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žurnāls kļuvis
par 25% 

biezāks

Tūrisms: 
Jelgavas 

poTenciāls?

numura tēma

apkure 
Cenas un alternatīvas

nOzieDzĪba  
Cik drošā pilsētā 
dzīvojam?

basketbOls 
Tradīcijas Jelgavā

inOvācijas
Jelgavas uzņēmēji  
sadarbojas ar LLU

pieejams tikai
tirdzniecības vietās

un abonentiem

izmaiŅas Žurnāla 

izplatĪŠanā!





alise ozoliņa,  
Zemgales veselības centra mārketinga vadītāja: 

Žurnāla lielākais pluss ir tā visaptverošās tēmas - Jelgavas iedzīvotājiem tiek 
sniegts ļoti plašs ieskats pilsētā notiekošajā. Jāatzīmē, ka Jelgavnieki.lv atrodama 
arī praktiska informācija, piemēram, par namu apsaimniekošanas jautājumiem, 
skolēnu aktualitātēm un izklaides iespējām pilsētā. Iepriecina, ka izdevums atbalsta 
Jelgavas uzņēmējus un stāsta par viņu ceļu uz veiksmīgu biznesa attīstību, nākotnes plāniem un cil-
vēciskajām vērtībām. Ņemot vērā situāciju valstī, šādi raksti ir ļoti noderīgi, jo sniedz ieskatu nozares 
aizkulisēs un varbūt pat motivē cilvēkus sākt pašiem savu biznesu. 

ilva kivleniece,  
Jāņa Rozes grāmatnīcas Jelgavas veikala vadītāja: 

 Žurnāls Jelgavnieki.lv veiksmīgi un analītiski aptver visa mēneša notikumus mūsu pusē, vispusīgi pa-
stāstot arī par atsevišķām tēmām. Mani visvairāk piesaista publikācijas par uzņēmējdarbību, tās vidi 
Jelgavā un stāsti par vietējiem uzņēmējiem. Izdevumā gan varētu nedaudz vairāk publicēt informāci-
ju par kultūru un mākslu, piemēram, dažādām izstādēm un teātra izrādēm. 

agris Ķipurs,  
JIC Biznesa inkubators izpilddirektors:

Žurnālā Jelgavnieki.lv, tāpat kā citos medijos, vislielāko uzmanību pievēršu rakstiem par uzņēmējdarbību, 
it īpaši uzņēmējiem, kuri darbojas Jelgavā un tās apkaimē. Man ļoti interesanti ir lasīt kāda uzņēmēja stās-
tīto par savu veikumu, gūto pieredzi, kā arī vērtējumu par notikumiem, lietām un procesiem Jelgavā un 
citviet Latvijā, kas žurnālā pašlaik pietrūkst. 

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,  
Edgars Jančuks un gunārs Timermanis
(+371) 63090508
korektore: Inta rozenvalde
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: rolands bartsaševics

Preses izdevumiem  
savs vēlēšanu laiks
Žurnāliem un avīzēm vēlēšanas ir nevis reizi četros gados, kā tas ir politiķiem, bet gan vismaz reizi 
gadā, kad visā valstī notiek abonēšanas kampaņas un masu mediji aicina lasītājus nobalsot ar savu 
maciņu. Šobrīd šajā procesā aktīvi iesaistās arī Jelgavnieki.lv.

Līdzīgi kā politikā, arī abonēšanas kampaņās vien mazu daļu izšķir reklāma – vislielākā nozīme tomēr 
ir līdzšinējam darbam.

Būdams Jelgavnieki.lv īpašnieks, esmu piedzīvojis gan 2009. gada pašvaldību, gan 2010. gada Saeimas 
vēlēšanas. Un ikreiz pirms tām Jelgavā daudz spriedelēja, ka žurnāls un portāls ir vien īstermiņa 
politisks projekts, kurš pazudīšot tūlīt pēc vēlēšanām. Taču, kā redzams, Jelgavnieki.lv turpina darbību. 
arī tas, neapšaubāmi, nostiprina žurnāla un lasītāju attiecības, kā arī vairos lasītāju ticību redakcijas 
misijai.

Jelgavnieki.lv 10. Saeimas vēlēšanas vēroja un atspoguļoja maksimāli nosvērti. Jelgavnieki.lv nevis 
cenzēja un ierobežoja deputātu kandidātu iespējas izteikties, bet – gluži otrādi – deva šādu iespēju 
visiem interesentiem. Pie mums viesojās daudzu, savstarpēji konkurējošu politisko spēku pārstāvji, 
un mēs esam ļoti lepni par savu daudzveidību un neatkarību. Esmu pārliecināts, ka to pamana aizvien 
vairāk jelgavnieku.

Šobrīd saistībā ar abonēšanas kampaņu žurnāls Jelgavnieki.lv ir veicis izmaiņas savā izplatīšanas 
stratēģijā. Turpmāk žurnāls vairs nebūs pieejams bez maksas, ja neskaita vien pāris restorānu un 
kafejnīcu, kuram ar žurnāla redakciju jau noslēgti attiecīgi sadarbības līgumi. Žurnālu Jelgavnieki.
lv turpmāk saņems tikai abonenti, kā arī, protams, tas būs nopērkams preses tirdzniecības vietās, 
tostarp arī lielveikalos, degvielas uzpildes stacijās u. c. Plānojam attīstīt arī 
savu preses izplatīšanas tīklu, tostarp uzrunājot nomales iedzīvotājus, kā arī 
vilcienu un autobusu pasažierus.

Protams, tāpat kā ikviens uzņēmums, arī Jelgavnieki.lv vēlas palielināt 
savus ieņēmumus, lai tādējādi nostiprinātu savu redakcionālo neatkarību. 
Taču vienlaikus arī vēlamies būtiski celt žurnāla Jelgavnieki.lv vērtību, taču 
šī vērtības sajūta katrā lasītājā radīsies tikai tad, ja par žurnāla iegādi tiks 
iztērēta kaut šā brīža cena – Ls 0,69. Domāju, ka lasītājiem ir bijusi ilgstoša 
iespēja pārliecināties, ka pilsētas žurnāls, turklāt šādā kvalitātē, ir tā vērts. 
Nu tad pārbaudīsim mūsu attiecības preses tirdzniecības vietās un abonējot 
žurnālu nākamajam gadam!

kristians rozenvalds,
žurnāla un portāla

Jelgavnieki.lv izdevējs
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fotozibšņi

2. oktobrī notikušajās saeimas vēlēšanās 14 jelgavas vēlēšanu
iecirkņos nobalsoja 26 387 cilvēki. visvairāk – 7790 jelgavnieku 
savas balsis atdeva apvienībai Vienotība. 

kad vēlēšanu iecirknis jelgavas valsts ģimnāzijā, tāpat kā citi, 
pulksten 20 tika slēgts, vēlēšanu komisijas locekļi ķērās  

pie balsu skaitīšanas. 

1. oktobrī jelgavas pils pagalmā notika tradicionālie azemitologa 
svētki. tajos šogad uzvarēja pārtikas tehnoloģijas fakultāte. 

28. oktobrī par godu hercoga jēkaba 400. dzimšanas dienas 
svinībām studenti jelgavas pilī cepa īpašu svētku torti.

Ģederta eliasa jelgavas vēstures un mākslas muzejā 28. oktobrī 
tika atklāta hercoga jēkaba jubilejai veltīta izstāde.

llu deju kolektīvs Kalve oktobrī piedalījās starptautiskā konkursā 
dienvidkorejā, sniedzot priekšnesumus uz daudzām skatuvēm.
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Foto: Ligita Lapiņa, Līga greiškane, Edgars Jančuks, 
rolands Bartaševics un www.llu.lv

23. oktobrī ozolniekos 
notika gadskārtējais – 
pēc skaita jau astotais 
– rudens pusmaratons. 
tas pulcēja lielu skaitu 
skrējēju. 

24. septembrī visā latvijā un arī jelgavā notika dažādi ikgadējās
Zinātnieku nakts pasākumi. šogad apmeklētāji bija aicināti atklāt 
dabas daudzveidību un līdzdarboties vienkāršos eksperimentos. 

oktobra sākumā Pilsētas pasāžas otrajā stāvā 
durvis vēra pirmais Lauma Lingerie veikals 
jelgavā. 

23.oktobra naktī bīstams ugunsgrēks izcēlās jelgavas sporta halles 
kafejnīcā Mātera ielā. lai gan liesmas savlaicīgi tika likvidētas, 
plānots, ka atjaunošanas darbi notiks vairākus mēnešus. 

latvijas lauksaimniecības universitātes portāla un žurnāla Plēsums 
komanda debitēja 2010. gada autorallija sezonas noslēdzošajā posmā 
Latvijas rallijs un plašsaziņas līdzekļu konkurencē ieņēma sesto vietu.

23. septembrī tūrisma 
aģentūra Star Tours 
organizēja spāņu 
vakaru, iepazīstinot 
klātesošos ar šīs 
tautas kultūru un 
ievērojamākajiem 
spānijas apskates 
objektiem. neizpalika 
arī flamenko.



6  2010.  G A DA  N O V e M B r I S  •  N r .  10 ( 86 )

numura intervija

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 ,  

a . s Lo k e n B e r g a  p e r s o n ī g a i s  a r h ī v s

pašvaldībai jāsadarbojas 
ar uzņēmējiem
 «Ir labi, ka Jelgava mācējusi noorgani-

zēt ledus un smilšu skulptūru festivālus, kas 
vismaz dažas dienas gadā uz pilsētu atved 
arī tūristus. Taču fakts, ka vāji tiek izmanto-
ta tāda pērle kā Rastrelli celtā pils un Lielu-
pe, liecina par nevēlēšanos vai nemācēšanu 
tūristus ieinteresēt,» 2009. gada jūnija sāku-
ma žurnālam Jelgavnieki.lv teica toreizējais 
TAVA direktors Uldis Vītoliņš. Kā tūrisma 
potenciālu un tā izmantošanu vērtējat Jūs?

Daudz kas ir atkarīgs no tā, cik nopietni 
šai lietai pieiet. Tas arī nosaka, cik lielā mērā 
potenciāls tiek vai netiek izmantots. Pašvaldī-
bai var būt arī citas prioritātes. Nav jau teikts, 
ka visur un vienmēr ir jāattīsta tūrisms. Ja ir 
tādi resursi kā Siguldā, proti, tradīcijas, vēstu-
res pieminekļi, skaista ainava un spēcīgi uzņē-
mēji, tad ir tikai loģiski, ka pašvaldība var iz-
lemt aktīvi strādāt šajā virzienā. Veiksmīgai tū-
risma attīstībai ir vajadzīgi trīs stabili elemen-
ti, uz kuriem to var būvēt. Pirmkārt, tie ir da-

bas vai kultūras resursi. Otrkārt, ir jābūt uzņē-
mējiem, kuri ir kompetenti un pietiekami spē-
cīgi produktu piedāvāšanai; treškārt, pašvaldī-
ba, kas atbalsta nozari, investējot līdzekļus in-
frastruktūrā, mārketingā, un sadarbojas ar pri-
vāto sektoru. Ja vērtējumu balstām uz šiem kri-
tērijiem, Jelgavā rezultāti ir proporcionāli paš-
valdības un uzņēmēju ieguldījumam.
 Jelgavas pašvaldība sludina, ka daudz 

domā par tūrisma attīstīšanu. Novembrī dur-
vis vērs atjaunotais Svētās Trīsvienības baz-
nīcas tornis. Kaut kādas iestrādes jau ir, taču 
jautājums paliek – vai nauda tiek izmantota 
lietderīgi un investēta pareizajā virzienā?

Tas, ar ko jāsāk, ir labas sadarbības izveide 
starp uzņēmējiem un pašvaldību, precīzi defi-
nējot mērķus un nosakot, kas būs tā komanda, 
kurai piekritīs uzdevums tos realizēt. Ja tas nav 
izdarīts, visticamāk, arī rezultāti izpaliks. Ja ru-
nājam par Jelgavas resursiem tūrisma jomā, es 
noteikti varu piekrist savam priekšgājējam par 
Jelgavas pili un Lielupi kā nozīmīgiem tūrisma 
objektiem, tomēr gribu akcentēt, ka galvenais 
pilsētas resurss ir Rīgas tuvums, jo galvaspil-
sēta, raugoties no tūristu, it īpaši ārzemnieku, 
viedokļa, ir visvairāk apmeklētais objekts. Arī 
Lielupes apgūšanai un izmantošanai ir liels po-

tenciāls, tāpat kā pilsētas vēsturiskajam manto-
jumam, proti, pilij, tagad atjaunotajam Svētās 
Trīsvienības baznīcas tornim un Ģederta Elia-
sa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejam. Es 
gan gribētu teikt, ka Jelgavai, ja tā vēlas attīs-
tīt tūrismu, ir jāskatās plašāk, proti, visas Zem-
gales mērogā, veidojot produktus, kas ir sasais-
tē ar visu apkārtesošo teritoriju, jo, piemēram, 
netālais Tērvetes dabas parks ir ļoti interesanta 
un atpūtnieku iecienīta vieta. Tieši šajā sadar-
bībā, kā arī aktīvā un mērķtiecīgā darbībā slēp-
jas Jelgavas tūrisma potenciāls. 
 Tas ir teorētiski, bet kā ir praksē, pro-

ti, vai Jums rodas iespaids, ka kaut kas lietas 
labā tiek darīts?

Nedaudz atkāpjoties no sarunas par Jelga-
vu un paskatoties visas Latvijas līmenī, noteik-
ti labākais piemērs, kā pilsētā attīstīt tūrismu, ir 
Ventspils, jo tajā ļoti daudz kas ir darīts tūrisma 
infrastruktūras uzlabošanā, kā arī iespēju veici-
nāšanā. Var jau, protams, teikt, ka viņiem ir ļoti 
labi resursi, bet, kā jau es norādīju iepriekš, tādi 
ir arī Jelgavai, tādēļ veiksmīga nozares attīstība ir 
atkarīga no tā, vai pašvaldība un vietējie uzņēmē-
ji atradīs kopēju valodu, lai šos jautājumus risi-

tūrisma attīstības valsts aģentūras vadītājs 
armands slokenbergs uzskata, ka jelgavai 
ir iespējas veiksmīgi attīstīt tūrisma 
nozari, taču nepieciešama stratēģija, kā to 
paveikt, tāpat ir nepieciešama veiksmīgāka 
sadarbība ar uzņēmējiem.

Tūrisma attīstības valsts aģentūras (TaVa) 
direktors, Jelgavas novada Kārniņos dzīvojošais 
Armands Slokenbergs uzskata, ka veiksmīgai tūrisma 
jomas attīstīšanai pilsētā nepieciešama ne tikai 
apskates objektu sakārtošana, bet arī stratēģija, kā 
ceļotājus atvilināt uz Jelgavu.

jelgava nepietiekami izmanto 
tūrisma 
potenciālu
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nātu. Pašlaik Jelgavai veiksmīga un attīstāma niša 
ir dažāda veida pasākumu organizēšana, jo Rīgas 
tuvums neapšaubāmi nozīmē to, ka būs proble-
mātiski iegūt nakšņotājus. Tas nozīmē, ka ejošā-
kie produkti varētu būt vienas dienas pasākumi. 

Aģentūra kopā ar Rīgas zīmolu Live Riga 
un Kultūras ministriju šogad ir sākusi laicī-
gi apkopot un plānot gada nozīmīgākos tūris-
ma pasākumus, un Jelgavā notiekošais Ledus 
skulptūru festivāls ir iekļauts sarakstā. Šis pasā-
kums ir tikai viens piemērs, taču arī pie tā va-
jadzētu strādāt vēl vairāk, lai šo festivālu attīs-
tītu kā vēl veiksmīgāku tūrisma produktu. Ne-
formālās sarunās ar pasākuma organizatoriem 
esam jau apsprieduši to, kas būtu jāņem vērā, 
lai attīstītu šo projektu ilgtermiņā. 

orientācija uz tūrismu 
vai rūpniecību
 Jelgavā pašlaik lielākā problēma ir tieši 

izšķiršanās, vai mēs esam par kaut ko jaunu un 
industriālu vai arī pievērsties tūrisma attīstī-
bai? Tātad – vēl viens RAF vai Rastrelli pils?

Šī izšķiršanās ir vajadzīga. Es ņemtu Ras-
telli pili, jo uz tās var uzbūvēt labu piedzīvo-
jumu. Tāpat ir Academia Petrina un Svētās 
Trīsvienības baznīcas tornis. Nupat atgriezos 
no Zviedrijas. Mums tur bija fokusa grupa ar 
zviedru tūrisma žurnālistiem un aģentūru pār-
stāvjiem. Vēsture ir pārdodams produkts, tas 
ir stāsts, piemēram, kara laikā no zemes ir no-
slaucīta pils, kas reiz bija tāda un rīt būs tāda. 
Ja zviedrs grib apskatīties viduslaiku vai kādu 
citu laiku pilsētu, viņam ir, kur doties. Bet viņš 
jau sešas reizes to ir redzējis. Vajag piedāvāt 
kaut ko citādāku. 

Jābūt mārketinga 
stratēģijai
 Jelgavas Dome apstiprināja izcenoju-

mus par ieejas maksu jaunatvērtajā Svētās 
Trīsvienības baznīcas tornī. Paredzēts, ka 
pieaugušajiem par ieeju būs jāmaksā 1,5 lati, 
savukārt studentiem, skolēniem un pensio-
nāriem – 0,5 lati. Vai šī summa ekonomiskās 
krīzes laikā Jums šķiet adekvāta?

Noteikt jaunam objektam pareizo un la-
bāko cenu ir grūti, tādēļ svarīgāk ir skatīties, 
kā tas attīstīsies, jo pastāv taču iespēja cenu 

pēcāk mainīt. Bieži vien ir tā, ka zemāka cena 
nemaz nemudina objektu apmeklēt vairāk un 
biežāk. Kā labu variantu redzu elastīgu cenu 
politiku, piemēram, atšķirīga maksa brīv-
dienās un darbdienās, tādējādi segmentējot 
mērķauditorijas. 
 Noteikti taču ir jābūt arī mārketinga 

stratēģijai un plānam, kā piesaistīt apmeklē-
tājus, lai vispār viņi zina, ka šāds objekts ir. 
Taču pašlaik rodas iespaids, ka tas ir atstāts 
pašplūsmā.

Manuprāt, tā ir valstiska problēma, jo nereti 
ir tā, ka līdzekļi tiek investēti pašos tūrisma ob-
jektos, taču nepelnīti aizmirsti ne mazāk svarīgi 
elementi, proti, cilvēkresursi, to apmācīšana, ie-
ņēmumu plāns, kā arī nav atrisināti objekta ap-
saimniekošanas un uzturēšanas jautājumi. 
 Kāpēc tā – vai pie vainas ir zināšanu trū-

kums, neieinteresētība vai kādi citi iemesli?
Par Jelgavu man ir ļoti grūti ko teikt, jo nees-

mu tik ļoti cieši iesaistīts pašvaldības darbā, tādēļ 
pieļauju, ka iemesli var būt visdažādākie. Iespē-
jams, trūkst pietiekami kvalificētu speciālistu, 
varbūt nav līdzekļu, jo valstī ir tādi projekti, kas 
plānoti 2006. un 2007. gadā, taču pašlaik situā-
cija ir pavisam cita. Šeit es gribētu pievērsties arī 

jautājumam par produktu plānošanu un sadar-
bību ar kaimiņu pašvaldībām, piemēram, Baus-
ku, Dobeli un citām, jo viens pats reti kad ir cīnī-
tājs, izņēmums varētu būt vienīgi Rundāles pils. 
Pārējos gadījumos jautājums ir par sadarboša-
nos, proti, kā likt kopā gan mārketinga līdzekļus, 
gan cilvēkresusus, jo, runājot par vietējiem tūris-
ma informācijas centriem, tie strādā tikai kon-
krētas pašvaldības teritorijā, kas, protams, ir labi, 
taču vēl labāk būtu, ja attīstītos sadarbība.

Jelgavnieki visu 
var paši?
 Vai pie Jums kā TAVA vadītāja kāds no 

Jelgavas ir vērsies pēc padoma vai palīdzības?
Ir bijušas neformālas sarunas ar dažiem 

cilvēkiem, kuri nav tiešā veidā saistīti ar tūris-
mu vai pašvaldību. 
 Bet oficiāli?
Nē, šādu sarunu nav bijis, jo no pašvaldī-

bas puses nav bijusi iniciatīva. Katrā ziņā TAVA 
vienmēr cenšas sadarboties un organizēt nozari, 
kā arī palīdzēt risināt dažādus jautājumus savu 
iespēju robežās. Mēs varam skaidrot, kādi ir 
valsts līmeņa stratēģiskie dokumenti, kurā vir-
zienā grasāmies virzīt valsts tēlu, ko ▶▶

jelgava nepietiekami izmanto 
tūrisma 
potenciālu

Nereti nauda tiek 
ieguldīta tūrisma 

objektos, bet 
tiek aizmirsts 
par cilvēku 

apmācīšanu, 
ieņēmuma plāna 

izveidi u.c.
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esam stāstījuši arī Zemgales uzņēmējiem. Jāteic, 
ka daudz aktīvāks ir bijis Zemgales plānošanas 
reģions. 
 Kā Jums šķiet, vai ir pareizi, ka pašval-

dība daudz runā par to, kā attīsta tūrismu, 
taču neizrāda iniciatīvu sadarbībai ar aģen-
tūru, kas šo nozari organizē?

Tas nozīmē, ka vietējie cilvēki jūtas pietie-
kami kompetenti, ka viss ir kārtībā un nav vēl-
mes konsultēties un sadarboties ar aģentūru.
 Bet vai Jums šķiet, ka Jelgavā tiešām 

viss ir kārtībā?
Tas ir ļoti relatīvs formulējums. Es domāju, 

ka šāds jautājums ir jāuzdod ārzemju tūristam, 
kurš apmeklē Jelgavu. 
 Jelgavā dzīvoju visu mūžu. Ārzemju 

tūristus te neesmu manījusi.
Tas ir tikai likumsakarīgi, jo pieļauju, ka 

neviens uz vietas nav domājis par to, kā viņus 
piesaistīt Jelgavai. Taču tūrisma attīstīšana ār-
pus Rīgas ir salīdzinoši jauna. Tikai tagad mēs 
sākam apzināties, ka mūsu kultūrvēsturiskais 
mantojums un daba ir tie apskates objekti, ko 
varam piedāvāt ārzemju tūristam. 

ārzemnieki Jelgavas vietā 
izvēlas siguldu
 Jelgava ir tikpat tuvu Rīgai kā Sigul-

da vai Jūrmala, taču uz šīm pilsētām ārvalstu 
viesi brauc, bet uz Jelgavu – krietni mazāk.

Šeit atkal jāatgriežas pie intervijas sākumā 
runātā. Pirmkārt, Siguldā tās ir tradīcijas un 
vēsture, kas neveidojas vienā dienā vai gadā. 
Ja runājam par Siguldu, šis darbs ir veikts ilg-
stoši. Otrkārt, ja Jelgava grib konkurēt ar Sigul-
du, tad ir jāiegulda ļoti lieli resursi, lai piedā-
vātu kaut ko labāku, lai tūristi izvēlētos braukt 
uz šejieni.
 Jelgavai taču arī ir ko parādīt!
No sākuma ir jāapzinās, ko mēs gribam 

pārdot, un tad ir mārketings, ar kuru varam 
pārdot produktu. 

 Kas ir tie cilvēki, kuri varētu apmeklēt 
Jelgavu? Vai tie būtu ārzemnieki? Latvieši?

Abi, jo šīs grupas nevar pastāvēt viena bez 
otras. Zemgalei ir ko piedāvāt. Es tikko biju Vis-
bijā. Ja nebūtu divu pasaules karu, it īpaši Otrā, 
šai pilsētai būtu problemātiski kaut ko piedāvāt 
tūristiem. Līdzīgi ir ar Jelgavu, kura varētu pie-
dāvāt savu stāstu par to, kā karā tika izpostīta, 
un atjaunotais tornis ir daļa no šī stāsta. Tāpat 
par nozīmīgu tūrisma objektu varētu kļūt Ģe-
derta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas mu-
zejs, ja padomātu par atraktīvām un interesan-
tām aktivitātēm, kas veidotu stāstu par pilsē-
tu un tās vēsturi. Tas pavērtu jaunas iespējas, 
jo kultūras tūrisms ir viens no nozīmīgākajiem 
tūrisma veidiem. Viss atkarīgs no pasniegšanas 
veida un no tā, kas tiek darīts.

Grūti izkontrolēt 
līdzekļus
 Vai Jums nešķiet, ka pašvaldībām tū-

risms ir iespēja tērēt naudu savām vajadzībām, 
sakot, ka tiek veidots dārgs tūrisma centrs, ga-
tavoti bukleti, filmiņas u.c. Īsāk sakot, tūrisms 
ir viens no veidiem, kā viegli demonstrēt paš-
apmānu un radīt ilūziju par darbību. 

Tas ir atkarīgs no tā, kas tiek pasniegts kā 
rezultāts. Arī filmiņas uztaisīšana, nevis reāli 
apkalpoto tūristu skaita palielināšana var būt 
mērķis un rezultāts. Tāpēc vispirms ir jāatbild 
uz jautājumu, kādu rezultātu mēs gribam sas-
niegt. Tikai tad var domāt, vai pusotrs miljons 
ir jāiztērē tādā vai citādā veidā. 
 Taču tur iezīmējas pretruna. Ja pašlaik 

Jelgavas Domei uzdotu jautājumu par tūristu 
skaitu, visticamāk, atbilde būtu, ka viss tāpat 
ir labi, jo pasākumos taču cilvēki ir, tomēr viņi 
nepaliek un naudu neatstāj. Tāpēc būtu jāskai-
ta nevis caurbraucēju, bet gan palicēju skaits. 

Tas ir nopietnas stratēģijas un izsvēršanas 
darbs, tāpēc es pašlaik nevaru pateikt ne jā, ne 
nē. Nevar gribēt, lai cilvēks paliek pa nakti Jel-

gavā, ja 40 kilometrus tālāk ir Rīga un Jūrmala. 
Varbūt ir jādomā par vēl divu pasākumu orga-
nizēšanu un uzlabošanu, lai vairāk naudas pa-
liek pašvaldībā. Jāskatās, kā iekļauties un vei-
dot vienu Zemgales loka tūri – kaut vai vienas 
dienas garumā.

lielupe – kopīgs 
tūrisma resurss
 Par sadarbību turpinot, žurnāla Jelgav-

nieki.lv šā gada jūnija numurā plaši tika ap-
rakstīts ūdenstūrisma potenciāls. Kā vērtējat 
tā attīstību Jelgavā un apkārtējās teritorijās?

Tas noteikti ir jāizmanto intensīvāk, tikai 
jāskatās, kā attīstīt produktus, kas ir atbilsto-
ši šā brīža pirktspējai. Cik man zināms, kuģu 
flotes pārstāvis ir parādījies arī Jelgavā. Pieejot 
lietai radoši un atrodot interesantus produk-
tus, noteikti to var pamazām attīstīt, jo Lielu-
pe ir ainaviska upe, kas atšķiras no citām. Es 
šeit saredzu iespējas sekmēt kombinētā tūris-
ma attīstību, proti, ūdens un velosipēdu tū-
rismu, kur Lielupe ir pamatelements, kurā ie-
kļauti tai tuvējie tūrisma objekti. Tāpat lēts un 
gana interesants piedāvājums būtu plostoša-
na ar velosipēdiem. Taču šis jautājums ir jāri-
sina visām iesaistītajām pašvaldībām, jo Lielu-
pe nav tikai Jelgavas resurss, tāpēc visām vietē-
jām varām ir jānāk kopā un jādiskutē par to, jo 
investīciju piesaiste un infrastruktūras izbūve 
ir viņu lauciņš, bet uzņēmēji var būt labi part-
neri, lai to apsaimniekotu. Atslēgas vārds ir sa-
darbība, bet tai jābūt mērķtiecīgai un konkreti-
zētai noteiktā virzienā. 
 Kā ir ar papildus bonusiem, kas nepie-

ciešami tūrisma attīstībai, piemēram, sabied-
riskā transporta kustība, ceļu kvalitāte un ci-
tas lietas? Kā tas ietekmē nozares attīstību?

Tie ir jautājumi, ka jārisina diskusijās, kurās 
piedalās uzņēmēji un pašvaldība. Piemēram, tie 
paši skulptūru festivāli, kas notiek Jelgavā. Or-
ganizatori tomēr līdz galam nav padomājuši par 

numura intervija
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stāvvietām un citiem papildu pasākumiem. Pro-
tams, šeit var attaisnoties ar vietējo uzņēmēju 
kūtrumu, jo viņiem festivāla laikā tāpat viss no-
tiek un nav problēmu, bet tad var aicināt talkā 
ne tikai vietējos uzņēmējus. Viss ir jādara tā, lai 
cilvēki apmeklē festivālus arī citus gadus, lai ie-
saka to darīt arī citiem. Taču pašlaik katrs domā 
par savām interesēm, varbūt par savu uzņēmē-
ju interesēm, kas arī nav slikti, tomēr tūrisms ir 
pakalpojumu bizness, un tajā vienmēr ir jādomā 
par pircējiem, viņu interesēm un vajadzībām. 

Tas ir galvenais, uz ko jāstrādā. 
Jelgavā situācija ir salīdzinoši izdevīga da-

žādu pasākumu organizēšanai, jo transpor-
ta kustība ar Rīgu ir ļoti ērta, attālums ir tuvs 
un pasākumi (piemēram, skulptūru festivāli, 
kā arī Piena, maizes un medus svētki) galu galā 
tomēr ir zināmi, ar tradīcijām un atpazīstamī-
bu Latvijas mērogā. Tāpat Jelgavai ir iespēja 
likt lietā Latvijas Lauksaimniecības universitāti 
un jauniešu resursus, ko noteikti var izmantot, 
padarot pasākumus tūrisma dzīvei interesantā-
kus, dinamiskākus un radošākus. 
 Kā to veicināt? Tas jau drīzāk notiek 

pats no sevis?

Protams, ka tas notiek pats no sevis, bet arī 
tas var attīstīties ātrāk vai lēnāk. Ja, piemēram, 
pašvaldība vai uzņēmēji šim pieprasījumam 
pielāgojas.

attīstāms ir ne tikai 
tradicionālais tūrisms
 Šajā pavasarī bija plūdi, cilvēki brauca 

tos skatīties. Kā vērtējat iespēju attīstīt tūris-
mu uz šādas bāzes?

No tūrisma viedokļa tas ir ļoti sarežģīts pro-
dukts, jo ir spontāns un lielā mērā arī bīstams, 
tādēļ tam ir jābūt organizētam procesam. Ir jā-
būt inspektoram vai pavadītājam, kas cilvēkus 
vadītu pa plūdu skartajām teritorijām. Taču tas 
ir nopietns sadarbības projekts. Ūdenstūrisma 
speciālistiem kopā ar pašvaldībām jāveido ne-
liela kampaņa, un tad tas varētu būt interesants 
un nedārgs produkts, jo pretējā gadījumā nebūs 

uzņēmēji, ja nesaliks kopā visas šīs lietas, un tas 
atkal būs neefektīvi. Mēs atgriežamies pie tā, ka 
tūrisms ir sadarbības produkts. 
 Lietuviešiem šopavasar to izdevās iz-

mantot tīri labi. Mēs taču arī varētu.
Mums ir ziņu apkārtraksts, ko sūtām tūris-

ma nozares speciālistiem un medijiem. Tur arī 
bijām ievietojuši sižetu par ceļošanu pa plūdu 
skartajām vietām. Tā kā dzīvoju Kārniņos, un 
tā viena no plūdu apdraudētajām vietām, pats 
redzēju cilvēkus, kuri brauca un bildēja plūdus. 
 Šī gada plūdus taču varēja paredzēt.
Tieši tā, bet, ja tur trūks kāda posma, tad 

profesionāļiem, kas šos pakalpojumus piedāvā, 
vieniem būs grūti. 
 Daudz tiek runāts par medicīnas tūris-

mu, tostarp par nomiršanas jeb nāves tūris-
mu.*

Neformāli diskutējot par šo tēmu ar noza-
res pārstāvjiem, mēs esam atzinuši, ka mums 
ir laba vide, jo zemes, kur pēcāk šos cilvēkus 
apglabāt, ir daudz, taču es baidos par to, vai 
mums būtu tādas iekšas, lai paziņotu par šāda 
tūrisma veida attīstīšanu. 
 Kur ir pretruna?
Pretruna ir tajā, ka mēs, veicot pētījumos, 

lai veidotu tūrisma tēlu, nonācām pie secinā-
juma, ka mums piemīt kanonisms, proti, mēs 
neesam gatavi akceptēt daudzas lietas, kas nav 
tradicionālas. Tamdēļ arī sekstūrisma veicinā-
šana nekad nekļūs par TAVA uzdevumu. 

* Valstīs, kur ar likumu atļauta eitanāzija vai ārsta 
asistētā pašnāvība, likumdošanā nav iestrādāts 
punkts, ka to var veikt tikai šīs valsts pilsoņiem, 
tāpēc uz šīm valstīm nomirt dodas nedziedināmi 
slimi cilvēki arī no citām valstīm. Ja Latvijā 
sāktu diksusijas par eitanāzijas atļaušanu, viens 
no jautājumiem, kas būtu jāiztirzā papildus 
šī medicīniskā procesa leģitimizēšani, būtu 
jautājums par tā sauktā nāves tūrisma attīstīšanu, 
kas ir plaši izplatīts Nīderlandes karalistē, kur 
eitanāzija ir atļauta ar likumu.

a.slokenbergs 
dzīvo jelgavas 
novada 
kārniņos, un 
šopavasar pats 
pieredzēja, ka 
cilvēkiem bija 
interese par 
plūdu skartajām 
teritorijām. viņš 
uzskata, ka šo 
dabas untumu 
vajadzēja 
izmantot kā 
labu tūrisma 
produktu.

Jelgavā situācija ir 
salīdzinoši izdevīga 
dažādu pasākumu 
organizēšanai, jo 
transporta kustība 
ar Rīgu ir ļoti ērta
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tūrisms

L ī g a  g r e i š k a n e 

F oto :  L e L d e  B r i ģ e

Mangaļi izkonkurē 
kapenes un eliasa muzeju
Jelgavas reģionālā tūrisma centra apkopo-
tā informācija liecina, ka biežāk apmeklētais 
tūrisma objekts Jelgavā un tās novadā ir bijis 
Ziemassvētku kauju muzejs Mangaļos un Lo-
žmetējkalns. 2009. gadā šos objektus apmeklē-
juši 12 653 cilvēki, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēs-
tures un mākslas muzejā un tā filiālē pabiju-
ši 12 645 apmeklētāji. Trešajā vietā, kā liecina 
apkopotā informācija, ir Latvijas Lauksaim-
niecības universitātes muzejs, ko apmeklējuši 
6654 cilvēki. Uz pusi mazāk, proti, 3265 pilsē-
tas viesi un vietējie 2009. gadā ir bijuši Kurze-
mes hercogu kapenēs Jelgavas pilī. 

«Jelgavas apkārtnes tūrisma objektus ap-
meklē lielākoties Latvijas iedzīvotāji, tomēr arī 
ārzemju viesus interesē Zemgales ievērojamākie 
objekti – Jelgavas pils, Academia Petrina, Sv. An-
nas evaņģēliski luteriskā un Sv. Simeona pareizti-
cīgo baznīca. No ārzemju viesiem visvairāk tūris-
tu ierodas no Vācijas, Lietuvas, Igaunijas, arī no 
Krievijas,» teic Jelgavas reģionālā tūrisma centra 

Tūrisma nodaļas vadītāja Vita Kindereviča.
Visbiežāk tūristi Jelgavā pavada dažas stun-

das, uzturoties šeit kā vienā no pieturas punk-
tiem ceļojumā pa Zemgali, piemēram, Zemga-
les piļu un muižu maršrutā. 

apmeklētāju skaitam 
tendence samazināties
Par spīti daudzajiem izteikumiem par tūrisma 
jomas attīstīšanu, kā arī dažādu objektu at-
jaunošanā ieguldītajiem līdzekļiem, apmek-
lētāju skaitam ir tendence samazināties. Kā 
norāda V.Kindereviča, 2008. gadā centrā pēc 
informācijas vērsās 1232 apmeklētāji, turpretī 
2009. gadā to skaits bija par 264 apmeklētājiem 
mazāks. «2008. gada apmeklētāju skaita pieau-
gums izskaidrojams ar Latvijas pievienošanos 
Šengenas līgumam, kas atcēla robežkontroli 
gan uz sauszemes, gan lidostās. Savukārt 2009. 
gada apmeklētāju skaita samazinājums skaid-
rojams ar ekonomiskās situācijas pasliktināša-
nos, kas mazināja iedzīvotāju iespējas ceļot,» 
skaidro speciāliste. V. Kindereviča arī informē, 
ka šobrīd ir apkopota statistika par apmeklē-
tāju skaitu Tūrisma informācijas centrā laik-
posmā no 2010. gada janvāra līdz septembrim. 

Deviņos mēnešos centra ir sniegta informācija 
689 apmeklētājiem, no kuriem 47% bija ārzem-
nieki, 34% – Jelgavas un apkārtnes iedzīvotāji, 
bet 19% – no citām Latvijas vietām. 

Tiesa gan, šī statistika aptver tikai tos pil-
sētas un tās tuvākās apkaimes apceļotājus, kuri 
vērsušies pie tūrisma centra speciālistiem, taču 
precīzus datus par kopējo tūristu skaitu nevie-
na iestāde neapkopo. 

Festivāli – 
neizmantots potenciāls 
«Jelgava ir ērti sasniedzama, tomēr līdz šim cil-
vēkiem ir pietrūcis motivācijas braukt uz mūsu 
pilsētu, lai pavadītu šeit laiku un izmantotu 
pakalpojumus. Neizmantots potenciāls, pie-
mēram, ir lielie pasākumi, uz kuriem ierodas 
prāvs skaits ļaužu. To laikā vietējie uzņēmē-
ji varētu aktīvāk reklamēt savu piedāvājumu. 
Tāpat šie pasākumi būtu plašāk jāpopulari-
zē, arī ārvalstīs, lai piesaistītu mūsu teritorijai 
plašāku tūristu loku. Lai to panāktu, jāaktivi-
zē informācija svešvalodās tūrisma gadatirgos, 
jāsadarbojas ar ārvalstu tūrisma aģentūrām, 
kas organizē grupu braucienus uz Latviju,» 
uzskata reģionālā tūrisma centra speciāliste. 
Pēc viņas domām, dažkārt problēmas rada tas, 
ka tūrisma objektiem ir dažādi darba laiki. Ne 
vienmēr augstā līmenī ir apkalpošanas kultūra 
uzņēmumos, kas saistīti ar tūristu apkalpošanu. 
Ir jāpalielina informācijas pieejamība svešvalo-
dās – tai jābūt pieejamai reklāmas materiālos, 
interneta mājaslapās, ēdienkartēs, arī personā-
lam ir jāspēj apkalpot klientus svešvalodās. Jā-
papildina informatīvās norādes uz tūrisma ob-
jektiem un arī pie pašiem objektiem.

«Līdz šim ir bijušas problēmas ar autobusu 
novietošanas iespēju pilsētas centrā. Tagad tas 
tiks atrisināts, ierīkojot stāvlaukumu pie Svētās 
Trīsvienības baznīcas torņa,» cer tūrisma spe-
ciāliste. 

Arī Zemgales tūrisma attīstības biedrības 
(ZTAB) valdes priekšsēdētājs Andris Tomašūns 
norāda, ka pēdējos gados Jelgavā veidojas vērā 
ņemams tūrisma potenciāls – Ledus un smil-
šu skulptūru festivāli, Piena, maizes un medus 
svētki, kas tik tiešām piesaista tūristus. Viņaprāt, 
vajadzētu šos festivālus sasaistīt kooperatīvās 
saitēs ar dažādiem uzņēmējiem, kam šo festivālu 

Lai gan pašvaldība iegulda līdzekļus tūrisma objektu atjaunošanā, tā cerot piesaistīt 
arvien vairāk pilsētas apmeklētāju, lielākais tūrisma potenciāls esot tieši Jelgavā 
notiekošajiem festivāliem un svētkiem, tādēļ vairāk jāstrādā to popularizēšanā. 

tūrisma objektus atjauno. 
apmeklētāju skaits samazinās
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dalībnieku apkalpošana būtu izdevīga – ēdinā-
šanas uzņēmumi, normālas stāvvietas automašī-
nām, viesnīcas, muzeju pasākumi speciāli šiem 
viesiem, uzņēmēju akcijas utt. – lai viesi neies-
krien Jelgavā uz pāris stundām, bet, uzkavējas 
krietni ilgāk. «Apskates objektu – Jelgavas pils, 
muzeju, baznīcu – apsaimniekotājiem ir jādomā 
par speciālu piedāvājumu mūsu pilsētas viesiem 
šo festivālu laikā,» uzskata biedrības vadītājs. 

lielupe, savvaļas zirgi un daba – 
neizmantota iespēja
A. Tomašūns arī uzsver, ka Lielupe un tās salas 
Jelgavā ir dabas dota bagātība, kas mūsu pilsētā, 
no tūrisma viedokļa raugoties, atrodas vēl dziļā 
snaudā. Jahtu piestātne, makšķerēšana, laivu 
īre, kuģītis ap Pils salu un Pasta salu, piknika 
kuģis vai laiva, savvaļas zirgi, putnu ligzdošanas 
vietas liegumā Pils salā un to apskate no ūdens 
puses. «Labi, ka tiek veidota peldvieta pie Lielu-
pes. Pašvaldībai būtu jāatbalsta tāda uzņēmēj-
darbība, kas veicina tūristu piesaisti uz un pie 
ūdeņiem,» tā ZTAB valdes priekšsēdētājs. 

Tomēr, lai piesaistītu tūristus, nepieciešams 
ne tikai sakārtot tūrisma objektus, bet jādomā 
arī par ceļu kvalitātes uzlabošanu, informatīvo 

norāžu zīmju izvietošanu, muzeju atraktivitā-
tes palielināšanu, dabas objektu – dabas liegu-
ma un savvaļas zirgu popularizēšanu, vides lab-
iekārtošanu (tualetes, atkritumu konteineri, rek-
lāma un informācijas apmaiņa par iespējām pa-
ēst, pārnakšņot, atpūsties), elastīgu cenu politi-
ku no uzņēmēju puses par piedāvātajiem pakal-
pojumiem, kooperāciju, – skaidro A.Tomašūns.

Tūrisma objektus 
atjauno naski
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars 
Rublis (Vienotība) norāda, ka pašlaik tiekot 
aktualizēta pilsētas attīstības stratēģija no 
2007. līdz 2013. gadam, proti, to papildinās ar 
noteiktiem tūrisma attīstības virzieniem un uz-
devumiem. Šajā stratēģijā teikts, ka pilsētā īpaši 
attīstāms kultūras tūrisms, ņemot vērā to, ka 

Jelgavā ir aktīva kultūras dzīve un ievērojams 
skaits valsts nozīmes kultūras pieminekļu.

«Pēdējo gadu laikā vairāku projektu rea-
lizācija pavērusi plašākas iespējas tūristu pie-
saistei, piemēram, tiek atjaunota vecpilsēta, sa-
kārtots Lielupes labais krasts ar promenādi, lai-
vu piestātnēm, uzbūvēts Zemgales Olimpiskais 
centrs, kas piesaistīs gan sporta līdzjutējus, gan 
kultūras pasākumu apmeklētājus arī no citiem 
reģioniem,» informē A. Rublis. Kā vēl pilnībā 
neizmantots apskates objekts tiek minēti pil-
sētas centrā uz Pils salas izmitinātie savvaļas 
zirgi. Pašvaldības pārstāvis norāda, ka pašlaik 
esot uzsākta vēl viena projekta realizācija, kura 
ietvaros līdz gada beigām tiks renovēts Ādolfa 
Alunāna Jelgavas teātris, tāpat patīkamas pār-
maiņas piedzīvojusi Ģederta Eliasa Jelgavas 
Vēstures un mākslas muzeja apkārtne. 

Jelgavas un tās 
novada biežāk 
apmeklētais 

tūrisma objekts – 
Ziemassvētku kauju 
muzejs Mangaļos

tūrisma objektus atjauno. 
apmeklētāju skaits samazinās

lielākais pilsētas tūrisma potenciāls ir 
saistāms ar dažādu svētku un festivālu 

organizēšanu jelgavā.
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Ekonomiskā krīze ietekmējusi 
arī tūrisma jomu kopumā, 
taču samazinātas tiek nevis 
aviobiļešu cenas, kā daudziem 
varētu šķist, bet gan reisu 
skaits, tāpēc tūrisma aģentūrai 
Auto starts tūre visai bieži nākas 
meklēt dažādas alternatīvas 
iespējas, kā klientam palīdzēt 
nokļūt vēlamajā galamērķī 
un ar iespējami zemākām 
izmaksām.

r o L a n d s  B a r ta š e v i c s 

F oto :  n o  i .  L a p i ņ a s  p e r s o n ī g ā  a r h ī va

 
Uzņēmums šogad jau otro reizi iekļuvis tū-
roperatora Tez Tour veidotajā ceļojumu aģen-
tūru TOP 50, ko nosaka, vadoties pēc čarter-
reisu pārdošanas apjoma aģentūrās. Auto starts 
tūre ceļojumu konsultante Ilona Lapiņa jūtas 
gandarīta: «Iekļūšana starp TOP 50 aģentūrām 
valstī noteikti pierāda, ka klienti uzticas mūsu 
pieredzei un kompetencei.»

Tūrismā maršrutu izvēlē vērojamas sezo-
nālas tendences – ziemā populārākie galamēr-
ķi esot Hurgada un Šarmelšeiha Ēģiptē, kā arī 
Tenerife Kanāriju salās. Ceļojumu konsultante 
skaidro, ka tas ir tāpēc, ka cilvēks piemērojas 
laikapstākļiem gan šeit, Latvijā, gan ārzemēs. 
«Pie mums ir auksti, savukārt šajās valstīs nav 
tik ļoti karsti, lai uzturēšanās tur šķistu apgrū-
tinoša,» tā I. Lapiņa.

Minētie maršruti ir tādi, kuros klienti pa-
rasti vēlas doties, izmantojot čarterreisu ērtī-
bas – pakalpojumā iekļauts pilns komplekts, 
lai klients varētu atpūsties, ne par ko neuztrau-
coties. «Piemēram, Ēģipte ir tuvāk nekā citas 
valstis, kur patlaban var baudīt siltumu, tāpēc 
arī šāds ceļojums ir salīdzinoši lētāks. Turklāt 
klienti bieži vien ir noguruši no ikdienas stre-
sa un steigas, tāpēc dažkārt vēlas vienkārši at-
pūsties, reizēm pat neizejot no viesnīcas terito-
rijas,» skaidro Auto starts tūre pārstāve.

Ceļojumu jomā gan nav novērots, ka cenas 
krīzes ietekmē būtu samazinājušās. To varot iz-
skaidrot ar pakalpojumu kvalitātes uzlaboša-

nos. «Klienti bieži vien jūtas pārsteigti, ka ce-
nas čarterreisiem pat ir augušas. Tas ir tāpēc, 
ka samazināts reisu skaits, un arī tāpēc, ka ta-
gad uzņēmumi vairāk domā par pakalpojumu 
kvalitāti,» teic I. Lapiņa.

Reisu skaita samazinājuma dēļ cilvēkiem 
savi braucieni jāplāno savlaicīgāk – nereti ga-
doties tā: cilvēks cer sagaidīt zemāku cenu li-
dojumam, bet pa to laiku brīvu vietu lidma-
šīnās vairs nav un brauciens jāatliek. «Tāpēc 
cenšamies meklēt dažādas alternatīva, kas pie-

dāvā plašāku lidojumu maršrutu iespējas, tur-
klāt nereti ļauj klientiem arī ietaupīt,» stāsta 
I. Lapiņa un piebilst, ka patiesībā jau variantu 
ir daudz – var lidot no citām valstīm, piemē-
ram, no Lietuvas, Igaunijas vai Vācijas.

«Bieži mēdz būt gadījumi, kad klienti ce-
ļojumu ieplāno ļoti savlaicīgi, bet, apskatot iz-
maksas, redzam, ka cena ir ļoti augsta. Tad pie-
dāvājam ar ceļazīmes pirkšanu nedaudz nogai-
dīt, jo mūsu darbinieki, regulāri pārbaudot ak-
tuālos piedāvājumus, var atrast kādu izdevīgā-
ku variantu,» sava darba virtuvi atsedz I. Lapi-
ņa. Viņa informē, ka šādas klientu vēlmes tiek 
apkopotas īpašā datubāzē, lai tiklīdz, kad izdo-
das atrast izdevīgāko piedāvājumu, par to var 
nekavējoties ziņot klientam.

Aģentūras Auto starts tūre darbinieki arī 
regulāri izglītojas un gūst pieredzi, dodoties 
darba braucienos uz pieprasītākajiem ceļojuma 
galamērķiem, lai tur iepazītos ar viesnīcu pie-
dāvājumu. «Ir ļoti svarīgi spēt klientam atrast 
piemērotāko viesnīcu, kurā viņam būs patīka-
mi pavadīt ceļojuma laiku. Ja konkrētās viesnī-
cas esam apskatījuši paši, tad varam būt pārlie-
cināti, ka arī klienti jutīsies pilnīgi droši, ka tās 
atbildīs viņu vēlmēm,» skaidro ceļojumu kon-
sultante. 

Ziemā viens no populārākajiem tūrisma 
galamērķiem ir šarmelšeiha ēģiptē, kuras viesnīcu 

piedāvājumu iepazīst Auto starts tūre ceļojumu 
konsultante ilona lapiņa.

tūrismā aizvien vairāk 
domā par pakalpojumu 
kvalitāti

Ziemā populārākie 
galamērķi ir 
Hurgada un 

Šarmelšeiha Ēģiptē, 
kā arī Tenerife 
Kanāriju salās
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Jelgavas tūrisma biroji klientiem piedāvā 
ziemas atpūtas iespējas gan Latvijā, gan kai-
miņos, gan citās Eiropas valstīs. Izvēle atkarīga 
vien no prasībām un maciņa biezuma.

 
labprāt slēpo arī latvijā
Auto starts tūre īpašnieks Uldis Valters stāsta, 
ka jelgavniekiem tiek piedāvāts izvēlēties ceļo-
jumu no plaša pakalpojumu klāsta. Tiesa, Lat-
vijas teritorijā uzņēmums piedāvā tikai trans-
portu. «Latvijas slēpošanas bāzēs saņemt pa-
kalpojumu var viegli un bez iepriekšējās pie-
teikšanās, līdz ar to mūsu palīdzība nav nepie-
ciešama,» pieredzē dalās U. Valters.

Kompleksa pakalpojumus – transpor-
tu, kādu papildu apskates vietu un iespēju 
pusdienot – jelgavniekiem piedāvā ceļoju-
mu aģentūra Star Tours. «Jelgavnieki labprāt 
slēpo Latvijā, izvēloties populārākās bāzes 
– Žagarkalnu pie Cēsīm, Milzkalni pie Tu-
kuma, Kaķīša bāzi Siguldā,» par tendencēm 
stāsta uzņēmuma valdes locekle Ināra Ozo-
la. Viņa piebilst, ka slēpošanu Latvijā izvē-
las gan ģimenes ar bērniem, gan darba ko-
lektīvi.

izvēlas augstākus kalnus
Ārzemju kūrortus Jelgavas uzņēmumi piedāvā 
sadarbībā ar citiem tūroperatoriem, papildi-

not to pakalpojumus ar saviem, piemēram, 
transportu. 

«Slēpošanas kūrortus var sasniegt gan ar 
lidmašīnu, gan pasūtot mūsu piedāvāto auto-
busu. Protams, turp var doties arī ar personis-
ko automašīnu, bet mēs katram individuāli va-
ram nodrošināt pārējo servisu – viesnīcu un 
paša kūrorta piedāvājumu,» tā U. Valters.

Viņš ir novērojis, ka jelgavnieki ar katru 
gadu kļūst arvien prasīgāki: «Tatri vairs reti 
kuru interesē. Pašlaik vairāk izvēlas Itāliju, An-
doru, Franciju. Jelgavnieki kļūst profesionālā-
ki un izvēlas augstākus kalnus, tāpēc arī servisa 
prasības ir augstākas.»

Arī I. Ozola piekrīt, ka jelgavnieki iecienī-
juši augstākus kalnus Austrijā, Francijā, Itālijā, 
taču netrūkst arī tādu, kas labprāt izvēlas ko lē-
tāku, piemēram, slēpošanu vai snovošanu Po-
lijā. Tiem, kas izvēlas lidot ar lidmašīnu, Star 
Tours nodrošina transportu līdz lidostai Rīgā 
un pēc atgriešanās arī sagaida lidostā.

brauc grupās un individuāli
Jo pieredzējušāki kļūst slēpotāji, jo retāk izvēlas 
braucienus grupās. «Sākotnēji ceļojumā brauc 
grupās ar autobusu, jo tā ir lielāka drošība, 
daudziem, iespējams, ir valodas barjera. Taču, 
ja kūrorts apmeklēts vairākas reizes, jelgavnie-
ki brauc individuāli, visbiežāk ar lidmašīnu,» 
stāsta Auto starts tūre īpašnieks.

Savukārt I. Ozola novērojusi, ka grupās 
pārsvarā brauc jaunieši: «Viņi izvēlas lētākus 

piedāvājumus, jo galvenais ir tusiņš. Savukārt 
ģimenes izvēlas dārgākus kūrortus ar kvalitatī-
viem pakalpojumiem, jo vēlas saviem bērniem 
iemācīt slēpot vai snovot augstā līmenī, kā arī 
atpūsties SPA kompleksos.»

lielākais bums vēl priekšā
U. Valters atklāj, ka pašlaik lielāka interese ir 
par slēpošanas iespējām janvārī, jo ap Ziemas-
svētku laiku ceļojumi izmaksā dārgāk. «Taču 
lielākā interese būs tikai februārī un martā, 
kad cenas būs zemākas. Taču jāatgādina, ka 
novilkt atpūtu līdz ziemas beigām ir ļoti ris-
kanti, jo pavasaris var iestāties negaidīti,» tā 
U. Valters.

Star Tours valdes locekle atzīst, ka gandrīz 
visi decembra karstie piedāvājumi ir izpirkti. 
«Varam piedāvāt atpūtu kalnos Jaungada nak-
tī, taču šo pakalpojumu izvēlas reti, jo maksa ir 
augsta,» atklāj I. Ozola.

klienti arī no citām pilsētām
Abu tūrisma biroju pārstāvji atzīst, ka pašlaik 
tūrisma uzņēmumus var nedalīt pēc to atraša-
nās vietas.

Abu uzņēmumu pakalpojumus izvēlas arī 
Rīgas, Bauskas, Talsu, Tukuma, Dobeles un 
citu tuvējo pilsētu iedzīvotāji, jo pakalpojumu 
komplektu var izvēlēties internetā – uz biro-
ju nav jānāk, un, tā kā jelgavnieki apliecinājuši 
sevi kā labus partnerus, viņiem uzticas ne tikai 
vietējie, bet arī tālumnieki. 

Jau novembrī jelgavnieki 
sāk plānot atpūtas 
iespējas ziemā,  
un vietējo tūrismu 
biroju pārstāvji atzīst, ka 
ekonomiskā lejupslīde 
netraucē kļūt arvien 
prasīgākiem. 
Konkurenci ar citu pilsētu 
birojiem jelgavnieki nejūt, 
jo mūsdienu tehnoloģijas 
ļauj pakalpojumus pasūtīt 
no jebkuras vietas, ko 
pierāda klienti no citām 
pilsētām. 

plānojot ziemas atpūtu, izvēlas 
jelgavas biroju pakalpojumus

liela daļa ziemas prieku baudītāju tālākus un tuvākus ceļojumus uz slēpošanas un snovošanas 
vietām plāno laicīgi, tādēļ novembris ir īstais brīdis, lai izvēlētos vietu un nokļūšanas veidu.
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«Esam priecīgi, ka pēc trīs mēnešu intensī-
va darba bez brīvdienām beidzot varam vērt 
durvis kluba apmeklētājiem. Turpmāk neplā-
nojam katru dienu iegrimt kluba darbā. Ik pa 
laikam šeit ieradīsimies kā negaidīti viesi, lai 
pārliecinātos par kluba darba kvalitātes at-
bilstību mūsu izvēlētajam zīmolam – visās 
valodās vienādi un skaisti izrunājamam nosau-
kumam Opera,» teic kluba līdzīpašnieki Marija 
un Andris Tioni. 

Jauno Opera Club novērtēja arī Edgars 
Juhņēvičs – bijušās pasta ēkas apsaimniekotājs, 
Roma Nami pārstāvis. «Esmu gandarīts, ka iz-
vēlējos Andri Tionu par sadarbības partneri, jo 
viņam ir liela pieredze šajā jomā. Būtiska loma 
manā izvēlē bija arī vīzijai par telpu kopskatu, 
saglabājot vēsturiskās lustras un kolonnas, tās 
papildinot ar moderno,» skaidro Roma Namu 
pārstāvis, piebilstot, ka pēc Post Club slēgšanas 
esot bijuši vairāki piedāvājumi, taču viņš izvē-
lējies palikt pie šī – tagadējo kluba īpašnieku 
pieredzes dēļ. 

«Esmu ļoti apmierināts ar rezultātu, jo vēl 
tikai pusnakts, bet klubā jau tik daudz cilvē-
ku,» Opera Club atklāšanas naktī ar gandarīju-
mu atzinās E. Juhņēvičs.

Uz atklāšanu bija ieradies arī dejotājs Val-
dis Škutāns. Viņš novērtēja to, ka klubā ir 
daudz brīvas vietas pie bāra letes un nav jāstāv 
rindā, kā tas ir daudzviet Rīgas klubos. «Zāle ir 
pārskatāma – var vērot klubā notiekošo gan pie 
bāra letes, gan galdiņiem zāles sānos. Arī mū-
zikas skaļums tomēr ļauj sarunāties ar blakus 
stāvošajiem.»

Apgāda Jānis Roze Jelgavas veikala vadītāju 
Ilvu Kivlenieci uzrunāja interesantais kluba in-
terjers, kas visnotaļ atbilst izvēlētajam nosau-
kumam. Viņa uzskata, ka klubu pārsvarā ap-
meklēs jaunieši vecumā līdz 30 gadiem.

Arī Jānis Gothards – tirdzniecības speciā-
lists no Rīgas – lēš, ka kluba auditorija ir vie-
si vecumā virs 25 gadiem. «Man patīk viss – 
no rīdzinieka skatu punkta raugoties, jaunais 
klubs ir līmenī,» tā J. Gothards. Viņam piekrīt 
arī skaistumkopšanas speciāliste Rita Ozola, 

ar iespaidīgu faķīra šovu un sarkano paklāju pie ieejas – gluži kā kinozvaigznēm – 
oktobra beigās bijušajā pasta ēkā durvis vēra jauna izklaides vieta – Opera Club 

Piesaistot autobraucējus un 
garāmgājējus ar faķīra šovu pie pašas 
ēkas ieejas, oktobra beigās Jelgavā, 
Pasta ielā darbu sāka jauna izklaides 
iestāde – naktsklubs Opera Club. 

Opera Club labi pavadīt laiku 
var visa vecuma cilvēki 

kura gan vēlētos, lai klubs apmierinātu arī so-
līda vecuma jelgavnieku prasības.

Duble Coffe pavārs tehnologs Jānis Riek-
stinš saskatīja līdzību ar kādu Rīgas klubu: «Ja 
kāds nebūtu šo ideju realizējis pirmais, pats 
būtu šādu klubu Jelgavā atvēris. Ienākot tas 
pirmajā brīdī atgādina vienu no Rīgas klubiem, 
bet tas labi – uzreiz sajutos kā mājās. Manu-
prāt, šeit būs vieta publikai, kas mīl dzīvi.»

Klubu atvēršanas vakarā novērtēja arī Jel-
gavas uzņēmēji Marina un Rihards Ķēniņi – 
viņi uzskata, ka vēl viens kluba Jelgavai bija ne-
pieciešams dažādībai un veselīgai konkuren-
cei. Arī pašvaldības aģentūras Kultūra projektu 
vadītājs Ivars Pirvics piekrīt, ka vēl viens klubs 
Jelgavā noteikti bija vajadzīgs. «Jo lielāka kon-
kurence, jo interesantāks piedāvājums,» spriež 
I. Pirvics.

Uz atklāšanas vakaru bija ieradies arī spor-
ta korespondents un entuziasts Jānis Tiltiņš, 
kurš gan sevi nesauc par klubu dzīves mīļotāju. 

«Bet ir interese izbaudīt ko nebijušu,» tā viņš, 
piebilstot, ka, visdrīzāk, klubu iecienīs Jelgavas 
krievvalodīgā publika – šo tendenci varēja pa-
manīt jau atklāšanā. 

Opera Club būs īstā vieta jelgavā,  
kuru apmeklējot uzvilkt jaunās balles 
kurpes un smalkāko kleitu.
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«Iepriekš te atradās veģetārā kafejnīca, tāpēc 
augsne bija labvēlīga – daļa klientu apmeklē arī 
mūsu kafejnīcu,» priecājas Kaspars Soļims par 
paša, sievas Zanes un mammas Ilzes Anderso-
nes izloloto uzņēmumu, kas kopš aprīļa radis 
mājvietu Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītī-
bas centrā.

«Tā kā tas ir ģimenes uzņēmums, arī nosau-
kumu izvēlējāmies atbilstošu – tas saistās ar kādu 
Bībeles motīvu,» teic I. Andersone un atgādina 
epizodi no Bībeles, kad Jēzus ar piecām maizēm 
– mazumiņu – pabarojis tūkstošiem cilvēku. «Arī 
mēs sākām no nulles, bet nu jau esam iemantoju-
ši klientu uzticību,» lepojas čaklā ģimene.

piedāvājumā ģimenes receptes
I. Andersone iepriekš par šādu darbu nebija 
pat iedomājusies, taču tagad ēst gatavošana 
kļuvusi par viņas ikdienu.

«Darbu kafejnīcā var saukt par afēru, kurā 
iesaistījos kopā ar Kasparu, jo iepriekš sabied-
riskajā ēdināšanā neesmu strādājusi, esmu ga-
tavojusi tikai ģimenei, darījusi to ar patiku, tā-
pēc tagad kafejnīcas klientiem piedāvāju ēdienu, 
kas garšo kā mājās gatavots,» teic I. Andersone. 
Viņai ir arī īpašās veģetāro ēdienu receptes, jo 
starp kafejnīcas klientiem ir daudz veģetāriešu.

Gatavos to, ko palūgs klients
K. Soļims stāsta, ka ēdienu gatavošanā izman-
totie produkti, ir vietējās izcelsmes, daļa tiek 
pirkta tirgū, tāpēc allaž ir svaigi un veselīgi. 
«Vēderu jau neapmānīsi,» piebilst pavāre. 

Kafejnīcas piedāvājumā vienmēr ir dažā-
das pankūkas, zupas, maltās gaļas mērce, fran-
ču karbonāde, kruasāni. Ja klients vēlas ēst ma-
zāk, iespējams pasūtīt arī pusporciju. «Pieskaņo-
jos klientu vēlmēm. Piemēram, izglītības centra 
meitenes iecienījušas tīteņus, tos tad viņām arī 
gatavoju. Ja klients atnāk un saka, ka vēlas plovu 
vai pildītu papriku, noteiktajā dienā pagatavošu 
arī to,» stāsta I. Andersone.

Kafejnīcas īpašnieki piebilst, ka klientiem 

tiek nodrošināta autostāvvieta izglītības centra 
pagalmā, kur atrodas pati kafejnīca.

piegādās ēdienus uzņēmumiem
Kafejnīcā bez pašu ģimenes locekļiem nodar-
bināti vēl divi darbinieki, attīstība plānota arī 
turpmāk.

«Protams, vasarā bija grūtāk – atvaļināju-
mu laiks, arī izglītības centrā nodarbības neno-
tika. Taču spējām noturēties, piedāvājot vasa-
rā tik populāro auksto zupu no bioloģiskajiem 
produktiem,» lepojas Kaspars.

Pašlaik uzņēmums plāno attīstīt ēdienu 
piegādi darbvietās, tāpēc labprāt izskatīs Jel-
gavas darba devēju piedāvājumus sadarbībai. 
«Protams, Jelgavā nav daudz lielu uzņēmumu, 
kuri būtu jānodrošina ar ēdienu, taču domāju, 
ka ar garšīgu ēdienu varētu šo nišu ieņemt,» tā 
kafejnīcas līdzīpašnieks.

«Bez kafejnīcas telpām, kuras varam iz-
īrēt kādam pasākumam, piedāvājam arī nelie-
lu banketu zāli. Protams, varam nodrošināt arī 
ēdināšanu,» teic K. Soļims. 

Uzņēmējs raugās nākotnē ar optimismu, 
jo kafejnīca jau ir iekarojusi savu nišu. «Katrai 
no Jelgavas ēdināšanas iestādēm ir savs piedā-
vājums. Skaidrs, ka visiem izpatikt nevarēsim, 
taču domājam par attīstību, eksperimentējot ar 
jaunu ēdienu radīšanu un servisa paplašināša-
nu.»  

«tā kā tas ir ģimenes uzņēmums, arī 
nosaukumu izvēlējāmies atbilstošu – 
tas saistās ar kādu Bībeles motīvu,» teic 
i. andersone un paskaidro, ka Bībelē ar 
piecām maizēm – mazumiņu – pabarots 
daudz cilvēku.

Kaspars Soļims, izveidojot 
darba vietu mammai, lai viņa 
varētu nodoties savai sirdslietai, 
ir devis jelgavniekiem iespēju 
apmeklēt kafejnīcu Piecas 
maizes. Tajā ēdiens garšo kā 
mājās gatavots.

kafejnīcā Piecas maizes 
ēdienu gatavo gādīgā mamma

kafejnīca Piecas maizes strādā 
jelgavas reģionālā pieaugušo 
izglītības centra pagalmā

kafejnīca
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b. rivža labāk skatās uz plusiņiem 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes profe-
sore, bijusī izglītības ministre un 9. Saeimas de-
putāte no Zaļo un zemnieku savienības Baiba 
Rivža, startējot 10. Saeimas vēlēšanās, vēlēšanu 
zīmēs saņēmusi visvairāk svītrojumu salīdzinā-
jumā ar citiem esošajiem jelgavniekiem, Saeimas 
deputāta kandidātiem Zemgales vēlēšanu apga-
balā. Iepretim 2947 plusiņiem ir 5557 mīnusi, 
kas izsaka skaidru balsotāju nevēlēšanos redzēt 
viņu Saeimā. «Taču tas nenozīmē, ka esmu zau-
dējusi – arī plusiņu bija daudz. Tā kā tos vēlētāji 
liek apzināti, bet svītro bieži vien uz dullo, ne-
uzskatu, ka mans rezultāts būtu slikts,» analizē 
B. Rivža. Viņa uzskata, ka, iespējams, rezultāti 
būtu bijuši labāki, ja pati aktīvāk būtu stāstījusi 
par saviem labajiem darbiem parlamentā. 

m. lasmanis: svītroja, jo nepazīst
Visjaunākais 10. Saeimā neiekļuvušais jelgav-

nieks ir Vienotības pārstāvis Madars Lasma-
nis no Jelgavas novada, kurš 9. Saeima bija ie-
vēlēts no Jaunā laika. «Esmu priecīgs, ka vēlē-
tāji ir novērtējuši Valda Dombrovska darbu,» 
sev tuvā politiskā spēka uzvaru komentē M. 
Lasmanis, kuram zemgalieši bija piešķīru-
ši 2411 plusiņus un 3138 svītrojumus. Taujāts 
par sava darba novērtējumu un vēlētāju izvēli 
atstāt viņu aiz Saeimas durvīm, bijušais depu-
tāts nosaka, ka daudzie svītrojumi, iespējams, 
esot tādēļ, ka liela daļa viņu nepazīstot, citu 
izskaidrojumu viņam esot grūti iedomāties. 
«Tuvākajā apkaimē jau pazīst, taču, vai pazīst 
citur – nezinu,» smej M. Lasmanis un pie-
bilst, ka turpinās strādāt savā zemnieku saim-
niecībā Jelgavas novadā un uz Īriju strādāt ne-
braukšot. Bijušais parlamentārietis vēl neesot 
domājis, vai kandidēs pašvaldības vēlēšanās, 
taču uzskata, ka pašreizējā novada dome strādā 
vāji, tāpēc darba pašvaldībā ir daudz.

v. buhvalovs ir optimists
Apvienības Par cilvēka tiesībām vienotā 
Latvijā (PCTVL), kura šajā Saeimā nebūs 

pārstāvēta, Zemgales līderis, jelgavnieks Va-
lērijs Buhvalovs savā vēlēšanu apgabalā bija 
vismazāk svītrotais un visvairāk plusiņus sa-
ņēmušais kandidāts – piemēram, dzimtajā 
Jelgavā kandidātam bija tikai 36 svītrojumi 
iepretim 248 plusiem. Kopā par šo politisko 
spēku nobalsoja 633 cilvēki. Līdzīga situācija 
bija visā Zemgales apgabalā, kurā politiķis un 
9. Saeimas deputāts saņēma visvairāk plusiņu 
un vismazāk mīnusiņu visā Zemgales saraks-
tā. Par PCTVL savas balsis atdeva 1767 cilvēki. 
No tiem jelgavnieku svītroja 105 vēlētāji, bet 
plusiņus ievilka 430. 

Tiesa gan, šīs vēlēšanas PCTVL var saukt 
par ļoti neveiksmīgām, jo vietas parlamentā 
bites neieguva. V. Buhvalovs uzskata, ka ap-
vienības neveiksme 10. Saeimas vēlēšanās Jel-
gavā un kopumā Latvijā saistīta ar to, ka tā nav 
spējusi vēlētājus pārliecināt ar savu priekšvē-
lēšanu programmu. «Uzskatu, ka zaudējām, jo 
nespējām sagatavot un nodot vēlētājiem savu 
vīziju par ekonomisko problēmu atrisināša-
nu,» tā V. Buhvalovs, kurš turpinās pedago-
ģisko darbu Rīgas skolā Evrika, kā arī rosīties 
krievu kultūras biedrībā Veče un PCTVL Jel-
gavas nodaļā. 

Ē. Zommere ignorē žurnālistus
No 10. Saeimā neiekļuvušajiem jelgavnie-
kiem vislielākā parlamentārā darba piere-
dze ir Ērikai Zommerei, kas trijās iepriekšējās 
Saeimās iekļuvusi no Tautas partijas, bet šogad 
startēja apvienības Par labu Latviju! sarakstā. 
Diemžēl Jelgavnieki.lv neizdevās uzzināt par Ē. 
Zommeres nākotnes plāniem – telefonintervi-
jai norunātajā laikā viņa uz telefonzvanu ne-
atbildēja, taču pēc vairākkārtējiem zvaniem 
un īsziņām ar piedāvājumu pārcelt interviju 
uz citu dienu Jelgavnieki.lv no Ē. Zommeres 
saņēma īsziņu ar šādu saturu: «Atvainojos, bet 
plāni mainījās, neesmu Latvijā un interviju ne-
varēšu sniegt».

Piebilstams, ka parlamenta deputātes krēs-
lā pietiekami ilgi sēdējusī E. Zommere no 
Zemgales vēlētājiem par savu darbu Saeimā sa-
ņēma šādas atzīmes: 318 plusiņus un 1091 svīt-
rojumus. 

9. Saeimas deputāti no Jelgavas un tās apkaimes, kuri vēlējās parlamentā 
uzkavēties vēl četrus gadus, bet kuriem vēlētāji šādu iespēju nedeva, 
paši gan neuzskata, ka, strādājot parlamentā, būtu zaudējuši vēlētāju 
uzticēšanos. Par neveiksmi šajās vēlēšanās katram ir savs skaidrojums. 

jaunajā saeimā neievēlētie 
deputāti kļūdas neatzīst
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visvairāk svītro J. strodu
10. Saeimas vēlēšanās kandidēja pieci Jelgavas 
Domes deputāti – Jurijs Strods (Visu Latvijai!-
TB/LNNK), Dainis Liepiņš (Par labu Latviju!), 
Maksims Galkins (PCTVL), kā arī Andrejs Ei-
hvalds un Valentīns Grigorjevs no Saskaņas 
centra. 

Ar 2610 plusiņiem un 825 svītrojumiem vie-
nīgais no šā piecinieka vietu Jēkaba ielas namā 
ieguva V. Grigorjevs. Gandrīz uz pusi mazāk 
plusiņu, proti, 1763, un 813 svītrojumus saņēma 
Jelgavas Domes politiskajai elitei lojālais sa-
skaņietis A. Eihvalds. Jelgavas Domes sēdekļus 
pret parlamenta krēsliem nemainīs arī Saeimā 
neiekļuvušās apvienības PCTVL Jelgavas no-
daļas biedrs Maksims Galkins. Tiesa gan, plu-
siņu skaits viņam bija divas reizes lielāks nekā 
svītrojumu – 334 un 117. Vietvaras politiskajam 
kodolam ar mēru Andri Rāviņu (Zaļo un zem-
nieku savienība) netīkamus jautājumus par 
pieņemtajiem vai plānotajiem lēmumiem do-
mes sēdēs turpinās uzdot Dainis Liepiņš, kurš 
šajās vēlēšanās nopelnīja 1074 plusiņus un 1027 
svītrojumus. Biļeti iekļūšanai 10. Saeimā neie-
guva arī Jurijs Strods, kuru balsotāji bija svīt-
rojuši tieši divas reizes biežāk nekā likuši plusi-
ņus. Pieredzējušais politiķis savā vērtējumu lie-
cībā saņēma tikai 713 pozitīvus novērtējumus 
iepretim 1403 negatīvajām atzīmēm. 

apmierināts par paveikto
Par vairāk nekā pusotra gada veikumu Jelgavas 

Domē nu jau Saeimas deputāts V.Grigorjevs ir 
apmierināts, lai gan strādājis opozīcijā.

«Esam iemācījuši pozīcijai pienācīgi gata-
voties domes sēdēm – gatavot lēmumprojektus 
un to skaidrojumus, jo, spriežot pēc pirmās do-
mes sēdes pērnā gada jūlijā, pirms tam domes 
sēdēs neviens pieņemamos lēmumus neskaid-
roja un automātiski balsoja,» par vienu no dar-
biem, kas paveikts, esot domē, stāsta V. Grigor-
jevs.

Viņš atklāj, ka pats iniciējis tikai viena lē-
mumprojekta nepieciešamību – par revīzi-
jas komisijas izveidi. «Neviens netiek infor-
mēts par to, kā tiek izlietoti budžeta līdzek-
ļi. Deputātu un iedzīvotāju priekšā ir tikai ci-
pari, kas neko neizsaka. Pozīcija, lai tā arī ne-
atklātu, kā līdzekļi tiek izlietoti, komisijas iz-
veidi noraidīja,» stāsta jaunievēlētais Saeimas 
deputāts. 

V. Grigorjevs atzīst, ka, vairāk ir atbalstī-
jis pārējo opozīcijas deputātu lēmumprojektus, 
nevis pats nācis ar iniciatīvu, taču arī tam esot 
savs iemesls: «Kāpēc jāgatavo lēmumprojekti, 
kurus pozīcijā pēc tam izmet miskastē?»

saeimā strādās divās komisijās
Pats V. Grigorjevs Saeimā, visticamāk, strādās 
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā un 
Pieprasījumu komisijā. «Deputāts var strādāt 
tikai divās komisijās. Biju pieteicies šajās divās, 
kā arī Tautsaimniecības, agrārās, vides un re-
ģionālās politikas un Publisko izdevumu un 
revīzijas komisijā, partijas frakcija lēma, ka 
labāk sevi parādīt varēšu pašvaldību un pie-
prasījumu komisijās,» teic V. Grigorjevs, pie-
bilstot, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības ko-

misijā pieņemtie lēmumi ietekmēs arī Jelgavas 
pašvaldības darbu. Jaunievēlētais Saeimas de-
putāts atzīstas, ka ir nedaudz uztraucies pirms 
darba Saeimā, jo tā ir atbildīga tribīne, kurā 
ikvienam deputātam ir pievērsta visas valsts 
uzmanība.

«Tomēr darbs tur ir prognozējams, un ne-
domāju, ka mani gaida kādi pārsteigumi. Gal-
venais pašlaik – iemācīties domāt valstiski,» re-
zumē V. Grigorjevs.  

Jāturpina v.Grigorjeva iesāktais 
Budžeta līdzekļu izlietošanas kontroli deputāts 
min kā galveno darbu, kam, strādājot opozīci-
jā, jāpievēršas jaunajam deputātam Anatolijam 
Ļitvinovam, kurš pašvaldības vēlēšanās Saska-
ņas centra sarakstā ieguva lielāko atbalstu no 
vēlētājiem pēc četriem domē iekļuvušajiem 
deputātiem.

V. Grigorjevs ir pārliecināts, ka A. Ļitvi-
novs turpinās darbu opozīcijā, nevis pievie-
nosies pozīcijai, kā to izdarīja partijas biedri 
Andrejs Eihvalds un Ludmila Gineite.

a. ļitvinovs skarbs pret biedriem 
Jāpiebilst, ka arī pats A. Ļitvinovs, kurš darbu 
Jelgavas Domē sāk novembrī, atklāj, ka strādās 
opozīcijā. «Man jau ir pieredze darbam paš-
valdībā – no 1990. līdz 1994. gadam biju depu-
tāts,» atgādina viņš. 

Savukārt par pārējo partijas biedru rosīša-
nos domē viņš izsakās skarbi: «L. Gineite nav 
mūsu cilvēks, lai gan iekļuva domē no Saska-
ņas centra, – viņa ir lojāla mēram Andrim Rā-
viņam, savukārt A. Eihvaldam jāpadomā, kurā 
pusē viņš grib būt.» 

2. oktobrī 10. Saeimas vēlēšanās Zemgales vēlētāji 
lēma, ka četriem no pieciem Jelgavas domes 
deputātiem, kuri kandidēja uz vietām jaunajā 
parlamenta sasaukumā, jāpaliek strādāt pilsētā. 
Saeimā ievēlēja tikai vienu jelgavnieku, opozīcijā esošo 
Saskaņas centra biedru Valentīnu grigorjevu, taču 
tas diez vai ienesīs kādas pārmaiņas pilsētas domes 
koalīcijā.

pārmaiņas  
Jelgavas Domē 
pirms saeimas 
vēlēšanām

jaunievēlētais 10. saeimas deputāts v. grigorjevs  
uzskata, ka viņa pēcteča galvenais uzdevums  
jelgavas domē ir kontrolēt, cik godprātīgi tiek tērēta 
nodokļu maksātāju nauda.
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Doktorantu skaits pieaug
Pašlaik LLU piedāvātajās doktorantūras prog-
rammās zinības apgūst kopumā 232 stu-
denti, no kuriem par valsts budžeta līdzek-
ļiem mācās 193 doktoranti jeb 84 procenti no 
visiem. Augstskolas Doktorantūras daļas va-
dītāja Ausma Markevica teic, ka doktoran-
tu skaitam universitātē ir tendence palielinā-
ties – 2008. gadā LLU bija 193 doktoranti, bet 
2009. gadā – 221, turklāt šis pieaugums notiek 

par spīti valsts finansētu doktora studiju vietu 
skaita samazinājumam (169 vietas 2009. gadā 
iepretī 150 vietām 2010. gadā).

«Vispieprasītākās doktora studiju prog-
rammas ir agrārā un reģionālā ekonomika, 
mežzinātne, pārtikas zinātnes un informāci-
jas tehnoloģijas. Liela interese ir arī par ainavu 
arhitektūras programmu, savukārt joprojām 
mazs doktorantu skaits ir hidroinženierzināt-
ņu un vides inženierzinātņu programmās, lai 
gan ir izstrādāta valsts programma inženierzi-
nātņu attīstības atbalstam,» informē A. Marke-
vica. 

paplašina maizes sortimentu
Kā nozīmīgāko pētījumu, ko patlaban veic Pār-
tikas tehnoloģijas fakultātes (PTF) zinātnie-
ki un mācībspēki, tās dekāne Inga Ciproviča 
nosauc valsts pētījumu programmu, ko vada 
profesore Rute Galoburda un kuras mērķis ir 
pārtikas produktu izejvielu kvalitātes un dro-
šības izpēte, jaunu produktu izstrāde, produk-
tu uzglabāšanas laika optimizācija, kā arī kvali-
tātes saglabāšanas iespēju izziņa un pārstrādes 
blakusproduktu lietderīga izmantošana.

Šajā un citos pētījumos, kurus veic fakul-
tātē, ir iesaistīti PTF mācībspēki, doktoranti 
un maģistranti, kā arī pētnieki, bet populārā-
kās pētījumu tēmas ir saistītas ar maizes sorti-
menta paplašināšanas iespējām. «Studenti cen-
šas paplašināt maizes sortimentu, pievienojot 
augļu un ogu pārstrādes produktus, dārzeņus, 
aizstājot rudzu un kviešu miltus ar netradicio-
nāliem graudaugiem, piemēram, rīsiem, gri-
ķiem. Tiek arī analizētas pilngraudu izmanto-
šanas iespējas un pilngraudu produktu senso-
rās īpašības, izstrādāti bezglutēna produkti,» 
atklāj I. Ciproviča.

Lūgta nosaukt dažus no perspektīvākajiem 
meklējumiem, dekāne min pētījumus par pro-
duktu derīguma laika pagarināšanas iespējām, 
sūkalu racionālu izmantošanu jaunos produk-
tos, siera mikrofloras analīzi produktu uzgla-
bāšanas laikā un citus.

Ievērojama ir arī zinātnieku sadarbība ar 
dažādiem uzņēmumiem. «Sadarbības iespējas 
ir ļoti daudzveidīgas – tā ir gan speciālistu ap-
mācība un konsultācijas, gan ražotājiem inte-
resējošo jautājumu risināšana,» teic I. Cipro-
viča un nosauc vairākus uzņēmumus, piemē-
ram, SIA Lāči, AS Smiltenes piens, AS Laima, 
SIA VSL grupa, ar kuriem šāda sadarbība jau 
noris.

arī mežu jomā ir ko pētīt
Nozīmīgākie pētījumi, kas pašlaik tiek veikti 
Meža fakultāte (MF), kā norāda fakultātes 
dekāns Dagnis Dubrovskis, ir saistīti ar valsts 
pētījumu programmu par inovatīvām tehnolo-
ģijām meža apsaimniekošanas, meža koksnes 
un nekoksnes produktu ražošanas nozarēs. Tās 

Lai augstskola būtu konkurētspējīga un attīstītos, viens no būtiskiem priekšnoteikumiem 
ir zinātnes attīstība un jaunu cilvēku iesaistīšana pētniecībā, kā arī spēja piedāvāt 
uzņēmējiem inovatīvās idejas. Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) teic, ka jauno 
zinātnieku skaitam ar katru gadu ir tendence palielināties, kā arī tiek veikts aizvien vairāk 
tādu pētījumu, kuriem ir vērā ņemama praktiska nozīme. 

studenti un uzņēmēji 
iesaistās zinātnē
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mērķis ir meža resursu racionāla izmantošana 
un produkcijas pievienotās vērtības būtisks pa-
lielināšana. Minētās programmas ietvaros MF 
veic divus apakšprojektus saistībā ar vietējo 
koksnes resursu mobilizāciju un jaunu tehno-
loģiju izstrādi.

Studenti bieži izvēloties tādas diplomdar-
bu tēmas, kuras ir saskaņotas ar meža nozares 
uzņēmumiem, jo tās ir aktuālas, piemēram, 
MF ir veikti pētījumi par AS Latvijas valsts 
meži, SIA Metrum un citu uzņēmumu aktua-
litātēm. Meža attīstības fonda ietvaros sadar-
bībā ar Informācijas tehnoloģiju fakultāti tiek 
veikts ilgtermiņa pētījums Meža apsaimnieko-
šanas stratēģiskās, taktiskās un operatīvās plā-
nošanas atbalsta sistēma, ko vada profesore 
Irina Arhipova.

«Perspektīvākie pētījumi ir saistīti ar jau-
nu koksnes produktu un tehnoloģiju attīstību. 
Te liela nozīme ir tam, ka MF Kokapstrādes ka-
tedra un SIA Meža un koksnes produktu pētnie-
cības un attīstības institūts ir izveidojuši mo-
dernu laboratoriju kompleksu,» situāciju rak-
sturo D. Dubrovskis, uzsverot plašās sadarbī-
bas iespējas ar meža nozares uzņēmumiem.

pētījumi lauksaimniekiem 
Arī Lauksaimniecības fakultāte (LF) veic virkni 
nozīmīgu pētījumu, kuru realizācija ir tieši at-
karīga no dažādiem finanšu avotiem. Fakultā-
tes dekāne Zinta Gaile skaidro, ka LF veic tādus 
pētījumus, kuriem finansējumu izdevies pie-
saistīt, gūstot atbalstu dažādos projektu kon-
kursos, bet izpētes darbā aktīvi piedalās visi fa-
kultātes mācībspēki, zinātniskajā pētniecībā ie-
saistot arī visu līmeņu studentus – doktoran-
tus, maģistrantus un pamatstudiju apguvējus, 

piemēram, bakalaura grāda 
pretendentus un diplomandus 
profesionālajā programmā.

«Nevar nosaukt vienu vis-
perspektīvāko jomu, jo lauk-
saimniecība ir daudzveidīga 
un sarežģīta nozare – ir jāveic 
pētījumi gan ar lauka, gan dār-
za kultūraugiem, gan ar dzīv-
niekiem. Visi pētījumu tema-
ti ir nozīmīgi un vajadzētu pē-

tīt vēl daudz vairāk, jo Latvijas vietējos apstāk-
ļos trūkst datu par daudziem aktuāliem tema-
tiem,» pārliecināta fakultātes dekāne.

praktiski pētījumi arī iT jomā
«Par pašiem perspektīvākajiem uzskatu tuvākā 
vai tālākā laika posmā praktiski pielietojamus 
pētījumus, kuri saistās ar sarežģītām tehno-
loģijām. Šādi pētījumi informācijas tehnolo-
ģiju jomā parasti balstās uz mākslīgo intelek-
tu, sarežģītu procesu analīzi, attēlu apstrādi,» 
uzskata Informācijas tehnoloģiju fakultātes 
(ITF) vadošais pētnieks Egils Stalidzāns.

Tāpat par perspektīvu pētnieks uzskata sis-
tēmbioloģiju – nozari, kas ar matemātisko mo-
deļu palīdzību cenšas izskaidrot šūnās notieko-
šos molekulāros procesus. «Izrādās, ka mūs-
dienās biologiem kļūst arvien grūtāk iztikt bez 
matemātiskās modelēšanas,» tā E. Stalidzāns. 
Viņš atklāj, ka ir uzsākts vairāku augstskolu sa-
darbības projekts, kura ietvaros ITF Biosistē-
mu grupa nodarbojas arī ar pētījumiem, kuri ir 
visnotaļ perspektīvi medicīniskā lietojumu.

«Vēl viens perspektīvs virziens, kas saistīts 
ar uz lauksaimniecības jautājumu risinājumu, 

ir datorvadības un robotikas lietojumi. ITF 
Datorvadības grupa ir iekļāvusies starptautis-
kā projektā kopā ar Itālijas, Beļģijas un Turcijas 
zinātniekiem, lai izstrādātu risinājumu robotu 
grupai, kura, apstrādājot video attēlu, automā-
tiski veiktu pesticīdu smidzināšanu siltumnī-
cās, izvērtējot katra piliena smidzināšanas ne-
pieciešamību uz konkrēta auga konkrētām vie-
tām. Tādējādi tiktu samazināts kopējais pesti-
cīdu daudzums, kas nonāk uz auga un arī vēlāk 
pie patērētāja,» stāsta E. Stalidzāns.

Jautāts par pētījumu praktisko pielietoju-
mu, ITF vadošais pētnieks teic, ka daļa pētī-
jumu interesē meža nozares uzņēmumus, bet 
pētījumi būtu saistoši arī biodegvielas ražotā-
jiem un farmaceitiem. Tāpat ITF sistēmbiolo-
gi intensīvi sadarbojas ar Baltijā vienīgo bio-
reaktorus ražojošo uzņēmumu SIA Biotehnis-
kais centrs. Taču pētnieks atzīst, ka sadarbībai 
ar uzņēmumiem vēl ir plašas iespējas, jo šis pē-
tījumu virziens ir salīdzinoši jauns.

llu sadarbojas ar uzņēmējiem
Mērniecības uzņēmums SIA Metrum sadarbī-
bu ar LLU MF, kuras ietvaros tiek veikts uzņē-
mumam nozīmīgs pētījums saistībā ar jauktu 
koku mežu inventarizāciju, uzskata par no-
zīmīgu plānoto mērķu sasniegšanā. Metrum 
valdes loceklis, digitālās informācijas apstrādes 
nozares vadītājs Māris Krievs lēš, ka šobrīd īste-
notais pētījums ļaus nākotnē uzņēmumam pa-
plašināt tirgus iespējas. «Mēs ceram, ka rezultā-
ti ļaus iziet tirgos, kur pašlaik nav konkurentu. 
Taču saprotam, ka zinātne prasa ļoti lielu laika 
un naudas ieguldījumu, lai tā nākotnē patiešām 
sniegtu sākotnēji plānoto,» tā M. Krievs.

Savukārt vairāku gadu sadarbība ar LLU 
PTF izveidojusies maizes ceptuvei Lāči. Uzņē-
muma mārketinga vadītājs Atis Blinds stāsta, 
ka pētījumus izmanto gan jaunu produktu un 
to ražošanas tehnoloģiju izstrādē, gan meklējot 
labākās produktu iepakojuma tehnikas. «Uni-
versitātes zinātnieki mums palīdz gandrīz ik uz 
soļa – nav jau runa par kādu konkrētu produk-
tu, kas radīts kopā ar LLU PTF. Galvenais, ka 
pētījumi sniedz vērtīgas atziņas, kuras, apvie-
nojot ar mūsu pieredzi, palīdz nonākt pie vēla-
mā rezultāta,» atklāj A. Blinds. 

viens no uzņēmumiem, kas aktīvi sadarbojas ar llu zinātniekiem, ir 
populārā maizes ceptuve Lāči.

Par spīti 
samazinātajam 
finansējumam, 

doktorantu skaits 
arvien palielinās

pētījumam, lai tas piesaistītu 
finansējumu, ir jābūt ne tikai 

inovatīvam, bet arī prakstiskam.
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brokeri

Apdrošināšanas 
Aģentūra 777 – 
jaunā vietā

r o L a n d s  B a r ta š e v i c s 

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

Apdrošināšanas aģentūra 777 darbību sāka 
pagājušajā gadā. Neskatoties uz īso laika 
periodu, uzņēmums guvis uzticību gan jel-
gavnieku, gan citu pilsētu un novadu iedzī-
votāju vidū. Aģentūra piedāvā daudzveidī-
gu apdrošināšanas pakalpojumu klāstu gan 
fiziskām, gan juridiskām personām, sadar-
bojoties ar deviņām apdrošināšanas kompā-
nijām: Balta, Gjensidige Baltic, BTA, Baltijas 
Apdrošināšanas Nams, Balva, Ergo Latvija, 
Baltikums, If P&C Insurance Latvijas filiāle, 
Seesam Latvia.

Pašlaik pieprasītākie apdrošināšanas veidi 
tirgū ir OCTA (obligātā civiltiesiskā transport-
līdzekļu apdrošināšana), KASKO (autotrans-
porta apdrošināšana pret bojājumiem un zā-
dzību) un īpašuma apdrošināšana.

Daudzi nepārzina apdrošināšanas brokeru 
darbības pamatprincipus un to priekšrocības. 
Šeit jāuzsver, ka brokeris strādā klienta inte-
resēs, lai sniegtu visatbilstošāko piedāvājumu, 
veicot vispusīgu analīzi un izvērtējot pietieka-
mi lielu apdrošināšanas pakalpojumu skaitu 

tirgū. Sadarbojoties ar apdrošināšanas brokeri, 
klients iegūst papildus drošību, jo brokera pro-
fesionālā atbildība ir apdrošināta.

Lielākā daļa Apdrošināšanas aģentūras 777 
darbinieku ir savas nozares profesionāļi, jo šajā 
jomā strādā jau vairākus gadus. Neraugoties 
arī uz pašreizējo sarežģīto ekonomisko situā-
ciju, uzņēmums ir vērsts uz attīstību. Apdro-
šināšanas aģentūra 777 ir atvērta jaunām ide-
jām un sadarbībai, aicinot ikvienu interesentu 
apspriesties pie tases kafijas vai tējas omulīga-
jās telpās.

Piebilstams, ka visu novembri Apdrošinā-
šanas aģentūra 777 rīkos klientu dienas, turklāt 
uzņēmums sarūpējis pārsteigumus apmeklētā-
jiem.

Apdrošināšanas aģentūru 777 ir viegli at-
rast – Lielajā ielā no Driksas upes puses, blakus 
kredītsabiedrībai Zemgale, kas ir viens no tās 
partneriem, piedāvājot aizdevumus pret ne-
kustamā īpašuma nodrošinājumu un īstermi-
ņa aizdevumus līdz Ls 200 bez ķīlas. Tāpat uz-
ņēmums sniedz profesionālu palīdzību nekus-
tamo īpašumu pirkšanas – pārdošanas darīju-
mos un bezmaksas konsultācijas grūtībās no-
nākušiem banku aizņēmējiem. 

Apdrošināšanas aģentūra 777 ir atvērta 
jaunām idejām un sadarbībai, aicinot 
ikvienu interesentu apspriesties pie tases 
kafijas vai tējas omulīgajās telpās.

kopš oktobra Apdrošināšanas aģentūra 777 klientus apkalpo jaunā birojā, solot neko 
nezaudēt no tā labā, kas bija vecajās telpās.

Kopš oktobra Apdrošināšanas 
aģentūra 777 klientus 
apkalpo jaunā birojā, 
turpinot sniegt augstas 
kvalitātes apdrošināšanas 
pakalpojumus un 
konsultācijas. Uzņēmuma 
birojs mājvietu radis vienā 
no Jelgavas sakoptākajām 
un skaistākajām vietām – 
Lielajā ielā 1.



2010.  G A DA  N O V e M B r I S  •  N r .  10 ( 86 )  21

apdrošināšana

L ī g a  g r e i š k a n e

šajā ekonomiski nestabilajā situācijā 
daudzas kredītiestādes aizdevumus 
atsaka, bet sia Zemgales Finanšu Fonds 
(ZFF) arī ekonomiskās krīzes laikā piedāvā 
aizdevumus ar saprātīgām procentu likmēm.

Kā pastāstīja ZFF direktors Arkādijs Kravals, 
pašlaik visvairāk aizņemas laucinieki, kuriem 
nauda ir nepieciešama, lai pabeigtu lauku 
darbus savās saimniecībās. Bieži vien naudu aiz-
ņemas pensionāri, lai palīdzētu saviem bērniem 
un mazbērniem aizbraukt peļņā uz ārzemēm. 
Tāpat nelielas summas aizņemoties arī kurinā-
mā iegādei. «Pašlaik cilvēki aizņemas naudu arī 
tādēļ, lai veiktu neatliekamas operācijas vai sala-
botu zobus. Īsāk sakot, iemesli ir visdažādākie,» 
novērojumos dalās kredītiestādes direktors. 

Viņš skaidro: ja aizņēmums nepārsniedz 
200 latus, galvotājs nav nepieciešams, taču, 
ja tāds ir, var aizņemties līdz piecsimt latiem. 
Taujāts, kādas summas cilvēki aizņemas visbie-
žāk, A. Kravals norāda, ka liela daļa vēlas aiz-
ņemties maksimāli iespējamo. Viņš arī neslēpj, 
ka līdz ar ekonomiskās situācijas pasliktināša-

nos palielinās to aizņēmēju skaits, kuri savlai-
cīgi neatdod naudu. «Vispirms cenšamies no-
skaidrot situāciju un problēmas risināt sarunu 
ceļā, taču, ja aizņēmējs ignorē uzaicinājumu ie-
rasties pie mums, sūtam atgādinājuma vēstu-
les viņam uz dzīvesvietu. Kā pēdējais un galē-
jais variants paliek problēmas risināšana tiesis-
kā ceļā. Tas notiek, ja aizņēmējs arī pēc brīdi-
nājumu saņemšanas nav meklējis iespēju parā-
du samaksāt labprātīgi,» skaidro ZFF vadītājs. 
Viņš arī piebilst, ka visapzinīgākie maksātā-
ji esot pensionāri, savukārt gados jauni cilvēki 
pret kredītsaistībām izturoties vieglprātīgāk. 

ZFF īpašnieks arī novērojis, ka ekonomis-
kā krīze ir disciplinējusi arī pašus kredītņēmē-

jus, jo viņi pret šāda veida saistībām tagad iz-
turoties atbildīgāk, pirms aizņemšanās daudz 
rūpīgā apsverot iespējas naudu atdot. «Arī mēs 
paši daudz uzmanīgāk izvērtējam, vai cilvēks, 
kurš vēlas aizņemties naudu, to varēs arī at-
dot,» skaidro A. Kravals. 

Jāpiebilst, ka Zemgales Finanšu Fonds kre-
ditēšanas jomā darbojas jau vairāk nekā pie-
cus gadus, piedāvājot īstermiņa aizdevumus uz 
laiku līdz vienam gadam, ar likmi 3,6 procen-
ti mēnesī. Lai saņemtu aizdevumu, potenciālā 
aizņēmēja ienākumiem ir jābūt vismaz 100 latu 
mēnesī. Ar citiem aizdevuma izsniegšana no-
sacījumiem iespējams iepazīties ZFF mājasla-
pā www.zfonds.lv. 

g a ļ i n a  s t u B a i Lo va 
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lai arī sabiedrība par apdrošināšanas 
pakalpojumiem kļūst arvien izglītotāka, 
joprojām nav viennozīmīga attieksme 
pret apdrošināšanu un brokeriem, kuri 
bez maksas palīdz izvēlēties piemērotākos 
apdrošināšanas pakalpojumus, kā arī 
sakārtot nepieciešamos dokumentus 
atlīdzības gadījumā, uzskata jelgavas 
brokeru sabiedrības MMZ pārstāvji.

MMZ Apdrošināšanas brokeri sadarbojas ar 
visām Latvijā strādājošajām apdrošināšanas 
kompānijām, piedāvājot visu veidu apdrošinā-
šanas pakalpojumus gan juridiskajām, gan pri-
vātpersonām. «Kopumā pakalpojumu klāsts, 
ko izvēlas jelgavnieki, ir plašs, taču ir arī sezo-
nālas iezīmes,» skaidro apdrošināšanas broke-
ris Ingus Kazulis.

Pavasarī aktuāla bija mājokļa apdrošināša-
na pret plūdiem, rudenī cilvēki apdrošinās pret 
iespējamiem vētru postījumiem. Pirms ziemas 
aktuāla mājokļa apdrošināšana pret ugunsgrē-
kiem. Arvien populārāka kļūst arī šķirnes māj-
dzīvnieku apdrošināšana. Tos gan apdrošina 
tikai kopā ar īpašumu. 

I.Kazulis atgādina, ka, iegādājoties ap-
drošināšanu, klienti gūst tikai solījumus, ka 
iestājoties apdrošināšanas gadījumam, atlī-
dzība tiks veikta ātri un bez liekas aizķerša-

nās, kaut gan bieži dažu formalitāšu dēļ atlī-
dzības saņemšana var ievilkties mēnešiem un 
pat gadiem.

«Daudziem šķiet, ka brokeris ir starpnieks, 
kurš no apdrošināšanas sabiedrībām polises ie-
pērk lētāk, lai klientiem tās pārdotu dārgāk. Tā 
ir maldīga informācija – iegādājoties polisi pie 
mums, brokeriem, tās cena būs tāda pati kā ap-
drošināšanas sabiedrībā. Apdrošināšanas bro-
keris daudz vairāk strādā klienta interesēs kā 
apdrošināšanas aģents, jo brokerim ir pieejami 
daudz vairāk instrumentu kvalitatīvai klientu 
apkalpošanai,» teic I.Kazulis. Uzņēmuma pār-
stāvis iesaka plānot savus izdevumus, iekļau-
jot tajos arī apdrošināšanu: «Esmu gandarīts 
par jelgavnieku izrādīto uzticību mums un ai-
cinām ikvienu uz sadarbību!» 

MMZ Apdrošināšanas brokeri: 
jelgavnieki apdrošināšanā kļūst izglītotāki

MMZ Apdrošināšanas brokeri sadarbojas 
ar visām latvijā strādājošajām 
apdrošināšanas kompānijām, piedāvājot 
visu veidu apdrošināšanas pakalpojumus 
gan juridiskām, gan privātām personām.

SIA Zemgales Finanšu Fonds piedāvā 
kredītus arī krīzes laikā
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drošība
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Zogu visu pēc kārtas
Kā ierasts, reģistrēto noziegumu lauvas tiesu – 
747 – veido zādzības, un, kā stāsta mazliet 
vairāk nekā gadu amatā nostrādājušais Valsts 
policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekš-
nieks Haralds Laidiņš, nosaukt konkrētas gar-
nadžu iecienītas lietas, zādzību objektus vai zag-
šanas apstākļus nevar, jo zog visu pēc kārtas. 

«Kopējais zādzību skaits deviņos mēne-
šos palielinājies par 95, taču pieaugums, ņemot 
vērā krīzi, nav liels – iepriekš prognozējām, ka 
kāpums būs ievērojamāks,» stāsta H. Laidiņš, 
piebilstot, ka automašīnu zādzību skaits gan 
mūsu pusē sarucis par 20 spēkratiem.

Kriminogēno situāciju Jelgavā ietekmē gan 
pilsētas lielā teritorija, gan arī Rīgas un Lietu-
vas tuvums, jo arī noziedznieki pārvietojas. Lai 
dotu pretsparu, ir izveidota laba sadarbība ar 
Šauļu reģiona likumsargiem. Tomēr mūsu pil-

sētā īpaši bīstamu vai absolūti drošu vietu nav, 
un neviens mikrorajons uz citu fona īpaši neiz-
ceļas ar melno statistiku.

Līdzīgu ainu iezīmē arī Ilze Jermacāne, AS 
G4S Latvia Mārketinga un sabiedrisko attiecī-
bu dienesta vadītāja, kuras pārstāvētais uzņē-
mums sniedz apsardzes un drošības pakalpo-
jumus: «Jelgavā kā vienā no lielākajām Latvi-
jas pilsētām tendences ir līdzīgas – jo vairāk 
vērtīgu lietu vai preču, jo lielāka varbūtība, ka 
likumpārkāpēji varētu izvēlēties tieši šo vie-
tu saviem nedarbiem.» Uzņēmuma pārstāve 
norāda, ka visvairāk iecienītas ir dažādas tir-
dzniecības vietas. Grūti spriest par kopējo li-
kumpārkāpumu skaitu, taču trauksmes sig-
nālus saņemam no dažādiem objektiem – gan 
mājokļiem, gan birojiem, gan veikaliem. 

Zog arī darbinieki
Ekonomiskās lejupslīdes laikā darba devējiem 
ir jāuzmanās ne tikai no garnadžiem, bet nereti 
arī no pašu darbiniekiem. Vairāki Jelgavnieki.

lv aptaujātie uzņēmēji neslēpj, ka savulaik ir 
nācies saskarties ar negodprātīgiem darbinie-
kiem, taču patlaban dominē viedoklis, ka dar-
binieki ir vairāk vai mazāk uzticami. 

«Tas ir ļoti diskrēts jautājums. Es uzticos sa-
viem darbiniekiem un gribētu domāt, ka viņi visi 
ir godīgi. Īpašus pretzagšanas pasākumus uzņē-
mumā neveicam, jo par precēm, kas neatrodas 
pašapkalpošanās zonā, darbinieki ir materiāli at-
bildīgi,» teic Dina Kurzemniece, SIA Pils aptie-
ka valdes locekle. Viņa gan neslēpj, ka agrāk sa-
skārusies ar negodīgiem darbiniekiem, kuri pie-
savinājās preci, bet no viņiem atbrīvojāmies, un 
ar sabojātu reputāciju mūsu nozarē Jelgavā dar-
bu atrast vairs nav iespējams. «Pie mums no bi-
roja piederumiem faktiski nav iespējams kaut ko 
lielu piesavināties, jo nekādus lielus to krājumus 
neturam,» rezumē D. Kurzemniece. 

Daudz sliktāku ainu iezīmē cits vietējais uz-
ņēmējs, SIA Emburga Pluss valdes priekšsēdē-
tājs Igors Baimanovs. «Dažādi šos pūliņus cen-
šamies ierobežot, bet kādu pieķert ir gandrīz ne-
iespējami. Daudzi diemžēl ir pieraduši pie krie-
vu laikiem – ja nevar neko nozagt, tad iet prom 
no darba. Manuprāt, viena no metodēm ir šāda: 
godīgam un tādam, par kura godīgumu radu-
šās šaubas, likt strādāt kopā, jo tad, baidoties tikt 
nosūdzēts, negodīgais atturēsies kaut ko ņemt,» 
skaidro uzņēmējs. Viņš norāda, ka viena no ase-
nizācijas automašīnām ir aprīkota ar GPS sis-
tēmu, un katrā laikā var pajautāt darbiniekam, 
ko viņš pie kādas mājas darījis, kādēļ darbinā-
jis sūkni, vai tik nav haltūrējis. «Dažreiz ieskatos 
kāda auto kabīnē un apjautājos, kāpēc cilvēks 
līdzi vadā degvielas kannu un šļūteni. Savi 80 
procenti cilvēku ir tādi, kas sākumā gatavi kār-
tīgi strādāt, taču ar laiku viņi sāk visādus brīnu-
mus darīt,» novērojis I. Baimanovs. 

Ar garnadžiem darbvietā aktīvi cīnās arī 
būvuzņēmējs Jānis Uzars. «Īpašus pretzagšanas 
pasākumus neveicam, bet, ja kāds darbinieks 
kaut ko piesavinās, viņu atlaižam. Manuprāt, 
vienkāršākais risinājums šai problēmai ir uzti-
cami darbinieki, un pārsvarā es arī uzticos. Bet, 
ja uzticēšanās zūd, ir jārīkojas, jāskatās, vai sig-

noziegumu skaits 
gada laikā nav mainījies. 
visvairāk ir zādzību

Šā gada pirmajos deviņos mēnešos Jelgavā, tās novadā, kā arī Ozolnieku 
novadā reģistrēts aptuveni tāds pats noziegumu skaits kā analogā posmā 
pagājušajā gadā – 1629 jeb, precīzāk, par desmit noziegumiem vairāk. 
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nāli par šādiem gadījumiem ir pamatoti. Pirms 
kāda laika man šad un tad bija problēmas ar 
negodīgiem darbiniekiem, bet tagad vairs tā 
nav. Var teikt, ka mums zagšanas problēma šo-
brīd nav īpaši aktuāla,» teic J. Uzars.

policija strādā aktīvi
«Esam pirmais reģions, kas apvienoja pat-
ruļdienestu ar Ceļu policiju – gluži tāpat kā 
Lietuvā un citās Eiropas valstīs. Ar to tiek 
iegūts laiks, varam ātrāk nokļūt izsaukuma 
vietā, kas resursu samazināšanas apstākļos ir 
īpaši svarīgi. Tāpat nemitīgi analizējam situāci-
ju un vērtējam, kā izvietot patruļas, jo noziegu-
mus novērst ir vieglāk nekā atklāt,» teic Zem-
gales policistu priekšnieks.

Savu labumu devusi arī anonīmā tālruņa 
(67014077) ieviešana – pa to periodiski saņe-
mam informāciju, un H. Laidiņš teic, ka visi 
signāli tiek un tiks pārbaudīti, lai gan sniegtās 
ziņas ne vienmēr apstiprinās – lietderības koe-
ficients vērtējams 50 procentu apmērā. Tāpat 
mēdzot būt gadījumi, kad zvanītājs nosauc ielu 
un māju, bet nemin pilsētu.

vairāk gaismas
H. Laidiņš neslēpj, ka ļoti sāpīgs jautājums ir ielu 
apgaismojums, jo tumšas ielas vienmēr veicinās 
noziedzību, tā tas ir allaž bijis, jo zaglim vai lau-
pītājam vienmēr ir vieglāk noslēpties tumšā ielā 
nekā apgaismotā. Kā rāda pieredze, katra tumša 
vieta noziedzībai dod plašākas iespējas.

«Runājot par tām pašām auto spoguļu zā-
dzībām vai zādzībām no automašīnām – tumšā 
laikā noziedzniekam rokas ir brīvas, viņš nav 
redzams. Saprotu, ka pilsētai resursi ir ierobe-
žoti, jo krīze skārusi ikvienu, visus kaktus ap-
gaismot nevar, tomēr būtu jācenšas ielas turēt 
maksimāli gaišas,» uzsver  kārtības sargs. 

Uz to, ka apgaismotas ielas mazina nozie-
dzību, viesojoties Jelgavnieki.lv redakcijā norā-
dīja arī Valsts policijas priekšnieks Valdis Vo-
ins un iekšlietu ministre Linda Mūrniece.

Teorētiski tam piekrīt arī Jelgavas pašvaldības 
policijas priekšnieks Viktors Vanags: «Ielu izgais-

mošana ir ļoti būtiska, iedzīvotājos tā rada   lie-
lāku drošības izjūtu. Izteikti svarīgi tas ir rudens 
un ziemas periodā, kad skolēni pārrodas mājās 
pēc nodarbībām dažādos pulciņos, savukārt pie-
augušie pēc darba mēro ceļu mājup no dažādām 
pilsētas malām, kā arī no dzelzceļa stacijas un au-
toostas. V. Vanags norāda, ka ielu izgaismojums 
pilsētā nakts laikā ir mainīgs, un tā nepieciešamī-
bu izvērtē aģentūra Pilsētsaimniecība. Pašvaldības 
policijas Operatīvās vadības nodaļā izsaukumi 
par gadījumiem, kad notiek laupīšanas uz ielām, 

netiek saņemti bieži. «Daļa šādu izsaukumu tiek 
nodoti kolēģiem no Valsts policijas, ar ko mums 
ir laba sadarbība, bet daļu laupīšanas mēģināju-
mu mūsu darbiniekiem izdodas novērst. Vairāk 
gan izsaukumu tiek saņemts uz izklaides vietām, 
kad pie naktsklubiem jaunieši, būdami alkohola 
reibumā, konfliktē un risina savstarpējās attiecī-
bas,» skaidro V. Vanags. 

Daļa ielu slīgst tumsā
Lūgts komentēt, pēc kādiem kritērijiem notiek 
apgaismojuma izslēgšana un ieslēgšana pilsētā, 
pašvaldības aģentūras Pilsētsaimniecība direk-
tors Andrejs Baļčūns, norāda, ka Jelgavā ielu 
apgaismojuma tīkls strādā pēc vienota grafika, 
taču ir iespējamas atkāpes 15 minūšu robežās 
punktos, kur vadība nodrošināta, izmanto-
jot laika relejus. Atsevišķas ielas un rajoni no 
kopējā grafika gan netiek izšķirti. «Pašreizē-
jais apgaismošanas režīms ir saistīts ar taupī-
bas pasākumiem, turklāt patlaban ielu apgais-
mojums vairākām rekonstruētajām ielām ir 
daļēji slēgts. Pārlielupē rekonstruētajiem ielu 
posmiem ir nodrošināts automātisks daļējs ap-
gaismojuma atslēgums laikposmā no 23 līdz 
pieciem no rīta. Automātiska apgaismojuma 
atslēguma nodrošināšanas darbi rekonstruē-
tajiem ielu posmiem Dobeles šosejā, Mātera, 
Pasta, Rūpniecības, Pulkveža O. Kalpaka, Tēr-
vetes un Lielajā ielā tiks pabeigti līdz 30. no-
vembrim,» informē A. Baļčūns. 

pilsētas apgaismošana tumšajā laikā ir viens 
no veidiem, kā samazināt noziedzību, tiesa 

gan, jelgavā daudzas ielas slīgst tumsā.
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kurināmais

Sausā kurināmā, malkas, 
brikešu un ogļu tirgotāji 
iesaka patērētājiem 
pasteigties un to iegādi 
veikt savlaicīgi, pirms vēl nav 
sākusies ziema. Pieaugot 
pieprasījumam, cenas var 
palielināties – viņi brīdina.

kurināmā izmaksas 
atkarīgas no pieprasījuma

r o L a n d s  B a r ta š e v i c s  

F oto :  a r h ī v s

vislabākais –  
dabīgi žuvusi malka

Tie, kuri malku nav sagādājuši jau pa-
vasarī vai vasarā, kad tam ir piemērotākais 
brīdis, ir jārēķinās, ka pašlaik nopirkt sau-
su malku ir ļoti grūti, bet dabīgi žuvušu mal-
ku – gandrīz neiespējami. «Ja klienta ma-
ciņš to ļauj, malku var žāvēt kaltē vai kā ci-
tādāk. Taču pieredze rāda, ka tie, kuri mal-
ku pērk tikai rudenī vai ziemai sākoties, sa-
mierinās ar tādu, kādu pārdevējs spēj sagā-
dāt,» teic uzņēmuma labamalka.lv pārstāvis 
Kaspars Verners.

Ja klients pašlaik vai vēlāk vēlētos papil-
dus iegādāties sausu malku, tad šādas vēlmes 
nodrošināšana varētu veidot kādus 30 pro-

centus no pirkuma cenas. «Taču nekas nevar 
būt labāks par malku, kas sagatavota jau pa-
vasarī un nostāvējusi visu vasaru – sākoties 
jaunajai apkures sezonai, tā būs gandrīz vai 
ideāli sausa,» viņš piebilst.

Uzņēmums labamalka.lv klientiem pie-
gādā pārsvarā alkšņa malku – alksnis ir viens 
no iecienītākajiem un visplašāk izmantota-
jiem malkas kokiem, jo tas der jebkurai cie-
tā kurināmā apkures ierīcei un ir ar vidēju 
siltumatdevi. Uzņēmums to tirgo par 17 la-
tiem kubikmetrā, un vidēji šāda cena ir arī 
citiem tirgotājiem. Ja piedāvājums ir lētāks, 
jāraugās, lai malka nav galīgi slapja un lai nav 
samesta tā, ka starp pagalēm ir daudz brīvas 
telpas, visbiežāk kravas apakšā. Tāpat mal-
kas iegādi nevajadzētu atlikt uz pēdējo brīdi, 
jo tad līdz ar lielo pieprasījumu un sagādātā-
ju prāvo darba apjomu tās cenas var pieaugt, 
piekrīt K. Verners.

arī brikešu cenas  
var mainīties

Tiem, kas vēlas mājokli apsildīt, kā kurinā-
mo izmantojot briketes, izdevīgāk tās iegādāties 
vairumtirdzniecībā, nevis pirkt tikai pāris iepa-
kojumu neilgam laikam. Piemēram, SIA Deiwoss 
pārdod Alūksnē ražotas skujkoku kokskaidu bri-
ketes – mazumtirdzniecībā 10 kilogramu iepa-
kojums maksā latu, bet vairumtirdzniecībā, pēr-
kot vairāk par tonnu, 95 santīmus (abos gadīju-
mos vēl jāpierēķina PVN). Tās iespējams iegādā-
ties uzņēmuma Ozolnieku novada filiālē.

Kā norāda uzņēmuma pārstāvis Intars Au-
gustins, arī brikešu cenas var mainīties. «Tas gal-
venokārt ir atkarīgs no laika apstākļiem un pie-
prasījuma. Ja ir bargs sals un krājumi iet uz bei-
gām, tad loģiski, ka pieprasījums palielinās. Līdz 
ar to tirgotāja krājumi izsīkst, un rodas nepiecie-
šamība pēc papildināšanas, kas arī ietekmē pro-
dukta cenas paaugstināšanos,» viņš paskaidro.
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ogļu cena atkarīga no iepirkuma 
un transporta izmaksām

Mūsu valstī noteicošais ogļu cenas faktors 
ir to pašizmaksa, kas veidojas galvenokārt no 
iepirkuma cenas ražotājvalstī un transportēša-
nas izdevumiem. Piemēram, iepriekšējos ga-
dus, kad akmeņogļu cenas atsevišķos periodos 
svārstījās no 110 līdz 130 latiem par tonnu, bija 
grūtības ar to piegādi.

Pašlaik Jelgavā vislētākās dažādu frakciju 
akmeņogles no Krievijas – par 100 latiem ton-
nā, ieskaitot PVN, – pārdod SIA Brikos. Uzņē-
muma pārstāvis Andris Matīss gan norāda, ka 
minēto iemeslu dēļ pastāv iespēja, ka šī cena 
var mainīties. «To, ka ogles mums vienmēr 
būs krājumā, varam nodrošināt, taču par to, 
ka cenu varēsim noturēt nemainīgu, konkrētus 
solījumus dot nevaram,» viņš komentē.

A.Matīss gan norāda, ka, pateicoties fir-
mas noslēgtajiem ilgtermiņa līgumiem ar ražo-
tājiem un ekonomiskai dzelzceļa transporta iz-
mantošanai, cena kādu laiku varētu palikt sta-
bila atšķirībā, piemēram, no iepriekšējiem ga-
diem, kad Krievijas ogles vajadzējis ar autot-
ransportu ievest no Lietuvas puses, kas attiecī-
gi sadārdzinājis to cenu. Protams, jāņem vērā 
arī ogļu pieprasījums.

Jābūt prātīgam apkures 
sistēmas izvēlē

Laicīgi jādomā ne tikai par apkures mate-
riāla iegādi, bet arī jāraugās, lai kurināmajam 
būtu atbilstoša ierīce vai sistēma. Ir dažādi kuri-
nāmā veidi – cietais, šķidrais, gāze, elektrība. Jā-
izvēlas tāds apkures ietaises variants, lai nākot-
nē nebūtu jālauza galva, kā ekonomijas labad 
no tā atbrīvoties un iegādāties un ierīkot citu.

SIA Krāšņuguns vadītājs Arnolds Strazdiņš 
norāda - tiem, kas mīl komfortu, viens no iz-
devīgākajiem variantiem noteikti būtu granulu 
apkures katls. «To, līdzīgi kā gāzes vai šķidrā ku-
rināmā apkures ierīci, var iestatīt darboties au-
tomātiskā režīmā, kamēr malku, ogles vai bri-
ketes ik pa brīdim ir jāpiemet,» viņš skaidro.

«Taču tajā pat laikā cietā kurināmā paveids 
– malka - ir viens no vislētākajiem mūsu pusē, 
turklāt tā resursi pagaidām Latvijā ir pietieka-
mi. Un, protams, ka sistēmas un ietaises, kuras 
var apkurināt ar to, ir ievērojami lētākas nekā 
granulu, gāzes vai citu kurināmo katli,» tur-
pina speciālists. «Tādēļ daudzi arī izvēlas cie-
tā kurināmā apkures katlus, tostarp universā-
los, kuros var dedzināt malku, ogles un brike-
tes. Savukārt tiem, kam jau ir ierīkota kāda no 
iepriekš minētajām sistēmām, krāsni vai kamī-
nu var pievienot kā papildus nodrošinājumu. 
Turklāt tā ir laba alternatīva, kad ievērojami sa-
dārdzinās kāds no kurināmajiem materiāliem 
vai avārijas gadījumā.»

A. Strazdiņa vadītajā uzņēmumā, kas pie-
dāvā iegādāties vai izbūvēt dažādas apkures 
sistēmas, plītis un kamīni, kurus var arī pie-
slēgt mājokļa centrālapkurei, maksā, sākot no 
Ls 500. «Cenas noteicošais faktors galvenokārt 
ir ierīces jauda un vizuālais izpildījums, pro-
tams, arī citi faktori,» piebilst uzņēmuma pār-
stāvis.  

SIA „VOLDEMĀRS” piedāvā specializētus noliktavas pakalpojumus  
tādu preču uzglabāšanai, kurām ir nepieciešams speciāls  

temperatūras režīms (−18C° un +2C° +6C°).

Pakalpojums ir pieejams gan loģistikas pakalpojumu paketes ietvaros,  
gan arī kā atsevišķs pakalpojums.

Mēs:
  izkrausim Jūsu preci;
  izvietosim noliktavā;
  uzglabāsim;
  balstoties uz Jūsu rīkojumiem, transportēsim uz norādītajām 
        tirdzniecības vietām nepieciešamajā daudzumā.

noliktavas adrese: 
rīga,  
Bauskas iela 58a, 
tālrunis:  
(+371) 29217335, 
(+371) 67808281, 
(+371) 67614883.

SALDētAVA & NOLIKtAVA

LIELISKS ģEOgRĀfISKS IzVIEtOJuMS, ēRtA PIEbRAuKšANA!
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apkure

alternatīvās  
apkures iespējas, 
izmaksas un ietaupījums

daudzi jelgavnieki izsaka neapmierinātību ar augstajiem 
siltumenerģijas tarifiem. Tā kā daudz tiek diskutēts par 
alternatīvās apkures veidiem un iespējām, Jelgavnieki.lv 
pēta tās ierīkošanas iespējas, kā arī plusus un mīnusus

vieDOklis

valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Zemgales reģiona brigādes 
Jelgavas daļas komandieris artūrs 
Hroļenko:

Elementārākā lieta, kas jāievēro, ierīkojot 
alternatīvo apkuri, ir pareiza dūmvada 
izbūve, lai tas neatrastos tuvāk par pusmetru 
no degošām konstrukcijām. Caurumus un 
spraugas ap dūmvadiem var aiztaisīt tikai 
ar cementu. Turklāt dūmvadam jāatbilst 
paredzētajai slodzei – ja krāsni kurina mazāk 
par trim stundām dienā, attālums līdz 
degošām konstrukcijām var nepārsniegt 31 
centimetru. Bet uz grīdas pie krāsns obligāti 
jābūt vismaz 50 x 70 cm lielai skārda plāksnei. 
Jāatceras arī, ka reizi gadā jāveic dūmvada 
tīrīšana, bet reizi trijos jāsastāda akts par 
dūmvada stāvokli, un tas jādara sertificētam 
skursteņslauķim.
Vēlos arī uzsvērt, ka alternatīvā apkure 
ierīkojama tikai saskaņā ar iepriekš izstrādātu 
projektu. diemžēl, iedzīvotāji regulāri ziņo, 
ka kāds daudzdzīvokļu nama iemītnieks 
dzīvoklī ielicis krāsniņu un dūmvadu pieslēdzis 
ventilācijas lūkai.

a r Ma n d s  J ē g e r Ma n i s 
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katrai ēkai sava katlumāja
Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) 
Lauku inženieru fakultātes (LIF) lektors, sil-
tumapgādes inženieris Reinis Ziemeļnieks 
lēš, ka tipveida daudzdzīvokļu namam opti-
mālākais alternatīvās apkures variants ir indi-
viduālā gāzes katlumāja. Taču tā ir jāprojektē, 
un te jau rodas pirmās izmaksas, kas jāsedz 
dzīvokļu īpašniekiem.

LLU LIF mācībspēks skaidro, ka jau sā-
kotnējos izdevumos vien kādi pieci tūksto-
ši latu salasīsies. Taču tarifā jāierēķina tas, 
ka katla un iekārtu kalpošanas laiks ir 15–20 
gadi, kā arī uzturēšanas izmaksas. Arī gāzes 
cenu piegādātājs tik nelielam patērētājam no-
teiks augstāku nekā apkures uzņēmumam, 
kas apkalpo visu pilsētu.

Turklāt, kā liecina pieredze, problēmas 
rada arī nemaksātāji, kuru dēļ pārējie iedzīvo-
tāji spiesti maksāt vairāk.

siltumsūkņu plusi un mīnusi
Runājot par dažādiem siltumsūkņiem, 
R. Zie meļnieks norāda, ka tie darbojas vis-
ekonomiskāk un vislabāk, taču pagaidām ir 
dārgi, turklāt, dažkārt, iespējams, būs nepie-
ciešams izmantot vēl kādu papildu apsildes 
veidu.

«Izmantojot gaiss – ūdens tipa siltum-
sūkni, lietderīgāk būtu ierīkot apsildāmās 
grīdas, zem grīdas virsmas iemontējot ūdens 
caurules, tātad atkarībā no izmantotajiem 
materiāliem un grīdas pamatkonstrukcijas 
būtu attiecīgi jāpaceļ esošās grīdas augstums, 
kas nopietni sadārdzina sistēmas efektīvu ie-
viešanu,» sarežģījumus uzskaita LLU LIF pa-
sniedzējs. Otrs variants ir esošo radiatoru 
nomaiņa ar lielākiem, lai to virsmas laukums 
spētu kompensēt telpas klimatu ar zemo sil-
tumnesēja temperatūru sistēmā.

Ir arī gaiss – gaiss tipa siltumsūkņi. Tiem 
pamatiekārtas ārējais bloks – kondensators 

– atrodas ēkas ārpusē, bet iekšā – siltā gaisa 
izkliedes sistēma. Taču arī te ir kāds būtisks 
mīnuss – gaisam nav akumulācijas iespēju, 
un tiklīdz ierīci izslēdz, gaiss telpā strauji at-
dziest. Iekārtas trūkumi mūsu klimatā – pie 
zemām ārgaisa temperatūrām sākas piesil-
dīšana ar elektrību, un tas sadārdzina apku-
res izmaksas. Pozitīvais aspekts – ja ir nepie-
ciešamība, iekārtu var izmantot arī vasarā kā 
dzesētāju – kondicionieri.

krāsns dzīvoklī
Ja izvēle alternatīvās apkures jomā apstāju-
sies pie podiņu krāsnīm, viens no nopiet-
nākajiem uzdevumiem ir pareizi izbūvēt 
dūmvadu, skaidro R.Ziemeļnieks. Jāskatās, 
kāda ir ēkas konstrukcija, vai tā spēs izturēt 
šādas krāsns noslodzi, kā arī jāpievērš pa-
stiprināta uzmanība ugunsdrošības noteiku-
miem. Tā kā daudzām esošajām ēkām nav 
paredzētas apkures cukas, inženieris uzsver, 
ka tādā gadījumā būs nepieciešama nopiet-
na ēkas rekonstrukcija, bet, ja kā kurināmo 
paredzēts izmantot briketes, kas rada vislie-
lāko kurināmā sadegšanas temperatūru, ir 
jābūvē mūsdienīgs, visām normām atbilstošs 
skurstenis, ko nevar aizstāt ar parastu metāla 
dūmvadu.

Vēl viena problēma ir – kur uzglabāt mal-
ku, briketes un citu kurināmo materiālu, no-
rāda pasniedzējs. Parasti jau kurināmā dau-
dzumi nav mazi, bet dzīvoklī vai pagrabā vie-
nai sezonai nepieciešamo apjomu visiem sa-
vietot nav reāli. Turklāt risinājums nebūtu arī, 
ja organizētu mazāku kurināmā apjomu pie-
gādes, jo tas nopietni sadārdzinātu siltuma iz-
maksas.

Tiesiskie līkloči
Lai ierīkotu alternatīvu apkuri, par to jā-
vienojas mājas iedzīvotāju kopsapulcē un 
lēmumu jāatbalsta visiem iedzīvotājiem, bet 
tas var būt sarežģīti. Nākamais solis – jāno-
kārto formalitātes. Kā informē Jelgavas pil-
sētas pašvaldības preses sekretāre Līga Klis-

meta, tās mājas dzīvokļu īpašniekiem, kura 
nolēmusi atteikties no centralizētās siltum-
apgādes, jāvēršas pašvaldībā ar iesniegu-
mu, kurā jānorāda, kā turpmāk tiks organi-
zēta apkure šajā mājā. Iesniegumam jāpie-
vieno mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapul-
ces protokols par lēmumu atteikties no cen-
trālapkures ar visu mājas dzīvokļu īpašnieku 
parakstiem.

«Pēc šāda iesnieguma saņemšanas būv-
valde izsniedz projektēšanas uzdevumu mā-
jas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai, 
kurai atkarībā no izvēlētā alternatīvās apku-
res veida jāsaņem attiecīgie tehniskie notei-
kumi no Latvijas Gāzes vai Latvenergo,» no-
rāda L. Klismeta. Sagatavotais tehniskais pro-
jekts pēc tam saskaņojams ar tehnisko notei-
kumu izsniedzēju, būvvaldi un mājas apsaim-
niekotāju.

Tiesa, pārāk liela interese par alternatīvās 
apkures ierīkošanu pagaidām neesot – vietē-
jās varas pārstāve informē, ka šogad pašval-
dībā ar attiecīgu iesniegumu vērsušies vie-
nas daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki. 
Pēc attiecīgās saskaņošanas veikšanas māja no 
centralizētās apkures arī tikusi atslēgta.  

tiem, kuri malku nav iegādājušies laicīgi, jārēķinās, ka 
tās cenas rudens un ziemas mēnešos var būt augstākas.
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ar lieltirgotājiem 
nekonkurē
SIA Deiwoss – viens no lielākajiem kokapstrā-
des uzņēmumiem Ziemeļvidzemē – par vērie-
nīgāku kokmateriālu tirgotāju kļuvis arī mūsu 
pusē, klientiem piedāvājot vērā ņemamu 
preču sortimentu. Lēmums par darbību Ozol-
niekos nav nejaušība – uzņēmuma tirdznie-
cības menedžeris Intars Augustins stāsta, ka 
apkārtnē ir daudz privātmāju, ir arī jaunie 
ciemati, un piedāvātā produkcija cilvēkiem ir 
nepieciešama. Klienti pārsvarā ir privātperso-
nas, lielie būvmateriālu veikali un būvkompā-
nijas. Atšķirībā no pārtikas tirgotājiem, kam 
lielveikali daudzu gadu garumā kļuvuši par 
biedu, I. Augustins teic, ka kocenieku gadīju-
mā viss esot citādāk.

«Netiecamies izkonkurēt būvmateriālu 
veikalus, mēs tos uzskatām nevis par konku-
rentiem, bet gan par partneriem – esam iein-
teresēti, lai cilvēki pie viņiem pirktu mūsu ra-
žotos materiālus,» saka SIA Deiwoss pārstāvis 
un piebilst, ka ikviens apmeklētājs tiek apkal-
pots arī pašā uzņēmumā. Cenu svārstību dēļ 
gan esot grūti paredzēt, kuras cenas kurā brī-
dī ir izdevīgākas. 

Daļa produkcijas – 
uz ārvalstīm
Uzņēmuma SIA Deiwoss galvenā maize ir au-
dzētās, proti, līmētās, produkcijas ražošana – 
līstes, latas, klēdas, grīdlīstes, kā arī iekšējās 
un ārējās apdares dēļi, standarta un nestan-
darta zāģmateriāli, kas nepieciešamības ga-
dījumā tiek izgatavoti arī pēc pasūtījuma. Ie-
spējams, ka jau tuvākajā nākotnē pircējiem 
tiks piedāvātas no priedes koka ražotas ma-
sīvkoka līstes.

Ozolnieku veikals un ražotne ir orientē-
ti uz vietējo klientu apkalpošanu, savukārt no 
Alūksnes ražotnes aptuveni puse gatavās pro-
dukcijas tiek sūtīta uz Lietuvu, Igauniju, Vāci-
ju, Franciju un Poliju.

Sadarbība ar ārvalstīm tiek veidota arī citā 
ceļā, piemēram, iepērkot izejmateriālus, kas 
uzņēmumā nonāk gan no lielākajām vietējām 
kokzāģētavām, gan arī tiek importēti – daļa eg-
les un priedes baļķu uz SIA Deiwoss darbgal-
diem nonāk no Krievijas un Igaunijas, taču tā 

notiek ne jau izdaudzinātās Latvijas izejvielu 
dārdzības dēļ.

«Ir vairāki noteicošie faktori – tirgū jūtams 
globāls kokmateriālu trūkums, un tiek izsvēr-
tas visas iespējas, ko darīt, lai nodrošinātu pa-
stāvīgu ražotnes darbību – jāskatās cenas, ap-
maksas termiņi, materiāla kvalitāte,» skaidro I. 
Augustins, akcentējot arī loģisko sakarību – ja 
daudz kokmateriālu tiek eksportēts, vietējā tir-
gū to paliek mazāk, un piegādātāji ir jāmeklē 
aiz robežām.

Dižķibeles mentalitāte 
un attīstība
«Ir jau noteikta cilvēku un firmu kategorija, 
kam slikti klājas gan labos, gan sliktos laikos. 
Tā laikam ir latviešu mentalitāte – viens allaž 
gribēs pasūdzēties, cits nekad neatklās, ka 
neiet labi,» par dižķibeli ironiski saka tirdz-
niecības menedžeris, daļēji piekrītot tam, ka 
kokapstrādi globālās krīzes ietekme daudzviet 
skārusi salīdzinoši mazāk, lai arī SIA Deiwoss 
pārdošanas apjomi kulminācijas brīdī kritušies 
par vairāk nekā 40 procentiem. Taču šobrīd 
globālā mērogā materiālu cenas tirgū turpina 
tuvoties trekno gadu līmenim, un I. Augustins 
spriež, ka uz ziemu gaidāma cenu stabilizācija.

Stingrāka nostāšanās uz kājām iecerēta arī 

pašā uzņēmumā – ieplānots attīstīt Rīgas un 
Ozolnieku veikalus, sakārtot uzskaites sistē-
mas un plānot jaunus produktus, tiek apsvēr-
ta iespēja pārtraukt nodarboties ar mazāk ie-
nesīgām lietām.

Traucē kreisie un 
pesimisms

Uzņēmumā jau kādu laiku ir nostabilizējies, 
uzticams kolektīvs. I. Augustins ir pārliecināts – 
vakances gadījumā atrast piemērotu kandidātu 
būtu problemātiski. Aizpildīt brīvu vietu ar jeb-
kuru gribētāju nav problēmu, bet atrast labu, 
kompetentu darbinieku – cilvēku, kam var uz-
ticēt darbu ar naudu, kases aparātu, kurš strādā 
precīzi, – tas nav viegli, atzīst menedžeris.

Kā būtisku traucēkli darbā I. Augustins 
min kreisos piegādātājus no ēnu ekonomikas 
zonas. Legāli strādājošiem uzņēmumiem ar 
tiem ir grūti konkurēt. «Laiks to apkarot, lai 
konkursos visiem būtu vienādi spēles noteiku-
mi; tāpat daudz uzņēmumu nemaksā PVN, bet 
tas 21 procents veido ievērojamu cenas starpī-
bu. Beidzot jāsakārto nodokļu politika, lai tā-
das lietas nav jādara,» uzskata SIA Deiwoss 
pārstāvis. Viņš arī piebilst, ka gribētu, lai cil-
vēki kļūtu optimistiskāki, jo tad ar viņiem būtu 
vieglāk strādāt. Kā vienā, tā otrā letes pusē. 

Deiwoss: vidzemes kokapstrādes 
pieredze 
ozolniekos

Pirms desmit gadiem alūksnē dibinātais uzņēmums 
SIA Deiwoss jau piecus gadus veiksmīgi darbojas arī 
Ozolniekos, kur tajā strādā 30 cilvēku. Vasarā atvērts 
arī veikals – noliktava rīgā, bet tuvākajā nākotnē 
nolemts paplašināšanās jomā ieturēt pauzi, enerģiju 
veltot preču klāsta vairošanai, kā arī savu pozīciju 
nostabilizēšanai tirgū.

veiksmīgs uzņēmums
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F oto :  n o  au to s k o L a s  F O R t ū N A  a r h ī va

no auto līdz traktoriem
Kā stāsta Fortūnas Jelgavas filiāles vadītāja 
Žanna Plisko, kursantu ērtībām turpat skolā 
tiek piedāvāti arī topošajiem autovadītājiem 
obligāti apmeklējamie pirmās palīdzības kursi 
un veselības pārbaudes komisija. Autoskolai ir 

licence visu kategoriju transporta līdzekļu va-
dītāju apmācībai, taču joprojām vispieprasī-
tākās ir nodarbības, kurās sagatavo B katego-
rijas autovadītājus – ik gadu vieglo automašī-
nu vadītāju apliecības iegūst ap 150 autoskolas 
klientu. Ž. Plisko piebilst, ka praktiskajās auto 
vadīšanas nodarbībās tiek izmantoti tādi paši 
118. modeļa BMW, kādus praktiskās braukša-
nas eksāmenos izmanto Ceļu satiksmes drošī-
bas direkcija (CSDD).

«Rudenī pie mums vairāk nāk studenti. In-
terese par autovadītāju un motociklistu apmā-
cību palielinās pavasarī tieši pirms autobrauk-
šanas un motobraukšanas sezonas. Arī vasarā 
daudzi izmanto atvaļinājuma laiku, lai iegūtu 
transporta līdzekļa vadīšanas tiesības. Savukārt 
ziemā gan kursantu ir mazāk,» novērojusi For-
tūnas Jelgavas filiāles vadītāja.

Nesen autoskola saņēmusi licenci arī trak-
tortehnikas vadītāju apmācībai, un praktiskās 
iemaņas varēs apgūt uz moderniem Claas, Vol-
vo un citu firmu spēkratiem. Kādu atsaucību gūs 
šis piedāvājums, pagaidām spriest pāragri, jo vēl 
tikai sākta grupas komplektēšana. Ž. Plisko no-
rāda, ka bieži vien cilvēki piezvana, painteresē-
jas un vēlas ātri vien uzsākt mācības, taču ne vi-
sām kategorijām tas uzreiz iespējams, gadoties 
pat, ka grupas komplektēšana ilgst mēnesi.

prasības augstākas nekā CsDD
«Saviem klientiem ļaujam norēķināties arī pa 
daļām, turklāt pie mums skolas teorijas eksā-
menu var kārtot neierobežoti, par to papildus 
neko nemaksājot,» autoskolas pārstāve min vēl 
vienu priekšrocību. Turklāt, ja kāds pārtrauc 
mācības un vairs neliekas ne zinis, mēs sazinā-
mies ar viņu, un vairākumā gadījumu cilvēks 
sadūšojas, mācības atsāk un kursus pabeidz. 
Jāpiebilst, ka skolas teorijas eksāmenā pra-
sības ir pat augstākas nekā valsts eksāmenā 
CSDD. Gala pārbaudījumā ir pieļaujamas pat 
trīs kļūdas, turpretī skolas zināšanu pārbau-
dē – tikai viena. Iespējams, tieši tādēļ Fortūna 
var lepoties ar augstu kursantu rezultativitā-
ti – ar pirmo reizi eksāmenu Jelgavā nokārto 
apmēram 90 procenti autoskolas apmeklētā-
ju, bet Latvijas mērogā šis rādītājs ir zemāks – 
tikai 84 procenti.

«Reiz gan bija gadījums, ka mēneša laikā 
uz eksāmenu CSDD devās 15 cilvēki, no ku-
riem divi izkrita, lai gan pirms tam skolā pār-
baudījumu bija nokārtojuši.» Ž. Plisko pieļauj, 
ka minētajā gadījumā varētu būt patrāpījušies 
āķīgi jautājumi.

gribi iemācīties braukt – 
nāc uz Fortūnu!

Iespēja apmeklēt kursus un pēc veiksmīgas eksāmena nokārtošanas iegūt jebkuras 
kategorijas sauszemes transporta līdzekļa, ūdens transporta līdzekļa vai autoiekrāvēja 
vadītāja apliecību, papildināt auto vadīšanas iemaņas ekstremālās braukšanas kursos –  
tā ir tikai neliela daļa no pakalpojumiem, ko saviem klientiem piedāvā autoskola Fortūna.
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Zināšanu vājie punkti
Autoskolas pārstāvei izveidojies arī savs priekš-
stats par klupšanas akmeņiem – biežāk autosko-
las eksāmenus nenokārto kursanti, kuri ir ar no-
teiktu vadītāja stāžu un vēlas iegūt citas kategori-
jas tiesības. Iespējams, te skaidrojums ir vienkāršs 
– braukšanas ieradumi ikdienā parasti nav pilnībā 
atbilstoši visiem teorētiskajiem priekšrakstiem.

Teorētiskajā pārbaudījumā daudziem grūtī-
bas sagādājot jautājumi par transporta līdzekļa 
ārējām apgaismes ierīcēm, braukšanu diennakts 
tumšajā laikā un nepietiekamas redzamības aps-
tākļos. Savukārt daiļā dzimuma pārstāvēm prob-
lēmas sagādājot ar krustojuma pārbraukšanas se-
cību saistītie jautājumi, zina teikt filiāles vadītāja.

«Daudzi skolā noklausās teoriju, bet mājās 
vispār nepaņem grāmatu rokās. Tā varētu būt 
kļūda, un tēmu noteikti vajadzētu nostiprināt arī 
patstāvīgi,» iesaka Fortūnas pārstāve un uzsver, 
ka, pie datora kārtojot pārbaudījumu, nepiecieša-
ma ārkārtīga uzmanība – gan izlasot jautājumu, 
gan atbildot, lai nejauši neuzklikšķinātu uz nepa-
reizo variantu.

ekstrēmi pa trasi
Īpašs skolas piedāvājums ir ekstremālās brauk-
šanas kursi. Lai gan nodarbības notiek tikai 

Rīgā, par šādu iemaņu apguvi interesi izrāda 
arī jelgavnieki. Šajos kursos vienas trīs stundu 
ilgas nodarbības laikā kursanti trasē tiek ap-
mācīti auto vadīšanā uz slapja, slidena ceļa 
seguma, kā arī sānslīdes gadījumā. Ž. Plisko 
arī atklāj, ka laiku pa laikam kāds izvēlas šādu 
nodarbību uzdāvināt draugiem, interesanti, 
ka par ekstrēmu braukšanu interesi izrāda arī 
tikko autovadītāja apliecību ieguvušas jaunie-
tes. Tomēr viņa iesaka šādu iemaņu apgūšanai 
pievērsties nevis tūlīt pēc tiesību iegūšanas, bet 
gan vēlāk, kad uzkrājusies kaut neliela auto va-
dīšanas pieredze.

skolas vērtība – mācībspēki
«Mūsu skolā strādā gan pasniedzēji un ins-
truktori ar daudzu gadu darba pieredzi un pa-
matīgu zināšanu bagāžu, gan arī gados jaunāki. 
Dažreiz pat ir tā, ka interesents ir gatavs sākt 
mācības tikai tad, ja grupu mācīs konkrēts pa-
sniedzējs.» Fortūnas Jelgavas filiāles vadītāja arī 

novērojusi, ka saprašanās parasti ir labāka, ja 
kursanti un mācībspēki ir no vienas paaudzes.

Par katru pasniedzēju un instruktoru tiek 
apkopota individuāla statistika, kurā atspogu-
ļota audzēkņu sekmība, tādēļ speciālisti ir ie-
interesēti sagatavot audzēkņus eksāmeniem 
maksimāli augstā līmenī. 

«Mēs visus kursantus apmācām godprātī-
gi, tāpēc aicinām nākt un pieteikties,» mudina 
Ž. Plisko. 

autOskOla FOrtūna

Dibināta 1994. gadā, Jelgavas filiāle 
darbojas kopš 2005. gada.
Viena no vadošajām autoskolām Latvijā. 
Piedāvā dažādu kategoriju autotransporta, 
ūdenstransporta un traktortehnikas 
vadītāju apmācību, apsardzes darbinieku, 
autokrāvēja vadītāju, automehāniķu un 
autoatslēdznieku apmācību, kā arī kursus 
pašaizsardzības iemaņu apgūšanai un 
šaujamieroča glabāšanas un nēsāšanas 
atļauju saņemšanai.

Biežāk autoskolas 
eksāmenus 

nenokārto kursanti, 
kuri ir ar noteiktu 
vadītāja stāžu un 
vēlas iegūt citas 

kategorijas tiesības

autoskolas Fortūna jelgavas filiāles 
vadītāja žanna plisko norāda, ka mūsu 
pilsētā Csdd eksāmenus ar pirmo reizi 
nokārto apmēram 90 procenti autoskolas 
apmeklētāju, bet latvijas mērogā šis 
rādītājs ir zemāks – tikai 84 procenti.
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jaunums

Pielāgojoties rīgā strādājošo jelgavnieku darba gaitām 
un visiem pilsētniekiem, kuri pārvietojas ar vilcienu, 
Jelgavas dzelzceļa stacijā darbu sācis ziedu veikals 
De Lille. Tādējādi turpmāk steidzīgajiem jelgavniekiem 
tiks atvieglota ziedu meklēšana. 

L i g i ta  L a p i ņ a 

F oto :  L i g i ta  L a p i ņ a

Veikala priekšrocība ir tā darba laiks un atra-
šanās vieta – lielai daļai pilsētas un novada ie-
dzīvotāju tagad ir iespēja iegādāties ziedus, ne-
braucot pilsētas centrā. Daudzi novērtē to, ka 
ziedu pušķus vai kompozīcijas var pasūtīt no 
rīta, bet vakarā, dodoties mājās, savu pasūtīju-
mu saņemt. 

De Lille pārstāve Daiga Magone, floriste 
ar 15 gadu pieredzi, atklāj, ka jelgavnieku gau-
me ziedu izvēlē ir visai daudzveidīga, taču zie-
du modē ir arī nemainīgas vērtības, kas cilvē-
kus priecē vienmēr. «Lai kā negribētos atzīt, to-
mēr vēl joprojām klasiska vērtība ir sarkanas 
rozes,» teic floriste un piebilst, ka tieši sarkanas 
rozes ir visbiežākā puišu izvēle, kuri savas mei-
tenes vēlas sagaidīt ar ziediem jau uz perona.

Floriste teic, ka pat pārsteidzoši bieži cil-
vēki pasūta ziedu kompozīcijas grozos, bet ru-
denī aizvien aktuālāki kļūstot ziedi podiņos. 
«Esmu ievērojusi, ka puiši meitenēm dāvina 
grieztos ziedus, bet savām mammām – ziedus 
podiņos,» tā D. Magone. Vaicāta par aktuālā-
kajiem rudens ziediem, viņa nosauc mārtiņro-
zes un krizantēmas.

Pamazām cilvēki pierodot arī 
pie ziediem neierastās krāsās. Flo-
riste paskaidro, ka mārtiņrozes un 
krizantēmas augšanas procesā tiek 
piesūcinātas ar ūdeni, kam pie-
vienota attiecīgā krāsviela, savu-
kārt rozes visbiežāk tiekot gliterē-
tas ar zeltainiem vai sudrabainiem 
spīdumiņiem. «Protams, vēl jop-
rojām ir daļa cilvēku, kas uz krāso-
tiem ziediem skatās skeptiski,» at-
zīst D. Magone.

Tuvojoties Ziemassvētku gaidī-
šanas laikam, aktuāli kļūst adventes 
vainagi. Floriste iesaka par to pasū-
tīšanu domāt laicīgi – vislabāk ap-
tuveni nedēļu pirms pirmās adven-
tes. Savukārt, izvēloties vainaga iz-
ejmateriālus, vajadzētu domāt par 
vietu, kur vainags atradīsies, pie-
mēram, birojos tie parasti esot as-
kētiski – darināti no priedes sku-
jām, rotāti ar čiekuriem, zīlēm vai 
citiem dabiskiem izejmateriāliem, savukārt 
virtuvē novietojamus vainagus var dekorēt pat 
ar pupām un sīpolu mizām.

«Taču vissvarīgākais, veidojot adventes vai-

nagu, ir domāt par ugunsdrošību, par ko ir at-
bildīgs arī florists,» teic D. Magone. Viņa atklāj, 
ka pēdējā laikā aktuāli ir vainagā likt sveces, kas 
atšķiras pēc formas, izmēriem un pat krāsas. 

jelgavas stacijā jauns  
ziedu veikals De Lille

De Lille veikala pārstāve daiga Magone, floriste ar 
15 gadu pieredzi, atklāj, ka jelgavnieku gaume ziedu 
izvēlē ir visai daudzveidīga, taču ziedu modē ir arī 
nemainīgas vērtības, piemēram, sarkanas rozes.
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ziedi

r o L a n d s  B a r ta š e v i c s 

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

«Es teiktu, ka tas pat ir kā savdabīgs pieminek-
lis Aivaram, jo tā tapšanā viņš ieguldīja ļoti 
lielu laiku un spēku. Un, redzot, ka jelgavnie-
ki un citi apmeklētāji to novērtē, ir gandarī-
jums, ka ir radīta patiešām paliekoša vērtība gan 
mums pašiem, gan iedzīvotājiem,» nedaudz ar 
smagumu sirdī, tomēr smaidot teic Mārīte. «Tas 
viss kopumā ir veiksmīga ģimenes un komandas 
darba rezultāts, kas nozīmē, ka šajā ceļa izvēlē 
neesam maldījušies, tāpat kā domās un darbos.»

«Turklāt es to neuztveru kā biznesu un ie-
spēju gūt peļņu, bet gan kā dzīvesveidu. Tā-
pat arī augu nedrīkst uztvert kā lietu, jo tas ir 
dzīvs – tam nepieciešami īpaši dzīves apstāk-
ļi un īpaša aprūpe kā dzīvai būtnei,» teic uzņē-
mēja, kura lielāko dzīves daļu veltījusi šai no-
darbei un joprojām to turpina darīt.

Pats galvenais uzņēmuma izaugsmē un jau-
nu iespēju realizācijā ir augsta darba vides lī-
meņa un atmosfēras nodrošināšana, lai uz dar-
bu nāktu ar prieku un to izbaudītu, ko uzreiz 
pamana arī ikviens klients, viņa uzsver. «To 
pat nevarētu saukt par vienkāršu darba pienā-
kumu pildīšanu, bet dēvēt par tādu kā kultū-
ras sastāvdaļu. Labs salīdzinājums tam ir izstā-
de vai kompozīcija – cilvēks raugās šajā skais-
tumā, tāpat ir ar ziediem.» 

«Viss mūžs vienos ziedos,» tā par savu dzīvi un pavadīto laiku 
uzņēmējdarbībā teic SIA Plači īpašniece Mārīte Mežinska, kura jau 
vairāk nekā 25 gadus nodarbojas ar ziedu un augu tirdzniecību. 
Pateicoties tieši viņai un nu jau aizsaulē aizgājušajam vīram Aivaram, 
Jelgavā tapis valstī modernākais ziedu tirdzniecības komplekss, kas 
radīts gan jelgavnieku, gan pilsētas viesu vajadzībām.

sia Plači piedāvā mūsu pusē visplašāko 
telpaugu klāstu.

uzņēmuma kolektīvs arī turpmāk 
priecāsies redzēt ikvienu apmeklētāju 
jebkurā diennakts laikā, sakot arī lielu 
paldies visiem līdzšinējiem klientiem, 
sadarbības partneriem un pārējiem, kuri 
palīdzējuši ikdienas darbā.

lielā izvēlē ir arī grieztie ziedi un to pušķi, 
turklāt cenas ziediem ir veidotas tā, lai visu 
sociālo slāņu pārstāvji varētu izvēlēties 
sev atbilstošāko – no paša lētākā līdz 
dārgākajam.

plašajam pakalpojumu 
klāstam klāt nākuši 
arī dažādu jaunu 
preču papildinājumi, 
piemēram, sausie jeb 
mākslīgie ziedi.

Plačos tiek piedāvāta arī 
ziedu saiņošana kopā ar 
apsveikuma kartiņām, kam ir 
plašs piedāvājums, dažādiem 
suvenīriem un praktiskām 
dārza, augkopības un ziedu 
aprūpes lietām.

uzņēmums piedāvā mūsu 
pusē visplašāko griezto 
ziedu un telpaugu klāstu, 
tostarp daudzus eksotiskus 
un dekoratīvus kociņus 
un puķes (attēlā – japānas 
banzai kociņš).

sia Plači ziedu un augu 
tirdzniecība kā dzīvesveids
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jaunums

L ī g a  g r e i š k a n e 

F oto :  T h e  B e s T  M a g a z i n e  a r h ī v s

Kā pastāstīja žurnāla The Best Magazine līdz-
īpašniece L.Cīrule, iecere par specializēta izde-
vuma izveidi radusies jau sen un galvenais tā 
idejas autors esot Ivars. «Viņš nodarbojas ar trīs-
cīņu, un tā nu mums sanāk daudz braukāt pa 
pasauli. Daudzās valstīs tiek izdoti žurnāli, kuros 
raksta par sportu un veselīgu dzīvesveidu. Daļu 
no tiem ir iespējams iegādāties arī Latvijā, taču 
tie ir angļu vai krievu valodā, bet latviešu valodā 
analoga izdevuma nav,» skaidro L. Cīrule. 

Šī niša latviski rakstošo mediju telpā nav aiz-
pildīta, taču interese par sporta jomu ir. «Tas bija 
viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs galu 
galā nolēmām izdot žurnālu,» atklāj otra māsa 
un arī žurnāla līdzīpašniece L. Loce-Bokāne. 

sports un padomi 
veselīgam dzīvesveidam
«Žurnāls ir domāts ne tikai sportistiem, bet ikvie-
nam, kuru interesē veselīgs dzīvesveids. Orientē-
joties uz ļoti šauru segmentu, būtu ārkārtīgi grūti 
izdzīvot. Bet sports un veselība taču ir cieši sais-
tītas jomas,» tā L. Cīrule. Jaunā izdevuma mērķ-
auditorija lielākoties gan esot vīrieši, taču žurnāls 
tiks veidots tā, lai tajā sev interesējošo atrastu 
arī viņu sievas un draudzenes. «Tāpat kā vīrieši 
labprāt izšķirsta sieviešu žurnālus, domājams, ka 
sievietes labprāt izmantos iespēju ieskatīties The 
Best Magazine,» teic L. Loce-Bokāne.

«Atsauksmes ir dažādas. To, kuri teica, ka 
žurnāls ir ļoti labs un kvalitatīvs, bija daudzkārt 
vairāk nekā to, kuri izteicās kritiski,» norāda L. 
Loce-Bokāne. Daudzi esot jaunās izdevējas uz-
slavējuši, uzteicot to, ka žurnālam ir savs stils, in-
teresanti raksti, ka tajā atrodami materiāli ikvie-
na vēlmēm un interesēm. 

sadarbība ar biznesa 
inkubatoru
Izauklējušas ideju par žurnāla izdošanu, uzņēmī-
gās sievietes meklējušas finansējumu šā mērķa īs-
tenošanai. «No sākuma mēs gājām uz banku, ie-
pazīstinājām viņus ar ideju un vēlējāmies saņemt 
aizdevumu, taču tur mums teica, ka diemžēl palī-
dzēt nevarēšot,» stāsta L. Cīrule. Bankā viņām ie-
teikts vērsties pie JIC Biznesa inkubatora speciā-
listiem. Līdz šim gan topošās izdevējas par šādu 
iespēju nebija dzirdējušas. «Inkubatorā mūsu 
ideja iepatikās, viņiem likās, ka tā varētu aiziet, 
un tā mūsu sadarbība sākās,» atceras L. Cīrule. 
Speciālisti palīdzējuši izstrādāt arī uzņēmuma 
stratēģiju un piesaistīja naudas līdzekļus.

The Best Magazine 
nākotnes perspektīvas
Iezīmējot nākotnes perspektīvas, viens no pa-
matmērķiem esot ar katru nākamo žurnāla 
numuru celt tā kvalitātes latiņu arvien augstāk. 
Tiesa gan, biezāks tas, visticamāk, nekļūs, jo 
pēc tā nav vajadzības. «Mums ir daudz ideju, 
ko attīstīt paralēli žurnāla izdošanai. Žurnāls 
būs kā mugurkauls, ko apaudzēt ar muskuļiem, 
proti, izveidot treniņu DVD un īstenot daudzas 

citas ar sportu un veselīgu dzīvesveidu saistītas 
idejas. Taču jāskatās, kā būs ar naudas līdzek-
ļiem,» L. Cīrule ir piesardzīga. 

Uzņēmīgās sievietes skaidro, ka viens no 
tuvākajiem mērķiem esot The Best Magazi-
ne izdošana arī Īrijā. Tā kā zaļajā salā ir daudz 
mūsu tautiešu, par žurnālu latviešu valodā va-
rētu būt liela interese. «Kā mums stāstīja Īri-
jā dzīvojošie latvieši, pēc preses izdevumiem 
dzimtajā valodā ir visai pamatīgs pieprasījums, 
tādēļ mēs uzsākām sadarbību ar cilvēku, kurš 
tur izdod vietējo avīzi. Ar viņa palīdzību aizsū-
tījām bukletus un informāciju par mūsu pro-
duktu. Interese bija ļoti liela. Tagad tikai jāska-
tās, kā šī sadarbība attīstīsies,» teic L. Cīrule. 

Paralēli tiekot domāts par žurnāla izdoša-
nu Lietuvā lietuviešu valodā, jo, esot tur, māsas 
ir izpētījušas, ka viņiem situācija ir līdzīga – tā-
pat kā Latvijā šī niša neesot aizpildīta. Ņemot 
vērā lielo krievvalodīgo skaitu mūsu valstī, tie-
kot meklētas iespējas The Best Magazine tulkot 
arī krievu valodā. 

žurnālā īpaši izceļ 
jaunos sportistus
«Mēs popularizējam sportistus, kuri ir daudz 
sasnieguši, taču par kuriem TV sporta ziņās un 
avīzes tiek stāstīts visai reti un skopi. Tāpat ie-
pazīstināsim ar jaunajiem sportistiem, kuriem 
panākumi vēl tikai priekšā. Nākamajā numurā 
būs intervija ar cilvēku, kurš guvis lielus pa-
nākumus Krievijā un citviet, taču Latvijā par 
viņu zina tikai nedaudzi,» žurnāla politiku 
skaidro L. Cīrule. 

the Best Magazine – pirmais žurnāls 
par sportu un veselīgu dzīvesveidu

Uzņēmīgas māsas Lelde Cīrule un Laine Loce-
Bokāne kopā ar Leldes vīru − sportistu Ivaru 
Cīruli un ar JIC Biznesa inkubatora palīdzību ir 
realizējušas ieceri par sava žurnāla izdošanu. 
Nule kā iznāca viņu izlolotā the Best Magazine 
otrais numurs, un šā izdevuma mērķauditorija 
ir ne tikai profesionāli sportisti, bet ikviens, 
kuru interesē aktīvs un veselīgs dzīvesveids. 

Braukājot pa pasauli, l. Cīrule novēroja, ka daudzās valstīs 
tiek izdoti specializētie sporta un veselīga dzīvesveida 
žurnāli, taču latvijā šī niša bija brīva. tā radās iecere par 
The Best Magazine izdošanu.

The BesT Magazine

pirmais numurs iznāca 2010. gada oktobrī
metiens: 3000 eksemplāru
apjoms: 118 lappušu
periodiskums: vienu reizi mēnesī
Galvenais redaktors: Ivo rode
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veselība

z e M g a L e s  v e s e L ī B a s  c e n t r s 

F oto :  a r h ī v s

Ir zināmi dažādi veidi imunitātes stiprināša-
nai, sākot no praktiskām lietām, piemēram, 
labs miegs un sports, līdz pat psiholoģiskiem 
ieteikumiem – uztvert dzīvi pozitīvi, biežāk 
smieties un iespēju robežās censties negatīvo 
stresu pārvērst pozitīvajā. Viens no veidiem, 
kā uzlabot organisma aizsargspējas, ir dažādu 
vitamīniem bagātu produktu lietošana uzturā. 
Zemgales veselības centra infektoloģe Guna 
Legzdiņa stāsta, kādus produktus izvēlēties, lai 
stiprinātu imunitāti un izvairītos no slimībām.

Ķiploki
Ķiplokiem piemīt ļoti daudz vērtīgu īpašību, un 
viena no tām ir spēcīgā antiseptiskā iedarbība, 
kas nonāvē gan gripas, gan citu slimību vīrusus 
tostarp arī herpes simplex, kas ierosina tautā tik 
pazīstamās aukstuma pumpas. Ķiploku sula var 
palīdzēt labāk nekā padārgās pretvīrusu ziedes. 
Veselīgas ir arī zaļās ķiploku lapas, kuras kā 
garšvielas var pievienot salātiem. Profilaktiski 
ķiplokus var ēst cauru gadu pa vienai vai divām 
daiviņām dienā. Piens vai piparmētra palīdzēs 
atbrīvoties no sliktās elpas. 

Dzērvenes
Mūsu pašu purva oga dzērvene satur ļoti 
daudz C vitamīna, kas uzlabo vielmaiņu, iz-
nīcina vīrusus, kā arī labvēlīgi ietekmē nervu 
sistēmu. Tāpat dzērvenēm piemīt antiseptiska, 
urīndzenoša, kā arī temperatūru pazeminoša 
iedarbība. Visvērtīgākās, protams, ir svaigas 
ogas, tomēr, lai tās varētu lietot cauru gadu, 
dzērvenes ziemai var sasaldēt, sažāvēt, izspiest 
no tām sulu vai pagatavot veselīgu maisīju-
mu, kurā bez dzērvenēm ietilpst arī medus, 
ingvers un ķiploks. Dienā ieteicams apēst 
100 g dzērveņu. 

smiltsērkšķi
Smiltsērkšķa ogās un lapās atrodams ļoti bagā-
tīgs vitamīnu kokteilis, kura sastāvā ir arī jau mi-
nētais C vitamīns, kas šīs ogas padara par ļoti 
efektīvu imūnsistēmas stiprināšanas līdzekli, ko 
var izmantot saaukstēšanās un infekcijas slimību 
profilaksei. Smiltsērkšķa ogas var ēst svaigas, 
tomēr, ņemot vērā skābo garšu, ogas biežāk lieto 

žāvētas, gatavo no tām želejas un ievārījumus. 
Uzturā ērti izmantot smiltsērkšķu sulu. Profilak-
sei un imunitātes stiprināšanai ieteicams lietot 
divas tējkarotes smiltsērkšķu sulas dienā; sulu 
var pievienot, piemēram, pie tējas. Lai cīnītos jau 
ar pirmajiem saslimšanas simptomiem un ātri 
uzlabotu pašsajūtu, sulu var lietot pa 50 ml ik pēc 
stundas.

bišu produkti
Pie bišu produktiem pieskaitāmi dažādi uzturā 
lietojami produkti. Populārākais ir medus, taču 
nevajadzētu aizmirst arī par ziedputekšņiem 
un bišu maizi. Medus der gan saaukstēšanās 
slimību profilaksē, gan organisma spēku atjau-
nošanai pēc saslimšanām. Tam ir arī viegla an-
tiseptiska lokāla iedarbība, tādēļ sāpoša kakla 
gadījumos var pasūkāt medu kā konfekti. Arī 
ziedputekšņus un bišu maizi var lietot, lai pa-
augstinātu organisma pretestības spējas. To 
visu uzturā var lietot tīrā veidā. Medu var pie-
vienot arī dažādām zāļu tējām. Šajā gadīju-
mā ir svarīgi atcerēties, ka apmēram 40 grādu 
siltumā medus sāk zaudēt savas ārstnieciskās 
īpašības, tāpēc medu nevajadzētu pievienot 
verdošam dzērienam – labāk brītiņu pagaidīt, 
līdz tēja atdziest.

Dabā vēl ir ļoti daudz vērtīgu un veselī-
gu augu, kuri var palīdzēt stiprināt organis-
mu. Speciālisti atzīmē arī tādus produktus kā 
ingvers, pīlādži, brūklenes, mellenes, cido-
nijas, garšaugi (loki, dilles, baziliks, rozma-
rīns, selerija, pētersīļi), brokoļi, ķirbji, bur-
kāni, kāposti, graudaugi (rudzi, kvieši, mie-
ži, griķi, auzas), sēklas (īpaši linsēklas, ķirbju 
sēklas). Praktiski jau jebkurš dabas produkts, 
kas audzis daudzmaz ekoloģiskā vidē un pa-
gatavots tā, ka nezaudē vitamīnus un minerāl-
vielas, ir vērtīgs mūsu organismam Būtiski ir 
piebilst, ka paši vērtīgākie mūsu organismam 
ir tie produkti, kas auguši mūsu platuma grā-
dos. Tomēr nevajag aizmirst arī par treknajām 
zivīm, dažādām eļļām – linsēklu, ķirbju, gur-
ķeņu u. c., kas satur mums tik nepieciešamās 
taukskābes (omega 3, 6, 9). 

Latviju jau pilnībā pārņēmušas 
rudens noskaņas, kas sev līdzi 
atnesušas arī krietni vēsu gaisu, kas 
savukārt rada labvēlīgus apstākļus 
dažādu infekciju slimību attīstībai. 
Lai drošu sirdi varētu baudīt 
zeltaino rudeni, mums vajadzētu 
parūpēties par savu imunitāti, kas 
ir organisma aizsargspēja cīņai pret 
saslimšanām. 

viens no veidiem, kā uzlabot 
organisma aizsargspējas, ir dažādu 
vitamīniem bagātu produktu 
lietošana uzturā. Ķiploki tautā ir 
viens no pazīstamākajiem imunitātes 
stiprināšanas produktiem.

ēdienkarte 
stiprai 
veselībai
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basketbols šķērsgriezumā

jelgava – basketbola pilsēta
Izskanot Kaspara Kambalas, Edgara Šnepa vārdiem vai basketbola kluba Zemgale 
nosaukumam, vairumam tas uzreiz asociējas ar Jelgavu, kur basketbols ir lielā cieņā.

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

Basketbola tradīcijas pilsētā attīstījušās jau 
aptuveni 90 gadus, tādēļ likumsakarīgi, ka no 
Jelgavas nākuši daudzi talantīgi basketbolisti, 
un basketbola skola turpina progresēt, audzi-
not jaunus šī sporta veida profesionāļus. Šis 
sporta veids Jelgavas vēsturē ir viens ar tra-
dīcijām bagātākajiem sporta veidiem. Basket-
bola vēsmas mūsu pilsētā ienākušas apmēram 
20. gadsimta 20. gados. Pēc aptuveni desmit 
gadiem Jelgavā jau bija izauguši vairāki Lat-
vijas izlases dalībnieki. Sieviešu basketbols at-
tīstījās lēnāk, taču arī ar labiem panākumiem. 
Talantīgāko spēlētāju vidū varam nosaukt 
tagad zināmās politiķes Inesi Vaideri un Irēnu 
Škutāni.

bk Zemgale – prestižākais 
Jelgavas basketbolistiem
Pēdējos gados Jelgavas vārds basketbola apritē 
visbiežāk izskan ar basketbola kluba (BK) 
Zemgale gaitām. Šī komanda ir vienīgā no 
mūsu puses, kas piedalās divos augsta līmeņa 
turnīros – Latvijas Basketbola līgas (LBL) 1. di-
vīzijā (astoņas spēcīgākās valsts vienības) un 
Baltijas Basketbola līgā (startējot Izaicinājuma 
kausa izcīņā).

1995. gadā dibinātais BK Zemgale LBL aug-
stākajā divīzijā spēlēja jau 1996./97. gada sezo-
nā. Pēc tam sekoja aptuveni desmit gadu pār-
traukums, kad komanda piedalījās Latvijas 
Amatieru basketbola līgā un vēl zemākās līgās. 
Tur gūtas dažādas vietas – gan uz goda pjedes-
tāla, gan arī tikai padsmitniekā. Profesionālā lī-
menī komanda atgriezās 2005./2006. gada LBL 
sezonā pēc izcīnītas uzvaras 2. līgā iepriekšē-
jā sezonā, tādējādi iekļaujoties valsts labāko as-

totniekā. Augstākais panākums bija pērn izcī-
nītā sestā vieta.

basketbola izaugsmē liels 
nopelns llu 
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
(BJSS) basketbola nodaļas un kluba Zemgale 
galvenais treneris Varis Krūmiņš uzsver: lai 
ar šo sporta veidu nodarbotos profesionālā 
jomā, ir jābūt ļoti lielai vēlmei un pašdiscip-
līnai. «Tas nav vienkārši, jo ir jāievēro īpašs 
režīms ne tikai treniņu grafikā, bet arī ikdie-
nas dzīvē. Un to spēj izdarīt tikai nedaudzi,» 
skaidro treneris. Labs piemērs tam ir pieci 
Zemgales spēlētāji – Gatis Justovičs, Kalvis 
Krūmiņš, Armands Seņkāns, Ivars Grasma-
nis un Artūrs Ausējs. Viņi šo sporta veidu 
profesionālā līmenī apvienojuši ar studi-
jām Latvijas Lauksaimniecības universitātē 
(LLU).

V. Krūmiņš atklāj, ka ar mācību iestādi 
ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība. Tā, 
piemēram, basketbolistiem nav jāmaksā stu-
diju maksa, ja viņi ievēro visus noteikumus, 
tostarp studē sekmīgi un pārstāv LLU visos 
nozīmīgākajos basketbola turnīros. Šādā vei-
dā gan jaunieši studentu vecumā, gan vidus-
skolnieki tiek motivēti sporta karjeru turpi-
nāt.

Jauniešiem ir stimuls 
nodarboties ar basketbolu
LLU ir laba sadarbība ne tikai ar lielo 
komandu, bet arī tās fārmklubu, kas at-
jaunots pēc gada pārtraukuma. Tajā aug 
un meistarībā pilnveidojas jaunā spēlētāju 
maiņa. Jaunieši Jelgavu prezentē LBL 2. di-
vīzijas spēlēs, šogad sacensībās piedaloties ar 
LLU atbalstu. Tādēļ komandai dots nosau-
kums Zemgale-LLU. Vairāki tās spēlētāji arī 
veiksmīgi startējuši Latvijas jaunatnes izlases 
sastāvā vai bijuši tās treneru redzeslokā, kas 
apliecina, ka Jelgavā basketbola skola ir visai 
spēcīga.

Jauniešu un LLU komandu treneris Jā-
nis Vītols pozitīvi raugās un veiksmīgo sa-
darbību starp sporta skolu, Zemgali un mācī-
bu iestādi. «Šādu praksi, kad jauniešiem pēc 
vidusskolas beigšanas tiek dota iespēja piln-
vērtīgi trenēties basketbolā un vēl iegūt izglī-
tību, piekopj arī citas augstskolas. Tādējādi 
jaunieši tiek motivēti turpināt iesākto ar ce-
rību, ka nākotnē viņi basketbolam varēs pie-
vērsties arī profesionālā līmenī. Ja kādu ie-

meslu dēļ tas neizdodas, viņi vismaz ir no-
drošināti ar izglītību.»

sporta skolā basketbolam liela 
piekrišana
«Pašlaik visas zēnu vecuma grupas ir nokom-
plektētas, turklāt lielākā daļa no tām sekmīgi 
startē Latvijas Jaunatnes basketbola līgā. Šogad 
tajā piedalās arī mūsu fārmklubs, kas gan prasa 
lielus ieguldījumus. Taču jauniešiem ir jādod 
izaugsmes iespējas un atšķirībā no pagājušā 
gada, kad šāda iespēja netika rasta, tas ir tikai 
apsveicami,» skaidro BK Zemgale treneris V. 
Krūmiņš.

Lūgts komentēt ideju par basketbolistu 
klasēm mācību iestādēs, par piemēru ņemot 
dažās skolās izveidotās hokeja klases, treneris 
izrāda zināmu skepsi: «Tas nebūtu īpaši efek-
tīvi vairāku iemeslu dēļ. Piemēram, būtu grūti 
nokomplektēt nepieciešamo audzēkņu skaitu 
vienā vecuma grupā, jo parasti klasē mācās, 
augstākais, divu gadagājumu bērni. Bet izvei-
dot piramīdu, lai sporta klases būtu visās ve-
cuma grupās, ir nereāli. Taču Jelgavā bērnu ir 
pietiekami, un, viņus ieinteresējot attiecīga-
jā sporta veidā, var nokomplektēt konkurēt-
spējīgas komandas. Turklāt tuvākajā apkaimē 
ir vairākas vietas, piemēram, Dobele, Olaine 
un citas mazpilsētas vai ciemati, no kurienes 
vecākiem ir iespēja vest bērnus pilnveidoties 
basketbolā tieši uz Jelgavu. Ja, piemēram, arī 

Basketbols Jelgavas 
vēsturē ir viens 
no tradīcijām 
bagātākajiem 
sporta veidiem
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mēr varētu gribēt vairāk, taču jādzīvo ar to, kas 
ir,» viņa komentē.

Šogad jelgavnieces startējušas jaunajā 
JSBL sezonā, 16 spēcīgāko amatieru un jau-
natnes vecāko grupu komandu konkurencē 
sacenšoties par otrā čempionāta titulu un sla-
venās valsts izlases basketbolistes Anetes Jē-
kabsones - Žogotas speciālbalvu. Trenere cer, 
ka jaunietes arī šajā turnīrā spēs noturēties la-
bāko astotniekā. «Tā kā pirmo reizi ir tik kup-
ls dalībnieku pulks, šāds rezultāts nebūtu pe-
ļams,» viņa piebilst.

veterāni – vieni no 
spēcīgākajiem valstī
Jelgavai ir ne tikai spēcīga pieaugušo un jau-
niešu profesionālā komanda, bet arī vete-
rāni, kuri apvienojušies aptuveni 20 cilvēku 
grupiņā un cītīgi divreiz nedēļā trenējas Jel-
gavas Sporta servisa centra sporta hallē. Viņu 
vidū ir gan uzņēmēji, gan bijušie basketbolisti, 
gan dažādi sabiedrībā pazīstami cilvēki. Šī ap-
vienība vairāk pazīstama ar nosaukumu Doks. 
Komandai padomus ik pa brīdim neliedz arī V. 
Krūmiņš, kurš pats iepriekš tajā uzspēlējis, at-
ceroties jaunības dienas.

Šī entuziastu komanda ar labiem panāku-
miem jau trešo gadu piedalās Latvijas veterā-
nu basketbola čempionātā. Piemēram, pērn 
jelgavnieki šajā čempionātā izcīnīja otro vie-
tu četrdesmitgadīgu un vecāku spēlētāju gru-
pā, ne bez lepnuma atklāj komandas pārstāvis 
Andis Kārkliņš.

«Kopā sākām nākt un regulāri spēlēt lai-
kam jau 90. gadu sākumā,» viņš stāsta. Koman-
dā spēlē arī bijušie profesionāļi, tostarp basket-
bola kluba Zemgale dibinātājs Jānis Bacāns, tā 
vadības pārstāvis Andris Vereščagins un paš-
reizējais Jelgavas Domes deputāts un starptau-
tiskās lidostas Rīga Drošības departamenta di-
rektors Saulvedis Šalājevs. Doku spēlētājs pie-
bilst, ka treniņi notiek kopā ar ne tikai sava ve-
cuma kolēģiem, bet arī ar jaunākiem basketbo-
la cienītājiem. 

Izskanot Kaspara Kambalas, Edgara Šnepa vārdiem vai basketbola kluba Zemgale 
nosaukumam, vairumam tas uzreiz asociējas ar Jelgavu, kur basketbols ir lielā cieņā.

Bk Zemgale ir vienīgā komanda no jelgavas puses, kas piedalās divos augsta līmeņa 
turnīros – lBl 1. divīzijā un Baltijas Basketbola līgā.

šajā sporta veidā tiktu izveidots kaut kas lī-
dzīgs Jelgavas Jaunatnes futbola centram, ie-
spējas noteikti pavērtos plašākas. Taču pagai-
dām šīs funkcijas paliek BJSS paspārnē.»

sieviešu basketbols 
apgriezienus uzņem pamazām
Līdz ar pērn izveidoto Jauno Latvijas sievie-
šu basketbola līgu (JSBL), kas šosezon ir lie-
lākais sieviešu amatieru turnīrs, valsts mērogā 
spēlē arī Jelgavas sieviešu basketbola komanda. 

Mūsu spēlētāju vidējais vecums ir 18–19 gadu. 
Jaunākās basketbolistes dažādās vecuma 
grupās startē Latvijas Jaunatnes basketbo-
la līgā. Tur komanda spējusi aizcīnīties līdz 
labāko astotniekam. 

Jautāta, kas vēl nepieciešams, lai jelgavnie-
ču panākumi būtu labāki, BJSS meiteņu trene-
re Gundega Vaščenko norāda, ka nozīme no-
teikti būtu lielākam finansiālam atbalstam. 
«Protams, ir vēl citas vēlmes un vajadzības. Kā 
saka – vienmēr jau varētu būt labāk un vien-
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amatieros dažādu jomu 
pārstāvji

No basketbola amatieru aprindām pēdējos 
gados visvairāk pazīstams BK Pērkons, kas pa-
stāvēja no 2005. līdz 2008. gadam. Vienību di-
vus pirmos gadus vadīja pašreizējais BK Zem-
gale treneris Kaspars Vilcāns, bet pēdējā spēļu 
sezonā pirms tam bijušais komandas menedže-
ris un basketbola entuziasts Jānis Tiltiņš.

Pērkona augstākie sasniegumi ir Latvijas 
Amatieru basketbola līgā divās sezonās izcīnītā 
septītā un 12.vieta aptuveni 30 komandu kon-
kurencē. Klubs dalību turnīros pārtrauca fi-
nansiālo līdzekļu trūkuma dēļ.

Jelgavas novada Vircavas sporta hallē bas-

ketbolu šad tad uzspēlē arī vairāki sabiedrībā 
zināmi un ietekmīgi cilvēki. Viņu vidū ir uz-
ņēmējs Imants Šneps, jaunībā profesionāls bas-
ketbolists, vēlāk treneris Jānis Kļaviņš, kuri 
kopā ar vēl dažiem entuziastiem pāris reizes 
nedēļā tiekas J. Kļaviņa vadītajā hallē. Šī apvie-
nība kādu laiku dažādos mačos bija pazīstama 
ar nosaukumu Zemgales ērgļi. Komandā spēlē-
jis arī Jelgavas mērs Andris Rāviņš un Jelgavas 
novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.

Jelgavnieki.lv  
basketbola turnīrs

Jāatgādina, ka arī Jelgavnieki.lv divreiz orga-
nizējis amatieru basketbola miniturnīru – pērn, 
pulcinot politiķus pirms pašvaldību vēlēšanām, 
un šogad, kad laukumā tikās dažādu nozaru un 
profesiju pārstāvji. Viņu vidū bija ministri Uldis 
Augulis, Raimonds Vējonis, Latvijas Basketbola 

basketbols šķērsgriezumā

Basketbols  
jelgavā – spēcīgs arī 
amatieru līmenī

Bez profesionāļiem Jelgavā ar basketbolu  
mērķtiecīgi amatieru līmenī nodarbojas visdažādākā 
vecuma un profesiju pārstāvji. Jelgavnieku vidū  
groza bumba ir nenoliedzami populāra, jo zāles ir 
basketbolistu pārpildītas. Ozolniekos un novados  
gan tas pagaidām nevar sacensties ar  
volejbola piekritējiem.

par tradīciju kļuvis portāla un žurnāla Jelgavnieki.lv ik pavasari 
organizētais basketbola turnīrs, kad vienā laukumā tiekas 
politiķi, juristi, uzņēmēji, mediju un citu jomu pārstāvji.

savienības ģenerālsekretārs Edgars Šneps, Jelga-
vas tipogrāfijas valdes priekšsēdētājs Juris Sīlis, 
Jelgavas pašvaldības aģentūras Kultūra vadītājs 
Mintauts Buškevics, spēkavīrs un aktieris Alek-
sandrs Radzevičs, 9. Saeimas priekšsēdētāja pa-
līgs Indriķis Putniņš, gan bijušās, gan jaunās Sa-
eimas deputāti Jānis Eglītis, Aleksejs Holostovs, 
Ivans Klementjevs, Jānis Urbanovičs un citi.

novados maza interese  
par basketbolu 

Kamēr lielākā daļa pilsētas sporta zāļu ir 
basketbolistu pārpildītas, Jelgavas un Ozolnie-
ku novados aina ir gluži pretēja – ar basketbo-
lu aizraujas vien retais. Jelgavas novada spor-
ta centra direktors Vladislavs Beitāns teic, ka 
viens no iemesliem ir tas, ka šeit basketbola 
tradīcijas nekad nav bijušas spēcīgas, turklāt 
trūkst arī cilvēkresursu – gan to, kas vēlētos ar 
šo sporta veidu nodarboties, gan treneru.

Līdzīga situācija ir Ozolnieku novadā – arī 
te basketbols nav starp populārākajiem sporta 
veidiem un nevar sacensties, piemēram, ar vo-
lejbolu. 
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skaistumkopšanas salona Monte Kristo 
īpašnieces Marinas Ķēniņas vīrs ritvars 
Ķēniņš ir kaislīgs mednieks jau kopš 12 
gadu vecuma. viņš uzskata, ka mednieks ir 
vides draugs, nevis ienaidnieks.

Ritvars Ķēniņš, pretēji sabiedrībā valdošajiem 
pieņēmumiem, ka mednieki ir bendes, domā 
tieši pretēji – mednieki veicinot, ka nākamās 
dzīvnieku paaudzes ir veselīgas, jo no viņu 
lodes krīt lielākoties slimīgie un neveselīgā-
kie sugas īpatņi. «Mednieks ir pats zaļākais 
no zaļākajiem,» pieredzējušais dabas draugs ir 
pilnīgi pārliecināts par šīs atziņas patiesumu. 

Sarunā ar Jelgavnieki.lv R. Ķēniņš gan at-
zīst, ka ar katru gadu nogalinot arvien mazāk 
dzīvnieku, jo svarīgs esot arī pats medībās do-
šanās process. «Protams, ka dzīvnieks visskais-
tākais ir tad, kad viņš staigā pa mežu, nevis ir 
nogalināts,» tā mednieks. 

Visaktīvākais medību laiks esot septem-
bris, kad sākas atļautais briežu buļļu medību 
laiks, – šos staltos dzīvniekus R. Ķēniņam tīkot 
medīt visvairāk. Viņš smejot teic, ka šajā laikā 
mājās esot maz. 

Arī Jelgavnieki.lv septembra numura pre-
zentācijā, kas notika skaistumkopšanas salona 
Monte Kristo telpās, apmeklētāji varēja baudīt 
gardi sagatavotu medījuma gaļu, ko bija sarū-
pējis R. Ķēniņš. 

Jāpiebilst, ka mednieka tiesības ir arī Mari-
nai Ķēniņai. Viņa gan tagad uz mežu vairs ne-
dodoties, taču par šaušanu nav aizmirsusi, jo 
tagad nodarbojas ar sporta šaušanu. 

privāti

Jelgavnieks 
ritvars Ķēniņš 
medī jau 
kopš 12 gadu 
vecuma

lauris reiniks  
par dzīvokli 
jelgavā 
maksājis 
piecus latus 
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laurim reinikam, kurš 16. oktobrī 
jelgavniekiem prezentēja savu jauno 
albumu Es skrienu, jelgava nav sveša – 
te pagājuši nozīmīgi dzīves gadi, arī 
jaunākā klipa veidošanā piedalījušies 
jelgavnieki.

«Jelgava man ir ļoti nozīmīga un mīļa pilsēta, 
kurā es esmu pavadījis svarīgu dzīves posmu. 
Piecus gadus dzīvoju un mācījos Jelgavas 
Mūzikas koledžā, kur ieguvu diplomu kordi-
riģēšanā. Jelgava man asociējas ar foršajiem 
studentu gadiem, dzīvošanu ar ūdenskrā-
nu ārā, vienu sauso tualeti uz visu māju un 
krāsns apkuri,» atmiņās dalās dziedātājs. 

Koledžai nebija kopmītņu, tāpēc katram 
vajadzēja meklēt dzīvokli pašam. «Tā nu es 
dzīvoju Šķūņu ielā. Nezinu, vai jelkad dzī-
vē par dzīvokli maksāšu piecus latus mēnesī. 
Tieši tāda tolaik bija mana īres maksa, vēlāk 
gan to paaugstināja līdz septiņiem latiem, 
bet pašlaik tās summas tik un tā izklausās 
nereāli,» smaida L. Reiniks.

Jelgavā Laurim nākas būt pārsvarā tran-
zītā, dodoties uz vecāku mājām Tērvetē. «Tad 
nu vienmēr, braucot cauri, atceros šajā pilsētā 
pavadīto laiku. Pēdējo reizi Jelgavā biju Saei-
mas vēlēšanu dienā, kad braucu atbalstīt savu 
mammu Daci, kura startēja Zemgalē. Pašā 
Jelgavā visbiežāk mans galapunkts ir kultūras 
nams – tur ir nācies gan dziedāt, gan spēlēt 
teātri,» stāsta allaž smaidīgais puisis. 

ritvars Ķēniņš ir ne tikai aizrautīgs 
mednieks, bet viņš arī gatavo lieliskus 
ēdienus no medījumu gaļas.

dziedātājs 
lauris 
reiniks, lai 
atbalstītu 
mammu, 
kura startēja 
saeimas 
vēlēšanās no 
Zemgales, 
balsoja 
jelgavā
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kopš oktobra sākuma ledus skolas 
Zemgale jaunos daiļslidotājus apmāca 
armens asojans (Armen Asoyan) – bijušais 
armēnijas izlases treneris.  
sportists ar dzīvi ozolniekos ir 
apmierināts un atklāj, ka labprāt 
pavadītu pie mums  
ne tikai šo sezonu.

Pirmo reizi Ozolniekos A. Asojans vieso-
jies pirms diviem gadiem, kad tiesājis kādas 
sacensības: «Vide man iepatikās jau toreiz». 
Tāpēc treneris ar prieku pieņēmis ledus sko-
las vadītājas Ilzes Aleksas uzaicinājumu vadīt 
nodarbības daiļslidotājiem. 

Atbraucot no Armēnijas, treneri pārstei-
gusi Latvijas daba. «Tā ir ļoti skaista. Jā, pie 
mums ir kalni, kas Latvijā nav ierasti, taču 

Armēnijā nav tik daudz līdzenumu, kas man 
šķiet interesanti un skaisti,» vērtē A. Aso-
jans.

Sportists, kurš daudzus Armēnijas iz-
lases dalībniekus trenējis kopš pašas bērnī-
bas, atzīst, ka pie vietējā ēdiena pieradis vieg-
li, jo pusdieno gan kafejnīcās, gan savās pagai-
du mājās Ozolniekos, kur gatavo pats. Taču ir 
ēdiens, kuru Ozolniekos sportists pagaršojis 
pirmo reizi mūžā, – tie ir grauzdiņi ar ķiplo-
kiem: «Šādi sagatavota maize man ļoti garšo!»

Viņš atzīst, ka vēl nav bijis laika iepazī-
ties ar Jelgavu, taču Ozolnieku vidi ir novēr-
tējis, jo ciematā viss atrodas tuvu, līdz ar to 
saspringtajā treniņu grafikā nav jātērē laiks, 
lai tiktu no viena objekta līdz citam. «Drīz uz 
Ozolniekiem pārvāksies arī mana ģimene, 
pagaidām līdz sezonas beigām. Taču, ja dažā-
di apstākļi būs labvēlīgi, labprāt dzīvotu te arī 
pēc tam,» tā A. Asojans. 

armēņu treneris ozolniekos 
pirmo reizi garšojis grauzdiņus
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izveidota Jelgavnieki.lv redakcijas viesu fotosiena

jelgavnieki.lv

prezentācijas 
viesi ļaujas 
pārvērtībām

Iepriekšējā žurnāla  
Jelgavnieki.lv numura 
prezentācija notika  
23. septembrī 
skaistumkopšanas salonā 
Monte Kristo. nedēļu pirms saeimas vēlēšanām ierastās sarunas par politiku mijās ar informāciju 

par jaunākajām tendencēm skaistumkopšanas jomā

L ī g a  g r e i š k a n e 

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

w w w. F oto - v i d e o. Lv

Portāla un žurnāla Jelgavnieki.lv direkto-
re Solvita Cukere, prezentējot jauno žurnālu, 
norādīja, ka ar katru numuru reklāmu skaits 
arvien palielinoties, kas ne visai labajos ekono-
miskajos apstākļos esot ļoti labs signāls. 

«Šajā žurnālā kā vienmēr ir informācija, 
kur var atpūsties, kur izdevīgāk iegādāties pre-
ces un pakalpojumus, kur labi paēst un atpūs-
ties,» tā S. Cukere. 

Savukārt portāla un žurnāla īpašnieks 
Kristians Rozenvalds uzlavēja skaistumkopša-
nas salona Monte Kristo plašās telpas un mājī-
go atmosfēru, taču speciālistus solīja novērtēt 
kādā citā reizē. 

Vakara gaitā zīmolu Schwarzkopf un Kine-
tics pārstāves iepazīstināja ar jaunākajām mo-
des tendencēm matu kopšanas un matu sakār-
tojuma jomā. Tāpat viesiem bija unikāla iespē-
ja bez maksas izmantot skaistumkopšanas sa-
lona speciālistu pakalpojumus – matu veidoša-
nu, griešanu, nagu lakošanu, dzintara terapiju, 
kā arī apmeklēt kosmetologu, masieri un citus 
speciālistus. 

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

šomēnes tika izveidota portāla un 
žurnāla Jelgavnieki.lv redakcijas viesu 
fotosiena, pie kuras pašlaik atrodas 
gandrīz divdesmit attēlu ar cilvēkiem, 
kuri no marta līdz novembra sākumam 
ciemojušies pie mums. 

«Tā kā šis bija Saeimas vēlēšanu gads, vairāk 
aicinājām politiķus, žurnālistus un citus ar šo 
jomu saistītos cilvēkus, kuri iepazīstināja ar 
savu skatījumu par valsts šodienu un nākotni, 
Jelgavas perspektīvām, kā arī analizēja savus 
darbus un nedarbus,» teic žurnāla un portāla 
Jelgavnieki.lv īpašnieks Kristians Rozenvalds, 
piebilstot, ka redakcijas krēslā sēdējuši gandrīz 
visu lielo politisko spēku pārstāvji, un prāva 
daļa no viņiem tiešā vai netiešā veidā ir saistī-
ti ar Jelgavu vai tai blakus esošajiem novadiem. 
Daļai ar Jelgavu saistības nebija, taču viņi tāpat 
spēja atrast laiku, lai no Rīgas vai Jēkabpils at-
brauktu uz redakciju. 

«Plānots, ka arī turpmāk uz redakciju ai-
cināsim politiķus, valsts un pašvaldības amat-
personas, sporta funkcionārus un citus intere-
santus un sabiedrībā zināmus cilvēkus,» sola 
K. Rozenvalds, vienlaicīgi paužot gandarījumu 
par to, ka šāda viesošanās Jelgavnieki.lv redak-

Jelgavnieki.lv redakcijā kopš 
marta beigām viesojušies gandrīz 
divdesmit dažādu jomu pārstāvji

cijā jau kļuvusi prestiža un daudzi politiķi, uz-
ņēmēji un aktīvisti dažādos veidos pauduši vēl-
mi šādi viesoties redakcijā

Piebilstams, ka šogad Jelgavnieki.lv redak-
cijas viesa statusā jau pabijuši Latvijas Žurnā-
listu savienības priekšsēdētājs Juris Paiders, 
Latvijas Radio žurnālists Aidis Tomsons, spor-
ta žurnālists Anatolijs Kreipāns, satiksmes mi-
nistrs Kaspars Gerhards, iekšlietu ministre 
Linda Mūrniece, partiju apvienības Par labu 
Latviju! līderi Ainārs Šlesers un Andris Šķēle, 
Saskaņas centra līderis Jānis Urbanovičs, 9. Sa-
eimas deputāts un Zemgales vēlēšanu apgaba-
la līderis no Saskaņas centra Vitālijs Orlovs, bi-

jusī laikraksta Diena galvenā redaktore un Vie-
notības Zemgales vēlēšanu apgabala saraks-
ta līdere Sarmīte Ēlerte, Jelgavas Domes depu-
tāts un pašvaldības aģentūras Kultūra direk-
tors Mintauts Buškevics, Jelgavas novada do-
mes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, Jelgavas 
Domes deputāts un Rīgas pašvaldības SIA Rī-
gas Centrāltirgus valdes priekšsēdētājs Dainis 
Liepiņš, biedrības Latvijas iedzīvotāju apvienī-
ba Jelgavas nodaļas vadītājs Aivars Blūmfelds, 
Sv. Annas katedrāles dekāns Aivars Gusevs, kā 
arī Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs 
Arnis Cimdars, un Valsts policijas priekšnieks 
Valdis Voins. 



SIA CorpMedia abonenta automātisko maksājumu līgums
Lūdzu, aizpildiet drukātiem burtiem!

Līguma numurs (aizpilda Itella) Abonementa numurs (aizpilda CorpMedia)

MAKSĀTĀJS – norēķinu konta īpašnieka vārds, uzvārds vai nosaukums Maksātāja personas kods vai reģ.nr.

Tālrunis E-pasts

BANKA
Citadele banka DnB NORD Banka GE Money Bank

Hipotēku banka Nordea banka

Norvik banka PrivatBank

Rietumu banka Swedbank _____________

BANKAS KONTA NUMURS

LAIKRAKSTA SAŅĒMĒJS (vārds, uzvārds vai nosaukums) Pasta indekss

LV-

-

. .

ADRESE, uz kuru vēlaties abonēt

Pieņemts 
SIA CorpMedia

Ar šo pilnvaro Banku veikt maksājumus par SIA Corpmedia pakalpojumiem no sava konta,  izmantojot Itella 
Information automātisko maksājumu sistēmu saskaņā ar Bankas attiecīgajiem noteikumiem un cenrādi.

Datums (diena / mēnesis / gads)

(darbinieka paraksts un reference)

Juridiskām personām! Paraksta atšifrējums - vārds, uzvārds un personas kods. 

LŪDZU VEIKT MAKSĀJUMUS PAR ABONEMENTU

Jānorāda maksimāli pieļaujamā viena maksājuma summa/limits (obligāti)

LVLMaksājums netiks veikts, ja rēķina summa pārsniegs limitu. 

ES VĒLOS ABONĒT 
Sākuma datums ne agrāk kā nākamais mēnesis, ja iesniegts pirms 
25.datuma

Žiro numurs: 12315 Izziņas par automātiskajiem maksājumiem: 67066525

Sākuma datums (mēnesis / gads)

(Maksātāja paraksts)

reizi mēnesī

Jelgavnieki.lv .
Ātruma Cilts .
O�ce Manager .
Tūrisms .
AutoPro .
TX-Info .
Ūdens&Sports .
Golfa ziņas .

SIA Corpmedia apstiprina maksātāja datu un paraksta atbilstību 
un viena maksājuma limita aizpildīšanu.

ŠO DAĻU ABONENTS NEAIZPILDA!!!

aizpildīto anketu nepieciešams parakstīt (vēlams trīs eksemplāros) un nosūtīt uz vienu no “Corpmedia” birojiem:  
Jelgavā: katoļu iela 2b, lv-3001, rīgā: bauskas iela 58a, lv-1004.Tālrunis 63090500 vai 66100300.
Vienu no trim parakstītajiem eksemplāriem “CorpMedia” pārsūtīs uz klienta norādīto banku, otro paturēs pie sevis,  
bet trešo eksemplāru nosūtīs atpakaļ klientam ar atbildīgā “CorpMedia” pārstāvja parakstu un zīmogu, tai skaitā norādot piešķirto 
abonenta numuru. atpakaļ nosūtītais eksemplārs ir ir arī kā apstiprinājums abonenta automātiskā maksājuma pieņemšanai.

Summa Ls

Adresāts

Ieskaitīšanai kontā Nr.
Iemaksas mērķis

Maksātājs

Adrese/bankas rekvizīti
Paraksts

Datums

(lati vārdiem, santīmi cipariem)

(rakstisks paziņojums līdz 50 zīmēm)

(vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) (personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs)

(vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

VAS Latvijas Pasts, Reģ.Nr.LV40003052790, Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes novads, Rīgas rajons, LV-1000

(personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs)

D     D M     M G     G     G     G

( )

IEMAKSAS ORDERIS
Iemaksai citas personas PNS norēķinu kontā

PNS-020
1. eks.

SIA «Reklāma Jelgavā»

Žurnāla «Jelgavnieki.lv» abonements 2011. gadam 

6,90                         seši lati un deviņdesmit santīmi

L  V  1  6  L  P  N  S  0  0  0  3  0  0  2  1  6  4  9  7  8

L V 4 3 6 0 3 0 3 2 6 4 3

netērē savu naudu un nemaksā par preses izdevumu abonēšanu avansā!
uztici bankai norēķinus par preses izdevumu abonēšanu!
maksā par preses izdevumiem pēc tam, kad tos jau esi izlasījis!

žurnālu jelgavnieki.lv var abonēt arī redakcijā: katoļu ielā 2b, jelgavā, lv-3001. tālrunis 63090500
žurnāla abonentu var noformēt arī visās "latvijas pasts" nodaļās, kā arī internetā  
http:www.pasts.lv, kā arī tālruni 6708001

 automātiskā maksājumu līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. 
Maksājumi var tikt pārtraukti pēc Maksātāja pieprasījuma, taču ne 
vēlāk kā 15 dienas pirms kārtējā preses izdevuma iznākšanas.
 Nauda no MAKSĀTĀJA konta tiks atvilkta tekošā mēneša  
25. datumā par šajā mēnesī (pēcapmaksa) izdotajiem un  
MAKSĀTĀJAM nosūtītajiem preses izdevumiem.
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sludinājumi

Masaru Emoto  

Ūdens apslēptā dzīve
Latviešu valodā iznākusi jau otrā 
starptautiski atzītā japāņu zināt-
nieka Masaru Emoto grāmata, 
kurā autors turpina atklāt ūdens 
noslēpumus. grāmata ved mūs 
neparastā ūdens ceļojumā pa 
zemi un māca, kā ūdens gudrī-
bu varam ienest savā dzīvē un 
kā, mācoties cienīt un novērtēt 

ūdeni, varam labāk stāties pretim šī gad-
simta pārbaudījumiem. Ūdens, kā norāda au-
tors, ietver sevī visas iegūtās zināšanas un piere-
dzi kopš savas ierašanās uz Zemes. 

Jans Bergrats  

Nāvējošā enerģija 
Ārštata žurnālists Bernhards Brants kļūst par ne-
jaušu liecinieku kādam aizdomīgam nelaimes 
gadījumam Berlīnē, valdības kvartāla krodziņā. 

eiropas Savienības praktikante at-
rasta mirusi – pārdozējusi narkoti-
kas. Profesionālas intereses vadīts, 
Brants vēlas noskaidrot, kāpēc 
policija grib noticēt acīmredza-
mai falsifikācijai un nekavējoties 
slēgt lietu. Kad Brants ir atklājis 
vēl dažas interesantas sakarības, 
pēkšņi tiek nežēlīgi noslepka-
vots kāds eiropas Savienības va-
došs ierēdnis. Neatlaidīgo žur-
nālistu piepeši sāk meklēt visi 

Beļģijas policijas spēki. Vēl viņu meklē kāds, kurš 
vēlas, lai Brants nekad nespētu liecināt. 

nekustamais ĪpaŠums

pārDOD
Jelgava, Satiksmes iela. 1-istabas dzīvoklis, 36,7 m2, 2/5. 
Cena 7000 LVL. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzes 
laiku. Tālr.: 29223826. Uldis. www.realdi.lv 

Jelgava, Satiksmes iela. 2-istabu dzīvoklis, 48,6 m2, 4/5. 
Cena 12 000 LVL. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzes laiku. Tālr.: 29223826. Uldis. www.realdi.lv 

Jelgava, Ganību iela. 1-istabas dzīvoklis, 35,9 m2, 1/5. Cena 
8500 LVL. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzes laiku. 
Tālr.: 29223826. Uldis. www.realdi.lv 

Dobele, Ausmas iela. 2-istabu dzīvoklis, 51,8 m2, 1/3. Cena 
8500 LVL. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzes laiku. 
Tālr.: 29223826. Uldis. www.realdi.lv 

Jelgava, Pumpura iela. 1-istabas dzīvoklis, 39,2 m2, 4/5. 
Cena 9500 LVL. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzes 
laiku. Tālr.: 29223826. Uldis. www.realdi.lv 

Jelgava, Loka maģistrāle. 2-istabu dzīvoklis, 49,4 m2, 
1/9. Cena 12 000 LVL. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzes laiku. Tālr.: 29223826. Uldis. www.realdi.lv 

Jelgavas rajons, 5 km, Āne, Jaunatnes iela. 2-istabu dzī-
voklis, 39,9 m2, 5/5. Cena 5000 LVL. Ir iespējama nomaksa. 
Izmantojiet krīzes laiku. Tālr.: 29223826. Uldis. www.
realdi.lv 

Jelgavas rajons, Kalnciems, draudzības iela. 1-ista-
bas dzīvoklis, 29,8 m2, 4/5. Cena 4000 LVL. Ir iespējama 
nomaksa. Izmantojiet krīzes laiku. Tālr.: 29223826. Uldis. 
www.realdi.lv 

dobeles rajons, Jaunbērze, dārza iela. 3-istabu dzīvoklis, 
66,4 m2, 1/3. Cena 7000 LVL. Ir iespējama nomaksa. Izman-
tojiet krīzes laiku. Tālr.: 29223826. Uldis. www.realdi.lv 

Jelgava, Brīvības bulvāris. 1-istabas dzīvoklis, 42,8 m2, 1/5. 
Cena 8000 LVL. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzes 
laiku. Tālr.: 29223826. Uldis. www.realdi.lv 

Jelgava, Pētera iela. 2-istabu dzīvoklis, 41,9 m2, 5/5. Cena 
12 000 LVL. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzes 
laiku. Tālr.: 29223826. Uldis. www.realdi.lv 

Jelgava, Atmodas iela. 2-istabu dzīvoklis, 56,9 m2, 4/5. 
Cena 9000 LVL. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzes 
laiku. Tālr.: 29223826. Uldis. www.realdi.lv

Jelgava, Aspazijas iela. 1-istabas dzīvoklis, 39,3 m2. Cena 
10 500 LVL. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzeslai-
ku. Tālr.: 29223826. Uldis. www.realdi.lv 

Jelgavas rajons, Eleja, 3-istabu dzīvoklis, 70 m2. Cena 7500 
LVL. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzes laiku. Tālr.: 
29223826. Uldis. www.realdi.lv 

Dobele, Muldavas iela, 1-istabas dzīvoklis, 26 m2. Cena 
4000 LVL. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzes laiku. 
Tālr.: 29223826. Uldis. www.realdi.lv 

Ozolnieki, Meliorācijas iela. 1-istabas dzīvoklis, 33,8 m2, 
3/4. Cena 7500 LVL. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzes laiku. Tālr.: 29223826. Uldis. www.realdi.lv

Jelgava, Pērnavas iela. 1-istabas dzīvoklis, 35,9 m2, 5/5. 
Cena 7000 LVL. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzes 
laiku. Tālr.: 29223826. Uldis. www.realdi.lv

Darbs

pieDāvā
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde rotaļa aicina 
darbā psihologu un fizioterapeitu. Pieteikties pie 
darba devēja PII rotaļa Lāčplēša ielā 5. Tālr.: 63083102, 
29884015.

DaŽāDi
Bezmaksas juridiskā konsultācija jautājumu risināšanā, 
kas saistīti ar īpašuma tiesībām, bērnu tiesību aizsardzī-
bu, parādu un uzturlīdzekļu piedziņu, īres tiesībām, ko-
munālo maksājumu strīdi, ar celtniecību saitīti strīdi u.c. 
Jautājumu gadījumā vai, lai pieteiktos uz konsultāciju, 
zvaniet - jurists J. Bramanis, mob. tālr.: 29189344
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Iespiests Jelgavas 
tipogrāfijā

Mafijas menedžeris 
Korporatīvā makjavellisma 
rokasgrāmata
Izlauzties uz augšu un tur 
palikt visos laikos ir bi-
jis galvenais mērķis tiem, 
kuri, neatkarīgi no profe-
sijas un korporatīvā sta-
tusa, nedomā aprobežo-
ties ar iztikas minimuma 
pelnīšanu.

atsaucoties lasītāju iero-
sinājumam, atkārtoti izdota praktiska rokas-
grāmata biznesa cilvēkiem – brutāls, taču 
atjautīgs un ironisks skatījums uz darījumu 
pasauli.
Kā pārvaldīt sevi, pēc tam visus citus, izprotot 
biznesa patieso dabu?
Kā gūt pieredzi konfliktu risināšanā un tālejo-
šu mērķu sasniegšanā, kā nonākt virsotnē un, 
no tās nenoripot? Lūk, galvenās pamācības, 
kas atrodamas grāmatā!

Santa Montefjore  

Absolūtās laimes 
meklējumos
rakstnieces Angelikas lau-
lības stāžs ir pietiekami 
ilgs, dzīve labi saplānota 
un sadzīves mehānisms 
darbojas kā pulkstenis. 
Negaidot rāmajā ikdie-
nā iebrāžas vējš – džeks 
no dienvidāfrikas – vīriš-
ķīgs, maigs, romantisks 
un neatvairāmi pievilcīgs. Viņš ir lasījis angeli-
kas sarakstītās bērnu grāmatas, viņš sauc viņu 
skaistas puķes vārdā, viņš ir bezcerīgi iemīlē-
jies viņā. Prātīgā un absolūti uzticīgā angeli-
ka, spēji nonākusi stihisku viļņu varā, cenšas 
izvadīt savas dzīves laivu rāmos ūdeņos, labi 
zinādama, ka, glābjot ģimeni, var pazaudēt 
savu sirdi.

Mišels de Montēņs  

Raudzes
Mišels de Monteņs (1533–
1592) ir viens no izcilā-
kajiem jauno laiku filo-
zofiem, kura darbi ie-
tekmējuši ne tikai viņa 
dzimtās Francijas, bet 
arī visas pasaules gara 
dzīvi. Kaut gan 16. gad-
simtā dzīvojušo Bordo 
muižnieku no mūsdie-
nām un Latvijas šķir prāva laika un telpas dis-
tance, garīgajā ziņā mēs esam blakus. Līdzās. 
Vienā elpā. M. de Monteņa esejās zaigo visas 
cilvēka dzīves krāsas. Viņš raksta par mūžīgo 
un nezūdošo, tikumiem un netikumiem, par 
pagātni un arī par to, kas joprojām nodarbi-
na mūsu prātus.

Santa oktobrī
 atspīdumi gleznās un dzīvē. Intervija ar mākslinieci Ievu Iltneri
 Uldis Anže. Nacionālā teātra noslēpumainākais aktieris 
 Kas lācītim vēderā? Kā saprast, kāds patiesībā ir vīrietis, kurš 
tev iepaticies
 Latvijas preču pērles un cilvēki, kam tās pieder
 Viņu sauca par latviešu Katrīnu denēvu. Leģendārā kostīmu 
māksliniece Baiba Puzina.
 ar vieglu franču akcentu. dziedātājs un Latvijas vēstnieks 
Spānijā rolands Lappuķe
 Vai tiesa, ka daudzu vīriešu slēptais sapnis ir mīlēšanās ar 
divām? Mazliet mulsinošs stāsts
 Šomēnes īpaši. redakcija iesaka labākās šopinga vietas, 

kosmētikas un interjera atradumus, idejas gardēdēm un ceļotājām

  

oktobra Klubā
 Latvijas politikas jaunākais papildinājums. raivis Dzintars par 
saviem jaunības gadu kautiņiem, nacionālismu un baudām, 
kuru nav
 Latvijas leģenda. Baumaņu Kārlis. Cilvēks, kurš sarakstīja 
Latvijas himnu laikā, kad vārdu «latvieši» tikpat kā nelietoja
 Tas ir interesanti. Vīrieši vaļsirdīgi atzīstas par savām mīļākajām
 ar helikopteriem glābj cilvēkus un dodas ceļojumā
 Viela pārdomām. Vai iespējama mierīga dzīve pēc kara?
 Klubs sarunā ar Latvijas Ārstu biedrības priekšsēdētāju Pēteri 
apini skaidro, kas apdraud vidējo Latvijas vīrieti

oktobra auto bild
 Klāt ziemas riepu laiks! Auto Bild izvērtē aktuālo piedāvājumu: 
mūsu testa rezultāti palīdzēs izdarīt izvēli
 Ne automašīna, bet putns – elektriskā kaija Mercedes-Benz SLS 
AMG e-Cell
 Pasaulē ātrākais ģimenes sedans Subaru Impreza WRX Sti
 Audi A1 ierodas B klases ballītē, tērpies Premium kostīmā 
 Kurš no lētajiem gumijniekiem ir vislabākais? Dacia Duster 
pret Lada Niva, Suzuki SX4 un Suzuki Jimny
 Jaunums! Auto Bild labākie un sliktākie: 1. sērija – 
bremzēšanas izcilnieki un neveiksminieki
 Ekskursija tehnoloģiju laboratorijā – Porsche skaņas dizaineri 
atklāj dažus noslēpumus
 Lietoti auto: VW Caddy; ko vērts pirkt par 900 latiem; SUV 
cenā līdz 5700 latiem

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
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ārā no mājas

Jelgavas Krekli svin 
septīto jubileju

L ī g a  g r e i š k a n e

Šis mēnesis naktsklubā Tonuss solās būt pa-
sākumiem bagāts. Tā kā novembrī ir Stu-
dentu dienas, īpaši padomāts par dažādām 
aktivitātēm tieši studentiem. 

Kā informē naktskluba Tonuss īpaš-
nieks Druvis Kalniņš, 3. novembrī izklai-
des vietā paredzēta parodiju šova Pasaule 
studentiem trešā kārta. Ceturtdien, 4. no-
vembrī Tonusa ballītē viesosies RnB Vec-
rīgas ballīšu guru DJ/MC Kress. Līdz pus-
naktij dāmām ieeja pasākumā ir par brīvu, 
būs arī īpašais piedāvājums pie bāra – pēr-
kot vienu dzērienu, otrs par brīvu. 5. no-
vembrī klubā paredzēta Paparazzi Party. 
Par deju ritmiem gādās DJ Inspire un RnB 
lounge DJ chicool. Tāpat pasākumā plāno-
ta karaoke, ūdenspīpe un chillout bar, bet 
sestdien, 6. novembrī notiks Sparkling 
Nights. Viesosies Latvijas labākie dīdžeji – 
Andre Crash  un Japānis. 

Novembra otrajā nedēļā ballītes sāksies 
ar trešdienu. 10. novembrī notiks parodi-
ju šova Pasaules studentiem fināls, kurā 
viesosies Nikolajs Puzikovs no talantu šova 
O’kartes akadēmija. 11. novembrī plānots 
RnB vakars, kurā līdz pusnaktij dāmām ie-
eja bez maksas. Dienu vēlāk, 12. novem-
brī, ikvienam būs iespēja kļūt par Šerlo-
ku Holmsu, atklāt noziegumus un vinnēt 
balvas. Par mūziku rūpēsies DJ Vortex un 
DJ PM2AM, bet sestdien notiks pasākums 
Rich & Bi#ch . Vakara viesi – duets Dvīnes 
un DJ Dzee.

Trešajā mēneša nedēļā 17. novembrī 
paredzēts pasākums par godu Studentu 
dienām, muzicēs Musiqq un Transleiteri. 
18. novembrī par godu Latvijas neatkarī-
bas proklamēšanas gadadienai Tonusā būs 
Neatkarīgā balle ar DJ Dzee; piektdien, 
19. novembrī, paredzēta Burbuļu balle ar 
DJ girl Anitta Smith un vokāls dzīvajā, bet 
RnB lounge būs DJ Kress. Savukārt sest-
dien paredzēta White Party ar DJ Peter. 

Burbuļu balle paredzēta arī 24. novem-
brī, bet 25. novembrī – RnB vakars. Piekt-
dien Tonusā notiks Tequila Fridays ar Tex 
Mex, uzstāsies šovdeju grupa Chik’n’Shik. 

L ī g a  g r e i š k a n e 

F oto :  L e L d e  B r i ģ e

viens no pilsētas 
iecienītākajiem naktsklubiem – 
Jelgavas Krekli – 13.novembrī 
svin savu septīto jubileju. 

«Jau septiņus gadus Jelgavas Krekli uzticī-
gi, uzcītīgi un nenogurstoši pilda savu misi-
ju – dot apmeklētājiem dzīvesprieku un patī-
kamas emocijas gan latviešu, gan ārzemju mū-
zikas pavadījumā, kā arī dāvā apmeklētājiem 
iespēju baudīt dzīvo mūziku gan Latvijas sla-

veno, gan pašmāju jauno grupu izpildījumā,» 
kluba vadītājs Ainārs Tamisārs neslēpj savu ap-
mierinātību. 

Viņš norāda, ka 13. novembrī paredzēti da-
žādi dzīvespriecīgi konkursi, negaidīti pārstei-
gumi un jautras dejas grupas Labvēlīgais tips 
mūzikas ritmos, savukārt pie dīdžeja pults būs 
studenšu favorīts DJ Andis. 

«Īpašs dresskods šogad nav paredzēts, jo 
demokrātija sit augstu vilni arī Jelgavā,» skaid-
ro A. Tamisārs. Kluba pārstāvis informē, ka ie-
ejas maksa līdz pulksten 23 būs viens lats, bet 
pēc tam studentiem divi lati, bet pārējiem – 
četri lati. 

novembris 
Tonusā 
pasākumiem 
bagāts

Jelgavas kreklu septītajā jubilejā apmeklētājus izklaidēs lustīgā grupa Labvēlīgais tips. 






