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Kur un
kādus kokus
drīkst cirst?
Pēdējā laikā arvien
biežāk Jelgavas
novada administratīvajā teritorijā tiek
konstatēta nelikumīga
koku zāģēšana, kam
seko skaidrojums: «Es
nezināju, ka nepieciešama šāda atļauja.»
Jelgavas novada vides
speciāliste Dace Gražule norāda: bieži vien
iedzīvotāji domā, ka
savā īpašumā kokus
var zāģēt, kad un kādus vien vēlas.
Gadās, ka īpašnieks pats koku
ir iestādījis, bet, kad tas izaudzis
liels, sāk traucēt – noēno dārzu,
traucē būvniecībai, sausie zari
apdraud cilvēkus vai dzīvojamo
māju, un nereti šādos gadījumos īpašnieks koku vienkārši
nozāģē, pat neiedomājoties, ka
koku ciršanas/zāģēšanas kārtību
Jelgavas novadā, tāpat kā citur
Latvijas teritorijā, regulē 2012.
gada 2. maija Ministru kabineta
noteikumi Nr.309 «Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža».
Šie noteikumi nosaka, ka
zemes īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs kokus ārpus meža savā
īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā cērt pēc saviem ieskatiem,
izņemot ciema teritorijā, īpaši
aizsargājamā dabas teritorijā,
teritorijā, kurā atrodas kultūras
pieminekļi un to aizsargjoslas,
parkā, kapsētā, alejā (arī tad, ja
tā atrodas ceļu zemes nodalījuma
joslā), gar valsts un pašvaldības
ceļiem, virszemes ūdensobjektu
aizsargjoslā.
Savā īpašumā ciema teritorijā
īpašnieki bez pašvaldības atļaujas
var zāģēt vien augļu kokus un
kokus, kuru celma caurmērs nepārsniedz 20 centimetrus. Pārējo
koku ciršanai nepieciešama pašvaldības izsniegta atļauja. Kārtība, kādā iegūstama šī atļauja
Jelgavas novada administratīvajā
teritorijā, un tai nepieciešamā
dokumentācija noteikta Jelgavas
novada pašvaldības 2012. gada
28. novembra saistošajos noteikumos Nr.14 «Par koku ciršanu
ārpus meža Jelgavas novada
administratīvajā teritorijā».
Stiprāki vēji un vētras reizēm koku aizlauž vai nolauž,
kā rezultātā tas var apdraudēt
infrastruktūras darbību, īpašumu, cilvēka veselību vai pat
dzīvību. Šādos gadījumos koku
var nozāģēt bez saskaņošanas
ar pašvaldību, bet iepriekš tas
noteikti jānofotografē no trijiem
skatpunktiem tā, lai būtu skaidri
redzamas drošību ietekmējošās
koka daļas (paceltas saknes,
sašķelts, aizlūzis vai nolūzis
stumbrs), un jāinformē par to
pašvaldības vides speciālists
vai pārvaldes vadītājs. Vismaz
piecas darbdienas pēc koka
nociršanas nav pieļaujama koka
celma un, vēlams, arī stumbra
daļu aizvākšana, lai pašvaldības
pārstāvji, ierodoties objektā,
varētu pārliecināties par koka
bīstamības pamatotību.
3.lpp.

Zinību diena
Jelgavas novadā

Šogad 1. septembris iekrīt sestdienā, tāpēc lielākā daļa Jelgavas novada izglītības iestāžu kā pirmo skolas dienu
jaunajā mācību gadā noteikusi 3. septembri, kad skolās notiks svinīgie Zinību dienas pasākumi.
Izglītības iestāde Datums Vieta

Elejas vidusskola

03.09.

Kalnciema
03.09.
vidusskola
Kalnciema pagasta
03.09.
vidusskola
Jelgavas novada
03.09.
Neklātienesvidusskola
Staļģenes
vidusskola

03.09.

Vircavas vidusskola 03.09.
Vircavas vidusskolas
03.09.
Platones filiāle
Vircavas vidusskolas
31.08.
Lielvircavas filiāle
Zaļenieku Komerciālā un amatniecības 03.09.
vidusskola
Aizupes pamatskola 03.09.

Laiks

Aktivitātes
Svinīgais pasākums 1.–12. kla9.00–9.45
sēm
1.–4. klašu skolēni kopā ar peElejas vidusskolas
9.45
dagogiem un vecākiem dodas uz
pagalms
«mazo» skolu
Klases stunda, fotografēšanās,
10.00–12.00
klašu aktivitātes
Kalnciema
Svinīgais pasākums, audzinātāja
9.20
vidusskola
stunda, vecāku sapulce
Kalnciema pagasta
Svinīgais Zinību dienas pasā9.00–10.00
vidusskola
kums
Svētes konsultāciju
14.00
punkts
Svinīgais pasākums un pirmā
klases stunda ar audzinātājiem
Šķibes konsultāciju
15.00
punkts
Svinīgais pasākums, klases stunStaļģenes vidussko8.30
las sporta zāle
da, fotografēšanās
Svinīgais pasākums, klases stundas
Vircavas kultūras nams 10.00
un Zinību dienas nodarbība vecākiem
Zinību dienas nodarbība vecākiem,
Platones skola
9.00
klases stunda un svinīgais pasākums
Svinīgais pasākums un aktivitāLielvircavas skola 10.00
tes ar Pepiju Garzeķi
Zaļenieku kultūras
9.00
nams

Svinīgais pasākums, audzināšanas stunda

Pie Aizupes pamat9.00
skolas

Zinību dienas svinīgais pasākums, klases stunda, koka stādīšana

Izglītības iestāde
Līvbērzes
pamatskola

Sesavas
pamatskola

Datums Vieta
Laiks
Līvbērzes
03.09.
9.00–11.00
pamatskola
Sesavas pamatskola 8.20–9.00
9.00–10.00
03.09.

Svētes pamatskola 03.09.

Šķibes pamatskola 03.09.

Sesavas
tautas nams

Aktivitātes
Svinīgais pasākums, klases stunda, fotografēšanās
Klases stunda klasēs
Svinīgais pasākums
Skolas vecāku kopsapulce, bet
skolēniem un skolotājiem – āra
10.00–11.00
aktivitātes ar gudro un neatkārtojamo Pūci, cienāšanās

Svētes pamatskolas
iekšpagalms, lietus
9.00
gadījumā – sporta
halle
9.00
Šķibes pamatskola

Svinīgais pasākums. Klašu audzinātāju stunda
Svinīgais pasākums 1.–9. klasēm
Klases stunda 1.–9. klasēm,
vecāku sapulce 1.–9. klašu
skolēnu vecākiem
Svinīgais pasākums piecgadīgo
un sešgadīgo bērnu grupām
Svinīgais pasākums, audzināšanas stunda, vecāku kopsapulce
Svinīgais pasākums, skolas padomes un klašu vecāku sapulce
Diskotēka skolēniem

9.45
10.00

Vilces pamatskola 03.09.
Lielplatones inter03.09.
nātpamatskola
Elejas pirmsskolas
izglītības iestāde 03.09.
«Kamenīte»
Kalnciema pirmsskolas izglītības 03.09.
iestāde «Mārīte»

Pie muižas ēkas
Skolas pagalms,
lietus gadījumā –
skolas sporta zāle
Elejas pirmsskolas
izglītības iestāde
«Kamenīte»
Iestādes grupas

10.00
12.00
17.00
8.00–9.30

Svinīgais brīdis 1. stāva vestibilā,
aktivitātes grupās

9.00–11.00

Zinību dienas pasākums «Man
prieks tevi satikt», dažādi pārsteigumi un rotaļas

Daudzbērnu ģimeņu bērniem mācības novada
Mūzikas un mākslas skolā būs bez maksas
Jelgavas novada domes deputāti jūlija domes
sēdē atbalstīja lēmumprojektu, kas paredz novadā atcelt mācību maksu Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņiem no daudzbērnu ģimenēm.
Līdz šim daudzbērnu ģimeņu līdzmaksājums
par profesionālās ievirzes izglītības programmas apgūšanu neatkarīgi no tā, cik bērnu mācās Mūzikas un mākslas skolā, bija 5,83 eiro
mēnesī. Atbalstītais lēmumprojekts, kas stāsies
spēkā līdz ar jauno mācību gadu, nosaka, ka
bērni no ģimenēm, kurās aug trīs vai vairāk
bērnu, būs pilnībā atbrīvoti no mācību maksas.
«Pēdējos gados mērķtiecīgi
attīstot atbalsta politiku ģimenēm Jelgavas novadā, esam
ieviesuši vairākus atvieglojumus, kas saistīti tieši ar izglītošanos novada izglītības iestādēs. Piemēram, visiem novada
izglītības iestāžu skolēniem
pašvaldība kompensē gan
transporta izmaksas uz skolu
un no skolas uz mājām, gan
daļēji finansē pusdienu izmaksas, gan atmaksā pašvaldības

iestāžu piedāvātās ārpusskolas
aktivitātes un pulciņus. Pērn
tieši daudzbērnu ģimenēm
tika ieviests arī jauns pašvaldības atbalsts – pabalsts izglītībai, kas nosaka, ka par katru
ģimenē augošo skolas vecuma
bērnu Jelgavas novadā deklarētā daudzbērnu ģimene
reizi gadā saņem pabalstu 50
eiro. Daļēji atvieglojumi tiek
piemēroti arī Jelgavas novada
Mūzikas un mākslas skolas

audzēkņiem – pašvaldība jau
šobrīd līdzfinansē audzēkņu
izglītošanos iestādē. Pieņemtais lēmums nosaka papildu
priekšrocības tieši daudzbērnu
ģimenēm. Proti, līdz šim maksa par izglītošanos Mūzikas
un mākslas skolā audzēkņiem
tika piemērota, vadoties pēc
2013. gadā pieņemtā domes
lēmuma, kas noteica, ka ģimene maksā līdzfinansējumu
5,83 eiro mēnesī par visiem
ģimenes izglītojamajiem kopā.
Piemēram, ja no ģimenes
iestādē mācījās viens vai divi
bērni, tad maksa bija 5,83 eiro
mēnesī, ja no ģimenes mācījās
trīs un vairāk bērnu, tad maksa
netika piemērota. Jaunā kārtība nosaka: pat ja skolā no
daudzbērnu ģimenes mācās
tikai viens bērns, tad maksa
par mācībām netiek piemērota vispār,» skaidro Jelgavas
novada Izglītības pārvaldes

vadītāja Ginta Avotiņa.
Jāuzsver, ka par daudzbērnu
ģimeni uzskatāma ģimene,
kuras aprūpē ir vismaz trīs
bērni, to skaitā audžuģimenē
ievietoti un/vai aizbildnībā esoši bērni. Par bērnu uzskatāma
arī pilngadīga persona, kas nav
sasniegusi 24 gadu vecumu,
ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību
klātienes mācību formā.
Izglītības pārvalde, kas ierosināja un izstrādāja lēmumprojektu, apzinājusi, ka pagājušajā
mācību gadā Jelgavas novada
Mūzikas un mākslas skolā izglītojās 13 bērni no daudzbērnu ģimenēm. Sākot ar jauno
mācību gadu, plānots, ka bērnu skaits varētu būt nedaudz
lielāks, un tas provizoriski ļauj
aprēķināt, ka, atceļot mācību
maksu, pašvaldības ieņēmumi
gadā samazināsies par aptuveni 600–700 eiro.

Jāpiebilst, ka no mācību
maksas Mūzikas un mākslas
skolā atbrīvoti arī audzēkņi,
kuru vecāki likumā noteiktā
kārtībā ir ieguvuši trūcīgās
personas vai ģimenes statusu,
bērni invalīdi un bērni bāreņi,
kā arī audžuģimenēs un aizbildnībā esoši bērni.
Jelgavas novada Mūzikas un
mākslas skola atrodas Glūdas
pagastā. Iestādei kopumā ir vēl
seši mācību punkti – Valgundē,
Elejā, Jaunsvirlaukā, Līvbērzē,
Zaļeniekos un Kalnciemā. Audzēkņiem ir iespēja izglītoties
sešās profesionālās ievirzes
programmās – klavierspēlē,
flautas spēlē, akordeona spēlē,
kora klasē, sitaminstrumentu
spēlē un vizuāli plastiskajā
mākslā. Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā kopumā
izglītojas 225 audzēkņi.
JNZ
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Novada izglītības iestādes
jaunajam mācību cēlienam gatavas
«Jelgavas novadā ir ap 210
bērnu, kuriem šī būs pirmā
Zinību diena skolēna statusā. Diemžēl atšķirībā no
iepriekšējiem gadiem, kad
bija vismaz viens divi jaunie
skolotāji, šogad mums tādu
nav, un pedagogu paaudžu
nomaiņa kļūst par aizvien
satraucošāku jautājumu.
Taču glīti atjaunotas un būtiski modernizētas skolēnus
gaidīs visas novada skolas.
Ceru, ka, kārtīgi atpūtušies,
mācībām gatavi arī bērni un
sekmes viņiem būs vēl labākas nekā iepriekšējā gadā,»
īsi pirms jaunā mācību gada
skolu gatavību raksturo Jelgavas novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes vadītāja
Ginta Avotiņa.
Pirms jaunā darba cēliena atskatoties
uz iepriekšējo mācību gadu, G.Avotiņa atzīst: iemeslu lepoties netrūkst.
«Vasaras sākumā vispārējās vidējās
izglītības sertifikātus novadā saņēma
173 absolventi, kas ir par 27 vairāk
nekā gadu iepriekš. Līdz ar to novadā
izsniegto sertifikātu skaits jau trešo
gadu turpina palielināties, un faktiski ir
sasniegts 2013. gada līmenis, kad sākās
straujais kritums. Bet īpaši lepojamies
ar vidusskolēnu sekmēm eksāmenos.
Piemēram, angļu valodā rādītājs bija
būtiski labāks nekā vidējais lauku vidusskolām, bet vēsturē mēs bijām pat labāki
nekā valstī kopumā, arī konkurencē ar
lielo pilsētu vidusskolām. Turklāt matemātikā, kas lauku skolu kontekstā ir
sāpīgākais jautājums, 2018. gadā sešās
no septiņām vidusskolām absolventi
uzrādīja augstāku sniegumu nekā gadu
iepriekš,» pozitīvo akcentē Izglītības
pārvaldes vadītāja. Vienlaikus viņa
neslēpj, ka nav trūcis arī grūtību un ir
sekmju rādītāji, kas aizvien uzlabojami.
Tomēr pagājušā mācību gada lielākais izaicinājums bija skolu dalība
trijos Eiropas struktūrfondu projektos, Kultūras ministrijas pilotprojektā
«Skolas soma», kā arī divu novada
skolu iesaiste Eiropas Sociālā fonda
projektā «Kompetenču pieeja mācību
procesā». G.Avotiņa gan ir pārliecināta,
ka turpmāk darbs projektos sekmēsies
aizvien vieglāk, bet ieguvumi un pozitīvi
rezultāti kļūs tikai uzskatāmāki.

Kompetencēs balstīta
izglītība – 21. gadsimtam
atbilstošs risinājums

«Kad pagājušā mācību gada septembrī Šķibes pamatskola un Elejas
vidusskola sāka īstenot kompetencēs
balstītas mācības, situācija bija visai
neskaidra. Pēc būtības pedagogiem
savā ikdienas darbā bija jāsāk strādāt
citādāk, bet tas, kā tieši, bija tikai apjaušams, nevis zināms. Nebija norādes
izmaiņām mācību programmās, ko
vajadzētu pielāgot un ieviest. Projektā
iesaistītajām skolām viss bija jāmācās
darot, konsultējoties ar kolēģiem, daloties pieredzē. Sākums bija smags, un tas
lielā mērā arī veidojis sabiedrības pretestību Izglītības ministrijas virzītajām
reformām kopumā. No tā, iespējams,
varēja izvairīties, ja projekts valsts līmenī būtu ieviests sagatavotākā stadijā,
savlaicīgāk pievēršot pietiekamu uzmanību pedagogu apmācībai, mācību
programmu un satura izmaiņām, kā
arī sabiedrības informēšanai. Tā vietā
pedagogiem pašiem bija jāmeklē risinājumi. Taču gads ir pagājis, un redzu
pedagogu gandarījumu par sasniegto.
Viņiem ir neviltots prieks par darbu,
un ticu, ka tieši kompetencēs balstīta
izglītība ir 21. gadsimtam atbilstošs
mācību modelis, kas īstenojams jau
no mazotnes,» pārliecināta G.Avotiņa.
Gan projektā iesaistītajām skolām un
pedagogiem, gan Izglītības pārvaldei
ir gandarījums, ka mācību gada laikā

FOTO: «Ar pagājušā mācību
gada noslēguma eksāmenu
rezultātiem mēs varam lepoties. Piemēram, matemātikā,
kas lauku skolu kontekstā ir
sāpīgākais jautājums, 2018.
gadā sešās no septiņām
mūsu vidusskolām absolventi uzrādīja augstāku sniegumu nekā gadu iepriekš,»
pozitīvo akcentē Jelgavas
novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja
Ginta Avotiņa.

sasniegto aizvien atzinīgāk novērtējuši
arī vecāki. Šobrīd ir būtiski iesākto
turpināt un pakāpeniski ieviest arī
citās skolās.
«Izpratnē balstītas zināšanas ir tās,
kas bērnam būs vajadzīgas tālākajā
dzīvē, turklāt šāda apmācība jāsāk jau
no mazotnes. Kompetencēs balstīts
izglītības modelis ar bērnu aktīvu līdzdarbošanos un savstarpēju sadarbību
ļauj viņiem izprast zināšanu praktisko
pielietojumu un likumsakarības. Tas ir
labākais veids, kā ne vien jēgpilni apgūt
vielu, bet arī gūt zināšanas un prasmes,
kas vēlāk jau pieaugušā dzīvē viņam būs
vajadzīgas,» uzsver G.Avotiņa.

«Gatavojam darba tirgum
vajadzīgus speciālistus»

Praktiskas zināšanas un vispusīga
izpratne par gaidāmo darbu ir arī pamata princips, veidojot profesionālās
izglītības programmas, ko mūsu novadā
nodrošina Zaļenieku Komerciālā un
amatniecības vidusskola. Tā ir vienīgā
mācību iestāde Latvijā, kur vienuviet
tiek īstenota pirmsskolas, pamatizglītības un profesionālās izglītības programma. Jaunieši ar pamatskolas izglītību
Zaļeniekos papildus vidusskolas izglītībai var apgūt restauratora asistenta,
automehāniķa, pavāra un mūrnieka
profesiju, savukārt ar vidusskolas diplomu tiek uzņemti jaunieši profesionālajā
izglītības programmā «Administratīvie
un sekretāra pakalpojumi», kas sagatavo klientu apkalpošanas speciālistus, un
programmā «Augkopība», kas sagatavo
augkopības tehniķus. Dokumentus
studiju sākšanai Zaļenieku Komerciālā
un amatniecības vidusskola turpina
pieņemt vēl šobrīd.
G.Avotiņa akcentē, ka visas profesionālās izglītības programmas Zaļeniekos
tiek realizētas sadarbībā ar uzņēmējiem,
kuri audzēkņiem savos uzņēmumos,
zemnieku saimniecībās un ražotnēs nodrošina praktiskās nodarbības. «Mums
ir svarīgi sagatavot darba tirgum pilnībā
piemērotus cilvēkus, kas māk strādāt
ar darba vidē aktuālām iekārtām un
tehniku. Tādēļ profesionālās izglītības
programmas Zaļeniekos ir uz praktisku darbu vērstas. Sadarbībā ar darba
devējiem, kas jauniešiem ļauj praktiskās
iemaņas gūt reālā darba vidē, nevis mācību klasē, ir izdevies nodrošināt, ka līdz
ar mācību sākšanu jaunietis redz reālo
vidi, apstākļus, tehniku un prasības, kas

vēlāk viņu sagaida, uzsākot savas darba
gaitas. Būtiski, ka šādā mācību modelī
jaunietis apgūst arī darba attiecības, kas
pilnvērtīgi nav iespējams, nedz sēžot
skolas solā, nedz arī dodoties īsā praksē,» uzsver Izglītības pārvaldes vadītāja.

Mācībās būtisku vietu
ieņem starptautiskie
projekti

Nākamajā mācību gadā Zaļenieku
Komerciālā un amatniecības vidusskola turpinās īstenot starptautiskās
sadarbības projektus. Būtiski, ka skola
ir iesaistījusies gan projektos, kas vērsti
uz pieredzes apgūšanu skolvadības
līmenī – tātad jaunas prasmes gūst
pedagogi –, gan arī tādos, kas vērsti
uz audzēkņu iespējām gūt iemaņas
ārzemēs. Tā ir uzsākts «Erasmus+»
projekts «Jaunu iemaņu praktizēšana
starptautiskā vidē», kas jau oktobrī 12
topošajiem restauratoru asistentiem
ļaus gūt pieredzi Vācijā. Savukārt pieci
augkopības programmas audzēkņi un
nesenie absolventi dosies praksē uz
Spāniju, bet autotransporta profesionālās izglītības programmas audzēkņiem
ir nodrošināta iespēja doties praksē uz
Portugāli. Tomēr Zaļenieku skolas nākamā gada lielākais izglītības projekts
nenoliedzami ir Restaurācijas nama
izveide Zaļās muižas kompleksā, restaurējot muižas zirgu stalli.
«Ticu, ka, realizējot šo pārrobežu
projektu, kurā iesaistīta Latvija, Lietuva,
Igaunija un Vācija, Zaļenieki kļūs par
starptautisku restauratoru centru. Jau
tagad Zaļenieki ir Baltijā vienīgā vieta,
kur var apgūt mūra restaurāciju, – vēlamies to attīstīt un kļūt par patiešām
starptautiski zināmu centru, kas sagatavo labākos nozares speciālistus un
jau esošajiem restauratoriem piedāvā
kvalifikācijas celšanas iespējas,» stāsta
G.Avotiņa. Pārrobežu projektu «Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana
būvniecības un restaurācijas nozarēs
Zemgalē un Panevēžā» iecerēts realizēt
nākamā mācību gada laikā, lai jau 2019.
gada 1. septembrī tas būtu gatavs jauno
restauratoru apmācībai.
Starptautisku pieredzi darbā būs
iespēja izmantot arī Svētes pamatskolai, īstenojot sadarbības projektu ar
Spāniju un Poliju, izglītojamo atbalsta
komandas darba pilnveidošanā. Savukārt angļu valodas nozīmi un mācības
ārpusskolas vidē jau septembrī varēs

izmēģināt Kalnciema vidusskolas skolēnu grupa skolotājas Gunitas Tolēnas
vadībā Slovākijā.
Arī Mūzikas un mākslas skolas pedagogi un audzēkņi turpinās šīs vasaras
radošajā nometnē aktivizēto sadarbību
ar mūsu sadarbības partneru skolu
audzēkņiem Lietuvā, Polijā, Rumānijā.
Darba turpinājums sagaidāms skolas
organizētajam starptautiskajam konkursam tēlotājmākslā, kas pagājušajā
gadā tika veltīts novadniekam gleznotājam Ģedertam Eliasam.
«Erasmus+» projektos starptautisku
pieredzi gūs arī metodisko apvienību
vadītāji un skolvadības pārstāvji.

Skolēnus sagaidīs jauna
datortehnika

Jaunajā mācību gadā visās novada
skolās būs arī uzlabojumi informācijas tehnoloģiju jomā. Lai atbilstoši
kompetencēs balstītas izglītības idejai
būtu iespējams mācību procesā vairāk
izmantot interneta resursus, kā arī
nodrošināt nodarbības ārpus klases,
Elejas vidusskolai un Šķibes pamatskolai novada pašvaldība iepirkusi
jaunus planšetdatorus. Planšetdatori
iegādāti arī Kalnciema vidusskolai, kas
ārpus valsts projekta īsteno apmācību,
balstoties kompetenču izglītības modelī. Būtiski uzlabojumi informācijas
tehnoloģiju darba nodrošinājumam
īstenoti arī pārējās novada skolās. «Lai
gan 2014. gadā pašvaldība bija veikusi
pirmo centralizēto datortehnikas
iegādi, ceturtdaļā skolu informātikas
kabinetos tehnika bija novecojusi,
joprojām tika izmantoti arī datori, ko
savulaik skolām bija iegādājušās vēl
pagastu pašvaldības. Tagad ar vienu
apjomīgu iepirkumu situācija būtiski
uzlabota – skolēni varēs daudz plašāk
izmantot digitālos mācību materiālus,
kuru loma izglītības procesā kļūst aizvien nozīmīgāka,» uzsver G.Avotiņa.
Papildus planšetdatoriem iegādāti 62
stacionārie datori, interaktīvie ekrāni,
multimediju iekārtas un cita digitālā tehnika, kas visu skolu tehnisko nodrošinājumu ir izlīdzinājusi, sekmējot jauniešu
iespējas apgūt modernās tehnoloģijas
un mācību procesā izmantot iespējas, ko
tās sniedz. Izglītības pārvaldes vadītāja
stāsta, ka arī šajā gadā novads turpinās
sadarbību ar resursu uzdevumi.lv, dodot
iespēju mācību procesu individualizēt,
izmantojot portāla uzdevumu klāstu.

145 tūkstošus eiro vērtā informācijas
tehnoloģiju iepirkuma realizācijai pašvaldība ņēma aizdevumu Valsts kasē.

Kvalitatīvu darba vidi
nodrošina ar remontiem
un mēbelēm

Apjomīgas investīcijas ieguldītas
arī skolu remontā – kopumā vairāk
nekā 275 tūkstoši eiro. «Lielāki vai
mazāki remonti ir bijuši visās skolās.
Piemēram, Svētes pamatskolā šajā
vasarā ierīkota jauna pirmsskolas
grupa, aprīkots pirmsskolas grupu
rotaļu laukums un salabots skolas
jumts. Kalnciema pagasta vidusskolā
aprīkoti mājturības un tehnoloģiju
kabineti, Elejas Bērnu un jauniešu
centram, izremontējot skolas dzīvokli,
iekārtotas hosteļa telpas. Vircavas
vidusskolas Platones filiālē līdztekus
virknei dažādu darbu ierīkota balss
apziņošanas sistēma un signalizācija.
Izglītības iestādēs ir krāsots, labots
un būvēts, iegādātas jaunas mēbeles
un aprīkojums tā, lai septembrī bērni
un pedagogi jauno mācību ciklu varētu sākt glītās un ērtās darba telpās.
Diemžēl projektēšanas un celtniecības
problēmu dēļ ir aizkavējies Kalnciema
vidusskolas pirmsskolas ēkas pārbūves remonts Valgundē, un mazajiem
bērniem būs jāuzkavējas lielajā skolā
arī rudens periodā,» stāsta Izglītības
pārvaldes vadītāja.

Mācībām gatavi

G.Avotiņa uzsver, ka šajā mācību
gadā skolēnus gaidīs visas novada
izglītības iestādes, kas pavasarī viņus
pavadīja atpūtā, – neviena no skolām
nav slēgta. Pirmsskolas izglītības iestāde «Taurenītis» gan ir iekļāvusies
Šķibes pamatskolas sastāvā, tādējādi
bērniem, uzsākot skolasgaitas, būs
nodrošināta vieglāka pāreja uz 1. klasi
neatkarīgi no tā, vai mācības būs jāsāk
sešos vai septiņos gados, jo, veidojot
vienu izglītības iestādi, ir lielākas iespējas bērniem piedāvāt vairāk interešu
izglītības nodarbību, iesaistot vienotā
kolektīva pedagogus. Pašlaik gan
virzība uz 1. klases uzsākšanu no sešu
gadu vecuma ir apturēta.
Kaut arī Jelgavas novads izjūt visas
tās pašas ar skolēnu skaita sarukumu
un jaunu pedagogu trūkumu saistītās
problēmas, ko valsts kopumā, mācību
process tiks nodrošināts.

ZIŅAS

Kur un kādus kokus drīkst cirst?
1.lpp.
«Arī ārpus ciema īpašniekus aicinām
pievērst lielāku uzmanību koku ciršanas
atļauju saņemšanai, jo lielu koku ciršanai/zāģēšanai saskaņā ar minētajiem
noteikumiem nepieciešama pašvaldības
atļauja. Reizēm šie koki var izrādīties
dižkoki, kuru ciršanai papildus jāsaņem arī Dabas aizsardzības pārvaldes
atzinums. Ja zāģēšanai paredzētie koki
aug kultūras pieminekļu aizsardzības
zonā, par kuru iedzīvotāji pat neaizdomājas, jāsaņem arī Nacionālās kultūras
mantojuma pārvaldes atzinums,» uzsver
D.Gražule.
Pieteikumu koku ciršanai var iesniegt
jebkurā pagasta pārvaldē vai novada
domes ēkā Pasta ielā 37, Jelgavā.
Neskaidrību gadījumā iespējams sazināties ar vides aizsardzības speciālisti
D.Gražuli pa tālruni 63048460 vai
22002558. Pašvaldība nodrošina arī
iespēju pakalpojumam pieteikties attālināti – fiziskas un juridiskas personas
pašvaldībā var iesniegt elektroniski
parakstītus dokumentus. Plašāka informācija par eParakstu atrodama vietnē
www.eparaksts.lv.
Pašvaldības Īpašuma pārvaldes vadītāja Daiga Branta novada iedzīvotājus
aicina labāk lieku reizi iesniegt pašvaldībā pieteikumu koku ciršanai, nekā
saņemt administratīvo sodu.
Par augošu koku patvaļīgu ciršanu

vai bojāšanu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 67.
panta pirmo daļu var uzlikt naudas sodu:
fiziskajām personām – no 70 līdz 700
eiro, bet juridiskajām personām – no 140
līdz pat 1400 eiro. Tāpat noteikts, ka par
aizsargājamo koku patvaļīgu ciršanu vai
bojāšanu uzliek naudas sodu no 140 līdz
700 eiro fiziskajām personām un no 280
līdz 1400 eiro juridiskajām personām.
Jāņem arī vērā, ka neatkarīgi no uzliktā
administratīvā soda vainīgajai personai
ir pienākums atlīdzināt nodarīto zaudējumu.
Vēl viens fakts, kas noteikti jāņem
vērā, ir koku ciršanas aizliegums noteiktā laika periodā, tas ir, no 15. aprīļa
līdz 30. jūnijam. Šis aizliegums saistīts ar
putnu ligzdošanas laiku. Koku ciršanas
lieguma periods neattiecas uz kokiem,
kuru celma caurmērs ir mazāks par
20 centimetriem, uz augļu kokiem un
bīstamiem kokiem, kas var radīt apdraudējumu sabiedrībai.
Tāpat D.Gražule zemju īpašniekiem
atgādina, ka lauksaimniecībā izmantojamās zemes, meliorācijas grāvji, to
nogāzes un gultnes ir jākopj īpašniekam.
Šīs teritorijas aizliegts aizaudzēt ar
kokiem un krūmājiem. Arī par šādiem
pārkāpumiem personas var tikt sauktas
pie administratīvās atbildības.
JNZ

Žagarē paredz būvēt vērienīgu
vistu fermu; Jelgavas novads
aicina izvērtēt ietekmi uz vidi
arī mūsu pašvaldībā
Jelgavas novada domes
deputāti jūlija domes sēdē
atbalstīja lēmumprojektu,
kas aicina Vides pārraudzības valsts birojam pieprasīt
Lietuvas Republikas Vides
ministrijai veikt pārrobežu
ietekmes uz vidi novērtējumu kooperatīvās sabiedrības «Alsiai paukštynas» Žučiai ciemā, Žagares pagastā,
Jonišķu rajonā, plānotajai
darbībai. Uzņēmums 400
metru attālumā no Jelgavas novada administratīvās
teritorijas – Vilces pagasta
robežas – ieplānojis būvēt
vistu fermu, kurā audzēs 84
000 broileru.
Jelgavas novada pašvaldība jūnijā
saņēma vēstuli no Vides pārraudzības
valsts biroja, kurā tika paziņots, ka Latvija atbilstoši 1991. gada Espo konvencijas
«Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā» prasībām saņēmusi
no Lietuvas Republikas oficiālu paziņojumu par divām plānotajām darbībām
Lietuvā, netālu no Latvijas Republikas
robežas, ar lūgumu sniegt viedokli par
iesaistīšanos ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā.
Saskaņā ar Lietuvas Vides ministrijas
sniegto informāciju zināms, ka netālu no
Latvijas robežas vistu fermas celtniecību
iecerējis veikt ne vien uzņēmums «Alsiai
paukštynas», bet arī SIA «Žiuriai». Otrs
uzņēmums vistu fermu plāno būvēt
Aleksandravas ciemā, Žagares pagastā,
Jonišķu rajonā, un tas ir aptuveni 0,2
kilometru attālumā no Tērvetes novada
pašvaldības administratīvās teritorijas.
Savstarpējais attālums starp plānotajām
darbībām Latvijas pierobežā ir aptuveni
13 kilometri.
Abi uzņēmumi savos iesniegumos

detalizēti snieguši informāciju gan par
vistu audzēšanas procesu, gan par tehniskajiem risinājumiem saimniecības
uzturēšanā. Uzņēmumi arī veikuši
sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu,
kas apliecina, ka viņu plānotās darbības
negatīvi neietekmēs apkārtējo vidi.
«Jaunas uzņēmējdarbības iecere
ir apsveicama, un mēs nevēlamies
apzināti kavēt uzņēmēju plānus, bet
tomēr saprotam, ka mājputnu turēšana
neizslēdz, piemēram, smaku iespējamību. Tā kā būve atradīsies vien pārsimts
metru no mūsu pagasta robežas, ierosinām veikt pārrobežu ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūru. Gan Jelgavas
novada pašvaldība, gan Tērvetes novada
pašvaldība, kā arī Valsts vides dienesta
Jelgavas reģionālā Vides pārvalde esam
vienisprātis, ka, lai iepazītos ar detalizētu informāciju, tomēr nepietiek ar
sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu,
ko uzņēmēji jau veikuši. Sākotnējais
novērtējums ir virspusējs, tas neietver
padziļinātus aprēķinus ne par smakas
koncentrāciju, ne trokšņa daudzumu.
Mēs vēlamies, lai Latvija pieprasa
Lietuvai veikt pārrobežu ietekmes uz
vidi novērtējuma procedūru. Šāds novērtējums noteiktu arī par pienākumu
uzņēmumiem veikt sabiedrisko apspriešanu, kurā mēs būtu tiesīgi piedalīties un
izteikt savus iebildumus vai ieteikumus.
Sabiedriskās apspriešanas rezultāti
ļautu arī korekti uzzināt gan Latvijas,
gan Lietuvas iedzīvotāju viedokli šajā
jautājumā,» skaidro Jelgavas novada
pašvaldības vides aizsardzības speciāliste
Dace Gražule.
Katrā fermā paredzēts audzēt 84 000
broileru. Uzņēmumi norāda, ka plānotajos objektos neveiks konkrēta produkta
ražošanu, bet gan nodarbosies ar putnu
audzēšanu, lai tos pēc tam pārdotu.
JNZ

Jelgavas novada pašvaldība (reģ.Nr.90009118031)
izsludina konkursu uz vakanto Jelgavas novada

Labklājības pārvaldes vadītāja amatu.
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām prasībām, iesniedzamajiem
dokumentiem var iegūt Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv, sadaļā «Vakances», un Jelgavas novada pašvaldības
Personāla nodaļā 208. kabinetā, Pasta ielā 37, Jelgavā.
Tālrunis uzziņām 63012256. Pieteikšanās termiņš – 2018. gada 31. augusts.
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Izsludināts iepirkums
Sekojot pieņemtajam budžetam un investīciju plānam,
Jelgavas novada pašvaldība
izsludinājusi iepirkuma konkursu Elejas sporta halles
un baseina celtniecībai.
Piedāvājuma iesniegšanas
termiņš ir 28. augusts. Ja
iepirkuma procedūra noritēs veiksmīgi, pašvaldība
vērsīsies Finanšu ministrijas
Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē ar
lūgumu piešķirt aizņēmumu
sporta kompleksa būvniecībai, šo projektu paredzot
realizēt trīs gadu laikā.
Lielākie būvniecības darbi
notiktu 2019. gadā, savukārt
2020. gadā būvdarbi noslēgtos.
Saskaņā ar SIA «DG Baltic» izstrādāto būvprojektu Elejas sporta halles
un baseina celtniecība notiks trīs kārtās.
Projekta 1. kārtā paredzēta baseina un
administrācijas korpusa būvniecība,
katlu mājas novietošana, esošās garāžas
ēkas pārbūve, dīzeļdegvielas ģeneratora nojumes izveidošana un pazemes
ugunsdzēsības rezervuāru būvniecība.
Tāpat plānots izbūvēt maģistrālos inženiertīklus – siltumtrasi, ūdensapgādi
un kanalizāciju, ārējo elektroapgādi un
lietus kanalizācijas sistēmu. Projekta
2. kārtā plānots būvēt sporta halli, bet
3. kārtā – veikt iekšpagalma teritorijas
labiekārtošanu, bruģa ieklāšanu un
atpūtas zonas izveidi, informē Jelgavas
novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone.
Kopš baseina projekta izstrādes un
pabeigšanas 2016. gadā un sabiedriskās
apspriešanas 2017. gada februārī pašvaldība, saimniecisku nolūku vadīta, ir
kalkulējusi iespējami ekonomiskāko un
saimnieciski izdevīgāko variantu baseina
celtniecībai.
«Šīgada dažādu iepirkumu procedūru rezultāti projektu izstrādēm un
būvniecības darbiem atklāj, ka izmaksu
summas aug astronomiski. Katrs no
pašvaldības aizsāktajiem un budžetā
paredzētajiem darbiem pēc iepirkuma
rezultāta liek pārvērtēt, vai ar tādu
cenas kāpumu to vispār ir ekonomiski
pamatoti īstenot. Arī jautājumā par
Elejas baseina celtniecību pašvaldība
ir pietiekami ilgi vilcinājusies, taču tas
ir arī piesardzības dēļ, vienlaicīgi apzinoties uzturēšanas izmaksas un faktu,
ka projekta īstenošana varētu summāri
mainīties un pieaugt. Pašvaldība vērtējusi arī iespēju palikt pie krietni pieticīgākiem plāniem, būvējot tikai sporta zāli,
tomēr arī tas prasītu papildu līdzekļus
tehniskā projekta pārstrādāšanai. Tikai
pēc iepirkuma procedūras noslēguma,
kad būs apjausta objekta būvniecības

patiesā cena, nāksies vēlreiz pārvērtēt,
kādā laika periodā spēsim realizēt šo
vērienīgo projektu,» skaidro Jelgavas
novada pašvaldības izpilddirektore Līga
Lonerte.
Elejas jaunā sporta halle un peldbaseins līdzīgi kā citu izglītības iestāžu jaunie sporta kompleksi ne tikai kalpos par
fizisko aktivitāšu vietu konkrētai pagasta
skolai, bet ar savu plānojumu paredz
kļūt par multifunkcionālu sporta centru
dažāda mēroga sporta pasākumiem.
Iecerēts, ka sporta halles jaunbūve
sliesies līdzās Elejas vidusskolai, savienojot skolas ēku ar jauno būvi un nodrošinot ieeju gan no skolas iekštelpām,
gan ārpuses. Viss ēkas komplekss 5612
kvadrātmetru platībā paredz trīsstāvu
būvi. Plānots, ka sporta komplekss
funkcionāli būs sadalīts trīs spārnos –
baseina, sabiedriskajā blokā un sporta
zāles korpusā.
Pirmajā stāvā lielāko sporta korpusa
daļu aizņems vingrošanas zāle, tur būs
arī ģērbtuves, dušas, labierīcības, treneru
istaba un baseina funkcionēšanas nodrošināšanas – filtru, attīrīšanas iekārtu
– telpa, savukārt sabiedriskajā blokā tiks
izvietota deju/cīņu zāle, trenažieru zāle,
sporta zāle, florbola laukums, medicīnas
kabinets un labierīcības apmeklētājiem.
Sporta kompleksa otrajā stāvā iecerēts peldbaseins ar četriem 25 metru
celiņiem, kā arī atsevišķa telpa ar
peldbaseinu pirmsskolas vecuma bērniem. Sabiedriskajā blokā plānotas arī
tribīnes basketbola un volejbola spēļu
skatītājiem, skrejceļš ar tāllēkšanas bedri
vieglatlētikas aktīvistiem.
Trešais stāvs galvenokārt kalpos sportistiem un treneriem, kas kompleksā
apmestos uz vairāku dienu sacensībām
vai sporta nometnēm.
Viens no būvprojekta svarīgākajiem
aspektiem, kas būs jāpanāk būvniekiem,
ir ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu
jaunbūvei jāatbilst zema enerģijas
patēriņa ēkas prasībām – noteikts, ka
administratīvajam korpusam un sporta
zālei enerģijas patēriņš nedrīkstēs būt
lielāks par 30 kWh/m2 gadā. Šīs prasības
gan neattiecas uz baseina daļu. Visām

Mūsu kolektīvi pošas uz Moldovu
Jau pēc dažām dienām ceļā
uz Moldovu dosies Jelgavas
novada delegācija, lai no 26.
līdz 28. augustam piedalītos šīs valsts neatkarības
27. gadadienas svinībās.
Jelgavas novada un reizē Latvijas vārdu svētkos
Moldovā popularizēs divi
mūsu kolektīvi – Jaunsvirlaukas vidējās paaudzes deju
kolektīvs «Svirlauka» un
Jaunsvirlaukas un Salgales
jauktais koris «Svīri».
Jelgavas novada pašvaldībai jau
vairākus gadus ir izveidojusies cieša
draudzība ar Moldovas Glodeni rajona
pašvaldību. Šogad mūsu novads saņēmis
ielūgumu piedalīties Moldovas neatkarības dienas, kas ir 27. augustā, svinībās
Glodeni rajonā. Ņemot vērā ieguldījumu
Dziesmu un deju svētkos un rezultātus
skatēs, nolemts, ka mūsu novada vārdu
svētkos Moldovā popularizēs divi amatiermākslas kolektīvi – vidējās paaudzes
deju kolektīvs «Svirlauka» un jauktais

koris «Svīri», kā arī pieredzes apmaiņā
dosies kolektīvu vadītāji un kultūras
darbinieki. Kopumā uz svētkiem brauks
90 Jelgavas novada pārstāvji.
Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte stāsta, ka delegācija uz Moldovu izbrauks 24. augustā un
no 26. līdz 28. augustam mūsu novada
kolektīvi tur sniegs trīs koncertus, popularizējot latviešu skatuves mākslu.
«Katrs no kolektīviem ir sagatavojis savu
programmu, cenšoties parādīt latviešu
kultūras daudzveidību. Koncerti gaidāmi
Glodeni pilsētā, kā arī Glodeni rajona
ciemos, tāpat mūsu delegācijai iecerētas
vairākas izzinošas ekskursijas, iepazīstot
tuvāko apkārtni, kā arī viesošanās pašvaldībā,» norāda L.Lonerte.
Septembrī Moldovas delegācija ieradīsies atbildes vizītē un 29. septembrī
piedalīsies Ražas svētkos, kur iecerēts
rīkot moldāvu pēcpusdienu ar tradicionālajiem moldāvu ēdieniem un priekšnesumiem. Vēlmi piedalīties šajā pasākumā
izteicis arī Moldovas vēstnieks Latvijā.
JNZ

trim sporta kompleksa daļām paredzēta
atšķirīga apkures un ventilācijas sistēma.
Piemēram, sporta zālē plānota starojošo
paneļu apkures sistēma, kas telpā ļaus
uzturēt par diviem grādiem zemāku gaisa temperatūru, nesamazinot komfortu.
Administratīvajā daļā iecerēta silto grīdu
apkures sistēma un tērauda radiatori
ar konvekcijas ribām. Bet baseina daļā
temperatūru uzturēs atsevišķa ventilācijas sistēma. Siltuma atgūšana notiks
caur rekuperācijas iekārtu, proti, speciāli
ierīkotā iekārta izmantos esošo siltumu,
kurš uzkrāsies telpā, lai uzsildītu auksto
gaisu, kas tajā ieplūdīs, tādējādi būtiski
samazinot enerģijas patēriņu un tostarp
rēķinus par apkuri.
«Vēlos norādīt, ka šis projekts novadam nav ekstra. Elejas baseina un
sporta halles kā kompleksa celtniecība
nevar tikt skatīta atrauti no visu Jelgavas
novada iedzīvotāju, skolēnu un jauniešu
vajadzību nodrošināšanas kaut vai tā
iemesla dēļ vien, ka Elejas pagastā nav
kultūras nama, līdz ar to skolas aktu zāle
kalpo arī kā pagasta kolektīvu mēģinājumu vieta. Arī sporta halles šajā pagastā nav – pašlaik vienīgā vieta sporta
aktivitātēm ir izglītības iestādes sporta
zāle, kas tehniski pilda treniņzāles
funkcijas, bet vairs neatbilst mūsdienu
kvalitātes nodrošinājuma prasībām un
ļauj to izmantot tikai atsevišķiem sporta
veidiem. Tāpat pērn pašvaldība slēdza
jauniešu multifunkcionālo centru, jo
ēka vairs nebija ekspluatācijā droša,
līdz ar to lielākā daļa jauniešu aktivitāšu
pārceltas uz Elejas saieta namu – ēku,
kurā gan darbojas bibliotēka, gan vienīgajā salīdzinoši lielākajā telpā, kurā
var sanākt ne vairāk kā 50 cilvēku, norit
kultūras pasākumi. Tātad pašreizējais
infrastruktūras nodrošinājums nesniedz
risinājumu nedz pagasta kultūras
kolektīvu, nedz sporta aktivitāšu, nedz
jauniešu vajadzībām. Baseina projektu
iedzīvotāji ļoti gaida, un elejnieku nepacietībai pievienojas arī kaimiņu pagastu
– Vilces, Sesavas, Platones un Lielplatones – iedzīvotāji,» saka Jelgavas novada
domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.
JNZ
Līdz 10. septembrim
uzņem audzēkņus šādās
izglītības programmās
Glūdas mācību punktā
klavierspēle (7–8 g.v.); flautas spēle (9–10
g.v.); saksofona spēle (9–10 g.v.); sitaminstrumentu spēle (9–10 g.v.)
vizuāli plastiskā māksla (9–11 g.v.)
Zaļenieku mācību punktā
klavierspēle (7–8 g.v.); saksofona spēle (9–10
g.v.); sitaminstrumentu spēle (9–10 g.v.)
vizuāli plastiskā māksla (9–11 g.v.)
Elejas mācību punktā
klavierspēle (7–8 g.v.); flautas spēle (9–10
g.v.); sitaminstrumentu spēle (9–10 g.v.)
vizuāli plastiskā māksla (9–11 g.v.)
Valgundes mācību punktā
klavierspēle (7–8 g.v.); akordeona spēle
(9–10 g.v.)
vizuāli plastiskā māksla (9–11 g.v.)
Līvbērzes mācību punktā
vokālā mūzika – kora klase (7–8 g.v.)
vizuāli plastiskā māksla (9–11 g.v.)
Staļģenes un Kalnciema mācību punktos
vizuāli plastiskā māksla (9–11 g.v.)
Pieteikšanās un informācija pa tālruni:
63077160; 22130333 vai 28318526
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jelgavas novada pašvaldības
Jelgavā 2018. gada 27. jūnijā (protokols Nr.8, 31.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2

«Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009. gada
26. augusta saistošajos noteikumos Nr.2
«Jelgavas novada pašvaldības nolikums»»
Izdarīt grozījumus Jelgavas novada pašvaldības 2009. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.2 «Jelgavas novada pašvaldības nolikums»:
1. izteikt 5.43. apakšpunktu šādā redakcijā: «5.43. Jelgavas novada Īpašuma
pārvalde, kurai ir struktūrvienības:
5.43.1. Infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa;
5.43.2. Īpašuma pārvaldības nodaļa.»;
2. izteikt 5.44. apakšpunktu šādā redakcijā: «5.44. Jelgavas novada Labklājības
pārvalde, kurai ir struktūrvienība:
5.44.1. Sociālo pakalpojumu un atbalsta nodaļa.»;
3. izteikt 5. punkta ceturto sadaļu šādā redakcijā: «Jelgavas novada Sociālais
dienests atrodas Jelgavas novada Labklājības pārvaldes pakļautībā. Jelgavas
novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs «Eleja», Jelgavas novada
sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs «Staļģene», Jelgavas novada sociālās
aprūpes un rehabilitācijas centrs «Kalnciems» un 7 aktivitāšu centri atrodas
Sociālo pakalpojumu un atbalsta nodaļas pakļautībā.»;
4. izteikt 6. punktu šādā redakcijā: «6. Pašvaldības centrālā administrācija ir
pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba
organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no:
6.1. Administratīvā departamenta, kuram ir struktūrvienības:
6.1.1. Finanšu nodaļa,
6.1.2. Kanceleja,
6.1.3. Personāla nodaļa,
6.1.4. Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļa;
6.2. Plānošanas un attīstības departamenta, kuram ir struktūrvienības:
6.2.1. Attīstības nodaļa,
6.2.2. Plānošanas nodaļa;
6.3. Sabiedrisko attiecību nodaļas;
6.4. Informācijas tehnoloģiju nodaļas;
6.5. Iepirkumu nodaļas.».
Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā «Jelgavas
Novada Ziņas».
Priekšsēdētājs Z.Caune

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par 2018. gada 27. jūnija grozījumiem
Jelgavas novada pašvaldības 2009. gada
26. augusta saistošajos noteikumos
Nr.2 «Jelgavas novada pašvaldības nolikums»
1. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums
1.1. Lai paaugstinātu pašvaldības izpildvaras darba efektivitāti, nodrošinātu
pilnīgāku darba kontroli, atbilstošāk institūciju darba mērķiem strukturētu tām
piekritīgās funkcijas ar atbilstošu amata vietu nodrošinājumu, nepieciešams grozīt
centrālās administrācijas, Īpašuma pārvaldes un Labklājības pārvaldes struktūras.
2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts
2.1. Ar 1. punktu tiek noteikts, ka Jelgavas novada Īpašuma pārvaldei, sadalot
esošās funkcijas un pārņemot no Kancelejas saimnieciskā nodrošinājuma
funkciju un no Attīstības nodaļas būvniecības pārraudzības funkciju, tiek
izveidotas struktūrvienības:
1) Infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa;
2) Īpašuma pārvaldības nodaļa.
2.2. Ar 2. un 3. punktu tiek noteikts, ka Jelgavas novada Labklājības pārvaldei
tiek izveidota struktūrvienība «Sociālo pakalpojumu un atbalsta nodaļa», kuras
struktūrvienības savukārt ir 7 aktivitāšu centri, un pakļautībā ir 3 sociālās
aprūpes un rehabilitācijas centri.
2.3. Ar 4. punktu tiek noteikts, ka pašvaldības centrālajai administrācijai tiek
izveidotas 2 jaunas struktūrvienības: Administratīvais departaments un Plānošanas un attīstības departaments, kuru struktūrvienības savukārt ir esošās
pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības – nodaļas. Noteikts, ka
Administratīvā departamenta sastāvā ir Finanšu nodaļa, no kuras funkcijām
ir nodalāma budžeta plānošana, Kanceleja, no kuras funkcijām ir nodalītas
saimnieciskā nodrošinājuma funkcijas, Personāla nodaļa un Darba aizsardzības,
ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļa.
Plānošanas un attīstības departamenta sastāvā ir esošā Attīstības nodaļa un jaunveidotā Plānošanas nodaļa, kuras funkcijās ir no Finanšu nodaļas nodalītā budžeta
plānošana un no Attīstības nodaļas nodalītā teritorijas un attīstības plānošana.
3. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz pašvaldības budžetu
3.1. Saistošo noteikumu projekta īstenošanas rezultātā pašvaldībai palielināsies
izdevumi jaunveidojamo institūciju izveidošanai un darbības nodrošināšanai 16
934 EUR apmērā.
4. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
4.1. Uzlabos.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām
procedūrām
5.1. Neietekmē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo
noteikumu projektu
6.1. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv.
6.2. Tas pieejams Jelgavas novada pagasta pārvaldēs un Jelgavas novada
pašvaldības administratīvajā ēkā.
Priekšsēdētājs Z.Caune

Jelgavas novada pašvaldība izsola nekustamo īpašumu
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 25. septembrī pulksten 16 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku
izsoli nekustamajam īpašumam «Jaunā skola»-6 Valgundes
pagastā, kadastra Nr.5486 900 0221, kas sastāv no dzīvokļa
28,7 m² platībā, kopīpašuma 287/2689 domājamajām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5486
011 001 9001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5486
011 0019. Izsoles sākumcena – 800 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 80 EUR
un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un
vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē
Lielajā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Valgundes
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 20. septembra
pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa
tālruni 26109253. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 25. septembrī
pulksten 9 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē,
Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli
nekustamajam īpašumam «Līgotnes 1»-7 Glūdas pagastā,
kadastra Nr.5452 900 0431, kas sastāv no dzīvokļa 29,0 m2
platībā un kopīpašuma 290/7297 domājamajām daļām no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5452 005 006 1001
un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 005 0061.
Izsoles sākumcena – 1700 EUR. Visiem pretendentiem, kuri
vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 170 EUR un
izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā
ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 21. septembra pulksten
15.30. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa
tālruni 26109253. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 27. septembrī
pulksten 10 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5,
Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku atkārtotu izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam
īpašumam Pūpolu iela 6 – 6 Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā,
kadastra Nr.5456 900 0451, kas sastāv no dzīvokļa 44,8 m²
platībā, kopīpašuma 448/3426 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5456 001
009 1001 un zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5456
001 0091 un 5456 001 0095. Izsoles sākumcena – 600 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 60 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar
izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi
izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā
līdz 2018. gada 25. septembra pulksten 17. Izsolāmo objektu
var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26309131. Izsoles
noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 26. septembrī pulksten 10.30 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli
nekustamajam īpašumam «Jaunā Zizma 5»-3 Elejas pagastā,
kadastra Nr.5448 900 0650, kas sastāv no dzīvokļa 47,8 m²
platībā, kopīpašuma 478/3567 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 002
001 6006. Izsoles sākumcena – 100 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 EUR
un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un
vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē
Lielajā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 20. septembra
pulksten 10. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties
pa tālruni 28296031. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 26. septembrī
pulksten 9 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 35, Elejā, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Parka iela 24 – 17 Elejas pagastā, kadastra
Nr.5448 900 0652, kas sastāv no dzīvokļa 34,6 m² platībā,
kopīpašuma 332/9301 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 042 8001
un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0428.
Izsoles sākumcena – 2000 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas
piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 200 EUR un izsoles
dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var
iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7,
Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne
vēlāk kā līdz 2018. gada 20. septembra pulksten 10. Izsolāmo
objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 28296031.
Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 26. septembrī
pulksten 10 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā,
Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli
nekustamajam īpašumam Dzelzceļnieku iela 5 – 3 Elejas
pagastā, kadastra Nr.5448 900 0657, kas sastāv no dzīvokļa
28,2 m² platībā, kopīpašuma 282/1993 domājamajām daļām
no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
544 800 600 560 001, būves ar kadastra apzīmējumu 5448
006 056 0002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5448 006 0560. Izsoles sākumcena – 1100 EUR. Visiem pre-

tendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības
nauda 110 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles
noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada
Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz
2018. gada 20. septembra pulksten 10. Izsolāmo objektu var
apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 28296031. Izsoles
noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 26. septembrī pulksten 9 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2 – 4, Vilcē,
Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Ziedkalnes 2»-11 Vilces
pagastā, kadastra Nr.5490 900 0166, kas sastāv no dzīvokļa
35 m² platībā, kopīpašuma 350/9163 domājamajām daļām
no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5490 002 002 9014 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5490 002 0074. Izsoles sākumcena – 760 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 76 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.
Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas
novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi
izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz
2018. gada 20. septembra pulksten 10. Izsolāmo objektu
var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26554434. Izsoles
noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 26. septembrī
pulksten 9 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11,
Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu
mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Klieņi»-1 Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 900 0221, kas
sastāv no dzīvokļa 57,7 m² platībā, kopīpašuma 577/1638
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 5474 010 003 8001 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5474 010 0038. Izsoles sākumcena
– 980 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē,
jāiemaksā drošības nauda 98 EUR un izsoles dalības maksa
50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties
Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne
vēlāk kā līdz 2018. gada 20. septembra pulksten 10. Izsolāmo
objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.
Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 26. septembrī
pulksten 9.30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11,
Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Klieņi»-4 Sesavas pagastā,
kadastra Nr.5474 900 0215, kas sastāv no nedzīvojamās
telpas 29,7 m² platībā, kopīpašuma 297/1638 domājamajām
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 010 003 8001 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5474 010 0038. Izsoles sākumcena – 505 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 50 EUR un 50 centi un izsoles dalības maksa
50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties
Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne
vēlāk kā līdz 2018. gada 20. septembra pulksten 10. Izsolāmo
objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.
Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 25. septembrī
pulksten 10 Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā 14,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Draudzības
iela 6 – 29 Kalnciemā, kadastra Nr.5411 900 0864, kas
sastāv no dzīvokļa 31,9 m² platībā, kopīpašuma 319/55152
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 5411 001 000 8001 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0008. Izsoles sākumcena –
2400 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē,
jāiemaksā drošības nauda 240 EUR un izsoles dalības maksa
50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties
Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne
vēlāk kā līdz 2018. gada 25. septembra pulksten 9. Izsolāmo
objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 27720557.
Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 25. septembrī
pulksten 10 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē,
Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli
nekustamajam īpašumam «Graudiņi» Svētes pagastā, kadastra
Nr.5482 005 0049, kas sastāv no zemes vienības 11,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5482 005 0049 un dzīvojamās
mājas ar kadastra apzīmējumu 5482 005 004 9001. Izsoles
sākumcena – 74 000 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas
piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 7400 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā
nekustamā īpašuma nomniekam. Pieteikums par pirmpirkuma
tiesību realizēšanu jāiesniedz līdz 2018. gada 21. septembra
pulksten 15. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties
Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk
kā līdz 2018. gada 21. septembra pulksten 15. Izsolāmo objektu
var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29522868. Izsoles
noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.

VAS «Latvijas pasts» pārdod izsoles kārtībā nekustamo īpašumu Vilces pagastā
VAS «Latvijas pasts» pārdod izsoles kārtībā ar augšupejošu soli
18.09.2018. pulksten 9.30 Ziemeļu ielā 10, lidostā «Rīga», Mārupes novadā,
nekustamo īpašumu Austrumu ielā 9 – 1, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54909000020.
Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – 3400 EUR.
Pieteikšanās izsolei darba dienās no 14.08.2018. līdz 14.09.2018. un informācija par izsoli – pie izsoles rīkotāja pa tālruni
26101509, 29420864 vai e-pastu info@pasts.lv.

FOTOREPORTĀŽA
«Šogad festivāls pulcēja krietni vairāk dalībnieku nekā pērn – desmit pirts apvienību,
20 labsajūtas un veselības veicināšanas speciālistu, 37 mājražotājus, kā arī trīs dienu
garumā lekcijās, meistarklasēs un diskusijās
piedalījās 35 eksperti. Neskatoties uz lielo
karstumu, pirtis bija noslogotas no agra rīta
līdz vēlam vakaram. Šogad kopumā festivālu
apmeklēja aptuveni 4000 cilvēku, kas, iespējams, karsto laikapstākļu dēļ ir nedaudz
mazāk kā pērn, bet tāpat – ļoti labs rādītājs,»
jūlija nogalē Nākotnes ciemā aizvadīto Latvju pirts un veselības festivālu vērtē biedrības «Latvju pirts un spa asociācija» valdes
locekle Aija Stepanova. Viņa papildina, ka
šogad festivāla dalībnieki vairāk apmeklēja
lekcijas – tas apliecina, ka pasākums pulcē
cilvēkus, kuri vēlas latvju pirti izzināt dziļāk.
«Tāpat pirmo reizi aizvadīts bērnu pirtnieku
konkurss. Mūs pārsteidza tas, ka bērni bija
pat labāk sagatavojušies par profesionāliem
pirtniekiem – viņi bija īpaši padomājuši par
apģērbu, pirts rituālu norisi. Vēl pirmo reizi
organizējām diskusijas, kuras varēja vērot
gan klātienē, gan tiešsaistē, un arī tās bija
plaši apmeklētas,» stāsta A.Stepanova, atzīstot, ka šā gada pasākums ir izdevies un arī
nākamgad ikviens tiks aicināts uz Nākotni
baudīt Latvju pirts un veselības festivālu.

Vairāk nekā desmit izzinošu lekciju par cilvēka garīgo
un fizisko veselību, Vislatvijas pirtnieku saimes kongresa
diskusija «Pirts kā dzīvesveids» un veselīga dzīvesveida
praktiķu diskusija «Izvēles brīvība veselībai», muzikāli
vakari ar mūziķi Kārli Rudru Jirgenu, dziedātāju Evitu
Zālīti-Grosu, mūziķi Ilzi Grunti, grupu «Cryin’ White», pirts
meistaru paraugdemonstrējumi – to visu varēja baudīt uz
pasākuma centrālās skatuves jeb Svētku takā.
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Festivāls sajūtām
un izziņai

Ķermeņa un gara labsajūtu veicinošā nedēļas nogale
noslēdzās ar tradicionālo jauno pirtnieku konkursu «Nākotnes pirtnieks 2018». Šogad tas pulcēja sešus jaunos
pirtniekus no vairākiem Latvijas novadiem – konkursa
dalībniekiem ar sevi un savām prasmēs bija jāiepazīstina
ne vien caur stāstījumu, bet arī demonstrējot 40 minūšu
garu pirts rituālu uz improvizētas lāvas. Par labāko žūrija
atzina Lailu Sējāni no Bauskas, kas pirts mākslu atklāja
rituālā «Caur mieru uz zvaigznēm». «Pirts ir mīlestības un
dievišķā iemiesojums,» savā vizītkartē sacīja jaunā pirtniece. Viņasprāt, pirtī cilvēks, kurš ir noguris no ikdienas
grūtuma, atplaukst kā zieds, no pirts izejot pavisam citāds.
2. vietu un Skatītāju simpātijas balvu konkursā ieguva
Arnis Punkulis no Rīgas, bet 3. vietu – konkursa jaunākā
dalībniece Solvita Ozolniece no Siguldas, kurai ir vien 19
gadi. Konkursa laureāti saņēma simbolisko koka ozollapu.

Pirmo reizi festivālā notika bērnu pirtnieku konkurss
«Mazais ģimenes pirtnieks», pulcējot astoņus dalībniekus
7–12 gadu vecumā, kuri interesējas par pirts rituālu. Mazo
pirtnieku meistarību varēja novērtēt ikviens apmeklētājs,
vērojot konkursa dalībniekus darbībā caur demonstrāciju pirts stiklu un nobalsojot par savu favorītu. Visvairāk
balsu – 74 – ieguva brāļi Edvards un Artūrs Tamisāri no
Ozolniekiem, kuri ar pašu izdomāto pirts rituālu iepriecināja tēti Anriju. «Mūsu tētis ir pabeidzis pirts skolu, tādēļ
viņš mums palīdzēja sagatavoties konkursam. Šodien
pirmo reizi strādājām ar tik daudzām pirtsslotām, un
pirms konkursa mums bija tikai viens mēģinājums – tētis
gulēja uz kušetes, un mēs iztēlojāmies, ka esam pirtī,»
stāsta konkursa laureāti, papildinot, ka pirtī kopā ar tēti
iet katru piektdienu. Papildus koka ozolzīlei – godalgai
drosmei un izaugsmei – mazie pirtnieki balvā ieguva arī
bezpilota lidaparātu jeb dronu. 2. vietu konkursā izcīnīja
Ričards Stepanovs, kurš pēra savu māsīcu Kristiānu Mariju,
bet 3. vietu ieguva Dainida Matvejeva – viņas pirts rituālu
izbaudīja brālis Edmunds.

Pieredzējuši pirtnieki latvju pirts tradīciju bagātību atklāja, piedaloties Latvijas pirtnieku meistarības skatē.
Titulu «Labākais pirtnieks 2018» ieguva Inese Racepa no
Alūksnes, bet nominācijā «Radošākais pēriens 2018» par
labāko atzīta Laila Zaks no Pierīgas. Tāpat tika apbalvota
skatē visplašāk pārstāvētā pirts skola – tā šoreiz bija Jura
Krauča pirts skola.
Karsto laikapstākļu dēļ liela rosība valdīja pie Nākotnes
dīķa, kur atradās festivāla pirts zona. Iespēju atveldzēties
ūdenī izmantoja festivāla dalībnieki un apmeklētāji, tāpat
ūdens klātbūtne lieliski papildināja pirts meistaru vadītos
rituālus. Pirti varēja baudīt gan individuāli un pārī, gan
arī lielākā kompānijā, un uzrunātie festivāla apmeklētāji
atzina, ka pirts rituāls patīkami atbrīvojis, turklāt lielais
karstums, kas valdīja ārā, tam nav traucējis.

Dodoties pa Labsajūtas taku, varēja izbaudīt labsajūtu
vairojošus rituālus – galvenokārt masāžas – un uzzināt
vairāk par veselīgu dzīvesveidu, piemēram, par to, kā ar
baltā koraļļa palīdzību atdzīvināt ūdeni, apgādājot to ar
organismam nepieciešamajiem mikroelementiem. Bet
Latvijas Dūlu apvienības teltī varēja izzināt un izjust rebozo
lakatu masāžu. «Lakatu masāžas ir dažādās kultūrās, bet
šī prakse aizgūta no Meksikas. Tai ir vairāki pielietojumi
– gaidību laikā šī masāža grūtniecei palīdz atslābināties,
nomierināties, bet pēc dzemdībām – atjaunoties. Rebozo
masāžai izmanto slīpā diega tehnikā austus dabīgā auduma lakatus, piemēram, kokvilnas, lina, izšūpojot septiņas
cilvēka ķermeņa zonas – šo masāžu vislabāk ir veikt guļus stāvoklī. Rebozo masāža ir vērtīga ikvienam – to var
izmantot arī maziem bērniem, ja tie ir nemierīgi,» stāsta
dūla Inga Jefremova.

Festivāla rītus ievadīja vingrošana – ikviens varēja izzināt vingrinājumus locītavu un saišu veselībai, kā arī gūt
enerģiju ķermenim un garam. Tāpat festivāla noslēdzošajā dienā interesenti labprāt ļāvās bezsvara stāvoklim,
izmēģinot antigravitātes jogu. Bet atbrīvot prātu varēja
gongu meditācijā, baudot vasaras pēcpusdienu, šūpojoties
gaisa jogai paredzētajos lakatos. Nākamā gada festivālā
plānots iekļaut vēl vairāk fizisko aktivitāšu.

Izzināt zāļu labās īpašības un izgaršot ugunspuķes,
kaņepes, upeņu, aveņu, kazeņu lapu un citu augu tējas
varēja pie tējas meistara Jurija Podusova. «Ugunspuķu un
kaņepju tējā ir daudz proteīna, tādēļ tās ir īpaši ieteicamas veģetāriešiem,» skaidroja tējas meistars. Tāpat viņš
norādīja: uzskats par to, ka piparmētru tējai ir nomierinošs
efekts, nav viennozīmīgs – būtiski ir tas, kurā dienas laikā
to dzer, turklāt uz katru cilvēku viena un tā pati tēja var
iedarboties atšķirīgi.
«Visi darbi, ko radu, atnāk
pie manis ar kādu vēstījumu,
un katram ir savs īpašs nosaukums. Piemēram, tumšā
alus un kadiķa ziepēm esmu
devusi nosaukumu «Kaupēn,
mans mīļais», tomātu un bazilika ziepes nosaucu «Ciao,
bella!», jo šie abi produkti
man asociējas ar Itāliju, bet
skūšanās ziepēm mans vīrs
izdomāja nosaukumu «Eža
kažociņš»,» stāsta ziepju
meistare Anna Jurgaite no
Bikstiem. Viņas pašizgatavotās ziepes, skrubji un citi produkti no dabiskām izejvielām
ieinteresēja ne vienu vien festivāla apmeklētāju, kuri ar
aizrautību izzināja, cik daudzveidīgas var būt mums visiem
ierastās ziepes.
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Četros
autoceļu
posmos
noslēgsies
grants
seguma
remontdarbi
Šovasar notiek aktīva
ceļu būvniecība. Visos reģionos uz valsts vietējās
nozīmes ceļiem aizsākta
apjomīga tā saucamā
divkārtu virsmas pārstrāde, kad grants seguma
vietā ceļš iegūst melnu
segumu, kas līdzinās
asfaltam. Kā norāda
VAS «Latvijas valsts ceļi»
Komunikācijas daļā,
Zemgalē darbi notiek
kopumā desmit posmos,
tostarp Jelgavas novada
trīs pagastos.
Glūdas pagastā remontdarbi
norit autoceļā V1059 Pūri–Bramberģe–Ginduļi 1,490 kilometru
garumā, no 7,010. līdz 8,500. kilometram. Vilces pagastā grants
ceļa remontdarbi norit teju deviņu
kilometru garumā – no Bauskas–
Dobeles šosejas līdz Blankenfeldes
muižai, ieskaitot arī pagriezienu
pie muižas, jeb ceļā V1055 Vilce–Blankenflede (Saulīte) no
0,000. līdz 8,350. kilometram un
V1078 Veczāmeļi–Blankenfelde
(Saulīte)–Augstkalne no 8,990.
līdz 9,390. kilometram. Vēl ceļa
remonts ir uz autoceļa V1059
Tušķi–Kalnciems no 15,100. līdz
16,070. kilometram.
«Autoceļu remontdarbi uzsākti
23. maijā, un galvenokārt tie paredz divkārtu virsmas apstrādi.
Ar šādu metodi uzlabotais ceļa
segums atšķirībā no grants seguma
ir komfortabls braukšanai un neput, tāpat nav nepieciešams veikt
greiderēšanu. Vienīgi jāņem vērā,
ka šādi ceļi nav tik nestspējīgi kā
asfalta brauktuves, tāpēc tos var
sabojāt pārkrauts smagais transports vai pārgalvīga manevrēšana,
driftēšana. Remontdarbi Vilces pagasta autoceļā sadalīti trīs posmos:
galvenokārt ceļam veic minēto
apstrādi, bet ceļa sākumposmam
no Bauskas–Dobeles šosejas būvnieki veic apgriezto divkārtu virsmas apstrādi. Šāda apstrāde tiek
veikta veca un saplaisājuša asfalta
gadījumā – veco asfaltu pārklāj
ar bitumenu, tad – ar smalkajām
šķembām, pēc tam – atkal ar bitumenu un rupjajām šķembām.
Pēc tam abas kārtas noveltņo. Apgrieztā divkārtu virsmas apstrāde
paredzēta teju sešu kilometru
garumā. Savukārt Kalnciema pagastā autoceļam Tušķi–Kalnciems
teju kilometru garumā tiek veikta
asfalta atjaunošana,» skaidro VAS
«Latvijas valsts ceļi» Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību
projektu vadītāja Ieva Niedra.
Būvdarbus uz autoceļiem veic
CBS «Igate», un darbu izmaksas
visiem objektiem kopā ir 988 479
EUR (ar PVN).
Jāpiebilst, ka šogad valsts autoceļu tīklā norit pēdējo 25 gadu
laikā vērienīgākie vietējo autoceļu
remontdarbi un šim mērķim no
valsts budžeta novirzīti vairāk nekā
30 miljoni eiro. Tas ļaus sakārtot
411 kilometrus ceļu, pārsvarā ar
grants segumu, 97 valsts vietējo
autoceļu posmos. Līdzās Zemgales
autoceļiem grants seguma atjaunošana uzsākta arī Vidzemē septiņos
ceļa posmos, Kurzemē četros ceļa
posmos, Latgalē sešos ceļa posmos,
arī Rīgas plānošanas reģionā ceļa
remonti norit sešos ceļa posmos.

PAGASTU ZIŅAS

Izveido strītbola
un pludmales
volejbola laukumu

Lielplatones ciema vecajā
futbola laukumā Tirgus
ielā šovasar ar Jelgavas novada pašvaldības
finansiālu atbalstu tapuši
divi jauni sporta laukumi
– strītbola un pludmales
volejbola. Lielplatones
pagasta pārvaldes vadītāja Līga Rozenbaha
norāda, ka ciema centrs
tagad kļuvis par iecienītu
aktīvās atpūtas vietu, jo
līdzās jaunizveidotajiem
laukumiem atrodas arī
pērn atklātā trenažieru
zāle.
«Patiess prieks, ka mums Lielplatonē izdevies sakārtot veco fut-

bola laukumu. Vīzija, ka laukumu
vajadzētu atsvaidzināt un padarīt
pievilcīgu sporta aktivitātēm, bija
ne tikai pagasta pārvaldei, bet arī
pagasta iedzīvotājiem. Ņemot vērā
iedzīvotāju vēlmes, izveidojām
divus dažādus laukumus. Strītbola
laukumā var spēlēt tā saukto ielu
basketbolu – laukums ir nobruģēts,
izveidotas apmales, tajā uzstādīti
trīs grozi. Savukārt pludmales
volejbola laukumā ieklāts smilšu
segums un uzstādīts viens tīkls.
Abu laukumu izveide noslēdzās
jūlija vidū, un par godu šim notikumam augustā notiek pagasta
sporta svētki, kas vienlaikus ir arī
kā laukumu atklāšanas svētki,»
stāsta L.Rozenbaha.
Vēloties laukumus padarīt vēl

pievilcīgākus, pagasta pārvalde
iecerējusi tur izvietot arī soliņus un
nākamā gada Lielās talkas laikā gar
tiem stādīt dzīvžogu.
Ir realizēta vēl viena ideja – blakus laukumiem izveidots mākslīgais
kalns.«Ierīkojot abus laukumus,
tika noņemts melnzemes slānis.
Ņemot vērā, ka atraktās melnzemes
daudzums bija salīdzinoši apjomīgs,
pieņēmām lēmumu ciemā izveidot
kalnu. Līdzīgu ideju pērn realizēja
kolēģi Glūdas pagastā, kad no
būvgružiem izveidoja sešus metrus
augstu kalnu, lai ziemas periodā
vietējie iedzīvotāji varētu baudīt
ziemas priekus. Mūsu kalns nav tik
augsts, bet ceram, ka ziemā tas spēs
iepriecināt mūsu mazos pagasta iedzīvotājus,» piebilst L.Rozenbaha.

Novadā par vienu atvērtā
tipa saimniecību vairāk
Vēloties veicināt savas produkcijas noietu un atpazīstamību, uzņēmēji Valgundē,
kas ražo destilātus jeb
brandvīnus un nodarbojas
ar sporta zirgu audzēšanu,
kopš šīs vasaras interesentus aicina uz savu saimniecību. Ekskursijas laikā viesiem ir iespēja aprunāties
ar saimniekiem, vērot viņu
darbu, prasīt padomu, kā
arī nobaudīt un iegādāties
saražoto produkciju.
Uzņēmēji Uģis Gribusts un Jānis
Evelons Valgundes pagasta Tīreļos
izveidojuši ražošanas uzņēmumu
«LV-Destilāti». Dzērienu ražošanai viņi
iepērk Latvijā augušas ogas un augļus,
piemēram, bumbierus, ābolus, pīlādžus, upenes, aronijas. Tos noraudzē
un, kurinot ar malku dzītuves aparātu,
kas ir Latvijas apstrādei dzīvākais
process, no āboliem iegūst kalvadosu,
no vīnogām – grapu. Savukārt Jāņa
dzīvesbiedres Jolantas Lapiņas sirdslieta ir sporta zirgu audzēšana. Lai gan
katrs ir izlolojis savu biznesa jomu,
ikdienā saimniecībā viņi strādā cieši
kopā, viens otram palīdzot. Attīstoties
saimnieki šogad pieņēma lēmumu
kļūt par atvērto lauku saimniecību,
piedāvājot tūristiem iepazīšanai abus
darbības virzienus.
«Šaubu nav – lauku labumi šobrīd
ir modē. Tos pieprasa kā vietējie,
tā atbraucēji, un esam sapratuši, ka
atvērtība un iepazīstināšana ar ražošanas procesu veicina ne vien produkta
noietu, bet arī atpazīstamību. Jāteic, ka
ekskursantu pieņemšana ražotājam ir
noderīga arī tādēļ, ka atklāj klientu vēlmes. Tā, piemēram, ieklausoties klientu
vajadzībās, šogad saimniecībā atvērām
nelielu veikaliņu, kurā iespējams iegādāties mūsu ražoto. Izveidot ražotnes
veikalu pamudināja ārzemju tūristu

vēlme iegādāties
mūsu dzērienus
tepat, nevis mērot
ceļu uz norādītajiem veikaliem
Rīgā vai Jelgavā.
Saskaņā ar Latvijas likumdošanu
dzērienus ražotnē
pārdot nav atļauts
– ir jāizveido speciāla mazumtirdzniecības vieta,»
stāsta uzņēmuma
«LV-Destilāti»
vadītājs J.Evelons.
Līdz ar veikala
atvēršanu šovasar
arī iekārtota speciāla telpa jeb degustāciju zāle, kur klienti var degustēt
saimniecībā ražotos produktus. «Tāpat
strādājam pie sniegto pakalpojumu
dažādošanas – plānojam paplašināt arī
aktivitāšu piedāvājumu, lai ražotne būtu
pievilcīga ne tikai grupu ekskursijām,
bet arī nelielām grupu degustāciju
tūrēm, kas papildinātas ar stāstu par
destilātu ražotni un ielūkošanos dzērienu brūvēšanas procesā. Jāatzīst,
ka sākumā nedaudz baidījāmies, vai
tiešām esam gatavi nemitīgai viesu
uzņemšanai, jo apstāklis, ka vienmēr
jābūt gatavībā uzņemt ciemiņus, liek
pastāvīgi visu uzturēt kārtībā – tas, ko
viesi stāstīs citiem, taču būs reklāma
mūsu saimniecībai. Tiem, kas vēlas ar
šādu rūpalu nodarboties, ir jāmīl cilvēki
un jāpatīk uzņemt viesus. Mums tas
patīk,» turpina uzņēmējs.
Lauku saimniecībā aktīvi tiek piekopts arī otrs bizness – sporta zirgu
audzēšana. Zirgu audzēšana vairāk
esot dzīvesbiedres Jolantas aizraušanās
un sirdslieta. Jolanta ir Latvijas mēroga čempione un daudzu godalgotu
vietu ieguvēja konkūrā jeb šķēršļu
pārvarēšanā un iejādē amatieru grupā.
Saimniecība «Tīreļu stallis» katru gadu

Valgundē
Atjaunots Ložmetējkalna
skatu tornis

Pēc rekonstrukcijas
apmeklētājiem atkal
atvērts Ložmetējkalna
skatu tornis
Tīreļpurvā.
Pērnā gada
nogalē akciju sabiedrība «Latvijas valsts
meži» ziņoja, ka uz
laiku slēdz tūristu iecienīto apskates
objektu Valgundes pagastā, jo laika
gaitā tas bija kļuvis nedrošs un tam
bija nepieciešama rekonstrukcija.
Atjaunošanas darbi ietvēra pilnīgu
skatu platformas pārbūvi, kā arī
veikti vairāki tehniski uzlabojumi torņa kāpnēm un margām. Pārbūvētā
skatu torņa augšējā platforma, no
kuras paveras apkārtnes panorāma,
atrodas aptuveni 39 metru augstumā
virs jūras līmeņa, bet pats tornis ir 27
metrus augsts. Jāatgādina, ka Tīreļpurvs un Ložmetējkalns ir viens no
labāk saglabātajiem Pirmā pasaules
kara kaujas laukiem Eiropā. Tur
apskatāmas 1916. gada leģendāro
Ziemassvētku kauju piemiņas vietas:
krievu un vācu ierakumi, piemiņas
akmeņi latviešu strēlnieku pulku
izejas pozīcijās, piemiņas zīmes
frontes pārrāvuma vietās, brāļu kapi
un piemineklis latviešu strēlniekiem
Ložmetējkalnā. Kopš 2014. gada
katru gadu ik mēnesi skatu torni
apmeklē ap 750 cilvēku, bet sezonas
laikā, no maija līdz oktobrim, – ap
4500 interesentu.

Elejā
Vidusskolas telpās norit
remontdarbi

Līdz ar jaunā mācību gada sākumu
Elejas vidusskolā būs noslēgušies
iekštelpu remontdarbi. Būvfirma
SIA «GS Celt» skolas telpās veic
aktu un ēdamzāles grīdas atjaunošanu – tiek izlīdzināta esošā grīdas
pamatne, lai uz tās ieklātu linoleju.
Grīdas atjaunošana norit arī skolas
foajē, un gaitenī pēc veco flīžu
demontēšanas tiks ieklātas jaunas
flīzes. Tāpat tur uzstādīs jaunas
izlietnes, kuras skolēni izmanto
roku mazgāšanai pirms došanās
pusdienot, kā arī paredzēts pārvilkt
ūdensvadu, padarot ūdens sistēmu
funkcionālāku.

Platonē
Pie Lielvircavas
muižas noasfaltēts
iebraucamais celiņš

iegūst kumeļus, audzē tos, apmāca un
sagatavo pārdošanai. Ekskursantiem
saimnieki piedāvā iespēju ne vien aplūkot zirgus, bet arī izmantot iespēju ar
tiem pastaigāties, samīļot, pacienāt ar
gardumiem un doties izjādēs. Skolas
vecuma bērniem plānots piedāvāt mācību ekskursijas, apgūstot zirga aprūpi
un tā izmantošanas iespējas veselīgam
dzīvesveidam.
«Mēs esam cilvēki, kam ir tuva zeme
un tās sniegtās iespējas. Dzīvojot laukos
un lietojot uzturā savu izaudzēto gaļu,
dārzeņus un citus labumus, jūtamies
patiesi labi. Abas mūsu biznesa nodarbošanās aizņem teju visu mūsu laiku,
bet vienlaikus tās mums sniedz vārdos
neizsakāmu baudījumu. Ir labi darīt
to, kas sirdij tuvs un sagādā prieku,»
teic J.Lapiņa.
Jāpiebilst, ka saimnieki izpelnījušies
arī Jelgavas novada pašvaldības atzinību – 2017. gadā SIA «LV-Destilāti»
saņēma balvu nominācijā «Gada debija
2017» – un diviem saviem ražotajiem
dzērieniem – Dzintarainais ābolu
brandvīns un Ābolu brandvīns – uzņēmums ieguvis tiesības lietot Jelgavas
novada logotipu «Vietējais ražotājs,
novada lepnums».

Šovasar pie Lielvircavas muižas
noslēgusies iebraucamā ceļa asfaltēšana. Ceļa klātnes atjaunošana
tika aizsākta jau pērn, kad noasfaltēti pirmie 200 metri, bet šogad,
turpinoties teritorijas labiekārtošanas darbiem, noasfaltēts atlikušais
ceļa posms, kas turpinās līdz pat
muižas durvīm. Kopējais atjaunotā celiņa garums ir aptuveni 500
metri. Pagasta pārvaldes vadītājs
Vladislavs Pogožeļskis norāda, ka
būvnieki uzstādījuši arī jaunas ielu
apgaismojuma laternas: «Būvnieku
uzdevums bija pārvilkt divas esošās
apgaismojuma laternas, jo vecās
bija uzstādītas par tuvu braucamajai
daļai. Lai gan teritorijas labiekārtošanas un iekštelpu atjaunošanas
darbi muižā norit pakāpeniski, tas
tomēr mums nav liedzis pēdējo gadu
laikā muižā rūpīgi atjaunot vairākas
iekštelpas, iegādāties dažādus interjera elementus un pievērsties muižas
teritorijas labiekārtošanai. Viens no
tuvākajiem nākotnes plāniem ir lab
iekārtot muižai blakus esošo skolas
pagalmu.»

PAGASTU ZIŅAS
Līvbērzē
Darbu atsāk
publiskās pirtis

Šomēnes Līvbērzē darbu atsākušas abas
sabiedriskās pirtis – Līvbērzes Veselības
un aktivitāšu centrā un Vārpas Aktivitāšu
centrā. Pirtis bija slēgtas visu jūliju, jo tajās
noritēja nelieli labiekārtošanas darbi.
Pagasta saimnieks sadarbībā ar vietējo
uzņēmēju SIA «Opus Wood» abām pirtīm
izgatavoja jaunus soliņus un redeles
dušas telpām. Tā kā gan soliņi, gan
redeles ir gatavotas no koka, uzņēmējs
tās apstrādāja ar speciālu līdzekli, kas
nodrošinās, ka mitrumā soliņi un redeles
nebojāsies. Pagasta pārvaldes vadītāja
Ruta Medne stāsta, ka Līvbērzē apmeklētājus pirts uzņem katru piektdienu un
sestdienu, mainoties sieviešu un vīriešu
laikiem, bet Vārpā pirts tiek kurināta
katru otro piektdienu. «Līvbērzes pirti
iecienījuši ne tikai līvbērznieki, bet arī
tuvākās apkārtnes ļaudis, un, piemēram,
sestdienās vīru laikā nereti pat pietrūkst
skapīšu drēbju novietošanai. Savukārt
Vārpas ciemā ir mazāka pirts, un to
galvenokārt apmeklē ciema iedzīvotāji.
Jāpiebilst, ka iedzīvotāji pirts telpās var
arī izmantot veļas mazgāšanas pakalpojumu,» informē R.Medne.

Jaunsvirlaukā
Turpinās akcija «Dzimtās
mājas! Latvija!»

IKSC «Līdumi» kultūras darba vadītāja Inese Segliņa atgādina, ka visi,
kam dzimtā vai dzīves vieta bija vai ir
Jaunsvirlaukas pagasts, joprojām aicināti piedalīties akcijā «Dzimtās mājas!
Latvija!», kas aizsākta gada sākumā.
Aktivitātes mērķis ir saglabāt nākamajām
paaudzēm un iemūžināt Jaunsvirlaukas
pagastā esošo un bijušo māju, mājvietu
nosaukumus. «Mūsu pagasta simbols ir
ozols, un jau gada sākumā palūdzām
TLMS «Staļģene» audējām to ieaust
gobelēnā. Audējas noauda ozola stumbru ar septiņām zaru vietām – katram
ciemam savu. Izveidotajās lapās audējas
atstāja brīvu vietu, kur piestiprināt iedzīvotāju atsūtītos darbus, proti, izgatavotos
māju nosaukumus ozollapas formā. Līdz
šim esam saņēmuši 63 darbus. Cilvēku
izvēlētās tehnikas ir ļoti dažādas – māju
nosaukumi ir iztamborēti, izadīti, izzīmēti
un pat mālā izveidoti. Aicinu darbiņus
sūtīt līdz pat oktobrim – šis būs mūsu
kopīgi izveidotais darbs Latvijas simtgadei,» stāsta I.Segliņa, piebilstot, ka
kopējo veikumu varēs aplūkot novembrī,
kad pagastā tiks svinēti valsts svētki. Pēc
tam Jaunsvirlaukas pagasta māju ozols
tiks nodots glabāšanai Staļģenes muižas
ekspozīcijā.

Sesavā
Iespēja apskatīt izstādi
«Sajūtu saules»

Kopš jūlija vidus Sesavas pagasta bibliotēka ikvienu aicina apskatīt pārsteidzoši
precīzu, dzidru un krāsainu Līgas
Mickēvičas roku un sirds darbu. Proti,
bibliotēkas telpās eksponētas deviņas
liela izmēra mandalas. Māksliniece
L.Mickēviča stāsta: «Mandala ir cilvēka
iekšējās būtības atainojums konkrētajā
brīdī. Veidojot to, cilvēks nevar atrasties
nomaļus no sevis, viņam ir jābūt šeit un
tagad. Aužot mandalu, tiek noslīpēta
pacietība, kas mūsu steidzīgajā un paviršu, garām skrienošu attiecību pilnajā
pasaulē ir ļoti nepieciešama. Mandalu
aušana raisa radošumu, savukārt telpā
novietota mandala gan aizsargā, gan
harmonizē kopējo enerģētiku un kalpo arī kā skaists interjera elements.»
Izstāde bibliotēkā apskatāma līdz 9.
septembrim. Bibliotēkas vadītāja Inta
Strazdiņa norāda, ka septembrī neilgi
pēc izstādes beigām kopā ar L.Mickēviču plānots organizēt radošu nodarbību,
kuras laikā māksliniece parādīs, kā
veidot mandalas no koka un Latvijas
vilnas dzijas.
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Lielvircavas un Vilces muižā
tapuši jauni 19. gadsimta stila tērpi
Kopš augusta Lielvircavas
un Vilces muižā tūrisma
piedāvājums kļuvis spilgtāks un interesantāks, jo
katrā muižā tapis jauns
19. gadsimta stila tērps.
Lielvircavas muižā apmeklētāji var apskatīt jaunizveidoto baroneses Kornēlijas Frīderikes Apolonijas
Luīzes fon Hānas kleitas
repliku (kopiju), bet Vilcē
pēc muižas gides pasūtījuma tapusi 1880. gada
turnīra stila kleita. Abus
apģērbus darinājusi Lielvircavas muižas gide Zanda Zariņa, kas paralēli
gides darba pienākumiem
pēdējos gados skrupulozi
apguvusi 19. gadsimta apģērba vēsturi un dažādas
tā šūšanas tehnikas.
«Vadot ekskursijas muižā un aprunājoties ar kolēģiem novadā, esam
sapratuši, ka muižu apmeklētāji
vēlas redzēt gidus vēsturiskos tērpos,
vairāk uzzināt par 19. gadsimta stilu,
modi, sadzīvi, izjūtot īpašu noskaņu,
kad zūd laikmetu robežas un sāk darboties iztēle. Cilvēki labi atpazīst, ja
tērpi, piemēram, nomāti no teātriem,
jo tie ir pārāk stilizēti. Attīstot muižas
piedāvājumu, strādājam pie tā, lai
klients gūst pēc iespējas autentiskāku
priekšstatu par aizgājušo gadsimtu.
Ņemot vērā, ka muižas interjeru
cenšamies atjaunot laikam atbilstošu,
loģisks ir lēmums muižas nodrošināt
arī ar atbilstošiem 19. gadsimta tērpiem,» skaidro Z.Zariņa.
Pie Lielvircavas un Vilces muižas
tērpiem Zanda sāka strādāt jau
martā. Lielvircavas muižai viņa radījusi baroneses Kornēlijas Frīderikes
Apolonijas Luīzes fon Hānas kleitas
repliku. Tā ir romantisma ēras krinolīna tipa kleita, kura kādreizējai
muižas saimniecei redzama mugurā
1861. gada Džona Klārka gleznotajā

portretā. Gleznas oriģināls glabājas
Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, bet pērn muižā izveidota gleznas
kopija. Atšķirībā no citiem iepriekš
izveidotajiem muižas tērpiem, kurus
kā gide Zanda tērpj mugurā dažādos
pasākumos, šī kleita netikšot valkāta
– tā eksponēta uz manekena līdzās
gleznai.
«Šādu lēmumu pieņēmu, jo nereti
muižas viesi vēlas redzēt vēsturisko
tērpu šūšanas tehniku un tērpa
konstrukciju, cik tiem kārtu, cik tie
smagi, cik tiem detaļu. Lai tērps būtu
vēsturiski atbilstošs, liela uzmanība
jāpievērš šūšanas procesam un materiāliem. Gleznā redzamais tērps ir
darināts no zīda un plāna kokvilnas
auduma muslīna. Jāteic, ka daudz
laika pagāja, lai atrastu pareizās
krāsas un tekstūras audumus. Latvijā
audumus pārsvarā neatrodu, tos sūtu
no Amerikas vai Anglijas. Šim tērpam audums iegādāts Anglijā. Ilgu
laiku meklēju arī atbilstošu mežģīņu
audumu, ko kleitai vajadzēja piešūt
aprocēm un apkaklei. Radītā kleita
ir dienas tērps vieglā smilšu krāsā,
kas sastāv no četrām daļām – žaketes
ņiebura daļas, svārkiem, krinolīna,
apakšsvārkiem un aksesuāriem,»
skaidro Z.Zariņa.
Apģērbam tolaik bija liela loma –
bagātai dāmai dienā bija jānomaina
vairāki tērpi atbilstoši dienas stundai
un notikumam. Muižas baroneses
garderobē vajadzēja būt rīta, pusdienu un vakara tērpam, pastaigu,
vizīšu, viesu pieņemšanas, ceļojuma,
medību tērpam, kā arī apģērbam
zirgu izjādēm, ekipāžas, sēru tērpam
un virknei citu tērpu atbilstoši nepieciešamībai.
Tērps, ko Zanda radījusi Vilces
muižai, ir turnīra stila kleita, ko tolaik
dēvētu par pastaigu tērpu. Atšķirībā
no otras šī kleita nav veidota kā
kopija, vadoties pēc kāda konkrēta
parauga. Zanda izveidojusi atdarinājumu, kas atspoguļo 19. gadsimta 70.
un 80. gadu modes tendences. Tērps

paredzēts valkāšanai – tajā ekskursiju
laikā tērpsies Vilces muižas gide.
«Citu muižu pieredze apliecina,
ka par šādiem tērpiem ir liela interese, jo apmeklētājam stāstījums par
muižas vēsturi no gida, kurš tērpts
vēsturiski atdarinātā tērpā, šķiet
saistošāks un interesantāks. Vilces
muižas vajadzībām šūtajai kleitai
izmantots zīda tafts laša krāsā un
kokvilna šampanieša krāsā. Kostīms
darināts sarežģītā tehnikā, tam ir turnīra daļa, apakšsvārki, apakškrekls,
turklāt žaketei iekšpusē veidota 19.
gadsimta kauliņu konstrukcija. Šādu

tehniku izmantoja, lai tērps vairāk
radītu slaiduma efektu. Kopumā tam
izveidotas septiņas detaļas – apakškrekls, apakšsvārki, korsete, turnīrs,
svārki, trēns un žakete ar iešūtu vestes daļu,» turpina Z. Zariņa.
Lai tērps būtu pilnībā nokomplektēts, to paredzēts papildināt ar
dažādiem aksesuāriem – cimdiem,
apaviem, parūku un cepuri.
Šādā tehnikā darināti tērpi nav
lēti – abu kleitu kopējās izmaksas ir
2200 eiro. Finansējumu tērpu izgatavošanai piešķīra Jelgavas novada
pašvaldība.

Kalnciema-Klīves baznīcā sākta ērģeļu restaurācija
Piesaistot projektu finanses,
saņemot Jelgavas novada
pašvaldības līdzfinansējumu un ieguldot draudzes saziedotos līdzekļus,
šovasar izdevies uzsākt ilgi
gaidīto Kalnciema-Klīves
luterāņu baznīcas ērģeļu
restaurāciju. Instrumenta
restaurācijas darbi uzticēti restauratoram Mikum
Dzenītim. Meistars jau veicis
daļu stabuļu atjaunošanu
un daļēji sakārtojis ērģeļu
gaisa apgādes sistēmu –
plēšas, membrānas, vēj
lādes un gaisa kanālus.
Ērģeļu restaurāciju iecerēts
veikt pakāpeniski vairāku
gadu garumā, nākamajos
posmos atjaunojot spēles
galdu un citas detaļas, kā
arī ērģelēs atpakaļ ievietojot padomju laikā no baznīcas aizvestās instrumenta
stabules.
Baznīcas vēstures liecības pētījis un
apkopojis vēsturnieks un draudzes ērģelnieks Dāvis Beitlers. Viņš stāsta, ka
Latvijas kultūrvēsturē Kalnciema-Klīves baznīca zīmīga tieši ar savām reiz
skanīgajām ērģelēm, kuras ir vienas no
sava laikmeta ērģeļbūves izcilākajiem
paraugiem. Tās 1934. gadā uzbūvēja
izcilais latviešu ērģeļbūvētājs Andrejs
Sūnāklis, bet tā paša gada 31. oktobrī
iesvētīja ar svētku dievkalpojumu un
koncertu, kura programmiņa šobrīd
glabājas Kalnciema pagasta muzeja
krājumā.

«Pašreizējās Kalnciema-Klīves baznīcas ērģeles ir jau trešās šī dievnama
vēsturē. Pirmās baznīcā sāka skanēt
tūlīt pēc ēkas iesvētīšanas 1855. gadā,
nākamās, palielinot pirmās, uzceltas
1886. gadā, bet Pirmā pasaules kara
beigās šīs ērģeles demontētas un
aizvestas. 20. gadsimta 20. gados Kalnciema-Klīves draudze uzsāka līdzekļu
vākšanu jaunām ērģelēm, un tās par
draudzes saziedotajiem līdzekļiem tapa
1934. gadā. Vairāk nekā 80 gadu vecās
dievnama ērģeles ne reizi nav tikušas
pamatīgi atjaunotas vai remontētas,
un šo gadu laikā dažādu apstākļu dēļ
instrumenta stāvoklis pamazām pasliktinājies. Līdz 2013. gadam, spītējot
skanējuma nepilnībām, ērģeles tika
spēlētas draudzes dievkalpojumos, bet
tad, pieaugot gaisa apgādes sistēmas
bojājumu apmēriem, apklusa. Šobrīd
nav iespējams prognozēt, kad ērģeles
būs pilnībā atguvušas savu pilnskanību,
tomēr paredzams, ka jau pēc gada
skanēs vismaz daļa reģistru, turklāt

to skaņas kvalitāte būs daudz labāka
nekā pēdējo desmitgažu laikā. Lai gan
Kalnciema-Klīves draudzē pašlaik nav
vairāk par 20 locekļiem, ieguvums no
ērģeļu atjaunošanas būs ievērojams –
pēc pilnas restaurācijas tās paredzēts
izmantot arī koncertdarbībai, kuplinot
ne vien draudzes un pagasta, bet arī
visa novada un reģiona kultūras dzīvi,»
skaidro D.Beitlers.
Instrumenta atjaunošana uzticēta
Latvijā labi zināmajam ērģeļmeistaram
M.Dzenītim. Pirmos restaurācijas
darbus viņš uzsāka maija beigās, kad
instruments tika izjaukts. Ērģeļmeistars
norāda, ka liels darbs ieguldīts ērģeļu
detaļu attīrīšanā. «Baznīcā iepriekš
tika veikti remontdarbi, atjaunots
jumts, un remonta laikā ērģeļu detaļās
(stabulēs) diemžēl iekļuva putekļi.
Šobrīd stabules jau attīrītas. Laika gaitā
instrumentu bojājuši arī grauzēji, tādēļ
nāksies labot ērģeļu pneimatisko daļu
jeb izgatavot jaunas ādas membrānas.
Jānorāda, ka pēc restaurācijas ērģeles

varēs uzskatīt par gandrīz autentiskām,
jo līdz mūsdienām saglabājušās vairums oriģinālo stabuļu un citu detaļu.
Diemžēl daudzās Latvijas baznīcās
atjaunot ērģeles autentiskā stāvoklī nav
iespējams abu pasaules karu nodarīto
postījumu dēļ, kā arī ne mazāku postu
nodarījis padomju laiks, kad daudzas
karu pārcietušās ērģeles tika izvazātas
un izdemolētas,» teic M.Dzenītis.
Pēc D.Beitlera izpētītā un rakstītā
zināms, ka Kalnciema-Klīves dievnama
ērģeles līdzās Sesavas un Zaļenieku
baznīcas instrumentiem ir vienas no
trim kultūrvēsturiski nozīmīgākajām
Jelgavas novada ērģelēm, kas saglabājušās līdz mūsdienām, un kopumā
četrām stabuļu ērģelēm novadā (mūsdienās sagādātas stabuļērģeles skan arī
Lielvircavas baznīcā). Kalnciema-Klīves baznīcas ērģeles, izņemot Ilūkstes
katoļu baznīcas instrumentu, šobrīd,
iespējams, ir vienīgās visā Zemgalē,
kas spoži pārstāv latviešu nacionālās
ērģeļbūves uzplaukuma posmu aizvadītā gadsimta 20.–30. gados, un vienīgās,
kas palikušas no meistara A.Sūnākļa
labākajiem darinājumiem.
Līdz šim restaurācijas darbi izmaksājuši 6637 eiro. Lielākā daļa finansējuma
gūta, startējot divos projektu konkursos
– 2200 eiro saņemti AS «Latvijas valsts
meži» finansētajā Valsts kultūrkapitāla
fonda Zemgales reģiona kultūras programmā, savukārt 2000 eiro piesaistīti
Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras
projektu konkursā. Ērģeļu atjaunošanai līdzfinansējumu 1000 eiro piešķīrusi arī Jelgavas novada pašvaldība,
bet atlikusī summa ir pašas draudzes
finansējums.
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Pēc grāmatām un iedvesmas – uz Nākotni!
8. septembrī Jelgavas novada iedzīvotāji aicināti uz
tradicionālajiem Grāmatu
svētkiem – šoreiz tie notiks
Nākotnē ar nosaukumu
«Grāmata vieno paaudzes».
Svētku laikā darbosies
grāmatu tirdziņš, brīvdabas bibliotēka un grāmatu
maiņas punkts, kurā var
ierasties ar izlasītajām
grāmatām un iemainīt tās
pret cita atnestajām, tāpat
būs tikšanās ar grāmatu
autoriem, interesantiem
cilvēkiem, ļaujot smelties
iedvesmu un padomus.
Arī šoreiz Grāmatu svētki notiks
sestdienā, dodot iespēju tajos piedalīties
visai ģimenei. Jau tradicionāli svētkos
darbosies grāmatu tirgus, kurā varēs
iegādāties grāmatas par zemāku cenu.
Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores
vietniece un novada bibliotēku metodiskā darba vadītāja Dzintra Punga
stāsta, ka šobrīd dalību grāmatu tirdziņā
apstiprinājušas divas izdevniecības –
«Jumava» un «Avots», bet no vairākām
vēl tiek gaidīta atbilde. Jāpiebilst, ka
visi svētku apmeklētāji, kuri iegādāsies
kādu iespieddarbu grāmatu tirdziņā,
piedalīsies grāmatu izlozē. Līdztekus
grāmatu tirdziņam darbosies arī mājražotāju un amatnieku tirdziņš.
Svētku atklāšana Nākotnes kultūras namā paredzēta pulksten 10, bet
pēc tam notiks dažādas aktivitātes
gan pieaugušajiem, gan bērniem un
jauniešiem. Dz.Punga stāsta, ka pieaugušie aicināti uz sarunu «Vārda spēks:
politikā, publicistikā, filmās» ar žurnālistu, politiķi, Latvijas Tautas frontes
pirmo priekšsēdētāju Daini Īvānu un
tikšanos ar pozitīvās domāšanas centra
«Pavasara studija» vadītāju un daudzu
grāmatu autori Inesi Prisjolkovu. «Pēc
bibliotēkas statistikas redzam, ka šobrīd

pieprasītas ir dažādas grāmatas, kurās
var smelties iedvesmu, tostarp par
pozitīvo domāšanu. Tieši šīs autores
grāmatas pašlaik ir lasītāko grāmatu
topa augšgalā – cilvēki pat gaida rindā
pēc tām, tāpēc nolēmām rakstnieci uzaicināt uz Grāmatu svētkiem,» norāda
Dz.Punga, piebilstot, ka svētku laikā būs
nopērkamas arī I.Prisjolkovas grāmatas.
Aizvien populārāka Latvijā kļūst savas dzimtas izzināšana un dzimtas koka
veidošana, tāpēc cilvēkiem ir saistoši
uzklausīt citu pieredzi. «Par to esam
pārliecinājušies dažādos pasākumos
un nolēmām, ka Grāmatu svētku apmeklētājiem piedāvāsim iespēju uzzināt
ko vairāk par novadnieka rakstnieka
Gustava Kraujas, dziedātāja Gustavo
vectēva, dzīvesgājumu. Rakstnieks vienu
savas dzīves posmu ir dzīvojis Nākotnē.
1996. gadā iznāca dzejas krājums «Kameņu medus», kurā apkopota viņa labākā dzeja kopš brīža, kad sācis rakstīt,»
tā Dz.Punga, piebilstot, ka pasākumā
piedalīsies Kraujas dzimtas pārstāvji.
Savukārt bērni un jaunieši Grāmatu
svētkos aicināti uz tikšanos ar grāmatu
autori Māru Jakubovsku, kura kopā ar
izglābto sunīti Rufi pasniegs atbildības
stundu, runājot par atbildību pret dzīvniekiem. Bet jaunieši gaidīti uz tikšanos
ar rakstnieku un komiķi Maksimu Trivaškeviču, kura dzimtā vieta ir Jelgavas
novada Eleja. M.Trivaškevičs iecerējis
sarunu par pusaudžu draudzību, piedzīvojumiem un atbildību pret savu dzīvi.
«Svētkos piedalīsies arī iluzionists,
kurš rādīs dažādus trikus, taču lielākā
pievienotā vērtība būs plaša grāmatu
izstāde, kurā pasākuma dalībnieki
varēs smelties idejas dažādiem trikiem,
jokiem un viltībām,» piebilst Jelgavas
pilsētas bibliotēkas direktores vietniece
un novada bibliotēku metodiskā darba
vadītāja.
Iedvesmojot jauniešus dzejošanas
priekam un cenšoties atklāt novada
jaunos talantus, pirmo reizi Grāmatu

Pasākumi
Elejā

 Fotokonkursa «Iemūžini Eleju» trešā daļa – vasaras noskaņās. Bildē jābūt redzamam Latvijas karodziņam vai ciparam 100 (var būt lentīte Latvijas karoga krāsās, cipars
var būt uzzīmēts uz lapas, brīva vaļa jūsu domu lidojumam), un tai jābūt uzņemtai
Elejas pagasta teritorijā. Kad fotogrāfija ir gatava, tā jāiesūta pa e-pastu eva.lejava@
jelgavasnovads.lv. Bildes, kas atbildīs fotokonkursa noteikumiem, pretendēs uz 2018.
gada izstādi «Iemūžini Eleju», kas tiks atklāta 1. novembrī Elejas saieta namā. Labāko
darbu autori saņems balvas.

Glūdā

 8. septembrī no pulksten 9.30 līdz 15.30 – Jelgavas novada grāmatu svētki
«Grāmata vieno paaudzes» (Nākotnes k/n, Šķibes pamatskolā).
 Visu vasaru – izstāde «Mana mandala relaksācijai» (saieta namā).

Kalnciemā

 1. septembrī no pulksten 11 līdz 16 – Sporta diena Kalnciemā (Draudzības ielas 4.
mājas volejbola laukumā): no pulksten 10.30 līdz 11 – komandu reģistrācija futbolam
un pludmales volejbolam. Gaidīti pieteikumi no dažāda vecuma interesentu komandām; no pulksten 11 – individuālās netradicionālās sporta spēles visiem vecumiem
uz atraktivitāti un izturību kopā ar biedrību «Remoss»; pulksten 16 – apbalvošana; no
pulksten 19 līdz 21.30 – vasaras atvadu diskotēka bērniem un pusaudžiem. Ieeja –
1 €; no pulksten 22 līdz 2 – dažādu mūzikas stilu diskotēka jauniešiem. Ieeja – 3 €.
Diskotēku vadīs dažādu paaudžu vietējo talantu kopums.
 Līdz 31. augustam – Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas Kalnciema mācību punkta audzēkņu darbu izstāde «Eiropas Savienības dalībvalstis mūsu skatījumā».
Pedagoģe – Ilona Mellupa (Kalnciema bibliotēkā).

Platonē

 Svinot Latvijas 100. dzimšanas dienu, pagasta iedzīvotājus aicina piedalīties
simboliskas dāvanas tapšanā – kopā aust «Pagasta ceļu», kurā atzīmēts audēja vārds
un māju nosaukums. Interesēties pa tālruni 26547117.
 Gatavojoties Latvijas valsts 100. gadadienai, pagasta iedzīvotāji aicināti iesūtīt
2018. gadā uzņemtas fotogrāfijas, kuras apkopojot tiks veidota izstāde «Platones
pagasts – 2018». Fotogrāfijas līdz 1. oktobrim lūgums iesūtīt pa e-pastu rakra@
inbox.lv. Sīkāka informācija – pa tālruni 26547117.

Sesavā

 Līdz 9. septembrim – Līgas Mickēvičas austo mandalu izstāde «Sajūtu saules»
(Sesavas bibliotēkā).

Svētē 		

 Svētes pagasta iedzīvotāji aicināti piedalīties izstādes «Svēte cauri gadu simtam»
veidošanā. Pagasta iedzīvotāji aicināti palūkoties savos albumos – iespējams, tur ir
senas fotogrāfijas no dažādiem notikumiem (kāzām, kristībām, iesvētībām, kolhoza
pasākumiem vai kādiem citiem senākiem notikumiem), kā arī dažādām vietām pagastā, kas laika gaitā ir mainījušas savu izskatu, veidolu, identitāti vai arī aizgājušas
nebūtībā, ar kurām jūs labprāt padalītos. Jūsu fotogrāfijas tiks nokopētas, palielinātas,
un oriģināls atdots īpašniekam. Izstādi plānots atklāt 17. novembrī pēc svētku koncerta.
Ceru uz lielu atsaucību un gaidu zvanus pa tālruni 27234198 (Sandra).

Vircavā

 Katra mēneša pēdējā sestdienā pulksten 18 – atklātais zoles turnīrs (Vircavas
sporta hallē).

Zaļeniekos

 No 20. augusta – novadpētniecības materiālu izstāde «Saimnieciskā dzīve Ūziņos
no muižas laikiem līdz kolhozam» (Ūziņu bibliotēkā).
«Jelgavas Novada Ziņas» Metiens – 10 000 eks. Reģistrācijas apliecības Nr. 000703361
Izdevējs: Jelgavas novada pašvaldība Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001 Tālrunis 63024934, fakss 63022235
e-pasts: zinas@jelgavasnovads.lv Iespiests: SIA «Poligrāfijas grupa MŪKUSALA» Iznākšanas datums: 21.08.2018.

Foto: no Jelgavas pilsētas bibliotēkas arhīva
FOTO: Visi grāmatu mīļotāji 8. septembrī Nākotnē aicināti uz grāmatu svētkiem «Grāmata vieno
paaudzes». Svētku laikā līdztekus citām aktivitātēm darbosies grāmatu tirdziņš, brīvdabas
grāmatu maiņas punkts, kā arī būs iespēja tikties ar dažādu grāmatu autoriem.
svētkos notiks dzejas konkurss «Dzejas slams», kurā piedalīsies bērni un
jaunieši vecumā no septiņiem līdz 25
gadiem. Lai gan šim pasākumam bija
jāpiesakās līdz 1. augustam, dalībnieki,
kuri nepaspēja, bet tomēr vēlas startēt
«Dzejas slamā», aicināti sazināties ar
Jelgavas novada Kultūras pārvaldes
kultūras darba organizatori Neldu
Ķikuti pa tālruni 29151326. Konkursā
būs trīs uzstāšanās raundi, kuros dalībniekiem būs jārunā pašsacerētie dzejoļi.
Tiks vērtēts gan autora izpildījums, gan
dzejas saturs un stils.
Jāpiebilst, ka Grāmatu svētkos arī
šogad darbosies brīvdabas bibliotēka,
kurā lasītājs aicināts dāvināt lasītājam.
«Pagājušajā gadā, kad pirmo reizi
organizējām brīvdabas bibliotēku,
sapratām, ka tas ir saistošs projekts.
Cilvēkiem ļoti patika, tāpēc arī šogad
aicinām novada iedzīvotājus mainīties
grāmatām – atnest savu un pretī paņemt
kādu cita atnesto. Pagājušajā gadā novērojām, ka lielākā interese bija par bērnu
grāmatām, tāpēc īpaši aicinām svētku
dalībniekus nākt tieši ar šai auditorijai
domātām grāmatām,» tā Dz.Punga.
Ieeja Grāmatu svētku pasākumos ir
bez maksas.

GRĀMATU SVĒTKU PROGRAMMA NĀKOTNES KULTŪRAS NAMĀ
• No pulksten 9.30 līdz 15 – grāmatu komercizstāde (pie Nākotnes k/n). Mājražotāju un amatnieku
tirdziņš (Nākotnes k/n pagalmā).
• Pulksten 10 – Grāmatu svētku atklāšana (Nākotnes k/n Lielajā zālē).
• No pulksten 10.30 līdz 15 – radošās darbnīcas dažādām vecuma grupām, «Mārtiņa koka spēles»
– spēles un rotaļlietas zēniem un meitenēm, fotostūrītis, brīvdabas lasītava – lasītājs dāvina lasītājam,
zīmēšana, krāsošana un kopīga pasaku lasīšana, «Europe Direct» Informācijas centra aktivitātes (pie
Nākotnes k/n).
• Pulksten 11.30 un 13 – izglītojoša ekskursija uz strausu fermu (iepriekšēja pieteikšanās pasākuma
dienā). Dalības maksa – 1,50 €.
PIEAUGUŠAJIEM
• Pulksten 10.20 – saruna ar Daini Īvānu «Vārda spēks: politikā, publicistikā, filmās» (k/n Lielajā zālē).
• Pulksten 12 – saruna ar pozitīvās domāšanas centra «Pavasara studija» vadītāju daudzu grāmatu
autori Inesi Prisjolkovu «Laimes formula – kā to atrast?» (k/n Lielajā zālē).
• Pulksten 13.10 – tikšanās ar Dārzkopības institūta vadošo pētnieci Ilzi Grāvīti «Kas jauns Latvijas
augļkopībā?», dažādu šķirņu augļu izstāde un degustācija (Rakstnieku klasē k/n).
• Pulksten 14 – grāmatu izloze (k/n Lielajā zālē).
• Pulksten 14.10 – «Bezgalīgā telpā laika upe plūst»: novadnieku Gustavu Krauju pieminot – dzejas
krājuma «Kameņu medus» lasījumi un Krauju dzimtas stāsts (k/n Lielajā zālē).
BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
• Pulksten 10.20 – atbildības stunda kopā ar sunīti Rufi un viņa saimnieci rakstnieci Māru Jakubovsku,
grāmatu «Rufis atrod mājas» un «Rufis dodas dzīvē!» autori (Dzejnieku klasē k/n).
• Pulksten 10.20 – saruna ar Maksimu Trivaškeviču, grāmatas «Pretstraume» autoru (Rakstnieku klasē k/n).
• No pulksten 11.30 līdz 12 – pārtraukums.
• Pulksten 12 – iluzionista priekšnesums un grāmatu izstāde «Burvju triki – izlasi grāmatā un iemācies
pats».
• Pulksten 12.30 – jauno dzejnieku «Dzejas slams» (jauno dzejnieku sacensība) (Dzejnieku klasē k/n).

Vieglatlētiem sezona noslēgusies
Ar veiksmīgiem startiem
Latvijas čempionātā pieaugušajiem un U-23 grupā
sezona noslēgusies Jelgavas novada Sporta centra
vieglatlētiem. Lielākais pārsteigums gan sportistiem,
gan trenerei Lailai Naglei ir
uzvara 4x100 metru komandu stafetē. Jelgavas novads
var lepoties arī ar čempioni
U-23 grupā trīs disciplīnās
– Līga Lauma Pļavniece
uzvarēja 400 metru skrējienā, kā arī 100 un 400 metru
barjerskrējienā šajā grupā.
«Augstākais panākums Latvijas
čempionātā ir uzvara stafetē, kas bija
pārsteigums gan man, gan pašiem
puišiem. Šī bija noslēdzošā čempionāta
disciplīna, un var teikt, ka puiši izrāva
uzvaru. Pretinieki tiešām bija spēcīgi
un labi sagatavojušies, tāpēc uz spīdošu
iznākumu necerējām, taču spējām
sagādāt pārsteigumu. Atkal guvām apliecinājumu, ka sports ir sports – nekad
nevari zināt iznākumu pirms finiša,»
saka vieglatlētu trenere L.Nagle. Komandā startēja Kārlis Eiduks, kuram
bija uzticēts pirmais posms, otro posmu
veica Ilvars Ieviņš, trešo – Artis Dude,
bet vislielākā atbildība ceturtajā posmā
bija Kristeram Kalniņam.
L.L.Pļavniece pieaugušo konkurencē neuzrādīja ļoti augstu rezultātu,
taču savā vecuma grupā – U-23 –
viņas sasniegumi ir augstākie starp
konkurentēm. 400 metru skrējienu
Līga Lauma veica 1:03,59 minūtēs,

100 metru barjerskrējienu – 17,40
sekundēs, 400 metru barjerskrējienu
– 1:13,21 minūtēs.
Vairākiem mūsu sportistiem Latvijas čempionāts noslēdzās ar sudraba
medaļu. Tā Ingai Miķelsonei-Leimanei
sudrabs diska mešanā ar rezultātu 42,54
metri, Lienei Roziņai – vesera mešanā
(42,27 metri), bet Dagnis Roziņš izcīnīja
2. vietu diska mešanā U-23 grupā.
Par vicečempionu šķēpmešanā kļuva
mūsu sportists Gatis Čakšs, kurš šķēpu
raidīja 76,55 metrus. Jāpiebilst, ka 8. augustā G.Čakšs startēja Eiropas čempionātā (EČ) Berlīnē. Viņš savā labākajā
– pirmajā – mēģinājumā šķēpu raidīja
78,13 metrus tālu, taču tas bija par maz,
lai iekļūtu finālā, un sacensības Gatis
noslēdza 13. vietā. «Pārāk lēni skrēju
un arī izmetu ne tā,» pēc starta savu
sniegumu LTV7 komentēja Gatis. Viņš
norāda, ka parasti sacensībās pirmo
metienu izpilda kā drošības metienu un
reti kad viņam izdodas sacensību gaitā
pirmajā mēģinājumā uzrādīto rezultātu
pārspēt. Tā notika arī šoreiz – pirmais
metiens bija arī vislabākais. Gatis EČ
pieaugušajiem startēja pirmo reizi,
atzīstot, ka tik lielā stadionā līdz šim
nebija startējis. Sportists nenoliedz,
ka startā bija satraucies, jo ļoti gribēja
aizmest tālāk, taču tas neizdevās. «Bet
esmu priecīgs par to pašu un par iespēju, kas man tika sniegta, lai es saprastu,
cik ļoti un ko vēlos sasniegt nākamajos
mačos. Jāturpina trenēties,» tā Gatis.
Jāpiebilst, ka G.Čakša personīgais
rekords ir 83,89 metri. Šosezon sacensībās viņš divas reizes šķēpu raidīja tālāk
par 80 metriem.

 OTO: Jelgavas novada Sporta
F
centra treneres Lailas Nagles
trenētā 4x100 metru stafetes
komanda – Kārlis Eiduks, Ilvars
Ieviņš, Artis Dude un Kristers
Kalniņš – šogad kļuva par Latvijas čempioniem šajā disciplīnā.
Foto: no L.Nagles personīgā arhīva

Divas bronzas medaļas Latvijas čempionātā pieaugušajiem izcīnīja Kristaps
Vējš-Āboliņš – ar rezultātu 9:05,91 minūte viņam 3. vieta 3000 metros, bet ar
rezultātu 15:35,41 minūte – 3. vieta 5000
metros. Savukārt 3. vietu U-23 grupā 400
metru skrējienā izcīnīja mūsu K.Kalniņš.
Šobrīd sportistiem ir atvaļinājums,
bet jau septembrī sāksies treniņi, gatavojoties jaunajai sezonai. «Visi sportisti
ir malači – sezona bija tiešām gara, taču
visi izturēja godam,» atzīst trenere, sakot
paldies visiem sportistiem par ieguldīto
darbu un panākumiem.

