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Jaunbērzē baseina vietā taps atpūtas laukums
Arī Jaunbērzē aizvadītajā nedēļā notika iedzīvotāju
tikšanās ar Dobeles novada pašvaldības vadību. Tās
laikā interesentiem bija iespēja uzdot gan domes
priekšsēdētājam Ivaram Gorskim un viņa vietniekam
Edgaram Laimiņam, izpilddirektora vietniekam
Aldim Lerham, gan pagasta pārvaldes vadītājam
Raimondam Sīpolam viņus interesējošos jautājumus.
Šo iespēju gan izmantoja vien ap diviem desmitiem
cilvēku.
Ik gadu – vismaz viens
ceļš katrā pagastā
Tā kā strauji tuvojas 14. Saeimas vēlēšanas, loģisks šķita
pirmais izskanējušais jautājums:
vai un cik ļoti šāda vietvaras iniciatīva – tikties ar iedzīvotājiem
– saistīta ar tām. IVARS GORSKIS
atbildēja noliedzoši:
- Nekādi. Tas ir saistīts tikai
un vienīgi ar nākamā pašvaldības
budžeta plānošanu. Tāpat kā citos
pagastos, kur šādas tikšanās jau ir
notikušas, esam atbraukuši parunāt ar jums par to, kas ir aktuāls
jūsu pagastā, kas jums ir nesaprotams vai satrauc, tāpat arī pastāstīt par to, kas šobrīd notiek novadā kopumā. Iespējams, kaut kur
nepieciešami uzlabojumi, ko esam
palaiduši garām, iespējams, ir lietas, par kurām priecājaties. Tieši
šāds ir šodienas tikšanās mērķis,
nekāds cits. Diemžēl esam pārliecinājušies, ka patiesībā jau lielākā
daļa pagasta iedzīvotāju vēlmju
nav finansiāli ietilpīgas, tās ir īstenojamas, bet to nevar izdarīt, ja
par šādām vajadzībām pašvaldībai
nav bijis iepriekš zināms.
Tāpat kā citviet, nebraucām
pie jums, neko nezinot par iespējamām problēmām vai izdarītajām
lietām. Pirms šīs tikšanās kopā ar
pagasta pārvaldes vadītāju izbraucām pagasta teritoriju, apskatījām
gan «veiksmes stāstus», gan «sāpju
bērnus».
Tas, ko secinājām, izbraucot
Jaunbērzes pagasta teritoriju, ir,
ka nepieciešams papildus finansējums, ko ieguldīt grantēto pašvaldības brauktuvju uzturēšanā, arī
vecā, sen nokalpojušā asfaltseguma atjaunošanā. Kā jau esmu sacījis arī šādās tikšanās reizēs citos
pagastos, ir plāns, ka no nākamā
gada novadā tiks īstenota programma, ka ik gadu katrā no pagastiem tiks sakārtots vai atjaunots
segums vismaz vienai brauktuvei.
Piemēram, Jaunbērzē konstatējām,
ka šādi darbi nepieciešami vismaz
divās ielās. Ļoti ceru, ka nākamgad
pietiks finansējuma, lai šīs ieceres
īstenotu.

Nākotni neskaidru
dara sadārdzinājums
- Jā, šis gads finansiāli sākās
labi, bet sekojošais apkures, elektrības sadārdzinājums ir visus nostādījis tādā neziņas stāvoklī. Tas
ietekmējis ne tikai iedzīvotājus, bet
arī, protams, pašvaldību. Teiksim,
izglītības iestādes, sporta zāles un
tā tālāk ir ļoti lielas elektroenerģijas patērētājas. Tieši tāpēc apmēram pusmiljonu eiro vietvara tērēs,
lai nomainītu esošos gaismekļus
pret ekonomisko LED apgaismoju-

mu gan iekštelpās, gan āra apgaismojumā. Iepirkums par jaunajiem
gaismekļiem jau ir izsludināts. Āra
apgaismojumā ir jānomaina 1000
gaismekļu, iekštelpās – 8000, - sacīja pašvaldības vadītājs.
Tika pārrunāts arī siltumenerģijas sadārdzinājums, kā arī
valsts atbalsta maksājumi, ko no
1. oktobra varēs saņemt iedzīvotāji, uzrakstot attiecīgu iesniegumu un iesniedzot dokumentus.

Soli priekšā pārējiem
Tika stāstīts arī par plānu
ikvienā pagastā izveidot iedzīvotāju konsultatīvo padomi, kas
varētu sniegt pašvaldībai savu
redzējumu par darbiem, uzlabojumiem, ko vajadzētu veikt
konkrētajā apdzīvotajā vietā. Izrādījās, ka Jaunbērze šajā ziņā
nosacīti jau ir soli priekšā citiem
pagastiem. Jau kādu laiku šeit regulāri notiek aktīvāko iedzīvotāju tikšanās ar pagasta pārvaldes
vadītāju. To laikā tiek gan pārrunāti neskaidrie jautājumi, gan
arī ļaudis saņem informāciju par
plānotajiem darbiem un citām
iecerēm.
- No jūnija beigām uz šādām
tikšanās reizēm sanākam regulāri,
- skaidroja viena no iedzīvotājām. - Uz pirmo atnāca aptuveni
desmit cilvēku, tagad gan mēs ar
pārvaldnieku tiekamies vairs tikai
pieci vai četri. Šo tikšanos mērķis bija tieši tāds pats kā tas, ko
minējāt kā konsultatīvo padomju
izveidošanas nolūku, – panākt,
lai vietējie iedzīvotāji saprot, ka
ikvienu jautājumu var vienkārši
noskaidrot, uzdodot to pārvaldniekam, kā arī lai cilvēki saprot, kāpēc
to vai citu jautājumu tieši pašlaik
atrisināt nav iespējams vai to var
izdarīt, tikai citādāk, nekā cilvēks
iedomājies.

Skice jau top
Viens no ļaužu jautājumiem
bija, kas īsti notiks ar vietu, kur
padomju laikos bija ierīkots baseins, kas vēlāk tika aizbērts. Jau
kādu laiku Jaunbērzē klīst runas,
ka šajā vietā taps atpūtas laukums, taču, kad tas notiks un kas
īsti šajā vietā atradīsies, līdz galam nevienam nav skaidrs.
Jaunbērzes pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Sīpols
skaidroja, ka nekas nav mainījies: šeit ciematā tiešām iecerēts
izveidot atpūtas laukumu, kam
pašlaik top skice.
- Es nevaru jums paskaidrot
konkrēti, kas šajā vietā atradīsies.
Pagaidām tās ir tikai idejas. Bet
nevajag satraukties, nekas nenotiks bez iedzīvotāju līdzdalības.

Viens no iedzīvotāju ierosinājumiem bija izvietot «gulošos policistus» uz ielas, kas ved uz pagasta
pirmsskolas izglītības iestādi «Minkuparks».
Kad aptuvenā skice būs gatava,
tāpat jautāsim jūsu viedokli – patīk vai nepatīk, ko varbūt vajadzētu
darīt citādāk. Jau līdz šim ierosinājumus, ko šajā vietā vajadzētu
darīt, kā to iekārtot, esmu saņēmis
un uzklausījis visdažādākos. Ticiet
man, 100% apmierināt ikvienu nav
iespējams, arī šī teritorija šim nolūkam ir par mazu. Tāpēc mēģināsim rast zelta vidusceļu. Lielos vilcienos vien varu pasacīt: iecere ir,
ka šajā vietā būs, ko darīt bērniem,
jauniešiem un pieaugušajiem. Iespējams, kad būs vairāk līdzekļu,
jaunizveidojamajā laukumā būs
arī apgaismojums un pat strūklaka, stāvlaukums.

Aktuāli visur: ēku
apsaimniekošana
Savukārt kādu citu iedzīvotāju satrauca daudz praktiskākas
lietas. Proti, ko darīt, ja daudzdzīvokļu ēkā, kurā viņa dzīvo, liela daļa no mitekļiem ir gan iegādāti, bet tajos pat gadiem neviens
nedzīvo. Līdz ar to sieviete viena
rūpējas gan par tīrību kāpņu telpā, gan sakoptību ēkas apkārtnē.
Un, protams, nevienu no privatizēto dzīvokļu īpašniekiem neinteresē, kas notiek ar nama jumtu vai pagrabu, kas, gadiem ejot,
protams, ir nolietojušies, bet ēkai
apsaimniekotāja nav. Faktiski
ēka pakāpeniski brūk kopā. Jāteic, līdzīga situācija ir daudzviet
apdzīvotajās vietās laukos.
- Situācija ir zināma, bet sakiet, ko jūs iesakāt, ko pašvaldība
varētu šajā situācijā darīt? Dzīvokļi ir privātīpašums. Atņemt
tos īpašniekiem mēs nevaram. Ko
vēl? Likums uz šo jautājumu raugās pavisam vienkārši – īpašums
ir īpašums jeb privāts ir privāts.
Pašvaldības pienākumi ir definēti
ar likumdošanu, tas ir, ko tā drīkst
un ko nē.
Jūs sūdzaties, ka nams pamazām brūk kopā. Bet pašvaldība nedrīkst ēkā, kurā pilnībā vai lielākā
daļa dzīvokļu ir privātīpašums, ieguldīt jebkādus savus līdzekļus. Ja
jūs iepriekš, kad to piedāvāja, būtu
izvēlējušies kāda namu apsaimniekotāja pakalpojumus, tad tagad
varētu izteikt pretenzijas šim uzņē-

mumam, ka, teiksim, namam jumts
tek vai pagrabs pludo. Savulaik neviens to nevēlējās, jo paši tiks galā.
Tad kāpēc tagad sūdzaties? Brīdināju, ka, gadiem ejot, daudz kas var
mainīties, ka var rasties problēmas,
ja dzīvokļu īpašnieki paši nevienosies, kā tālāk ēku apsaimniekos.
Toreiz neviens neklausījās, neticēja,
ka tā varētu būt.
Saprotu, cilvēki, kuri bija piedzīvojuši agrākos laikus, kad neviens ne par ko īsti atbildīgs nebija,
vienkārši nespēja iedomāties, ka
būs citādāk. Bet tā nu tas šodien ir:
katrs pats atbildīgs par savu īpašumu, arī tad, ja tas ir dzīvoklis un
nams, kurā tas atrodas, - situāciju
centās skaidrot Raimonds Sīpols.
Kā risinājums tika ieteikts
tomēr mēģināt sazināties ar citu
dzīvokļu saimniekiem un vienoties par visiem pieņemamu risinājumu.

Autobusu satiksmi
ietekmēt nevar
Jaunbērzniekus satrauca arī,
viņuprāt, neērtā autobusu satiksme ar Dobeli. Proti, ja cilvēkam
nepieciešams pilsētā apmeklēt
no rīta puses, teiksim, mediķi,
viņš uz novada centru spiests doties jau no agra rīta, bet iespēja
atgriezties mājās viņam ir vien
ar autobusu pulksten 14. Tika
skaidrots, ka diemžēl šo jautājumu pašvaldība ietekmēt nekādi nevar. Pagasta iedzīvotāji var
sevi vien mierināt ar domu, ka
novadā netrūkst apdzīvotu vietu,
kur sabiedriskais transports kursē daudz, daudz retāk, proti, vien
dažas reizes nedēļā, nevis katru
dienu, izņemot svētdienu, kā tas
ir Jaunbērzē.

Gulošie policisti diez
vai līdzēs
Tāpat tikšanās laikā tika pārrunātas iespējas izbūvēt ciematā
gājēju celiņu, kas vestu gar valsts
nozīmes ceļu P98 Jelgava – Tukums Jaunbērzes ciemata teritorijā, kā arī autobusu pieturvietu.
Tika rosināts, ka, iespējams, varētu rīkoties tāpat kā Penkules
gadījumā, tas ir, uz laiku pārņe-

mot minēto ceļu posmu, lai pašvaldība būtu tiesīga tur ieguldīt
līdzekļus, un vēlāk atkal nodot
valsts jeb «Latvijas valsts ceļu»
pārziņā.
Tika arī rosināts, ka uz ielas,
kas ved uz Jaunbērzes pagasta pirmsskolas izglītības iestādi
«Minkuparks», būtu nepieciešami «gulošie policisti», kas nedaudz «piebremzētu» steidzīgākos autovadītājus. Raimonds
Sīpols gan iebilda, ka šajā vietā
jau tāpat daudzus gadus ar ceļa
zīmēm noteikts ātruma ierobežojums 20 km/h.
- Cik daudzi autovadītāji šo
ierobežojumu ievēro, ir cits jautājums. Vai «gulošie policisti» situāciju uzlabos? Šaubos. Tie, kuri
raduši pārgalvīgi braukt, tāpat to
darīs. Toties šādi «policisti» traucēs, teiksim, ziemā, kad brauktuve
būs jāatbrīvo no sniega. Un nav jau
mums šo skrējēju tik daudz. Bet
tie, kuri ieraduši darīt pa savam
prātam, tāpat to darīs. Cik reižu
nav bijis, ka uz laiku novietojam
šķēršļus tepat, pie kultūras nama,
liedzot transporta kustību, bet tos
tāpat, pa zālienu, apbrauc... Uzliksim «policistu», tie, kuri steigsies
vai gribēs, brauks apkārt pa futbola laukumu. Es saprotu, ka ierosinājums izteikts, domājot par bērnu
drošību. Bet, ticiet man, «gulošie
policisti» neko atsevišķu indivīdu
domāšanā tāpat nemainīs. Protams, varam mēģināt, - savu viedokli izteica Raimonds Sīpols.
Noslēdzot tikšanos, jaunbērznieki atkārtoti pauda gatavību iesaistīties topošajās konsultatīvajās padomēs, lai izmantotu
iespēju pašvaldību ietekmēt par,
viņuprāt, aktuālākajiem pagastā
risināmajiem jautājumiem.
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