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ARVĪDS DEĢIS

Kā “Jūrmalas Ziņām” no-
rādīja mūsu ārštata konsul-
tanti, pirms vairākiem gadiem 
“Jūrmalas attīstības projekti” 
bija vieta, kur bez reālas atbil-
dības viegli un ērti piepelnī-
ties Romānam Mežeckim, Ga-
tim Truksnim un Iveta Grigulei, 
kā arī viņu uzticības perso-
nām. Koruptīvo shēmu autors, 
lai “savtīgi, bezkaunīgi ieceltu 
kapitālsabiedrību valdēs ra-
dus un draugus”, visbiežāk bi-
jis tagadējais Saeimas depu-
tāts, bijušais vicemērs R. 
Mežeckis. Algas un prēmijas 
tur bijušas dāsnas, bet reālie 
darbi tiem nesekoja. 

BEZJĒDZĪGI IEGULDĪTIE 
MILJONI

Kopš “Jūrmalas attīstības pro-
jektu” dibināšanas brīža 2004. gada 
29. oktobrī līdz 2011. gada 30. aprī-
lim Jūrmalas pilsētas pašvaldība 
ieguldījusi uzņēmuma pamatkapi-
tālā 2,7 miljonus latu, no kuriem 
768 106 lati ir naudas līdzekļi, bet 
pārējo summu - vairāk nekā 1,9 
miljonus latu - veidoja astoņi ze-
mes gabali, kas ieguldīti pamatka-
pitālā.

Savukārt Valsts kontroles revi-
denti secinājuši, ka Jūrmalas pilsē-
tas pašvaldība nelietderīgi ieguldī-
jusi “Jūrmalas attīstības projektu” 
pamatkapitālā 768 106 latus, jo as-
toņu gadu laikā kapitālsabiedrība 
nav īstenojusi nevienu būvniecības 
vai attīstības projektu, bet izlietoju-
si 75% no pašvaldības ieguldīju-
miem pamatkapitālā.

Formāli “Jūrmalas attīstības 
projekti” dibināts, lai veicinātu dzī-
vojamā fonda attīstību, nodrošinā-
tu mājokļu un citu nekustamā īpa-
šuma objektu būvniecību un 
atjaunošanu. Saskaņā ar uzņēmu-
ma 2010. gada pārskatu, lai nodro-
šinātu kapitālsabiedrības darbību, 
vidēji 90% izdevumu tiek segti no 
pašvaldības naudas līdzekļu iegul-
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ARVĪDS DEĢIS, 
galvenais redaktors

Iepriekšējās trijās Pašvaldību vēlēšanās Jūrmalā par vēlētāju balsīm 
sacentās 16, 14 un 20 saraksti. Kādi intriģējošie notikumi gaidāmi šo-
reiz? 

Kā jau prognozējām pērnā gada septembrī, zaļzemnieku koalīcija 
vairs nav tik vienota un monolīta, jo līdz ar no zaļajiem izslēgtā mēra 
Gata Trukšņa pāriešanu pie Brigmaņa zemniekiem gan ir novērsta Jūr-
malas nodaļas šķelšanās, taču visiem koalīcijas deputātiem var nepie-
tikt vietu saraksta augšgalā un dažas deputātes jau neoficiāli sāk koķe-
tēt ar citām partijām.

Šoreiz lielāku balsu daļu partiju apvienībai “Saskaņas Centrs” pat ar 
“Parekss Bankas” līdzīpašnieka sievastēvu V. Barinovu, uzlecošo zvaig-
zni Ņikitu Ņikiforovu kā mēra kandidātu u.c. noņems partija “Gods kalpot 
mūsu Latvijai”, kurā iekļausies kandidāti ar vilkmi, kas daudz darījuši 
jūrmalnieku labā – Igors Dreija, Natālija Ābola, Jānis Sokolovs u.c., tā-
pēc Loskutovai uzvara viņas politiskajā nišā vairs nespīd. Radikālajā 
flangā to apdraudēs sociāldemokrātiskā “Par neatkarīgu Latviju” ar uz-
ņēmēju Aleksandru Bašarinu un Jāni Kuzinu, ja viņi tiešām savstarpēji 
vienosies par kandidēšanu. 

Ja “Vienotība” izcīnīs kuluāru kaujas un partijas ģenerālsekretāram 
Artim Kamparam neizdosies deputāti Ivetu Blauu izvirzīt par mēra kan-
didāti, tad iekšējie opozicionāri U. Kronblūms un G. Grūba varētu startēt 
no izdevīgām pozīcijām saraksta augšgalā un tomēr tikt domes krēslos.

“Latvijas Attīstībai” ar saraksta līderi, uzņēmēju Gati Zamuru izveido-
jusi spēcīgu komandu un cer noņemt pusi balsu novājinātai un dezorien-
tētai “Vienotībai”, paceļot un vicinot pretkorupcijas karogu.

“Nacionālā Apvienība” atkal neiegūs vairāk kā vienu, maksimāli di-
vas vietas, jo nodaļas vadītājs Jānis Žugovs ir pamanījies sakašķēties ar 
pārējām Jūrmalas opozīcijas partijām, kā arī individuālo kampaņu agri 
uzsākuši Aigars Tampe un Co, kas vēlas apsteigt partijas biedreni, nesen 
koalīciju pret pašas gribu pametušo deputāti Guntu Liepiņu.

Kaut gan bijušais vicemērs, no “Reģionu alianses” izslēgtais ambicio-
zais demagogs Māris Dzenītis pašlaik ir pieklusis un nebāž galvu laukā 
no ierakumiem, tā ir tikai šķietamība situācijā, kad atkal briest viņa bi-
jušās partijas “Jūrmala – mūsu mājas” starts par eksmēra Raimonda 
Munkevica un viņa domubiedru savāktajiem līdzekļiem.

Visbeidzot savus iepriekšējos rezultātus – līdz 3 vietām varētu uzla-
bot Arnis Ābelīte, Mārtiņš Stulpiņš un viņu līdzgaitnieki no “Tev, Jūrma-
lai!”, kuri līdz šim nav iekodušies varas pīrāgā, ir tīri un šķīsti, kaut 
konstruktīvi valdošo deputātu kritizētāji.

Viens saraksts no priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma 3. febru-
ārī, kad visus tēriņus rūpīgi uzskaitīs KNAB ziņotāji, drīkstēs reklamē-
ties par nepilniem 10 000 eiro. Līdz ar to vinnēs tās partijas, kam ir ie-
tekme uz vietējām avīzēm vai kuru komandā iekļāvušies pieredzējuši 
žurnālisti un piāristi, vai tās, kuras apzināti piekops “partizānu mārketin-
ga” metodes.

Tātad lielākie ieguvēji varētu būt ZZS, “Gods kalpot mūsu Latvijai” un 
“Latvijas Attīstībai”. Ja ziedotāji (piemēram eksmērs Juris Visockis, 
kura dēls Mārtiņš Visockis iepriekš kandidēja – red.) būs dāsni pret go-
dīgo partiju “Tev, Jūrmalai!”, viņi varētu iegūt trešo labāko rezultātu 
šajās politisko zirgu sacīkstēs. Tikai jautājums, kuri šoreiz būs politiskā 
hipodroma tiesneši  un balvu dalītāji – vietējie partiju līderi, oficiālie 
nodaļu vadītāji vai no tautas atrāvušies, iedomīgie Rīgas partiju biroju 
bonzas?

PRIEKŠVĒLĒŠANU CĪŅA 
SOLĀS BŪT SPRAIGA

REDAKTORA SLEJA dījumiem pamatkapitālā.
2005. gadā Jūrmalas dome ap-

stiprināja Jūrmalas pašvaldības 
mājokļu attīstības programmu no 
2006. līdz 2011. gadam, kuras mēr-
ķis bija līdz 2010. gadam bija no-
drošināt ar labiekārtotiem dzīvok-
ļiem vismaz 500 ģimenes, kurām 
nepieciešama palīdzība mājokļa 
jautājuma risināšanā. Tagad – pie-
cus gadus vēlāk redzams, ka tā bija 
utopija jeb tukši solījumi, jo tapa 
uzbūvētas tikai trīs nelielas mājas 
Līču ielā 2, kuru 65 dzīvokļu īrnie-
ki svinīgi saņēma atslēgas no SIA 
“Jūrmalas attīstības projekti” val-
des priekšsēdētāja Andra Jankova-
Priedes, SIA “Jūrmalas namsaim-
nieks” valdes priekšsēdētāja Naura 
Bērziņa un SIA “Re&Re”. 

MUNKEVICA BĪDĪTS 
PROJEKTS

To, ka cilvēki tiešām gaidīja 
jaunos dzīvokļus, apliecināja lielais 
klātesošo skaits mājas oficiālās no-
došanas brīdī. Uz atklāšanu bija ie-
radušies aptuveni četrdesmit jauno 
dzīvokļu īpašnieku, kuri tajā pašā 
dienā saņēma atslēgas un varēja 
sākt pārcelšanos. Dzīvokļi bija pil-
nīgi gatavi dzīvošanai – tajos veikta 
pilna kosmētiskā apdare, kā arī ap-
rīkota vannas istaba un tualete, bet 
virtuvē novietota izlietne ar skapīti.

Līdz jaunās mājas būvniecībai 
un nodošanai ekspluatācijā bija 
garš ceļš ejams. Mājokļu program-
mas autors bija toreizējais domes 
priekšsēdētājs Raimonds Munke-
vics, un neraugoties uz dažādām 
peripetijām, kas notikušas pēdējo 
piecu gadu laikā, viņš Mājokļu 
programmu ir uzskatījis par savu 
rūpju bērnu. Uz jautājumu, vai ir 
gandarīts par rezultātu, tagadējais 
domes priekšsēdētāja padomnieks 
kultūras un sporta jautājumos at-
zīst: «Esmu! Kamēr esam tikuši 
līdz atslēgām, tikmēr daudz ūdens 
aiztecējis un Mājokļu programma 
vairākkārt apturēta, pelta un nici-
nāta. Taču veselais saprāts ir uzva-
rējis! Jūrmalniekiem ir iespēja sa-
ņemt pašvaldības īres dzīvokļus, 
un nākamgad mūsu pilsētā vairs 
rindu uz dzīvokļiem nebūs.»

Turpretī SIA Jūrmalas attīstības 
projekti valdes priekšsēdētājs And-
ris Jankovs Priede atzīst: “Nebija 
viegli, bet, strādājot komandā, arī 
neiespējamais kļūst iespējams. Bi-
rokrātija un dažādi saskaņojumi 
kļūst arvien sarežģītāki un arī dār-
gāki. Tagad, strādājot pie jaunā 
projekta Dīķu ielas daudzdzīvokļu 
namiem, atkal sastopamies ar šķēr-
šļiem un problēmām no dažādu 
uzraugošo struktūru puses. Liela 
daļa no tā varētu arī nebūt.» 

Līdz ar īrnieku iemitināšanos 
jaunuzceltajās mājās, dzīvokļu rin-
da Jūrmalā saruka līdz 243 pašval-
dības uzskaitē dzīvokļa jautājuma 
risināšanai reģistrētām personām. 

Trukšņa nevarīgā taisnošanās
Jūrmalas mērs Gatis Truksnis 

Saeimas Valsts pārvaldes un paš-
valdības komisijas sēdē skaidrojis, 
ka kopumā pēc Valsts kontroles re-
vīzijas Jūrmalas domē tiek strādāts 
četros virzienos, tiek izvērtētas ka-
pitālsabiedrības, tiek definēts, kādā 
veidā notiek uzdevumu došana 
kapitālsabiedrībām, novērtēti to 

darbības rezultāti. Tāpat tikšot iz-
strādāta instrukcija kapitālsabied-
rībām dažādos jautājumos, piemē-
ram, grāmatvedības sakārtošanai. 
Vēl tiekot vērtēta amatpersonu at-
bildība un zaudējumu atgūšana, kā 
arī tiek veikti auditi kapitālsabied-
rībās.

Uz G. Trukšņa taisnošanos, ka 
viņš mēra krēslā ir nokļuvis gan-
drīz reizē ar revīzijas uzsākšanu, S. 
Dolgopolovs ironiski norādīja – 
rodoties sajūta, ka Jūrmalas domē 
viss no nulles sākas ne vien pēc vē-
lēšanām, bet arī pēc katra mēra ie-
vēlēšanas (sasaukumā G. Truksnis 
bija trešais mērs). Saņemot par šo 
repliku aizrādījumu no S. Dolgo-
polova, Jūrmalas domes priekšsē-
dētājs attrauca, ka viņš esot pār-
prasts. Jūrmalas deputātiem tika 
ieteikts uzlabot komunikāciju ar 
iedzīvotājiem. Līdz šim ar to vei-
cies viduvēji – piemēram, G. 
Truksnis svētdien neieradās uz ie-

dzīvotāju rīkotu akciju pret kāpu 
zonas apbūvi Dubultos, skaidrojot, 
ka tas bijis privāts pasākums, uz 
kuru viņš neesot aicināts.

Toreizējā Valsts kontroliere In-
guna Sudraba arī norādīja, ka pēc 
revīzijas tika izstrādāts 21 ietei-
kums Jūrmalas domei, līdz ar to ir 
“jāveic apjomīgs, milzīgs darbs”. 
Sudraba sacīja, ka ir fundamentāli 
jāsakārto sistēma, kas iepriekš ne-
bija sakārtota. Vienlaikus valsts 
kontroliere uzsvēra, ka, piemēram, 
kapitālsabiedrības “Jūrmalas attīs-
tības projekti” darbinieki ir neno-
slogoti, tāpat rodas jautājums, vai 
šādu funkciju īstenošanai bija ne-
pieciešams veidot jaunu struktūru. 
Arī Truksnis (kurš iepriekš tur 
strādājis vadošā amatā – red.) žur-
nālistiem atzina, ka šis uzņēmums 
savu misiju drīz varētu pabeigt.

Uz jautājumu, vai procesā ne-
vajadzētu iesaistīties arī valdībai, 
kas varētu izstrādāt atbilstošus no-
teikumus, Valsts kontroles vadītāja 
Inguna Sudraba atbildēja, ka valdī-
bai šajā procesā nevajadzētu iesais-
tīties, jo ir ārkārtīgi maz pašvaldī-
bu, kurām ir daudz 
kapitālsabiedrību, un pašvaldību 
kapitālsabiedrību vadīšanā nepie-
ciešama “pavisam cita filozofija”.

Kā jau ziņots, Valsts kontroles 
revīzijā secināts, ka Jūrmalas pilsē-
tas pašvaldība, uzdodot atsevišķu 
pārvaldes uzdevumu veikšanu un 
pakalpojumu sniegšanu pašvaldī-
bas komercsabiedrībām, nav no-
drošinājusi Valsts pārvaldes iekār-
t a s 
likuma prasību izpildi - organizēt 
pārvaldi pēc iespējas efektīvi, pār-
valdes institucionālo sistēmu pa-
stāvīgi pārbaudot un pilnveidojot. 
Pašu kapitālsabiedrību neekono-

miskas un normatīvo aktu prasī-
bām neatbilstošas darbības rezul-
tātā pakalpojumu saņēmēji 
- jūrmalnieki - par dažādiem pa-
kalpojumiem ir pārmaksājuši vis-
maz 402 000 latu. Rēķinos par ka-
pitālsabiedrību pakalpojumiem ir 
iekļautas ekonomiski nepamatotas 
cenas, kuras veido kapitālsabiedrī-
bu darbinieku nepamatoti lielais 
atalgojums, izdevumi, kas radu-
šies, neievērojot publisko iepirku-
mu procedūras, kā arī izmaksas 
par dienesta auto izmantošanu 
privātām vajadzībām un citi izde-
vumi, konstatējusi Valsts kontrole. 
Valsts kontrole secinājusi, ka revi-
dējamajā laika posmā (no 2009. 
gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. 
aprīlim), kad G. Truksnis jau bija 
pašvaldības izpilddirektors un pēc 
tam ieņēma mēra amatu, notralli-
nāti pašvaldības un kapitālsabied-
rību līdzekļi vismaz 1,2 miljonu 
latu apmērā.

Prokuratūra, izvērtējot Valsts 
kontroles ziņojumu par revīzijā at-
klāto izšķērdību Jūrmalas pašvaldī-
bā, pēc piekritības to pārsūtīja Ko-
rupcijas novēršanas un 
apkarošanas birojam (KNAB) un 
Valsts policijai. Valsts policijas Rī-
gas reģiona pārvaldē (RRP) saistī-
bā ar šo atzinumu sākts krimināl-
process par piesavināšanos lielā 
apmērā un dienesta stāvokļa ļaun-
prātīgu izmantošanu mantkārīgā 
nolūkā. 

MĒRA UZKRĀJUMI 2011. 
GADĀ PIEAUGA PAR 13 
500 LATIEM

Jūrmalas mērs Gata Trukšņa 
uzkrājumi 2011. gadā palielināju-
šies par aptuveni 13 500 latiem, lie-
cināja viņa Valsts ieņēmumu die-
nesta publiskojamo datu bāzē 
pieejamā valsts amatpersonas dek-
larācija par 2011.gadu. Zīmīgi, ka 
2010. gadā Trukšņa ienākumi bija 
24 699 lati. Algā Jūrmalas domē 
viņš saņēma 15 123 latus, bet pārē-
jo - banku uzkrājumu procentos 
un amatos gan “Jūrmalas siltumā”, 
gan pašvaldības SIA “Jūrmalas at-
tīstības projekti”. Te komentāri lie-
ki.

DOMI PALIEK ZEM 
SAEIMAS LUPAS

Pašvaldības kapitālsabiedrības, 
neievērojot normatīvajos aktos no-
teiktos aizliegumus no 2009. gada 
līdz 2011. gada 30. aprīlim, darbi-
niekiem ir nepamatoti aprēķināju-
šas un izmaksājušas darba samak-
su vismaz 218 000 latu apmērā. VK 
ir konstatējusi arī nepamatotus iz-
devumus vairāk nekā 120 000 latu 
apmērā atalgojumiem 11 pašvaldī-
bas kapitālsabiedrībās, nosakot 
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valdes locekļiem un kapitāldaļu 
turētāja pārstāvjiem normatīva-
jiem aktiem neatbilstošu atalgoju-
mu un izmaksājot prēmijas, kā arī 
bez pamatota iemesla vairākkārt 
mainot valdes locekļus. Divu gadu 
laikā 67 amatpersonas ir atceltas 
pirms pilnvarojuma termiņa bei-
gām, kā atcelšanas iemeslu 39 gadī-
jumos norādot uzticības zaudēša-
nu vai 28 gadījumos nenorādot 
vispār, un tām ir izmaksātas līgu-
mos paredzētās kompensācijas, se-
cināts revīzijā. Saņemot vairākas 
sūdzības un pat lūgumus atlaist 
Jūrmalas pilsētas pašvaldību, Saei-
mas Valsts pārvaldes un pašvaldī-
bas komisija apņēmusies sekot kat-
ram pašvaldības solim. Gadījumā, 
ja netiek pildīti Valsts kontrolei 
(VK) dotie solījumi, varēja lemt pat 
par domes atlaišanu un valsts pār-
valdnieka iecelšanu.

SOLĪJA UZCELT VĒL 300 
DZĪVOKĻU

“Jūrmalas attīstības projektu” 
darba kārtībā bija saskaņojumi, lai 
varētu sākties divu divpadsmitstā-
vu ēku būvniecība Dīķu ielā. Ko-
pumā šajās mājās būtu 142 vienis-
tabas un 24 divistabu dzīvokļi. 
Konkurss par būvniecību jau bija 
noslēdzies, un tajā tāpat kā Līču ie-
las projektā, uzvarēja kompānija 
Re&Re. Vaicāts, vai būvnieki ir go-
dam tikuši galā ar iepriekšējo pro-

jektu, Andris Jankovs Priede stāsta: 
«Kopumā būvniecības kvalitāte ir 
ļoti laba. Kā jau visos būvobjektos, 
arī šoreiz neesam iztikuši bez ma-
zām kļūmēm un nepilnībām. Taču 
tie ir tikai sīkumi. Atgādināšu, ka 
mājas tika uzbūvētas astoņu mēne-
šu laikā. Tāpēc, noskaidrojoties 

jaunā iepirkuma uzvarētājiem, mēs 
varējām mierīgi uzelpot un zinām, 
ka viss būs kārtībā. Laika gan ir pa-
licis pavisam maz – ja tuvāko nedē-
ļu laikā būvniecību neuzsāksim, 
tad apdraudēts ir arī gala nodoša-
nas termiņš.” Papildus jau piemi-
nētajām divpadsmitstāvu ēkām, ri-
sinot mājokļu jautājumu, ir 
izstrādāts projekts ēkas Skolas ielā 
44 rekonstrukcijai. Savulaik šī ēka 
bija Policijas akadēmijas pārziņā, 
bet tagad pašvaldība tajā ierīkos 
130 mazgabarīta vienistabas dzī-
vokļus. Pēc jauno projektu pabeig-
šanas, kas ieplānota līdz nākamā 
gada vasarai, Jūrmalas pilsētā rin-
das uz dzīvokļiem vairs nebūs! Ja 
radīsies nepieciešamība, projekts ir 
sagatavots un vieta rezervēta vēl di-
vām divpadsmitstāvu ēkām Dīķu 
ielā 3. Andris Jakovs Priede uzsver: 
“Ap 25% no kopējās tāmes vērtības 
veido komunikāciju un pievadceļu 
izbūve, jo pagaidām Dīķu iela nav 
apdzīvota, kaut arī apkārtne ir lab-
vēlīga dzīvošanai. Daudzi raizējas, 
ka māja atradīsies purvainā vietā, 
tāpēc gribu nomierināt – vienlai-
kus ar mājas celtniecību tiks veikta 
arī teritorijas un tuvākās apkārtnes 
meliorācija, kas pilnībā mainīs vie-
tas gruntsūdeņu līmeni. Līdz ar 
jaunās mājas būvniecību šī vieta 
atdzīvosies.”

GRIGULES JŪRMALAS 
FAKTORS

Politikā Iveta Grigule, kura ag-
rāk bijusi Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras departamenta 
direktore, kora “Latvija” direktore, 
organizējusi “Hanzas dienas” un 
jahtu regati, ir vairāk nekā desmit 
gadus. Kādā reklāmrakstā I. Grigu-
le atceras, ka politikā viņu iesaistījis 
bijušais vīrs, kurš 2001. gadā ietei-
cis kandidēt Mārupes domes vēlē-
šanās. Viņa arī tika ievēlēta un pat 
kļuva par priekšsēdētāja vietnieci. 
Šis bijušais vīrs ir LPP/LC biedrs, 
Saeimas deputāts Romāns Mežec-
kis. Pēc “Dienas” rīcībā esošās ne-
oficiālās informācijas, R. Mežeckis 
veidojis viņas individuālo reklāmas 
kampaņu pirms Saeimas vēlēša-

nām. Visai zīmīga ir I. Grigules 
saistība ar Jūrmalu, par kuras do-
mes deputāti viņa neveiksmīgi 
centās kļūt 2005. gadā, kad LZP 
saraksts ieguva 436 balsis, ar ko ne-
pietika, lai iekļūtu domē, bet I. Gri-
gule ar 119 plusiem bija izvirzīju-
sies no ceturtās uz pirmo vietu 

sarakstā. I. Grigule nav jūrmalnie-
ce, bet viņai Jūrmalā tolaik piede-
rēja dzīvoklis, kas ļāva kandidēt. 
Pirms pašvaldību vēlēšanām 2009. 
gadā I. Griguli par palīdzi ar Ls 900 
algu pirms nodokļu nomaksas dar-
bā pieņēma toreizējais Jūrmalas 
domes izpilddirektors, šābrīža 
mērs Gatis Truksnis. Deputāte 
skaidrojusi, ka G. Truksni pazīst 
kopš studiju gadiem un 1987. gadā 
abi bijuši vienā studentu celtnieku 
vienībā. LETA arhīvā pat atrodama 
I. Grigules sūtīta preses relīze: «Jūr-
malas pilsētas izpilddirektors kan-
didēs Jūrmalas pašvaldības vēlēša-
nās.» Tas liecina, ka viņas darbība 
bijusi cieši saistīta arī ar G. Trukšņa 
tēla spodrināšanu. G. Truksni ievē-
lēja no pēdējās vietas sarakstā, bet 
I. Grigule, kuru 2009. gada vēlēša-
nās atkal ievēlēja Mārupes novada 
domē, kļuva par mūsu apskatāmās 
pašvaldības SIA “Jūrmalas attīstī-
bas projekti” valdes priekšsēdētāju. 
Pavisam īsu brīdi viņa bija arī SIA 
“Dzintaru koncertzāle” valdes lo-
cekle, turklāt vienā dienā ar viņas 
iecelšanu pie labi apmaksātas vie-
tas SIA “Jūrmalas ūdens” nonāca 
arī R. Mežeckis.

ZINĀTKĀRAIS VISOCKIS
Kad deputāts Juris Visockis 

(Vienotība) uzrakstīja Jūrmalas 
domes priekšsēdētājam Gatim 
Truksnim deputāta pieprasījumu, 
ar kuru vēlējās izzināt pašvaldības 
SIA “Jūrmalas namsaimnieks, SIA 

“Jūrmalas attīstības projekti” un 
SIA “Dubultu šķelda” saimniecisko 
un finanšu darbību, kā arī par mi-
nēto pašvaldības kapitālsabiedrību 
valdes locekļu atalgojumu. 2011. 
gada janvārī domes izpilddirektora 
p.i. Valdis Vītoliņš nosūtīja J. 
Visockim apjomīgu atbildi, kas lie-

lākoties sastāvēja no sarežģītiem 
likumpantu skaidrojumiem, beigās 
ne bez aizkaitinājuma atgādinot, ka 
«deputāts ir politiķis, kas ievēlēts ar 
nolūku pārstāvēt noteiktas sabied-
rības intereses lēmējvaras sistēmā 
un nav identificējams ar izziņas 
iestādi un tās pilnvarām». Sak, ne-
aizmirsti, Visocki, tu neesi nekāda 
policija!

Bet «policists» J. Visockis, sa-
gaidījis atbildi, īpaši nebrīnījās: 
daudz kas jau ir zināms, bija vaja-
dzīgs vien domes oficiāls apstipri-
nājums tam, par ko runā gan do-
mes gaiteņos, gan pilsētnieku 
virtuvēs. SIA “Jūrmalas attīstības 
projekti”, kas ar domes līdzdalību 
un tās ieskaitītu 30 000 latu pa-
matkapitālu radās 2004. gadā, pēc 
J. Visocka domām, nebija izdarī-
jusi ne tik, cik melns aiz naga. Vēl 
vairāk: 2005. gadā dome no pa-
matbudžeta ««mājokļu attīstības 
programmas administrēšanai» 
šajā SIA ieskaitīja 28 362 latus, bet 
no speciālā budžeta – 66 638 la-
tus. Apstiprinot 2007. gada bu-
džetu, dome ieskaitīja 200 000 
latu, savukārt, palielinot SIA pa-
matkapitālu, ieguldīja tajā nekus-
tamos īpašumus, kuru kopīgā tir-
gus vērtība ir vairāk nekā miljons 
latu, norādot, ka minētie pašval-
dības īpašumi esot nepieciešami, 
lai realizētu pašvaldības mājokļu 
attīstības programmu 2006.–
2011. gadam. 2010. gadā dome 
bija pieņēmusi lēmumu palielināt 

SIA pamatkapitālu par 1 999 304 
latiem ar mērķi: segt daudzdzī-
vokļu mājas Jūrmalā, Līču ielā 2, 
būvniecības izmaksas. Ēkas celt-
niecība nesaprotami tiek noteikta 
kā prioritāte – par spīti ekonomi-
kas dižķibelei, kas nopietni bija 
skārusi arī Jūrmalu.

Savā pieprasījumā Juris Visoc-
kis rakstīja: “Līdz šim pašvaldības 
SIA “Jūrmalas attīstības projekti”, 
pēc manā rīcībā esošās informāci-
jas, nav veikusi nekādu reālu darbī-
bu, kas vērsta uz mājokļu attīstības 
programmas realizāciju, tādējādi 
rodas iespaids, ka sabiedrība neat-
taisno tās dibināšanas un pastāvē-
šanas mērķi.» Pilnīgi loģisks, pro-
tams, ir J. Visocka sekojošais 
jautājums: kāpēc tiek maksātas lie-
las algas SIA valdes locekļiem, ja 
nekāda saimnieciska darbība ne-
notiek? Nepagāja ne seši gadi, kad 
domes dāsni apmaksātā SIA bei-
dzot kaut ko sāka «īstenot». Bet, 
piedodiet, ko tā darīja visus šos ga-
ros gadus? Neko sevišķu: galveno-
kārt algoja savus valdes locekļus. 
Valdes priekšsēdētājs Andris Jan-
kovs-Priede saņēma 1247 latus 
mēnesī, valdes locekļi Maksims 
Burčenko un Aleksejs Volkovs (L. 
Loskutovas civilvīrs – red.) – pa 
500 latiem. Uz NRA jautājumu – 
«ko darīja šī SIA laikā no 2004. līdz 
2011. gadam?» – īsti nevarēja atbil-
dēt arī domes sabiedrisko attiecību 
uzturētājs Reinholds Pelše, mēģi-
nādams vien skaidrot, ka šī SIA 
«pašlaik veic darbus saistībā ar vai-
rākiem projektiem». J. Visockis, 
nebūdams mierā ar izplūdušajām 
atbildēm, kas viņam tika sniegtas 
kā deputātam, kopā ar citiem opo-
zicionāriem nolēma rakstīt sūdzī-
bu vēstuli toreizējam ministram 
Raimondam Vējonim.

JŪRMALAS DOME LIETOJA 
DIENVIDU TILTA SHĒMAS

“Dienas Bizness” savulaik zi-
ņoja, ka Jūrmalas dome nolēmusi 
būvēt dzīvokļus mazturīgajiem 
par 750 Ls/kvadrātmetrā. Pašval-
dības SIA “Jūrmalas attīstības 
projekti” šim nolūkam ņemšot 
vairāk nekā sešu miljonu Ls kre-
dītu. Līdzīgi kā Dienvidu tilta 
būvniecībā, arī Jūrmalas dome sā-
kotnēji noslēdza līgumu par būv-
niecību, attīstītājs ņēma kredītu, 
bet nodokļu maksātāji – jūrmal-
nieki par to visu maksāja, īpaši 
nekurnēdami. Papildus Jūrmalas 
dome pieņēma lēmumu par 42 
500 latiem palielināt SIA “Jūrma-
las attīstības projekti” pamatkapi-
tālu, ieguldot pilsētai piederošus 
zemesgabalus. Pamatkapitālā ie-
guldītajiem zemesgabaliem AS 
“BDO” noteiktā cena bija krietni 
zemāka nekā bilances vērtība, kas 
izsauca vairāku domājošu dom-
nieku neizpratni un sašutumu. 
Jautrākais bija tas, ka laikā, kamēr 
bija jāsamazina pašvaldības uzņē-
mumu izdevumi, SIA “Jūrmalas 
attīstības projekti” noslēdza vai-
rākus iepirkumu līgumus par 
summu līdz 10 tūkstošiem latu 
katram, pērkot dažādus konsultā-
ciju pakalpojumus. Viens līgums 
noslēgts par publiskā tēla uzlabo-
šanu ar Rīgas domes Pilsētas attīs-
tības departamenta sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāju Mariju 
Ābeltiņu par 9600 latiem. 

NUMURA TĒMA

???

FRAGMENTS NO 
INTERVIJAS NRA

– Slavenā pašvaldības SIA 
“Jūrmalas attīstības projekti” 
būvniecība? Valsts kontrole at-
klāja kārtīgu izšķērdēšanu, ko 
veikusi šī SIA.

– Par to vēl parunāsim. Bet 
vēl ir Skolas ielas un Dīķu ielas 
projekts, un, ja šie projekti rea-
lizēsies, tad tas nozīmēs, ka dzī-
vokļu rinda Jūrmalā ir beigusi 
eksistēt. Ja skatāmies uz budže-
tu, pilsētas vēlmju saraksts ir 
daudz garāks nekā dotās iespē-
jas, un es būtu priecīgs, ja būtu 
vairāk naudas, ko ielikt ceļu un 
ielu remontā. Kas attiecas uz 
“Jūrmalas attīstības projektiem” 
(JAP)...

– Jā, šajā pašvaldības uzņē-
mumā 1,8 miljoni latu izlietoti 
nelietderīgi, tā pamatkapitālā 
nelikumīgi ieguldīti 768 000 
latu no pašvaldības līdzekļiem, 
gadiem ilgi saņemtas algas par 
nekā nedarīšanu... To atzinusi 
Valsts kontrole.

– Tie ir zemes gabali, kas ie-
guldīti, tie nekur nav aizvesti 
vai iebāzti kabatā. Uzņēmums 
JAP tika radīts, lai varētu nor-
māli dabūt kredītus celtniecī-
bai. Un tā dievišķā konstrukcija 
bija tāda, ka aizdevumu ņem 
nevis pašvaldības budžets, bet 
gan pašvaldības SIA, kas realizē 
dzīvojamo māju projektus, un 
pamatkapitālā šim uzņēmu-
mam vajadzīga zeme, uz kuras 
šos projektus realizēt. Viņi arī 
meklē bankas, kas būtu ar mie-
ru pret jaunuzceltā objekta un 
zemes ķīlu kreditēt būvniecību. 
Kad dzīvokļi gatavi, tur iemiti-
na īrniekus. Pašvaldībai ir ie-
spēja šos dzīvokļus izpirkt.
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VALDA DZĒRVES APBALVOJUMS:
04.05.2011. kā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
Rīgas reģiona pārvaldes Dienesta nodaļas vecākais inspektors, 

virsleitnants tiek iecelts par Viestura ordeņa kavalieri – par 
pašaizliedzīgu un augsti profesionālu dienestu, lielu personīgo 

ieguldījumu sarežģītu un bīstamu ugunsgrēku dzēšanā un cilvēku 
glābšanā, īpaši Rīgā un Rīgas reģiona novados. 

ANDRIS LAPIŅŠ. 

Valsts Ugunsdzēsības un 
Glābšanas dienesta Rīgas re-
ģiona pārvaldes 4. daļas (Jūr-
malas pilsētas) komandieris, 
majors Valdis Dzērve jau vai-
rākus gadus vada Jūrmalas 
ugunsdzēsējus un arī pats sa-
vulaik ir iesaistījies dažādās 
glābšanas operācijās (piemē-
ram glābšanas darbos Maxi-
mas traģēdijā Zolitūdē). 

Kāds bija 2016. gads Jūr-
malas VUGD darbiniekiem, 
salīdzinot ar iepriekšējo?

Ja salīdzinām abus gadus, šo-
gad Jūrmalā nav noticis vairāk 

ugunsnelaimju. Jūrmalā mazāk 
degušas koka mājas. Kā parasti, ie-
sākoties apkures sezonai, vairāk 
deg privātmājas un citi nami. Tas 
saistās ar apkures iekārtu darbību, 
kas nav uz to brīdi sagatavotas ap-
kures uzsākšanai. Aicinām jūr-
malniekus savlaicīgi parūpēties 
par apkures iekārtu gatavību zie-
mas sezonai. 

Cik notika tā saucamie 
“nopietnie ugunsgrēki”? Vai 
glābējiem nācies piedalīties 
autoavāriju seku glābšanas 
darbos?

Ja runājam par nopietniem 
ugunsgrēkiem, tad gada laikā tie 
bija divi. Viens no šiem ugunsgrē-
kiem bija traģisks – bojā gāja cilvē-
ki. Protams, ir arī ugunsgrēki, ku-
ros spējam izglābt cilvēku dzīvības. 
Pēc ārstēšanās medicīnas iestādēs, 

viņi atgriežas normālā dzīvē.
Nereti mūsu pusē notiek auto-

avārijas, tāpēc mēs – glābēji ope-
ratīvi ierodamies notikuma vietā, 
lai no avarējušiem spēkratiem at-
brīvotu cilvēku ķermeņa daļas. 
Par laimi, cilvēki arī šajos gadīju-
mos izdzīvo un atgriežas normālā 
dzīvē.

Kā notiek jaunatnes audzi-
nāšana drošības sakarā?

Jūrmalas skolās un pirmskolas 
izglītības iestādēs regulāri organi-
zējam speciālās “VUGD dienas” 
jaunajai paaudzei. Stāstam to, cik 
smagi ugunsgrēka dzēšanas sāku-
mā ir mūsu darbiniekiem, kas lieto 
elpošanas aparātu. No bērnu un 
arī pieaugušo puses šajā ziņā ir lie-

la interese. Mēs vienmēr aicinām 
cilvēkus ierasties arī pie mums, 
kur var iepazīties ar jaunāko tehni-
ku un aprunāties ar kādu no 
ugunsdzēsējiem.

Arī Ugunsdzēsēju dienā 17. 
maijā organizējam Atvērto durvju 
dienas Jūrmalā, kurās ikviens tiek 
iepazīstināts ar mūsu darbu un no-
vitātēm.

Vai Jūrmalā tiek praktizē-
tas ārvalstu parašas, kad no 
kokiem tiek glābti kaķi, kas 
paši netiek lejā?

Joprojām mēs pildām šos pie-
nākumus. Pēdējo mēnešu laikā 
mēs vismaz divas reizes esam 
braukuši uz notikuma vietām, lai 
noceltu no kokiem kaķus. Aici-
nām arī turpmāk iedzīvotājus zva-
nīt mums līdzīgos gadījumos.

Vai Jūrmalas VUGD saņem 

jaunāko tehnisko aparatūru? 
Kā tiek atjaunots VUGD auto-
parks?

Tehnikas ziņā viss ir kārtībā: 
Mūsu VUGD teritoriālajā struk-
tūrvienībā darbojas divas autocis-
ternas Dubultos, bet pa vienai – 
Slokā, Ķemeros un Bulduros. 
Dubultos mums ir pieejamas au-
tokāpnes: šajā ziņā mums ir laba 
ziņa. Nesen no Iekšlietu Ministri-
jas saņēmām pilnīgi jaunas auto-
kāpnes ar grozu, kuru garums ir 
42 metri (izbīdītā stāvoklī). Ie-
priekšējo autokāpņu garums bija 
30 metri (tās bija saglabājušās vēl 
kopš PSRS laikiem), tāpēc glābša-
nas darbus nu varam veikt citā 
kvalitātē. 

VUGD nereti piedalās arī 
glābšanas darbos uz ūdens. 
Kā veicās šajā jomā?

Jā, mums ir divas laivas, bet 
trešā pagaidām ir aizvesta uz Rīgu. 
Glābšanas darbos uz ūdens mums 
palīdz Pašvaldības policijas glābša-
nas speciālisti. Vasaras sezonā Paš-
valdības policijas paspārnē strādā 
padsmit glābēju. Tur darbojas vai-
rākas glābšanas stacijas. Ja pēkšņi 
notiek kādi lieli glābšanas pasāku-
mi, tad, apvienojot spēkus, veicam 
lielus darbus. Paldies Dievam, pē-
dējā laikā nekas traģisks nav bijis 
(vasarā jūras līcī iepūta cilvēkus, 
bet viss beidzās labi).

Kādu atceraties laiku, kad 
piedalījāties Zolitūdes Maxi-
mas traģēdijas izsaukumā?

Tajā liktenīgajā dienā 2013. 
gada 21. novembrī es biju devies 

Valdis Dzērve: 
„VUGD vīri 
Jūrmalā 
gatavi palīdzēt 
ikvienam”

uz mājām. Informāciju par nega-
dījumu Zolitūdē sadzirdēju pa rā-
ciju. Ja tā būtu izslēgta, vēlāk tik un 
tā pienāktu zvans uz mobilo tālru-
ni. Ar laiku nojautu, cik tas viss ir 
nopietni, ka notikusi traģēdija.

Ierodoties Zolitūdē, mūsu pir-
mais uzdevums bija apzināt ēkas 
plānojumu, taču drīz vien tiku no-
rīkots svarīgākam uzdevumam – 
meklēt un glābt vēl dzīvos, bet se-
koja otrais nogruvums. Nebiju 
starp tiem, kuri paguva izskriet...

Laikam biju piedzimis laimes 
krekliņā, jo mani izglāba nestan-
darta VUGD glābēju ķivere, ko iz-
manto glābēji ASV. Lai gan trau-
mas guvu, tomēr pēc vairāku 

nedēļu un mēnešu ārstēšanās at-
griezos ierindā un dienestā. 

Vai uz Valsts Proklamēša-
nas gadadienu tika apbalvots 
kāds no Jūrmalas VUGD pār-
stāvjiem?

Dienesta apbalvošanai tika iz-
virzīti trīs jūrmalnieki: Lauris 
Žerdiņš, Andris Vismanis un Mā-
ris Vārtukapteinis. Šie cilvēki sa-
ņēma apbalvojumus no valsts. Ja 

vērtē godīgi, apbalvošanai varētu 
izvirzīt visus mūsu darbiniekus, 
jo visi gada laikā strādā ar sirdi un 
dvēseli. 

Ja nemaldos, bija gadī-
jums padomju gados, kad 
ugunsdzēsēji uz notikuma 
vietu ieradās bez ūdens, ar 
tukšu ūdens bāku, lai gan tur-
pat atrodas Lielupe. Vai tas 
rakstāms vēstures lapās?

Tas ir mīts, ka ugunsdzēsēji uz 
karsto punktu atbrauc bez ūdens. 
Par padomju laikiem man infor-
mācijas nav. Man šķiet, ka iedzīvo-
tāji sākuši vairāk ticēt ugunsdzēsē-
jiem. Analizējot šogad notikušos 
ugunsgrēkus pilsētā, visi ir no-
dzēsti kvalitatīvi. Tāpēc par savu 
padoto darbinieku profesionālo 
sagatavotību noteikti varu teikt ti-
kai tos labākos vārdus. Es lepojos 
ar viņiem!

Iestājusies ziema, ko ļoti 
gaida bļitkotāji, kas nereti 
kāpj uz ledus arī tad, kad to 
nevar vēl darīt. Jūsu komen-
tārs?

Ikvienu zemledus makšķer-
nieku aicinu domāt ar galvu un 
nebūt pārgalvīgiem. Sen zināma 
patiesība – ledus nekad nav drošs, 
arī tad, ja gaisa temperatūra pie-
turas krietnos mīnusos. Var būt 
arī tā, ka vienā vietā ledus bie-
zums ir 10-20 cm, bet nākamajā 
vietā, pēc 3 līdz 4 metriem, tā bie-
zums var jau būt vairs tikai trīs 
centimetri. Aicinām zemledus 
makšķerniekus izmantot speciā-
lās makšķernieku vestes un tēr-
pus. Tie tomēr spēj izglābt cilvēku 
briesmu gadījumos. 
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tiks par reālu tirgus cenu, bet tie, 
kuru gaidas ir pārvērtētas, - atbirs. 
Tā uzskata NĪ jomas speciālists, 
Latvijas nekustamo īpašumu darī-
jumu asociācijas LANĪDA biedrs, 
SIA “Real Estate Jurmala” valdes 
loceklis Igors Daņiļevičs, sakot, ka 
īpašumu tirgum un tajā strādājo-
šajiem jāpieņem šī diagnoze, jā-
sauc lietas īstajos vārdos un “jāiz-
slimo vīruss”, lai atgrieztos ar 
jauniem spēkiem un jaunu piere-
dzi.

I. Daņiļevičs norāda, ka nav sa-
protams, vai tas ir pircēja vai pār-
devēja tirgus. Projektu īpašnieki, 
nosakot īpašuma cenu, ne vienmēr 
īsti saprot, kādas ir patiesās gala 
patērētāja prasības. Savukārt pir-
cējs nevar atrast sev piemērotu 
piedāvājumu, lai gan tirgū to ir 
daudz. Kā piemēru I. Daņiļevičs 

min Jūrmalu, kur vēl “buma” laikā 
tika sabūvēts ļoti daudz dzīvokļu 
(pašlaik Jūrmalā pieejami ap 700 
dzīvokļu), nedomājot, kādas ir pir-
cēja patiesās vēlmes.

Eksperts norāda uz problēmu: 
2000. gadu sākumā uzbūvētie mā-
jokļi, kuri stāv un vēl gaida savu 
pircēju, jau ir morāli un arī fiziski 
novecojuši, tiem atkal ir nepiecie-
šamas investīcijas, lai tos savestu 
kārtībā un izveidotu tādu “preci”, 
ko tirgus pieprasa. Arī banku NĪ 
kompānijām ir daudz objektu ar 
“nesaprotamiem” īpašumiem, un 
neziņu, ko ar tiem turpmāk darīt. 
“Domāju, ka ap 2018. gadu šos 
īpašumus būs jāatzīst par nelikvī-
diem un jāpieņem sāpīgs lēmums 
par to norakstīšanu zaudējumos,” 
saka eksperts.

Viņš atgādina, ka kredītu doša-
nas buma laikā nopirktie īpašumi 
pašlaik nonāk tirgū par cenu, par 
kādu tie bija kādreiz nopirkti, jo 
tās īpašnieki vairāk nespēj pildīt 
savas kredītsaistības bankas priek-
šā. “Ir arī cits pamatojums pārāk 
augstai cenai, ko prasa par īpašu-
mu: piemēram, milzu summas, 
kas ieguldītas remontā. Nu un tad? 
Īpašums maksā tik, cik tas maksā. 
Tirgū pastāv trīs īpašuma cenas un 
divas no tām ir neprecīzas. Pirmā 
un otrā ir “nepareizās”, jo tās ir āt-

rās realizācijas cenas, bet trešā ir 
pareizā – tā ir tirgus cena, kādu 
naudas summu pašreizējā situācijā 
pircējs ir gatavs maksāt. Tie, kuri 
prognozē tirgus sabrukumu, kļū-
dās. Sabrukuma nebūs, vienkārši 
vienā brīdī mākslīgi sadārdzinātā 
pārdevēja cena pārvērtīsies par 
normālu, tirgus cenu,” uzskata I. 
Daņiļevičs.

Ekonomisku un politisku ap-
svērumu dēļ ļoti būtiski samazinā-
jusies nerezidentu interese par 
Latvijas īpašumiem. Termiņuztu-
rēšanās atļauju izsniegšana apmai-
ņā pret īpašuma iegādi bija īstajā 
brīdī, lai pēc finanšu krīzes veici-
nātu ārvalstu pircēju interesi par 
Latviju un atdzīvinātu tirgu. “Paš-
laik, ja arī notiek darījumi ar nere-
zidentiem, labvēlīgais emocionā-
lais fons nu ir zudis, tagad katram 

klientam ir savs stāsts, savs ie-
mesls, kāpēc tas pērk īpašumus 
Latvijā. Vairāk novērojama racio-
nāla pieeja: vai tā būtu investīcija, 
lai vēlāk šos īpašumus izīrētu, vai 
nu tas ir ieguldījums savā, iespē-
jams, nākamajā dzīvesvietā. To-
mēr pēdējā laikā attieksme pret 
nerezidentiem ir ļoti mainījusies: 
“austrumu” nerezidentam, pat ar 
vistīrāko biogrāfiju un vislabāko 
gribu, daži esošie ierobežojumi 
kļūst nepārvarami. Pašlaik izvei-
dojās situācija, ka gaidot bagāto 
ārvalstu investoru, sēžam uz sa-
viem īpašumu portfeļiem, vietē-
jiem nepārdodam, cenu arī nemai-
nām... Cik ilgi tā gaidīsim? Kas 
būs, ja bagātais ārzemnieks nemaz 
neatnāks?” retoriski jautā I. Daņi-
ļevičs. Nākotnē lūkojoties, ek-
sperts neredz, ka varētu veidoties 
lielas ārvalstnieku pircēju grupas, 
kurus varētu interesēt īpašumi 
Latvijā par tādām cenām un tādā 
kvalitātē, kā tas ir pašlaik.

“Pozitīvi, ka beidzot varam 
sākt runāt par vietējo pircēju, ku-
ram bankas atsākušas piedāvāt 
kredītus, tomēr tādu darījumu nav 
daudz. Pēdējo mēnešu laikā vietē-
jais tirgus ir mazliet “iekustējies”, 
ko veicina zemi kredītprocenti – 
ap 2.5% gadā. Tomēr vietējo pircē-
ju darījumu lielākais īpatsvars sa-

stopams īpašumu grupā līdz 100 
tūkst. eiro. “Redzam, ka mūsu pir-
cējs galvenokārt iegādājas ekono-
miskus mājokļus. Latvijā jaunām 
ģimenēm vajadzība pēc dzīvok-
ļiem cikliski pastāv, šodien šī ak-
tualitāte ir diezgan asi jūtama, to-
mēr tirgus viņiem nepiedāvā 
atbilstošu preci, jo līdz šim tika 
radīti projekti ne pēc tām kategori-
jām, ko vietējais pircējs var atļau-
ties,” secina I. Daņiļevičs.

JŪRMALAS DZĪVOKĻU 
TIRGŪ AKTIVITĀTE 
PIEAUGA PAR 12%

Pērnā gada trešajā ceturksnī, 
salīdzinot ar iepriekšējo periodu, 
Jūrmalas dzīvokļu tirgū aktivitāte 
pieaugusi par 12%, sasniedzot vi-
dēji 60 līdz 65 darījumus mēnesī, 
bet kopējā darījumu summa bija 
18,4 miljoni eiro, kas ir pēdējo 
divu gadu maksimums un divreiz 
vairāk nekā otrajā ceturksnī, teikts 
nekustamo īpašumu kompānijas 
“Latio” jaunākajā mājokļu tirgus 
pārskatā.

Pēc “Latio” pārstāvju skaidro-
tā, lielais kopējās summas pieau-
gums saistīts ar 3. jūnijā notiku-
šiem darījumiem kopsummā par 
3,6 miljoniem eiro jaunajā “pre-
mium” klases projektā “Legend” 
Bulduru prospektā. Tāpat minēts, 
ka savukārt Jūrmalas jauno pro-
jektu dzīvokļu tirgū 2016. gada 
trešajā ceturksnī darījumu skaits 
pieauga par 37%, sasniedzot 41 da-
rījumu par 9,5 miljoniem eiro.

Nerezidentu veiktie darījumi 
veido apmēram pusi no kopējā da-
rījumu skaita jaunajos Jūrmalas 
projektos, informē “Latio”, atzīmē-
jot, ka vienlaikus rezidentu veikto 
darījumu skaits šogad deviņos mē-
nešos ir pieaudzis par 57%. Jauno 
projektu dzīvokļu tirgū 2016. gada 
trešajā ceturksnī notika 22% no vi-
siem dzīvokļu darījumiem Jūrma-
lā, taču šo darījumu kopējās sum-
mas īpatsvars tirgū sasniedza 52%. 
Lielākais darījumu skaits bijis 
Kauguros, kur lielā piedāvājuma 
dēļ ļoti aktīvs ir sērijveida dzīvokļu 
tirgus. Darījumu summas Kaugu-
ros ar līdzvērtīgiem īpašumiem ir 
zemākas nekā Rīgā, turpretī vidē-
jais darījums Jūrmalas jaunajos 
projektos ir aptuveni divas reizes 
dārgāks nekā Rīgā.

Gandrīz pilnībā uz vietējo pir-
cēju orientētajā Jūrmalas sērijvei-
da dzīvokļu tirgū notikuši vidēji 45 
līdz 50 darījumi mēnesī, un puse 
no tiem bija Kauguros. Pieprasītā-
kie dzīvokļi šajā segmentā ir ar 
platību 40 līdz 60 kvadrātmetru un 
cenu līdz 30 000 eiro.

Otro ceturksni pēc kārtas sav-
rupmāju tirgus aktivitāte Jūrmalā 
saglabājās stabila ar vidēji 13 līdz 
15 darījumiem mēnesī, taču darī-
jumu kopējā summa pieauga par 
74% un sasniedza 15,9 miljonus 
eiro. Lielākā darījumu aktivitāte ir 
ar mājām par cenu līdz 75 000 eiro 
un virs 250 000 eiro, kas norāda uz 
divām dažādām pircēju grupām, 
teikts pārskatā. Privātās apbūves 
zemes tirgus Jūrmalā ir salīdzinoši 
neaktīvs ar vidēji pieciem darīju-
miem mēnesī un kopējā darījumu 
summu ceturksnī mazāku nekā 
0,5 miljoni eiro. Lielākā daļa darī-
jumu notiek ar zemi par cenu līdz 
30 eiro par kvadrātmetru. 

NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI

Divreiz gadā - pavasarī un 
rudenī, mūsu klienti uzdod 
vienu un to pašu jautājumu: 
“Kas notiek īpašumu tirgū?”. 
Interese no pircēju un pārde-
vēju puses ir izskaidrojama: 
Jūrmalas nekustamā īpašuma 
tirgum ir sezonas raksturs. 
Vasaras sezonas rezultāti no-
saka nākošā gada tendences, 
tāpē svarīgi pareizi novērtēt 
rezultātus un ieplānot turp-
mākās darbības nākamgad. 
Mēs labprāt dalīsimies ar 
2016. gada rezultātiem un ar 
prognozēm 2017. gadam!” - 
stāsta VIPREAL uzņēmuma 
direktore, Lara Batova.

ĪRE
Par pozitīvāko aizgājušās vasa-

ras tendenci kļuvis fakts, ka pagājis 
šoks saistībā ar “Jaunā viļņa” un 
“KVN” aiziešanu. Par potenciā-
liem īrniekiem kļuvuši klienti, kuri 
vēlējās atpūsties, izbaudīt laikaps-
tākļus un pavadīt vasaru Jūrmalā, 
nesaistīti ar minētajiem pasāku-
miem. Rezultātā, salīdzinot ar 
2015. gada vasaru, pieprasījums 
īrei ir pieaudzis. Pieaudzis arī bu-
džets, ko atvēlēja īrnieki - līdz 4 vai 
pat 7 tūkstošiem EUR par vienu 
vasaras mēnesi. Atkal parādījušies 
pieprasījumi dārgāko māju īrei (7 
līdz10 tūkstoši EUR mēnesī par 
vienu vasaras mēnesi). Atjaunojās 
pieprasījums ilgākajiem īres lai-
kiem - vienam gadam un vairāk, 
cenu segmentā no 4 tūkstošiem 
EUR mēnesī un vairāk. Jūrmalas 
īpašnieki sapratuši, ka “treknie” 
gadi ir aiz muguras, un jāpieņem 
reālā tirgus situācija.

PĀRDOŠANA
Uz īres fona, pārdošanas tirgus 

ir bijis mazāk dinamisks: pieprasī-
jumi bijuši sistemātiski, darījumi 
notikuši periodiski. Visu vasaras 
sezonu var raksturot kā “cenas pēc 
ieraduma”. Tas nozīmē, ka, neska-
toties uz cenu korekcijām, kas aiz-
sākās 2015. gadā, īpašnieki uzstāja 
uz cenām, pie kurām tie pieraduši. 
Reālie darījumi noslēgti par 20 līdz 
30% zemākām cenām, nekā tika 
pieprasīts no īpašnieku puses. Re-

zultātā jaunie objekti, kuriem īpaš-
nieki pieprasīja “plus-mīnus” tir-
gus cenu, veiksmīgi “pārdevās”, 
savukārt objekti, kuriem cena no-
teikta “pēc ieraduma”, palika ne-
pieprasīti. Īpašu interesi 2016. 
gadā pircēji izrāda privātmājām 
un zemes īpašumiem, kas pare-
dzēti apbūvei. Interesanti tas, ka 
pieprasījums vērojams divos cenu 
segmentos - līdz 500 000 eiro, un 
no 1 līdz 1,5 miljoniem eiro. Dzī-
vokļi jaunbūvēs un sekundārajā 
īpašumu tirgū bieži paliek aiz po-
tenciālo pircēju redzes loka. Vēl 
viena 2016. gada tendence, kas 
raksturo gan īres, gan pārdošanas 
premium klases īpašumu tirgu - 
noturīgs pieprasījums lielo māju 
segmentā, ar dzīvojamām platī-
bām 1000 m2 un vairāk, attiecīgi, 
arī ar lieliem zemes īpašumiem.

KAS SAGAIDA 
JŪRMALAS PREMIUM 
KLASES ĪPAŠUMU TIRGU 
2017. GADĀ?

2017. gadā pieprasījums īrei un 
pirkšanai visdrīzāk paliks aizejošā 
gada līmenī. Darījumu skaits var 
palielināties, pateicoties pareizai 
Jūrmalas objektu īpašnieku pār-
valdības politikai. Pagājušajā gadā 
īpašnieki pārliecinājās, ka īpašumi 
tika pārdoti  par zemākām cenām, 
nekā prasīts, - attiecīgi šogad īpaš-
nieki būs pilnībā psiholoģiski 
adaptējušies jaunām cenām. Svarī-
gu lomu ieņem jautājums, cik fi-
nansiāli komfortabli jūtās nerezi-
denti, kuri plāno iegādāties 
īpašumus Jūrmalā. “No savas pu-
ses mēs garantējam, ka potenciā-
liem pircējiem izteiksim izsmeļo-
šus piedāvājumus premium klases 
īpašumiem Jūrmalā, pēc īpaši la-
bām cenām. Savukārt klientiem - 
pārdevējiem garantējam to, ka 
maksimāli centīsimies aizstāvēt 
viņu intereses esošajos tirgus aps-
tākļos,” - atzīmē Lara Batova.

VAI NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
TIRGUS IR SLIMS?

Medicīniskos terminos izsako-
ties, Latvijas nekustamā īpašuma 
(NĪ) tirgus pašlaik ir slims. Tas būs 
vesels tikai tad, ja visi darījumi no-

Kas notiek 
JŪRMALAS 
TIRGŪ?

Pagājušajā gadā īpašnieki pārliecinājās, 
ka īpašumi tika pārdoti  par zemākām 
cenām, nekā prasīts, - attiecīgi šogad 

īpašnieki būs pilnībā psiholoģiski 
adaptējušies jaunām cenām.
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JĀNIS SOKOLOVS 

Pēdējos gados aizvien po-
pulārāks kļūst medicīnas tū-
risms – tas nozīmē, ka cilvēki 
ceļo, lai uzlabotu savu veselī-
bu. Var tikai priecāties, ka at-
kal esam sākuši domāt par ve-
selīgu dzīvesveidu! Vēl 1990. 
gados mēs par to daudz nerai-
zējāmies, jo ārstēties varēja 
par velti. Tagad ir jāmaksā, tur-
klāt procedūras un izmeklējumi 
nav lēti, tāpēc ļaudis sāk do-
māt – varbūt labāk jau laikus 
parūpēties par savu veselību, 
lai izvairītos no dārgās slimo-
šanas? 

Kādreiz Ķemeri bija vieta, uz 
kuru cilvēki brauca ar sajūsmu. Pa-
domju laikā – no visas Savienības. 
Ārstnieciskās dūņas, sēravoti, mine-
rālūdeņi – viss tika izmantots. Tad 

nāca sabrukums un nu tur palikusi 
tikai postaža. Taču dūņas Ķemeru 
purvā rok joprojām, sēra ezers tur 
atrodas joprojām. Tikai kūrorta 
vairs nav. Un cilvēki dodas uz Drus-
kininkiem, Birštonu, citur – tur, kur 
ir iespēja ārstēties un atpūsties. 

Visi zinām, cik degradēta vide 
bija Liepājas karosta. Tagad  tur 
daudz kas mainījies – pievilcīgs kū-
rorts, uz kurieni pat es, jūrmalnieks, 
labprāt braucu.

Liepājas attīstības plānos viss ir 
skaisti sarakstītos pa punktiem, mi-
not arī finanšu iespējas. Kāpēc Jūr-
malai nekā tāda nav?...

Uzskatu, ka mūsu pilsētu ir ie-
spējams pārvērst par starptautiski 
atpazīstamu kūrortu, un labprāt ie-
guldītu savu enerģiju, lai šo ieceri 
vērstu īstenībā. 

Bet šoreiz – neliels atskats Ķe-
meru kūrorta vēsturē. 

Pirms 455 gadiem, 1561. gadā, 
pirmo reizi dokumentos minēts no-
saukums “Ķemeri”. Šajā gadā bei-
dzas pirmais Livonijas kara posms, 
ordenis tiek sakauts un likvidēts, bet 
tā vietā nodibina Kurzemes un 
Zemgales hercogisti. Par tās pirmo 
hercogu kļūst pēdējais Livonijas or-
deņa mestrs Gothards Ketlers. Lai 
tiktu vaļā no parāda, hercogs ieķīlā-
jis sešas zemnieku un zvejnieku mā-
jas, starp kurām minēta “Kemmeru” 
māja. Visas sešas atradušās tagadējā 
Ķemeru un Lapmežciema apkārtnē. 

SLOKAS SVĒTAVOTS
Tolaik jau bija zināms, ka Slokā 

atrodas Svētavots, kura ūdens tiek 
uzskatīts par dziedniecisku. Jau 18. 
gs. otrajā pusē uz turieni braukuši 
Kurzemes hercogistes augstmaņi, lai 
vannotos svētajā ūdenī un ārstētu 
savas smalkās kaites. 

Avots atradies purvainā vietā, 
paši augstie viesi tam piekļūt nevarē-
juši, tāpēc ūdeni nesuši uz divām 
tuvākajām mežsarga mājām, un tur 
arī rīkotas peldes. Vienas no šīm 
mājām sauktas par “Ķemerēm”, tā-
pēc nosaukuma izcelsmei ir vēl otra 

versija. Šis mežsargs arī sācis pielie-
tot dziednieciskās vannas bez ārsta 
uzraudzības. 

Ķemeru apkārtnes sēravoti kļu-
vuši aizvien populārāki, par tiem 
sākuši interesēties arī mediķi. 18. gs. 
nogalē ārsti ar labu izglītību ķīmijā 
O. Hūns un R. Langenbeks uz Slokas 
sēravotu sūtījuši pacientus ar ādas 
slimībām, kā arī pētījuši sēravota 
ūdens ietekmi uz  veselību. 

KĀDS IR AVOTA ĶĪMISKAIS 
SASTĀVS?

19. gs. sākumā Pēterburgas Zi-
nātņu akadēmijas profesors J. Lovics 
tika komandēts uz Baldoni pētīt šajā 
apkaimē atklātos pazemes ūdeņus, 
kas satur sērūdeņradi. Ārsts Langen-
beks uzaicinājis kolēģi izpētīt arī Slo-
kas sēravota sastāvu, un Lovics kon-
statēja, ka tajā atrodami izšķīdinātais 
sērūdeņradis un minerālvielas.

Ar sēravotu ķīmiskā sastāva pētī-
šanu nodarbojies ar ķīmiķis, Tērbatas 
universitātes profesors, vēlāk arī rek-
tors Dāvids Heronims Grindelis, 
kuru uzskata par pirmo latviešu izcel-
smes zinātnieku. 1818. gadā Grinde-
lis noteica sērūdeņradi saturošo avo-
tu ūdens ķīmisko sastāvu, un šo faktu 
var uzskatīt par Jūrmalas kūrortu ra-
šanās pamatu. Arī ārsts Langenbeks 
turpināja pētīt avotu ietekmi uz pa-
cientu veselību. 1817. gadā viņš novē-
roja vairākus pacientus ar ādas slimī-
bām, ārstēšanai izmantojot Ķemeru 
avota ūdeni. Rezultāti bija labi. 

Ziņa par to, ka Ķemeros atrodas 
dziednieciski ūdeņi, izplatījās ātri. 
Avota ūdeni sāka izmantot vietējie 
iedzīvotāji, uz Ķemeriem sāka braukt 
arī no citām vietām, pat Rīgas. 

1818. gadā Ķemeros tika atvēr-
tas pirmās pansijas. Dziedināšana 

sākumā notika samērā primitīvi – 
ūdeni piegādāja ar spaiņiem vai mu-
cām, uzsildīja (avotā temperatūra 
nebija augstāka par 9-10 grādiem), 
un tad tas bija gatavs lietošanai. 

Un tikai 1825. gadā tika izveido-
ta kūrorta funkcionēšanai nepiecie-
šamā infrastruktūra. 

VEIDOJAS KŪRORTS
Bija skaidrs – ja ūdensdziednie-

cību grib attīstīt, tad ar spaiņiem un 
mucām tālu netikt. Savukārt neiz-
mantot tik vērtīgus dabas resursus 
būtu grēks. Bija vajadzīgs kāds uzņē-

mīgs un pietiekami bagāts cilvēks, 
kam šī lieta interesētu. Un tāds atra-
dās. 1825. gadā Klīves mežkungs 
Feihtners par personiskajiem līdzek-
ļiem izbūvēja ceļu no sēravota līdz 
Slokas – Tukuma lielceļam, kā arī 
uzcēla Ķemeros pirmo ēku, kas bija 
paredzēta tikai slimnieku vajadzī-
bām. 1827. gadā viņš uzbūvēja arī 
pirmo peldmāju, kur atradās vannu 
nodaļa un atpūtas istabas. Diemžēl 
koka ēka nodega tajā pašā 1827. 
gadā, bet drīzumā tika uzcelta no 
jauna.

Slimnieku skaits, kas tagad ārs-
tējās Ķemeros, pieauga gadu no 
gada. 1827. gadā sēravota dziedinā-
šanu saņēma 12 cilvēki, bet jau pēc 
četrpadsmit gadiem te reģistrēti 
166 pacienti. 1879. gadā viesu skaits 
pirmo reizi pārsniedza tūkstoti – 
Ķemerus apmeklēja 1231 pacients, 
bet 1912. gadā – vairāk nekā 8 tūk-
stoši pacientu.

Ārsti arvien biežāk slimniekus 
sūtīja uz sērūdens vannām. Turīgā-
kie Slokas iedzīvotāji Ķemeros sāka 
būvēt mājiņas, kur slimniekiem ap-
mesties. 

ĶEMERU KŪRORTS 
NODIBINĀTS!

Liela loma Ķemeru kūrorta at-
tīstībā ir Baltijas ģenerālgubernato-
ram grāfam Pālenam. Grāfs sēr-
ūdens vannās ārstēja savas kaites un 
pēc tam pārliecināja Krievijas caru 
Nikolaju I piešķirt līdzekļus un zemi 
tālākai Ķemeru attīstībai. Nikolajs I 
atvēlēja Ķemeru izbūvei 750 ha (687 
desetīnas) zemes un 100 000 rubļu 
naudas ēku celšanai.

1838. gadā Ķemeros uzcēla pir-
mo valsts peldiestādi, un šis gads 
tiek uzskatīts par Ķemeru kūrorta 

dibināšanas gadu. Kūrorta parku 
veidoja Rīgas daiļdārznieks R. H. 
Vāgners. Pirmā peldiestāde diemžēl 
nav saglabājusies, jo bija celta no 
koka un tika nopostīta 1. pasaules 
kara laikā.

Ar šo pašu laiku tad arī sākas Ķe-
meru kūrorta attīstība un infra-
struktūras veidošana plašos apjo-
mos. 1840. g. izveido ceļu uz 
Bigauņciemu/Ragaciemu, bet 1842. 
gadā tiek uzcelta pirmā kūrmāja.

Ķemeros bija zināmi trīs sērūde-
ņu avoti, taču 1871. gadā peldu iestā-
des tvaika katlu ēkas būves laikā at-

klājās ceturtais, ko nodēvē par 
Mašīnmājas avotu.

1878. gadā G. Tomsa vadībā tika 
veikta pirmā ārstniecisko dūņu ķī-
miskā analīze, bet 1897. tika ierīko-
tas pirmās dūņu vannas. Ķemerus 
apmeklēja jau aptuveni 2000 peld-
viesu.

Skaidrs, ka nu bija jādomā par 
satiksmes attīstīšanu. Un tā 1877. 
gadā atklāj Rīgas – Tukuma dzelzce-
ļu, un pasažierus priecē jaunā Ķe-
meru stacija. Tajā pašā gadā ar Jaun-
ķemeriem tiek atklāta diližansa 
satiksme, bet 1912. gadā – ierīkots 
elektriskais tramvajs. Pēc kara to aiz-
stāj zirgu tramvajs, kas darbojās līdz 
1933. gadam, kad sliedes tika no-
jauktas, un ierīkota šoseja ar autobu-
su satiksmi.

1911. gadā “Latviešu Avīzes” 
vēstīja, ka “Jūrmalā starp Kaugu-
riem un Bigauņciemu, pret to vietu, 
kur izvelk jauno Ķemeru elektrisko 
tramvaju, attīstās jauns peldmiestiņš 
– Jaunie Ķemeri vai Ķemeru jūrma-
la”. Gruntsgabalu cena esot diezgan 
augsta, tomēr sagaidāms, ka visus 
izpirkšot. 1912. gadā atklāja tiešo 
dzelzceļa satiksmi Ķemeri–Maska-
va. 1914. gada vasarā Ķemeros atpū-
tās jau desmit tūkstoši peldviesu. 
Smalka publika – kņazi, grāfi, daudz 
Maskavas un Pēterburgas tirgotāju, 
poļu muižnieki. Varam vien iedo-
māties, kādas kaislības tur virmoja!

Pirmais pasaules karš iet pāri arī 
Ķemeriem. 1915. gadā evakuē ārst-
niecisko aprīkojumu. Krievijas ar-
mija atkāpjoties nodedzina Ķeme-
rus un saspridzina dziedniecības 
ēkas, kā arī noposta Ķemeru dzelz-
ceļa staciju. Elektriskā tramvaja va-
gonus pārvieto uz Staraja Rusas pil-
sētu Krievijā. 

???

Kurp devās Baltais kuģis?...
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SKULPTŪRAS UN PIEMINEKĻI
Cauri Ķemeru parkam tek Vēr-

šupīte, kurai pāri liecas vairāki tiltiņi 
ar skaistiem nosaukumiem „Nopū-
tu”, „Kaprīžu”, „Muzikālais” utt. Gad-
simtu mijā, padziļinot Vēršupītes 
gultni, tika atklāts sēravots, pēc skaita 
sestais, kas saglabājies līdz mūsdie-
nām un tiek saukts par «Ķirzaciņu». 
Virs sēravota tolaik uzbūvēja paviljo-
nu, iedvesmojoties no Vidusāzijas 
kūrortu minerālūdens avotu paviljo-
niem.  Avota izteku rotā bronzas 
skulptūra – puisēns delfīna mugurā.

Pirmā pasaules kara laikā puisē-
na figūra tika nozagta, bet delfīns 

kļuva par Ķemeru pilsētas simbolu. 
Otrā pasaules kara laikā pazūd arī 
delfīns un tā vietā 1949. gadā tiek iz-
veidota akmens skulptūra – Ķirzaci-
ņa (tēlnieks Juris Bajārs).

1861. gadā atklāj pieminekli ārs-
tiem. Turpmākajā kūrorta pastāvē-
šanas laikā tas tiek papildināts ar 
kūrorta vadītāju – galveno ārstu vār-
diem. Piemineklis joprojām ir ap-
skatāms parkā. Tā ir viena no senā-
kajām Ķemeru vēstures liecībām, 
kas saglabājusies līdz mūsdienām.

PĒC 1. PASAULES KARA
Atjaunošanas darbi sanatorijā 

sākās tikai 1921. gadā. Neatkarīgās 
Latvijas laikā pirmā atjaunotā ēka 
Ķemeros bija pēc arhitekta Artūra 
Medlingera projekta celtā dzelzceļa 
stacija “Ķemeri”, kas ar nelielām pār-
būvēm ir saglabājusies līdz mūsu 
dienām. Pēc Lielupes dzelzceļa tilta 
atjaunošanas 1922. gadā atsākās vil-
cienu satiksme uz Ķemeriem. Šajā 
gadā Ķemeriem tika piešķirts miesta 
tiesības. Pēc diviem gadiem jau dar-
bojās divas atjaunotās peldmājas un 
gada laikā kūrortā ārstējās ap 1500 
slimnieku. Virs sēravota tika atjau-
nota mašīnu ēka ar tvaika dzinēju, 
kas darbināja sūkņus. Sūkņi sērūde-
ni novadīja līdz rezervuāriem, kur to 
sasildīja, un tālāk tas plūda uz van-
nām. Dūņas raka mežā, laida caur 

valču mašīnām, sasmalcināja un iz-
sijāja. Sagatavotās dūņas ievietoja 
vagonetēs, uzsildīja līdz ārsta noteik-
tai temperatūrai un nodeva tālāk uz 
kabīnēm slimniekiem. Dūņu un sēr-
ūdens vannās slimnieki uzturējās 
10-20 minūtes, atbilstoši ārsta no-
teiktajam laikam. Tāpat slimnieki 
saņēma arī sausu dūņu kompreses. 
Kā ārstnieciskus līdzekļus lietoja arī 
sēru, sēra ogļskābes, sēra un skuju, 
sēra un sāls novārījumus. 

Ķemeru kūrorts divdesmitajos 
gados bija noslogots tikai daļēji. At-
jaunoja arī satiksmi līdz Jaunķeme-
riem; elektriskā tramvaja vietā pa 

sliedēm kursēja motortramvajs. 
1925. gadā sāka darboties 1. klases 
dūņu un sērūdens vannu māja, tor-
nis, kurā dūņas uzkrāja un sildīja, kā 
arī dūņu sagatavošanas stacija kūd-
ras laukos. 

Attīstība 20. un 30. gadu mijā 
bija ļoti strauja – uzcēla vairākas 
ēkas dūņām un ogļskābes vannām, 
ūdenstorni ar rezervuāriem un ska-
tu laukumu u.c. 

Sākās apkārtnes labiekārtoša-
na  – tika veikta kūrorta teritorijas 
meliorēšana un nosusināšana, iekār-
tots parks ar celiņu tīklu četru kilo-
metru garumā. 

Netika aizmirsti arī satiksmes 
ceļi – 1931/1932. gadā izbūvēja šose-
jas no Ķemeriem uz Sloku un uz 
Jaunķemeru jūrmalu. 

Vasaru pēc vasaras Ķemeri varē-
ja lepoties ar prominentu publiku – 
1933. gadā tur atpūtās Ministru pre-
zidents Bļodnieks ar kundzi, kara 
ministrs Jānis Balodis, daudzi Saei-
mas deputāti, literatūras un mākslas 
aprindu pārstāvji, ārzemju diplomā-
ti. Bet 1932. gadā bija paklīdušas 
baumas, ka lūgt atļauju atpūsties Ķe-
meros varētu arī lielinieku varai par 
netīkamu kļuvušais Ļevs Trockis. 
1934. gada jūlijā Ķemeros no išēmi-
jas ārstējās arī Kārļa Ulmaņa brālis 
Jānis, kurš dzīvojis kādā pansijā “ne-
lielā istabiņā ar gultiņu, galdu, vienu 

krēslu un klavierēm”.
20. gs. 30. gados Latvijas Repub-

likas valdība pievērsa lielu uzmanī-
bu kūrortu, it īpaši Ķemeru kūrorta, 
attīstībai. Tāpēc Zemes dzīļu bagātī-
bu pētīšanas institūtam tika pasūtīta 
Ķemeru sulfīdus saturošo ūdeņu at-
radnes ģeoloģiskā – hidroģeoloģiskā 
izpēte. Kā ļoti plaša izpētes prog-
ramma tā tika daļēji realizēta 1939. 
– 1941. g. J. Vītiņa vadībā un to pār-
trauca Latvijas okupācija. Tika reali-
zētas tikai divas daļas no piecām 
plānotās programmas daļām.

ĶEMEROS PARĀDĀS BALTAIS 
KUĢIS

Ķemeru attīstība notika strauji, 
palielinājās arī iedzīvotāju skaits, un 
1928. gadā Ķemeriem tika piešķirts 
pilsētas statuss. 1933. gadā mežā pie 
ceļa uz Jaunķemeriem atklāja sporta 
un atpūtas kompleksu, vēlāk izbūvēja 
arī smalku restorānu «Jautrais ods».

1933. gadā Ķemeru kūrortā sā-
kas jaunas modernas viesnīcas celt-
niecība pēc pazīstamā baltvācu arhi-
tekta Eižena Laubes (1880-1967) 
projekta. E. Laube strādāja nacionā-
lā romantisma stilā, viņš projektējis 
Latviešu biedrības namu, Rīgas pils 
svētku zāli, Triju zvaigžņu torni u.c. 
Pavisam ap 200 sabiedrisko celtņu 

Latvijā celtas vai pārbūvētas pēc E. 
Laubes projektiem.  Viesnīcas celt-
niecība valsts budžetam izmaksāja 
ap divarpus miljonu latu.1936. gadā 
Valsts prezidents Kārlis Ulmanis svi-
nīgi atklāja vienu no tā laika Latvijas 
prestižākajām celtnēm – viesnīcu 
«Ķemeri».

Tajā viesiem bija pieejamas 100 
ērtas istabas, priecēja greznā Ludvi-
ķa XIV stilā iekārtotā halle un rožu 
istaba. Viesnīca projektēta neoklasi-
cisma stilā. Celtnes noformējumā 
bagātīgi izmantoti klasicisma ele-
menti – kolonnas, balustrādes, pilas-
tri, dzegas. Celtnes efektīvais novie-
tojums ainavu parkā un monolītais 
veidojums rada pils iespaidu. 

Viesnīcā bija plaša bibliotēka, di-
vas automātiskas telefona centrāles, 
moderna gaismas signalizācija, divi 
lifti. Uz jumta – plašas sauļošanās 
terases ar kabīnēm un dušu telpām 
– atsevišķi dāmām un kungiem. 
Piektajā stāvā atradās arī kafejnīca – 
īsta pēcpusdienas kafiju Meka –, kur 
apmeklētājs juties kā uz okeāna tvai-
koņa borta. Tāpat – restorāns ar deju 
grīdu un koncertestrādi, kā arī skatu 
tornis. Sava baltā majestātiskā veido-
la dēļ viesnīca tautā ir nodēvēta par 
Balto kuģi. Greznā viesnīca ļāva Ķe-
meru kūrortam piesaistīt bagātus 
klientus no Vācijas, Anglijas, Franci-
jas un citām Rietumeiropas valstīm. 

Trīsdesmito gadu otrajā pusē Ķeme-
ru kūrorts kļuva par nozīmīgu bal-
neoloģisko ārstniecības centru Eiro-
pā.

Līdzās ārstniecības procedūrām 
un pastaigām parkā svarīga kūrorta 
dzīves sastāvdaļa bija dažādi saviesī-
gi sarīkojumi un izklaidēšanās. To 
organizēšanai cēla kūrmājas un kūr-
zāles, kurām līdzās parasti atradās 
koncertdārzs. Kādā 1920. gadu bei-
gu Ķemeru reklāmas prospektā va-
ram lasīt: „Ikdienas kūrmājas dārzā 
notiek bezmaksas simfoniski kon-
certi. Orķestrī piedalās Latvijas labā-
kie mūziķi. Trešdienas vakaros kūr-
mājas zālē dejas vakari. Sestdienās 
vai svētdienās kūrmājas ekonoms 
gādā par jautra satura uzvedumiem.” 
Arī padomju laikā turpinājās šīs tra-
dīcijas un vēl 1980. gados Ķemeru 
kūrzālē (Bišu ielā 10) notika dažādi 
pasākumi atpūtniekiem.

Kūrorta darba pamats ir uz zināt-
nisku pētījumu bāzes veikta ārstniecī-
ba un rehabilitācija. Lielu ieguldīju-
mu Ķemeru kūrorta attīstībā deva 
LU profesora J. Kupča pētījumi, tāpat 
arī jāmin profesors Maliva, profesors 
Čižs, balneologs Lozinskis. Pakāpe-
niski veidojās un attīstījās Ķemeru 
sanatorijas zinātniskā bibliotēka, kurā 
bija ap 19 000 grāmatu deviņās pa-

saules valodās, to skaitā daudz biblio-
grāfisku retumu. Lielu ieguldījumu 
kurortoloģijas attīstībā devis Ķemeru 
sanatorijas direktors Jānis Lībietis 
(1885-1946), pēc kura iniciatīvas 
1928. gadā regulāri sāka iznākt kū-
rorta laikraksts «Ķemeru Ziņas». Dr. 
J. Lībietis pats uzņēmās avīzes redak-
tora pienākumus un bieži populārzi-
nātniskā valodā publicēja savus, citu 
ārstu un zinātnieku pētījumus balne-
oloģijā un kurortoloģijā.

Neskatoties uz kara postīju-
miem, mazo iedzīvotāju skaitu Lat-
vijā, valsts budžeta ierobežotajām 
iespējām, Ķemeru kūrorts starpkaru 
periodā atdzima kā Fēnikss no pel-
niem. Tikai, diemžēl, šo attīstības 
procesu pārtrauca 1940. gada pa-
domju okupācija un 2. pasaules karš.

Vācu okupācijas  laikā kūrorts 
nestrādā, ārstnieciskās iekārtas tiek 
izvestas uz Vāciju, bet kūrorta ēkas 
paliek neskartas.

PĒCKARA UZPLAUKUMS
1945. gadā nozīmīgākās kūrorta 

ēkas tiek nacionalizētas, bet pēc pā-
ris gadiem Ķemeros izveido dziļur-
bumu un tā ūdeni pilda pudelēs. 

1951. gadā atklāj elektriskā 
dzelzceļa satiksmi ar Rīgu, bet 1959. 
gadā Ķemerus pievieno Jūrmalas 
pilsētai.

50. gadu vidū sākās Ķemeru ap-

kaimē esošo ūdens un dūņu (kūd-
ras) resursu intensīva izpēte. Ķeme-
ru – Jaunķemeru sulfīdus saturošo 
pazemes ūdeņu atradne bija visla-
bāk izpētītā platformu tipa atradne 
visā PSRS. Papildus izpētes tika veik-
tas 1966. gadā un 1976. gadā.

1971. gadā Ķemeri iegūst Vissa-
vienības kūrorta statusu, kļūstot par 
vienīgo Vissavienības nozīmes kū-
rortu Baltijā. Tolaik Ķemeros darbo-
jās 10 sanatorijas, kurās strādāja ap 
100 ārstu, kūrorta poliklīnikā bija 
iekārtotas sērūdeņu un dūņu vannu 
nodaļas. Desmit gadus tika celta 
viesnīca, ko 1985. gadā beidzot no-
deva ekspluatācijā. Sākotnējo viesnī-
cas nosaukumu “Latvija” nomainīja 
uz “Līva”.

Viesnīcā bija divi vienpadsmit 
stāvu korpusi, kuros vienlaikus varē-
ja uzturēties 1200 pacientu.

Ķemeru kūrorta attīstību sekmē-
ja Vissavienības Kūrortu pārvaldes 
atbalsts un pacientu pieplūdums no 
visas PSRS. Turpinājās zinātniski pēt-
nieciskais darbs, tika noteiktas slimī-
bas, kuras var sekmīgi ārstēt Ķe-
meros. Kūrortā ārstēja nervu 
slimības, balsta un kustību aparāta 
slimības, ginekoloģiskās slimības, 
kuņģa un zarnu trakta slimības, ādas 
slimības, sirds un asinsvadu slimības. 
Izcilus rezultātus zinātniski pētniecis-
kajā darbā sasniedz profesors P. Perls 
un viņa vadītais kolektīvs. Liela nozī-
me ārstniecisko metožu pilnveidoša-
nā un precizēšanā bija profesoru K. 
Rudzīša, I. Vekslera un toreiz medicī-
nas zinātņu kandidātes I. Liepiņas 
pētījumiem un zinātniskajiem dar-
biem. Uz šo pētījumu pamata atklāja 
jaunas ārstniecības metodes un efek-
tīvāk sāka izmantot minerālūdens 
vannas un dūņu aplikācijas.

ĶEMERU KŪRORTA BEIGAS
Pēc Latvijas Republikas atjauno-

šanas, it īpaši pēc vīzu režīma ievie-
šanas ar bijušās PSRS republikām, 
pirmkārt, ar Krieviju un Ukrainu, 
kūrorta viesu skaits strauji saruka, jo 
bija apgrūtināta tūristu iebraukšana 
no bijušajām PSRS valstīm. Bez 
valsts finansiālā atbalsta palikušās 
sanatorijas pamazām tiek slēgtas, un 
samazināts darbinieku skaits, līdz 
1995. gadā Ķemeru kūrorts tiek 
slēgts. Daļa kūrorta ēku tiek izdemo-
lētas (viesnīca “Līva”), daļa pārvei-
dota par sociālajām iestādēm (sana-
torija

“Dzimtene”), daļa tiek nodota 
privatizācijai.

1997. gadā tiek nodibināts Ķe-
meru nacionālais parks. Viens no 
nacionālā parka dibināšanas mēr-
ķiem ir Ķemeru dziedniecības re-
sursu aizsardzība un saglabāšana.

1998. gadā daļa kūrorta ēku un 
minerālūdens urbumu tiek neveiks-
mīgi privatizēti. Tos savā īpašumā ie-
gūst SIA «Ominasis Italia S.R.L.». 
Kūrorta atjaunošanas darbi norit lēni, 
līdz 2013. gadā tiek pilnīgi apturēti.

2005. gadā tiek veikta dziednie-
cības dūņu (kūdras) atradnes iegu-
ves lauku inventarizācija, kurā kon-
statēts, ka kopējie kūdras krājumi 
2005. gada 1. novembrī ir 814760 
tonnu. 

Jūrmalas domei vajadzētu pasū-
tīt jaunus pētījumus gan par kūdras, 
gan minerālūdeņu un sēravotu stā-
vokli un kvalitāti. Un tad var sākt 
domāt – ko un kā atjaunot, lai Ķe-
meri atkal mirdzētu. 

???
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ĢIRTS ROZENTĀLS

Ar Sociālās integrācijas 
valsts aģentūras Jūrmalas ko-
ledžas pasākumu tehnisko re-
žisoru Eduardu Švānu tieka-
mies viņa darba kabinetā un, 
malkojot tēju, klausos viņa 
stāstītajā. 

Tu esi Jūrmalas iedzimtais?
Jā, tepat augu, pa Asariem un 

Mellužiem dzīvojos. Bija pat tāds 
brīdis, kad mūsu ģimene mita Slo-
kā, gāju bērnudārzā “Saulīte“ Lielu-
pē un mācījos Pumpuros. Dzīvoju 
šeit, līdz pienāca brīdis, kad aizgāju 
krievos. Tas bija astoņdesmit devī-
tajā, tāds kā pēdējais mohikānis 
biju, kurš nodienēja divus gadus.

Kad atgriezos mājās, kādu laiku 
vēl tepat pabiju, šo to pastrādāju, 
bet tad aizvācos uz Rīgu, tur nodzī-
voju līdz tam leģendārajam brīdim, 
kad sākās dižķibele, tad gan atgrie-
zos Jūrmalā.

Kas Tevi pamudināja kļūt par 
dīdžeju?

Vispār jau tas sākās piecpad-
smit sešpadsmit gadu vecumā. Tas 
bija tas laiks, kad uzskati, ka esi jau 
liels un drīz varēsi pirkt cigaretes. 
Tad sāku apjēgt, ka pats kaut ko va-
rētu darīt. Godīgi runājot, līdz vi-
dusskolai dejošana kā tāda ne visai 
pavilka. Iedomājies savas dzimtās 
klasītes vakaru, kur soli sastumti pie 
vienas sienas, izbrīvēts placis, vienā 
stūrī nostājas meitenes, otrā zēni, 
tad visi soļo, imitējot deju. Es pat 
atceros, kā divas trīs meitenes velk 
aiz drēbēm un matiem – nāc dejot! 
Nē, nē, negribu, atšujieties!

Bet mūzikā tajā vecumā es jau 
biju iekšā, sākot ar rādžiņu, ko ve-
caistēvs no rīta ieslēdz, uz virtuvi 
iedams, vai to, kas mātesbrālim len-
tās ierakstīts. Dažiem šķitīs, kā tā 
jau nu nav nekāda mūzika, bet mū-
zika ir visur, kur mēs to sadzirdam! 

Manai mammai bija tāds labs 
paziņa, kas kopēja ierakstus, tāds 
Jūrmalas Lapinskis, sauca viņu 

Ojārs Nestlers. Pateicoties viņam, 
man vienmēr bija  četrdesmit piecu 
minūšu vācu vai japāņu kasetēs ie-
kopēti ieraksti. Ieraksti pie manis 
nonāca trīs četrus mēnešus ātrāk, 
nekā tā mūzika izskanēja radio Ar-
vīda Mūrnieka raidījumā “Būsim 
pazīstami”. Klausoties radio, zināju 
jau tās dziesmas, un tas tikai apstip-
rināja, ka eju pareizajā virzienā.

Tā pa īstam tas sākās, skraidot 
uz pasākumiem, un labvēlīgi sakri-
ta ar to laiku, kad 1985. gadā Asaru 
kultūras namā sāka darboties dis-
kotēka “Fokuss” ar kultūras nama 
direktores atbalstu.

Mums kā vietējiem bija brīniš-
ķīga iespēja palīdzēt sakopt kultū-
ras namu un tikt uz diseni par brī-
vu. Tas brīvprātīgais darbs ļoti 
saliedē cilvēkus – tu skraidi, tīri, nes 
mēbeles un tajā pašā laikā iepazīs-
ties ar mūziķiem, skaņotājiem, ar 
direktori jau esi uz “tu”, beigu beigās 
arī daudz ko iemācies.

Tā nu, bonierējot grīdas un pie-
palīdzot kluba aizskatuves dzīvē, 
maz pamazām  sāku apstrādāt no 
lielajiem puišiem disenēs dzirdētos, 
izmetot totālas rupjības un sekojot 
principam ”labs komentārs, laba 
dziesma”. Šo to pamēģināju pateikt 
mikrofonā, kas arī bieži man sanāca 
smieklīgi. Beigu beigās sāku spēlēt 
“Fokusa” sastāvā. Tad “Fokuss” un 
Asaru kultūras nams izcīnīja tiesī-
bas rīkot pirmo nakts diskotēku, 
bet skolā bija kursi sadarbībā ar Jūr-
malas estrādes apvienību, kas atbil-
dēja par muzikālo repertuāru visos 
Jūrmalas bāros un restorānos. Kur-
sos bija interesanti lektori, iepazinā-
mies ar sirmiem kungiem, kuri ar 
lentām un kasetēm apstrādāja pub-
liku restorānos. 

Pēc tā visa skolā diseni uztaisīt 
bija tīrais sīkums, kaut gan pēc tam 
saproti, ka nav vis sīkums! Tu esi 
devītajā klasē, pie tevis pieslāj kāds 
no vienpadsmitās, saka: “Ei, davai!”

Nu bet ierakstus arī vajadzēja 
meklēt, atceros, ”Boney M” skaņu-
plate komisijas veikalā maksāja sep-

tiņdesmit rubļu, bet manu vecāku 
algas vidēji bija simt divdesmit mē-
nesī. Atskaņotājs arī tāds, kāds nu 
bija. Tagad saprotu, ka nedrīkstēja 
plates likt uz tiem krievu atskaņotā-
jiem, bet toreiz jau tā tieksme pēc 
skaistā bija tik liela, ka par tādiem 
sīkumiem nedomāju.

Pēc armijas nolēmu, ka pie tā 
visa vairs nekad neatgriezīšos…

Kā sākās Tava sadarbība ar ra-
dio un televīziju?

Skolas laikā man bija klases-
biedrene un kaimiņiene Diāna, pie 
kuras bieži ciemojos, un viņas 
mamma strādāja radio. Viņu mājās 
viesojās dažādi tolaiku  radiostāri. 
Vienā tādā reizē, kad arī es tur biju, 
viens no viņiem saka, ka man esot 
tāda radio balss. Nebiju par to ne-
kad domājis, vienmēr uzskatīju, ka 
izskatos vecāks, nekā esmu patiesī-
bā, bet tad sapratu, ka es izklausos 
vecāks!

Bet viss sākās ar televīziju, jo 
paralēli disenēm un pulciņiem bija 

arī citas aktivitātes. Televīzijā bija 
jauniešu programma ”Apvārsnis”, 
kur devās audzēkņi no visām sko-
lām, tajā skaitā arī no mūsējās. Līdz 
ar to arī es tur nokļuvu.

Vēlāk, pēc armijas, spēlējot di-
senes un strādājot maizes darbu, 
iepazinos ar Mārtiņu Burkovski, 
kurš tajā laikā strādāja pie jaunā 
projekta NTV5. No viņa uzzināju, 
ka tur darbiniekus meklē, rīko kon-
kursu, lai es arī atbraucot.

Atceros, tajā dienā, kad vaja-
dzēja doties uz konkursu, biju galīgi 
sanīcis pēc disenēm, jutos slikti, bet 
Mārtiņš mani dabūja uz kājām un 
mēs aizbraucām.

Tur es iepazinos ar Pēteri Krilo-
vu, Vinetu Vilisteri, Kristu Vāveri, 
Baibu Strautmani un vēl veselu lē-
rumu jauku cilvēku. Visi bija savāk-
ti vienkopus, dažiem bija jau kaut 
kāda pieredze, citiem nebija, ne-
viens tā īsti nezināja, ko darīs, kuri 
būs diktori, kuri veidos sižetus un 
kuri raidījumus. Beigu beigās viss 
izkristalizējās un nostājās savās vie-
tās – lūk, Švāns un Liepiņa lasīs zi-
ņas!

Televīzijā pavadīju krietnu lai-
ku, un tas neaprobežojās tikai ar 

ziņu lasīšanu. Biju tur gan šoferis, 
gan filmēšanu apguvu, pat montēt 
iemācījos, biju cilvēks orķestris! 
Reizēm bija tā, ka paņemu  kameru, 
iesēžos televīzijas auto, aizbraucu, 
kad atgriežos, ieeju montāžas telpā, 
pēc tam pats arī piesaku savus siže-
tus!

Pēc NTV5 vairs nemeklēju vie-
tu televīzijā, un tad jau arī parādījās 
tā radio iespēja. Nokļuvu avārijā un 
gulēju traumās, roka kārtīgi ģipsī, 
garlaicīgi, cik tad ilgi nīksi tajā slim-
nīcā! Sadomāju aizstaigāt uz kaimi-
ņos esošo SWH pie Ērika  Loka 
ciemos. Tā arī piestaigāju tur, sapa-
zinos ar citiem radio ļaudīm, un te 
kādā jaukā dienā Zigis (Zigmārs 
Liepiņš) man saka: “Pietiek tev te 
deldēt tos tepiķus, nāc strādāt!” Tā 
nokļuvu SWH komandā, pirmās 
audio reklāmas ieraksts, pirmais 
ēters vēl Jāņa Šipkēvica vadībā. To-
laik jaunos atnācējus laida nakts 
ēterā, bet tur bija tādas telefona ak-
tivitātes, kādas tagad tviterī nesa-

stapt! Protams, sākās intensīvas 
spēles klubos, jo SWH gadījumā 
bija skaidrs, ka piektdienu, sestdie-
nu naktis dīdžejiem jāspēlē klubos, 
popularizējot radio, savu ētera laiku 
un galu gala arī konkrētās izklaižu 
vietas. Toreiz ēterā teici, ka būsi tur 
un tur, nevis kā tagad, kad dau-
dziem komercstaciju moderato-
riem aizliedz informēt par uzstāša-
nos. Tā bija tajos SWH laikos, kad 
tie beidzās, atkal televīzija, ziņas, 
azarta spēle “Prāta banka” un, pro-
tams, nebeidzamās spēles klubos. 

Pēdējā darbavieta ēterā tev 
bija “Rīga Radio”?

Tas bija foršākais no visiem rā-
džiņiem, bet ne pēdējais. Bija tas 
“Energy FM”, it kā franšīzes pro-
dukts, bet ej nu sazini, kā bija patie-
sībā! Spriežot pēc darba stila un 
komunikācijām starp vadību un 
darbiniekiem, bija tāda pārliecība, 
ka frekvence paņemta, lai pēc laika 
izdevīgi pārdotu, bet mūsu koman-
da, reālie darba darītāji, pusgada 
laikā uzgriezām labu reitingu.

Tagad esi no tā visa prom.
Redzi, tas ir ļoti smags darbs... 

Tevi vēro tas skatītājs/klausītājs un 
dzeltenā prese. Tas viss ir tik smagi 

pie tiem ienākumiem un visām psi-
hoterapeitu un citu speciālistu iz-
maksām... Mēs jau te visi no radio 
un TV esam ar stipri sačakarētām 
galvām.

Jā, un tagad esmu no tā visa 
prom, nolēmu pastrādāt aizkadrā. 
Pagaidām man patīk tas, ko es daru.

Kā nokļuvi SIVA Koledžā?
Gribēju pastāvīgu darbu ar 

prognozējamiem ienākumiem un 
diezgan intensīvi to meklēju, man 
nebija bail no izaicinājumiem, labi 
zinu, ka varu daudz jauna apgūt. 
Galu galā mani meklējumi deva re-
zultātus, un tā nu strādāju Sociālās 
integrācijas valsts aģentūrā par pa-
sākumu tehnisko režisoru, turklāt 
varu palīdzēt gan ar idejām, gan būt 
arī pasākuma vadītājs pilnīgi bez 
jebkādiem priekšā rakstītiem sce-
nārijiem. Šeit ir cilvēki, kuri iziet 
rehabilitāciju, šeit ir koledžas jau-
nieši, kuri dzīvo kojās, tikko tas ir 
nepieciešams, es viņu izklaidei sa-
gādāju māksliniekus, uzrīkoju ki-
noseansu vai kārtīgu balli. Šeit ir 
divas zāles un pilns ar labu tehniku, 
šeit ir vokālie pulciņi, es SIVA stu-
dentiem vadu dīdžeju pulciņu un 
deju vakarus senioriem.

Jūrmalā kādā izklaides vietā 
uzspēlē kā dīdžejs?

Nē, nav jau kur un kam spēlēt. 
Visi, kuri vēlas izklaidēties, iekāpj 
mikriņā un pēc pusstundas jau ir 
Rīgā ar visiem tās vilinājumiem. 

Dīdžeja darbs galvenokārt ir 
naktīs. Ko saka ģimene?

Nu ko gan var teikt? (smejas) 
Tās piektdienas un sestdienas nak-
tis ir tās galvenās, būtu labi vēl ce-
turtdienas. To naudu jau vajag. Citu 
neko vietā neviens nepiedāvās. Pat 
gadījumos, ja atnāk apmeklētāji, 
kuri labāk jau nu nebūtu nākuši, 
tad vismaz varu dziedēt dvēseli pie 
darbiniekiem, kuri ir normāli un 
jauki cilvēki. Klubos jau arī iet kā pa 
viļņiem, trīsdesmitais datums, nau-
das nav, arī cilvēku maz, desmitais 
datums, nauda ir, jautrība sit augstu 
vilni! Bet tu jau esi dīdžejs, tu netu-
sē, tev tas ir darbs.

Kādu Tu redzi Jūrmalu?
Pēc maniem priekšstatiem, tā ir 

tāda, kādai tai jābūt. Es varu bez 
problēmām nokļūt pludmalē ar 
bērnu ratiņiem, nav jābrien pa 
smiltīm, bet aizripināmies pa dēļu 
celiņu. Tas taču ir brīnišķīgi, baltas 
smiltis pludmalē, par kurām nav 
jāmaksā, līcis, kur plunčāties, man 
ar to pietiek! Nu, tas centrs, kur visi 
brauc, nu tas ir cits stāsts... Visi tie 
mīti par jaunajiem krieviem... Do-
māju, ka no Zolitūdes tur ir daudz 
reižu vairāk, kā to īsto no Krievijas. 
Gadās redzēt šādas tādas zvaigznes, 
bet viņi jau te ir pilnīgā kaifā, šor-
tos, basām kājām, prom no tās lie-
kās uzmanības, neviens viņiem te 
neuzmācas, viņi ir laimīgi!

Protams, Jūrmalā augsti zemes 
nodokļi, algas zemākas kā Rīgā, 
darba nav, tas viss tiesa, bet tomēr 
tas, ka varu braukt uz savu darba-
vietu ar riteni caur mežu, elpodams 
smaržīgu gaisu, smaidot, sveicino-
ties ar kaimiņiem, tā ir vērtība! 
Man patīk būt basām kājām, mel-
niem nagiem! (smejas)

Spriest kaut ko lielā mērogā par 
mēriem, kuri ņem kukuļus, es ne-
taisos, teikšu godīgi, no tā neko ne-
saprotu. 

ŠVĀNS 
strādā pa 
naktīm

Galu galā mani meklējumi deva rezultātus, 
un tā nu strādāju Sociālās integrācijas 
valsts aģentūrā par pasākumu tehnisko 

režisoru
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pie spožiem panākumiem. Pa-
stāstiet, lūdzu, par tiem!

Decembra vidū teicami startē-
jām Latvijas čempionātā. 1. vietu 
izcīnīja mūsu sportists Rāgners 
Džigurs.

POWER FIGHT turnīrā, kas 
notika septembra beigās Lietuvā, 
Kauņā, piedalījās arī kluba au-
dzēknis Artūrs Leisāns (vienīgais 
pārstāvis no Latvijas). Abos raun-
dos Artūrs pārliecinoši bija līderis 
un cīņu skaisti uzvarēja. Mēs prie-
cājamies par katra audzēkņa pa-
nākumiem. Mums ir arī virkne 
uzvaru Latvijas, Baltijas un cita lī-
meņa čempionātos.

Kuri no audzēkņiem ir uz-
skatāmi par MMA līderiem?

Mēs lepojamies ar ikvienu, bet 
līderi ir: Arturs Leisāns, Rolands 
Jurģītis, Neila Moša-Možus, Rāg-
ners Džigurs un citi.

Vai arī daiļā dzimuma pār-
stāves priecīgi nodarbojas ar 
skarbo sporta veidu - MMA?

MMA klubā Jūrmalā trenējas 
piecas meitenes un sievietes. Vis-

labākie panākumi ir iepriekš pie-
minētajai Neilai Mošai–Možus. 
Neila ir Eiropas čempione. Laipni 
lūdzam trenēties arī daiļā dzimu-
ma pārstāves! Mūsu sportistes sen 
pārliecinājušās, ka MMA nemaz 
nav tik skarbs sporta veids.

Ko novēlat jūrmalniekiem?
Esiet veselīgi! Izmantojiet 

mūsu Jūrmalu – te ir visas iespējas 
nodarboties ar daudzām sporta 
aktivitātēm. Daudzi jūrmalniekus 
apskauž, ka mums ir svaigs gaiss, 
jūra un kāpas. Trenējieties arī Jūs 
svaigā gaisā, tāpat kā to darām 
mēs! 

MMA CV
Jauktā cīņas māksla, MMA 

(angļu: Mixed martial arts) ir 
pilna kontakta sporta veids, 
viens no beznoteikumu cīņu 
paveidiem. Šajā sporta veidā 
apvienoti vairāki cīņu sporta 

stili: bokss, džudo, karatē, 
džiu - džitsu, cīņa un tamlīdzīgi. 

Noteikumi atļauj sišanu ar 
kājām un rokām (arī pa zemē 

guļošo), kā arī saķeršanos, gan 
stāvot kājās, gan guļot uz 
zemes. Atļauti visa veida 

laušanas, žņaugšanas 
paņēmieni un metieni. 

Profesionālā MMA cīņas 
formula ir trīs raundi pa piecām 

minūtēm.
MMA sporta kultūru Latvijā 
aizsāka Edmunds Ķirsis, 

Mārtiņš Egle, Pāvels 
Dolgovs, Romualds 

Garkulis un Jurijs Vauļins, 
kas bija pirmais Latvijas 
pārstāvis, kurš startēja 

pasaules prestižākajā līgā UFC 
(Ultimate Fighting 

Championship).

ANDRIS LAPIŅŠ, 
foto no E. Lipskija personīgā 
arhīva 

Jūrmalā jau pēdējo piecus 
gadus aktīvi darbojas MMA 
cīņas klubs, par kuru laik-
rakstam intervijā pastāstīja 
tā vadītājs Edgars Lipskijs, 
kas ir arī galvenais treneris.

Cik dalībnieku šobrīd darbo-
jas Jūrmalas MMA klubā?

Mūs klubā, ieskaitot treniņa 
vietu Jūrmalā, Lienes ielā 16/18 
Lienes un filiāli Imantā (Rīgā) tre-
nējas aptuveni 60 audzēkņi (to 
vidū bērni un jaunieši).

Kāds ir vecums, kad bērni 
var uzsākt treniņus?

Mēs savā klubā pieņemam bēr-
nus no sešu gadu vecuma. Protams, 
ka šī vecuma bērni trenējas pēc ci-
tas programmas. Viņi savā starpā 
nesparingo, nodarbojas ar speciālu 
programmu, kas veidota spēlējot 
spēles. Pieņemti treniņu grupā tiek 
arī pusaudži un pieaugušie.

Daudzi uzskata, ka MMA ir 
nežēlīgs sporta veids…

MMA dalās ļoti daudzos cīņas 
veidos, kas apvieno boksu, kik-
boksu (K-1), taiboksu, graplingu, 
karatē, džudo, kā arī citus veidus. 
MMA ir cīņa ar savu filozofiju. Kā 
zināms, ikvienā cīņas sportā no-
tiek garīgā audzināšana. Tiek ru-
nāts par filozofiskiem aspektiem 
un morālām vērtībām. Nezinu, 
kāpēc radies priekšstats, ka MMA 
ir nežēlīgs sporta veids – droši 
varu teikt, ka tā nav. Treniņi tiek 
organizēti tā, lai neveidotos pilns 
kontakts. Salīdzinājumam, ar ci-
tiem cīņas veidiem, mūsu sporta 
veids ir vismazāk traumējošākais 
sporta veids.

Vai audzēkņiem treniņa no-
darbībās tiek mācīts aizstāvēt vā-
jāko, nekauties uz ielas un tamlī-
dzīgi, jo sekas var būt traģiskas?

Protams, ka par to tiek runāts 
treniņos. Katrs audzēknis šajā as-
pektā psiholoģiski tiek speciāli sa-
gatavots. Katram mūsu sportis-
tam, ja arī radusies konflikta 
situācija uz ielas, ir jābūt spējīgam 
izvērtēt apstākļus un iespēju robe-
žās rīkoties (sniegt palīdzību vājā-
kam, vai censties nomierināt kon-
flikta izraisītāju un tamlīdzīgi).

Vai nav gadījies, ka kāds no 
kluba pārstāvjiem iekļūst vai iz-
raisa konflikta situāciju un tad 
viņam ir darīšana ar policiju? 
Tādi gadījumi dzirdēti Tukumā 
un Rīgā. Ja noskaidrojas, ka vai-
nīgs ir kluba pārstāvis, kā jūs rī-
kojaties?

Jā, zinu, ka Latvijā šādi gadīju-
mi mēdz būt. Kas attiecas uz 
mūsu klubu, mums ir bijis tikai 
viens līdzīgs gadījums, kas tika at-
risināts pozitīvi. Proti, mēs nonā-
cām pie slēdziena, ka mūsu kluba 
pārstāvis bija aizstāvējies, bet ne 
uzbrucis pirmais. Līdz ar to no 

kluba par šādu pārkāpumu ne-
viens nav izslēgts. 

Kā jau teicu, pirms treniņu uz-
sākšanas, mēs psiholoģiski sagata-
vojam audzēkņus: ja izcēlies kon-
flikts, tiek iemācīts censties 
diskutēt, pirms uzsākt kautiņu vai 
arī brīdināt pretējā pusē esošu cil-
vēku, lai viss tiktu atrisināts mierī-
gā ceļā.

Tomēr,  ja nedod dievs, atgadī-
tos situācija, ka mūsu audzēknis 
uzsāk konfliktu, audzēknis no klu-
ba momentā tiktu izslēgts.

Ja kāds tēvs vai māte, izlasot 
šo rakstu, vēlēsies pieteikt savu 
atvasi Jūsu klubā, kur viņam 
būtu jāgriežas?

Visa veida informāciju ikviens 
var uzzināt mūsu mājaslapā: 
mmajurmala.lv. Atraidīts netiek 
neviens interesents. Pieteikties 
var, zvanot man uz mobilo tālru-
ni: 29996001.

Mūsu kluba pārstāvji daudz 
ceļo pa pasauli, kā arī trenējamies, 
lai iegūtu jaunas zināšanas par 
MMA. Noteikti ir vērts uzsākt no-
darbības mūsu sporta veidā, jo 
jaunieši attīstās vispusīgi.

Trenera kungs, pastāstiet, lū-
dzu, par saviem panākumiem 
MMA cīņā?

Ja runāju par saviem panāku-
miem, esmu ieguvis karatē  (IBCA 
versijā)  pasaules  vicečempions. 
Izcīnīti arī citi vērā ņemami panā-

kumi: kumite Team Harrem Meda 
(Vācija) medaļu ieguvējs, ar la-
biem panākumiem startēju Co-
ventry notiekošajā MMA Anglijas 
atklātajā turnīrā un tamlīdzīgi. 
MMA un taiboksa Starptautiska-
jos semināros esmu ieguvis virkni 
goda rakstus. Absolvēju augstsko-

lu, iegūstot augstāko profesionālās 
sporta pedagoģijas izglītību.

Esmu pēdējās, brūnās jostas 
īpašnieks (pēc karatē standar-
tiem), bet drīzumā kārtošu eksā-
menus uz Brazilian Jiu–Jistu (bra-
zīļu Džiu–Džitsu) zilo jostu. 
Eksāmenus kārtošu Maskavā. Es 
katru MMA cīņas veidu cenšos 
vairāk iemācīties un izzināt tieši 
personīgi, jo vēlāk savas zināša-
nas varēšu nodot tālāk. Šobrīd 
vairāk esmu pievērsies trenera 
darbam.

Dzirdēts, ka slavenais bokse-
ris, jūrmalnieks Elvis Mihaiļen-
ko, kas savulaik kļuva par pirmo 
Latvijas pārstāvi, kurš izcīnījis 
kādu no prestižākajiem tituliem 
profesionālajā boksā (2002. gada 
3. oktobrī Madridē WBA Inter-
continental, 12 raundos pēc 
punktiem pieveicot Spāniju pār-
stāvošo Aleksandro Lakatosu. Šī 
uzvara toreiz ierindoja Elvi Eiro-
pas un pasaules reitingu spēcīgā-
ko pussmagsvaru desmitniekā), 
fight versijā trenē sportistus Jūr-
malā?

Jā, Elvis Mihaiļenko trenē au-
dzēkņus tajā pašā sporta zālē Lie-
nes ielā, bet viņš pārstāv citu klu-
bu. Elvis vada boksa skolu (arī pie 
viņa trenējas bērni, jaunieši un 
pieaugušie), bet mēs – MMA.

Zināms, ka kluba audzēk-
ņiem pēdējos mačos izdevies tikt 

MMA CĪŅA 
JŪRMALĀ 
strauji kļūst 
populāra
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PAKALPOJUMI              
 ▶ Ledusskapju remonts Jūsu mā-

jās, ar garantiju. Bez brīvdienām. 
Tālr. 29299768, no plkst. 9:00 līdz 
21:00

IZNOMĀ                        

Piedāvājam telpas svinī-
bām, semināriem, korpo-
ratīvajiem pasākumiem. 
Nodrošinam pilnu apkalpo-
šanas servisu, kā arī papil-
dus pakalpojumus: nakšņo-
šanas iespējas, piecdesmit 
vietīga autobusa noma. Tālr. 
29164418 

Iznomā biroju un noliktavu 
telpas Lienes ielā 16/18, 
Jūrmalā (Dzintari). Pieeja-
ma platība no 10 līdz 300 
kv.m. Tālr. 29164418

 ▶ Iznomā labas telpas Rīgas ielā 
26, divās daļās, var izmantot ka-
fejnīcai un sporta nodarbībām, 
trenažeriem. Lēti. Gāzes apkure. 
29498508.

MEKLĒ DARBU        
 ▶ Sieviete meklē apkopējas, trau-

ku mazgātajas vai citu parastu 
darbu. Videja izglītība. Latviešu 
un krievu valodas zināšanas. Dzī-
voju Slokā. 28166238.

ANDRIS LAPIŅŠ 

Jau ilgākus laikus par sevi 
ne tikai valstī, bet arī starptau-
tiskajās arēnās liek runāt Jūr-
malas – Kauguru jaunā karatis-
te, 15 gadus vecā Marija Luīze 
Muižniece, kas izcīnījusi virkni 
panākumu Starptautiskajās sa-
censībās. Par sportistes panā-
kumiem un talantu Jūrmalas 
Ziņas uz sarunu aicināja jaunās 
karatistes treneri Andreju Oze-
rovu no sporta kluba IPPON.LV. 

Karatē aprindu ļaudis ir sa-
ņēmuši priecīgu vēsti, ka šis 
vēsturiskais sporta veids bei-
dzot iekļauts olimpisko discip-
līnu vidū. Ko tas nozīmē Latvi-
jas sportistiem?

Jā, visas pasaules karatē ļaudis ir 
saņēmuši priecīgu vēsti – karatē ir 
iekļauts Tokijas Olimpisko spēļu 
(2020.) kalendārā. Līdz šim karatē 
nebija Olimpiskā sporta disciplīna. 
Tas nu visas zemeslodes karatistiem 
liek sasparoties un trenēties, lai jau 
tagad ieliktu pamatus kvalifikācijai 
uz Olimpisko Tokiju. Kas attiecas 
par Mariju Luīzi Muižnieci, viņa jau 
vairākus gadus ir Latvijas dažāda ve-
cuma izlašu dalībniece. Ja labi veik-
sies, jūrmalniecei ir visas iespējas 
pacīnīties par olimpisko ceļazīmi. 

Marijai Luīzei 
Muižniecei – 
kārtējie panākumi 
karatē
Uzreiz gan jāsaka, ka olimpisko ceļa-
zīmju skaits uz Tokiju būs stipri iero-
bežots, jo startam Olimpiādē katrā 
svara kategorijā kvalificēsies tikai 
desmit labākie. Mēs darīsim visu, 
kas mūsu spēkos, lai Latvijas karatē 
būtu pārstāvēts Olimpiskajā Tokijā.

Ozerova kungs, kādi ir Ma-
rijas Luīzes Muižnieces pēdējā 
gada lielākie panākumi?

Meitene progresē acīmredzami. 
Hradec Kralove, kas ir Čehijā, šā 
gada pavasarī norisinājās prestižā 
karatē turnīra Grand Prix World Ka-
rate Cup 2016 etaps. Sacensībās pie-
dalījās vairāk nekā 800 sportisti no 
12 valstīm (Latvija, Čehija, Slovākija, 
Polija, Norvēģija, Ukraina, Nīder-
lande, Austrija, Vācija, Armēnija, 
Zviedrija, Ungārija).

Gandrīz visi Latvijas vadošie 
klubi (IPPON.LV, Baltijas Karate 
klubs, Fudzi, Salaspils Karate klubs, 
TAN) apvienojās zem viena nosau-
kuma – Latvijas Karatē Federācija.

Pirmajā turnīra dienā jūrmal-
niece Marija Luīze Muižniece no-
startēja teicami. Savā kategorijā līdz 
47 kg Marija Luīze izcīnīja 3 uzvaras 
cīņā pret Čehijas, Polijas un Slovāki-
jas sportistēm un iekļuva kategorijas 
finālā. Mačā par zeltu jūrmalniece 
cīnījās pret ļoti stipru Slovākijas 
sportisti. Cīņa beidzās ar neizšķirtu 
rezultātu (0:0), bet pēc tiesnešu lē-
muma mūsu sportiste izcīnīja uzva-
ru (5:0) kā rezultātā viņai pirmā vie-
ta un zelta medaļa turnīrā.

Čehijā Marija Luīze Muižniece 
startēja arī vecākajā vecuma katego-
rijā – U18 līdz 48 kg. Šajā kategorijā 
mūsu sportiste izcīnīja divas uzvaras 
un iekļuva finālā. Mačā par zeltu jūr-
malniece šoreiz piekāpās pretiniecei 
no Slovākijas (0:1) un ieguva rezul-
tātā 2. vietu.

Šā gada jūlijā jūrmalniece Hor-
vātijas pilsētā Umagā piedalījās 
Starptautiskajā treniņnometnē, kas 
pulcēja jaunos sportistus no visiem 
kontinentiem, kopumā vairāk nekā 
1000 dalībnieku no 53 valstīm. No-
darbības vadīja pasaules mērogā at-
zītākie treneri un sportisti, kuri biju-
ši pasaules čempioni. Jaunajiem 
sportistiem bija lieliska iespēja piln-
veidoties pie tādiem meistariem kā 
Rafaels Agajevs, Duglass Brose, 
Predrags Stojadinovs, Davide Bene-
tello, Rika Usami un citiem. Pēc se-
mināra notika WKF turnīrs, kuru 
sauc arī par Pasaules kausu karatē. 
Turnīrs bija organizēts augstā līme-
nī, tajā piedalījās sportisti vecumā 
no desmit līdz 20 gadiem. Arī šeit 
Marija startēja lieliski – Pasaules 
kausā savā vecuma grupā izcīnot 
bronzas godalgu, cīņā par 3. vietu 
uzvarot Horvātijas pārstāvi.

Novembrī Tukumā un Rīgā, 
Arēnā Rīga notika valsts svēt-
kiem veltītie turnīri. Kā veicās 
tajos?

13. novembrī Tukumā norisinā-
jās Lāčplēša dienai veltītais starptau-
tisks karatē turnīrs „Hayashi Cup 
2016”, kas pulcēja aptuveni 200 
sportistus no Latvijas, Lietuvas, Balt-
krievijas un Igaunijas. Tukumā Ma-
rija Luīze piedalījās vecuma katego-
rijā 14–15 gadi, svara kategorijā līdz 
50 kg. Jūrmalniece tikās ar sen pazīs-
tamām pretiniecēm no Latvijas. Pir-
majā cīņā Marija cīkstējās ar Alek-
sandru Mihailovu un uzvarēja ar 
rezultātu 2:1. Otrā cīņa bija nedaudz 
vieglāka – Marijai izdevās skaists si-
tiens pret Nadīnu Šilbergu, cīņa bei-
dzās ar rezultātu 5:0. Rezultātā jūr-
malniecei pirmā vieta un zelta 
godalga.

19. novembrī Rīgā, Arēnā Rīga 

notika liels karatē turnīrs „Latvia 
Open 2016”, kurā piedalījās sportisti 
no 11 valstīm – Latvijas, Krievijas, 
Igaunijas, Indijas, Somijas, Lietuvas, 
Baltkrievijas, Nīderlandes, Azerbai-
džānas un Gruzijas. Muižniece star-
tēja svara kategorijā līdz 54 kg. Pir-
majā cīņā mūsu sportiste neatstāja 
iespējas sportistei no Krievijas – 8:0. 
Pusfinālā Marija Luīze uzvarēja 
sportisti no kluba Fudzi – Alitu Po-
povu (4:0). Finālā Muižniece tikās ar 
jau minēto sportisti – Aleksandru 
Mihailovu. Sīvā cīņā Marija Luīze 
Muižniece pēdējās sekundēs izrāva 
uzvaru un izcīnīja pirmo vietu pres-
tižajā turnīrā.

Junioru (16-17 gadi) kategorijā 
Marija Luīze Muižniece ieņēma 
augsto trešo vietu.

Karatē aprindu ļaudīm jau 
tas šķitīs dīvains jautājums, 
bet vai karatē ir piemērots dai-
ļajam dzimumam?

Sporta karatē ir domāts meite-
nēm un puišiem. Ja kāds uzskata, ka 
karatē nav domāts meitenēm, tad tie 

ir sen novecojuši stereotipi. Karatē 
attīsta daudzas muskuļu grupas. 
Esmu novērojis, ka meitenes karatē 
ātrāk sasniedz panākumus, jo pašā 
mazotnē ir daudz savāktākas nekā 
tāda paša vecuma puiši. Ar meite-
nēm ir viegli strādāt. Karatē, lai cik 
tas dīvaini nešķistu, nav īpaši trau-
matisks sporta veids, ja nu vienīgi 
patrāpās viens otrs zilums.

Pasaulē un Eiropā meiteņu, sie-
viešu karatē ir tik populārs, ka sacīk-
stēs piedalās tūkstošiem dalībnieku.

Vai atceraties, kā talantīgā 
jūrmalniece uzsāka treniņus 
pie Jums?

Marija uz treniņiem pie mums 
pārnāca no cita Jūrmalas kluba, kur 
treniņi nenotiek tik nopietni. Kopā 
ar vecākiem pirms nedaudz vairāk 
nekā trīs gadiem, tika pieņemts lē-
mums, ka meitene, kas ir ļoti talantī-
ga, uzsāks treniņus mūsu klubā IP-
PON.LV. Pie mums radīti visi 
apstākļi, lai izaugtu par konkurēt-
spējīgu karatistu. Mūsu kluba galve-
nais uzdevums – sasniegtie rezultāti, 
bez tam – audzinām jauniešiem dis-
ciplīnu, kā arī piekopjam veselīgus 
testus arī garīgajā plāksnē.

Kā vērtējāt Marijas līdzši-
nējos sasniegumus un per-
spektīvas nākotnē?

Mūsu sporta veidā daudz kas ir 
atkarīgs no sportista veselības, rak-
stura un cīņasspara. 2017. gada feb-
ruārī Bulgārijā būs Eiropas jauniešu 
čempionāts. Mums tur lieli mērķi – 
30 valstu vidū ieņemt godalgotas 
vietas. 

Andreja Ozerova CV

Dzimis 1987. gada 1. jūlijā.
Izglītību ieguvis Banku augstskolā (bakalaurs). 

Ieguvis otrā dana melno jostu. 
Kopš 2004. gada strādā par treneri. 

Ir ģimene: sieva un dēls.
SPORTISKIE SASNIEGUMU:

2006. gads – 3. vieta Eiropas karatē čempionātā (WKF) junioru 
kategorijā (Podgorija, Serbija un Melnkalne)

7-kārtējs Latvijas čempions
Daudzkārtējais Latvijas sacensību čempions un medaļu ieguvējs

Daudzkārtējais starptautisku turnīru čempions un medaļu ieguvējs 
(Tallinn Bulldog, Estonian Open, Finnish Open, Banzai Cup, Grand Prix 

Hradec Kralove, Budo Cup, Jyoshinmon Cup, Baltic States 
Championship, Taifu Cup, SKDUN World Championship utt.).

TRENERA SASNIEGUMI:
Sportisti regulāri piedalās un iegūst medaļas Latvijas un 

starptautiskajās sacensībās.
Labākie sportisti sasnieguši Latvijas karatē izlases līmeni.

Labākie rezultāts:
Jurijs Ņemčenko (uz to brīdi sporta kluba “TAN” izlases sportists), 

Latvijas komandas sastāvā – 1. vieta Eiropas čempionātā reģioniem 
(2010. gads), 

Jūlija Gavrilova – 5. vieta Eiropas čempionātā junioriem,
Marija Luīze Muižniece – vairākkārtēja sacensību uzvarētāja dažādās 

vecuma grupās.
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Sludinājumu anketa

KATEGORIJA (PĒRK, PĀRDOD, MAINA, IZĪRĒ, ĪRĒ, DAŽĀDI, PAKALPOJUMI, MEKLĒ

DARBU, PIEDĀVĀ DARBU, IEPAZĪŠANĀS

Kategorija

Sludinājuma teksts (izcelts/neizcelts — vajadzīgo pasvītrot) 

Cik reižu publicēt latviešu valodā   , krievu valodā

Sludinājuma iesniedzēja vārds, uzvārds, tālruņa Nr. 

(šo informāciju nepublicē) 

Kategorijas: Īrē, Meklē darbu, Piedāvā darbu — bez maksas
Kategorjas: Pērk, Pārdod, Maina, Izīrē, Pakalpojumi, Iepazīšanās, Dažādi — cena par vienu publicēšanas reizi vienā valodā EUR 2,00.  
Sludinājums ar izceltiem burtiem — EUR 3,00, sludinājums ar izceltiem burtiem un rāmītī — EUR 5,00.  

 

Publicējot sludinājumus 4 un vairāk reizes, atlaide, sākot no 10%.
*Cenas uzrādītas ar 21% PVN

Sludinājumus un reklāmu ievietošanai  “Jūrmalas Ziņās” var iesniegt 
Lienes ielā 16/18, vai pastkastē pie Redakcijas biroja Talsu šosejā 39

Konts maksājumiem: A/s Swedbank; LV93HABA0551022040526
Mērķī norādot: sludinājuma reižu skaits un telefona numurs, kurš tiks publicēts laikrakstā.

27. janvārī
Nākamais numurs iznāks

Dzimtsarakstu 
nodaļa 
informē

(27.12. — 31.12.2016.): 
 è 18 bērni — 11 meitenes (Arina, 

Diana, Emīlija Luīze, Erianna, Gabriela Aiva, 
Helga, Ņika, Odrija, Patrīcija Sofija, Sindija, 
Sofija) un 7 zēni (Arvis, Ivans, Kārlis, Kirils, 
Mariuss, Patriks, Toms). 

 è 3 laulības. 
 è 7 mirušie — Pāvils Adamans (1940), 

Haralds Davidonis (1947), Zigrīda Kopāne 
(1926), Edīte Kvetkus (1939),Valērijs 
Mihaļčuks (1962), Antoņina Ruškule 
(1932), Lidija Zencova (1926). 
(02.01. — 08.012.17.): 

 è 16 bērni — 6 meitenes (2 Katrīnas, 
Nikole, Nora, Paula, Veronika) un 9 
zēni (Adrians, Ernests, Jēkabs, Marsels 

Everests, Naums, Ņikita, Ralfs, Renārs, 
Uvis). „

 è  laulības.
 è 17 mirušie — Inta Birzniece (1943), 

Tamāra Bogdanova (1952), Aleksandrs 
Gerliņš (1942), Mintauts Egons Gulbis 
(1927), Oļegs Ivanovs (1965), Vladimirs 
Jarkovičs (1954), Pāvels Jerošenko (1926), 
Helēna Kalniņa (1932), Juris Raimonds 
Korotkevičs (1941), Emilija Kunicka (1926), 
Valdis Latišs (1943), Ludmila Poļevaja 
(1946), Gaida Poriņa (1924), Antoņina 
Radvila (1928), Marina Rostovska (1985), 
Tatjana Suslova (1957), Maigonis Vaitnieks 
(1934). 

Vjačeslavs Moisejenko
proktologa konsultācijas, visa veida proktoloģiskās operācijas

Arguts Keirāns
plastikas ķirurga, mikroķirurga konsultācijas

Rokas, estētiskā un rekonstruktīvā ķirurģija, dažādu veidojumu 
un rētaudu izņemšana

Dmitrijs Kolobovs
narkologa konsultācijas

“plosta pārtraukšana”, abstinences sindroma kupēšana, 
kodēšana

Pakalpojumi pieejami valsts apmaksāti, par maksu un ar 
apdrošināšanas kompāniju apmaksu.

No 18. janvāra un turpmāk trešdienās 
strādāsim no 7.50 līdz 21.00.

Jūrmala, Slokas iela 26, tālr. 67 760 077  vai mob.t. 29 427 378

Otolaringologu 
konsultācijas un 

operācijas
pieaugušajiem un bērniem

Zvaniet vai rakstiet sms jebkurā laikā,
strādājam bez brīvdienām- 
no 8:00 lidz 22:00.
Cena par maisu 3,50.
Tālrunis:29892566

Pārdodu sausus, kaltētus priežu koku klucīšus, 70L maisos 
(cukura maisi). Ar piegādi līdz pat durvīm.

Zvaniet uz 22404080 un atstājiet savu jautājumu, 
kurā Jums nepieciešams skaidrojums! 

Lasiet izsmeļošu atbildi jau nākamajā laikraksta numurā.

PALĪDZ/
KONSULTĒ

zvērināti 
advokāti Evita Ostrovska Igors Dreija

Piecdesmit sēdvietu komfortabls autobus, aprīkots ar Dvd, 
TV, un CD aparatūru, kondicionieri, kafijas aparātu, autonomu apkuri, gida mikrofonu, 

atlaižamie un izbīdāmi sēdekļi. Komunikābli vadītāji. Apkalpojam organizācijas, 
fiziskas personas, pasākumos, tūrisma braucienos pa Latviju, Eiropu, Skandināviju, 

Baltkrieviju, Krieviju. Elastīgas cenas, pastāvīgiem klientiem atlaides. 

Tālr. 22063890 vai 29164418.

Atgādinām, ka joprojām ir iespējams saņemt pārtikas pakas!

Programmas “Paēdušai Latvijai” mērķis ir sniegt atbalstu ar pārtiku centīgām ģimenēm ar bērniem, 
senioriem un invalīdiem ar zemiem ienākumiem (zem iztikas minimuma 252 EUR). 

Pārtikas paku no Pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai” prioritāri var saņemt ģimenes ar bērniem un ne-
pilnas ģimenes ar bērniem – viens vecāks, ar zemiem ienākumiem.
Papildus nosacījumi pārtikas pakas saņemšanai:

 z ģimenei pašvaldība nav piešķīrusi un formālu iemeslu dēļ nevar piešķirt trūcīgās vai maznodrošinā-
tās ģimenes statusu;

 z ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir zemāki par iztikas minimumu (252 EUR)

Ja Jūsu tuvumā, kaimiņos vai draugu un paziņu lokā ir cilvēki, kuriem nepieciešama palīdzība, priecāsi-
mies, ja dalīsieties ar šo ziņu.

Pārtikas paku janvārī var saņemt 
piektdienās no 17.00-19.00. Kauguros, Talsu šoseja 39, 

Jūrmalas ģimeņu atbalsta biedrības telpās, uz vietas aizpildot iesnieguma formu. 
Papildu informācija zvanot pa tālruni 29298272.

Jūrmalas ģimeņu atbalsta biedrība
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Laikraksts tavā pastkastītē! 
Raksti uz e-pastu redaktors@jurmalaszinas.lv un mēs ar tevi sazināsimies!

Atgādinām, ka Jūrmalas iedzīvotāji laikrakstu pilsētā saņem par brīvu!

Pilsētas nedēļas laikraksts 
„Jūrmalas Ziņas”

www.jurmalaszinas.lv
Reģ. Nr. 40007028603

Izdevējs: SIA „ACCADEMIA”

Galvenais redaktors: Arvīds Deģis
e-pasts: 

redaktors@jurmalaszinas.lv
JZ informācijas biroja 

karstais tālrunis: 22 40 40 80

Tirāža 5000 eks.
Bez maksas.

Iespiests „Poligrāfijas grupa 
„Mūkusala” 

Mūkusalas ielā 15A, Rīga

Rakstu autori ir atbildīgi par tajos minētajiem faktiem un skaitļiem, 
viņu viedokļi var nesakrist ar redakcijas oficiālo viedokli. 

Satura pilnīga vai daļēja izmantošana bez redakcijas 
rakstiskas atļaujas aizliegta. 

Par reklāmu un sludinājumu saturu redakcija neatbild.
Manuskriptus nerecenzē un atpakaļ neizsniedz.

Cīņas un sporta klubs 
MMA Jūrmala

EIROPAS UN PIRMAIS 
LATVIJAS ČEMPIONS 
PROFESIONĀĻIEM
ELVIS MIHAIĻENKO

UZSĀKAM TRENIŅUS NO JAUNĀ MĀCĪBU GADA!

fighterelvis@inbox.lv

t. +371 28 208 680

JAUNA ZĀLE

Piesakies un kļūsti par vispusīgu cīkstoni

Programmā: Bokss, K-1, Grappling, Pankration

Uzņemam sākot no 14 g. līdz... 

kamēr spēks kaulos
Droši atnāc un Pamēģini

Speciāli izstrādātas programmas 

gan iesācējiem, gan augsta līmeņa 

sportistiem

Piedāvājam jaukto cīņuMMA – Mixed Martial Arts

Specializēta cīņu zāle, 
12 boksa maisi, rings, 
specializēts inventārs

Pirmais treniņš
BEZ MAKSAS

e-pasts: mmajurmala@mmajurmala.lv
29 99 60 01

TRENIŅI JŪRMALĀ LIENES IELĀ 16/18

www.MMAJURMALA.lv

 � Mūsdienīgie spēka trenažieri un 
funkcionālie trenažieri – TRX, 
TRX RIP, kā arī cits inventārs, kas 
nepieciešams pilnvērtīgiem treniņiem 
gan sportistiem, gan cilvēkiem, kuri 
nodarbojas ar sportu vispārējā fiziskā 
stāvokļa un veselības uzlabošanas 
nolūkos.

 � Individuālās un grupu nodarbības

 � Aprīkotas 3 cīņu un boksa zāles 500 
kv.m platībā (MMA, BOKSS, DŽUDO)

 � Galda teniss

 � Mākslīgā, sintētiskā ledus hokeja 
metienu treniņu zāle

 � Bērnu un pieaugušo sporta psihologa 
konsultācijas

 � Masiera-fizioterapeita konsultācijas.

 � Solārijs

Lienes iela 16/18, Jūrmala, LV -2015
Tālr. 25 673 700

https://www.facebook.com/hasc.lv/
www.hasc.lv

LIELĀKAIS 
SPORTA 
CENTRS 

JŪRMALĀ 

PIEDĀVĀ


