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Var pieteikties
Lielajai talkai
Lielā talka, kas notiks 28.
aprīlī no pulksten 9 līdz
15, arī šajā pavasarī visā
Latvijā pulcēs talkotājus, lai
mūsu zemi padarītu tīrāku
un skaistāku. Mājaslapā
www.talkas.lv jau sākusies
pieteikšanās talkai, un
katrs var gan pieteikt vietu,
kur talkos, gan arī atzīmēt
teritorijas, kuras talkas laikā
būtu nepieciešams sakopt.
Tradicionāli Lielajā talkā iesaistās arī Jelgavas novads.
Kā informē Lielās talkas organizatori Latvijā, tie, kas ievērojuši vietas,
kuras nepieciešams sakopt, aicināti tās
atzīmēt mājaslapā www.talkas.lv, sadaļā
«Kartes», «Piesārņoto vietu karte», klāt
pievienojot nelielu aprakstu. Talkot gribētāji kartē var atzīmēt teritorijas, kuras
būtu gatavi sakopt, savukārt pašvaldības,
izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti ikvienā pilsētā un novadā aicināti organizēt
kolektīvās talkas, tās oficiāli reģistrējot
Lielās talkas mājaslapā un piesakot savas
talkas atbildīgo personu. Taču, pirms
pieteikt talkošanas vietu mājaslapā, tā
jāsaskaņo ar savas pašvaldības talkas
koordinatoru.
Lielās talkas koordinatore Jelgavas
novadā ir Dace Gražule, savukārt katra
pagasta talkas koordinatori publiskoti
novada mājaslapā. Kolektīvās talkas
ikviens aicināts pieteikt, zvanot viņai pa
tālruni 22002558. D.Gražule informē, ka
katras oficiāli pieteiktas talkas dalībnieki
saņems organizatoru nodrošinātos maisus atkritumu savākšanai. «Šogad Lielās
talkas maisi ir ķieģeļu sarkanā krāsā, un
tas nozīmē, ka tikai šajos maisos talkas
laikā savāktie atkritumi pēc tam tiks
izvesti bez maksas.» Jelgavas novadam,
ņemot vērā iepriekšējo gadu aktivitāti,
šogad piešķirti 3000 Lielās talkas maisu
- katram pagastam tiks iedalīti ap 200
maisu. «Maisus bez maksas varēs saņemt
talkošanas rītā, iepriekš vienojoties par
tikšanās vietu, kā arī vietu, kur jāatstāj
piepildītie maisi, lai pēc tam tos varētu
savākt,» skaidro D.Gražule.
Jāpiebilst, ka Jelgavas novada pašvaldības darbinieki šogad talkos 21. aprīlī,
kad paredzēts iestādīt 245 tūjas ceļmalā
gar Bērzkroga kapiem Jaunsvirlaukas
pagastā. «Šī kapsēta atrodas ļoti tuvu
ceļam un praktiski nav norobežota, tāpēc
pašvaldība šogad izvēlējusies talkas laikā
labiekārtot šo vietu,» skaidro D.Gražule.
Tāpat pašvaldība šobrīd apkopo informāciju par visām talkošanas vietām
pagastos – detalizēta informācija par
talkošanas iespējām un atbildīgajām
personām katrā pagastā būs publicēta
arī novada mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.

Jaunieši rada idejas

FOTO: 29. martā projekta «Jaunieši Jelgavas novadam» gaitā notika jauniešu forums «Mēs radām Jelgavas novadam». Tā mērķis bija
pulcēt kopā novada jauniešus, jaunatnes darbiniekus un vietējo lēmējvaru, lai radītu vismaz trīs jaunas jauniešus iesaistošas idejas, kuras
jau šogad varētu realizēt novadā, līdzdarbojoties pašiem jauniešiem. Kā atzīst Jelgavas novada jaunatnes lietu speciāliste Kristīne Kode,
forumā jauniešiem ideju radās pat vairāk, nekā sākotnēji plānots, taču tikai no viņiem pašiem būs atkarīgs, kuras no tām realizēsies dzīvē.
Jaunieši strādāja trīs darba grupās, un katra no tām prezentēja vienu, viņuprāt, nozīmīgāko ideju, ko realizēt. Lai attīstītu kritisko domāšanu un veicinātu personīgo izaugsmi, jaunieši rosināja rīkot lekciju ciklu, kurā savas jomas profesionāļi praktiski izglītotu novada
jauniešus. Lai uzlabotu jauniešu mobilitāti novada mērogā, tika prezentēta ideja rīkot 13 spēļu mēnešus novadā, kad katru mēnesi kādā
no pagastiem tiktu rīkotas spēles jauniešiem, kurās aktīvi piedalītos arī citu pagastu vienaudži. Savukārt, lai veicinātu līdzdarbošanos,
viņi piedāvāja regulāri organizēt dažādas āra aktivitātes novada jauniešiem, gūstot praktiska darba iemaņas, piemēram, kopā talkojot,
iepazīstot lauku darbus vai darbojoties dabas aizsardzības jomā. Kā uzsver K.Kode, tagad katras jauniešu darba grupas uzdevums būs
savu ideju kopā ar novada jaunatnes darbiniekiem, iesaistot arī citus pašvaldības speciālistus un atbalstītājus, realizēt. Ideju realizācijai
finansējumu nodrošinās pašvaldība. Jāpiebilst, ka projekts «Jaunieši Jelgavas novadam» tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes politikas valsts programmas gaitā. To realizē Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar Zemgales NVO centru.

Līvbērzes kultūras nama
rekonstrukcijā ieguldīs miljonu eiro

Jelgavas novada domes
sēdē pieņemts lēmums
uz 20 gadiem Valsts kasē
ņemt aizņēmumu miljona
eiro apmērā, lai īstenotu
vienu no šā gada budžeta
izvirzītajām prioritātēm –
Līvbērzes kultūras nama
rekonstrukciju. Būvniecības procesā pamatīgākie darbi saistīti ar ēkas
inženierkomunikāciju
nomaiņu un iekštelpu
pārplānojumu, lai kultūras namā rastos jaunas
telpas mēģinājumiem, kā
JNZ arī viesmākslinieku uzņemšanai. Tāpat iecerēts
visā ēkā nodrošināt pieAicina ziedot Novada
kļuvi cilvēkiem ar kustību
svētku uguņošanai
traucējumiem.
Jelgavas novada svētkos, 19. maijā,
Elejas parkā kultūras programmas
laikā plānota svētku uguņošana.
Lai tā izdotos pēc iespējas daudzkrāsaināka un skatītājiem pārsteidzošāka, aicinām ikvienu interesentu
– novada fizisko vai juridisko personu – iesaistīties svētku uguņošanas
finansiālā atbalstā.
Līdz 15. maijam ikviens aicināts
ziedojumu ieskaitīt pašvaldības
ziedojumu kontā AS «Swedbank»,
LV27HABA0551026845154,
ar norādi «Novada svētku uguņošanai».

Lai jau šovasar Līvbērzes pagastā
aizsāktos kultūras nama rekonstrukcija, pašvaldība februārī izsludināja
iepirkumu investīciju projektam
«Līvbērzes kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana».
Publiskā iepirkuma rezultātā tiesības veikt būvdarbus ieguva SIA
«Bildberg» ar finanšu piedāvājumu
1 191 825 eiro.
Līvbērzes kultūras nama ēka celta
1972. gadā, un tās kopējā platība ir

1070,9 kvadrātmetri. Telpas izvietotas divos stāvos ar plakano jumtu.
Skatītāju zālē ir 250 sēdvietas, bet,
atverot starpsienu uz Mazo zāli,
sēdvietas var nodrošināt vairāk nekā
300 skatītājiem. Laika gaitā gan ēkas
vizuālais, gan tehniskais stāvoklis
kļuvis arvien kritiskāks – ne ēkas
jumts, ne citas konstrukcijas nav
siltinātas, līdz ar to veidojas lieli
siltuma zudumi, arī komunikācijas
ir bojātas un nolietojušās.
Kā informē Jelgavas novada
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
nodaļas speciāliste Enija Kreicberga-Kapša, izstrādātais būvprojekts esošo kultūras namu paredz
pilnībā atjaunot, un, lai tas kļūtu
par mūsdienīgu kultūras iestādi,
pārbūves laikā liels darbs tiks ieguldīts inženierkomunikāciju sistēmas,
mehāniskās ventilācijas sistēmas,
elektroapgādes un apgaismojuma
ķermeņu nomaiņā. Tāpat ēka gan no
ārpuses, gan iekšpuses iegūs jaunu
vizuālo tēlu. Plānots veikt arī jumta
seguma maiņu, ārsienu siltināšanu,
ārdurvju, logu nomaiņu, kā arī pilnīgu iekštelpu pārbūvi.
«Ikdienā kultūras namā darbojas
astoņi pagasta amatierkolektīvi –
gan dejotāji, gan dziedātāji, gan teātra mākslas mīļotāji. Lai gan kultūras nams platības ziņā ir gana plašs,

esošais telpu izvietojums šobrīd
liedz pilnvērtīgi darboties visiem kolektīviem. Būvprojektā iestrādātas
ieceres, kas vairākas telpas paredz
apvienot un paplašināt. Kultūras
nama Lielā zāle un Mazā zāle gan
paliks neskartas – tajās veiks vien
kosmētisko remontu un skatuves
rekonstrukciju. Savukārt telpas, kas
atrodas aiz lielās skatuves un kurās
šobrīd glabājas vecā kino aparatūra, piemēros kolektīvu nodarbību
vajadzībām. Ievērojamas pārmaiņas
piedzīvos arī ēkas 2. stāvs. Proti,
vietā, kur līdz šim atradās pagasta
bibliotēka, deju kolektīviem beidzot
būs mēģinājumu telpa ar spoguļiem
gar sienām. Jāpiebilst, ka šobrīd jau
pakāpeniski esam uzsākuši bibliotēkas pārcelšanu uz jaunām telpām
– no maija bibliotēka atradīsies
Līvbērzes pagasta pārvaldes ēkā,»
skaidro Līvbērzes pagasta pārvaldes
vadītāja Ruta Medne.
Plānojot Līvbērzes kultūras nama
rekonstrukciju un domājot par ēkas
vizuālo konceptu, būvprojekta
izstrādātājiem nācās ņemt vērā tik
daudziem līvbērzniekiem būtisko
niansi – saglabāt kultūras namam
raksturīgās no metāla kalumiem
izveidotās latviešu tautumeitas un
tautudēlus.
3.lpp.

Aicina uz
Černobiļas
AES katastrofas
atceres pasākumu
24. aprīlī pulksten 14 Jelgavas novada domes Lielajā
zālē Pasta ielā 37, Jelgavā,
notiks tradicionālais Černobiļas atomelektrostacijas
(AES) katastrofas atceres
pasākums. Jelgavas novada iedzīvotāji, kas savulaik
bijuši iesaistīti avārijas
likvidēšanas darbos, līdz 20.
aprīlim aicināti apstiprināt
savu dalību pasākumā.
Jelgavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuri savulaik piedalījušies AES
avārijas seku novēršanas darbos, izsūtīti
ielūgumi uz Jelgavas un Ozolnieku novada, kā arī Jelgavas pilsētas pašvaldības
organizēto piemiņas pasākumu. «Ielūgumā aicinām apstiprināt savu dalību pasākumā, un to lūdzam izdarīt līdz 20. aprīlim pa tālruni 63024965 vai 26438202,»
norāda Jelgavas novada Sociālā dienesta
vadītāja Ilze Āna, piebilstot, ka tāpat
atsaukties aicināti tie novada iedzīvotāji,
kuri kaut kādu iemeslu dēļ ielūgumu uz
atceres pasākumu nav saņēmuši, – šāda
situācija iespējama, piemēram, ja AES
avārijas seku likvidators uz dzīvi Jelgavas
novadā, šeit arī deklarējoties, pārcēlies
salīdzinoši nesen un pašvaldībai nav
informācijas par viņa statusu.
3.lpp.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Jelgavas novada pašvaldības
Jelgavā 2018. gada 31. janvārī (protokols Nr.1, 34.§)
Precizēti 2018. gada 28. martā (protokols Nr. (protokols Nr.4, 16.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2

«Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrēšanu un
uzņemšanu Jelgavas novada pašvaldības izglītības
iestādēs, kā arī atskaitīšanu no tām»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu, Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pirmsskolas vecuma
izglītojamo (turpmāk – bērni) reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas
kārtību Jelgavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) vispārējās
izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas
(turpmāk – izglītības iestādes).
2. Bērnu reģistrācija un uzņemšana notiek izglītības iestādēs.
3. Pirmsskolas izglītības programmas obligātā satura apguve sākas tā
kalendārā gada 1. septembrī, kurā bērnam aprit pieci gadi.
4. Bērnus ar speciālajām vajadzībām izglītības iestādēs uzņem atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti
vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās
un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi.
5. Izglītības iestādes vasaras mēnešos bērniem var nenodrošināt pakalpojumu no četrām līdz astoņām nedēļām darbinieku atvaļinājuma vai
izglītības iestāžu remontdarbu laikā, trīs mēnešus iepriekš brīdinot bērnu
likumiskos pārstāvjus (turpmāk – vecāki), kā arī informējot vecākus par iespēju saņemt pakalpojumu citās tuvākajās pašvaldības izglītības iestādēs.
II Bērna reģistrācija uzņemšanai izglītības iestādē
6. Vecāks var bērnu reģistrēt rindā izglītības iestādē (turpmāk – reģistrācija) no brīža, kad bērna dzimšana ir reģistrēta dzimtsarakstu iestādē.
7. Vecākam, kura bērns nav apmeklējis izglītības iestādi līdz piecu gadu
vecumam, bērns jāpiereģistrē līdz tā kalendārā gada 1. maijam, kurā
bērnam aprit pieci gadi.
8. Vecāks, reģistrējot bērnu, iesniedz pieteikumu izglītības iestādes
vadītājam vai vadītāja norīkotam atbildīgajam darbiniekam (turpmāk –
atbildīgais darbinieks) saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu, uzrādot
personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību.
9. Atbildīgais darbinieks pieteikumu reģistrē atbilstoši normatīvajiem
aktiem un sistematizē atsevišķi pa bērnu dzimšanas gadiem pieteikumu
iesniegšanas secībā, norādot vēlamo laiku (gadu, mēnesi), kad bērnam
nepieciešama vieta izglītības iestādē.
10. Atbildīgais darbinieks vienu pieteikuma eksemplāru ar atzīmi par tā
reģistrāciju izsniedz vecākam, otru atstāj izglītības iestādē.
11. Atbildīgais darbinieks informē vecāku par izglītības iestādē īstenotajām
izglītības programmām un pieejamajām vietām.
12. Bērni tiek reģistrēti šādos reģistros:
12.1. Pirmās pakāpes reģistrā, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;
12.2. Otrās pakāpes reģistrā, ja bērna dzīvesvieta nav deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā.
III Bērna uzņemšana izglītības iestādē
13. Izglītības iestādē uzņem reģistrā iekļautos bērnus to reģistrācijas
secībā, izņemot normatīvajos aktos un šajos noteikumos paredzētajos
ārpuskārtas gadījumos.
14. Izglītības iestādē ārpus kārtas uzņem:

14.1. bērnu, kura vecākam Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas tiesības bērnu iekārtot izglītības iestādē ārpus kārtas, ko apstiprina
izziņa no darba vietas;
14.2. bērnu, kurš ir obligātajā pirmsskolas izglītības vecumā, ja bērnam
dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavas novada administratīvajā teritorijā;
14.3. bērnu no daudzbērnu ģimenes, ja bērnam dzīvesvieta ir deklarēta
Jelgavas novada administratīvajā teritorijā;
14.4. bērnu, kura brālis vai māsa apmeklē konkrēto izglītības iestādi, ja
bērnam dzīvesvieta deklarēta Jelgavas novada administratīvajā teritorijā;
14.5. bērnu, kuram ir nodibināta aizbildnība vai adopcija un aizbildnim
vai adoptētājam dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavas novada administratīvajā
teritorijā;
14.6. konkrētās izglītības iestādes darbinieka bērnu uz vecāka darba
tiesisko attiecību pastāvēšanas laiku, ja bērnam dzīvesvieta ir deklarēta
Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.
15. Izglītības iestādē var uzņemt arī reģistrā neiekļautos bērnus, ja to
pieļauj normatīvajos aktos noteiktā minimālā telpu platība uz vienu bērnu.
16. Izglītības iestādes vadītājs līdz 15. jūnijam informē vecāku par iespēju
uzņemt bērnu izglītības iestādē.
17. Vecāks ne vēlāk kā līdz 15. augustam konkrētajā izglītības iestādē
iesniedz:
17.1. iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu;
17.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u).
18. Pirms bērna uzņemšanas izglītības iestādē vecākus iepazīstina ar
šādiem dokumentiem par izglītības iestādi:
18.1. izglītības iestādes reģistrācijas apliecību;
18.2. izglītības programmu licencēm;
18.3. izglītības iestādes nolikumu;
18.4. izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem.
19. Bērnu ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu uzņem izglītības iestādes
vienā izglītības programmā.
20. Atbildīgais darbinieks informāciju par bērnu ievada Valsts izglītības
informācijas sistēmā (turpmāk – VIIS).
21. Pēc uzņemšanas izglītības iestādē bērnam iekārto personas lietu.
22. Grupu komplektācija izglītības iestādēs notiek no 1. jūnija līdz 31.
augustam.
23. Ja bērns ir reģistrēts rindā uzņemšanai izglītības iestādē, bet izglītības
iestāde bērnam nenodrošina vietu, izglītības iestādes vadītājs rakstiski
informē vecāku un Jelgavas novada Izglītības pārvaldi (turpmāk – Izglītības pārvalde) par pakalpojuma nenodrošināšanas iemeslu.
24. Izglītības pārvalde, ja nepieciešams, sniedz vecākiem informāciju par
brīvajām vietām citās tuvākajās pašvaldības administratīvajā teritorijā
esošajās izglītības iestādēs.
25. Ja vecāks vēlas, lai bērns pirmsskolas izglītības saturu apgūtu
privātajā izglītības iestādē, pašvaldības atbalsts norēķiniem ar privāto
izglītības iestādi tiek piešķirts, pamatojoties uz vecāka iesniegtu pieteikumu Izglītības pārvaldei saskaņā ar 2016. gada 24. februāra (protokols
Nr.3, 38§) pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.4 «Par kārtību, kādā
pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei».
IV Bērna atskaitīšana no izglītības iestādes
26. Bērnu no izglītības iestādes atskaita ar izglītības iestādes vadītāja
rīkojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem šādos gadījumos:
26.1. pamatojoties uz vecāka iesniegumu, kurā norādīts iemesls;
26.2. pēc pirmsskolas izglītības programmas obligātā satura apguves, ja
bērns uzsāks apgūt pamatizglītību citā izglītības iestādē;
26.3. bērns ir uzņemts citā izglītības iestādē.
27. Pēc pirmsskolas izglītības programmas obligātā satura apguves
izglītības iestāde par bērna sasniegumiem rakstiski informē viņa vecākus,
izsniedzot izziņu saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu.
28. Vadītāja vai atbildīgā darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt Jelgavas

novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā (Pasta ielā 37,
Jelgavā, LV-3001).
VI Noslēguma jautājumi
29. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē ar Jelgavas
novada domes 2014. gada 22. decembra lēmumu (protokols Nr.5, 29.§)
apstiprinātā kārtība «Jelgavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība».
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Z.Caune

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jelgavas novada domes 2018. gada 31. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.2
«Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrēšanu un
uzņemšanu Jelgavas novada pašvaldības izglītības
iestādēs, kā arī atskaitīšanu no tām»
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties: uz likuma «Par pašvaldībām»
43. panta trešo daļu, kas nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus,
lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi;
uz Izglītības likuma 17. pantu, kas nosaka katras pašvaldības pienākumu
nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā
teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā
izglītības iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno izglītības
programmu valsts valodā;
uz Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem
izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā.
Pašvaldībā 2014. gada 22. decembrī apstiprinātajā kārtībā «Jelgavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas
kārtība» bija iekļauti jautājumi par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrēšanu,
uzņemšanu un atskaitīšanu izglītības iestādēs, kā arī pašvaldības līdzfinansējumu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm. Sakarā ar to, ka 2016.
gada 24. februārī pašvaldībā tika apstiprināti atsevišķi saistošie noteikumi
«Par kārtību, kādā pašvaldība līdzfinansē pirmsskolas izglītības programmas
izmaksas privātajai izglītības iestādei», radās nepieciešamība veidot jaunus
saistošos noteikumus, kuros atsevišķi un pārskatāmi būtu skaidrota kārtība,
kādā reģistrē, uzņem un atskaita pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības
izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi aizstāj 2014. gada 22. decembrī Jelgavas novada domē apstiprināto kārtību «Jelgavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas
funkcijas īstenošanas kārtība», kas nepieciešama, lai aktualizētu pirmsskolas
vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jelgavas novada
pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Saistošie noteikumi
izstrādāti sadarbībā ar Jelgavas novada izglītības iestāžu vadītājiem, kuru
iestādēs īsteno pirmsskolas izglītības programmas.
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Z.Caune

Jelgavas novada pašvaldība izsola nekustamo īpašumu
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 8. maijā
pulksten 10 Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā
14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu otru atklātu mutisku izsoli dzīvokļa
īpašumam Lielupes ielā 19–1 Kalnciemā, kadastra
Nr.5411 900 0796, kas sastāv no dzīvokļa 53,3 m2
platībā un kopīpašuma 537/8115 domājamām daļām
no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5411 001
001 7001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5411 001 0017. Izsoles sākumcena – 3040 eiro. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 304 eiro un izsoles dalības maksa 50
eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kalnciema
pagasta pārvaldē, vai Jelgavas novada pašvaldībā
Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei
jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā
līdz 2018. gada 8. maija pulksten 9. Izsolāmo objektu
var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29124567.
Izsoles noteikumi publicēti interneta mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 10. maijā
pulksten 9 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9,
Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko
atklātu mutisku izsoli dzīvokļa īpašumam «Kupčas»-1
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496
900 0299, kas sastāv no dzīvokļa 36,3 m² platībā, kop
īpašuma 363/3377 domājamām daļām no dzīvojamās
ēkas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 030 9001,
5496 004 030 9002 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0309. Izsoles sākumcena – 400
eiro. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē,
jāiemaksā drošības nauda 40 eiro un izsoles dalības

maksa 50 eiro. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var
iepazīties Zaļenieku pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada
pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.
gada 9. maija pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt,
iepriekš sazinoties pa tālruni 63074441. Izsoles noteikumi
publicēti interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 17. maijā
pulksten 9 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā
11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko
atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Skolas
iela 11–1 Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.5474 900 0217, kas sastāv no dzīvokļa 46,5
m² platībā, kopīpašuma 465/2300 domājamajām daļām
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 004
003 5001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5474 004
0035. Izsoles sākumcena – 300 eiro. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības
nauda 30 eiro un izsoles dalības maksa 50 eiro. Ar izsoles
noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Sesavas pagasta
pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37,
Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 15. maija pulksten
17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa
tālruni 26425497. Izsoles noteikumi publicēti interneta
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 17. maijā
pulksten 10 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā
2– 4 Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu
atklātu mutisku izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam
īpašumam «Grantskalni» Vilces pagastā, Jelgavas nova-

dā, kadastra Nr.5490 004 0138, kas sastāv no zemes
vienības 22,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490
004 0138. Izsoles sākumcena – 157 800 eiro. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 15 780 eiro un izsoles dalības maksa 50
eiro. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties
Vilces pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā
Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 14. maija
pulksten 9. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26554434. Izsoles noteikumi publicēti
interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 31. maijā
pulksten 9 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā
9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko
atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam «Jauniešu
centrs» Līvbērzes pagastā, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,5704 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5462 008 0085 un ēkas ar kadastra apzīmējumu 5462
008 0085 001 ar adresi: Ceriņu iela 1, Vārpa, Līvbērzes
pagasts, Jelgavas novads. Ēkas telpas 90,9 m2 platībā ir
iznomātas līdz 29.02.2020. skaņu ierakstu studijas izveidošanai. Izsoles nosacītā sākumcena – 2900 eiro. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 290 eiro un izsoles dalības maksa 50
eiro. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties
Līvbērzes pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz
Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada
29. maija pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt,
iepriekš sazinoties pa tālruni 26552569. Izsoles noteikumi
publicēti interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.

ZIŅAS

Līvbērzes kultūras nama
rekonstrukcijā ieguldīs
miljonu eiro
1.lpp.
«Savulaik, kad kultūras nams bija
tikko uzcelts, tam bija lieli un plaši
logi. Tā kā kultūras namā noritēja kino
seansi, darbinieki logu aptumšošanai
pasūtīja dubultos aizkarus un dekoratīvos režģus, kam motīvi veidoti pēc
latviešu tautas tradīcijām. Izveidotie
metāla kalumi kultūras namā ir sena
un vietējo iedzīvotāju iemīļota dekorācija, kas līvbērzniekiem atgādina laiku,
kad Līvbērze bija slavena ar savām kultūras tradīcijām un biedrību «Dziesmu
kronis». Tāpēc vēlamies šos kalumus
saglabāt, un būvprojekta izstrādātāji šo
lūgumu ir ņēmuši vērā, paredzot tiem
namā īpašu vietu,» piebilst R.Medne.
Līvbērzes kultūras nama rekonstrukcija ir viena no pašvaldības šā gada
budžeta prioritātēm, kurā tiks ieguldīti
arī pašvaldības budžeta līdzekļi. Jāatgādina, ka apjomīga kultūras namu un
tautas namu atjaunošana pašvaldībā
aizsākās jau pirms septiņiem gadiem,
kad, piesaistot ES finansējumu, atjaunoja un labiekārtoja lielāko daļu
novada kultūras ēku.
«Caur kultūras daudzveidīgajām
izpausmes formām varam izjust piederību valstij un tautai. Jelgavas novada
pašvaldība jau vairāku gadu garumā

mērķtiecīgi īsteno sabalansētu kultūras
iestāžu attīstību, līdzekļus ieguldot ne
vien ēku rekonstrukcijā, bet arī kolektīvu materiālās bāzes sakārtošanā un
atjaunošanā. Par paveikto ir milzīgs
gandarījums, un vienlaikus redzam,
ka tas gan veicinājis kultūras kolektīvu
skaita pieaugumu, gan kāpinājis kultūras dzīves aktivitātes. Līdzās Līvbērzes
kultūras nama rekonstrukcijai šogad
finansējums piešķirts arī citu kultūras
iestāžu infrastruktūras atjaunošanai.
Piemēram, plānota Vilces tautas nama
telpu pārbūve, Valgundes pagasta
IKSC «Avoti» energoefektivitātes
uzlabošana, kā arī finansējums atvēlēts
tehniskā projekta izstrādei Zaļenieku
pagasta kultūras nama energoefektivitātei. Līdztekus būvniecības darbiem
budžetā līdzekļi atvēlēti arī inventāra
un pasākumu apskaņošanas un apgaismošanas tehnikas iegādei, kā arī
kolektīvu materiālās bāzes sakārtošanai
un atjaunošanai. Un, protams, gaidāmi
arī Dziesmu un deju svētki – pašvaldība
savu kolektīvu nodrošinājumam svētkiem budžetā atvēlējusi 52 690 eiro,»
stāsta Jelgavas novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja Anita Liekna.
JNZ

Paziņojums par publisko apspriešanu
koku ciršanai īpašumā Skolas iela 2
Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309
«Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» 17. punktu un Jelgavas novada
pašvaldības 2012. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr.14 «Par koku
ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā» II daļas
4. punktu un III daļu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai
īpašumā Skolas iela 2 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5452 004
0092), Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads.
Īpašumā aug vecu un bojātu liepu koku aleja. Koki agrāk nogalotņoti, kā rezultātā izveidojusies spēcīga trupe. Kopumā plānots nozāģēt 23 parastās liepas
(apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla (centimetros) – no 56 līdz 168).
Jelgavas novada pašvaldība laika posmā no 9. aprīļa līdz 22. maijam
izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu īpašumā Skolas iela 2
(zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5452 004 0092), Nākotne, Glūdas
pagasts, Jelgavas novads.
Plašāka informācija par plānoto darbību – Jelgavas novada mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv, tālrunis informācijai – 22002558.
Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt vai nosūtīt pa pastu, adresējot
Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldei, Pasta iela 37, Jelgava,
LV-3001, vai pa e-pastu dace.grazule@jelgavasnovads.lv.
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem
virzīs izskatīšanai Jelgavas novada domes sēdē.
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«EcoLead» Kalnciemā
uzsāk ražošanas ēkas
rekonstrukciju
Uzņēmums «EcoLead», piesaistot Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzekļus,
Kalnciemā – objektā, kurā
iecerēts izveidot nolietotu
akumulatoru pārstrādes
rūpnīcu, – martā uzsācis
ražošanas ēkas pārbūves 1.
posma darbus, izmantojot
zaļā iepirkuma principus.
Tos veic SIA «INOS», kas izraudzīta iepirkuma procedūrā, savukārt būvuzraudzību
nodrošina SIA «VP Birojs».
Kā informē uzņēmums, rekonstrukcijas darbi ieplānoti 6420 kvadrātmetru
platībā. To laikā tiks nojauktas nevajadzīgās un bīstamās konstrukcijas, būvgružus
utilizējot saskaņā ar zaļā iepirkuma
prasībām. Tiks attīrīta un sakopta būvei
piegulošā teritorija, atjaunots ražošanas
ēku jumts, sienas un grīda, kā arī objekts
pievienots ūdens apgādei, kanalizācijai
un gāzes apgādes vadam.
2017. gada 10. martā SIA «EcoLead»
noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un
līgumu aģentūru par projekta «Metālu
ražošanas nozares uzņēmuma SIA
«EcoLead» saimnieciskās darbības
paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas
novadā un radot jaunas darba vietas»
īstenošanu ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Kopš
līguma noslēgšanas apritējis tieši gads,

kura laikā noformēti visi nepieciešamie
dokumenti, izraudzīts būvnieks, un šobrīd objektā tiek uzsākti ēkas pārbūves
1. posma darbi.
Jāatgādina, ka Kalnciema iedzīvotāji
(Žanna Ņečiporuka, Ivans Ņečiporuks,
Gaļina Bušmane, Tatjana Daņilova, Antoņina Zelča, Andrejs Tračums, Aigars
Sukters, Sergejs Hramčenko, Valentīna
Amirova) un Vides aizsardzības klubs
Administratīvajā tiesā iesniedza prasību
atcelt Jelgavas novada domes 2015. gada
28. janvāra lēmumu par nolietotu svina
akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidi
Kalnciemā. Jelgavas Administratīvā
rajona tiesa pēc vairāku mēnešu tiesvedības iedzīvotāju un Vides aizsardzības
kluba prasību pilnībā noraidīja.
Lai gan tiesvedība jau vairākus gadus
aizkavē «EcoLead» ieceri Kalnciema
rūpnieciskajā zonā izveidot nolietotu
svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcu,
uzņēmuma investori ir apliecinājuši, ka

netiek izskatīta iespēja pārcelt iespējamo
ražošanu uz kādu citu vietu.
«Cietēji ir ne tikai rūpnīcas investori,
bet arī valsts un pašvaldība, kas neiegūst
nodokļu ieņēmumus, vietējie iedzīvotāji,
kas varētu strādāt turpat Kalnciemā, kā
arī visa Latvijas vide, jo esošā nesakārtotā
nolietoto akumulatoru aprite ir bīstama
visiem Latvijas iedzīvotājiem,» uzņēmuma «EcoLead» pozīciju skaidro biroja
vadītāja Žanna Skačkova.
«EcoLead» Kalnciema rūpnieciskajā
zonā (Jelgavas ielā 21) atklāt rūpnīcu
plānoja jau 2016. gada sākumā, paredzot
tajā pārstrādāt līdz 15 000 tonnu akumulatoru gadā, saražojot 8700 tonnu svina.
Uzņēmēji šajā projektā bija iecerējuši
ieguldīt 8,5 miljonus eiro, un rūpnīcā bija
plānots nodarbināt 42 darbiniekus. Līdz
ar ieilgušajiem tiesu darbiem termiņi
pagarināti.
JNZ

Aicina uz Černobiļas atomelektrostacijas
katastrofas atceres pasākumu
1.lpp.
Atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas darbos iesaistītajiem, kuri savu pamata dzīvesvietu
deklarējuši Jelgavas novadā, pašvaldība piešķir ikgadēju pabalstu 30 eiro
apmērā. Lai saņemtu minēto pabalstu, Černobiļas AES avārijas seku
likvidēšanas dalībniekam Jelgavas
novada Sociālajā dienestā jāiesniedz

iesniegums un Ministru kabineta noteikta parauga apliecības par Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas
dalībnieka personas statusu kopija.
Pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka pašvaldība naudas pabalstu
pēc iesnieguma saņemšanas izmaksā
līdz 30. aprīlim. «Tieši tāpēc aicinām
cilvēkus nekavēties ar iesnieguma
rakstīšanu. Tas obligāti jāizdara līdz
20. aprīlim, ja pabalstu vēlas saņemt
šogad,» skaidro I.Āna.

Jāatgādina, ka Černobiļas AES
avārija notika 1986. gada 26. aprīlī.
Avārijas seku likvidēšanā, nebrīdinot
par avārijas nopietnību, kopumā tika
iesaistīti ap 800 tūkstoši cilvēku no
Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas,
Lietuvas, Igaunijas, Latvijas un citām
valstīm. Avārijas seku likvidēšanā no
Latvijas tika iesaistīti vairāk nekā
6000 iedzīvotāju.
JNZ

Pirmsskolas izglītības iestādēs īsteno drošības programmu bērniem
Jelgavas novada Labklājības pārvalde sadarbībā ar Izglītības pārvaldi
nodrošina nodibinājuma
«Centrs «Dardedze»»
izstrādātās un Latvijā jau
populārās Džimbas 9 soļu
drošības programmas
ieviešanu Jelgavas novada pirmsskolas izglītības
iestādēs.
Kā informē Izglītības pārvaldes
speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Ilona Stepanoviča-Monkēviča, Džimbas 9 soļu drošības programmas mērķis ir interaktīvā
un viegli saprotamā valodā bērniem
mācīt par personisko drošību saskarsmē ar citiem cilvēkiem, veicināt bērna
spēju izvairīties no pāridarījumiem,
veicināt adekvātu pašapziņu, pāridarījumu atklāšanu, rīcību apdraudošās
situācijās un komunikāciju starp
vecākiem un bērniem.
Šo programmu Jelgavas novadā
īstenos katrā izglītības iestādē viens
īpaši sagatavots nodarbību vadītājs
– pirmsskolas skolotājs, saukts par
Džimbas aģentu. Džimbas aģenti
ar mūzikas, rotaļu, filmiņu un lomu
spēļu palīdzību sarežģītas un mulsinošas lietas pasniegs bērniem vieglā
un saprotamā veidā.

Par personiskās drošības jautājumiem Džimbas aģents bērniem
mācīs deviņu nodarbību ciklā, un
Džimbas 9 soļu programmu varēs
apgūt bērni, kuri apmeklē Aizupes
pamatskolas pirmsskolas grupiņu,
Līvbērzes pamatskolas pirmsskolas grupiņu, Staļģenes vidusskolas
pirmsskolas grupiņu, Zaļenieku
Komerciālās un amatniecības vidusskolas pirmsskolas grupiņu, Vilces
pamatskolas pirmsskolas grupiņu,
Sesavas pamatskolas pirmsskolas
grupiņu, Kalnciema vidusskolas
pirmsskolas grupiņu, Vircavas vidusskolas pirmsskolas grupiņu,
Glūdas pagasta pirmsskolas izglītības iestādi «Taurenītis» un Kalnciema pirmsskolas izglītības iestādi
«Mārīte».
Savukārt jau četrus gadus Džimbas 9 soļu drošības programmu
Jelgavas novadā ir īstenojuši divi
Džimbas aģenti, kuri nodrošināja
deviņu nodarbību ciklu mācību
gada laikā Elejas pirmsskolas izglītības iestādē «Kamenīte» un Svētes
pamatskolas pirmsskolas grupiņās.
«Kamenītes» Džimbas aģente Laila
Šutine divus gadus Džimbas 9 soļu
drošības programmu nodrošināja arī
Lielplatones filiālē un vienu gadu –
Lielplatones internātpamatskolā.
Programmas apguve tiks turpināta

arī šajās iestādēs.
L.Šutine atklāj vairāku gadu laikā
apkopotos vecāku vērtējumus par
saviem bērniem, kuri jau apguvuši
Džimbas 9 soļu drošības programmu. Vecāki saka: «Mans bērns ir
kļuvis drošāks, vairs nav tik bailīgs,
tieši pretēji, kļuvis pārliecinātāks
par sevi»; «Mans bērns biežāk var
aizstāvēt savu viedokli, pateikt «nē»,
«man tas nepatīk»», «Mans bērns
iemācījies runāt ar vārdiem, nevis
strīdus risināt ar dūrēm»; «Mans
bērns vairāk var pateikt, kā viņš
jūtas, kļuvis savaldīgāks.» Pieredze
Džimbas aģenta lomā L.Šutinei devusi pārliecību par šīs programmas
efektivitāti.
Savukārt Svētes pamatskolas
Džimbas aģente Sanita Baškevica atklāj, ka bērnu anketēšanas
rezultāti rāda, ka pēc Džimbas 9
soļu drošības programmas apguves
bērni gūtās zināšanas un prasmes
prot pielietot nedrošās situācijās.
Vecāki pozitīvi novērtē šīs programmas lietderību un ir pārsteigti
par to, ka bērni atceras situācijas,
kas izspēlētas un apgūtas sadarbībā ar Džimbas aģentu. Kā uzsver
I.Stepanoviča-Monkēviča, lielākais
ieguvums, ko pēc programmas iegūst bērni, ir spēja atpazīt bīstamību
vidē un attiecībās, prasme pasargāt

sevi un lūgt palīdzību. Savukārt
vecāku ieguvums – viņiem tiek atvieglots uzdevums iemācīt bērnam
ar drošības jautājumiem saistītās
dzīves prasmes, jo vecāki saņems
izglītojošus materiālus un, mācoties
kopā ģimenes lokā, varēs uzlabot
spēju sarunāties ar bērniem par
personiskās drošības jautājumiem
un tādējādi veicināt arī savstarpēju
uzticēšanos.
«Bērnu personiskās drošības tēma
ir aktuāla joprojām, un medijos atspoguļotie stāsti par vardarbību pret
bērnu Latvijā nav retums. Situācijas,
kad pret bērnu vērsta vardarbība,
sabiedrībā izraisa spēcīgu rezonansi, cilvēki bieži savā bezpalīdzībā
dusmojas un vaino kādu, kas nav
nosargājis bērnu no apdraudošās
situācijas. Taču būtiski šādos brīžos
atcerēties, ka ne vienmēr vecāki
un skolotāji var būt bērnam līdzās
un viņu pasargāt, tāpēc ļoti svarīgi,
lai bērniem jau kopš mazotnes mācītu atpazīt nedrošās situācijas un
skaidrotu, kā tajās rīkoties,» uzsver
I.Stepanoviča-Monkēviča.
Savukārt nodibinājuma «Centrs
«Dardedze»» Preventīvā centra
vadītāja Agnese Sladzevska norāda:
«Ir ļoti svarīgi ar bērnu par personisko drošību sākt runāt pēc iespējas
agrāk, jo vardarbības riski diemžēl

pastāv arī agrīnā vecumā. Visbiežāk
vardarbību bērni piedzīvo nevis no
svešiniekiem, bet no pazīstamiem
cilvēkiem – ģimenes locekļiem,
draugiem, tāpēc tik būtiski, lai bērns
spētu atšķirt pieļaujamu rīcību no
ļaunprātīgas. Tāpat bērnus nepieciešams iedrošināt par piedzīvotu
vardarbību neklusēt, bet gan vienmēr vērsties pēc palīdzības. Bērnībā
ieliktie drošības pamati palīdzēs
bērnam pasargāt sevi arī turpmāk.»
Jau no 3–4 gadu vecuma bērnus
var sākt iepazīstināt ar dažādām
drošības tēmām, ne tikai tās pārrunājot, bet arī izspēlējot, jo tādējādi
informācija bērna atmiņā saglabājas
daudz noturīgāk un ir lielāka iespējamība, ka viņš nepieciešamības
gadījumā spēs apgūtās prasmes
pielietot nedrošās situācijās – tieši
to nodrošina Džimbas 9 soļu drošības programma, kuras īstenošana
uzsākta Jelgavas novadā.
Ja vecākiem rodas jautājumi
par bērna drošību, uz tiem atbildēs Jelgavas novada Izglītības
pārvaldes speciāliste bērnu tiesību
aizsardzības jautājumos I.Stepanoviča-Monkēviča Pasta ielā 37, 410.
kabinetā, iepriekš piesakoties pa
tālruni 25707991.
JNZ
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«PROTI un DARI!» –
iespēja ikvienam jaunietim,
kurš ir bez darba un nemācās
Jelgavas novada pašvaldība īsteno Eiropas Sociālā
fonda finansētu projektu
«PROTI un DARI!», kura
mērķis ir jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem
(ieskaitot), kas nemācās,
nestrādā, neapgūst arodu
un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā
(NVA) kā bezdarbnieki,
palīdzēt iegūt izglītību,
apgūt profesiju, atrast
darbu vai veicināt viņu
sociālo aktivitāti. Kopš
projekta uzsākšanas 2017.
gada janvārī līdz šim brīdim tajā iesaistījušies 13
jaunieši, no kuriem visi,
izņemot vienu, apguva
viņam individuāli izstrādāto atbalsta programmu.
Viens jaunietis no programmas izstājās agrāk,
jo atrada darbu. Plānots,
ka projekts noslēgsies
decembrī, tāpēc jaunieši, kuriem nepieciešams
atbalsts dzīves sakārtošanai, aicināti pieteikties.

Projekta «PROTI un DARI!»
mērķis ir attīstīt jauniešu prasmes
un veicināt viņu iesaisti izglītībā un
darba tirgū, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Mentore un programmas vadītāja
Jelgavas novadā Sintija Zīlīte stāsta,
ka lielākoties paši uzrunā jauniešus.
«Piemēram, Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra mums sūta
informāciju par jauniešiem, kuri ir
vecumā no 15 līdz 29 gadiem un ir
zaudējuši bezdarbnieka statusu. Ar
katru no šiem jauniešiem sazināmies
un iepazīstinām ar mūsu projektu
un tā piedāvātajām iespējām. Ir
gadījumi, kad jaunietis īsā laikā
atradis darbu, tāpēc nav ieinteresēts
iesaistīties projektā, bet, ja jaunietim
darba nav un viņš nemācās, atsaucī-

darīt, – tad pietiek ar parādīšanu un
pamācīšanu. Šie jaunieši lēmumus
galvenokārt tomēr pieņem paši.

Jāmāca arī pamatprasmes

Pieteikties projektam vai uzdot interesējošos jautājumus var programmas vadītājai Jelgavas novadā
Sintijai Zīlītei pa tālruni 25453124 vai e-pastu sintija.zilite@jelgavasnovads.lv vai projekta vadītājai Inesei
Skromanei pa tālruni 26547814 vai e-pastu inese.skromane@jelgavasnovads.lv.
ba ir lielāka,» tā viņa. Galvenais ir,
lai jaunietis saprot, vai vēlas mācīties
vai strādāt un vai varēs pilnvērtīgi
iesaistīties nodarbībās. Tad jau ar
viņu strādā projekta speciālisti, gan
piemeklējot atbilstošus kursus, skolu
vai darbu, gan motivējot un ceļot
jaunieša pašvērtējumu.

Katram individuāla pieeja

Projekts paredz katram iesaistītajam jaunietim sniegt individuālu, tieši viņam domātu atbalstu. Lai varētu
izstrādāt individuālu programmu,
vispirms tiek veikta katra jaunieša
profilēšana. «Mums jāiegūst par
cilvēku pamatinformācija, jāsaprot,
kādas ir viņa sociālās prasmes – ko
viņš prot un ko neprot, kāds ir ģi-

menes stāvoklis, finansiālās iespējas,
kādi ir jaunieša hobiji un ko viņš
gribētu – strādāt vai mācīties, un ko
tieši apgūt. Cenšamies uz profilēšanu pieaicināt arī iespējamo mentoru,
jo turpmāk viņš būs tas cilvēks, kurš
strādās ar konkrēto jaunieti, plānos
programmu. Ņemot vērā cilvēka
paša vēlmes un mūsu iespējas, ko
varam piedāvāt, no gabaliņiem
vien tiek likta kopā šī programma,»
stāsta S.Zīlīte. Viņa piebilst, ka
programmas izstrādei paredzētais
laiks ir astoņas stundas, bet tajā tiek
ieguldīts krietni vairāk darba – vidēji
programma tiek izveidota nedēļas
laikā. Minimālā programma, kas tiek
piedāvāta, ir uz diviem mēnešiem,
bet maksimālā – uz deviņiem mē-

nešiem. Jelgavas novadā maksimālā
programma, kas izstrādāta, ir uz
pieciem mēnešiem. Ja nepieciešams,
programmu iespējams arī pagarināt.

Vajadzīgs tikai grūdiens

Programmas vadītāja skaidro, ka
divu mēnešu programma lielākoties tiek piedāvāta tiem, kuri jau
ir motivēti kaut ko darīt, bet kam
vajadzīgs neliels grūdiens no malas.
Piemēram, ja jaunā māmiņa skolu
beigusi pirms 5 gadiem, iespējams,
viņai aizmirsušās šādas tādas lietas,
varbūt pietiek ar palīdzību CV un
pieteikuma vēstules uzrakstīšanā,
lai viņa sāktu aktīvi meklēt darbu.
Cits savukārt labprāt meklētu darbu
pats, bet īsti nezina, kur un kā to

Garāka programma nepieciešama,
ja cilvēks apmeklē kursus, piemēram,
kādai projektā iesaistītajai meitenei
programmu pagarināja no diviem uz
trim mēnešiem, jo viņa apmeklēja
nagu kopšanas speciālista kursus –
lai viņa labāk spētu iepazīt šo profesiju, bija nepieciešams ilgāks laiks. Ir
arī smagāki gadījumi – kad cilvēkam
vispirms jāatgūst pārliecība sevi un
saviem spēkiem, jānotic, ka pats kaut
ko var un spēj. Ar šiem jauniešiem
strādā psihologs, personiskās izaugsmes treneris, tēla veidošanas speciālists, ģimenes speciālists, vēlāk arī
karjeras konsultants. Tāpat reizēm
jāmāca mājsaimniecības prasmes.
«Šiem jauniešiem jāiedod pamatlietas un jāpaceļ pašapziņa, lai varbūt
kaut kad nākotnē varētu nonākt arī
līdz mācībām vai darba meklēšanai,»
piebilst S.Zīlīte. Viņa norāda: ja
kādam pēc projekta panākums ir
iestāšanās skolā vai kursos, darba atrašana, tad citam varbūt sasniegums
ir iestāšanās kādā biedrībā un jauniešu centru apmeklēšana, tādējādi
socializējoties, kļūstot atvērtākam
un arvien vairāk apzinoties sevi kā
personību ar savām vajadzībām un
interesēm.
«PROTI un DARI!» ir ES fondu
2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas «Izaugsme
un nodarbinātība» 8.3.3. specifiskā
atbalsta mērķa «Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes
un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA
īstenotajos pasākumos Jauniešu
garantijas ietvaros un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru
darbībā» projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām.
Vairāk informācijas par projektu –
mājaslapā www.jaunatne.gov.lv.

Kristīna: «Dabūju labāku darbu,
nekā sākotnēji biju cerējusi»
«Var teikt, ka ielēcu pēdējā vilcienā,» tā par savu
dalību projektā «PROTI un
DARI» saka Kristīna Jankoviča-Zumente. Kad iesaistījās projektā, viņai bija 28
gadi, bet nu jau ir 29. «Šis
projekts ir ļoti labs pirmais
solis, lai iesāktu kaut ko
darīt,» spriež Kristīna. Viņa
jau dažus mēnešus pēc
projekta ir dabūjusi algotu
darbu.
Kristīnai ir vīrs un trīs bērni. Viņa
ir ieguvusi vidējo izglītību un beigusi
nagu kopšanas speciālista kursus. «Es
arī drusku pastrādāju šajā profesijā,
bet sapratu, ka laukos tas neiet, īpaši
tad, ja nespēj piedāvāt neko citu,»
stāsta sieviete. Kamēr jaunākais bērns
bija mazs, viņa nevarēja strādāt pilnas
slodzes darbu, bet palēnām maziem
solīšiem sāka rīkoties, lai kaut ko savā
dzīvē sasniegtu un mainītu.
Pirmais solis bija iesaistīšanās Nodarbinātības valsts aģentūras projektā
par brīvprātīgā darbu. Viņa pusgadu
darbojās Vilces muižā un sevi labi parādīja. «Vilces Tūrisma informācijas

punkta vadītāja Elita Priedniece man
pastāstīja par projektu «PROTI un
DARI», un nolēmu pieteikties. Strādājot muižā, es sapratu, ka man patīk
organizēt un vadīt pasākumus, veidot
dekorus un noformējumu. Tāpēc,
pateicoties projektam, es iestājos floristikas kursos,» stāsta Kristīna, piebilstot, ka kursus joprojām apmeklē,
bet tagad jau par saviem līdzekļiem.
«Esmu ļoti priecīga par to, ka varēju
izmantot iespēju mācīties, jo vairums
cilvēku tomēr stāv uz vietas, un nekas
jau nemainās. Bet, lai varētu mācīties,
ir rūpīgi jāplāno sava naudiņa, tāpēc
iespēja mācīties bez maksas ir nenovērtējama,» vērtē sieviete.
Projekta laikā viņa sāka kārtot arī
B kategorijas autovadītāja tiesības.
«Vēl mazliet, un arī tiesības man būs
kabatā,» priecājas Kristīna. Viņa jau
nokārtojusi eksāmena teorētisko daļu
un pēc dažām braukšanas nodarbībām plāno pieteikties arī braukšanas
eksāmenam. Kristīna ir pārliecināta:
ja cilvēks pats ir motivēts, tad arī
saņem atbalstu. Par speciālistiem,
kas darbojas projektā, viņa saka tikai
tos labākos vārdus. «Viņi ir saprotoši,
ļoti pretimnākoši un iegulda katrā

projekta dalībniekā savu laiku un
darbu. Viņi nepadodas un meklē
risinājumus katrai problēmai,» tā
K.Jankoviča-Zumente. Viņa arī
citiem novada iedzīvotājiem iesaka
izmantot izdevību un iesaistīties
projektā «PROTI un DARI», dodot
padomu: galvenais – nevajag baidīties
no izaicinājumiem, bet tos pieņemt.
Šis gads Kristīnai iesācies jau

saulainākās un cerīgākās krāsās, un
nesen viņa dabūjusi arī darbu. «Dabūju labāku darbu, nekā sākotnēji
biju cerējusi,» sieviete neslēpj, ka bija
cerējusi atrast kaut vai pārdevējas
darbu veikalā, bet kopš 20. marta viņa
strādā Jelgavas novada pašvaldībā
un ir Elejas Tējas namiņa vadītāja.
«Mani uzrunāja toreizējā pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Līga

Lonerte. Es daudz nedomāju – mana
atbilde uzreiz bija «jā!». Uzskatu, ka
ir situācijas, kad nedomājot jāņem
tas, ko dzīve piedāvā, jo otras iespējas
vairs var nebūt,» uzskata Kristīna.
Viņa neslēpj, ka sajūtas ir lieliskas un
arī satraucošas, jo darbs ir interesants
un saistošs, bet jāapgūst daudz jauna.
«Domāju, ka sevi labi parādīju Vilces
muižā, biju aktīva. Bet tur es biju tikai
palīgs. Tagad daudz kas jāmācās par
jomu, kurā līdz šim nebiju iedziļinājusies. Bet zināšanas jāpapildina ikvienā
profesijā,» spriež viņa.
Vēl Kristīna projektā guvusi psiholoģisku pārliecību par saviem
spēkiem, un ļoti palīdzējusi apziņa,
ka viņa nav viena ar savām domām
un idejām, ka ir cilvēki, kas uzklausa
un atbalsta. «Mūs visu laiku vērtē – pēc sociālā stāvokļa, pēc kaut
kādiem nerakstītiem likumiem, bet
katrs jau grib sevi pierādīt. Un arī
es parādīju citiem un pierādīju sev,
ka neesmu tik slikta, kā savulaik par
sevi domāju. Es varu! Un varu vēl
vairāk!» Kristīna saka paldies visiem
projektā iesaistītajiem speciālistiem,
kuri, viņasprāt, dara sabiedrības labā
svētīgu darbu.
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Oļegs:«Nezinu, kāpēc negāju mācīties agrāk»
Oļegam Vaškinelam ir 24
gadi, un iesaistīšanās projektā «PROTI un DARI!» viņu
pamudinājusi mācīties – viņš
nolēmis apgūt profesiju, par
kuru vienmēr sapņojis.
Pateicoties sava mentora Reiņa Širokova neatlaidībai un atbalstam, marta
beigās Oļegs devās uz Jūrmalu, Dubultiem, lai veiktu profesionālās piemērotības noteikšanu Sociālās integrācijas
valsts aģentūras Jūrmalas profesionālajā
vidusskolā, kur gribētu apgūt datortehniķa profesiju. «Es jau mācījos šajā skolā
no 2009. līdz 2012. gadam – apguvu elektrotehnikas montiera specialitāti. Jau
toreiz vēlējos mācīties par datorsistēmu
tehniķi, bet netika nokomplektēta grupa,
un man piedāvāja elektrotehnikas montiera profesiju. Piekritu, lai gan man tas
vispār neinteresēja un es pat nedomāju
strādāt šajā specialitātē,» stāsta Oļegs,
spriežot, ka šī profesija nemaz nav piemērota viņam kā cilvēkam ar īpašām
vajadzībām.
Pēc skolas beigšanas viņš, kā pats
saka, nedarīja neko – reizēm satikās ar
draugiem, kaut kur aizbrauca ar ģimeni,
sēdēja pie datora vai televizora. «Patiesībā es nemaz nezinu, kāpēc agrāk negāju
mācīties. Atceros, ka teicu: ja zinātu, ka
tiešām tikšu datoriķos, mēģinātu, bet
negribējās, lai man atkal piedāvā kaut ko,

kas nav mans un man neinteresē. Bet, tā
kā to zināt nevarēju, nemaz nemēģināju.
Tāpat laikam novērtēju sevi par zemu un
ļoti baidījos no matemātikas pārbaudījuma,» tā Oļegs.
Kad uzzinājis par projektu «PROTI
un DARI!», nolēmis pamēģināt, jo nekas
slikts jau nevarētu notikt. «Vienīgi baidījos, ka atnāks kaut kāds pārgudrs onkulis
un sāks mani mācīt dzīvot – tā ir nepareizi, tā nedari, vajag tā,» atklāj O.Vaškinels.
Viņa mentors Reinis ir Oļega vienaudzis,
un abi ātri atraduši kopīgu valodu. Oļegs
projektā iesaistījās decembrī, un viņam
tika izstrādāta divu mēnešu programma, kas vēlāk pagarināta vēl uz diviem
mēnešiem. Šajā laikā apmēram reizi
nedēļā pie viņa ieradies mentors – viņi
gan runājušies, gan apmeklējuši jauniešu
centru Glūdā un Elejā, kur Oļegs pavadījis brīvo laiku, spēlējot galda spēles un
iesaistoties dažādās aktivitātēs, kā arī
Vircavā mācījies DJ pamatprasmes – kā
darboties ar aparatūru.
«Projektā man izstrādātās programmas gaitā mans mentors vadīja arī
personiskās izaugsmes treniņus – mēs
runājām, ko es gribētu nākotnē. Kā
viens no variantiem tika apskatīta iešana
mācīties, un es nopietni sāku apsvērt
šo iespēju,» Oļegs lēš, ka no brīža, kad
mentors šo ideju piedāvājis, līdz reālam
solim šajā virzienā pagāja apmēram
trīs mēneši. Lai palīdzētu sagatavoties

profesionālās piemērotības noteikšanas
pārbaudījumiem, mentors ar sociālā tīkla
«Facebook» palīdzību atradis cilvēku,
kurš pasniedzis Oļegam privātstundas
matemātikā – tā arī bija viena no Oļegam
izstrādātās programmas aktivitātēm.
«Tagad jau neliekas, ka matemātikas
uzdevumi ir tik grūti, kā es visu laiku biju
domājis,» vērtē Oļegs, atzīstot, ka skolas
laikā matemātikā mācījies uz 4–5 ballēm.
Vēl mentors atradis cilvēku, kurš Oļegam
ierāda programmēšanas pamatlietas.
«Reinis man deva uzdevumu izveidot
viņam mājaslapu. Viņš man sūtīja informāciju, kas tajā jāievieto. Kā es kaut

ko izdomāju, tā sūtīju Reinim parādīt.
Viņš teica, ka forši, viņam patika,» par
projekta laikā apgūto stāsta Oļegs. Viņš
spriež, ka tieši šīs prasmes varētu viņam
palīdzēt nākotnē atrast darbu. «Kā otrs
variants bija meklēt kaut kādu darbu, bet
es nolēmu, ka labāk ir iegūt izglītību, jo
tas palīdzēs darba meklējumos,» uzskata
O.Vaškinels. Viņu neuztrauc tas, ka būs
jāmācās četri gadi un kursā viņš varētu
būt viens no vecākajiem. «Tajā skolā tiek
piedāvāta iespēja arī pārkvalificēties.
Toreiz, kad tur mācījos, mums kursā bija
vīrietis, kurš vecāks par 40 gadiem. Viņš
teica, ka jūtas jauns starp jauniešiem.

Mani arī nebiedē vecuma starpība, domāju, ka es spēšu atrast kopīgu valodu
ar visiem, jo man ļoti patīk komunicēt
ar cilvēkiem,» stāsta Oļegs. Arī disciplīna
viņu nebiedē – profesionālās piemērotības noteikšanas laikā nedēļu uzturoties
Jūrmalā, viņš pārliecinājies, ka spēj
iekļauties dienas ritmā, kas varbūt līdz
šim viņam nav bijis tik izteikts.
Projekta nosacījumi paredz, ka mentors ar savu aizbilstamo kopā apmeklē arī
pasākumus. Tas Oļegam un Reinim vēl
tikai priekšā. Viņi nolēmuši, ka tas varētu
būt koncerts, un katrs meklējis variantus.
«Es Reinim teicu, lai ved mani, kur grib,
tikai ne uz operu. Divreiz esmu bijis, man
nepatīk,» stāsta O.Vaškinels, piebilstot,
ka ierobežoto pārvietošanās iespēju dēļ
pasākumos nemaz tik bieži nesanāk būt.
Pēdējais, kuru Oļegs apmeklēja, bija
vietējā amatierteātra uzvedums pagastā
ap Ziemassvētkiem.
«Projekta laikā es arī par sevi vairāk
uzzināju – ko es gribu nākotnē, kādi ir
mani mērķi, kas nepieciešams, lai tos
īstenotu. It kā jau biju par to domājis,
bet, kad par to runā ar kādu citu, tas
ir daudz citādāk. Drošāk. Un apjautu,
ka es arī tomēr kaut ko varu,» norāda
O.Vaškinels.
Dažas dienas pēc intervijas Oļegs
saņēma ziņu, ka ir uzņemts izvēlētajāmācību programmā. Mācības Oļegam
būs jāsāk septembrī.

Aivita: «Būtu jauki, ja man pašai būtu sava nauda»
Neklātienē pabeigt vidusskolu, apgūt friziera profesiju un atrast darbu – tādi
šobrīd ir 26 gadus vecās
mājsaimnieces divu bērnu
māmiņas Aivitas Krēģes
sapņi. Viņa pēdējos 11
gadus dzīvojusi pa mājām
un auklējusi bērnus.
Projektā «PROTI un DARI» Aivitai izstrādāta četru mēnešu programma – divi mēneši jau aizvadīti. Aivita
no iesaistīšanās projektā saredz divus
būtiskus ieguvumus – speciālisti
palīdz sakārtot attiecības ģimenē, ar
draugu un vecākiem, kā arī izprast
pašai sevi, izkopt savu stilu un atgūt
ticību sev.
Pēc 9. klases Aivita iestājusies
pavāros, bet drīz vien iepazinās ar
tagadējo draugu. «Man sākās lielā
mīlestība, bija rozā brilles, gribēju
dzīvot kopā ar viņu, un mācīšanās
vairs nebija prātā,» atzīst sieviete.
Vēlāk ģimenē piedzima bērni, un
bija jau citas rūpes. «Apmēram pēc
trim gadiem mums attiecībās sākās

problēmas. Draugam nomira tuvs
cilvēks, un viņš nespēja tikt tam pāri,
pamazām atsvešinājās no ģimenes,
priekšroku dodot laika pavadīšanai
ar draugiem,» stāsta Aivita. Savukārt ar saviem vecākiem, kuri dzīvo
apmēram divu kilometru attālumā,
viņa satiekas reti – saka, ka citreiz
neesot laika. Projektā nodarbībās
pie speciālista viņa mācās, kā veidot
attiecības, risināt konfliktsituācijas.
Tagad bērni ir paaugušies, un
pamazām arī Aivita ir nobriedusi
iziet no mājām. «Esmu strādājusi tā
saucamajos simtlatniekos un kā brīvprātīgā Vilces muižā, kas bija Nodarbinātības valsts aģentūras projekts
un kurā man maksāja stipendiju – tā
ir visa mana darba pieredze. Tomēr
gribētos, lai arī man ir darbs un pašai
sava nauda, lai varu atļauties arī sev
kaut ko un vairāk tērēt bērniem.
Visus šos gadus ģimenes naudas
maka turētājs bija draugs, un jūtos
pārāk atkarīga no viņa. Nav patīkami visu laiku prasīt naudu, ja kaut
ko vajag, un pēc tam klausīties, ka
esmu pārāk daudz iztērējusi. Ne īpaši

patīkama sajūta. Un, ja es aizrādu
viņam, draugs atbild, ka ir galvenais
pelnītājs un līdz ar to viņam ir lielāka
teikšana,» stāsta Aivita, piebilstot,
ka arī vēlas dot pienesumu ģimenes
budžetā. Viņa vēlētos apgūt friziera
profesiju un ir apjautusi, ka vispirms
jāiegūst vidējā izglītība. Aivita spriež,
ka ērtākais būtu mācīties neklātienē.
Friziera profesiju izvēlējusies, jo viņai
patīk darboties ar matiem – agrāk
viņa griezusi draugiem un vecākiem
matus, tagad meitai veido frizūras.
Draugs Aivitas izvēli pārāk neatbalsta. «Katru reizi, kad gribu sākt ko
jaunu, viņš saka, ka man neizdosies,
nav vērts sākt, ka es neko nevaru.
Viņš man netic... Bet es eju un daru
par spīti. Un tieši tas man ir galvenais
šajā projektā – pat sveši cilvēki mani
atbalsta, uzmundrina, apgalvo, ka es
varu, spēju, un arī es pamazām sāku
tam noticēt,» stāsta A.Krēģe. Savu
lomu tajā spēlē arī projektā Aivitai
piedāvātās nodarbības pie stila speciālista, kurš māca, kā labāk ģērbties,
kas piestāv, kas nepiestāv, kā sevi
kopt, kā uzklāt grimu. «Tagad, skato-

ties spogulī, es sev patīku vairāk nekā
agrāk, iekšēji jūtos labāk – pacilāti un
pozitīvi. Un tas arī vairo manu pārliecību par sevi un saviem spēkiem – ka
es varu vairāk, ka arī es kaut ko spēju,» neslēpj jaunā sieviete, piebilstot,
ka, sekojot speciālista ieteikumiem,
viņa jau savā garderobē melno krāsu
nomainījusi pret gaišākām. Aivita norāda, ka līdz šim, dzīvojot pa mājām,
maz laika atlicinājusi sev, jo visu laiku
bija jārūpējas par bērniem un mājas
soli. Tagad, kad bērni paaugušies, ir
vieglāk organizēt sadzīvi un atlicināt
arī nedaudz laika sev.
Aivita cer, ka 1. septembris pirmā
skolas diena būs ne tikai viņas bērnam, bet pēc ilgāka laika – arī pašai.
Viņa spriež, ka varētu atrast laiku, lai
apmeklētu skolu reizi nedēļā. Tāpat
viņa cer, ka draugs vairāk iesaistīsies
bērnu dzīvē. «Vecāku sapulces skolā
vai bērnudārzā taču var apmeklēt
arī tētis. Līdz šim to vienmēr esmu
darījusi es. Varbūt viņš vairāk iesaistīsies ģimenes dzīvē un vairāk laika
pavadīs kopā ar mums,» Aivita cer
uz pārmaiņām savā dzīvē.

Līga: «Mans sapnis ir savs uzņēmums»
Divas būtiskākās lietas Līgai
Avižonei projektā «PROTI un
DARI» izstrādātajā individuālajā plānā bija: iekārtot
bērnudārzā bērnu un iepazīt
uzņēmumus, dažādas profesijas, lai izprastu, ko varētu
darīt nākotnē.
Līga projektā iesaistījās pagājušajā
gadā. «Šobrīd manai meitiņai ir četrarpus gadi – kopš viņas piedzimšanas visu
laiku esmu pavadījusi mājās, rūpējoties
par mazo. Meitiņa ir bērns ar īpašām
vajadzībām, tāpēc daudz laika esam
pavadījuši pie ārstiem un dažādās
rehabilitācijas programmās. Tieši tas ir
galvenais iemesls, kāpēc līdz šim nevarēju sākt strādāt. Tagad meitiņa paaugusies, un, iesaistoties projektā, vēlējos
saprast, ar ko varētu sākt, lai iekļautos
darba tirgū. Viens no punktiem manā
individuālajā plānā bija tas, ka bērns
jāiekārto bērnudārzā. Līdz šim nebiju
to izdarījusi, jo tuvējie bērnudārzi nav
piemēroti manam bērnam,» savu stāstu
sāk Līga. Nu jau kopš novembra meitiņa

apmeklē bērnudārzu «Rotaļa» Jelgavā.
«Es jau redzu progresu. Meita patstāvīgi
ēd, dzer, kļuvusi komunikablāka,» teic
Līga. Meitas veselības stāvoklis ir viens
no iemesliem, kāpēc vismaz līdz rudenim Līga vēl neplāno meklēt pastāvīgu
darbu. Maijā plānota rehabilitācija, bet
vasarā būs brīvlaiks bērnudārzā, tāpēc
darba meklēšanai nopietni pievērsties

viņa domā ne agrāk kā septembrī.
Līdz tam laikam Līga vēlas apjaust,
ko vislabprātāk darītu. Arī projekta laikā
viņa nodarbojās tieši ar to – apmeklēja
dažādus uzņēmumus un iepazina profesijas. «Viena lieta ir apskatīt uzņēmumu
kā iespējamo vietu, kur strādāt, bet
pavisam kas cits – iedziļināties konkrētā
biznesā. Piemēram, par uzņēmumu, kas

audzē dārzeņus un zaļumus, es uzzināju
ne tikai to, kā notiek darbs audzētavā,
bet arī to, kā radās biznesa ideja, kā
tika izveidots uzņēmums. Tāpat man
ļoti patīk gatavot ēst, un biju domājusi
par konditora profesiju, bet, konkrētāk
uzzinot, kā viss notiek, tomēr pārdomāju,» par izziņas procesu stāsta Līga.
Tieši tāpēc šobrīd viņa vēl joprojām ir
pārdomās par to, ko gribētu darīt tālāk.
Pēc projekta «PROTI un DARI» viņa
«Jauniešu garantijas» ietvaros pusgadu
darbojās Glūdas pagasta Zemgales
ciema dienas centrā, saņemot par to
stipendiju – mēnesī 90 eiro. «Man patika šis darbs, turklāt es varēju arī ņemt
līdzi meitu, kamēr viņa vēl neapmeklēja
bērnudārzu,» saka L.Avižone, piebilstot,
ka dienas centrs no viņas mājām atrodas
apmēram 600 metru attālumā. Arī tagad,
lai gan programma beigusies, Līga palīdz
dienas centra vadītājai Hertai Elzai Šalkovskai organizēt dažādus pasākumus.
Līgai ir 26 gadi un vidējā profesionālā
izglītība – pēc papīriem viņa ir mazumtirdzniecības komercdarbinieks. «Skolu
pabeidzu 2011. gadā. Meklēju darbu,

bet nekas lāgā nesanāca – visur prasīja
pieredzi un lai dzīvoju pilsētā. Man ir
tiesības, mašīna un varu izbraukāt, bet
tas kaut kā viņus neinteresēja,» atceras
Līga. Viņa dažus mēnešus pastrādāja
Itālijā par viesmīli viesnīcā, vietējā veikalā aizvietoja pārdevēju atvaļinājuma
laikā, tad ģimenē ienāca bērns, un ar to
Līgas darba pieredze arī aprobežojas.
Laiku līdz rudenim, kad varētu sākt
pilnvērtīgi meklēt darbu, Līga cer izmantot, apmeklējot kursus un iegūstot
jaunas prasmes. Viens no variantiem
varētu būt auklītes kursi – tas ļautu atrast
darbu pilsētā un būt tuvāk meitai. Tāpat
Līga ir reģistrējusies Nodarbinātības
valsts aģentūrā kā bezdarbniece un
cer, ka tur viņai piedāvās kādus kursus.
«Varētu nolikt traktora tiesības, jo man
ir iespēja atrast darbu lauksaimniecībā.
Darbs mani nebaida, jo esmu taču
lauciniece un agrāk skolas laikā vasarās
strādāju visādus darbus,» teic L.Avižone,
atklājot: viņas lielais un klusais sapnis
tomēr ir izveidot pašai savu uzņēmumu
– tas visdrīzāk būs saistīts ar ēdināšanu,
jo tā ir lieta, kas Līgai patīk.
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Lielākais
novērtējums –
pacientu uzticība

PAGASTU ZIŅAS
LIELPLATONĒ
Stādīs kokus
Līgums Nr. 9.2.4.2/16/I/033

Jau vairākus gadus Latvijā iedibināta tradīcija
pasniegt Gada balvu
medicīnā. Balva ir paldies
medicīnas speciālistiem par
ieguldīto darbu, un šogad
starp nominantiem bija
arī divi Jelgavas novada
medicīnas darbinieki.
Nominācijai «Gada ārsts» bija
izvirzīts ģimenes ārsts internists Ainis
Dzalbs, kura prakse atrodas Jelgavas
novada Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē. «Tikt nominētam prestižākajam medicīnas nozares apbalvojam
«Gada ārsts 2017» – tas ir ļoti liels
pagodinājums. Šim apbalvojumam
mēs bijām trīs pretendenti, un, lai
arī balva aizceļoja pie manas kolēģes
ģimenes ārstes no Maltas – dakteres
Silvijas Paraščiņakas –, gribētu pateikt
lielu paldies mūsu pacientiem un
atbalstītajiem par atzinīgu novērtējumu,» atzīst A.Dzalbs, piebilstot:
katra nominācija liek strādāt arvien
čaklāk un atbildīgāk un sasniegt
arvien labākus rezultātus. «Runājot
par rezultātiem – kā zināms, viens
cilvēks, ārsts, nevar paveikt lielas
lietas un sasniegt mērķus, ja nav labu
palīgu, kas strādā veselības aprūpē.
Man ir paveicies ar maniem palīgiem
Andru un Vitu, un manis izvirzīšana
nominācijai patiesībā ir arī viņu
novērtējums – tikai pateicoties ārsta
palīgu darbam un darba organizācijai,
ir iespējams nodrošināt medicīnas
pakalpojumu laikā, kvalitatīvu un
patīkamu,» uzskata ārsts. Viņš stāsta,
ka ģimenes medicīna Latvijā ir jauna
medicīnas nozare, kas jau ir mainījusies un attīstījusies, un pilnveidojusies,
lai sniegtu ikvienam pacientam kvalitatīvu un pieejamu aprūpi. Šī nozare
ir vistuvāk pacientam, orientēta uz
visām vecuma grupām un spēj piedāvāt risinājumus dažādām veselības
problēmām. «Man ir prieks, ka Gada
balvai medicīnā katru gadu tiek nominēti daudz ģimenes ārstu, īpaši no
Latvijas novadiem. Man ir prieks par
to, ka sabiedrība novērtē šos mazos
varoņdarbus, ko ārsti savās praksēs
veic ik dienu. Paldies iedzīvotājiem
par ticību, novērtējumu un atzinību
Latvijas ģimenes medicīnai!» tā Staļģenes doktorāta ģimenes ārsts.
Savukārt nominācijā «Gada māsa»
bija izvirzīta Mārīte Kārkla no Elejas
pagasta doktorāta. «Tas man bija
negaidīti, bet ļoti pacilājoši – jauks
pārsteigums,» par nominēšanu balvai
saka M.Kārkla. Viņa profesijā strādā
jau no 1981. gada un ne mirkli nav
nožēlojusi savu izvēli. «Atceros, ka 1.
klasē ar kļavu lapu plāksteriem ārstēju
draudzenes. Jau tad zināju – būšu vai
nu biologs, vai mediķis,» tā viņa.
M.Kārkla strādā ģimenes ārstes
Birutas Karlovskas praksē. Spriežot
par to, kā darbs mainījies pa šiem gadiem, viņa teic, ka klāt nācis ļoti daudz
papīra darbu, bet pacienti kļuvuši
informētāki, zinošāki, kā arī neiecietīgāki. «Ir tādi, kuri pie ārsta nāk par
katru nieku, bet ir tādi, kuriem mēs
paši zvanām un atgādinām, ka jānāk
uz apskati,» stāsta māsa, papildinot, ka
ārsta praksē ir samērā daudz cukura
diabēta pacientu, plaušu slimnieku
un astmatiķu, arī gados vecu cilvēku,
cilvēku ar invaliditāti. «Bet dzimst
arī bērniņi – vidēji gadā piedzimst
12–13 mazuļu, bet bijuši gadi, kad
pasaulē nāk vesela klase – 20,» piebilst
M.Kārkla.
Šogad Gada balva medicīnā tika
pasniegta jau 8. reizi. Tā tiek pasniegta
13 nominācijās, no kurām septiņās apbalvojamos izvirza Latvijas iedzīvotāji.
Gada balvas uzvarētājus nosaka Latvijas iedzīvotāji elektroniskā balsojumā.
Šogad balsotāju aktivitāte bija īpaši
augsta – kopumā tika saņemtas 12
225 balsis.
Pasākumu organizē Latvijas Ārstu
biedrība.

Mācīs nūjot
Šopavasar novada iedzīvotājiem ir iespēja bezmaksas nūjošanas nodarbībā
treneres Zanes Gravas
vadībā apgūt šīs nodarbes
pamatus. Tās tiks organizētas visos pagastos un ilgs
vienu stundu.
Viss, kas nepieciešams nodarbību
dalībniekiem, ir laikapstākļiem atbilstošs apģērbs, jo nūjošanai paredzētās
nūjas būs pieejamas tikšanās punktos.
Nūjošanas nodarbības sāksies ar iesildīšanos, tālāk sekos vairāku kilometru
nūjošana, ļaujot apgūt tehniski pareizus
nūjošanas pamatus, un noslēgsies ar atsildīšanās vingrojumiem un stiepšanos.
Zaļenieku un Glūdas pagastos
nodarbības notika jau aprīļa sākumā,

bet pārējos pagastos nodarbību laiki
ir sekojoši: 15. aprīlī pulksten 13.30 –
Svētes pagastā pie Svētes pamatskolas
sporta halles (kontaktpersona: Kristaps
Vējš-Āboliņš, tālrunis – 25635137), 15.
aprīlī pulksten 15.30 – Lielplatones
pagastā pie Lielplatones muižas (Inguna Pranka, tālrunis – 27839959), 16.
aprīlī pulksten 17 – Kalnciema pagastā
pie kultūras nama (Gaļina Koroļova,
tālrunis – 26470546), 20. aprīlī pulksten
17 – Valgundes pagasta Tīreļos pie
aktivitāšu centra «Tīreļi» (G.Koroļova,
tālrunis – 26470546), 24. aprīlī pulksten
14 – Sesavas pagastā pie sporta halles
(Inga Striška, tālrunis – 29669395), 24.
aprīlī pulksten 17.30 – Vilces pagastā
pie sporta halles (Vladimirs Saņuks,
tālrunis – 26216869), 27. aprīlī pulksten
17 – Platones pagastā pie Lielvircavas

muižas (Zanda Zariņa, tālrunis –
28758947), 6. maijā pulksten 15 – Līvbērzes pagastā pie pagasta pārvaldes
(Sandija Smilga, tālrunis – 26569128),
13. maijā pulksten 11.30 – Vircavas
pagasta Oglainē pie autobusa pieturas
centrā (Sarmīte Ļūmane, tālrunis –
26237337), 13. maijā pulksten 13.30 –
Jaunsvirlaukas pagasta Dzirniekos pie
aktivitāšu centra «Dzirnieki» (Jeļena
Ankudoviča, tālrunis – 26955286), 25.
maijā pulksten 17 – Elejas pagastā pie
vidusskolas (Sandra Avota, tālrunis
– 20385105). Interesenti jautājumu
gadījumā aicināti sazināties ar sava
pagasta kontaktpersonu.
Nūjošanas nodarbības tiek piedāvātas projekta «Slimību profilakse un
veselības veicināšana Jelgavas novadā»
ietvaros.

Svinēs svētkus ar brīvdabas koncertu
4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā – atpūtas
kompleksā «Viesu līči»
Jaunsvirlaukas pagastā tiks
svinēti Baltā galdauta svētki. Mudinot svētkus svinēt
ģimenes lokā, šogad tiks
piedāvāts brīvdabas koncerts. «Šī būs lieliska iespēja
bērnam iegūt savu pirmo
skatuves pieredzi,» norāda
kompleksa īpašnieks Modris Jansons, interesentus
aicinot iepriekš pieteikties.
M.Jansons stāsta, ka koncerts notiks
4. maijā no pulksten 11 līdz 18. Ja
interesentu atsaucība būs liela, tas tiks
organizēts arī 5. maijā no pulksten 11
līdz 18. «Gaidīsim ciemos ģimenes ar
jauniem talantiem vai tikai censoņiem,
kuri vēlas iegūt savu pirmo skatuves

pieredzi. Var dziedāt, dejot vai kā citādi
izpausties,» M.Jansons dalībniekus
aicina iepriekš pieteikties, zvanot pa
tālruni 29204514. Viņš cer: ja ideja
gūs atsaucību, tā varētu izvērsties par
ikgadēju tradīciju un lielisku veidu, kā
4. maiju svinēt ģimenes lokā.
Vienam priekšnesumam tiks atvēlētas līdz 15 minūtēm, tam jābūt veltītam
pavasara, Latvijas vai ģimenes svētku
tematikai. Par iespēju uzstāties nebūs
jāmaksā. Tiks nodrošināta apskaņošana un draudzīgs atbalsts, būs arī
pasākuma vadītājs. «Māksliniekiem
tiks sarūpētas balvas – brīvbiļetes
uz atrakciju parku –, savukārt viņu
pavadoņiem būs iespēja bez maksas
izbraukt ar pļavu vilcieniņu «Lecīgā
slieka»,» informē M.Jansons.
Jāatgādina, ka atpūtas centrā «Viesu
līči» augustā, realizējot «Leader» projektu un piesaistot ES finansējumu, tika
uzbūvēta brīvdabas estrāde, kas piemē-

rota kamerpasākumiem ar apmēram
100 apmeklētājiem. Aprīlī estrādei
tiks uzlikts jumts – gan skatuve, gan
skatītāju vietas atradīsies zem nojumes.
«Skatuvi var izmantot ikviens, iepriekš
sazinoties ar mums, bet plānojam arī
piedāvāt dažādus pasākumus. Estrāde
tika atklāta pērn Jelgavas novada Ražas svētkos, un šovasar sadarbībā ar
pašvaldības Kultūras pārvaldi iecerēts
piedāvāt amatierteātru izrādes,» stāsta
M.Jansons.
M.Jansons papildina, ka 4. maijā
darbosies arī pīrādziņu darbnīca, kurā
ikviens varēs izcept pīrādziņus. Piknika vietas svinību turpināšanai, kā arī
galdiņi restorānā jārezervē iepriekš,
piesakoties pa tālruni 29204514. Būs
pieejama bezmaksas auto stāvvieta.
Jāpiebilst, ka 4. un 5. maijā notiks
arī «Lauku ceļotāja» akcija «Atvērtās
dienas laukos», kurā iesaistījusies arī
SIA «Viesu līči».

Iepazīstinās ar Latvijas augiem
Svētes pagasta zemnieku
saimniecības «Vilki» dendrārijam 13. aprīlī apritēs
10 gadi. Jubilejas gadā apskates saimniecībā iecerēti
arī vairāki jaunumi.
Saimniece Lauma Puriņa stāsta, ka
«Vilku» pamatnodarbošanās ir stādu
audzēšana, kas tiek attīstīta Eiropas
projekta ietvaros, bet kopš 2016. gada
vasaras tā uzņem arī tūristus. Plašākam interesentu lokam saimniecība
ir pieejama no pērnā gada jūlija, kad
ziņas par to tika iekļautas Jelgavas
reģionālā Tūrisma centra tūrisma
informācijas katalogā.
Jubilejas gadā saimniecība plāno

labiekārtot piknika vietu, kā arī uzsākt
informatīvo plāksnīšu izvietošanu pie
augiem dendrārijā un visā saimniecības teritorijā. «Mūsu mērķis savas
desmitgades un Latvijas simtgades
kontekstā ir iepazīstināt ne tikai ar
neparastiem, eksotiskiem augiem,
kuri ir mūsu dendrārijā, bet popularizēt tieši Latvijas ainavai raksturīgos
augus, īpaši kokus,» L.Puriņa teic, ka
saimniecībā ir novērojuši: ne tikai bērni, bet arī daudzi pieaugušie nepazīst
parastus Latvijas dabai raksturīgus
kokus, krūmus, puķes. Vēl ir iecere
viesiem sniegt informāciju par to, kā
dendrārijā sastopamie tradicionālie
augi atainoti latviešu folklorā, kāda
loma tiem senatnē bijusi cilvēku ikdienas dzīvē un
godos.
Saimniecība lepojas ar
veicināšanas
balvu konkursa «Sējējs
2017» nominācijā «Ģimene
lauku sētā», jo
diendienā tajā
darbojas visa
saime – trīs

paaudzes, tāpat gandarījumu sniedz
Pūres, Dobeles un Lietuvas dārzkopības speciālistu vizīte un viņu novērtējums saimniecības plašajam senajam
augļudārzam. No šā gada sākuma
zemnieku saimniecība «Vilki» ir lauku
tūrisma asociācijas «Lauku ceļotājs»
biedre. «Asociācijas mājaslapā mūsu
saimniecībai piešķirts apzīmējums
«Vēsturiskais dārzs». Arī šis fakts
izvirza mūsu šī gada tūrisma sezonas
prioritāti – izglītojošas programmas
piedāvājumu, kuras kulminācija varētu būt Ābolu balle septembrī, ja šis būs
ābolu gads,» stāsta L.Puriņa.
Jāpiebilst, ka dendrārija un saimniecības teritorijā sastopami ap 1000
dažādu augu, tostarp dižozols. Saimniecībā tiek audzēta arī līvu krasta
senās iemītnieces – Latvijas zilās govis
–, un viesiem ir iespēja nodegustēt to
pienu un no tā gatavotus kārumus.
Pagājušajā gadā zemnieku saimniecībā «Vilki» viesojušies 126 interesenti.
Apskates saimniecība apmeklētājiem pieejama no 1. maija līdz 31. oktobrim, iepriekš piesakoties pa tālruni
26153697, 28378543. Ieejas maksa
pieaugušiem ir 2 eiro, skolēniem – 1
eiro, pirmsskolas vecuma bērniem –
bez maksas.

14. aprīlī pulksten 10 Lielplatones muižas
parkā par godu Latvijas simtgadei tiks
stādīti koki. Lielplatones tautas nama vadītāja Ilze Beide aicina piedalīties ikvienu
pagasta iedzīvotāju, līdzi ņemot lāpstas,
grābekļus, darba cimdus un citus darbarīkus, kas var noderēt koku stādīšanā.
Pēc labi padarīta darba būs garda zupa.
Vakarā – pulksten 19 – ikviens aicināts
uz valsts simtgadei veltītu koncertu «Te
dziedāju, te dancoju» Lielplatones tautas
namā. Koncertā piedalīsies Lielplatones
pagasta pašdarbības kolektīvi un viesi
no tuviem un tāliem Latvijas novadiem.
Ieeja koncertā būs bez maksas. Savukārt
pulksten 21 tautas namā sāksies balle,
kurā spēlēs muzikants Dainis. Ieeja uz
balli – 3 eiro.

LĪVBĒRZĒ
Cieņā – galda spēles

Aktivitāšu centrā «Līvbērze» aizvadītas
tā sauktās vīru spēles, kas tiek rīkotas
jau kopš 2008. gada. Pasākums kopā
pulcē gan aktīvos zolītes spēlētājus, gan
citu galda spēļu cienītājus. «Šogad uz
tradicionālajām galda spēlēm gaidījām
vairāk interesentu, taču atsaucība nebija
liela, bet tas netraucēja spēļu gaitu,»
norāda pasākuma organizatore Smaida
Vērza. Šogad ar medaļām mājup devās
Ainārs Zalevics (1. vieta), Alvis Bierands
(2. vieta) un Indulis Purviņš (3. vieta).
Organizatori saka paldies visiem par
piedalīšanos.

SESAVĀ
Noslēdzies novusa turnīrs

Noslēdzies Sesavas novusa turnīrs
«Sesavas kauss 2018», kam bija seši
posmi no oktobra līdz martam. Vidēji
katrā posmā piedalījušies 29 dalībnieki,
bet visvairāk novusa spēlētāju pulcēja
2. posms novembrī – tajā piedalījās 39
interesenti. Kopumā turnīrā iesaistījušies
52 cilvēki, piedaloties vismaz kādā no
posmiem. Ģeogrāfiski dalībnieki pārstāv
Jelgavas novadu, Ozolnieku novadu,
Jelgavu, Bausku, Babīti, Auci, Dobeli,
Olaini, Ķekavu un Rīgu. Turnīra kopvērtējumā 1. vietu izcīnījis Oskars Priede
no Ozolniekiem, otrais – Arje Ferbers
no Olaines, trešais – Eduards Lauks no
Bauskas. Visaugstāk no novadniekiem
– 4. pozīcijā – kopvērtējumā ierindojies
sesavnieks Māris Cīrulis.
Sesavas pagasta sporta organizators
Rūdolfs Knope saka paldies M.Cīrulim,
Pēterim Pūliņam, Staņislavam Voitehovičam par palīdzību turnīra organizēšanā – galdu salikšanu, novākšanu un
tamlīdzīgi. «Bez viņu lielā fanātisma pret
novusu Sesavas pagastā novusa turnīru
nebūtu un mums nepiedāvātu organizēt
Latvijas novusa čempionāta kārtas.»
Jūlijā Sesavas pagastā notiks novusa
Vasaras kausa izcīņa, bet oktobrī sāksies
nākamā novusa seriāla «Sesavas kauss
2019» posmi.

SVĒTĒ
Saudzē dabu

Jau 11. gadu visā pasaulē notika lielākā
vides akcija «Zemes stunda». Šogad tā
norisinājās 24. martā no pulksten 20.30
līdz 21.30. Tās laikā ikviens bija aicināts
izslēgt gaismu un maznozīmīgās elektriskās iekārtas uz vienu stundu. Akcijas
simboliskais mērķis ir aktualizēt klimata
pārmaiņas un popularizēt elektroenerģijas taupīšanu ikdienā. Svētes pagastā
Zemes stunda pulcēja ap 50 jauniešu,
kuri pie ugunskura kopā sadziedājās,
cepa desiņas, baudīja siltu tēju, izspēlēja
dažādus konkursiņus un vadīja laiku
sarunās.

PAGASTU ZIŅAS
VILCĒ
Aicina darbā
sporta skolotāju

Vilces pamatskola aicina darbā
enerģisku, saprotošu, atsaucīgu
sporta skolotāju. Pretendenti CV un
pieteikumu aicināti sūtīt pa e-pastu
vilcespsk@jelgavasnovads.lv vai iesniegt personīgi Vilces pamatskolā.

KALNCIEMĀ
Slēgts autobusa reiss

2018. gada aprīlis

Gūst panākumus
profesionālā
konkursā

LIELPLATONĒ
Ieskaties debesīs!

SVĒTĒ
Var apgūt ģitārspēli

Svētes pagasta jauniešiem ir iespēja apgūt ģitārspēli. Nodarbības
notiek katru otro piektdienu no
pulksten 17.20 Svētes pagasta
Izglītības un amatniecības centrā
Lielsvētes ielā 18/8. Nodarbības ir
bez maksas, tāpat priekšzināšanas
nav obligāts nosacījums – nodarbības var apmeklēt arī interesenti
bez priekšzināšanām. Dalībniekiem
nav vecuma ierobežojuma. Jaunieši
aicināti sazināties ar Svētes pagasta
jaunatnes lietu un mūžizglītības
koordinatoru Jāni Zariņu pa tālruni
25970275.

PLATONĒ
Audīs dāvanu Latvijai un
veidos izstādi

Svinot Latvijas 100. dzimšanas
dienu, Platones pagasta Lielvircavas kultūras nama vadītāja Rasma
Krauze aicina pagasta iedzīvotājus
piedalīties simboliskas dāvanas
tapšanā valstij. Pagasta iedzīvotāji aicināti kopā aust «Pagasta
ceļu», kurā tiks atzīmēts audēja
vārds un māju nosaukums. Tāpat,
gatavojoties Latvijas valsts 100.
gadadienai, pagasta iedzīvotāji aicināti iesūtīt 2018. gadā uzņemtas
fotogrāfijas, kuras apkopojot tiks
veidota izstāde «Platones pagasts
2018». Fotogrāfijas iedzīvotāji
līdz 1. oktobrim aicināti iesūtīt pa
e-pastu rakra@inbox.lv. Sīkāka
informācija par «Pagasta ceļu»
un izstādi – pa tālruni 26547117
(Rasma).

Iedzīvotāju
sapulce pārcelta
uz 23. maiju
Līvbērzes pagasta iedzīvotāju sapulce pārcelta
uz 23. maiju. Tā Līvbērzes
skolas zālē sāksies pulksten 18.
«Iedzīvotāju sanāksmes tiek rīkotās katrā pagastā, lai informētu
iedzīvotājus par notiekošo novadā
un aktualitātēm pagastā,» norāda
Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāja
Ruta Medne, papildinot, ka viena
no būtiskākajām aktualitātēm ir
informācija par Jelgavas novada
teritorijas plānojuma izstrādi, un
iedzīvotāji varēs iesniegt savus ierosinājumus. Iedzīvotājiem būs iespēja
tikties gan ar pagasta pārvaldes
speciālistiem, gan arī ar Jelgavas
novada pašvaldības vadību un struktūrvienību vadītājiem, lai pārrunātu
aktuālus jautājumus. Interesējošos
jautājumus un ierosinājumus iespējams iesniegt pirms iedzīvotāju
sapulces, sūtot pa e-pastu dome@
jelgavasnovads.lv.

Izvērtējot pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem, no
3. aprīļa maršruta Nr.7959 Rīga–
Kalnciems autobuss, kas no Rīgas
(Elizabetes ielas) izbrauca pulksten
5.40, bet no Kalnciema – pulksten
22.15, pasažieru pārvadājumus
vairs nenodrošinās, informē VSIA
«Autotransporta direkcija» Sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Plone.
Autotransporta direkcija aicina
iedzīvotājus izmantot sabiedriskā
transporta pakalpojumus un ņemt
biļeti par braucienu, atgādinot, ka
ikviena reisa lietderība tiek mērīta
pēc izsniegto biļešu skaita.

Lielplatones pagasta bibliotēkā
līdz 20. aprīlim apskatāma vietējās
iedzīvotājas Gaidas Geršebekas
fotogrāfiju izstāde «Lielplatones
debesis». Bibliotēkas vadītāja Janīna Ungure stāsta, ka izstādē
apskatāmas 45 bildes, kurās notverti mākoņu veidojumi debesīs un
krāsas, kas ir debesīs attiecīgā laika
stundā, kad fotogrāfija uzņemta.
«Gaida ir Lielplatones iedzīvotāja –
talantīga seniore, kura aizrāvusies
ar fotografēšanu un arī glezno. Tā
kā zināju, ka viņa fotografē debesis,
uzaicināju izveidot izstādi bibliotēkā, un Gaida ar prieku piekrita,»
norāda J.Ungure, turpinot: «Ideja
par šādu izstādi man radās, jo ne
vienmēr mums ir laiks skatīties debesīs, bet ļoti labi, ka ir tāds cilvēks
kā Gaida, kas to fiksē, līdz ar to
arī ikdienā steidzīgajiem ir iespēja
iepazīties ar debesu mākslu.» Bibliotēkas vadītāja piebilst, ka tā ir liela
māka un vērtīga spēja – ieraudzīt
to, ko varbūt citi nepamana, un
izcelt to.
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Sveic
aktīvākos
jauniešus
8. un 9. martā Zaļenieku
Komerciālajā un amatniecības vidusskolā norisinājās Latvijas profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņu
profesionālās meistarības
konkurss «Sienu krāsošanas un dekoratīvās
krāsošanas darbi». Konkursā panākumus guva arī
Jelgavas novada izglītības
iestāžu audzēkņi.
Konkursā piedalījās 14 komandas
(komandā startēja pa diviem dalībniekiem) – 13 komandas pārstāvēja
Latvijas izglītības iestādes, bet viena
komanda bija no Lietuvas. Zaļenieku Komerciālās un amatniecības
vidusskolas direktores vietniece Dace
Vīpule-Kuļika stāsta, ka konkursa
dalībnieki veica dienesta viesnīcas
istabiņu (4. stāva istabiņu, kurā ikdienā dzīvo Zaļenieku Komerciālās un
amatniecības vidusskolas audzēkņi)
sienu pārkrāsošanu ar «Akzo Nobel
Baltic» tonētu krāsu, uz vienas no
sienām izveidojot daudzkrāsainu
dekoratīvo krāsojumu pēc noteiktām figūrām un krāsu toņiem. Krāsu
toņus pirms konkursa izvēlējās skolas
jaunieši, kuru istabiņas tika krāsotas.
Komandas tika vērtētas divās kate-

gorijās: profesionālo skolu audzēkņu
konkurencē un speciālo skolu audzēkņu konkurencē. Saskaņā ar Latvijas
Būvnieku asociācijas apstiprināto
konkursa nolikumu konkursantu darba uzdevums bija nokrāsot noteikta
izmēra telpas sienas – profesionālo
skolu audzēkņiem bija jānokrāso 37
kvadrātmetri, speciālo skolu audzēkņiem – 26 kvadrātmetri. Pēc sienu
nokrāsošanas uz vienas no lielajām
sienām bija jāuzkrāso trīs dažāda
izmēra rombu figūras. Profesionālo
skolu audzēkņiem bija jāuzkrāso 18
rombi, speciālo skolu audzēkņiem
– 12. Rombu izkārtojums bija pašu
brīvi izvēlēts, tāpat bija atļauts izmantot mājās sagatavotus šablonus.
Konkursa dalībnieki darbus veica
ar līdzpaņemtajiem darba instrumentiem – rokas instrumentiem,
elektroinstrumentiem, mērierīcēm,
palīgierīcēm, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.
«Darba uzdevumus izstrādāja konkursa rīcības komisija – darba devēji
sadarbībā ar Zaļenieku Komerciālās
un amatniecības vidusskolas būvniecības nozares pedagogu,» norāda
D.Vīpule-Kuļika, papildinot, ka
konkursa mērķis ir pilnveidot topošo
speciālistu profesionālās prasmes, kā
arī vērtēt viņu attieksmi pret darbu un

doto uzdevumu.
Konkursantu darbu vērtēja konkursa
atbalstītāju – darba devēju un profesionālo organizāciju pārstāvji. Eksperti
konkursantu darbus vērtēja pēc septiņiem kritērijiem: darba vietas organizēšana; materiālu un instrumentu izvēle;
tehnoloģisko procesu ievērošana; darba
kvalitāte; drošības tehnikas ievērošana;
attieksme pret veicamo darbu; darba
izpildes laika ievērošana.
Profesionālās izglītības iestāžu
grupā uzvarēja Rīgas Celtniecības
koledža. 2. vietu ieguva Rīgas Valsts
tehnikuma Laidzes teritoriālā struktūrvienība, bet 3. vieta – Zaļenieku
Komerciālajai un amatniecības vidusskolai. Zaļenieku skolu pārstāvēja
izglītības programmas «Restaurācija»
audzēknes Žanna Grigorjeva un Sofija Grietēna (skolotājs – Normunds
Strauja).
Savukārt speciālās izglītības iestāžu grupā uzvarēja Jelgavas novada
Lielplatones internātpamatskolas
komanda. Tajā startēja izglītības
programmas «Būvdarbi» audzēkņi
Edgars Grigorjevs un Villijs Zīle
(skolotāji – Jānis Novads un Dmitrijs
Adamovičs). 2. vieta šajā grupā – Lažas speciālajai internātpamatskolai, 3.
vieta – Smiltenes tehnikuma Alsviķu
teritoriālajai struktūrvienībai.

Marta brīvlaikā Svētes
pagastā notika pasākums
jauniešiem – radošā brīvdiena «Jaunieši ir centra
zelts», kurā Svētes un
Zaļenieku jaunieši sacentās dažādās galda spēlēs.
Pasākuma izskaņā tika
sveikti arī aktīvākie Svētes
pagasta Jauniešu centra
apmeklētāji.
Svētes un Zaļenieku pagasta
Jaunatnes lietu koordinators Jānis
Zariņš stāsta, ka pasākums tika rīkots
jau otro gadu un šogad to apmeklēja
ap 40 bērnu un jauniešu no Svētes un
Zaļenieku pagasta. Pasākumā jaunieši piedalījās vairākās galda spēļu
sacensībās: galda tenisā, gaisa hokejā, galda futbolā, novusā, «UNO».
«Ideja par šāda pasākuma rīkošanu
radās, lai piedāvātu iespēju jauniešiem pavasara brīvlaikā saturīgi
pavadīt brīvo laiku un sadraudzēties
ar vienaudžiem no kaimiņpagasta,»
skaidro J.Zariņš. Viņš piebilst, ka
pasākuma izskaņā tika apbalvoti arī
aktīvākie Svētes pagasta Jauniešu
centra apmeklētāji, kas pagājušajā
gadā centru apmeklējuši visbiežāk,
un tie ir Ksenija Šantara, Krista Šauva un Vladimirs Simonenko.

Ansamblis svinēs jubileju un aicina jaunas dalībnieces
14. aprīlī ar koncertu «Ar
dziesmu sasildīt» Kalnciema kultūras namā savu 20.
jubileju atzīmēs Kalnciema
pagasta sieviešu vokālais
ansamblis «Vega West».
Kalnciema kultūras nama vadītāja
Dace Dalgā stāsta, ka pirmā kolektīva
vadītāja bija Olga Vonda, bet viņa nu
jau vairāk nekā 10 gadu dzīvo Rīgā. Viņu
pie kolektīva vadības stūres nomainīja
Līga Bukovska, bet uz laiku, kamēr
Līga auklēja savus personīgos dziedātājus,
viņu aizstāja atraktīvā Rita Straune no
Valgundes pagasta.
D.Dalgā stāsta, ka kolektīvs «Vega
West» aktīvi iesaistās Kalnciema pagasta
un Jelgavas novada kultūras dzīvē. Tam ir
labi sasniegumi novada ansambļu skatēs
un ir laimējies vienreiz pat pārstāvēt
Jelgavas novadu reģionālajā zonas skatē.
«Šis ir ansamblis ar atraktīvu domāšanu
un pieeju skaņdarbu izpildījumā – nereti
ansambļa dalībnieces koncerta laikā
vairākas reizes pārģērbjas, iejūtoties
dažādos tēlos –, aktīvi iesaistās labda-

rības akcijās, sniedz koncertus Jelgavas
novada sociālās aprūpes centros. Tāpat
meitenes kopā ar kultūras nama pašdarbības kolektīviem veido teatrālus
uzvedumus, dažādus kopīgus mūzikas
projektus. Jau vairākus gadus pēc kārtas
«Vega West» kopā ar savām ģimenēm
piedalās atmiņu ugunskuru kopdziedāšanā Ložmetējkalnā Ziemassvētku
kauju atceres pasākumā,» par kolektīvu
stāsta Kalnciema kultūras nama vadītāja.
14. aprīlī pulksten 16, svinot savu dzimšanas dienu, sieviešu vokālais ansamblis
«Vega West» uz koncertu «Ar dziesmu
sasildīt» Kalnciema kultūras namā aicina
savas bijušās kolektīva dalībnieces un
ikvienu interesentu. Jubilejas koncertā
un svētku pasākumā viesos tiek gaidīts
sieviešu vokālais ansamblis «Kanconeta»
no Vircavas pagasta un senie dziesmu draugi jauktais vokālais ansamblis
«Sekvence» no Līvbērzes pagasta. Tāpat uz pasākumu aicināti visu pagasta
pašdarbības kolektīvu dalībnieki, jo ar
katru no kolektīviem dziedošās dāmas
saista kopdarbi, dziesmas un atrašanās
uz vienas skatuves.

Šobrīd ansamblī dzied astoņas dalībnieces. Daina Majoka ir vienīgā,
kura tajā dzied no pirmās dienas. «Mēs
neviena neesam profesionāla dziedātāja,
un mūsu līdzšinējā pieredze bijusi dziedāšana skolas ansambļos vai korī. Tiesa, arī
dūcējas neesam,» stāsta Daina, piebilstot,
ka šobrīd ansamblī trūkst soprānu un 1.
balss īpašnieču. «Mums ir ļoti laba ķīmija,
un esam draudzenes arī ārpus ansambļa.
Mēs kopā pavadām brīvo laiku, organizējam ekskursijas, vasarā dodamies ar

ģimenēm ciemos cita pie citas,» stāsta
Daina, piebilstot, ka līdz šim lielākoties
ansambļa dalībnieces kolektīvu pametušas tikai tāpēc, ka mainījušas dzīvesvietu
un devušās prom no Kalnciema.
Ansamblis «Vega West» priecāsies par
jaunām dalībniecēm. Mēģinājumi notiek
pirmdienās no pulksten 18 kultūras
namā. «Galvenais, lai jaunās meitenes
ir drošas un nebīstas no kopdziedāšanas!
Mums kopā būs gan jautri, gan interesanti,» sola D.Dalgā.
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Mūsu virves vilcējiem –
bronza pasaules čempionātā
Ķīnā martā notika pasaules čempionāts virves
vilkšanā telpās. Tajā pirmo reizi piedalījās Jelgavas novada virves vilcēji,
startējot apvienotā komandā «Ozoli/Velkonis»
kopā ar Ventspils vīriem.
Vīru komandai pasaules
čempionāts noslēdzās ar
3. vietu. Bet trīs Jelgavas
novada dāmas pārstāvēja Latvijas sieviešu virves
vilcēju izlasi.
Jelgavas novada virves vilkšanas
kluba «Ozoli» treneris Edgars Ludzītis stāsta, ka komanda «Ozoli/
Velkonis» sacensībās piedalījās svara
kategorijā līdz 680 kilogramiem. Sīvā
septiņu komandu konkurencē un
spraigās 16 cīņās mūsējie pasaules
čempionātā izcīnīja bronzas medaļas.
Jelgavas novadu pārstāvēja Mārtiņš
Zitāns, Artūrs Romanovskis, Edgars
Šteinbergs (Līvbērze) un Jānis Asmanis (Svēte), bet trīs Jelgavas novada virves vilcējas – Marina Timčuka
(Līvbērze), Laura Griestiņa (Glūda),
Anda Kupriša (Glūda) – bija iekļautas Latvijas sieviešu izlasē, kas
pasaules čempionātā ieņēma 6. vietu.
«Tik augsta līmeņa sacensībās
piedalījāmies pirmo reizi, tāpēc ir
jo lielāks prieks un gandarījums
par sasniegto rezultātu. Uz šādu

iznākumu tiešām necerējām – pirms
braucām, mans uzstādījums puišiem
bija vinnēt vismaz vienu komandu,
lai mēs nepaliekam pēdējā vietā.
Apvienojot spēkus divām spēcīgām
komandām, esam spējuši kļūt par
konkurētspējīgu spēlētāju pasaules
līmenī,» atzīst Jelgavas novada virves vilkšanas kluba «Ozoli» treneris
E.Ludzītis. Viņš stāsta, ka komanda
startam aktīvi sāka gatavoties jau
pērn novembrī. Šajā laikā aizvadīti
neskaitāmi koptreniņi, individuālie
treniņi, piedzīvotas gan traumas, gan
emocionāli lūzumi. «Tomēr, pateicoties apkārtējo atbalstam un ticībai
saviem spēkiem, spējām cīnīties līdz
galam,» saka treneris.
Viņš atklāj, ka rudenī par projekta līdzekļiem klubam iegādāts
speciāls iekštelpu virves vilkšanas
paklājs, kas kalpoja par ievērojamu
atspēriena punktu iekštelpu virves
vilkšanas sporta attīstībai un sniedza
iespēju uzlabot treniņu kvalitāti.
«Paldies kluba atbalstītājiem – Jelgavas novada pašvaldībai, Jelgavas
novada Sporta centram –, kā arī
sportistiem, kuru neatlaidība un
spēks ļāva sasniegt augstus rezultātus. Tas ir sākums jaunam ceļam,»
saka E.Ludzītis. Viņš norāda, ka
nākamās svarīgās sacensības virves
vilcējiem gaidāmas 19. maijā, kad
notiks Latvijas čempionāta 1. posms
ar zāli klātā laukumā.

FOTO: Jelgavas novada virves vilkšanas kluba «Ozoli» virves vilcēji, startējot apvienotā komandā ar Ventspils vīriem,
martā pasaules čempionātā virves vilkšanā Ķīnā izcīnīja
godpilno 3. vietu 7 komandu konkurencē.
Foto: no komandas arhīva

Pasākumi
Elejas saieta namā

 No 10. aprīļa līdz 11. maijam – adītāju pulciņa izstāde
«Kas ir manā pūra lādē?».

Glūdā

 11. aprīlī pulksten 13 – nūjošana kopā ar instruktoru.
Lūgums ņemt līdzi nūjas; tiem, kuriem nebūs, organizatori
nodrošinās. Pulcēšanās – pie saieta nama.
 14. aprīlī pulksten 15 – vēderdeju dejotāju koncerts «Zīda
ceļš» (Nākotnes k/n).
 18. aprīlī pulksten 16 – «Manas bērnības hobiji un intereses» (saieta namā).
 22. aprīlī pulksten 14 – Zaļenieku amatierteātra izrāde:
A.Eglītis «Kazanovas mētelis», režisore L.Ņefedova. Ieeja –
€ 1 (Nākotnes k/n).
 28. aprīlī pulksten 17 – jubilejas koncerts «Slavjanočkām
– 15» (Nākotnes k/n).
 Līdz 30. aprīlim – grāmatu izstāde «Sulu terapija» (Bramberģes bibliotēkā).

Jaunsvirlaukā, IKSC «Līdumi»

 12. un 26. aprīlī pulksten 18 – radošā darbnīca bērniem
«Zelta rociņas» (pērļošana) («Jaunlīdumos»).
 13. aprīlī pulksten 16 – TLMS «Staļģene» austo linu lakatu
izstādes atklāšana. Studija šogad svin 45! Izstāde apskatāma
līdz 6. maijam. Ieeja – bez maksas.
 20. aprīlī pulksten 18 – Staļģenes mazpulkam – 20:
svinīga un darbīga kopā sanākšana. Ieeja – sveiciens mazpulcēniem.
 23. aprīlī pulksten 18 – seminārs praktikums interesentiem «Augļu koku, krūmu potēšana». Nodarbību vadīs
daiļdārzniece Ilze Grāvīte. Līdzi ņemt dārza vai potēšanas
šķēres. Pieteikties pa tālruni 26955286 (Jeļena Ankudoviča).
Dalība – bez maksas («Jaunlīdumos»).
 26. aprīlī pulksten 18 – seminārs interesentiem «Stress
un izdegšanas sindroms». Semināru vadīs psiholoģe Daina
Reinfelde. Lūgums iepriekš pieteikties pa tālruni 26955286
(Jeļena). Ieeja – bez maksas («Jaunlīdumos»).
 1. maijā no pulksten 10 līdz 14 – Darba svētku gadatirgus Staļģenē. Tirgoties gribētājiem obligāti jāpiesakās pa
tālruni 27231143.
«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: 09.04.2018.

Pašmāju saimniecības
izstrādā savu tūrisma maršrutu

Apvienojot spēkus, piecas Jelgavas novada saimniecības
izveidojušas jaunu tūrisma
maršrutu «Ieaud Zemgales
garšu simtgades jostā», aicinot ceļotājus mūsu pusē
pavadīt aizraujošu un garšām
piepildītu dienu. Ciemojoties
saimniecībās, interesenti var
nobaudīt šitake sēņu zupu,
dažāda veida sieru un svaigi ceptu maizi, piparmētru
produktus, tostarp saldumus,
dabīgus Latvijā audzētu ogu
un augļu vīnus, kā arī aplūkot
lielāko varžu figūriņu kolekciFOTO: Zemnieku saimniecības «Blūdži» saimniece Ināra Mālkalne un
ju Latvijā.
«Gribējām, lai Latvijas simtgades
gadā cilvēki atbrauc uz Zemgali, apskata,
cik tā ir skaista, cik labas un interesantas
lietas šeit cilvēki dara. Tā radās doma par
jaunu tūrisma maršrutu, kurā apvienotos
pašmāju saimniecības. Turklāt mums
ir izdevies maršrutā iekļaut arī divus
jaunumus – šitake sēņu saimniecību, kā
arī Latvijā lielāko varžu figūriņu kolekciju, kuru, kā izrādās, var apskatīt tieši
Jelgavas novadā,» stāsta maršruta idejas
autore zemnieku saimniecības «Blūži»
saimniece Ināra Mālkalne.
Maršrutā «Ieaud Zemgales garšu
simtgades jostā» apvienojušās Jelgavas
novada zemnieku saimniecības «Ābelītes» (Zaļenieki), «Blūdži» (Sesava),
«Trubenieki» (Lielplatone), kā arī Piparmētru namiņš (Vilce) un apskates
objekts «Varžu māja» (Eleja).
Idejas autori stāsta, ka maršruts būs
piemērots vienas dienas braucienam
gan ģimenes lokā, gan grupās. Kopējais
attālums starp objektiem ir 78 kilometri.
Pirms doties uz kādu no saimniecībām,
svarīgi zināt, ka vizīte katrā saimniecībā
jāpiesaka atsevišķi.
Varžu mājā interesenti var apskatīt
lielāko varžu figūriņu kolekciju Latvijā,
tur skatāmas vardes no visiem kontinentiem. Saimnieki lēš, ka būs saistoši gan
lieliem, gan maziem. Tiesa, saimniecība
«Indrāni», kurā atrodas Varžu māja,
skolēnu grupas neuzņem.
Zemnieku saimniecība «Trubenieki»
ir tūrisma jaunpienācējs. Saimniecība
nodarbojas ar šitake sēņu audzēšanu un

zemnieku saimniecības «Trubenieki» saimnieks Jānis Volksons, piedāvājot nobaudīt dažādus sierus un šitake sēņu zupu, jauno maršrutu
«Ieaud Zemgales garšu simtgades jostā» prezentēja starptautiskajā
tūrisma izstādē «Balttour 2018» un tūrisma pakalpojumu sniedzēju
seminārā Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī.
pārstrādi un šobrīd ir lielākā šitake sēņu
audzētāja Latvijā. «Piedāvājam apskatīt
saimniecību klātienē, degustēt svaigas
šitake sēnes, smelties sēņu audzēšanas
noslēpumus un baudīt lielisko sēņu
zupu,» teikts piedāvājumā.
«Ja esi gardēdis vai vienkārši vēlies
palutināt sevi ar dažāda veida sieriem,
pašu ceptu maizi un dārzeņu salātiem,
tad Mālkalnu sēta zemnieku saimniecībā
«Blūži» ir īstā vieta. Esi aicināts ciemos
pie Mālkalniem, lai izbaudītu īstenu
Zemgales līdzenuma lauku ainavu un
izjustu latviešu viensētas burvību,» aicina
novada siera ražotāji.
Piparmētru namiņā var pieteikt
degustāciju, iepazīties ar dažāda veida
mētrām, baudīt aromātisku tēju, izgaršot
piparmētru pārstrādes produktus, kā arī
piedalīties radošajās darbnīcās.
Savukārt kopš 2014. gada vīna darītavā «Ābelītes» tiek darināti dabīgi vīni
no Latvijā audzētām ogām un augļiem
un dažādas spiestās sulas. Gadu garumā
vīna darītava ir kļuvusi par modernu un
vērienīgu ražotni, kuras vīnus iecienījuši
vīna baudītāji Latvijā un ārpus tās.
«Jelgavas novada un visas Zemgales
tūrisma piedāvājumā jauni objekti un
uzņēmēji ir ļoti svarīgi, un priecē tas,
ka jau stabiliem ražotājiem pievienojas
jauni. Novada ražotāju un atvērto saimniecību veiksmīgā iekļaušanās tūrisma

Kalnciemā

 14. aprīlī pulksten 16 – «Ar dziesmu sasildīt»: sieviešu vokālā
ansambļa «Vega West» 20 gadu jubilejas koncerts (Kalnciema k/n).
 28. aprīlī pulksten 8 – pavasara ekskursija «Iepazīstam kaimiņzemi
– Lietuvu». Saldas un pūkainas, miltainas pasaules iepazīšana Šauļos.
Sīkāka informācija – Kalnciema k/n.

Lielplatonē

 14. aprīlī pulksten 10 – Lielplatones muižas parkā Latvijas simtgadei veltīta koku stādīšana. Pēc labi padarīta darba – garda zupa.
 14. aprīlī pulksten 19 – Latvijas simtgadei veltīts koncerts «Te
dziedāju, te dancoju». Koncertā piedalīsies Lielplatones pagasta
pašdarbības kolektīvi un viesi no tuviem un tāliem Latvijas novadiem.
Ieeja – bez maksas. Pulksten 21 – balle. Spēlē muzikants Dainis. Ieeja
– 3 € (Lielplatones t/n).
 21. aprīlī pulksten 11 – Lielplatones muižas parkā notiks talka,
bet pulksten 16 – talkošanai veltīts koncerts.

Līvbērzē

 Aprīlī – tematiska izstāde «Šūpojiet, šūpolītes, lai atnāca Lieldieniņas» (Līvbērzes bibliotēkā).

Platonē

 Līdz 16. aprīlim – Jelgavas mākslinieka gleznotāja Ulda Rogas
pasteļu izstāde. Ieeja – bez maksas (Lielvircavas k/n).
 14. aprīlī pulksten 18 – tradicionālais tautas deju kolektīvu koncerts
sadancis «Deju palos». Piedalās Bauskas, Tukuma un Jelgavas novada
dejotāji. Ieeja – bez maksas (Lielvircavas k/n).
 14. aprīlī no pulksten 21 līdz 2.30 – pavasara balle kopā ar grupu
«Lustīgais Blūmīzers» no Saldus. Ieeja – 3 € (tikai ar iepriekšēju galdiņu rezervāciju līdz 11. aprīlim). Pieteikšanās pa tālruni 26547117
(Rasma) (Lielvircavas k/n).
 4. maijā no pulksten 15 – pavasara gadatirgus. Aicināti stādu,
augu, mājai noderīgu lietu, gardumu un citu darinājumu tirgotāji.
Tirgotājiem pieteikties pa tālruni 26547117 līdz 1. maijam (Dzirnavu
laukumā). Transports no Poķiem gadatirgus dienā: pulksten 14.30 no
Tūjām–Pēterlauki–Lielvircava.
 4. maijā pulksten 15.30 – sadziedāšanās un sadancošanās Baltā
galdauta svētkos kopā ar Platones pagasta pašdarbības kolektīviem,
no pulksten 16.15 – radošās darbnīcas un sportiskas aktivitātes pašiem
mazākajiem (Dzirnavu laukumā).
 4. maijā pulksten 17 – Talsu novada Sabiles amatierteātris –
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku amatierteātru
iestudējumu skates «Gada izrāde 2017» laureāts – piedāvā izrādi:
Ā.Alunāns «Mucenieks un Muceniece». Režisore Z.Začeste. Ieeja – 2
€ (Lielvircavas k/n).

Sesavā

 12. aprīlī pulksten 19 – latviešu kriminālkomēdija «Kriminālās

piedāvājumā un maršrutos ir ļāvusi
piesaistīt arvien vairāk apmeklētāju, tūristu Jelgavas novadam. Vēlreiz gribu
uzsvērt, ka esam atvērti jaunām idejām
un katra iniciatīva, arī šī, kad uzņēmēji
paši vienojas sadarbībai un arī prasmīgi
reklamē savu piedāvājumu, mūs priecē.
Jāpiebilst, ka mūsu ražotāju produkcija
izceļas ar augstu kvalitāti un jau ieguvusi
savu klientu loku, bet vēl lielāka vērtība
ir tad, ja izejvielu un produktu tapšanas
procesu iespējams apskatīt saimniecībā
klātienē, satiekot un uzklausot pašus
saimniekus,» uzsver Jelgavas novada
pašvaldības tūrisma attīstības projektu
vadītāja Tabita Šķerberga.
Maršruta «Ieaud Zemgales garšu
simtgades jostā» saimniecību kontakti

• Varžu māja (ZS «Indrāni», Eleja) – pieteikšanās
pa tālruni 28609853 vai e-pastu ainalasmane@
inbox.lv
• ZS «Trubenieki», Lielplatone – pieteikšanās pa
tālruni 26135555 vai e-pastu info@trubenieki.lv
• ZS «Blūdži», Sesava – pieteikšanās pa tālruni
27114820 (Ināra), 24818456 (Lelde) vai e-pastu
malkalne.inara@inbox.lv
• Piparmētru namiņš (ZS «Terēņi», Vilce – pieteikšanās pa tālruni 26394062 (Lolita), 26199825 (Zane)
vai e-pastu lolita.duge@inbox.lv; Facebook.com:
Piparmētru namiņš; mājaslapa www.piparmētras.lv
• ZS «Ābelītes», Zaļenieki – pieteikšanās pa tālruni
20133456, 25547441 vai e-pastu abeliteszs@
gmail.com; mājaslapa www.abelites.lv

ekselences fonds». Ieeja – 2 €. Līdz 16 gadu vecumam skatīties
neiesaka, jo filmā tiek lietoti necenzēti vārdi (Sesavas t/n).
 Līdz 12. aprīlim – mākslinieces Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde
(Sesavas bibliotēkā).
 Līdz 13. aprīlim – Staņislava Matusa gleznu izstāde «Pieskāriens»
(izstādē skatāmas jaunākās gleznas) (Bērvircavas t/n).
 Līdz 30. aprīlim – Sesavas pagasta adīšanas pulciņa dalībnieču
adījumu un tamborējumu izstāde «Dzīparu varavīksne» (Sesavas
bibliotēkā).
 Līdz 1. maijam – projekta «Pašas radīts vai mantots, bet mans
tautastērps» izstāde, ko veidojusi fotogrāfe Ilze Strēle, dzejniece
Dace Sadaka, rokdarbniece Gita Zaumane un vismaz 80 Latvijas
sievietes. Ieeja – bez maksas (Sesavas t/n).

Svētē

 4. maijā pulksten 21 – pavasara balle kopā ar grupu «Klaidoņi». Ieeja – 4 €. Galdiņu rezervēt pa tālruni 27234198 (Sandra)
(Jēkabnieku k/n).

Valgundē, IKSC «Avoti»

 15. aprīlī no pulksten 14 līdz 16 – Zaļenieku amatierteātra izrāde:
A.Eglītis «Kazanovas mētelis», režisore L.Ņefedova. Ieeja – 1 €. Transports: pulksten 13.15 no Tīreļu DUS, pulksten 13.45 – a/p «Vītoliņi».
 20. aprīlī no pulksten 18 līdz 21 – Valgundes mūsdienu deju
kolektīva 10 gadu jubilejas koncerts «Savādā pasaule». Ieeja – bez
maksas. Transports: pulksten 17.15 no Tīreļu DUS, pulksten 17.45
– a/p «Vītoliņi».

Vilcē

 14. aprīlī pulksten 11 – radošā darbnīca «Putnu būrīšu veidošana», vadītājs Normunds Kursītis. Sīkāka informācija pieejama,
zvanot Aivai Ozoliņai pa tālruni 26496829 (pie Ziedkalnes ezera).
 14. aprīlī pulksten 12 – sporta deju skate «Vilces pavasaris».
Ieeja – bez maksas (Vilces t/n).
 Līdz 30. aprīlim – Vilces pamatskolas skolēnu gleznu izstāde
(Vilces bibliotēkā).

Vircavā

 14. aprīlī pulksten 17 – koncerts «Mēs esam būt…». Valdis Atāls
un EgA. Albuma «Balādes» atvēršana. Ieeja – 2 € (pagasta pārvaldes
Mazajā zālē).
 Līdz 17. aprīlim – knipelēšanas studijas «Savija» rokdarbu
izstāde «Rakstu raksti mežģīnēs» (Vircavas t/n).
 Līdz 30. aprīlim – Raimonda Līcīša gleznu izstāde «Klejojumi
daudzdimensiju pasaulē» (Vircavas t/n).

Zaļenieku kultūras namā

 13. aprīlī pulksten 19 – Bērvircavas amatierteātra izrāde: pēc
A.Čehova lugas «Lācis» motīviem «Par lāčiem un krokodiliem»,
režisore A.Treija. Ieeja – 1 €.

