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714 sludinājumi pielikumā Ls 0,25

cena

9 771691 462002 1 5

ZEMGALEI
KALEIDOSKOPS

BK Zemgale  
galvenais  

treneris  

varis Krūmiņš: 
izvirzītos mērķus  

sasniedzām

4. līnijas 
mikrorajons 

iestrēdzis pagātnē

Politisks balagāns 
vēlēšanu komisijā

1. ģimnāzijai  
jau 90 gadi

Amatpersonu 
ienākumi  

2008. gadā

atpūtas  
iespējas  

brīvā dabā 



Indekss 3109

Ja gribi saņemt regulāri, 
tad abonē par latu!

Abonējam uz maiju!
Tikai par vienu latu mēnesī katru pirmdienu

savā pastkastē saņemsi nedēļas žurnālu
Nedēļa Jelgavā – Jelgavnieki.lv un lielāko

sludinājumu un reklāmas izdevumu Zemgalē
Kaleidoskops Zemgalei.

Abonēt var:
• pa tālruni 67 00 80 01
• redakcijas tālruni 63 09 05 00
• interneta lapā www.pasts.lv
• visās pasta nodaļās

Krāsains nedēļas žurnāls
par notikumiem pilsētā un rajonā

>500
sludinājumi nedēļā
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Karstais tālrunis
630 905 00 

RedaKCiJa
Redakcijas adrese: katoļu iela 2b,  
Jelgava, lv-3001, latvija
Tālrunis: (+371) 63090500  
Mobilais tālrunis: (+371) 29509033
Fakss: (+371) 63090509
e-pasts: nj@jelgavnieki.lv
galvenais redaktors: māris papēdis
Reportieri: rolands Bartaševics un  
ilze lukstiņa (+371) 63090508
Korektore: inga laizāne
Maketētājs: igors Jefimovs

iZdevēJs
sia Nedēļa Jelgavā
Masu informācijas līdzekļa  
reģistrācijas nr. 000703206
Pvn reģistrācijas nr. lv43603032643
Konta numurs: lv46HaBa0551017832833
Banka: aS Swedbank
Konts: HaBalv22

MāRKeTinga Un ReKlāMas daļa
Tālrunis: (+371) 63090504
e-pasts: reklama@jelgavnieki.lv

lasĪTāJU seRviss
Tālrunis: (+371) 63090500
e-pasts: nj@jelgavnieki.lv

TiPOgRāFiJa
aS Preses nams
Balasta dambis 3, rīga, lv-1048

Tirāža 15 000

vāks: varis Krūmiņš, basketbola 
komandas Zemgale galvenais 
treneris
Foto: Mikus Medzinis

Nedēļas citāti

Redaktora sleja

Ar cieņu,
Māris Papēdis,

portāla un žurnāla Jelgavnieki.lv
galvenais redaktors

esam atvērti visiem 
deputātu kandidātu 
viedokļiem
Atšķirībā no daudziem plašsaziņas līdzekļiem, kas jau deklarējuši, ka neaprakstīs deputā-
tu kandidātu tikšanos ar potenciāliem vēlētājiem, žurnāls un portāls Jelgavnieki.lv saviem 
lasītājiem sniegs visplašāko informāciju par gatavošanos pašvaldību vēlēšanām, publicējot 
visdažādāko deputātu kandidātu uzskatus un viedokļus.

Protams, ka daudzās priekšvēlēšanu aktivitātēs būs daudz tukšu vārdu, neizpildāmu 
solījumu, melu un manipulācijas. Taču, neinformējot par partiju solījumiem, tagadējo 
rīcību un reklāmas aktivitātēm, mēs saviem lasītājiem liegtu izvēles iespējas. Ierobežojot 
informācijas plūsmu šobrīd, mēs dodam nepelnītas priekšrocības jau zināmajiem politis-
kajiem spēkiem. Mūsuprāt, demokrātijas būtība ir ļaut vēlētājam izvēlēties labāko, nevis 
zināmāko.

Ir saprotama mūsu kolēģu vēlme atsijāt pelavas no graudiem, taču mēs, tagadējos spies-
tības apstākļos, negribam pelavās pazaudēt arī dīgtspējīgus graudus.

Nav normāli, ka visi mūsu ierosinājumi tiek noraidīti ar atrunu, ka galvenā uzmanība tiek 
vērsta uz Lielās ielas sakārtošanu. Ko tad lai mēs darām – pārceļam savu māju uz Lielo ielu?

Ainārs Ščerbergs,
4. līnijas 1. nama vecākais

Izklaides jomā daudz nosaka gan dzīvesveids un vecums, gan gaume un paradumi. Es pats 
daudz laika veltu darbam, tāpēc izklaidēties tik bieži nesanāk, turklāt esmu jau gados. Ja iedzī-
votāji uzskata, ka iespēju trūkst, jādomā, ko uzlabot.

Voldemārs Strīķis,
Jelgavas domes Kultūras,  

izglītības un sporta komitejas priekšsēdētājs

Jelgavā pietrūkst kinoteātra un atsevišķas teātra ēkas. Zināms, ka Jelgavas kultūras nams 
ir ļoti noslogots, un uz kvalitatīviem pasākumiem biļešu bieži vien pat visiem nepietiek, tāpēc 
teātris Jelgavā būtu ļoti nepieciešams. Atpūtas vietu cenas Jelgavā ir vidējas un atbilstošas pie-
dāvājumam, taču trūkst izvēles iespēju. Man pašam pietrūkst lielāku mūzikas pasākumu, kādi 
tiek rīkoti, piemēram, Valmierā. Es būtu ļoti priecīgs, ja vairāk koncertētu pazīstamie jelgavnie-
ki, piemēram, Prāta vētra.

Igors Sidorišins,
biedrības Jelgavas reģiona attīstības sabiedrība valdes priekšsēdētājs

Studenti labprāt gan vairāk izvēlas klubus. Lai gan cenas nav ļoti augstas, un studentiem jau 
parasti visur tiek dotas atlaides, tomēr gribētos, lai cenas ir vēl nedaudz zemākas.»

Artūrs Bukonts,
Latvijas Lauksaimniecības universitātes  

Studentu pašpārvaldes vadītājs
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Notikumi

skolās modernizēs  
dabaszinātņu kabinetus 
astoņās Jelgavas un Jelgavas rajona skolās 
tiks izveidoti mūsdienīgi un jaunajiem izglī-
tības standartiem atbilstošie dabaszinātņu 
kabineti.
Jauni kabineti būs Jelgavas 4. vidusskolā, Jelga-
vas 5. vidusskolā, Jelgavas 6. vidusskolā, Jelga-
vas Spīdolas ģimnāzijā un Jelgavas rajona ne-
klātienes vidusskolā, kalnciema pilsētas vidus-
skolā, kalnciema vidusskolā valgundes novadā 
un ozolnieku vidusskolā.

dzīvokļu cenas Jelgavā  
turpina krist
vidējās dzīvokļu cenas Jelgavā šā gada martā 
salīdzinājumā ar februāri samazinājušās par  
30 procentiem, vēsta nekustamo īpašumu 
kompānija arco real estate.
Salīdzinot 2009. gada marta cenas ar pagā-
jušā gada sākumu, tās ir par 62 procentiem 
zemākas, proti, 408 eiro par kvadrātmetru. vis-
dārgākie Jelgavā bija 104. sērijas dzīvokļi, savu-
kārt lētākie dzīvokļi bija Hruščova laika mājās.

Pabalstu saņēmēju skaits  
nav pieaudzis
kopš marta Jelgavā uz pašvaldības sociālo pa-
balstu var pretendēt ģimene vai persona, kuras 
ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī ne-
pārsniedz 90 latu, kas veido plašāku saņēmēju 
loku. pabalsta saņēmēju vidū var būt arī jelgav-
nieki ar kredīta vai līzinga saistībām.
pabalstu saņēmēju skaits nav pieaudzis, nav 
mainījies arī pabalstu saņēmēju kontingents – 
pārsvarā tie ir pensionāri. Situācija varētu 
nedaudz mainīties rudenī un ziemā, kad cilvēki 
vairs nesaņems bezdarbnieka pabalstus. 

Kalve pārstāv latviju  
deju festivālā Maljorkā
latvijas lauksaimniecības universitātes tautas 
deju ansamblis kalve devās uz maljorku, lai pie-
dalītos starptautiskajā deju festivālā konkursā 
palmā. mājās kalve atgriezās 19. aprīlī.
Šāds festivāls notiek ik pēc diviem gadiem, kas 
pulcē daudzus dejotājus no visdažādākajām 
pasaules vietām. kalve šogad bija vienīgais ko-
lektīvs, kas pārstāvēja latviju.
 
glūdas mūzikas skola  
saņems jaunu pianīnu
noslēdzies iepirkuma konkurss par pianīna 
iegādi glūdas mūzikas un mākslas skolai. 
«parasti pianīni maksā ap diviem tūkstošiem 
latu, tāpēc jāteic, ka solītais pusotrs tūkstotis 
ir ļoti draudzīga cena. pagaidām vēl nezinām, 
kāds mūsu jaunais pianīns būs, jo konkurss 
nupat tikai noslēdzās, bet skolā tas varētu 
nonākt jau pēc pāris nedēļām,» stāsta skolas di-
rektore dace laure.

Īsumā akcijā aicina protestēt pret ielu bedrēm Jelgavā

Akcijā Jelgavnieki pret bedrēm, kas notiks  
6. maijā, aicināts piedalīties ikviens iedzīvotājs, 
kurš ir sašutis par pašreizējo Jelgavas ielu stā-
vokli, informē viens no pasākuma idejas auto-
riem Raimonds Grīnfogels.

«Ar ilggadējo autoapmācību instruktoru 
Egīlu Grendziņu esam nolēmuši rīkot akciju, 
lai aktivizētu jelgavniekus un pievērstu domes 
vadības uzmanību ceļu stāvoklim pilsētā,» stāsta 
R. Grīnfogels. «Lai gan autovadītāju un sabied-
rības atsaucība iepriekšējās divās akcijās bija ļoti 
liela, Jelgavas dome nav būtiski uzlabojusi savu 
darbu un mainījusi attieksmi pret šo problēmu.» 
«Pilsētas vadība neko nedara,» uzsver akcijas 
organizators. «Bedres tiek labotas kā iepriekš – 
iemet piciņu asfalta un pēc pirmā lietus bedre 
atkal ir izveidojusies. Ceļu uzturētāju darba 
augļi atklājas jau pēc divām vai trijām nedēļām. 
Jaunas bedres palīdz veidot arī ceļu strādnieku 
izveidotie uzkalniņi. Tie ne vien rada triecienu 
aizlāpītajai bedrei, veicinot jaunas veidošanos, 

bet arī negatīvi ietekmē automašīnas piekari.»
«Jāmaina bedrīšu labošanas tehnoloģija,» 

risinājumu piedāvā R. Grīnfogels. «Bedres ir 
jāfrēzē, bet pēc asfalta ieklāšanas šuves jāapstrā-
dā ar bitumu, nodrošinoties pret mitruma pie-
kļuvi. Nepieciešama stingra pašvaldības kon-
trole par paveikto darbu apjomu un kvalitāti. 
Diemžēl šogad Jelgavas dome bedrīšu remon-
tam piešķīrusi mazāk līdzekļu nekā pašvaldības 
vadību slavinošā laikraksta Jelgavas Vēstnesis iz-
došanai. Tas ir absurds!»

Akcija Jelgavnieki pret bedrēm notiks  
6. maijā no pulksten 11 līdz 12.30. Pulcēša-
nās – degvielas uzpildes stacijā Statoil, Brīvī-
bas bulvārī. Braucēji virzīsies pa Rīgas un Lielo 
ielu līdz Jelgavas domei, pēc tam nogriezīsies uz 
Pasta ielu. Protestētāji tiek aicināti ņemt līdzi 
dažādus plakātus un tamlīdzīgus sava viedokļa 
izpausmes atribūtus. Akcijas organizētāji lūdz 
visus dalībniekus brauciena laikā ievērot ceļu 
satiksmes noteikumus.

Šā gada pirmajos trīs mēnešos Jelgavā un 
rajonā reģistrēti 543 noziedzīgi nodarījumi, 
kas ir mazāk nekā pērn (657), informē Jelgavas 
pilsētas un rajona policijas pārvaldes priekš-
nieka palīdze Ieva Sietniece.

Dzīvokļu apzagšana reģistrēta 23 reizes 
(pagājušajā gadā – 31). Ekonomikas jomā 
šogad, tāpat kā pērn, reģistrēti 35 noziedzī-
gi nodarījumi. Nedaudz palielinājies autozā-
dzību skaits – 20 (pērn – 18). Šā gada pirma-
jos trīs mēnešos bijušas 230 zādzības, pagājušā 
gada sākumā – 232. 

Gandrīz uz pusi pieaudzis ar narkotiskiem 
līdzekļiem saistītu gadījumu (lietošana, glabā-
šana, izplatīšana) skaits – 23 (2008. gadā – 12).

Šogad notikušas septiņas laupīšanas, 
kas ir gandrīz divreiz mazāk nekā pērn – 12. 

Reģistrēto noziegumu skaits šogad mazāks nekā pērn

Tīšas slepkavības bijušas divas, 2008. gadā – 
viena. Smagi noziedzīgi nodarījumi – 166, 
pērn – 180, sevišķi smagi noziedzīgi nodarī-
jumi – deviņi, iepriekšējā gada pirmajos trīs 
mēnešos – 11.

Kopumā šajā laika periodā no iedzīvo-
tājiem saņemts ievērojami mazāks skaits iz-
saukumu – 1520, 2008. gada pirmajos trīs 
mēnešos – 1841.

I. Sietniece piebilst, ka noziegumi tomēr 
notiek smagākā pakāpē, lai gan to skaits ir sa-
mazinājies. Piemēram laupītāji vairāk lieto 
vardarbību, lai iegūtu kāroto, tādējādi nodarot 
dažādus miesas bojājumus cietušajiem. Arī 
garnadži ievērojami sabojā iedzīvotāju īpašu-
mus, lai tiktu pie dažādām lietām, it īpaši auto-
mašīnas, lai iegūtu magnetolas.

Pēc braukšanas pa Jelgavas ielām...
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Šo fotogrāfiju mums iesūtīja jelgavnieks arvis Ļaksa. viņš raksta: «automašīna zālienā stāvēja visu 
dienu, atbrauca policija – nofotografēja un aizbrauca.» tas viss noticis 11. aprīlī pie nama puķu ielā 1.

automašīnu novieto zālienā

Reidā aiztur jaunieti bez 
autovadītāja apliecības

Ceļu policijas reidā 16. aprīlī pastiprinā-
ta uzmanība tika pievērsta motociklu, mo-
torolleru un mopēdu vadītājiem, taču tā 
laikā izdevās aizturēt jaunieti, kurš vadīja 
automašīnu bez autovadītāja apliecības, 
turklāt jau otro reizi. Tā viņam atņemta jau 
janvārī par braukšanu alkohola reibumā.

Šis jaunietim ir jau ceturtais ceļu satiks-
mes noteikumu pārkāpums, tāpēc viņam 
būs jādodas uz tiesu. 

Lai gan pārkāpumam bija aculiecinieki, 
aizturēšanas brīdī jaunietis apgalvoja, ka au-
tomašīnu nav vadījis, bet gan netālu no tās 
pastaigājies. Puisis apgalvoja, ka mašīnas at-
slēgas pie viņa atrodas tikai nejaušības dēļ, 
kā arī citādi taisnojās un runāja pretī polici-
jas darbiniekiem. Tomēr policisti bija nelo-
kāmi un sastādīja protokolu, ko aizturētais 
negribēja parakstīt, taču beigās saprata, ka 
šāda rīcība nenāktu viņam par labu.

Reida laikā tika pārbaudīti arī vairāki 
riteņbraucēji un viens motocikla vadītājs. 
Kādai velosipēda vadītājai izteikts brīdinā-
jums par divriteņa vadīšanu bez apliecības 
un ieteikts vērsties Ceļu satiksmes drošības 
direkcijā, lai nokārtotu eksāmenu un iegūtu 
velosipēdista apliecību.

Iestājoties siltam laikam, uz valsts au-
toceļiem atgriežas motocikli, motorolleri 
un mopēdi. Policijas apkopotā informāci-
ja liecina, ka šajā laikā palielinās satiksmes 
negadījumu skaits, kuros cieš vai iet bojā 
šo braucamrīku vadītāji. Aprīļa sākumā uz 
Latvijas ceļiem jau cietuši seši motocik-
lu vadītāji, no kuriem divi guvuši smagas 
traumas.

Jelgavas pilsētas un rajona policijas pār-
valdes priekšnieka palīdze Ieva Sietniece 
informē, ka Jelgavā tiks pievērsta pastip-
rināta uzmanība motociklu, motorolleru, 
mopēdu un velosipēdu vadītāju aktivitā-
tēm, tādēļ šie ceļu satiksmes dalībnieki ai-
cināti būt saprotoši un kulturāli. Pagaidām 
mūsu pusē par ceļu satiksmes noteikumu 
pārkāpšanu tiek turēts aizdomās kāds mo-
torollera vadītājs, kurš vēl nav notverts.

vīrietis veikalā mēģina 
nozagt bikses 

Laikā no 15. aprīļa pulksten 23 līdz  
16. aprīļa pulksten 7 Vilces pagasta Spilvās 
nozagts velosipēds. 

16. aprīlī pirms pulksten 13 lielveikalā 
Elvi, Rūpniecības ielā, kāds 1984. gadā dzimis 
vīrietis mēģināja nozagt preces, to pašu 
vakarā gribēja izdarīt arī kāda 1955. gadā 
dzimusi sieviete, bet pulksten 17.40 lielveika-
lā Rimi kāds 1982. gadā dzimis vīrietis mēģi-
nāja nozagt bikses.

grib pavedināt 
nepilngadīgu meiteni

16. aprīļa pievakarē Pašvaldības poli-
cijā saņemts izsaukums, ka Bebru ceļa un  
A. Brigaderes ielas krustojumā pie kādas 
nepilngadīgas meitenes piebraukusi auto-
mašīna, kuras vadītājs mēģināja viņu pieru-
nāt tajā iekāpt.

Meitenei no vīrieša izdevies aizbēgt. Par 
notikušo ziņots Valsts policijai.

Zemkopības ministrs: 
apdraudēta llU darbība 

Samazinot Zemkopības ministrijas (ZM) 
budžetu par 40 procentiem, ir apdraudē-
ta Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
(LLU) turpmākā darbība tādā apjomā, kā 
tas ir patlaban, uzskata zemkopības ministrs 
Jānis Dūklavs.

Ministrs norādīja, ka 40 procen-
tu budžeta samazinājums ir zem sarkanās 
svītras. «Manuprāt, sarunās ar finansējuma 
aizdevējiem premjerministram un finanšu 
ministram jādara viss iespējamais un ne-
iespējamais, lai netiktu samazināts valsts 
budžets par 40%. Šādā gadījumā valstī 
nebūs iespējams īstenot ļoti daudzas funk-
cijas un daudzas iestādes vajadzēs slēgt. 
Tādu situāciju valstī nevar pieļaut,» uzskata 
Jānis Dūklavs. 

ZM nolēmusi veikt trīs izņēmumus, kas 
netiks pakļauti 40 procentu samazinājumam. 
Izņēmumi būs lauksaimnieku subsīdijas, 
Lauku atbalsta dienests un LLU.

Ja LLU samazinās budžetu par 40 pro-
centiem, tiks apdraudēta universitātes pa-
stāvēšana, no darba būs jāatbrīvo aptuveni  
50 procenti pasniedzēju, kas nav pieļaujams. 
Šo viedokli ZM aizstāvēs valdībā.

Par automašīnu apzagšanu 
aiztur divus vīriešus

Pašvaldības policijas darbinieki naktī uz 
16. aprīli pulksten. 3.50, pārbaudot dzīvoja-
mo masīvu Ganību ielā, Atmodas ielā un Sa-
tiksmes ielā, aizturēja divus vīriešus, kuri au-
tomašīnai bija izsituši stiklu un nozaguši tajā 
atrodošos auto magnetolu.

Vīrieši nepakļāvās policijas darbinieku 
likumīgajām prasībām. Viens no vīriešiem 
izvilka pistolei līdzīgu priekšmetu, tēmēja uz 
policijas inspektoru un mēģināja bēgt, taču tika 
aizturēts. Notverot otru vīrieti, tam no rokām 
tika izsists ierocis un uzlikti roku dzelži.

Pārmeklējot pirmā aizturētā vīrieša 
kabatas, tika atrasta gāzes pistole un nazis, sa-
vukārt sporta somā tika atrasta auto magnetola. 
Otram vīrietim kabatās tika atrasta gāzes pisto-
les patrona, skrūvgriezis un mednieku nazis. 

Abi aizturētie vīrieši nogādāti Jelgavas 
pilsētas un rajona Policijas pārvaldē, kur tika 
konstatēts, ka viens no tiem ir jelgavnieks.

Par narkotiku realizāciju 
aiztur vīrieti

Valsts policijas Galvenās kriminālpolici-
jas pārvaldes Zemgales Organizētās nozie-
dzības apkarošanas pārvaldes darbinieki sa-
darbībā ar Jelgavas pilsētas un rajona Kri-
minālpolicijas biroja darbiniekiem aizdomās 
par narkotiku realizāciju 14. aprīlī aizturēja 
kādu 1972. gadā dzimušu vīrieti.

Nozieguma izdarīšanas brīdī pie aiztu-
rētā atsavināja 0,39 gramus metamfetamīna, 
savukārt sankcionētas kratīšanas laikā aiztu-
rētā dzīves vietā atsavināja astoņus gramus 
metamfetamīna.

Vīrietim, kurš iepriekš ir sešas reizes tiesāts, 
piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
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Ekonomika

Biogāzes ražošana 
saistīta ar Tautas partijas 
biedriem
lauksaimnieki, kas bija gatavojušies ražot 
biogāzi un tikt pie valsts garantēta elek-
trības iepirkuma, jūtas apkrāpti, jo kvotas 
nav saņēmuši, vēstīja Tv3 raidījums Nekā 
personīga.

J e lg av n i e k i . lv

ilgi gaidītās kvotas biogāzes ražošanai aiz-
ejošā valdība pēdējā brīdī sadalījusi steigā no-
dibinātām firmām, kas saistītas ar tautas partijas 
biedriem un atbalstītājiem, ziņoja raidījums.

zaļenieku pagasta saimniecība Mežacīru-
ļi ir tikai viens piemērs. vēl pirms pāris nedēļām 
saimniecība saņēma informāciju, ka viņu ie-
sniegtais biogāzes ražošanas projekts apstip-
rināts eiropas Savienības naudas saņemšanai. 
Bet dažas dienas vēlāk atklājies, ka kvotas jau ir 
sadalītas citiem. «tas ir veco trekno gadu stilā,» 
sašutis bija Mežacīruļu saimnieks Juris Cīrulis.

līdzīgā situācijā ir arī elejas pagasta zem-
nieku saimniecības Līgo īpašnieks un moto-
braucējs Jānis vinters. «kad es sāku interesēties 
par biogāzi, man teica – tu tur nebāzies! tur jau 
Šķēle visu ir sarunājis. tie visi miljoni jau ir sa-
dalīti! es domāju, ka tas ir absurds un muļķības. 
Bet tagad izrādās, ka varbūt tā arī ir! mēs te visi 
lauksaimnieki muļķīši, kas rindas kārtībā kaut ko 
gribēja darīt – mums tiek uzspļauts virsū!» raidī-
jumā sacīja J. vinters.

tv3 raidījums Nekā personīga izpētījis, ka 
kvotas sadalītas ivara godmaņa valdības pēdējās 
dienās. Šis jautājums bija ekonomikas ministra 
kaspara gerharda pārziņā.Sašutušajiem zem-
niekiem, kuri cerēja ražot biogāzi, esot aizdo-
mas, ka galvenais ieguvējs notikušajā ir viens no 
tautas partijas vecbiedriem – liepājas uzņēmējs 
andris griģis, tika minēts raidījumā Nekā perso-
nīga. viņam pieder kvotas saņēmušās firmas Bio 
Energy VB un Going Green. visi pārējie kvotas sa-
ņēmušie uzņēmumi ar vienādu nosaukumu 
Taka pieder firmai Taka G. tās īpašnieks ir kāds 
liepājas advokāts ēriks Štālbergs. Lursoft datu-
bāze apstiprina, ka abi strādājuši kopā liepājas 
basketbola klubā Liepāja, vēstīja Nekā personīga.

a. griģis būs vismaz viens no tiem, par kura 
saražoto elektrību visi latvijas elektrības lieto-
tāji būs spiesti maksāt paaugstināto tarifu, kas 
naudas izteiksmē gadā ļauj apgrozīt apmēram 
18 miljonus latu, norādīja Nekā personīga.

aģentūra leta informē, ka ekonomikas 
ministrs artis kampars uzdevis izveidot darba 
grupu, kurai divu nedēļu laikā kompleksi jāizvēr-
tē situācija saistībā ar atjaunojamo energoresur-
su izmantošanu elektroenerģijas ražošanā.

ekonomikas ministrs norāda, ka darba gaitā 
tiks vērtēts, ko turpmāk iespējams darīt biogā-
zes kvotu sakarā, kas jau sadalītas un par kuru ra-
žošanu jau noslēgti līgumi.

p ē t e r i s  tau r i ņ š

Pēc sākotnējās informācijas, līdzfinansējumu 
būtu vajadzējis saņemt 13 uzņēmumiem no 
31 sākotnējā pretendentu skaita. Taču jau tad 
radās šaubas, vai viens no šķēršļiem attīstībai 
nebūs Ekonomikas ministrijas noteiktie obligā-
tā iepirkuma apjomi jeb kvotas. Nu Ekonomi-
kas ministrijas publicētajos konkursa rezultātos 
redzams, ka visa valsts noteiktā obligātā iepir-
kuma ietvaros iepērkamā no biogāzes saražotā 
elektroenerģija tiks iepirkta no 12 divās adresēs 
reģistrētiem uzņēmumiem. 

«Diemžēl konkursā piedalījušās neskaitā-
mas firmas ar līdzīgiem nosaukumiem, kuras 
reģistrētas vienā un tajā pašā adresē, līdz ar to 
visas valstij piešķirtās kvotas ir sagrābis viens 
cilvēks. Šādā veidā pārējiem uzņēmējiem, kuri 
vēlējās sākt biogāzes ražošanu, tiek vienkār-
ši noraktas biznesa iespējas,» sašutis ir Latvijas 
Biogāzes asociācijas priekšsēdētājs Andis Kārk-
liņš. «Protams, asociācijas biedri ir nikni, jo 
neviens arī nevar paskaidrot, kā šāda situācija ir 
pieļauta – informācija jāiegūst gandrīz ar spiegu 
metodēm,» stāsta A. Kārkliņš.

Kaut arī atbildīgās ministrijas – Ekonomi-
kas, Zemkopības un Vides – reizēm sadarbojas, 
radusies paradoksāla situācija, kad katra minis-
trija ir veidojusi vai joprojām veido savu atbalsta 
mehānismu šo mērķu sasniegšanai, savstarpē-
ji nesaskaņojot darbību. Tāpēc atbalsts vienam 
projektam var dublēties, bet tikpat labi daudzi 
veiksmīgi, īstenojami lauksaimnieku projekti 
paliek uz papīra, jo atbalsta līdzekļu trūkuma 
dēļ nekvalificējas nevienam atbalstam.

Bez kvotām konkursā palicis arī Zaļenieku 
pagasta zemnieks Juris Cīrulis. Līdz ar kvotām 
viņš zaudējis garantijas, ka varēs šogad uzsākt 
biogāzes ražošanu. «Man ir nodarīts gan morāls, 
gan materiāls kaitējums, jo divu gadu laikā 
esmu šajā idejā ieguldījis milzīgu darbu. Pašlaik 
ir radītas milzu grūtības visiem tiem, kuri iztu-
rēja konkursu uz ES atbalsta piešķiršanu – un 
konkursu izturēja tikai vien no trim uzņēmē-
jiem. Tagad nav nekādu garantiju tam, par kādu 
cenu saražoto enerģiju pirks un vai vispār pirks. 
Līdz ar to man neatmaksājas veikt šo sarežģīto, 
inovatīvo procesu, lai ražotu enerģiju par tādu 
pašu cenu, kā to dara jau daudzus gadus strādā-
joši HES,» stāsta Zaļenieku zemnieks.

Biogāzes 
kvotas sadalītas 
negodīgi
visas latvijas atjaunojamās enerģijas kvotas nonākušas 
viena uzņēmēja rokās – šādi secinājumi izdarīti latvijas 
biogāzes asociācijā, uzzinot, ka gandrīz visas latvijai 
piešķirtās eiropas Savienības kvotas saņēmuši vienā 
adresē reģistrēti uzņēmumi.

izsniegtie lēmumi – administratīvie akti biogāzes elektrostacijām* (līdz 2009. gada 1. aprīlim)

izsniegšanas 
datums

Komersanta  
firma       

Reģistrācijas nr. 
komercreģistrā

Juridiskā   
adrese             

25.03.2009.  Sia Bio Energy VB  42103046515  ganību iela 1/3, liepāja, lv-3401
25.03.2009. Sia Going Green  42103045971  ganību iela 1/3, liepāja, lv-3401
1.04.2009. Sia Taka-G10  42103047510  lielā iela 11, liepāja, lv-3401
1.04.2009. Sia Taka-G1  42103047421  lielā iela 11, liepāja, lv-3401
1.04.2009. Sia Taka-G2  42103047436 lielā iela 11, liepāja, lv-3401
1.04.2009. Sia Taka-G3  42103047440 lielā iela 11, liepāja, lv-3401
1.04.2009. Sia Taka-G4  42103047455 lielā iela 11, liepāja, lv-3401
1.04.2009. Sia Taka-G5  52103047461 lielā iela 11, liepāja, lv-3401
1.04.2009. Sia Taka-G6  42103047474 lielā iela 11, liepāja, lv-3401
1.04.2009. Sia Taka-G7  42103047489 lielā iela 11, liepāja, lv-3401
1.04.2009. Sia Taka-G8  42103047493 lielā iela 11, liepāja, lv-3401
1.04.2009. Sia Taka-G9  42103047506 lielā iela 11, liepāja, lv-3401

* Ekonomikas ministrijas dati.
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J ā n i s  s t u n d i ņ š ,  L e ta 

F oto :  s a n t i s  Z ī b e r g s

Uzņēmumu īpašnieks un vadītājs Jānis Uzars informē, ka bruģēšanas 
un celtniecības struktūrām pat audzis apgrozījums.

Nekustamo īpašumu attīstītāja un būvniecības uzņēmu-
ma Uzars peļņa 2008. gadā bijusi 33 024 lati (2007. gadā –  
541 675 lati), savukārt uzņēmuma neto apgrozījums pērn bija  
525 276 lati (2007. gadā – 3 022 049 lati).

SIA Uzars apgrozījuma un peļņas kritums vistiešāk saistīts ar 
nekustamā īpašuma tirgus atdzišanu. Kritums bija prognozēts, un 
lielākā daļa māju tika realizētas 2007. gadā, lai gan 65 māju ciematu 
aiz Ozolnieku vidusskolas bija paredzēts pabeigt 2008. gadā, skaid-
roja uzņēmējs.

Ciemats ir pabeigts, un pašreiz brīvas vēl ir trīs mājas. Divas iz-
īrētas ar izpirkuma tiesībām, un vēl divas plānots atdot īrei ar iz-
pirkuma tiesībām. 2009. gadā SIA Uzars plāno attīstīt jau esošos 
nekustamo īpašumu projektus. Ievērojama objektu realizācija nav 
plānota.

SIA Uzars bruģēšana peļņa 2008. gadā bija 237 886 lati  
(2007. gadā – 376 598 lati), bet neto apgrozījums pērn audzis līdz  
2 120 280 latiem (2007. gadā – 2 072 419 lati).

SIA Uzars bruģēšana 2008. gadā apgrozījums audzis, bet peļņa 
samazinājusies. Tas saistīts ar ekonomisko situāciju valstī. Bruģēša-
nu krīze gan skārusi mazāk nekā nekustamo īpašumu tirgu un celt-
niecību. Ziemā bruģēšanas darbi nenotiek, un tikai tagad, kļūstot sil-
tākam laikam, atsākas rosība. Pieredzējuši bruģētāji par bruģi domā, 
kad parādās dubļi, komentēja Jānis Uzars.

Arī SIA Uzars celtniecība pērn audzis apgrozījums, lai gan pēc 
projekta Iecavkrasti nodošanas ekspluatācijā šā gada martā daļa 
uzņēmuma celtnieku pagaidām palikusi bez darba. Uzņēmuma 
peļņa 2008. gadā bija 56 587 lati (bet 2007. gadā – 182 822 lati). 
Celtniecības apgrozījums pērn bija 3 690 074 lati (2007. gadā –  
2 783 542 lati).

SIA Uzars celtniecība tāpat kā bruģēšanā apgrozījums audzis, 
peļņa samazinājusies. Tas gan vairāk saistīts ar daudzdzīvokļu mājas 
Iecavkrasti celtniecību, kuras attīstītājs un īpašnieks arī ir Jānis 
Uzars.

«Ar unikālo projektu un SEB bankas atbalstu, celtniecība krīzes 
smagāko posmu pārdzīvoja veiksmīgi. Projekts unikāls ar to, ka māja 
atrodas upes krastā un tai ir savs parks un laivu piestātne. Iestājoties 
pavasarim, atkusnis ir arī celtniecībā un cilvēki saprot, ka tagad ir 
īstais laiks celt,» komentēja uzņēmējs.

«Kopumā skats ir optimistisks. Centos, lai mana uzņēmējdarbī-
ba būtu pakārtota, manuprāt, vērtīgu, skaistu, unikālu un vajadzīgu 
lietu radīšanai, nevis naudas pelnīšanai. Man bija svarīgi, kā izska-
tās manis liktais bruģis un lai tas godam kalpo. Tāpat ir ar mājām, 
dzīvokļiem un apbūves zemi upes krastā,» uzsver uzņēmējs Jānis 
Uzars.

Jānim Uzaram pieder kapitāldaļas uzņēmumos Uzars bruģēšana, 
Uzars transports, Uzars serviss, Uzars celtniecība un Iecavkrasti. 

uzara uzņēmumi pērn 
strādājuši ar peļņu
ozolnieku uzņēmēja Jāņa uzara firmas Uzars, Uzars bruģēšana un Uzars celtniecība  
2008. gadā strādājušas ar peļņu par spīti nekustamo īpašumu tirgus situācijai. 

Jānis Uzars: «Centos, lai mana uzņēmējdarbība būtu pakārtota, 
manuprāt, vērtīgu, skaistu, unikālu un vajadzīgu lietu radīšanai.»
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Lielā talka

i L Z e  Lu k s t i ņ a 

F oto :  M i k u s  M e d Z i n i s  u n  s a n t i s  Z ī b e r g s

Provizoriskie dati liecina, ka sakopšanas akcijā valstī piedalījušies 
vismaz 110 tūkstoši cilvēku, kuri savākuši aptuveni 340 000 maisu ar 
atkritumiem.

valsts prezidents talko  
kopā ar Jelgavas skolēniem

Kopā ar jelgavniekiem talkot devās arī Lielās talkas patrons Valsts 
prezidents Valdis Zatlers. Viņš kopā ar kundzi Lilitu Zatleri un Jel-
gavas 1. sanatorijas internātpamatskolas audzēkņiem sakopa skolas 
parku.

Starts Lielajai talkai ar spēkavīra Raimonda Bergmaņa palīdzī-
bu tika dots pulksten 10.15 Zāļu ielā. Ar spēkavīra sarūpētajām fi-
ziskajām aktivitātēm talcinieki ne pa jokam iesildījās gaidāmajam 
darbam.

Talcinieki čakli grāba pērno gadu sakritušās lapas, vāca nolauz-
tos koku zarus, kā arī tīrīja parku no krūmājiem un atkritumiem.

Parks pie internātskolas savulaik bija jelgavnieku iemīļota 
atpūtas un izklaides vieta. Apkārtnes iedzīvotāji talkas organiza-
toriem izteica vēlmi sakopt parku, un šim aicinājumam pievie-
nojās internātskolas audzēkņi, pedagogi un Valsts prezidents ar 
kundzi.

lPP/lC biedri talku  
sāk ar koka iestādīšanu

Lielajā talkā piedalījās arī partijas LPP/LC Jelgavas reģionālās 
nodaļas biedri. Sākumā Alunāna parkā tika iestādīta kļava, pēcāk po-
litiķi devās sakopt Driksas apkārtni.

Lai gan nemīlīgais laiks dažu labu talkotāju varēja nobaidīt, poli-
tiķi talkot devās kuplā skaitā un darīja to mūzikas pavadībā. Alunāna 
parkā tika iedēstīta jau visai prāva kļava, tāpēc palīgā tika saukti spe-
ciālisti – SIA Aleja D apzaļumošanas komanda.

Jelgavnieki lielajā talkā 
aktīvi sakopj pilsētu
lielā talka, kas sestdien, 18. aprīlī, notika visā latvijā, Jelgavā bija pulcējusi vairāk nekā 
divus tūkstošus cilvēku.

valsts prezidents valdis Zatlers par savu talkas vietu bija 
izraudzījies Jelgavu.

lPP/lC Jelgavas reģionālās nodaļas valdes loceklis ivars 
Krastiņš talkoja kopā ar ģimeni.startu lielajai talkai deva spēkavīrs Raimonds Bergmanis.
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Kam  jāsakopj pilsēta
Jurijs strods, Tēvzemei un Brīvībai/lnnk: «uz šo jautājumu grūti atbil-

dēt. Jau no seniem laikiem iegājies, ka kopējā teritorija arī visiem kopā jāsa-
kopj. valsts un pilsēta ir visiem kopīga un par tās tīrību esam atbildīgi mēs 
visi, tādēļ teikt, ka rīkot talkas ir slikti, nevaru. tas, ko Jelgavas iedzīvotāji kopā 
paveica lielajā talkā, ir apsveicami. Ja kopā pastrādā, arī sajūta ir labāka.»

arnis Razminovičs, tautas partija: «tas nav tikai pašvaldības, bet arī 
pilsētas iedzīvotāju uzdevums. pilsēta ir jāsakopj kopā. Ja mēs aizrādīsim 
viens otram par nomestiem papīriem un paši nemetīsim tos zemē, pilsēta 
būs sakoptāka. manuprāt, visnoderīgākās šīs talkas ir tieši pusaudžiem.»

dana Poļenčuka, Pilsoniskā savienība: «manuprāt, talkas noteikti ir 
jārīko. Cerams, ka cilvēki turpmāk arī mazāk mēslos, ja būs kopīgi piedalī-
jušies sakopšanas darbos. turklāt uzreiz pēc talkas pašvaldībai būtu jāorga-
nizē atkritumu maisu savākšana, jo to atrašanās sakoptajās vietās pilsētai 
godu nedara.»

dainis liepiņš, lpp/lC: «protams, tas ir pilsētas pašvaldības pienā-
kums. taču ja tā ar saviem darbiem netiek galā, vismaz vajadzētu izvēlē-
ties kādu vienu lielu vietu pilsētā un to kārtīgi sakopt. tagad it kā kopts ir 
daudzās vietās, taču īsti sakopts nav nekur.»

sergejs Ņevoļskis, Saskaņas centrs: «tas ir pašvaldības uzdevums, 
taču ir arī cilvēciskais faktors. iedzīvotājiem jābūt saprotošiem un jāizrāda 
iniciatīva. mūsu sabiedrība nav izglītota vides jautājumos, tai ir nepareiza 
domāšana.»

Starp citu, portāla Jelgavnieki.lv aptaujā uz jautājumu «vai piedalīsie-
ties pilsētas sakopšanas talkās?» lielākā daļa lasītāju atbildēja, ka pilsētas sa-
kopšana ir pašvaldības funkcija un ka viņi talkām savu laiku netērēs. 

«Katram cilvēkam savā mūžā jāiestāda vismaz viens koks. Taču šis 
koks zināmā mērā ir arī simbols mūsu partijas devīzei – spēks rodas 
saknēs. Arī mēs ceram paveikt ko tādu, kas iesakņosies, augs un priecēs 
nākamās paaudzes. Bet par šo koku mūsu bērni varēs teikt – mēs te bijām 
un palīdzējām šo kociņu iestādīt,» sacīja LPP/LC izvirzītais Jelgavas mēra 
amata kandidāts Dainis Liepiņš.

Pēc tam partijas biedri devās uz sev atvēlēto talkas vietu – teritorijas 
daļu starp Driksu un Lielupi. Lai gan sakopšanai ierādītā teritorija izrā-
dījās jau kopta un diezgan tīra, tika savākti vēja atpūstie maisiņi Driksas 
krastos un kritušie zari, nogrābtas lapas un savākti citi gruži. 

Jelgavā talkoja arī pazīstamais ūdens motosportists Uģis 
gross.

lPP/lC Jelgavas reģionālās nodaļas biedri pirms talkas 
iestādīja kļavu.

talka jelgavnieku gaumē
Protams, var jau priecāties un sist pie krūtīm, cik lieli savas pilsētas pat-
rioti esam, ja no 65 tūkstošiem Jelgavas iedzīvotāju aptuveni divi tūk-
stoši pilsētnieku sakopuši vairāk nekā 50 piedrazotu vietu. starp citu, 
nekur citur latvijā nebija tik liels talkotāju skaits. Pat lielajā Rīgā…

M ā r i s  pa p ē d i s

Taču jebkurai medaļai ir arī otra puse. Diemžēl tā šoreiz rāda, ka Jelgava 
ir visnesakoptākā pilsēta Latvijā, tāpēc jelgavnieki, kuri grib dzīvot tīrā un 
sakoptā vidē, savā brīvdienā, kas, starp citu, bija diezgan dzestra, atlika 
visus citus darbus un devās tīrīt pilsētu.

Izskatās, ka šoreiz pilsētas vadība, netiekot galā ar saviem pienāku-
miem, metās medīt divus zaķus uzreiz – ar jelgavnieku palīdzību veikt 
savus nepadarītos darbus un ar Valsts prezidenta palīdzību spodrināt savu 
mundieri. Pēdējais gan ne īpaši izdevās, jo mēra puiciskā prezidenta apte-
kalēšana vairāk izraisīja smīnu, nevis cieņu.

Nevarēja arī nepamanīt pilsētas domes vēlmi visu atbildību par pie-
mēslojumu novelt tikai uz neapzinīgo pilsētas iedzīvotāju pleciem. Taču 
vaina ir gan piemēslotājos, gan arī nespējīgajos pilsētas vadītājos.

Par tīrību un kārtību pilsētā jāgādā pašvaldībai. Tai jānodrošina kon-
trole, lai katram iedzīvotājam būtu noslēgts līgums par viņa atkritumu sa-
vākšanu. Pašvaldībai arī jānodrošina atbildīga pieeja pret atkritumu sa-
vākšanu no maznodrošinātajiem. Kāpēc ir tik maz iekārtotas  nelielās at-
kritumu urnas, lai būtu kur iemest arī sīkas drazas.

Tāpat pilsētas vadībai jākontrolē, cik profesionāli un atbildīgi savus 
darba pienākumus veic domes vadības izraudzītais un domes vadībai pie-
tuvinātais apsaimniekošanas uzņēmums. Kāpēc ap lielajām atkritumu 
tvertnēm paliek tik daudz nesavākto atkritumu? Kāpēc tās ir tik pilnas? 
Kāpēc no iedzīvotājiem netiek savākti visi atkritumi, tādējādi spiežot 
viņus meklēt citas atkritumu utilizēšanas vietas pēc prāvākām viesībām 
vai mājas pārkārtošanas?

Tiekoties ar jelgavniekiem, ir acīmredzams, ka pilsētas netīrībā vaino-
jami ne tikai tās iedzīvotāji, bet arī pilsētas vadības nespēja un negribēša-
na šīs problēmas risināt.

Komentārs
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Sabiedrība

4. līnijas mikrorajons 
iestrēdzis pagātnē

i L Z e  Lu k s t i ņ a 

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

Piemirsta pat  
paraugmājas apkārtne

4. līnijas mikrorajons citu vidū izceļas 
ar to, ka tieši tur mitinās iedzīvotāji, kuriem 
pietika drosmes un apņēmības riskēt, ņemt 
kredītus un nosiltināt savu daudzdzīvokļu 
namu 4. līnijā 1. Nu šis nams ir kļuvis par 
paraugmāju ne tikai Jelgavā, bet visā Latvijā, 
un Jelgava ar šo veikumu pamatoti lepojas. 
«Mūsu namu apmeklē dažādas delegāci-
jas, tas tiek fotografēts un aprakstīts, taču 
diemžēl joprojām nav sakopta teritorija ap 
māju, ietves ir tādā stāvoklī, ka cilvēki klūp 
un krīt, bet sakoptā māja jo īpaši kontrastē 
ar nolaisto apkārtni. Solījums par apkārtnes 
sakopšanu pirms ēkas rekonstrukcijas tika 
dots vien mutiski, taču daudzi iedzīvotāji 
šai avantūrai piekrita vien ar noteikumu, ka 
kopā ar māju tiks sakārtota arī tās apkārtne. 
Nu sanāk, ka šie cilvēki ir piekrāpti,» stāsta 
4. līnijas 1. nama vecākais Ainārs Ščerbergs. 
Viņš lēš, ka apkārtnes infrastruktūrā nekādi 
uzlabojumi nav veikti kopš ēkas uzbūvēša-
nas 1980. gadā, un līdzīgā stāvoklī ir viss 
mikrorajons.

«Pašlaik ar Namīpašuma pārvaldi 
risinām domstarpības par to, kuram tad 
būtu pienākums mājas priekšu sakopt. Pēc 
zemesgrāmatas, dzīvokļu īpašniekiem mājas 
priekšā pieder tikai šaura zemes josla ap 
mājas pamatiem un ieejas mezgli, taču NĪP 
mūsu priekšlikumu to sakopt noraida. Lai 
gan esam paraugs citiem, līdz galam tomēr 
šo vietu sakopt nevīžo – esam lepnums tikai 
uz papīra. Nav normāli, ka visi mūsu ierosi-
nājumi tiek noraidīti ar atrunu, ka galvenā 
uzmanība tiek vērsta uz Lielās ielas sakārto-
šanu. Ko tad lai mēs darām – pārceļam savu 
māju uz Lielo ielu?» jautā A. Ščerbergs.

Tāpat iedzīvotājus uztrauc aiz mājas 
esošais spēļu laukums, kurš pēc mūsdie-
nu izpratnes ir bīstams bērnu veselībai – 
no ķieģeļiem mūrētā apmale izdrupusi, bet 
tieši zem rotaļu iekārtām gozējas betona 
bloki asiem stūriem. «Šajā gadījumā rotaļu 

laukums atrodas uz mūsu mājai piederošas 
zemes, taču iedzīvotāji, kuri jau tā noslogoti 
ar kredītmaksājumiem par mājas siltināša-
nu, nespēs vēl arī sakopt visai apkārtnei va-
jadzīgu rotaļu laukumu, bet pierunāt pieda-
līties arī blakusmāju iedzīvotājus ir gandrīz 
neiespējami. Pašvaldību tas pagaidām nein-
teresē, tomēr mēs arī šai problēmai labprāt 
rastu risinājumu,» gatavs darboties ir mājas 
vecākais.

Rajons tiek padarīts  
par guļamvagonu

Teritorijas ziņā Jelgava nav liela pilsēta, 
un relatīvi centrs ir sasniedzams ātri, taču 
iedzīvotāji vēlētos, lai pakalpojumi būtu 
pieejami ne vien centrā, bet arī pilsētas 
nomalēs. «Mums būtu vieglāk uzskaitīt to, 
kas mums ir, nekā to, kā nav. Mums ir viens 
mazs lielveikals, pasta nodaļa un bibliotē-
ka – tas arī viss. Ja vajag  nopirkt zāles vai 
aiziet pie ārsta, jābrauc uz centru,» stāsta  
A. Ščerbergs. Iedzīvotājiem trūkst gan ap-
tiekas, sporta un rotaļu laukumu, gan iz-
klaides vietu un kafejnīcu. Par kultūras 

lielākā daļa 4. līnijas mikrorajona infrastruktūras veidota astoņdesmitajos gados, un 
kopš tā laika uzlabojumi veikti maz. iedzīvotājus satrauc pašvaldības uzstādījums – 
koncentrēties uz vides sakopšanu ap lielo ielu, jo tas var nozīmēt, ka nomales tiek 
pavisam piemirstas.

Šo vietu bezatbildīgie privātmāju 
saimnieki izmanto kā atkritumu 
konteineru.

Pēc būvdarbu pabeigšanas celiņi pie mājas ir vēl sliktākā stāvoklī – uz tiem sakrājas 
ūdens un riskē paklupt cilvēki.
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Māja kā konfekte spēcīgi kontrastē ar savu laiku nokalpojušo apkārtni.

iedzīvotāji raizējas  
par apkuri un tīrību  
4. līnijas mikrorajonā
4. līnijas mikrorajonā 17. aprīlī pulcējās tā ie-
dzīvotāji, lai apspriestu mikrorajona problē-
mas un kopīgi meklētu tām risinājumu. sa-
pulces idejas iniciators ir uzņēmējs un poli-
tiķis dainis liepiņš. iedzīvotājus visvairāk 
uztrauca apkures jautājumi, kā arī rajona 
tīrība un infrastruktūras uzlabojumi.

i L Z e  Lu k s t i ņ a

Sāpīgākais iedzīvotāju jautājums – kāpēc 
Jelgavā apkure ir dārgāka nekā rīgā? iedzīvotā-
ji pauda neapmierinātību ar gaisa temperatūru 
dzīvokļos, turklāt norādīja uz nepilnību, ka dau-
dziem iedzīvotājiem pie apkurināmās platības 
pieskaitīti arī balkoni. «Jā, apkures jautājumi 
Jelgavā joprojām ir visai nesakārtoti, bet lētāka 
apkure noteikti ir mūsu pirmais mērķis. vienlai-
kus jāsaprot, ka arī patērētājs ar savu iniciatīvu 
var piespiest piegādātāju mainīt attieksmi. pie-
ļauju, ka konkurences izveidošanās šajā jomā 
būtu ļoti lietderīga. Ņemot vērā atstato no-
vietojumu, tieši 4. līnijas mikrorajonu visērtāk 
varētu apgādāt kāds cits siltumenerģijas piegā-
dātājs,» vērtē uzņēmējs dainis liepiņš.

labāko risinājumu siltuma aizplūšanai 
gaisos, kas arī ir galvenais iemesls dārgajai 
maksai par apkuri, d. liepiņš ieteica ēku siltinā-
šanu. neraugoties uz šajā rajonā esošo siltinā-
šanas paraugmāju 4. līnijā 1, iedzīvotāju attieks-
me pret šādu iespēju saglabājās noraidoša. gal-
venokārt pilsētnieki bažījās par augstajām silti-
nāšanas izmaksām un to, ka līdz ar masveidīgu 
siltināšanu varētu kāpt arī apkures tarifs.

«esmu ievērojis, ka šeit ir maz izklaides 
iespēju jauniešiem. Futbols tiek spēlēts tam ne-
piemērotās vietās, bērnu laukums izskatās pat 
dzīvībai bīstams. tajā pašā laikā ir neizmanto-
tas teritorijas, kurās varētu vismaz ieplānot nā-
kotnei sporta vai rotaļu laukumu. ir saprotams, 
ka pašlaik nav naudas – laukuma iekārtošana ir 
dārga. taču zinot, kas ir vajadzīgs, to var darīt 
pakāpeniski, vispirms ieklājot segumus, vēlāk 
uzstādot daļu iekārtu, pēc tam – tās papildināt. 
Bet tas nav iedzīvotāju uzdevums – par to jārū-
pējas pašvaldībai,» secina uzņēmējs.

iedzīvotāji uzsvēra, ka daudzas saimnie-
ciskās lietas rajonā tiek darītas ķeksīša pēc. pri-
vātmāju iedzīvotāji sūrojās, ka tiek rūpīgi uz-
manīta tīrība privātajās teritorijās, kamēr uz 
pašvaldības zemes izmestos mēslus dzenā 
vējš. tāpat rūpes rada tie privātmāju īpašnie-
ki, kuri neslēdz līgumus par atkritumu ap-
saimniekošanu, bet tā vietā atkritumus izmet 
kaimiņu konteineros vai grāvjos. Sašutušas 
bija arī rajonā dzīvojošās māmiņas un auto-
braucēji, jo ielas, īpaši ziemā, tiek tīrītas ļoti ne-
kvalitatīvi un periodiski.

namu tiek saukta Miezītes bibliotēkas un 
draudzes nama ēka Dobeles šosejā 100. Ie-
spējams, vajadzība pēc šīm iestādēm mikro-
rajonā nebūtu tik liela, ja iedzīvotāji jebkurā 
laikā varētu ērti nokļūt centrā, taču auto-
busi pēc pulksten desmitiem vakarā vairs 
nekursē.

Tāpat, līdzīgi kā visā pilsētā, rajonā 
lielas nekārtības rada arī tie privātmāju 
īpašnieki, kuri neslēdz līgumus ar atkritu-
mu apsaimniekotājiem, bet maisiem vien 
met tos daudzdzīvokļu namu konteineros 
vai grāvjos. «Patiesībā jau varētu itin viegli 
noskaidrot, kuri ir tos atkritumus izmetu-
ši, jo bieži vien izmet arī dokumentus ar 
vārdiem, uzvārdiem un adresēm,» spriež 
A. Ščerbergs. Tīrību un sakārtotību rajonā 

nebūt neuzlabo arī putekļainās un ziemā 
netīrītās ielas, nesakārtotie māju iekšpagal-
mi, nekoptie koku vainagi. 

«Nevar teikt, ka nekas netiek darīts, 
bet diemžēl tas notiek visai haotiski. Pie 
mūsu mājas uzlika zīmes par ceļu tīrīšanas 
laikiem, kad konkrētajā ielas pusē nedrīkst 
novietot automašīnas. Jauki, taču paši tī-
rītāji darbus neveic saskaņā ar šo grafiku. 
Tāpat veidot koku vainagus septiņi cilvēki 
ar pacēlāju ieradās laikā, kad tajā ielas pusē 
bija pilns ar mašīnām. Teica, ka visur tiekot 
klāt, bet mēs īsti nevaram saskatīt, kur tad 
kas ir ticis veidots. Ko tad šeit darīja septiņi 
cilvēki? Ja tas, kas šeit tiek darīts, būtu darīts 
ar prātu – mūsu videi jau dotu ļoti daudz,» 
spriež A. Ščerbergs. 

spēļu laukums jau sen novecojis un pēc mūsdienu standartiem pat apdraud bērnu 
drošību.
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Aktualitāte

vai Jelgavā ir pietiekamas atpūtas iespējas?

nav pietiekamas  
Pietiekamas, bet salīdzinoši dārgas 
Pietiekamas un par pieņemamu cenu

aptauja portālā Jelgavnieki.lv no 6. līdz 13. aprīlim

vai Jelgavā ir pietiekamas 
atpūtas iespējas?

anna,  
auklē bērniņu
ar bērnu man ir ļoti maz 
vietu, kur aiziet, pilsētā 
viens raiņa parks un tas 
pats – pliks. vēl varētu 
doties uz pils parku, 
bet tur pēdējā laikā ir 

ļoti daudz mašīnu – studenti brauc uz lekcijām. 
Ja vēlos kur doties bez bērna, izvēlos mierīgu 
atpūtu – pasēdēt kādā kafejnīcā vai restorānā. 
agrāk šādu iespēju bija vairāk – meka tagad ir 
slēgta, bet citu labu vietu nemaz tik daudz nav. 
esmu ievērojusi, ka darbadienu pusdienlaikā 
grūti atrast vietu, kur paēst.

artūrs,  
frizieris
manuprāt, Jelgavā 
atpūtas vietu trūkst, 
jo cilvēki nespēj par 
atpūtu samaksāt. pats 
vairāk atpūšos rīgā, jo 
Jelgavā nav labu vietu, 

kur pasēdēt. Sākumā post club bija diezgan 
labs, bet tagad arī tas vairs nav līmenī.

andrejs,  
skolotājs
atpūtas vietu jau nekad 
nav par daudz! domāju, 
ka mana vecuma 
cilvēkiem nav īpaši 
daudz, ko pasākt – viens 
vienīgs pīlādzītis. gribas 

jau pašam padancot. paskatīties uz citiem var 
iet uz kultūras namu, bet tas arī viss. Jauniešiem 
tās iespējas tomēr ir dažādākas.

Regīna,  
dispečere
dzīvoju lielvircavā, 
un bieži trūkst laika 
kultūras pasākumiem, 
bet uz lielākajiem gan 
vienmēr cenšamies 
atbraukt. apmeklējam 

gan ziemassvētku pasākumus, gan ledus 
skulptūru festivālu. man pašai ļoti patīk teātri, 
arī tos kultūras namā cenšos apmeklēt.

318

Jelgavā pietrūkst atpūtas 
un izklaides iespēju

lielākā daļa jelgavnieku uzskata, ka atpūtas iespējas 
Jelgavā nav pietiekamas un tās ir arī salīdzinoši dārgas. 

87
48

J e lg av n i e k i . lv 

F oto :  a r h ī v s

Arī mūsu eksperti uzskata, ka atpūtas un iz-
klaides iespējas Jelgavā varētu būt vairāk.

Jelgavas domes Kultūras, izglītības un 
sporta komitejas priekšsēdētājam Volde-
māram Strīķim pašam izklaižu netrūkst, 
taču viņš piekrīt, ka jauniešiem un bezdarb-
niekiem atpūtas un izklaides iespēju Jelgavā 
varētu būt vairāk. «Katram ir brīva izvēle 
paust savu subjektīvo viedokli, jo izklaides 
jomā jau daudz nosaka gan dzīvesveids un 
vecums, gan gaume un paradumi. Es pats 
daudz laika veltu darbam, tāpēc izklaidēties 
tik bieži nesanāk, turklāt esmu jau gados. 
Ja iedzīvotāji uzskata, ka iespēju trūkst, 
jādomā, ko uzlabot. Pēdējos gados, kopš dar-
bojos Kultūras, izglītības un sporta komite-

jā, redzu, ka Jelgavas pasākumu klāstu ir pa-
pildinājuši vērtīgi un patīkami pasākumi. 
Domāju, ka tik labi, kā vecāki ar bērniem 
Lieldienās izklaidējās Jelgavā, citur nebija ie-
spējams. Nedrīkst aizmirst Smilšu skulptū-
ru festivālu, pilsētas svētkus, Ledus skulptū-
ru festivālu. Arī kultūras namā katru mēnesi 
notiek gan teātra izrādes, gan koncerti un 
dažādas izstādes.

Par laimi, jāsaka, ka mūsu komiteju un 
Jelgavas kultūru līdzekļu trūkums vēl nav 
smagi skāris – kultūras darbinieki iemanās 
visu paveikt lētāk, pieticīgāk – bet pasākumi 
notiek. Pagaidām nav arī tā, ka kādam pasā-
kumam naudu piešķirt nevaram. Taču vie-
doklim par to, ka Jelgavā izklaide būtu pār-
lieku dārga, gan nevaru piekrist, jo izvēle 
vienmēr ir ļoti dažāda. Es pats studentu 
gados sēdēju pēdējās teātra rindās, bet visas 

Prāta vētrai šogad tikai viens koncerts latvijā – mūzikas festivālā Positivus salacgrīvā.
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Bīskapu sveic  
60 gadu jubilejā
dažādu kristīgo konfesiju pārstāvji 15. aprīlī pulcējās 
Jelgavas Svētās annas katedrālē, lai sveiktu latvijas 
evaņģēliski luteriskās Baznīcas liepājas bīskapu pāvilu 
Brūveru 60 gadu jubilejā.

Jubileja

izrādes redzēju. Protams, ir dārgākas izklai-
des, bet ir arī bezmaksas pasākumi – tos īpaši 
rīko partijas un dažādas biedrības. Par brīvu 
ir arī dažādi pulciņi, interešu grupas. Turklāt 
– tie, kuri paši dziedās un dejos, arī pasāku-
mus varēs apmeklēt par brīvu. Galvenais – arī 
pašiem būt aktīviem un tās izklaides iespējas 
mazliet pameklēt,» uzskata V. Strīķis.

Arī biedrības Jelgavas reģiona attīstī-
bas sabiedrība valdes priekšsēdētājs Igors 
Sidorišins piekrīt, ka Jelgavā visvairāk pie-
trūkst atpūtas iespēju tieši pusaudžiem un 
jauniešiem. «Noteikti nedrīkst iedomāties, 
ka atpūtas vietas ir tikai naktsklubi vai sporta 
klubi, par kuru izmantošanu jāmaksā. Jābūt 
arī kvalitatīvām bezmaksas atpūtas iespē-
jām sporta laukumos, parkos. Uzskatu, ka 
pašlaik netiek pareizi plānota pilsētas attīs-
tība – nauda vairāk tiek izmantota pasāku-
miem, kas dod prieku uz īsu laiku, nevis ie-
guldīta ikdienas atpūtas iespēju nodrošinā-
šanā. Pensionāriem vienkāršākā atpūta būtu 
pasēdēt parkā, taču bieži vien vienkārši nav, 
kur sēdēt. Tuvojoties vēlēšanām, parki gan 
tiek diezgan pamatīgi sakopti. Bērniem vaja-
dzētu drošus rotaļu laukumus arī māju iekš-
pagalmos. Pašlaik par rotaļu laukumu visbie-
žāk tiek dēvētas sarūsējušas, čīkstošas un pat 
bīstamas gadu desmitus vecas šūpoles.

Pats jūtu, ka man Jelgavā pietrūkst kino-
teātra un atsevišķas teātra ēkas. Zināms, ka 
Jelgavas kultūras nams ir ļoti noslogots, un uz 
kvalitatīviem pasākumiem biļešu bieži vien 
pat visiem nepietiek, tāpēc teātris Jelgavā 
būtu ļoti nepieciešams. Atpūtas vietu cenas 
Jelgavā ir vidējas un atbilstošas piedāvāju-
mam, taču trūkst izvēles iespēju. Man pašam 
pietrūkst lielāku mūzikas pasākumu, kādi 
tiek rīkoti, piemēram, Valmierā. Kultūras 
namā un klubos notiek koncerti, taču visai 
nelieli. Es būtu ļoti priecīgs, ja vairāk koncer-
tētu pazīstamie jelgavnieki, piemēram, Prāta 
vētra,» stāsta I. Sidorišins.

Latvijas Lauksaimniecības universitā-
tes Studentu pašpārvaldes vadītājs Artūrs 
Bukonts uzskata, ka «studentiem Jelgavā ir, 
ko darīt. Tā kā studenti ir aktīvākie klubiņu 
apmeklētāji, noteikti par labu nākusi jaunā 
Post club atvēršana, jo tā starp klubiem vei-
dojas konkurence, un apmeklētājiem kļūst 
tikai labāk. Vēl, protams, ir parki, taču tajos 
trūkst soliņu, un gribētos arī vairāk atpūtas 
vietu tuvāk dabai – Pasta salā un Pils saliņā. 
Es saprotu, ka tos demolē un posta, taču tā 
ir lieta, kas trūkst ne tikai jauniešiem, bet arī 
māmiņām ar bērniem un pensionāriem.

Vēl studenti labprāt dodas spēlēt boulin-
gu, piedalās arī pilsētas pasākumos – Piena, 
maizes un medus svētkos, vasarā bija ļoti in-
teresants pasākums Jauniešu dienas, taču 
kopumā gan vairāk izvēlas klubus. Lai gan 
cenas nav ļoti augstas, un studentiem jau 
parasti visur tiek dotas atlaides, tomēr gribē-
tos, lai cenas ir vēl nedaudz zemākas.» 

i n g a  L a i Z ā n e 

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

Pirms apsveikuma runām 
bīskaps noturēja dievkalpo-
jumu, kurā katram novēlēja 
satikt Jēzu Kristu savā dzīvē.

Pēc sirsnīgiem vēlējumiem 
un pateicības vārdiem, bīskaps 
sveicējus aicināja uz saviesī-
go daļu, kuru bija sarūpējusi 
Svētās Annas draudzes dāmu 
komiteja.

Intervija ar Latvijas evaņ-
ģēliski luteriskās Baznīcas Lie-
pājas bīskapu Pāvilu Brūveru 
publicēta žurnāla Jelgavnieki.lv 
6. aprīļa numurā, to var izlasīt 
arī portālā Jelgavnieki.lv – 
http://www.jelgavnieki.lv/pict/
res/pdf/jelgavnieki_62.pdf.

svētās annas draudzes padomes valdes sekretāre solvita Cukere bīskapam 
uzdāvināja gleznu, kurā viņš iemūžināts kopā ar mīļoto sievu Ritu.

latvijas evaņģēliski 
luteriskās Baznīcas 
liepājas bīskaps Pāvils 
Brūvers ar sievu Ritu.
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Vēlēšanas

Sarakstu pieņemšana 
sākas ar politisku balagānu

r o L a n d s  b a r ta š e v i c s ,  

i n g a  L a i Z ā n e  u n  J ā n i s  s t u n d i ņ š ,  L e ta 

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

Tālāk tiek tikai  
ar otro piegājienu

Jelgavas pašvaldību vēlēšanām divas no 
piecām partijām deputātu kandidātu saraks-
tus iesniedza ar otro piegājienu, jo saraks-
tu iesniedzējiem bijušas grūtības ar veidlapu 
aizpildi, kas šogad jāveic arī datora failos.

«Ar otro reizi pieņēmām Zaļo un Zem-
nieku savienības (ZZS) un Jaunā laika sa-
rakstus. Taču arī ar otro reizi sarakstus ie-
sniegt neizdevās partijai Sabiedrība citai po-
litikai (SCP) un Latvijas Sociāldemokrātis-
kajai strādnieku partijai (LSDSP),» pastāstī-
ja Jelgavas vēlēšanu komisijas priekšsēdētā-
ja Vizma Valaine. Partijas Par Dzimteni! sa-
raksts netika pieņemts.

SCP Jelgavas nodaļas vadītāja Velga 
Sutena informēja, ka viņai nav nekādu pre-
tenziju un, pēc viņas domām, sarakstu pie-
ņemšana ritējusi godīgi. Pašu sarakstā kon-
statētas neatbilstības viena kandidāta perso-
nas datos, kas tiks izlabotas.

lai tiktu uz darbu,  
jāgrūstās ar rindu

Pie Jelgavas vēlēšanu komisijas 17. aprīļa 
rītā izraisījās sarakstu iesniedzēju domstar-
pības, bet pilsētas pašvaldības darbiniekiem, 
lai nokļūtu darbavietā, bijis kā pārpildītā au-
tobusā jāgrūstās ar rindu pie vēlēšanu komi-
sijas, informēja Jelgavas Pašvaldības policijas 
priekšnieka palīdze sabiedrisko attiecību un 
juridiskajos jautājumos Sandra Reksce.

Darbinieki, kas ieradušies pa pagalma 
dienesta ieeju, iekļuva domes ēkā bez grūtī-
bām, bet tie, kuri izmantojuši galveno ieeju, 
bija spiesti grūstīties ar partiju pārstāvju 
rindu.

Kāda saraksta iesniedzēja informāci-
ja liecina, ka Zaļo un zemnieku savienības 
pārstāvji iesniegt sarakstu ieradušies apsar-
dzes pavadībā – civilās drēbēs ģērbtie Jelgavā 
labi zināmie apsargi, grūstoties nodrošinājuši 
ZZS piekļūšanu vēlēšanu komisijas durvīm.

Incidenta aculiecinieks, partijas Sabied-
rība citai politikai pārstāvis Jevgēņijs Iļjins-
kis pastāstīja, ka apsargi nepārprotami pildīja 

ZZS mutiskās pavēles palīdzēt šīs partijas 
pārstāvjiem iekļūt Jelgavas domes ēkā. Pēc 
J. Iļjinska teiktā, apsargiem esot dota pavēle 
«nelaist nevienu pie vēlēšanu komisijas 
durvīm».

Jelgavas pašvaldības izpilddirektora viet-
nieks un Latvijas Zemnieku Savienības Jel-
gavas nodaļas priekšsēdētājs Vilis Ļevče-
noks noliedza, ka apsargi būtu pavadījuši 
ZZS pārstāvi. Viņš pats esot bijis izbrīnīts, 
kam vajadzējis līdzi papildu apsardzi. Sākot-
nēji ZZS pārstāvji uzskatījuši, ka tā esot SCP 
apsardze.

«Mūsu pārstāvis aizņēma rindu jau naktī, 
un līdz rītam bijām otrie. No rīta pienāca SCP 
pārstāvji, un, tā kā SCP pārstāve Velga Sutena 
bija iepriekš pa dienu sēdējusi rindā, ieteicu 
savas partijas pārstāvim palaist viņu rindā pa 
priekšu,» skaidroja V. Ļevčenoks.

Jelgavnieki.lv novēroja, ka gaitenī līdzte-
kus pašvaldības policijai uzturējās arī pāris 
apsargu uzvalkos, kas klusi stāvēja, ne ar 
vienu nekomunicējot. Pēc pirmā saraksta ie-
sniedzēja, partijas Par Dzimteni! pārstāvju 
aiziešanas, nozuda arī apsargi.

Apsargi esot Jelgavā labi zināmas perso-
nas, jo apsargājot populāros klubus Tonuss 
un Jelgavas baltie krekli.

Jelgavnieki.lv jau rakstīja, ka atseviš-
ķu partiju pārstāvji rindu pie Jelgavas vēlē-
šanu komisijas durvīm aizņēma jau pirms 
Lieldienām.

17. aprīļa naktī no pulksten 2 rindā esot 
iestājušies ZZS, bet no pulksten 3 – SCP 
pārstāvji. Visu nakti un jau no 9. aprīļa pie 
domes ēkas dežurēja jaundibinātā partija Par 
Dzimteni!. 16. aprīļa naktī pulksten 23.20 Paš-
valdības policija saņēmusi informāciju, ka 
pie Jelgavas domes atrodas divas personas no 
kādas partijas, kas ziņojuši, ka esot iespējams 
konflikts ar citu partiju pārstāvjiem. Norīko-
ta ekipāža pārbaudīt Jelgavas domes apkārt-
ni, taču konflikti nav novēroti.

Telpu atstāj tikai  
policijas pavadībā

Pirmais deputātu kandidātu saraksta ie-
sniedzējs partijas Par Dzimteni! pārstāvis pēc 
konstatētām neprecizitātēm dokumentos un 
pusotru stundu garas diskusijas pieprasīja, 
lai viņu no vēlēšanu komisijas telpām izraida 
policija.

Aptuveni pusstundu pirms vēlēšanu ko-
misijas pieņemšanas laika, pulksten 11.30, Jel-
gavas pašvaldības ēkas gaitenī rindā stāvēja 
partijas Par Dzimteni!, Zaļo un zemnieku sa-

deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana Jelgavas vēlēšanu komisijā 17. aprīlī izvērtās 
par politisku balagānu.

Pie Jelgavas vēlēšanu komisijas kabineta drūzmējās deputātu kandidātu sarakstu 
iesniedzēji, pašvaldības policisti un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.
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vienības un partijas Sabiedrība citai politikai 
pārstāvji.

Nekādi kārtības traucējumi netika no-
vēroti, tomēr Pašvaldības policijas darbinie-
ku bija gandrīz tikpat daudz, cik dokumentu 
iesniedzēju.

Pirmais sarakstu devās reģistrēt partijas 
Par Dzimteni! pārstāvis Aigars Egle, kura ie-
sniegtajā kandidātu sarakstā pārsvarā ir maz-
pazīstami jelgavnieki.

Vēlēšanu komisijas pārstāvji konstatē-
ja divas nepilnības partijas Par Dzimteni! sa-
rakstā, jo diviem tā kandidātiem nebija uzrā-
dīta izglītība. Šo trūkumu A. Egle apstrīdēja, 
pamatojot, ka datora programma neesot zi-
ņojusi par kļūdām, aizpildot kandidāta per-
sonīgās informācijas formu.

A. Egle pieprasīja telefonsarunu ar Centrā-
lās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāju 
Arni Cimdaru, ko viņam nodrošināja, taču attei-
cās runāt pa Jelgavas vēlēšanu komisijas fiksēto 
tālruni, kam nevarēja ieslēgt skaļruni, un sazinā-
jās ar A. Cimdaru pa mobilo tālruni, ieslēdzot 
skaļruni, kam CVK priekšsēdētājs neiebilda.

A. Cimdars skaidroja, ka neatkarīgi no 
datora programmas saskaņā ar likumu vēlē-
šanu saraksta iesniedzējs atbild par iesnieg-
tajiem datiem un to iespējamo trūkumu, bet 
datora programma uzrāda pareizību tikai aiz-
pildītajā tekstā, nepārbaudot tukšās ailes.

A. Egle jautāja CVK priekšsēdētājam, vai 
datora programmu izstrādājusi CVK, pie-
prasot atbildēt tikai ar «jā» vai «nē», pēc kā  
A. Cimdars pārtrauca sarunu.

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Vizma 
Valaine informēja, ka šai kļūdai seko divas ie-
spējas – partija Par Dzimteni! piekrīt kļūdām, 
apņemas tās izlabot un iesniegt sarakstu at-
kārtoti tuvākajā laikā vai arī, ja partija Par 
Dzimteni! noliedz kļūdu esamību, vēlēšanu 
komisija nepieņem sarakstu reģistrācijai.

Konstatējot, ka, iespējams, partijai Par 
Dzimteni! nebūs pirmais numurs vēlēšanās 
un tās saraksts varētu neatrasties kandidātu 
sarakstu komplekta virspusē, A. Egle apgal-
voja, ka vēlēšanu komisiju iespaidojusi esošā 
vara un šāds lēmums esot varas partiju sazvē-
restība pret partiju Par Dzimteni!.

«Redzu, ka Dzimtene jums nav pirmajā 
vietā! Nedod, Dievs, ja es tikšu pie varas!» sa-
šutumā vēlēšanu komisijai sauca A. Egle.

Pēc daudzkārtēja V. Valaines lūguma at-
brīvot vēlēšanu komisijas telpu, lai sarakstus 
var iesniegt arī citas partijas, A. Egle atteicās 
labprātīgi pamest kabinetu un pieprasīja, lai 
viņu izraida policija. Pēc atkārtota aicināju-
ma vēlēšanu komisijas telpās tika uzaicināti 
pašvaldības policisti, kuru pavadībā Aigars 
Egle pameta komisijas telpas.

Zaļie zemnieki ir skarbi  
pret oranžajiem

Jelgavas novada vēlēšanu komisijā depu-
tātu kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēša-
nām Jelgavas novadā pirmie iesniedza Zaļo 
un zemnieku savienības un Tautas partijas 
(TP) pārstāvji.

Zaļo un zemnieku savienības Jelgavas 
novada deputātu kandidātu sarakstu iesnie-
dza Valgundes novada domes priekšsēdētājs 
Edgars Turks un Jelgavas rajona padomes 
jurists Aldis Jēgers.

Kaut gan izskatījās, ka atmosfēra pie Jel-
gavas novada vēlēšanu komisijas telpām ir 
mierīga, Jelgavnieki.lv novēroja, ka dažus 
skarbus vārdus pārmija Vircavas pagasta 
padomes priekšsēdētājs Ziedonis Caune 
(ZZS) un Jelgavas rajona Sporta centra direk-
tors Vladislavs Beitāns (TP). 

V. Beitāns uzskatīja, ka viņam ir tie-
sības pirmajam iesniegt sarakstu, taču  
Z. Caune atbildēja, ka V. Beitāns esot 
ienācis pa nepareizajām durvīm, proti, no 
sētas puses, tādēļ viņš zaudējis savas tiesī-
bas būt pirmais...

Ozolniekos iesniegti  
trīs saraksti

Ozolnieku novada vēlēšanu komisijā līdz 
18. aprīlim bija iesniegti trīs deputātu kandi-
dātu saraksti.

Pirmā sarakstu iesniedza centriskā partija 
Latvijas Zemnieku savienība (LZS) un partija 
Pilsoniskā savienība (PS), kas pašvaldību vē-
lēšanās Ozolnieku novadā startēs kopā, otrā – 
partija Jaunais laiks, bet trešie bija Tautas par-
tijas pārstāvji.

«Partiju iesniegtajos sarakstos nepilnī-
bas vai kļūdas netika konstatētas,» informēja 
Ozolnieku novada vēlēšanu komisijas priekš-
sēdētājs Guntis Dukurs. 

Pie Jelgavas novada vēlēšanu komisijas kabineta sastapušies zaļo zemnieku un 
oranžo pārstāvji aldis Jēgers, vladislavs Beitāns, edgars Turks un Ziedonis Caune.

Partijas Par Dzimteni! pārstāvis aigars egle vēlēšanu komisijas telpu pameta tikai 
pašvaldības policistu pavadībā.
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Jubileja

g a ļ i n a  s t u b a i Lo va 

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

«Izjūtu lielu lepnumu par to, 
ka manai skolai ir 90 gadi! Tā 
pārdzīvojusi dažādus laikus, 
spējusi pastāvēt un nest savu 
vārdu ne tikai Jelgavā, bet arī 
ārpus tās robežām – valstī un 
ārvalstīs,» par jubileju stāsta 
skolas direktore Valentīna 
Maido.

skolas lielākā vērtība  
ir absolventi

Valentīna Maido Jel-
gavas 1. ģimnāziju vada no  
2005. gada 1. februāra. Šo 
amatu viņa pārņēma no skolas 
ilggadējā direktora Elmāra 
Saknes, kas joprojām ir kolēģis 
un padomdevējs.

Direktore atzīst, ka jaunā 
darba vieta ļāvusi iepazīt 
jauku un darbīgu kolektī-
vu, kurā strādā radoši skolo-
tāji. Viņa uzslavē pedagogus, 
kuriem jāstrādā ar ļoti dažā-
diem bērniem. Īpašu atzinību 
V. Maido izsaka nu jau pensio-
nētajai skolotājai Baibai Gei-
dānei, kas ir arī skolas vēstures 
un informācijas glabātāja.

2008./2009. mācību gadā 
ģimnāzijā strādā 78 pedagogi, 
18 no viņiem ir skolas absol-
venti, 97 procenti ir ar augs-
tāko pedagoģisko izglītību, 
bet pārējie studē augstskolā. 
40 procentiem pedagogu ir maģistra grāds. 
Skolā ir arī psihologs un sociālais pedagogs, 
34 tehniskie darbinieki.

Jelgavas 1. ģimnāzija dibināta 1919. gadā. 
Skolai ir sava simbolika: karogs, devīze, 
žetons, žetona gredzens un logotips. Liesmi-
ņa skolas žetonā simbolizē zināšanu alkas.

Skolas devīze ir Mūža darbu Latvi-
jai. 1923. gadā tika izveidots skolas pirmais 
karogs, 2005. gadā tas ieguva jaunu veidolu, 
kuru šogad svētku dienā iesvētīs Svētās 
Annas katedrālē.

Pašlaik valstī gan nav pateicīgākais laiks, 
lai plaši svinētu svētkus, bet katra cilvēka 
un kolektīva dzīvē ir vērtības, no kurām  
nekad nedrīkstētu atteikties. Skolas lielākā 
vērtība ir absolventi, kuri nav vienaldzīgi 
pret skolas pašreizējo dzīvi, tādēļ, ieguldot 
minimālus līdzekļus un izmantojot pašval-
dības un absolventu atbalstu, skola mēģinās 
sagādāt abpusēji patīkamus atkalredzēšanās 
mirkļus. Viss skolas kolektīvs mobilizējis 
savus radošos un fiziskos spēkus, lai svētki 
izdotos godam.

e-klases sistēma  
samazina kavējumus

Ilggadēji un ar labiem pa-
nākumiem 1. ģimnāzijā darbo-
jas interešu izglītības pulciņi 
mācību priekšmetos – latvie-
šu valodā, matemātikā, svešva-
lodās, mājturībā un mājsaim-
niecībā. Ir arī krievu kultūras 
pulciņš, teātra studija pamat-
skolā un vidusskolā, 9.-12. klašu 
koris, notiek nodarbības floris-
tikā, informātikā un datorgrafi-
kā. Skolā attīstīta sporta dzīve, 
ir papildus nodarbības futbolā, 
volejbolā, florbolā, vieglatlēti-
kā, galda tenisā, aerobikā un 
ārstnieciskajā vingrošanā.

Skolā ieviesta un sekmīgi 
darbojas e-klases sistēma – ope-
ratīva vecāku informēšana par 
skolēnu sasniegumiem, kavēju-
miem un uzdoto vielu. Sistēmas 
ietvaros iekārtotas e-dienasgrā-
matas, katru mēnesi elektro-
niski izveido sekmju izrakstus. 
Statistika liecina, ka e-klases 
sistēma nodrošinājusi mācību 
stundu kavējumu samazināša-
nos par 25 procentiem.

Tiek domāts arī par da-
žādiem pasākumiem. Septīto 
klašu uzņemšana 1. ģimnāzijā, 
popiela, oratoru konkurss, ka-
rikatūru un anekdošu stāstītāju 
konkursi, skolas avīze, Valentī-
na dienas svinības, vecāku pēc-
pusdienas, mācību priekšmetu 
nedēļas, Ziemassvētku eglītes, 

kad skola aicina savus bijušos skolotājus, no 
kuriem uzzina dažādus skolas dzīves notiku-
mus, tādējādi saglabājot skolas vēsturi un tā 
laika vērtības. Kopš 2005. gada skolai ir Goda 
grāmata, kurā ieraksta izcilāko absolventu un 
viņu pedagogu vārdus.

skolēni ir erudīti  
un dažreiz arī slinki

2008./2009. mācību gadā skolā mācās 
770 skolēni, no kuriem 374 – pamatizglītības 
programmā. V. Maido atzīst, ka skolēni un 

Jelgavas 1. ģimnāzija  
svinēs 90 gadu jubileju 
Šis mācību gads Jelgavas 1. ģimnāzijā ir īpašs, jo 25. aprīlī esošie un bijušie skolēni un 
darbinieki atzīmēs skolas 90. gadadienu.

Jelgavas 1. ģimnāzijas direktore valentīna Maido ir pārliecināta,  
ka skolēnu un skolotāju sadarbība veicinājusi skolas panākumus 
90 gadu garumā.
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jaunieši ir gudri un atraktīvi, bet arī paslinki. 
«Mūsdienu jaunatne ir vispusīga un ļoti ta-
lantīga. Tāpēc, uzņemot septītajā un desmita-
jā klasē, skolēniem jārāda savs priekšnesums, 
izrādot savus talantus. Manuprāt, ja kāds ne-
ievēro iekšējās kārtības noteikumus vai grib 
uzsmēķēt aiz stūra, ar viņu var izrunāt prob-
lēmu. Bieži pārkāpumi notiek, jo skolēns ko-
lektīvā grib parādīt, ka viņš ir varošs un var 
nepakļauties vispārējām normām. Tajā pašā 
laikā jaunieši ir ļoti erudīti, ko pierāda viņu 
zinātniski pētnieciskie darbi. Ja kāds saka, 
ka viņa jaunībā bija savādāk un jaunieši bija 
labāki, tā nav taisnība, jo katrā laikā ir savas 
iezīmes,» pārliecināta direktore.

«Mūsu uzdevums mācību stundās ir 
mācīt, attīstīt un saskatīt, kas skolēnam ne-
padodas, un palīdzēt. Ārpusklases darbā jā-
pamana skolēna talants, jāaizpilda brīvais 
laiks ar pozitīvismu. Arī pieaugušie bieži vien 
ir vadāmi, bet bērnam vēl jo vairāk jāpalīdz 
atrast sava vieta dzīvē. Ja kaut kas nesanāk 
mācībās, jānovērtē citi panākumi,» uzskata  
V. Maido. Arī dienā, kad notika saruna, di-
rektore sveica skolēnus, kas guvuši panāku-
mus skolas Sporta dienā. Viņa atzīst, ka šādi 
uzmanības izrādīšanas mirkļi ir ļoti nozīmīgi, 
jo diplomu saņēmējiem mirdz acis, kad viņus 
novērtē, jo, iespējams, ne visi gūst pietiekamu 
gandarījumu mācību stundās.

sadarbosies ar universitātes 
speciālistiem

Skola īsteno vispārējās pamatizglītības 
otrā posma – no septītās līdz devītajai klasei – 
izglītības programmu, vispārējās vidējās iz-
glītības vispārizglītojošā virziena, vispārējās 

vidējās izglītības humanitārā un sociālā vir-
ziena programmu un vispārējās vidējās izglītī-
bas matemātikas, dabaszinību un tehnikas vir-
ziena programmu. Ar nākamo mācību gadu 
plānots ieviest vispārējās vidējās izglītības ma-
temātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 
programmu ar inženierzinātņu novirzienu, 
kas top sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitāti (LLU). Skolēni LLU mācībspē-
ku vadībā apgūs ievadu inženierzinātnēs un 
datorgrafiku. Tie, kas absolvēs šo programmu, 
stājoties LLU iegūs papildus bonusus.

«Arī sociālā virziena programmā plāno-
jam dažus jaunievedumus. Dzīvē nepiecie-
šama trešā valoda. Ja mana gadagājuma cil-
vēkiem būtu mācīta trešā valoda, dzīvē būtu 
vieglāk. Tāpēc šajā programmā plānots mācīt 
arī otro svešvalodu – angļu vai vācu. Ja būs 
attiecīgi speciālisti, fakultatīvi varētu piedā-
vāt kādu eksotiskāku svešvalodu,» nākotnes 
plānos dalās direktore.

Jautāta, vai izglītības kvalitāte skolā un 
valstī ir labā līmenī, direktore atbild, ka vaina 
par katra skolēna neveiksmēm jāmeklē visos 
līmeņos. «Vainīgs ir katrs sistēmā iesaistī-
tais: bērns, skolotājs, skola. Piemēram, bērns 
negrib sadarboties ar skolotāju, lai gan skolotāji 
izmanto ļoti modernas tehnoloģijas. Ja atzīmes 
nav labas, tas nozīmē, ka pats bērns ir vainīgs, 
jo nevēlās kontaktēties ar skolotāju. Vecāki 
bieži vien kritizē skolu, lai gan ne vienmēr 
pamana, ka paši maz laika velta bērnam. Arī 
skolotāji neizdara visu, kas būtu nepieciešams. 
Izglītības kvalitāte nebūtu zema, ja pie tās at-
tīstības visi strādātu godprātīgi. Zinu, kuri sko-
lotāji strādā ar visu sirdi, to parāda arī rezultā-
ti valsts centralizētajos eksāmenos, panākumi 

Jelgavas 1. ģimnāzija dibināta 1919. gadā. tās nosaukums laika gaitā ir 
daudzkārt mainījies.

no 1919. līdz 1934.gadam skolu dēvēja par Jelgavas 1. valsts ģimnāziju. 
divdesmitā gadsimta divdesmitajos un trīsdesmitajos gados, izmantojot 
ģimnāzijas telpas, bibliotēku un pedagogus, darbojās arī vidusskola pie-
augušajiem jeb vakarskola. no 1934. līdz 1940. gadam skola nesa Hercoga 
pētera ģimnāzijas vārdu, jo darbojās bijušās akadēmiskās ģimnāzijas Aca-
demia Petrina ēkā.

1940. gadā skola ieguva Jelgavas valsts 1. vidusskolas nosaukumu. 
1941. gada 25. oktobrī par pretpadomju aģitāciju tika arestēti un uz Si-
bīriju izsūtīti 14 tās audzēkņi, pretpadomju organizācijas Brīvā Latvija 
dalībnieki.

otrā pasaules kara laikā ārpusskolas sarīkojumi, ekskursijas, balles un 
citi pasākumi bija aizliegti. mācību gads ilga no 1. oktobra līdz 15. aprīlim. 
katram skolēnam divi vasaras mēneši bija jāpavada darba dienestā 
laukos, lai pildītu vācu okupācijas ekonomisko politiku.

1944. gada 5. aprīlī skola nosvinēja 25 gadu jubileju, bet eksāmenu un 
sarīkojuma nebija. pēc kara darbu atsāka Hercoga pētera ģimnāzijas sko-
lotāju kolektīvs, kuri bija saglabājuši seno akadēmisko garu.

Četrdesmitatajos un piecdesmitajos gados, izmantojot skolas resur-
sus, darbojās strādājošās jaunatnes vidusskola. piecdesmitajos gados 
skolā īpaša vērība tika veltīta darbam skolas izmēģinājuma lauciņos 

olimpiādēs un konkursos. Viss ir pašu rokās! 
Jāmācās pašiem un jāsadarbojas. Ja arī skolo-
tājs sadarbosies ar bērnu un vecākiem, rezul-
tāts neizpaliks!» ir pārliecināta V. Maido.

izeja jāmeklē  
neuztraucoties

«Katrā jomā mums ir savi nākotnes plāni 
un ieceres. Mācību saturā vēlamies mak-
simāli piesaistīt pamatskolas absolventus 
mācībām vidusskolā. Lai tā notiktu, jaunie-
šiem jāmaina attieksme pret mācībām. Skolo-
tāji ir diezgan nervozi šajā laikā, bet uzskatu, 
ka izdzīvot varēsim, tikai mierīgi meklējot 
izeju un pasakot kolēģim labu vārdu,» pozi-
tīvi noskaņota direktore.

«Sākot ar 2009. gadu, nenosakām, ka 
darbu saimnieciskajā jomā paveiksim no-
teiktā laika posmā, jo varam paveikt tikai tos 
darbus, kuriem pietiek līdzekļu. Plānojam res-
taurēt āra basketbola laukumu, arī sporta zāli, 
jo sporta dzīve ir ļoti labi attīstīta, bet grīda 
sporta zālē nav mainīta no pašiem pirmssā-
kumiem. Jāsakārto arī skolas apkārtne,» plāno 
Valentīna Maido, uzslavējot, ka saimnieciska-
jā darbībā īpašs nopelns ir skolas saimniekam 
Viktoram Griščenko, jo viņš kopā ar palīgiem 
remontē klases un ir pieradinājis skolas iemīt-
niekus pie skaistā – visos skolas gaiteņos ir 
augi. Lai arī sākumā pedagogi raizējušies, ka 
skolēni nenovērtēs šo darbu un bojās augus, 
pierādījās pretējais – estētiski pievilcīgā vidē 
arī skolēni kļūst citādāki.

Skolas attīstības plānā ierakstīti daudzi 
mērķi, kurus skola varēs panākt, sadarbojo-
ties ar vecākiem, pašvaldību un citām orga-
nizācijām. 

rajona kopsaimniecībās, kur skolēni audzēja cāļus, cūkas, jaunlopus.
no 1944. līdz 1991.gadam skolu dēvēja par  Jelgavas 1. vidusskolu. as-

toņdesmitajos gados plauka pSrS tautu draudzība, kas paplašināja zinā-
šanas par brālīgajām padomju republikām – lietuvu, Baltkrieviju, ukrainu, 
krieviju, gruziju, moldāviju un citām, no kurām ieradās viesi.

1991. gada 15. augustā skolai tika atjaunots ģimnāzijas statuss. deviņ-
desmitajos gados izveidojās draudzība ar zviedriju, Somiju, vāciju, poliju, 
lietuvu, igauniju, krieviju un ālandu salām.

Īss ieskats Jelgavas 1. ģimnāzijas vēsturē
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Deklarācijas

p ē t e r i s  tau r i ņ š

Šajā žurnāla numurā sākam iepazīstināt lasītā-
jus ar Jelgavas amatpersonu un deputātu ienā-
kumiem 2008. gadā.

andra Rāviņa  
ienākumi – 34 471 lats

Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra 
Rāviņa (Latvijas Zemnieku savienība) ienāku-
mi pērn bijuši 34 471 lats, liecina viņa Valsts ie-
ņēmumu dienestā iesniegtā valsts amatperso-
nas deklarācija par 2008. gadu.

Rāviņš deklarējis arī citus amatus. Viņš ir 
Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) padomes 
loceklis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecī-
bas kameras (LTRK) padomes loceklis, Sa-
biedriskās integrācijas fonda padomes loceklis 
un priekšsēdētājs, Latvijas Olimpiskās komite-
jas (LOK) izpildkomitejas loceklis un Hercoga 
Jēkaba kluba prezidents, taču atalgojumu 
Rāviņš saņēmis tikai ZPR.

Jelgavas mēram nav kapitāla daļu uz-
ņēmumos. Jelgavas domē tās priekšsēdē-
tājs pērn saņēmis 34 099 latus, bet ZPR –  
641,28 latus. 2007. gadā viņš kopumā nopelnījis  
29 805 latus.

Rāviņš deklarējis parādsaistības 13 302 latu 
apmērā. Šī pozīcija sākusi samazināties, jo  
2007. gadā viņa parāds bankām bija 14 405 lati. 
Skaidrās naudas uzkrājumi mēram ir 3000 latu, 
bet bezskaidrās naudas – 872 ASV dolāri (ap 
465 latiem) un 10 732 lati viņa kādreizējā darba-
vietā, SEB bankā.

Jelgavas domes priekšsēdētājam pieder dzī-

amatpersonu ienākumi
lai sabiedrība zinātu, kā par pūlēm tās labā tikušas atalgotas amatpersonas un 
deputāti, likums paredz, ka reizi gadā viņiem valsts ienākumu dienestā jāiesniedz valsts 
amatpersonas deklarācija, kurā jānorāda sava finansiālā un mantiskā stāvokļa izmaiņas.

voklis Jelgavā un māja ar saimniecības ēku un 
zemi Sesavas pagastā.

Rāviņa īpašumā ir 2002. gadā ražota vieglā 
automašīna Volvo S60T, 1991. gadā ražota vieglā 
automašīna VAZ-2105 un 1984. gadā ražots mi-
niautobuss UAZ-452.

gunāra Kurloviča  
ienākumi – 28 606 lati

Jelgavas pašvaldības izpilddirektora Gunāra 
Kurloviča ienākumi pērn bijuši 28 606 lati.

Līdztekus izpilddirektoram Kurlovičs dek-
larējis valdes priekšsēdētāja amatu fondā At-
balsts kultūrai Jelgavā, taču atalgojumu viņš 
saņēmis tikai par amatu pašvaldībā.

Jelgavas pašvaldības izpilddirektors pērn 
saņēmis 26 840 latus, šajā summā ieskai-
tot samaksu par projektiem, starp kuriem ir 
Zemgale IT reģions – SIPP izveide Zemgales 
reģionā (775 lati), Latvijas – Lietuvas sadarbība 
cīņai pret plūdiem (877 lati), INTERREG IIIA 
projekts S III-63 (276 lati). Ārpus pašvaldības 
Kurlovičs saņēmis 1766 latu autoratlīdzību no 
SIA Apgāds Zvaigzne ABC.

Kurlovičam īpašumā ir dzīvoklis Jelgavā, 
zeme ar ēkām Dobeles rajona Krimūnu 
pagastā, kā arī viņš ir vienas trešās domāja-
mās daļas īpašnieks zemes kopīpašumam Talsu 
rajonā, kur pārējie līdzīpašnieki ir Jelgavas mēra 
Rāviņa meita Brigita Rāviņa-Jansone un Juris 
Skrupskis.

Kurlovičam nav deklarējamu parādsais-
tību, bet ir bezskaidrās naudas uzkrājumi –  
14 230 eiro (10 001 lats) un 5300 latu.

Kurloviča īpašumā ir 2000. gadā ražota 

vieglā automašīna Opel Vectra un 2003. gadā 
ražota piekabe kravas kaste Russo Balt.

viļa ļevčenoka  
ienākumi – 23 688 lati

Jelgavas pašvaldības izpilddirektora vietnie-
ka Viļa Ļevčenoka (Latvijas Zemnieku savienī-
ba) ienākumi pērn bijuši 23 688 lati.

Ļevčenoks bijis arī Dzīvojamo māju priva-
tizācijas komisijas priekšsēdētājs, Privatizāci-
jas komisijas priekšsēdētājs, Satiksmes kustības 
drošības komisijas priekšsēdētājs, Iepirkumu 
komisijas pakalpojumu un būvdarbu iepirku-
mu veikšanai priekšsēdētājs.

Ļevčenoks ir arī Latvijas Zemnieku savienī-
bas Jelgavas nodaļas priekšsēdētājs. No Ļevče-
noka Jelgavas rajona zemnieku saimniecības 
Druva un valdes priekšsēdētāja vietnieka pie-
nākumu pildīšanas uzņēmumā Falks ienākumu 
viņam nav bijis.

Jelgavas pašvaldības izpilddirektora vietnie-
kam līdztekus paša zemnieku saimniecībai nav 
kapitāla daļu citos uzņēmumos. Viņa vienīgie 
ienākumi bijusi alga Jelgavas domē – 23 688 lati.

Ļevčenoks deklarējis, ka aizdevis  
63 700 latu, bet parādsaistību pašam nav. Skaid-
rās naudas uzkrājumi viņam ir 5000 latu, bet 
bezskaidrās naudas – 2747 lati.

Ļevčenokam pieder zemes gabali –  
44,12 hektāri Līvbērzes pagastā, 24 hektāri 
Rīgas rajona Olaines pagastā un dzīvojamā 
māja un zeme 0,16 hektāri Kuldīgas rajona Al-
sungas pagastā.

Ļevčenoka personīgajā īpašumā nav dekla-
rētu automašīnu. 
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J u r i s  d a r g ē v i č s 

F oto :  m s d a k a r . lt

Einārs jau uzsācis dalību Eiropas enduro 
čempionātā, savukārt Jānis gaida nākamo 
muguras operāciju un ir pilnīgi skaidrs, ka vēl 
vismaz gadu nekādās sacīkstēs viņš nevarēs 
piedalīties.

Brāļi Vinteri ir tie Latvijas sportisti, par 
kuriem gada sākumā parasti tiek runāts vis-
plašāk. Jau vairākus gadus viņi piedalās leģen-
dārajā Dakaras rallijā, kas ir viena no slavenā-
kajām motoru sporta sacīkstēm visā pasaulē. 
Taču šā gada janvārī sacensības pirmo reizi 
30 gadu laikā nenotika Āfrikas tuksnešos, 
bet gan mums krietni tālākajā Dienvidameri-
kā. Neilgi pirms starta noskaidrojās, ka mūsu 
galvenā cerība Jānis traumas dēļ nevarēs iziet 
uz starta, tomēr, ņemot vērā visus iepriekš 
veiktos sagatavošanās darbus, tika pieņemts 
lēmums doties tālajā ceļā vismaz ar Eināru.

Jānim sacensības  
beidzas slimnīcā

Lai sagatavotos Dakaras rallijam, nepietiek 
vien ar regulāriem treniņiem sporta zālē un vie-
tējās trasēs. Tāpēc pagājušā gada oktobra beigās 
mūsējie devās uz Apvienotajiem Arābu Emi-
rātiem, lai piedalītos ikgadējās Desert Challen-
ge sacīkstēs un atgūtu izjūtu, kas nepieciešama 
braukšanai tuksnesī. Tomēr Jānim cīņa beidzās 
pavisam negaidīti – viņš nolidoja no kādas 
stāvas kāpas, piedzīvoja frontālu triecienu pret 
zemi, savainoja muguru un tika hospitalizēts.

«Par Jāņa dabūšanu ārā no slimnī-
cas vispār ir atsevišķs stāsts, kuram ne katrs 
noticēs,» Arābu Emirātos piedzīvoto atceras 
Jāņa Vintera motokomandas Rīga menedže-
ris Jānis Gaigals. «Uz divām diennaktīm viņš 
būtībā tika saņemts par ķīlnieku un netika 
laists ārā no slimnīcas, kamēr apdrošinātā-
ji, sacīkšu organizatori un slimnīca tika skaid-
rībā, kas maksās. Beigās viņa pārvešanu no  
400 kilometru attālās slimnīcas tuksneša vidū 
uz Dubaiju neviens tā arī neorganizēja, tāpēc 
uzņēmāmies risku un transportējām Jāni paši.»

nākamā Dakara  
var iet secen

Jānim dalība Dakarā gāja secen un uz 
starta stājās tikai Einārs Vinters, kuram tas 
bija otrais starts šajās sacīkstēs, bet pirmā 
pieredze Argentīnas un Čīles plašumos. Jau 
2007. gadā viņš kļuva par sacensību labāko 
debitantu, finišējot 14. vietā. Gadu vēlāk sa-

Startēs tikai einārs vinters

einārs vinters 2009. gada Dakarā.

elejnieki brāļi einārs un Jānis vinteri jauno motosporta sezonu sagaidījuši ar dalītām 
jūtām.

censības teroristu draudu dēļ atcēla, bet šogad 
Einārs atkal ieņēma 14. pozīciju. Atsaucoties 
uz braucēju stāstīto, Dienvidamerikas Dakara 
izrādījusies vēl grūtāka nekā Āfrikā. Arī Vin-
teram vairākas reizes gadījās krist, tāpēc dažas 
dienas vajadzēja braukt ar lauztu pirkstu un 
pamatīgi labot motociklu. Dienu pirms finiša 
viņš gandrīz iebrauca dažus metrus dziļā aizā, 
pēdējā brīdī tomēr apstājoties.

Jānis Gaigals pastāstīja, ka ap Dakaras 
projektu ir lielas neskaidrības. Jānis Vinters 
nevarēs piedalīties sacīkstēs arī turpmāko gadu, 
jo nākamā operācija viņam tiks veikta rudenī – 
neilgi pirms 2010. gada rallija sākuma. Turklāt 
finansiālā krīze pamatīgi skārusi arī motospor-
ta attīstību un šobrīd nav jausmas, vai vispār iz-
dosies savākt naudu, lai pēc deviņiem mēne-
šiem atkal dotos uz startu Buenosairesā, kur 
Dakaras rallijs risināsies arī nākamgad. Gaigals 
pieļauj, ka gadījumā, ja komandai neizdosies 
atrast ģenerālsponsoru, kas segtu 
vismaz pusi no budžeta,  pro-
jektu vismaz uz vienu gadu va-
jadzēs apturēt un samierināties 
ar mazāka mēroga sacīkstēm, jo 
paši sportisti visu nepieciešamo 
nav spējīgi sagādāt par saviem 
līdzekļiem.

einārs vinters  
brauks arī latvijā

Līdz nākamajai Dakarai 
atlicis vēl nepilns gads, bet mo-

tosporta sezona tieši tagad tā pa īstam ir sāku-
sies. Einārs nedomā apstāties vien pie brauk-
šanas aizokeāna zemēs un šogad nopietni 
plāno startēt gan Eiropā, gan tepat Baltijas 
valstīs. Eiropas enduro čempionāts šogad sa-
stāvēs no pieciem posmiem – pirmais no tiem 
jau aizvadīts Francijā, bet nākamais notiks 
maija beigās Ungārijā. Pēc tam, augusta vidū 
sacensības risināsies Slovākijā, bet septemb-
ra otrajā pusē Einārs plāno startēt Itālijā. At-
šķirībā no pagājušās sezonas, šoreiz neviens 
Eiropas čempionāta posms Latvijā nenotiks. 
Tomēr vietējiem līdzjutējiem Eināra snie-
gumu klātienē būs iespējams vērot Baltijas 
enduro čempionātā, kura četri posmi notiks 
Latvijā. Tikai atklāšanas sacīkstes maija vidū 
risināsies Igaunijā, bet pēc tam no jūlija līdz 
oktobrim labākos pašmāju enduro braucējus, 
arī Eināru Vinteru, varēsim redzēt Jēkabpilī, 
Limbažos, Priekulē un Madonā. 

eiropas enduro čempionāta kalendārs
Posms datums norises vieta
1. 11.-12. aprīlis Francija
2. 30.-31. maijs ungārija
3. 15.-16. augusts Slovākija
4. 18.-20. septembris itālija

Baltijas enduro čempionāts kalendārs
Posms datums norises vieta
1. 16.-17. maijs paikuse, igaunija
2. 4.-5. jūlijs Jēkabpils, latvija
3. 25.-26. jūlijs vidriži, latvija
4. 29.-30. augusts priekule, latvija
5. 3.-4. oktobris liezēre, latvija

Motosports
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Basketbols

J ā n i s  t i Lt i ņ š 

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

«Mūsu klubs Latvijas čempionātā bija 
spēcīgākais no tiem trim klubiem, kuros 
nespēlē ārzemju leģionāri (ASK/Buki, Ķei-
zarmežs un Zemgale). Sasniedzām izvirzī-
tos mērķus – saglabājām vietu gan Latvi-
jas Basketbola līgas 1. divīzijā, gan Baltijas 
Basketbola līgā,» gandarīts ir D. Liepiņš. 
«Par nākamās sezonas mērķiem pāragri 
runāt, jo Latvijas Basketbola savienība vēl 
nav tikusi skaidrībā nedz par Latvijas čem-
pionāta izspēles kārtību, nedz par tā dalīb-
niekiem. Tādēļ arī kluba vadība pagaidām 
ietur pauzi, līdz tiks ieviesta skaidrība par 
čempionāta norisi. Spēlētāji pēc sezonas 
nedaudz atpūtīsies un gatavosies treniņno-
metnēm vasarā.»

Arī komandas galvenais treneris 
Varis Krūmiņš aizvadītās sezonas sniegu-
mu vērtē pozitīvi. «Šosezon neapmierinā-
ja turnīra izspēles kārtība. Pērnajā sezonā 
arī septītās vietas īpašniece piedalījās  
play-off mačos, kur pirmajā kārtā tikās ar LBL  
2. divīzijas komandām. Sezonu noteikti par 
vienu mēnesi varēja pagarināt,» atzīst Varis 
Krūmiņš.

Basketbola speciālists šoreiz vērtē katra 
komandas spēlētāja paveikto.

ilmārs 
Bergmanis

(24 spēles 
LBL 1. divīzijā, 
laukumā vidēji 

pavadījis  
29,33 minūtes, 

vidēji guvis  
13,1 punktu)

Bergmanis bija viens no retajiem spēlētā-
jiem, kurš aizvadīja stabilu sezonu bez lieliem 
kāpumiem un kritumiem. Līdz ar Ilmāra ie-
rašanos klubā, uzlabojusies spēles kvalitāte, 
turklāt viņš spēj uzņemties līdera lomu, ko 
bieži vien arī darīja pagājušajā sezonā. Ļoti 
stabils saspēles vadītājs.

ainis 
lagzdiņš

(24 spēles 
LBL 1. div., 

laukumā vidēji 
pavadījis  

10,54 min., vidēji  
guvis 5 p.)

Ainim jau krietni ātrāk vajadzēja spēlēt 
šādā līmenī. Sezonas laikā viņš pildīja koman-
das otrā saspēles vadītāja funkcijas. Tomēr 
laukumā Ainim labāk veicās ar bumbu, uz-
brūkot un izdarot metienus nekā diriģējot 
maču. 26 gadus vecais basketbolists sezonā 
aizvadīja vairākus veiksmīgus mačus, taču tie 
mijās ar ne pārāk veiksmīgām spēlēm.

Kalvis 
Krūmiņš

(13 spēles 
LBL 1. div., 

laukumā vidēji 
pavadījis  

11,36 min., vidēji  
guvis 2,6 p.)

Kalvim šajā sezonā bija liela slodze, 
spēlējot ne tikai LBL 1. divīzijā, bet arī 
Zemgale/Juniors sastāvā LBL 2. divīzijā, 
skolu čempionātos un citos dažāda ranga 
turnīros. Šā iemesla dēļ lielās Zemgales 
sastāvā Kalvis parādījās epizodiski. Latvi-
jas U-18 izlases saspēles vadītājam ir pie-
tiekami liels potenciāls un nekaunība, 
kas noder laukumā, lai turpmāk veiksmī-
gi attīstītu savu karjeru. Basketbolistam 
ir labi attīstīta kāju darbība un metiens, 
taču patlaban viņam vēl ir grūti spēlēt pret 
fiziski spēcīgākiem aizsargiem, piemēram, 
Rinaldu Sirsniņu no SK Valmiera vai Ediju 
Šleseru no Ķeizarmeža.

Matīss 
Rozītis
(23 spēles 

LBL 1. div., 
laukumā vidēji 

pavadījis  
17,40 min., vidēji  

guvis 4,7 p.)
Matīsu spēlēs var izmantot tikai par no-

minālo otro numuru (uzbrūkošais aizsargs), 
kas ir basketbolista mīnus. 24 gadus vecais 
spēlētājs līdz šim panākumus karjeras laikā 
sasniedzis ar lielu cītību un smagu darbu. 
Viņš arī ļoti daudz strādā individuāli, taču 
vēl jāpilnveido tehniskie elementi – dribls un 
metiens. Matīsam šī sezona izvērtās neveiks-
mīga. No viņa gaidījām labāku sniegumu.

edgars 
Krūmiņš

(26 spēles 
LBL 1. div., 

laukumā vidēji 
pavadījis  

22,48 min., 
vidēji  

guvis 11,3 p.)
Jelgavas sporta skolas absolvents šo 

sezonu aizvadīja labi. Atsevišķus mačus 

treneris un spēlētāji  
vērtē Zemgales paveikto
«Sezona gan latvijas Basketbola līgas 1. divīzijā, gan Baltijas Basketbola līgā aizvadīta 
veiksmīgi, jo tika sasniegti izvirzītie mērķi,» uzsver Bk Zemgale valdes priekšsēdētājs 
dainis liepiņš.

varis Krūmiņš: «Komandā nākamajā 
sezonā noderētu labs papildinājums 
uzbrūkošā aizsarga vai centra uzbrucēja 
pozīcijā.»
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Edgars aizvadīja ļoti labi. Lielākais basket-
bolista trumpis ir tālmetiens. Tomēr basket-
bola mīnus ir nestabilā spēle. Ir mači, kuros 
viņš gūst tikai trīs punktus, bet ir mači, kuros 
Edgars ir komandas līderis un spēj sakrāt 
lielāko punktu ražu. Uzbrucējam ir lēna 
kāju darbība un daudz jāstrādā aizsardzībā. 
Nedaudz trūkst izpratnes par pareizu aizsar-
dzību, spēlējot vienam pret vienu.

lauris  
Mizis

(16 spēles 
LBL 1. div., 

laukumā vidēji 
pavadījis  

11,44 min., vidēji  
guvis 3 p.)

Talantīgais basketbolists iepriekšējās 
divās sezonās bija noslēdzis līgumus ar Lat-
vijas turīgākajiem klubiem, taču nosēdēja uz 
rezervistu soliņa un spēles garšu pamazām 
sāka atgūt tikai ierodoties Jelgavā. Pēdējos 
mačos Lauris bija noderīgs palīgs laukumā 
saviem komandas biedriem un veiksmīgi aiz-
vadīja mača galotnes saspringtās spēlēs.

andris 
Justovičs

(23 spēles 
LBL 1. div., 

laukumā vidēji 
pavadījis  

11,17 min., vidēji  
guvis 2,2 p.)

Sezonas otrajā pusē Andris savu sniegu-
mu uzlaboja. 197 centimetrus garajam uz-
brucējam ir ļoti labs dabas dots ātrums un 
lēcieni, taču daudz jāstrādā pie dribla tehni-
kas un metieniem. Andrim šādā līmenī jau 
vajadzēja spēlēt gadu iepriekš, tādēļ laukumā 
viņam trūkst pieredzes. Studentu Basketbola 
līgas mači šo pieredzi nedos. Lielākajam vai-
rumam par šo līgu ir nepareizs priekšstats.

edgars  
Rēķis

(22 spēles 
LBL 1. div., 

laukumā vidēji 
pavadījis  

21,36 min., vidēji  
guvis 7,2 p.)

Klubs Edgaru iegādājās, kad spēlētājs bija 
guvis traumu, lai viņš varētu palīdzēt sezonas 

izskaņā un nākamajā sezonā. Edgars uz sevi 
liktās cerības attaisnoja. Rēķis bērnībā no-
darbojās ar vieglatlētiku, tādēļ liels pluss ir 
viņa fiziskie dotumi un augums (200 cm). 
Spēlētājs ar labu metienu, kuru var izmantot 
kā nominālo trešo numuru (vieglais uzbru-
cējs) un ceturto numuru (spēka uzbrucējs). Ir 
daži mīnusi – tehnisks brāķis driblā un pie-
spēļu izpildē.

Kaspars 
Raiskums

(17 spēles 
LBL 1. div., 

laukumā vidēji 
pavadījis 29,29 

min., vidēji  
guvis 10,5 p.)

Kasparam izdevās labs sezonas sākums. 
Viņam piemīt liels gribasspēks un darba 
spējas. Raiskums ļoti daudz strādā indivi-
duāli, uzlabojot savu spēli. Līdz brīdim, kad 
Kaspars guva kājas traumu, viņš bija viens no 
galvenajām figūrām mūsu komandas taktis-
kajā zīmējumā, taču pēc atgriešanās laukumā 
mēs redzējām vien basketbolista ēnu. Kaspars 
ir viens no komandas līderiem, un es vēlējos, 
lai viņš izšķirošajos mirkļos vairāk uzņemtos 
iniciatīvu.

armands 
seņkāns

(4 spēles LBL 
1. div., laukumā 
vidēji pavadījis 

3,45 min,  
vidēji  

guvis 1,5 p.)
Armands Zemgales sistēmā tika iesais-

tīts, lai būtu noderīgs palīgs tuvākajā nākotnē. 
Lielāko sezonas daļu pavadīja Zemgale/Juniors 
sastāvā, kur bija arī viens no labākajiem līgas 
basketbolistiem. Divus metrus garš basketbo-
lists, kurš var spēlēt gan par trešo, gan ceturto 
numuru – tādi uz ielām nemētājas.

edgars 
Tramdaks
(21 spēle LBL 

1. div., laukumā 
vidēji pavadījis 

10,26 min.  
vidēji  

guvis 3,3 p.)

Edgars 1. divīzijas mačos pārsvarā tika 
izmantots brīžos, kad bija traumēts pa-
matcentra uzbrucējs Jānis Bambis. Treni-
ņos 202 centimetrus garais centra uzbru-
cējs ceļu nevienam nedod un ir ļoti node-
rīgs treniņpartneris. Edgara lielākais iegul-
dījums bija spēlēšana Zemgales fārmklu-
bā, kur viņš bija viens no labākajiem spē-
lētājiem līgā punktu gūšanā un atlecošo 
bumbu iegūšanā.

Jēkabs 
Rozītis
(24 spēles 

LBL 1.div., 
laukumā  

vidēji pavadījis 
16,29 min.,  

vidēji  
guvis 6,5 p.)

Labākās spēles Jēkabs aizvadīja laikā, 
kad traumēts bija komandas pirmais centrs 
Jānis Bambis. 206 centimetrus garais bas-
ketbolists sezonas laikā priecēja skatītā-
jus ar efektīgiem bumbas triecieniem grozā 
no augšas un skaistiem bloķētiem metie-
niem – tiem spēles elementiem, kas bas-
ketbolu parāda visā tā krāšņumā. Pērnajā 
sezonā Jēkabs pierādīja, ka ir viens no labā-
kajiem metienu bloķētājiem Latvijas Basket-
bola līgas 2. divīzijā, vidēji veicot 2,6 blokus. 
Šajā sezonā Jēkabs kļuva par 6. labāko blo-
ķētāju LBL. Tomēr basketbolistam vēl daudz 
jāstrādā pie fiziskās sagatavotības un jāattīs-
ta metiens. Jēkabs Rozītis ir perspektīvs bas-
ketbolists, kurš var spēlēt vēl labākā līmenī.

Jānis 
Bambis
(25 spēles 

LBL 1. div., 
laukumā  

vidēji pavadījis  
21,53 min.,  

vidēji  
guvis 9,8 p.)

Jānis sezonas izskaņā nospēlēja ļoti labi. 
Šīs sezonas laikā mūsu centra uzbrucējs uz-
laboja spēles sniegumu un kvalitāti, pie-
rādot, ka viņš ir komandas pirmais centrs. 
Sezonas sākumā Bambis pievīla komandu ar 
neprecīziem metieniem no groza apakšas un 
neveiksmēm no soda metienu līnijas, taču 
sezonas beigās šie spēles elementi krasi uzla-
bojās. Basketbolistam piemīt teicama spēles 
izpratne, taču daudz jāstrādā, lai attīstītu 
labu kāju darbību, kā arī jāuzlabo metiena 
tehnika no distances un āķa metiens.

(Turpinājums 22.lpp.)
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Basketbols

(Turpinājums no 21.lpp.)

Rēķa sniegumu  
ietekmējusi trauma

«Sezonu gan LBL, gan BBL iesākām 
samērā veiksmīgi. Izcīnījām uzvaras pār 
potenciāli spēcīgākām komandām un līdz-
vērtīgi spēlējām ar topkomandām, kas 
ir liels trenera Vara Krūmiņa nopelns,» 
par aizvadīto sezonu stāsta Edgars Rēķis. 
«Latvijas Basketbola līgas čempionāta 
izskaņā mums pietrūka veiksmes. Zaudē-
jām trīs mačus tikai ar viena punkta star-
pību, turklāt paši neizmantojām izdevību 
uzvarēt. Dažas zaudētas spēles liedza mums 
cīnīties par medaļām. Lai arī komandā ir 
pieredzējuši un mazāk pieredzējuši basket-
bolisti, sezonas gaitā veiksmīgākam rezultā-
tam pietrūka labāka spēlētāju sapratne un 
stabilitāte.

Savu spēli šajā sezonā vērtēju viduvēji. 
Varēju nospēlēt labāk, taču sniegumu ietek-
mēja vasarā gūtā trauma. Tomēr uzskatu, 
ka šajā sezonā vēl vairāk biju iemantojis 
trenera un spēlētāju uzticību laukumā.»

nākamgad jāspēlē  
savu spēju robežās

«Ņemot vērā, ka mēs šogad debitējām 
LBL 1. divīzijā, esam sasnieguši cienīgu 
rezultātu un neesam izgāzušies. Atšķirī-
ba starp LBL pirmo un otro divīziju ir ļoti 
liela. Otrajā divīzijā spēlē pārsvarā gados 
jauni basketbolisti, kas uzkrāj pieredzi un 
gatavojas augstākam līmenim, bet pirmajā 
divīzijā spēkiem mērojas labākie un talan-
tīgākie jaunieši un pieredzējuši vīri,» at-

šķirību starp abām LBL 
divīzijām izklāsta Kalvis 
Krūmiņš.

«Sezonas laikā vai-
rākus mačus nospēlējām 
zem savu spēju robežām, tādēļ neiekļuvām 
izslēgšanas spēļu kārtā. Taču ticu, ka otrajā 
sezonā Latvijas basketbola elitē mēs spēsim 
spēlēt veiksmīgāk. Pats gan BK Zemgale 
rindās piedalījos epizodiski, uzsvaru liekot 
uz Zemgale/Juniors spēlēm LBL 2. divīzijā. 
Komandas galvenais treneris Pēteris Lagz-
diņš man uzticas par visiem 100 procen-
tiem. Sezonu junioru sastāvā esmu aizvadī-
jis labi.»

Zemgalei pietrūka  
pavisam maz

«Pagājušo Latvijas čempionātu uzskatu 
par izdevušos, lai arī sezonas laikā kāpu-
miem sekoja kritumi. Žēl gan, ka nespē-
jām kvalificēties izslēgšanas spēļu kārtai,» 
sezonu vērtē Kaspars Raiskums, kurš 
traumas dēļ aizvadīja tikai 17 mačus.

«Vissāpīgākais ir tas, ka komanda, 
kuru spējām uzveikt trijās no četrām 
spēlēm – Liepājas lauvas, iekļuva labāko 
sešu komandu skaitā. Neveiksmes tika pie-
dzīvotas arī pret Gulbenes ASK/Buki, zau-
dējot divus mačus ar viena punkta starpī-
bu. Sezonas sākumā biju labā formā un aiz-
vadīju sekmīgu sākumu, taču iegūtā kājas 
trauma izsita mani no ierindas uz trīs mē-
nešiem. Šā iemesla dēļ pavisam neveiksmī-
ga man izvērtās sezonas noslēguma daļa. 
Jāpateicas Varim Krūmiņam, kurš vienmēr 
man uzticējies laukumā.»

BK Zemgale spēļu bilance lBl 1. divīzijā
Zemgale un Bk Ventspils 0-2
Zemgale un ASK/Rīga 0-2
Zemgale un Barons/LMT 0-2
Zemgale un Sk Valmiera 1-3
Zemgale un VEF Rīga 1-3
Zemgale un Liepājas lauvas 3-1
Zemgale un Ķeizarmežs 3-1
Zemgale un ASK/Buki 2-2

Komandas līderi individuālās  
statistikas rādītājos
labākais punktu guvējs – ilmārs Bergmanis, 
vidēji 13,1
labākais cīnītājs par atlecošajām bumbām – 
Jānis Bambis, vidēji 6,0
labākais piespēlētājs – ilmārs Bergmanis, 
vidēji 4,2
labākais bloķētājs – Jēkabs rozītis, vidēji 1,3
labākais bumbu pārtvērējs – kaspars rais-
kums, vidēji 1,2
precīzākais divpunktu metienu izpildītājs – 
lauris mizis, 64%
precīzākais tālmetienu izpildītājs – ainis 
lagzdiņš, 41%
precīzākais soda metienu izpildītājs – ainis 
lagzdiņš, 85%

Basketbola kluba Zemgale vadība un 
administrācija pateicas visiem atbalstītā-
jiem, kas palīdzējuši finansiāli, kā arī ne-
nogurdināmajiem faniem, kuri turējuši 
īkšķus komandas spēlēs gan mājās, gan iz-
braukumos. 

ilmārs Bergmanis sezonas garumā spēlēja stabili un bija viens no 
komandas līderiem.

sezonas izskaņā Jānis Bambis progresēja un aizvadīja 
vairākus veiksmīgus mačus.
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Karatē
Cīņas kluba Milons karatē 

treneris Andris Vasiļjevs ap-
stiprināts par Ungārijas nacio-
nālās izlases treneri, kurš sa-

gatavos sportistus 8. maijā paredzētajam 
Eiropas čempionātam.

Motokross
Pasaules čempionāts 

MX1. Ar samērā vājiem re-
zultātiem jelgavnieks Ivo 

Šteinbergs aizvadījis pasaules motokrosa 
čempionāta trešo posmu Turcijā. Nevienā 
no abiem braucieniem viņam punktus gūt 
neizdevās un gala iznākumā tikai 26. vieta.

Orientēšanās
Alnis 2009 1. kārta. Mež-

ciems. 1. distance – 5.45 km, 
15 kontrolpunkti: 1. Artis 
Dude (Augstkalne) 00:31.56,  
2. Andris Ivanāns (Alnis) 00:34.56,  

3. Ritvars Karpikovs (JRSC) 00:36.23.  
2. distance – 4.51 km, 13 kontrolpunkti:  

1. Zane Dzirkale (Zajec) 00:36.31, 2. Gatis 
Ratkevičs (Šalkone) 00:39.49, 3. Pēteris 
Kaļiņins (Alnis) 00:42.06. 3. distance –  
2.99 km, 10 kontrolpunkti: 1. Diāna 
Cabija (JRSC) 00:33.34, 2. Aivis Šiliņš 
(Alnis) 00:35.22, 3. Tomass Andersons 
(JRSC) 00:35.25. 4. distance – 1.99 km,  
6 kontrolpunkti: 1. Daiga Dābola (Ozol-
nieki) 00:18.43, 2. Kristīne Trauliņa (Alnis) 
00:23.28, 3. Ance Cibule (Alnis) 00:23.29.

Teniss
Čarlsotnas WTA dubult-

spēļu turnīrs. Latvijas labākā 
dubultspēļu tenisiste Līga 
Dekmeijere pārī ar šveicieti 

Petiju Šnīderi sasniegušas Amerikas pilsētā 
Čarlstonā notiekošā WTA turnīra pusfi-
nālu. Dekmeijere un Šnīdere izcīnījušas 
uzvaru pār Vesņinu un Čuangu, kuras iz-
stājušās no tālākās cīņas pēc pirmā zaudētā 
seta (1:6). Pēc seta pretinieces paņēma me-
dicīnisko pārtraukumu, bet no tā kortā ne-
atgriezās, atdodot uzvaru un vietu pusfinā-
lā Līgai un Petijai.

BK Zemgale  
spēļu  
Kalendārs

laTviJas BasKeTBOla lĪga
 25. aprīlī plkst. 14 līvānos –  

Līvāni/RNS-D un Zemgale/Juniors.

sporta afiša  
no 20. līdz 26. aprīlim
 23. aprīlī plkst. 16 pie Kalnciema vi-

dusskolas – orientēšanās sacensības Alnis 
2009, 3. kārta.
 25. aprīlī plkst. 10 sporta namā Raiņa 

ielā 6 – Jelgavas atklātās sacensības galda 
tenisā Veselības diena 2009, 6. kārta un Sporta 
servisa centra kausa izcīņa.
 25. aprīlī plkst. 14 līvānos – latvijas 

Basketbola līgas 2. divīzija. 
Līvāni/RNS-D – Zemgale/Juniors.
 25. aprīlī no plkst. 16.30 līdz 18.45 

Latvijas Krājbankas ledus hallē – zaHl 
kausa izcīņa. 
 26. aprīlī plkst. 10 Jelgavas sporta 

hallē – Jelgavas čempionāts volejbolā sievie-
tēm un vīriešiem.
 26. aprīlī plkst. 12.15 Latvijas Krāj-

bankas ledus hallē – lHF Zemgale 95 –  
Hk Prizma/Pārdaugava 95.
 26. aprīlī no plkst. 14.15 līdz 16.30 

Latvijas Krājbankas ledus hallē – zaHl 
kausa izcīņa. 

Basketbols
Krievijas A Superlīga. Lat-

viešu basketbolista Kaspara 
Kambalas pārstāvētais Kras-

nojarskas Jeņisej regulārā čempionāta 
pēdējā spēlē ar 85:59 sagrāva turnīra pas-
tarīti Samāras CSK-VVS. Jelgavnieks mačā 
izcēlās ar 13 punktu guvumu. Savukārt  
16. aprīlī pirmajā čempionāta izslēgšanas 
spēlē Jeņisej ar 45:88 atzina Maskavas CSKA 
pārākumu. Kambalas rēķinā 17 gūti punkti. 

Latvijas Basketbola līgas 1. divīzija. 
Sezonas pēdējā spēlē BK Zemgale 11. aprīlī 
Jelgavas sporta hallē ar 73:74 piekāpās  
SK Valmiera. Jelgavniekiem 18 punktus 
guva Jānis Bambis.

Turnīra tabula
Bk Ventspils 13-3
aSk/Rīga 12-4
Barons/lmt 12-4
Sk Valmiera 17-9
VEF Rīga 14-12
Liepājas lauvas 13-13
BK Zemgale 10-16
Ķeizarmežs 6-20
aSk/Buki 5-21

Futbols
Īrijas premjerlīga. Bi-

jušais futbola kluba Jelgava 
spēlētājs Gints Freimanis, kurš šajā sezonā 
pārstāv Īrijas premjerlīgas klubu St. Pat-
ricks Athletic, guvis traumu. Jelgavnieka 
klubs aprīlī piedzīvojis trīs zaudējumus pēc 
kārtas. Pēc aizvadītiem septiņiem mačiem 
svētie desmit komandu konkurencē ar trim 
uzvarām un četriem zaudējumiem atrodas 
turnīra tabulas 6. vietā.

Latvijas 1. līgas čempionāts. Futbola 
klubs Jelgava, gatavojoties 1. līgas čempio-
nātam, aizvadīja kārtējo pārbaudes maču 
un ar 4:1 pārspēja 2. līgas klubu FK Alberts. 
Ar diviem vārtiem izcēlās Dmitrijs Plukai-
tis, vārtus guva arī Artjoms Lonščakovs un 
Vugars Askerovs.

Latvijas 2. līgas čempionāts. Gatavojo-
ties jaunajai sezonai, futbola kluba Jelgava 
otrā komanda jeb dublieri pirms Lieldie-
nām aizvadīja pārbaudes spēli ar Bauskas 
Bērnu un Jaunatnes sporta skolas komandu. 
Mačs noslēdzās ar draudzīgo neizšķirtu – 
2:2. Abus vārtus Jelgavas kluba labā guva 
Kirils Isakovs.

Jelgavnieku uzvaras  
un zaudējumi

Sports

CK Milons treneris andris vasiļjevs 
kļuvis par Ungārijas nacionālās izlases 
treneri.

Motobraucējam ivo Šteinbergam 
pasaules čempionātā 26. vieta.
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Daudzi izvēlas savas vasaras mājiņas un maz-
dārziņus, jo pavasara uzkopšanas talku var ap-
vienot ar desiņu cepšanu un jaukām sarunām 
ar draugiem. Bet tie, kuriem nav šādas iespējas, 
var izmantot dabas sniegtās iespējas un doties 
atpūsties Jelgavas apkārtnē.

Karjeros un upes krastos
Pilsētnieku iecienīta atpūtas vieta ir pļava 

pretī Jelgavas pilij, kurā vasarā var sastapt gan 
volejbola spēlētājus, gan gaisa pūķu laidējus. 
Tiesa, visiem, kas plāno atpūsties pie Jelgavas 
pils, jābūt uzmanīgiem, jo aiz pils atrodas Lie-
lupes palieņu pļavu liegums, kurā ugunskurus 
var kurināt tikai speciāli norādītās vietās.

Tāpat jelgavnieku iecienītas atpūtas vietas 
ir Ānes vai Kārniņu karjeri, Platones upes 
krasti, Ozolnieku ūdenskrātuve, Ruļļu un 
Ērmiķu karjeri Svētē, kur iekārtotas atpūtas 
vietas un tiek piedāvāti arī citi labumi – sauļo-
šanās krēsli, sporta spēļu laukumi. Telšu vietas 
pieejamas arī Elejas pagasta Asaros, Platones 
Kaijās, Ezermalās un citur.

Pirms doties atpūtā, jānoskaidro visa pie-
ejamā informācija.

Latvijas valsts meži apkopojuši informāciju 
par labiekārtotām vietām Jelgavas rajonā, kurās 
ir gan atpūtas iespējas, gan daži interesanti ap-
skates objekti. Atpūta šajās vietās pieejama gan 
par maksu, gan bez maksas.

Bramberģes  
atpūtas vieta

Braucot uz Dobeli, pie pagrieziena uz 
Bramberģes pili, kas atrodas tikai 14 kilomet-
ru attālumā no Jelgavas, apskatāma Bramber-
ģes pils ar tās saimniecības ēkām. Tā ir viena no 
retajām 17. gadsimta pilīm Latvijā, kas līdz mūs-
dienām saglabājusies senlaicīga un tikpat kā ne-

atpūtas iespējas dabā
tiklīdz zeme atbrīvojas no sniega un pāris dienas gaisa temperatūra turas virs  
10 grādiem vai augstāk, jelgavnieki sāk domāt par atpūtas iespējām dabā.

pārbūvēta. Netālu apskatāms arī dižais Bram-
berģes ozols, kura apkārtmērs pārsniedz četrus, 
bet augstums – 20 metrus. Kad pienācis laiks 
atvilkt elpu, jādodas uz Bramberģes atpūtas 
vietu. Tā atrodas netālu no šosejas, kur ērti var 
piebraukt ar mašīnu. Šeit var iekurt ugunsku-
ru, uzcept desiņas un apēst līdzpaņemtās sviest-
maizītes, sēžot pie ērtiem koka galdiem.

Zaķu pļava  
vilces dabas parkā

Dabas parkā Vilce ir Zaķu pļava. Leģenda 
stāsta, ka barons Hāns, kas dzīvoja 18. gad-
simta otrajā pusē, bija liels mednieks un 
ar vienu šāvienu šajā pļavā nošāvis divus 
zaķus. No tā laika radies šis nosaukums. 
Pagājušā gadsimta sešdesmitajos astoņdes-
mitajos gados Zaķu pļavā tika rīkotas pionie-
ru nometnes, tūristu salidojumi, dažādi saieti, 
aktivitātes, koncerti. Šobrīd šī ir atpūtnieku ie-
cienīta vieta, kur apskatāms Vilces pilskalns 
ar takām un skatu platformām, kā arī iemē-
ģināms jaunais gājēju tilts pār Vilces upi, no 
kura redzami smilšakmens atsegumi straujās 
Rukūzes upes kreisajā krastā. Zaķu pļavā, ie-
pretim pilskalnam, izveidota atpūtas vieta ar 
galdiem, soliņiem un vietu ugunskuram. Šeit 
atvēlēts laukums arī telšu vietām, tādēļ Zaķu 
pļavu vērts iekļaut garāka pārgājiena maršrutā.

Ziemassvētku kaujas  
atceroties

Ne visi zina, ka atpūtu pavasarī vai vasarā 
var apvienot ar Tīreļpurva un Ložmetējkal-
na – viena no vislabāk saglabātajiem Pirmā pa-
saules kara kaujas laukiem Eiropā – apskati. Te 
aplūkojamas 1916. gada leģendāro Ziemassvēt-
ku kauju piemiņas vietas: krievu un vācu ie-
rakumi, piemiņas akmeņi latviešu strēlnieku 
pulku izejas pozīcijās, piemiņas zīmes frontes 
pārrāvuma vietās, brāļu kapi, piemineklis lat-
viešu strēlniekiem Ložmetējkalnā. Interesantas 

liecības par šiem notikumiem pieejamas Kara 
muzeja filiālē, kas atrodas Mangaļu mājās.

Apmeklētāju ērtībām šeit ierīkotas atpūtas 
vietas ar galdiem, soliņiem un ugunskura 
vietām, savukārt Ložmetējkalnā uzstādīts skatu 
tornis, no kura apskatāma tuvākā apkārtne.

vieta atpūtniekiem  
un makšķerniekiem

Populāra atpūtas vieta ir arī Tērvetes 
ūdenskrātuve – Tērvetes dabas parka daļa, 
ko var dēvēt par makšķernieku un putnu vē-
rotāju paradīzi Zemgalē. Ezers, kas izveidots, 
uzpludinot Tērvetes upītes pļavas, aizņem  
70 hektāru lielu platību. Ūdenskrātuvē ir trīs 
salas, kuras iemīļojuši ūdensputni. To vērošanai 
uz vienas no salām ir uzbūvēta speciāla mājiņa. 
Otra ezera bagātība ir zivis, kuru krājumi katru 
gadu tiek papildināti. Makšķernieku ērtībām 
izbūvētas vairāk nekā 20 laipas, kuras izvieto-
tas vienmērīgi gar vienu ezera malu, kas dod 
iespēju šeit makšķerēt ne tikai individuāli, bet 
arī rīkot makšķerēšanas sacensības. Tērvetes 
ūdenskrātuvi copētāji iecienījuši ne tikai kā 
vasaras makšķerēšanas vietu – pēc lielā loma 
šurp dodas arī ziemā. Ūdenskrātuve ir viena no 
retajām vietām Latvijā, kur atļauta vēžošana. 
Tie, kas priekšroku dod aktīvākiem atpūtas 
veidiem, šeit var iznomāt laivu vai ūdensve-
losipēdu izbraukumam pa ezeru, sarīkot vo-
lejbola vai basketbola draudzības spēli, kā arī 
doties garākā pastaigā vai pārbraucienā ar ve-
losipēdu pa tuvējo apkārtni. Tāpat te ir labie-
kārtotas piknika un naktsmītnes vietas, kā arī 
sakopta peldvieta, kur veldzēties vasaras kar-
stumā. 

 Taču jāatceras, ka jebkura vieta pa-
redzēta arī citu priekam, tāpēc, dodoties 
projām, jānovērtē, vai ugunskurs ir nodzisis 
un jāsavāc visi radītie atkritumi. Tad nākam-
reiz šajā vietā būs patīkami atgriezties!

Pļavu pretī Jelgavas pilij iecienījuši jaunieši, īpaši gaisa pūķu laidēji un tie, kuriem patīk vērot lielupes viļņus.
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Speciālisti uzskata, ka, pasliktinoties eko-
nomiskajai situācijai, palielinās konkuren-
ce starp autoskolām, tāpēc arvien biežāk au-
toskolas piedāvā dažādas atlaides un pēdējā 
brīža piedāvājumus.

Pārskata cenu politiku
Ceļu satiksmes drošības direkcijas 

(CSDD) Jelgavas nodaļas priekšnieces viet-
nieks Everts Salenieks atklāj, ka cilvēki 
turpina apgūt autovadītāja prasmes, lai gan ir 
pasliktinājusies ekonomiskā situācija. «Tiesa, 
autoskolās klientu skaits ir nedaudz sarucis, 
bet pavasarī sarosās motobraucēji. Tas motivē 
autoskolas pārskatīt apmācības kvalitāti un 
cenu politiku,» uzskata E. Salenieks.

Arī autoskolas Stnig vadītājs Gints 
Jumiķis atzīst, ka kursantu skaits krities, 
tāpēc autoskola aktīvi strādā, lai piesaistītu 
klientus. «Protams, piedāvājam arī atlaides, 
taču labākā reklāma ir mūsu darbs. Ja kāds 
kursu beidzējs pastāstīs draugiem, cik zinoši 
pasniedzēji un instruktori esam, cilvēki uzti-
cēsies un nāks,» pārliecināts ir G. Jumiķis.

Arī autoskolas Modulis vadītājs Viktors 
Pobjaržins pauž, ka labākā reklāma ir pašu 
klientu ieteikumi. «Pie mums nāk mācīties 
bijušo kursantu bērni un mazbērni, jo, ma-
nuprāt, tagadējā situācijā cilvēki novērtē 
ne tikai cenu, bet arī kvalitāti un skolas 
prestižu,» stāsta V. Pobjaržins, piebilstot, 
ka, protams, arī Modulis piedāvā dažādas 
atlaides.

Latvijas Lauksaimniecības universitā-
tes (LLU) Ražošanas apmācības centra vadī-
tājs Juris Bolšteins atklāj, ka centra galvenā 
mērķauditorija ir studenti, taču gadās, ka arī 
pilsētnieki auto vadīšanas prasmes apgūst 
LLU. «Studentiem nav daudz brīvu līdzekļu, 
tāpēc piedāvājam dažādas atlaides, piemē-
ram, pirmās braukšanas nodarbības ir bez 
maksas. Mēs esam nedaudz izdevīgākā situ-
ācijā nekā privātās autoskolas, jo nav nepie-
ciešams maksāt par telpu īri un citiem pakal-
pojumiem,» uzsver J. Bolšteins.

Jānokārto ar pirmo reizi
«Uzreiz pēc pilngadības sasniegšanas 

kursos piesakās diezgan daudz jauniešu, taču 
pabeigt un nokārtot eksāmenus daudziem 
nereti pietrūkst motivācijas. Dažreiz jaunie-
ši izvēlās apgūt kursus, jo autoskola ir tuvu 
skolai vai pašā skolā,» atklāj E. Salenieks.

Šogad izsniegto autovadītāja apliecī-
bu skaits ir samērā vienmērīgs: janvārī iz-
sniegta 401, februārī – 437, bet martā –  
487 autovadītāja apliecības. Taču, salīdzinot ar  
2008. gada šo pašu periodu, to skaits samazi-
nājies – pērn janvārī bija izsniegtas 580, feb-
ruārī – 645 un martā – 581 apliecība. Turklāt 
statistika rāda, ka eksāmenu licēju sadalījums 
starp vīriešiem un sievietēm tagad ir līdzīgs.

Taču J. Bolšteins ievērojis, ka LLU kursus 
aktīvāk apmeklē meitenes. «Puiši autovadītā-
ja apliecību ieguvuši jau pirms universitātes, 
bet meitenes kursus apvieno ar studijām. Ne-
gribētu piekrist apgalvojumam, ka meitenes 
ir grūtāk mācīt: puiši ir pašpārliecinātāki un 
tāpēc pieļauj kļūdas, bet meitenes visu dara 
no sirds un pamatīgāk,» atklāj J. Bolšteins, 
novēlot ikvienam valsts eksāmenu CSDD no-
kārtot ar pirmo piegājienu, netērējot laiku un 
naudu vairākas reizes.

nervozitāte ir lieka
E. Salenieks ir pārliecināts, ka lielākā daļa 

autovadītāju eksāmenu kārtošanai sagatavota 
atbilstoši. «Uz eksāmenu daudzi lieki saner-
vozējas un tāpēc vairāk kļūdās. Taču pirms 
eksāmena un, vadot auto ikdienā, nevaja-
dzētu lietot nomierinošas tabletes,» iesaka 
E. Salenieks, piebilstot, ka teorijas eksāmenu 
sekmīgi ar pirmo reizi nokārto 80 procenti 
gribētāju, bet praktiskās vadīšanas eksāmenu 
nedaudz vairāk par 50 procentiem. 

«Kārtojot praktisko eksāmenu gadās, ka 
pietrūkst uzmanības, sajauc vienvirziena ielu 
ar divvirzienu, piemirst palaist gājējus uz 
gājēju pārejas, nenovērtē situācijas bīstamī-
bu,» uz biežāk sastopamām kļūdām norāda 
CSDD pārstāvis.

Arī V. Pobjaržins novērojis gadījumus, kad 
kursants, braucot ar instruktoru ikdienā, ne-
pieļauj kļūdas, taču, kārtojot valsts eksāmenu, 
sāk uztraukties. «Bet uztraukums ir jāsavalda! 
Nedrīkst, iebraucot bedrē uz ceļa, atlaist stūri, 
aizvērt acis un uzbraukt uz ietves,» tā V. Pob-
jaržins, piebilstot, ka automašīnas vadīšana ir 
profesija, kas balstīta uz psiholoģisko stabili-
tāti, un ikvienam ceļu satiksmē iesaistītajam 
jāapzinās tās bīstamība. 

Samazinājies autovadītāja 
apliecību tīkotāju skaits

lai arī apmācāmo skaits autoskolās samazinājies, mācībnieku automašīnu pilsētas 
ielās netrūkst.

pavisam nesen gandrīz ikviens jaunietis, sasniedzot pilngadību, sāka apgūt 
teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai iegūtu autovadītāja apliecību. tagad 
situācija mainījusies, un statistika liecina, ka izsniegto autovadītāja apliecību skaits ir 
samazinājies.
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Pagājušā gada statistikas dati gan nav ieprie-
cinoši, tāpēc dažādu organizāciju pārstāvji 
motociklu un mopēdu vadītājiem atgādina, 
ka uz ceļa jābūt piesardzīgam ikvienam ceļu 
satiksmes dalībniekam.

izvēlas nepareizu  
braukšanas ātrumu

2008. gadā Jelgavā un Jelgavas rajonā 
motocikli, tai skaitā motorolleri ar motora 
tilpumu virs 50 kubikcentimetriem, bija ie-
saistīti 19 ceļu satiksmes negadījumos, kuros 
tika ievainoti deviņi motociklu vadītāji un 
viens pasažieris. Motociklu vadītāji vaino-
jami septiņu ceļu satiksmes negadījumu iz-
raisīšanā. Galvenie iemesli negadījumiem ir 
distances neievērošana un nepareiza ātruma 
izvēle, viens vadītājs bijis alkohola reibumā. 
Jelgavas pilsētas un rajona policijas pārvaldes 
Kārtības policijas biroja 3. nodaļas inspektors 
Arnis Eglīte informē, ka kopumā negadījumu 
skaits, kuros iesaistīti motociklisti, salīdzi-
not ar 2007. gadu, palielinājies gandrīz divas 
reizes.

Savukārt mopēdi un motorolle-
ri ar tilpumu līdz 50 kubikcentimetriem  
2008. gadā Jelgavā un Jelgavas rajonā bija 
iesaistīti 13 ceļu satiksmes negadījumos,  
2007. gadā – tikai desmit. Pagājušā gada nega-
dījumos viens vadītājs gājis bojā, seši vadītāji 
un viens pasažieris ievainoti. A. Eglīte stāsta, 
ka mopēdu vadītāji vainojami deviņu ceļu sa-
tiksmes negadījumu izraisīšanā, nepareizi iz-
vēloties ātrumu, neievērojot ceļa zīmes, četri 
mopēdu vadītāji bijuši alkohola reibumā.

A. Eglīte atklāj, ka šogad motociklu va-
dītāji vēl nav iekļuvuši ceļu satiksmes nega-
dījumos, taču viens mopēda vadītājs izrai-
sījis avāriju, nepareizi izvēloties braukšanas 
ātrumu.

Reģistrē mazāk 
transportlīdzekļu

Ceļu satiksmes drošības direkcijas 
(CSDD) Jelgavas nodaļas priekšnieces viet-
nieks Everts Salenieks stāsta, ka ziemas 
sezonā par mopēdu un motociklu vadītā-

ju eksāmeniem interese ir neliela. Motocik-
listu braukšanas eksāmenus sāk pieņemt no 
1. aprīļa. Apliecību mopēda vadīšanai var 
iegūt, sasniedzot 14 gadu vecumu un nokār-
tojot tikai teorētisko eksāmenu, pieļaujot ne 
vairāk par divām kļūdām. Savukārt ar B ka-
tegorijas apliecību var vadīt visus mopēdus 
un motociklus ar motora tilpumu līdz  
125 kubikcentimetriem.

E. Salenieks atklāj, ka līdz 2009. gada 
14. aprīlim Jelgavā reģistrēti 135 mopēdi, 
bet rajonā – 138. CSDD mājaslapā publicē-
tā informācija liecina, ka Jelgavā un Jelga-

vas rajonā līdz šā gada 1. janvārim reģistrēts 
881 motocikls un tricikls. Statistika liecina, 
ka šā gada pirmajos trīs mēnešos reģistrēts 
mazāk motociklu un mopēdu nekā pagāju-
šajā gadā.

«Braucot ar mototransportu jābūt sevišķi 
uzmanīgam, veicot kreiso pagriezienu, ap-
steidzot vai apdzenot automašīnas, nogriežo-
ties no lokveida krustojuma, vienmēr jālieto 
aizsargķivere. Arī autovadītājiem jāatce-
ras biežāk ieskatīties atpakaļskata spoguļos. 
Reklāmā pareizi saka – «skaties divreiz»,» at-
gādina E. Salenieks.

 

motociklistu uzvedības 
kultūrai jāmainās
līdz ar siltāka laika iestāšanos pilsētas ielās un uz rajona ceļiem parādās arvien vairāk 
motociklistu. Statistika liecina, ka līdz aprīļa vidum neviens motocikla vadītājs nav 
iesaistīts ceļu satiksmes negadījumos.

Motociklisti ir pilntiesīgi ceļu satiksmes dalībnieki, kuriem jāievēro visi noteikumi un 
dažkārt jābūt vēl piesardzīgākiem nekā autovadītājiem.
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Motociklistam jāpārliecinās, 
ka viņu redz

Drošās braukšanas skolas (DBS) izpild-
direktore Juta Krīgere uzskata, ka situācija 
pamazām uzlabojas un CSDD veidotās kam-
paņas palīdz mainīt motociklistu uzvedību 
uz ceļa. «Taču darba vēl daudz, jo kopējā si-
tuācijā krietni atpaliekam no citām valstīm, 
turklāt, pieaugot motobraucēju skaitam, pa-
lielinās negadījumu skaits,» stāsta J. Krīgere.

DBS speciālisti atgādina, ka, braucot 
ar motociklu, ļoti svarīgs ir motociklis-
ta apģērbs – kombinezons ar visiem nepie-
ciešamiem aizsargiem. Braukšana ar moto-
ciklu nav pieļaujama bez aizsargķiveres un 
cimdiem. Bez motociklista speciālā apģērba 
un aizsargķiveres pat pie vismazākā kritiena 
var gūt nopietnus kaitējumus veselībai.

Vadot motociklu pilsētā, kā arī ārpus tās, 
jāizvēlas situācijai un ceļa segumam atbilstošs 
ātrums. Pilsētā liela uzmanība jāpievērš visām 
izbrauktuvēm no pagalmiem, degvielas uz-
pildes stacijām, stāvvietām, jo katra šāda iz-
brauktuve motociklistam jāuzskata par krus-
tojumu. Autovadītājs nevar motociklistu 
pamanīt, ja gar ielas malām ir novietotas au-
tomašīnas. «Motociklistam vienmēr jāatceras, 
ka, strauji palielinot un samazinot ātrumu, jā-
pārliecinās, vai autovadītājs un citi satiksmes 
dalībnieki redz jūs,» atgādina DBS speciālisti.

Bremzējot ar motociklu, jāatceras vairāki 

pamatprincipi. Bremzējot uz sausa asfalta 
seguma, teorētiski motocikls izmanto līdz 
pat 90% priekšējās un tikai 10% aizmugurējās 
bremzes, bet uz slidena seguma, piemēram, 
uz grants ceļa, bremzēšana notiek citādāk, 
un spēka sadalījums bremzējot varētu būt 
pat 70% aizmugurējās, bet 30% priekšējās 
bremzes. Gan pie bremzēšanas, gan brauk-
šanas pagriezienā motociklistam jāņem vērā 
ceļa segums.

«Bremzēšanu var veikt, kad motocikls ir 
vertikālā stāvoklī un brauc taisni, lai izvai-
rītos no riteņu izslīdēšanas. Tuvojoties bīs-
tamai vietai, kur būs nepieciešams bremzēt, 
jārīkojas pārliecināti. Uzlieciet pirkstu uz 
bremzēšanas sviras un vērojiet situāciju. 
Uzsākot bremzēšanu, rokām jābūt taisnām, 
ķermeņa un motocikla smaguma centru pa-
kāpeniski pārnesot uz priekšējo riteni, lai 
priekšējais amortizators būtu nospiests līdz 
galam. Bremzēšanas sviru šajā laikā spiež pa-
kāpeniski un notur izspiestu līdz bremzēša-
nas beigām. Nav pieļaujama vairākkārtēja un 
strauja bremzēšanas sviras nospiešana, pēc 
kuras seko priekšējā riteņa bloķēšana, izslī-
dēšana un kritiens. Reizēm strauja izvairīša-
nās ir svarīgāka, ja bremzēšanas ceļš ir pārāk 
garš. Svarīgi ir samazināt ātrumu, bremzē-
jot pirms izvairīšanas no šķēršļa. Izvairīša-
nās brīdī, apbraucot šķērsli, bremzes nedrīkst 
aiztikt,» iesaka DBS speciālisti.

vienmēr jābūt gatavam 
bīstamai situācijai

DBS pārstāvji uzskata, ka visbiežākie mo-
tociklu satiksmes negadījumu iemesli ir pie-
redzes trūkums, liels ātrums, nepareiza situā-
cijas izvērtēšana, alkohola reibums un slikta 
motocikla redzamība no citu satiksmes dalīb-
nieku puses. 

«Ceļu satiksmes negadījumi, kuros ie-
saistīts motocikls, saistīti ar izrādīšanos, 
kuras iemesls ir draugu pulkā izteikts pa-
mudinājums, kas nepieredzējušam moto-
ciklistam liek rīkoties muļķīgi. Lai noslēptu 
savu iemaņu trūkumu, daudzi motociklisti 
atbild uz izaicinājumu, rīkojoties nesaprātī-
gi un pārgalvīgi. Neaizdodiet savu motocik-
lu draugam, ja neesat pārliecināts par viņa 
braukšanas spējām. Motociklistam vienmēr 
jābūt gatavam bīstamai situācijai un laikus 
jāpazīst tās, atceroties, ka jūsu motociklam 
jābūt pamanāmam citiem satiksmes dalīb-
niekiem. Esat gatavs piekāpties, dodot ceļu. 
Ievērojiet distanci un intervālu, brauciet ar 
tādu ātrumu, kas nepārsteidz citu satiksmes 
dalībnieku ātrumu, samaziniet braukšanas 
ātrumu, ja samazinās redzamība vai saķere ar 
ceļu, izvēlieties pareizu braukšanas trajekto-
riju un rīcības kārtību. Praktizējiet motocik-
la vadīšanas iemaņas un pareizu braukšanas 
tehniku. Brauciet savaldīgi,» iesaka DBS spe-
ciālisti. 
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Privāti

a i g a  L e i t h o L d e 

F oto :  e L ī n a  k u r s ī t e

Ieva Reinberga par savu dzimto pilsētu un vis-
skaistāko vietu pasaulē sauc Koknesi, bet arvien 
biežāk, apciemojot māsu Jelgavā, viņa aizkavē-
jās mūsu pilsētā: «Jelgavā svinēju savu 20. dzim-
šanas dienu un sapratu, ka man šeit ir jāpaliek!» 
Svinības kļuva nozīmīgas arī tāpēc, ka pirmo 
reizi kopā sanāca grupa On the Roof, kuru toreiz 
vēl sauca Black Mamba.

«Man ir četri fantastiski grupas biedri, kas 
pilnīgi noteikti ir Jelgavas talantīgākie mūziķi!» 
Ieva ir kodolīga. Grupas darbības intensitāte ir 
viļņveidīga. Pēc On the Roof bundzinieka aiz-
braukšanas uz Sicīliju vajadzēja ieturēt pauzi. 
Taču šajā pavasarī darbošanās uzņem jaunus 
apgriezienus. «Man šķiet, ka mēs mūziku 
taisām mazliet citādāk nekā citas grupas. Mums 
pašiem dziesmas skanēšanas laikā ir svarīgi 
sajust tās stāstu, redzēt to bildēs. Tādēļ mūsu 
dziesmas top ilgi, kamēr visi tapšanas laikā ir re-
dzējuši savu fantāziju un realizējuši to skaņās.»

ieturot līdzsvaru
Iespējams, daudziem cilvēkiem Ieva būs 

zināma saistībā ar Jelgavas Bērnu un jauniešu 
mūzikas klubu (BJMK) un Roka skolu jeb Bal-
tijas Jauno mūziķu skolu, kurā viņa pilda gan 
organizatoriskus, gan pedagoģiskus pienāku-
mus. Kas Ieva Reinberga ir vairāk – menedže-
re vai māksliniece? «Es vienkārši esmu pārāk 
labi audzināta. Manī ieaudzināta atbildība, 
varbūt pat pārāk augstā mērā, iespējams, tieši 
tādēļ arī tagad, krīzes laikā, ir sajūta, ka bez 
manis BJMK var kas neizdoties. Tāpat man 
mācīts, ka māksla ir ļoti laba lieta, arī mīlēt 
mūziku, literatūru, vizuālās mākslas un teātri, 
bet ar norunu, ka tas tomēr ir hobijs, nevis 
reālā dzīve,» prāto Ieva.

Pēc izglītības viņa ir reklāmas speciālis-
te. Ieva ieguvusi pieredzi gan žurnālistikā, 
gan reklāmas nozarē: «Man ir zināšanas, kā 
lietas reklamēt, un es tās izmantoju, lai veici-
nātu Latvijas mūzikas attīstību!» Arī Ievas ba-
kalaura darbs Mūzikas izmantošana reklāmās 
vairāk būtu iederējies Mūzikas akadēmijas  
programmā. Tāpēc otrajā piegājienā Ieva pētīja 
interneta lapu youtube.com kā jauno reklā-
mas kanālu. Studiju gados Ieva izcīnīja vienu 
no savām lielākajām cīņām – ieguva iespēju 
strādāt reklāmas aģentūrā DDB, kura prakti-
kantus darbā nepieņem. Pēc gada ilga darba, 
Ieva nolēma zināšanas reklāmā pilnībā izman-
tot Jelgavas Bērnu un jauniešu mūzikas klubā.

māksliniece bez rozā brillēm
ieva reinberga ir ne vien grupas On the Roof soliste, bet arī viena no Jelgavas Bērnu  
un jauniešu mūzikas kluba virzītājspēkiem.

augošais mūzikas klubs
«Pēdējo divu gadu laikā esam attīstīju-

šies no trīs cilvēku komandas līdz 25 cilvēku 
lielam uzņēmumam,» priecājas Ieva. Kluba 
šīs sezonas jaunumi ir bēbīšu skola un ģitāras 
kursi pieaugušajiem: «Pirms pieciem gadiem 
vienīgā vieta, kur pusaudži varēja mācīties 
mūziku, bija mūzikas koledža. Bērnu un jau-
niešu mūzikas klubs dod iespēju visu vecumu 
cilvēkiem iemācīties nospēlēt savu mīļāko 
dziesmu! Piemēram, jaunie vecāki varēs ie-
mācīties savam bērniņam šūpuļdziesmu no-
spēlēt uz klasiskās ģitāras!» Bēbīšu skolā 
Mazulis pasniedzēji mazajos audzēkņos 
attīsta dažādas radošās darbības, piemēram, 
uzmanības koncentrēšanu uz dažādi skano-
šiem mūzikas instrumentiem.

Četru gadu laikā BJMK no divām telpām 
ir paplašinājies, nu jau apdzīvojot ēkas abus 
stāvus. Pagājušajā vasarā tika izremontēts 
ēkas pirmais stāvs. Talkā piedalījās gan au-
dzēkņi, gan kluba darbinieki. Ieva augstu 
vērtē BJMK īpašnieka Endija Rozenberga 
lielo atdevi Jelgavas jauno mūziķu attīstī-
bā: «Paša mājās līdz galam nav istaba izre-
montēta, bet viņš uztaisa kapitālo remontu 
skolā!»

Izstādē Skola 2009 Baltijas jauno mūziķu 
skolas stends bija ļoti labi apmeklēts: «Novē-
roju – latvieši, uzzinot, ka Roka skola neat-
rodas Rīgā, uzskata to par šķērsli mācībām, 
bet krieviem bija pavisam citādāka attieksme. 
Tas nekas, nav jau problēmu izbraukāt!» Ieva 
prāto, ka Roka skolas Rīgas filiālei skolēnu 
netrūktu, taču šaubās, ka viņi iesaistītos, pie-
mēram, skolas remontdarbos.

Muzikālo es meklējot
Bez menedžeres pienākumiem Bērnu un 

jauniešu mūzikas klubā Ieva Reinberga Balti-
jas Jauno mūziķu skolā ir mūzikas literatūras 
pasniedzēja, kas skolēniem stāsta par mūzikas 
vēsturisko attīstību: «Šķiet, ka mūsdienu jau-
niešiem informācijas vākšana par senāku laiku 
mūziku ir citādāka nekā tā bijusi mūsu paau-
dzei. Viņiem patīk mūzika, bet neliekas svarīgi 
zināt, kas ar šiem mūziķiem noticis,» secina 
Ieva, un atceras kādu gadījumu no savas dzīves.

«Četrus mēnešus neklausījos mūziku, 
jo viss šķita jau dzirdēts. Sākās arī pārcelša-
nās uz jaunu dzīvokli, kamēr mēs iekārtojā-
mies, skaņu tehnika netika pieslēgta. Pēc tam 
mēs pārcēlāmies otro reizi. Kad nolēmu pie-
slēgt skaņu tehniku un atskaņot sen nedzirdē-
to, apraudājos. Cik daudz skaistas mūzikas! Ir 
vajadzīgi klusuma periodi, lai saprastu, cik ļoti 
skaista ir skaņa!» atceras Ieva, piebilstot, ka šajā 
laikā nodarbojās ar sava muzikālā ES meklēša-
nu. Šķiet, ka nu tas ir atrasts! 

grupa On the Roof pirmo reizi kopā sanāca ievas 20. dzimšanas dienā.

ieva Reinberga: «ir vajadzīgi klusuma 
periodi, lai saprastu, cik ļoti skaista ir 
skaņa!»
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F oto :  l e l d e  B r i ģ e ,  m i k u S  m e d z i n i S  u n  S a n t i S  z ī B e r g S Fotohronika

Jelgavas studentu teātrī notika teātra sporta sacensības, 
kurās piedalījās studentu teātra komanda Bruģis un Bērnu 
un jauniešu centra Junda komanda Burka. Teātra sports ir 
iespēja ļauties brīvam improvizācijas lidojumam, atpūsties no 
ikdienas problēmām un veselīgi pasmieties.

ēriks gasparovičs tiesā Audi kluba ātrumsacīkstes sporta 
kompleksā Rullītis.

Jānis Kļaviņš, sporta kompleksa Rullītis apsaimniekotājs ēriks gasparovičs un 
latvijas Motosporta federācijas prezidents egīls agarskis talkas un sacensību 
pārtraukumā cepa šašliku.

Jelgavā koncertēja populārā latgales grupa Baltie lāči andra Baltača vadībā.
Bērnu un jauniešu centra Junda 
komanda Burka.

vircavas sporta halles vadītājs Jānis 
Kļaviņš pēc talkas sēdās velosipēdā.
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Afiša no 20. līdz 26. aprīlim

informāciju par izklaides iespējām Jelgavā un Jelgavas rajonā sūtiet uz e-pastu nj@jelgavn ieki.lv

Jelgavā
CeTURTdien, 23. aPRĪlĪ
 Plkst. 19 Jelgavas kultūras namā – 

Dejs Vasermans Cilvēks no Lamanša.
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra 

pirmizrāde.
Režisors Arvīds Matisons, režisora asis-

tents Andris Bolmanis.
Biļešu cenas Ls 4, 3 un 2.

PieKTdien, 24. aPRĪlĪ
 Plkst. 18 Ozolnieku tautas namā – 

cirks Arino.
Programmā dresēti dzīvnieki, triki un ilū-

zijas, ziepju burbuļu pasaka un jautrie klauni.  
Ieeja bērniem līdz 3 gadiem bez maksas, no  
3 līdz 6 gadiem – Ls 0,50, no 7 gadiem – Ls 2.

Biļešu iegāde pirms izrādes. 
 Plkst. 19 Jelgavas kultūras namā – 

Cilvēks no Lamanša.
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde.
Režisors Arvīds Matisons, režisora asis-

tents Andris Bolmanis.
Biļešu cena Ls 4, 3 un 2.

sesTdien, 25. aPRĪlĪ
 Plkst. 10.30 Jelgavas sporta hallē – 

sporta deju čempionāts, 2009. gada Latvijas 
čempionāts 10 dejās un deju sacensības Jelga-
vas pašvaldības kauss.

Biļešu cena Ls 4,50.
 Plkst. 16 LELB Jelgavas Svētās Annas 

katedrālē – koris Orfeu (Rumānija).
 Plkst. 18 Jelgavas kultūras namā – Lab-

vēlīgais tips.
Biļešu cena Ls 10, 8, 7 un 5.

 Plkst. 22 Ozolnieku tautas namā – 
koncertšovs Ielūdz Ilzes svētku aģentūra!  
Programmā varietē deju grupa Spirit, 
Disco singers Discats, iluzionistu maģija.  
Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervē-
šana līdz 22. aprīlim.

iZsTādes
 No 21. līdz 27. aprīlim Jelgavas kultū-

ras namā – 13. Integratīvās mākslas festivāla 
Nāc līdzās Zemgalē! dalībnieku darbu izstāde.
 Līdz 30. aprīlim salonā Pils putns – 

Lauras Vizbules gleznu izstāde un Gata Šļūkas 
karikatūras.

 Līdz 1. maijam Jelgavas Latviešu 
biedrībā – izstāde Dzeja uz foto.

Dzejnieka Jāņa Damrozes dzeja un dizai-
neres grāmatas Sapņu meitene autores Unas 
Šneideres foto. Izstādi var apskatīt darbadie-
nās no pulksten 10 līdz 15.
 Līdz 1. maijam Ozolnieku tautas 

namā – Jelgavas tautas gleznošanas studijas 
dalībnieces Indras Grasbergas darbu izstāde 
Pavasari gaidot. 
 Līdz 15. maijam Jelgavas Zinātniska-

jā bibliotēkā – Birutas Delles gleznu izstāde.

RĪgā
 23. aprīlī plkst. 19.30 Arēnā Rīga – 

Patrīcija Kāsa.
Viena no pasaulē populārākajām 

franciski runājošajām dziedātājām kļuva pa-
zīstama 1987. gadā ar dziesmu Mademoiselle 
Chante le Blues.

Dēvēta par franču Madonnu un jauno 
Edīti Piafu, viņa spēj savaldzināt un noturēt 
savas balss burvības varā ikvienu klausītāju 
un koncerta apmeklētāju.
 24. aprīlī plkst. 14 Mārupes kultūras 

namā – Noras Bumbieres fonda konkursa 
pusfināls.
 24. aprīlī plkst. 20 Ķīpsalas hallē – 

grupas Linga 20 gadu jubilejas koncerts.
Par godu jubilejai un svinībām Mikrofo-

na ieraksti izdod grupas 20 labāko dziesmu 
izlasi, kurā būs dzirdami gan grupas jaunie, 
gan vecie skaņdarbi, arī dziesmas, kuras 
līdz šim nekad nav tikušas iekļautas grupas 
albumos.

Grupa Linga dibināta 1989. gadā, ātri 
vien kļūstot par vienu no populārākajām 
grupām Latvijā ar dziesmām Nāc dejot, Kro-
dziņš, Signe melo un Šeit, šeit. 

Grupas aizrautīgās un enerģijas pār-
pilnās dziesmas koncertos vienmēr pulcē-
jušas klausītāju pūļus un grupas puišu ra-
došais darbs nav apstājies – ik pa laikam 
radītas jaunas dziesmas, īpaši izceļot grupas 
hitu Gan, kas iekaroja topu virsotnes, 
iekļuva SEB Muzikālās bankas 2008 finālā 
un saņēma balvu no www.doremi.lv, kā 
otra visvairāk lejuplādētākā dziesma pērn. 
Pasākuma jubilāri uzstāsies ar savām dzies-
mām, kā arī grupu jubilejā sveiks viņu draugi 
Z-Scars, Ivo Fomins, Age of Stones un Jelga-
vas grupa Laime pilnīga.

 24. aprīlī plkst. 20 Mākslas darbinie-
ku namā – Lienes Šomases koncerts Vārdos 
nepateiktais.

 26. aprīlī plkst. 19 Kongresu namā – 
Olga Rajecka un Violetais Lielvārdes koris.

Tā būs ne tikai Olgas Rajeckas un Lielvār-
des kora vienīgā uzstāšanās Rīgā, bet arī šajā 
dienā iznākošā albuma prezentācijas kon-
certs. Tādēļ tas iecerēts īpaši spilgts un aiz-
raujošs, ar pārsteigumiem un viesiem.

laTviJā
 24. aprīlī plkst. 20 Liepājas Olimpis-

kā centra Rožu zālē un 25. aprīlī plkst. 19 
Valmieras kultūras centrā – Jura Pavītola ju-
bilejas koncerti.

Mūziķis Juris Pavītols šogad svin apaļu jubi-
leju. Ikvienam mūzikas pazinējam viņš zināms 
ne tikai kā ģitārists un dziesmu autors, bet arī 
slavenās rokgrupas Līvi izveidotājs, ko viņš veic 
kopā ar Ēriku Ķiģeli. Viena no pazīstamākajām 
Jura Pavītola dziesmām ir Vairogi, kura septiņ-
desmitajos gados tika aizliegta un uzskatīta par 
kaitīgu padomju varai. Arī Līvus sākumā bija 
doma nosaukt par Vairogiem, taču par mūziku 
atbildīgās iestādes to neatļauj. Un pēc festivā-
la Liepājas dzintars 74 Jura Pavītola ansamblim 
Rīgā, E. Melngaiļa Tautas mākslas namā, tiek 
apstiprināts nosaukums Līvi. Mūziķa karjeru 
Juris Pavītols sācis Liepājā 1966. gadā, kad nodi-
bināja grupu Jolanta. 1972. gadā plaši koncertē 
grupa Jura Pavītola vadībā. 1973. gadā liek 
pamatus par leģendu kļuvušajai grupai Līvi. 
Pēc desmit gadiem Valmierā dibina grupu 
Saime, kuras sastāvā soliste Ināra Rubīna iegūst 
Liepājas dzintara labākās vokālistes titulu. Viņš 
dibina arī grupas Spicie zēni, Komersanti, folk-
mūzikas kapelu un 2 Juri. 1988. gadā atgriežas 
Liepājā, kur dzīvo, muzicē un strādā jopro-
jām. Jubilejas koncertos skanēs aizliegtās un 
neieteicamās (to laiku formulējums) dziesmas, 
kuras ierakstītas radio, bet no fondiem pazudu-
šas, agrāk zināmas, bet nu jau piemirstas.

Koncertos kopā ar jubilāru piedalīsies viņa 
draugi, bērni, kolēģi un domubiedri, Chilli un 
Liepājas Sarkanais koris, Viktors Lapčenoks, 
Andris Ērglis, Fēlikss Ķiģelis un Ināra Rubīna, 
grupas Saime, Cooperband, Komersanti un  
2 Juri, kā arī obojists Āris Burkins.gvido linga.

Labvēlīgais tips.

liene Šomase.
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