vairāk bērnu,» 
tā skolotājs. 

Savukārt otra jaunā skolotāja Marija Hutor-
naja-Masloviča ir rīdziniece un iepriekš strādā-
jusi Rīgas 22. vidusskolā. «Es mazliet uztraucos, 
jo tomēr jauna skola un pagaidām vēl nezinu, 
kādi ir bērni un kas viņiem patiks labāk,» dienu 
pirms pirmā septembra atklāja pedagoģe. Taču 
viņa cer, ka viss būs labi un viss izdosies. 

Jaunā pedagoģe, uzsākot darba gaitas, vēlē-
tos lielāku uzmanību pievērst modernajām de-
jām un aerobikai. 

t e k S t S :  l ī G a  G r e i š k a n e 
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latvijas lauksaimniecības universitātes 
(llu) sociālo zinātņu fakultātes (sZF) 
lektors andis kursītis šo vasaru pavadījis 
ļoti aktīvi – bijis gan braucienā ar laivām, 
gan piedalījies starptautiskās kalnu 
riteņbraukšanas sacensībās. tieši kalnu 
riteņbraukšanu viņš uzskata par vienu no 
saviem lielākajiem vaļaspriekiem.

«Kalni mani «uzrunā», tamdēļ arī aizraujos 
tieši ar šo riteņbraukšanas veidu,» stāsta LLU 
mācībspēks. Šajā vasarā viņš pirmo reizi pabi-
jis arī starptautiskās sacensībās Austrijā – jūlija 

vidū notiekošajā Salzkammergut trophy 2010. 
LLU SZF lektors atklāj, ka šajās sacensībās 

bija iespēja startēt gan tautas, gan sporta klasē. 
Viņš izvēlējies otro, un lepojas, ka ieguvis cie-
nījamu rezultātu – bijis 200. no aptuveni 2000 
dalībniekiem. 

«Šajās sacensībās mani pārsteidza, ka cil-
vēki tik ļoti neiespringa par uzvaru. Galvenais 
bija baudīt šo laiku,» tā A. Kursītis. 

Taujāts, vai arī ikdienā viņš brauc ar velosi-
pēdu, piemēram, uz darbu un mājās, LLU SZF 
lektors norāda, ka to gan nedarot. «Tas ceļa 
posms uz darbu nav tik garš. Ja, piemēram, va-
jadzētu braukt no Jelgavas uz Rīgu, tad sanāktu 
kārtīgs treniņš, » tā A. Kursītis. 

G a ļ i n a  S t u b a i lo va

pirms studijām maģistrantūrā daudzu 
konkursu laureāts, talantīgais čellists no 
jelgavas Maksims Beitāns, kurš pašlaik dzīvo 
un studē šveicē, krāja spēkus nākamajam 
darba cēlienam dzimtajā pilsētā. 

«Jelgavā esmu ļoti reti – apmēram reizi gadā,» 
stāsta čellists, piebilstot, ka viesošanās reizes 
parasti ir pakārtotas koncertiem. 

Šoreiz gan Maksims Jelgavā un Latvijā uz-

turēsies ilgāk nekā parasti – divus mēnešus – 
līdz 11.oktobrim. Čellistam te dzīvo vecāki, 
mammu jelgavnieki pazīst kā Jelgavas Mūzikas 
vidusskolas pasniedzēju. 

«Taču par īstu atpūtu domāt nav laika, vi-
sas dienas paiet darbā,» atzīst čellists, kurš Lat-
vijā strādā, gatavojoties studijām maģistran-
tūrā Lozannas konservatorijā, kurām saņēmis 
Šveices stipendiju. «Bez laba darba nav arī la-
bas atpūtas,» smej 23 gadus vecais čellists.

Maksims atzīst, ka saņēmis atbalstu no 
Šveices, Jelgavas pašvaldības, kā arī privātajiem 

atbalstītājiem, tostarp uzņēmēja, Jelgavas do-
mes deputāta Daiņa Liepiņa, kuriem ir ļoti pa-
teicīgs, jo dalība konkursos un studijas prasa 
lielus ieguldījumus.

Ne viens vien konkurss beidzies ar Maksi-
ma uzvaru – kopā viņa kontā ir 17 godalgas. Tās 
iegūtas gan vietējos, gan starptautiskos konkur-
sos Vācijā, Austijā, Itālijā un citās valstīs. Pir-
mo starptautisko godalgu talantīgais čellistis 
M. Beitāns ieguva jau astoņu gadu vecumā. 

«Mūzikai un attīstībai nav robežu,» teic talan-
tīgais jaunietis, jautāts par nākotnes plāniem. 

Pirmā skolas diena 
jaunajiem skolotājiem

jaunajam sporta skolotājam, jelgavniekam 
denisam ševčenko 2. pamatskola ir pirmā 

darbavieta pēc latvijas sporta pedagoģijas 
akadēmijas absolvēšanas. savukārt 

otra jaunā skolotāja Marija Hutornaja
Masloviča ir rīdziniece un iepriekš 

strādājusi rīgas 22. vidusskolā.

lektors a. kursītis aizraujas ar riteņbraukšanu 

šajā vasarā andis kursītis pirmo reizi 
pabijis arī starptautiskās sacensībās 
austrijā – jūlija vidū notiekošajā 
Salzkammergut trophy 2010.
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Čellists M. Beitāns atpūšas dzimtajā Jelgavā
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sludinājumi

neKustamie īpašumi

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

1 istabas dzīvokli Ganību ielā, Jelgavā. 35,9 m2, 1/5. 
Cena Ls 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 Ganību ielā, Jelgavā. 36,7 m2, 3/5. 
Cena Ls 6500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzi. 
T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

1 istabas dzīvokli draudzības ielā, Kalnciemā, Jelgavas 
novadā. 29,8 m2, 4/5. Cena Ls 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. 

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 Vīgriežu ielā, Jelgavā. 52,4 m2, 3/4. 
Cena Ls 10 900. 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. 

Paulu Koelju 

Brida
Jāņa Rozes apgāds laidis klajā jau 
divpadsmito pasaulslavenā brazī-
ļu rakstnieka Paulu Koelju romā-
na tulkojumu latviešu valodā. Bri-
da ir aizkustinošs stāsts par mīles-
tību, maģiju un drosmi, par Erosa 

garīgo un garīguma erotisko pusi. 
Īru meitene Brida, sajūtot īpašu aicinājumu un 
spējas, ir pilna apņēmības apgūt maģiju. Savā 
ceļojumā viņa satiek Burvi, kurš iemāca mei-
tenei pārvarēt bailes, un Viku, kura atklāj dejas 
maģiju pasaules skaņās. Abi viedie saskata mei-
tenes spējas, tomēr liktenis ir pašas Bridas rokās. 
Turklāt mieru nedod ikviena cilvēka lielākais dzī-
ves uzdevums – atrast savu dvēseles radinieku – 
Otro pusi. Bridas dzīve kļūst jo dienas, jo sarež-
ģītāka, un kaisles piestrāvotie ceļojumi citās rea-
litātēs raisa šaubas, vai mīļotais vīrietis Lorenss ir 
Bridas Otrā puse. Turklāt Burvja vīrišķā enerģija 
un gudrība meiteni suģestē jo dienas, jo vairāk.

Noa Gordons 

Šamanis
Izcilā amerikāņu rakstnieka Noas 
gordona romāns Šamanis ir ģime-
nes sāgas–triloģijas otrā grāmata, 
turpinājums latviešu lasītājiem 
labi zināmajam Dziedniekam.
Lai gan autora vēsturiskie ro-
māni ir ieguvuši plašu atzinību 

visā pasaulē, Noa Gordons rakstnie-
cībai pievērsās tikai pēc tam, kad daudzus ga-
dus bija strādājis par reportieri. 
robs dž. Kouls, senas ārstu dzimtas pēcnācējs, 
19. gadsimtā no Īrijas ierodas Amerikā. Viļoties 
Bostonas korumpētajā medicīnas vidē, robs 
dodas uz rietumiem un pēc ilgākiem klejoju-
miem nonāk Ilinoisas pavalstī. Sastapšanās ar 
indiāņiem robam paver jaunu pasauli, savu-
kārt dziedniece-šamane Makva-ikva drīz vien 
kļūst par neatsveramu palīgu apkārtnes cilvēku 
ārstēšanā. 

Dž. Loids, Dž. Mičinsons 

Viss ir citādāk nekā  
tu domā
Izrādās, ka everests nav augstākais 
kalns pasaulē; hameleoni nemai-
na krāsu, pieskaņojoties fonam; 
Jēzus nepiedzima kūtī; aleksandrs 
greiems Bells neizgudroja telefo-
nu; mati un nagi neturpina augt 
trīs dienas pēc cilvēka nāves.  

Vēlaties paspīdēt savu draugu acīs? Varbūt pa-
kaitināt ienaidniekus? Šī grāmata jums palī-
dzēs paturēt pēdējo vārdu ikvienā strīdā. 
Tomēr lasiet prātīgi, jo, kā apgalvo grāmatas 
autori, nezināšanai piemīt dižens spēks.

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 Jaunatnes ielā, Ānē, Ozolnie-
ku novadā. 39,9 m2, 5/5. Cena Ls 5000. Ir iespējama 
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 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 iespējama 
nomaksa. Izmantojiet krīzi. T. 29223826. Uldis. www.
realdi.lv. 

dažādi

Mākslīgā akmens izstrādājumi par ražotāja cenām. 
Virsmas, izlietnes, palodzes un dizaina elementi. 
T. 22149015.

Biedrība Mūzika spārnos aicina uz dziedāšanas va-
kariem profesionāla pasniedzēja vadībā. dziedam 
klasiku un populāro mūziku. Tālrunis informācijai 
29464463. Vilnis.

Aicinām apmeklēt leļļu teātra mājiņu, kur jautri un 
draudzīgi pavadīsiet laiku, kā arī aicinām uz leļļu 
darbnīcu, kur pēc īpašām tehnoloģijām paši vei-
dosiet lelles. Svinam bērnu svētkus. Svētes 21b. 
T. 26875065.

Friziere Inga, kura iepriekš strādāja salonā Donna 
Bella, turpmāk gaidīs savus klientus salonā Favorīte, 
driksas ielā 1. T. 29353121.

darbs

piedāvā

darbu strādniekiem linu sukāšanas un vērpšanas 
cehos. Iespējama apmācība. pie darba devēja SIA La-
relini pieteikties pa tālruni 63023934.
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Iespiests Jelgavas 
tipogrāfijā

Birutas Baumanes 
gleznu reprodukcijas
gleznotāja Biruta Baumane 
dzimusi Tērvetē (1924.) Tā ar 
skaisto dabu, upes senleju, 
senču pilskalnu un annas Bri-
gaderes Sprīdīšiem ir māksli-

nieces bērnības pasaule un viņas 
laimes zeme, bet Jelgavā Biruta pabeidz ģimnā-
ziju, lai tālāk dotos uz rīgu. Meitenes nākotnes 
sapņi saistās ar baletu, bet liktenis bija lēmis ci-
tādāk, viņa kļūst par vienu no izcilākajām mūsu 
gleznotājām. Viņa savas lielās tēmas mākslā at-
rod jau studiju gados akadēmijā, kad top pir-
mie akti pie Valdemāra Tones, pirmās pirtis un 
cirks – tik neikdienišķa pasaule, kas mākslinie-
ci aizrauj vēl šodien ar savām neparstajām gais-
mām, sakāpināto emocionalitāti un risku, ar 
skumjajiem klauniem, jo tajos ir tik daudz no 
pašas dzīves, no mākslinieka dzīves. Kad mūsu 
valsts ir situācijā, ka vairāk nekā pusgadsim-
tu māksla gandrīz nav pieejama skatītājam, jo 
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ekspozīcija 
beidzas ar kara gadiem, bet Jāņa pauļuka, Leo 
Kokles, rūdolfa piņņa un daudzu, daudzu citu 
mākslinieku darbus pa retam redzam tikai kādā 
izstādē, ir rodams skaidrojums nepieciešamībai 
pēc mākslas albumiem – nu tomēr ir kaut kas. 

Monogrāfiskais albums  
Auseklis Baušķenieks
grāmata ietver tās idejas autora 
Jāņa Zuzāna ievadu, četru māks-
las zinātnieku – Zigurda Konstan-
ta, Sniedzes Sofijas Kāles, Laimas 
Slavas un Viļņa Vēja – bagātīgi 
ilustrētus pētījumus par māksli-
nieka dzīvi un daiļradi, atklājot tajā arī jaunas un 
pārsteidzošas detaļas un sakarības. 
albuma daļu veido mākslinieka pašportretu izla-
se ar citātiem gan no ausekļa Baušķenieka inter-
vijām, gan no sievas un dēlu atmiņām par māks-
linieku, kā arī 200 darbu reprodukcijas. grāmatu 
papildina pilns Baušķenieka darbu zinātniskais 
katalogs, ko sagatavojušas Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja speciālistes diāna Barčevska un 
Ilze putniņa, izstāžu saraksts un bibliogrāfija (Ai-
vija everte, Latvijas Nacionālā bibliotēka), un da-
ļējs tekstu tulkojums angļu valodā.

Anna Gavalda 

Mierinošā
Gavalda paņem tavu ikdienībā no-
bružāto jūtu drēbi un iemērc to 
ziepjūdenī – vieglā sārmā, kas pa-
mazām sāk nokost netīrumus, sār-
ņus, iepriekšparedzamības uzslā-
ņojumus. Kož arvien stiprāk. pa-
mērcē un ik pabrīdim paberž. Iz-
brucina kārtīgi, izpluina un pēk-
šņi ļauj mieru mirkt no jauna. Un atkal berž. Tad 
skalo skaidru, griež no visa spēka – griež sausu, 
vērpj sirdi, savīkšķa dvēseli cieši, līdz pēdējās 
asaras atdotas zemei. Tad kārtīgi purina un žauj. 
Un tur tu esi – atjaunots, balts, tīrs, no jauna ti-
cīgs mīlestībai. Izkārts visiem vējiem par prieku, 
ar brīvības svaigumu ik smieklu krunciņā.

Santa septembrī
 Jaunajā UgunsGrēka sezonā aktrisei Maijai doveikai  ir tikusi it 
kā neliela, bet ļoti nozīmīga loma, un nav šaubu – viņa lieliski ar 
to tiks galā. Intervijā – ne tikai aktrise, bet arī sieviete Maija
 par Latvijas biznesa sievietēm viņš zina visu. dvēseļu uzticības 
persona un fitnesa treneris Andžejs reiters
 Viņš mums vienmēr būs parupjais vecpuisis ar sentimentālo 
sirdi. Itāļu mačo Adriāno Čelentāno
 Vienmēr un visur kopā? Vai tomēr arī labās attiecībās ir 
nepieciešams atpūsties vienam no otra? attiecību paradoksi
 Eksluzīvi Santai! «Mani saista ar jēdzienu pēdējais romantiķis.» 
Šarmantākais gruzīns krievu estrādē Valērijs Meladze
 Es aizbraucu, sirds palika... doties prom no Latvijas vai nē?

 Melnas mežģīnes un asinssarkanas lūpas. Kaislību spēles rudens modē
 Pagatavot labu mājas vīnu nav vienkārši. Tomēr pamēģiniet! Jo mājā, kur rūgst vīns, katru 
dienu ir mazliet svētku sajūta
 Stilistes un ceļojumu gardēdes Žannas dubskas trako piedzīvojumu stāsti

septembra žurnālā Astes 
 Kā pārdzīvot mīluļa nāvi. Speciālistu padomi, kad jāizvēlas 
eitanāzija, kur un kā dzīvnieku apglabāt
 Liekais svars.Cēloņi un padomi, kā ar to cīnīties
 UgunsGrēka Silvijas – Ilzes pukinskas pingponga bumbiņa
 Kaķis plēš mēbeles un ignorē kastīti. Ko darīt?
 Nosaki pats, vai ērce inficēta ar Laimas slimību
 Kā papagaili radināt pie lidojumiem pa istabu
 Jaunums! Ātrā palīdzība dzīvniekam. Izgriez un krāj

Žurnāla Klubs septembra numurā
 pirmoreiz Latvijā žurnāls ar 3d kailfoto – Inese Misāne 
satriecošākajā fotosesijā Kluba vēsturē!
 No kāda jautājuma visvairāk baidījās ģenerālprokurors Ēriks 
Kalnmeiers?
 Pludmales volejbola kings aleksandrs Samoilovs
 Ģēnija kaislību formulas. alberts Einšteins 
 eXpOnēšanās. Kluba redaktors dodas uz Šanhaju
 12 konkursa Kluba Meitene 2010 kailfoto. Balso par savu 
favorīti!

Ātruma Cilts – Motors un Sports
• Numura intervija: Emīls Jakrins par 

autosportu, satiksmi un politiku
• Leģendārā Karlosa Sainsa stūrmanis Luiss 

Moija stāsta par saviem plāniem Latvijā
• Deivids Kulthārds Viļņā atbild uz 

jautājumiem un saņem par to Ātruma Cilts 
t-kreklu

• Kā Latvijas ekspedīcija “Āfrikas josta” 
lavījās cauri Kongo džungļiem

Žurnāls tūrisma profesionāļiem
• Numura tēma: Velotūrisms Latvijā
• Sigulda piesaista ceļotājus
• Jaunais vilnis Jūrmalas tūrismā
• Horvātija – Latvijas tūristu  

iecienīts galamērķis
• Vai Latvijas konsulāti kavē  

tūrisma plūsmu?
• ALTA nesadarbosies ar “BT 1”.  

Kas rīkos tūrisma izstādi?

KorporATīVo MEDiJu CENTrS

CorpMedia

Jaunākie Žurnāli 
oktobrī
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ārā no mājas

dailes teātra 
viesizrāde 
Penelope 
un Diks

l ī G a  G r e i š k a n e

26. septembrī pulksten 18 jelgavas 
kultūras namā tiks izrādīta dailes teātra 
viesizrāde – viljama somerseta Moema 
Penelope un Diks. 

Tā ir mūsdienu laulību komēdija divās 
daļās. «Šis iestudējums – īsta medusmai-
ze visām tām sievietēm, kuras neprātī-
gi mīl savu laulāto draugu un tiek pievil-
tas. V. S. Moems piedāvā sievietēm drošu 
recepti, kā atradināt vīrus no vēlmes spert 
sānsoļus – ļaujiet vīriem vaļu!» vēsta mājas-
lapa www. dailesteatris.lv. 

Izrādes režisors ir Dž. Dž. Džilindžers, 
lomās: Rēzija Kalniņa, Lauris Subatnieks, 
Juris Gornavs, Vita Vārpiņa vai Sarmīte Ru-
bule, Indra Briķe, Pēteris Graudiņš un Ma-
rīna Janus. Biļešu cenas – no pieciem līdz 
astoņiem latiem. 

l ī G a  G r e i š k a n e 

F oto :  p u b l i c i tāt e S  F oto

Mūziķis gustavo jaunā albuma 
Trešā elpa koncerttūres ietvaros 
1. oktobrī viesosies jelgavas 
naktsklubā Tonuss.

«Pirms diviem gadiem, kad koncertēju ar 
programmu Čiki briki pa Latviju, pirmo-
reiz mēģināju panākt, lai dzīvajā dziesmas 
skanētu tikpat labi kā ierakstā. Tas izdevās, 
tāpēc šobrīd kopā ar komandu kvalitātes 
latiņu ceļam vēl augstāk, un tas būs gan dzir-
dams, gan redzams,» saka mūziķis. 

Uz katru no klubiem tiks vesta papildus 

skaņas un gaismas tehnika. Kopā ar Gustavo 
būs dzirdami trīs lielmeistari: Dj Monsta, vir-
tuozais multimākslinieks Čižiks, kā arī dzies-
minieks El Mars. Savukārt tūres noslēguma 
lielkoncertā mūziķis cer pulcināt visus albu-
mā dzirdamos izpildītājus.

Programmā iekļautas dziesmas no vasa-
ras sākumā iznākušā albuma Trešā elpa, kā 
arī vairākas kompozīcijas no iepriekšējiem al-
bumiem. Noslēguma koncertā Gustavo sola, 
ka daļa dziesmu tiks izpildīta ar dzīvo pava-
dījumu. Bez muzicēšanas Gustavo sagatavojis 
arī īpašus pārsteigumus.

Koncertu norises vietās būs nopērkams 
jaunais albums Trešā elpa, kā arī īpaša dizaina 
T-krekli, vēsta portāls jelgava24.lv. 

Tonusā uzstāsies 
gustavo

jaunā albuma koncerttūres ietvaros pirmajā oktobra dienā Tonusā uzstāsies populārais 
mūziķis gustavo.



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

Lielisks ģeogrāf iskais izvietojums 
 

Oriģināla arhitektūra

 Valdo biroju komplekss

Valdo biroju komplekss atrodas Rīgā, Bauskas ielā 58a, 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!

Valdo biroju 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. Valdo biroju kompleksā ir trīs 
mūsdienīgi ātrgaitas lifti, regulējama ventilācija, apkure un gaisa kondicionēšana, kā arī citas ērtības. 

Biznesa vide
Valdo biroju komplekss ir mūsdienīgs un komfortabls, atbilst jaunākajām tehniskajām prasībām. Te vienkopus 
strādā Latvijas veiksmīgākie uzņēmēji, zinošākie juristi un biznesa konsultanti, akurātākie grāmatveži un 
radošākie reklāmas speciālisti. Pievienojies!




