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Zaļenieku
muižā
turpināsies logu
restaurācija

Sāk rekonstruēt
Tukuma šoseju

Foto: athletics.lv/Guntis Bērziņš

Piesaistot Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības
inspekcijas un Valsts kultūrkapitāla fonda līdzekļus, Jelgavas novada pašvaldība šogad Zaļenieku
Zaļajā muižā restaurēs
četrus logus. Pēdējos
gados ieguldot muižā gan
pašvaldības finansējumu,
gan projektu līdzekļus,
atjaunotas, saglabātas
un restaurētas atsevišķas ēkas detaļas, tostarp
vairāki logi. Šogad par
16 135 eiro muižā turpināsies logu restaurācija,
atjaunojot trīs Lielās zāles
logus un vienu centrālo
rizalīta apaļo sešrūšu
loga vērtni, kas atrodas
virs muižas ieejas durvīm.
Zaļā muiža atrodas Zaļenieku pagastā un ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Tā kā pašlaik muižā
nav iespējams veikt visaptverošus
atjaunošanas darbus, pašvaldība
startē dažādos projektu konkursos, lai atjaunotu, saglabātu un
restaurētu atsevišķas ēkas detaļas.
Svarīga vēsturisko ēku arhitektūras
sastāvdaļa nenoliedzami ir logi – tie
ir viens no aktīvākajiem fasādes
elementiem, kā arī stila un laikmeta
tehnisko iespēju spogulis.
3.lpp.

Pasažieri
lielākas
ietilpības
autobusus
aicināti pieteikt
iepriekš
Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi vairākas iedzīvotāju sūdzības
par to, ka sabiedriskajā
transportā nav iespējams
iekļūt ar bērnu ratiņiem.
Pašvaldība sazinājās ar
Autotransporta direkciju un lūdza šo situāciju
skaidrot. Direkcija savukārt vērsās pie pārvadājumu nodrošinātāja
«Migar», kas sola iespēju
robežās nodrošināt visu
grupu pasažieru pārvadājumus, piedāvājot
dažādus risinājumus:
iepriekš pieteikt plānoto
braucienu, izdarīt atzīmes
par autobusa ietilpību
autobusu sarakstā, bet
ilgākā laika posmā – arī
nomainīt vecākos autobusus pret jauniem, kas atbilstu visām tehniskajām
prasībām un ļautu ērti
pārvadāt visas pasažieru
grupas.
3.lpp.

Šogad, ieguldot 6,6 miljonus
eiro, tiks atjaunots gandrīz
24 kilometrus garš Jelgavas–Tukuma ceļa posms
– no Aizupes pamatskolas
līdz krustojumam ar A9 jeb
Rīgas–Liepājas šoseju. Darbi
objektā jau ir sākušies, un to
laikā autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.
Ceļa Jelgava (Tušķi)–Tukums (P98)
remontdarbi ir sadalīti divos posmos.
Pirmais posms ir no Aizupes skolas līdz
5,30. kilometram jeb tiltam pār Auci.
«Latvijas valsts ceļu» Komunikācijas
daļas pārstāve Anna Kononova skaidro,
ka šajā posmā tiks veikta ceļa rekonstrukcija. «Šajā posmā tiks pārbūvēta ceļa
sega, sākot no salturīgā slāņa un šķembu
pamata un beidzot ar divām asfalta kārtām. Tāpat tiks atjaunots tilts pār Auces

upi. Krustojumā ar autoceļu Jelgava–
Dobele–Annenieki (P97) pie Aizupes
skolas plānots izbūvēt rotācijas apli un
rekonstruēt ceļa apgaismojumu,» stāsta
A.Kononova. Otrais posms ir no 5,30.
līdz 23,92. kilometram, taču šajā posmā
paredzēta nevis autoceļa pārbūve, bet
gan tikai brauktuves virsmas un 24 autobusu pieturvietu atjaunošana.
Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem
darbus abos posmos veiks SIA «Ceļu
būvniecības sabiedrība «Igate»». Uzņēmuma pārstāvis Jānis Stundiņš norāda,
ka pirmajā posmā darbi jau norit, bet
otrajā posmā tie sāksies maijā. «Sākam
ar teritorijas uzmērīšanu, koku, krūmu
zāģēšanu un grāvju rakšanu, nomaļu
apauguma noņemšanu. Tāpat viens no
pirmajiem uzdevumiem būs apbraucamā ceļa ar pagaidu tiltu pār Auces upi
izveidošana,» viņš stāsta. Rakšanas un
seguma atjaunošanas darbi tiks organizēti pa braukšanas joslām, satiksmi

regulējot ar luksoforiem. Plānots, ka
pirmie luksofori tiks izvietoti šonedēļ
pie Auces tilta. Tāpat ir noteikts ātruma
ierobežojums – ceļa posmā, kurā notiek
darbi, atļautais braukšanas ātrums ir 50
kilometri stundā. «Objektā strādājošie
ir novērojuši, ka daudzi autovadītāji
ignorē ātruma ierobežojumu un ievērojami pārsniedz atļauto ātrumu, kas
strādnieku darbu padara bīstamu,» norāda J.Stundiņš. SIA «Ceļu būvniecības
sabiedrība «Igate»» lūdz autovadītājus
ievērot ātruma ierobežojumu – tas
domāts gan autobraucēju, gan ceļa
strādnieku drošībai.
Līdz ar satiksmes ierobežojumu ieviešanu autovadītājiem jārēķinās, ka ceļā
varētu nākties patērēt vairāk laika. Sabiedriskais transports ceļa remontdarbu
laikā kursēs kā ierasts, bet pasažieriem
jāņem vērā, ka satiksmes ierobežojumu
dēļ autobuss var kavēties. Pēc «Latvijas
valsts ceļu» aplēsēm, paredzamais būv

objekta šķērsošanas laiks ir aptuveni
10 minūtes.
Jāpiebilst, ka ātruma ierobežojums
noteikts arī autoceļa P97 Jelgava–Dobele posmā pie krustojuma ar Tukuma
ceļu. Arī tur šobrīd atļautais braukšanas
ātrums ir 50 kilometri stundā.
Saskaņā ar projektu vietā, kur krustojas Dobeles un Tukuma ceļš, plānots
izbūvēt rotācijas apli. Lai pēc iespējas
mazāk traucētu skolas ikdienu, darbus
šajā vietā plānots sākt tikai pēc mācību
gada beigām.
Jelgavas–Tukuma šosejas sākumposma pārbūve izmaksās nepilnus 4,6 miljonus eiro ar PVN, un darbus līdzfinansē
Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Savukārt seguma atjaunošana ceļa
posmā no 5,30. līdz 23,92. kilometram
izmaksās divus miljonus eiro ar PVN,
un tā tiks finansēta no valsts budžeta.
JNZ

Astoņos pagastos atjaunos grants ceļu segumu
Piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) līdzekļus,
Jelgavas novada pašvaldība
šogad ieplānojusi īstenot
projektu «Jelgavas novada
lauku ceļu infrastruktūras
pārbūve». Tas paredz astoņos novada pagastos teju
par 5,5 miljoniem eiro veikt
grants ceļu rekonstrukciju.
Noslēgtais darījums ar būvniecības firmu nosaka, ka
pirmie sagatavošanas darbi,
kas saistās ar ceļa uzmērīšanu, teritorijas attīrīšanu
no kokiem, esošo ceļa zīmju
demontāžu un citiem darbiem, pagastos jau sākušies.
Savukārt zemes klātnes
atjaunošana un nepieciešamie meliorācijas pasākumi
ieplānoti vasarā.
Projektā paredzēts veikt šādus darbus:
Lielplatones pagasta ceļa Līgo iela–Sili–
Nr.3 pārbūvi 2,8 kilometru garumā;
Platones pagasta ceļa Zvaigznītes–Braču
Brieži–Zaķi Nr.65 pārbūvi no 1,65. līdz

5,50. kilometram; Valgundes pagasta
ceļa Mauriņu iela–Nr.16 pārbūvi no 0.
līdz 1,65. kilometram; Vircavas pagasta
ceļa MS–Dainas–JM Nr.61 pārbūvi no
2,68. līdz 3,78. kilometram; Zaļenieku
pagasta ceļa Ķemeri–Zanderi Nr.11 pārbūvi no 0. līdz 3,46. kilometram; Vilces
pagasta ceļa Vilces dzirnavas–Augstkalne/ Nr.24 posma Būdiņas–Grabišķi pārbūvi no 3,2. līdz 6,4. kilometram; Svētes
pagasta ceļa Boļi–Mazslapatas Nr.21
pārbūvi no 0. līdz 2,22. kilometram un
Jaunsvirlaukas pagasta ceļa Jaunsvirlaukas šoseja–Balži Nr.103 pārbūvi no
0. līdz 0,94. kilometram.
Visiem astoņiem ceļu posmiem nepieciešamos rekonstrukcijas plānus par 87
082 eiro izstrādāja SIA «3C». Pēc publisko iepirkumu rezultāta noskaidrots,
ka autoceļu pārbūvi pagastos veiks SIA
«Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»»
par 5 359 532 eiro, bet būvuzraudzību
nodrošinās divas firmas: Valgundes,
Jaunsvirlaukas, Lielplatones, Vilces un
Zaļenieku ceļiem – SIA «RS Būvnieks»
par 28 550 eiro, bet Platones, Svētes un
Vircavas ceļiem – SIA «BaltLine Globe»
par 20 574 eiro.
«Pašvaldība projekta pieteikumu

Lauku atbalsta dienestā iesniedza jau
pērn. Lai iegūtu ES līdzekļus, bija jāizpilda
virkne nosacījumu, piemēram, jāapzina
iedzīvotāju, kuri izmanto konkrētu ceļu,
skaits, lauksaimniecības zemes, kuru
piekļūšanai ceļš nepieciešams, fakti, vai
pie ceļa atrodas lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objekti. Un
būtiskākais nosacījums – naudu var piesaistīt tikai grants seguma ceļu pārbūvei.
Vadoties pēc pašvaldības izstrādātajiem
investīciju plāniem, tikāmies ar pagastu
iedzīvotājiem, lauksaimniekiem un uzņēmējiem, izklāstot pašvaldības redzējumu.
Sabalansēt projekta nosacījumus ar iedzīvotāju vēlmēm nebija viegls uzdevums,
taču diskusiju rezultātā mums izdevās
panākt vienošanos, kas rezumēsies ar
astoņu grants ceļu atjaunošanu. Vēlos
atgādināt, ka līdzās šī projekta izstrādei
pašvaldība pērn izstrādāja vēl vienu būtisku autoceļu projektu. Proti, piesaistot
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzekļus, pagājušajā gadā tika noasfaltēti
astoņi ceļu posmi. Kopā abās program-

mās ir izdevies piesaistīt ap septiņiem
miljoniem eiro,» skaidro Jelgavas novada
pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte.
Apjomīgi izstrādātie būvdarbu plāni
paredz, ka būvnieks ceļa posmus rekonstruēs atbilstoši katra ceļa būvprojektam.
Būtiskākie darbi, kas skars visus posmus,
būs pilna ceļu seguma konstrukcijas
atjaunošana, sāngrāvju iztīrīšana vai izbūvēšana no jauna, ceļa malu apaugumu noņemšana, nolietojušos caurteku nomaiņa,
aku izbūve, ceļa zīmju un signālstabiņu
uzstādīšana, kā arī apzaļumošana un
nogāžu nostiprināšana.
Projekta «Jelgavas novada lauku
ceļu infrastruktūras pārbūve» (Nr.1706-A00702-000125) kopējās izmaksas ir
5 495 738,09 eiro, ELFLA līdzfinansējuma daļa – 4 000 000 eiro, savukārt pašvaldības ieguldījums būs 1 495 738 eiro,
informē Jelgavas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste
Enija Kreicberga-Kapša.
JNZ
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Novada svētki – vēl viens skaists
mirklis, ko ielikt laika rāmītī
«Jau otro gadu, organizējot Jelgavas novada svētkus,
domājam par to, lai Elejas parku un kopā būšanu
varētu izbaudīt ikviens, īpaši amatiermākslas kolektīvu dalībnieki, tādēļ viņu koncerts plānots dienas
pirmajā pusē, bet pēc tam dziedātāji un dejotāji varēs
kopīgi izbaudīt pārējo svētku programmu un balli.
Tas ir koncepts, ko par labu atzinuši novada kultūras
darba vadītāji,» Jelgavas novada svētku ideju ieskicē novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja
Anita Liekna. Svētki ar moto «Mirklis laika rāmītī»
Elejas parkā notiks 19. maijā, sniedzot iespēju novada
iedzīvotājiem dienas garumā apmeklēt plašu pasākumu programmu – sākot ar amatierkolektīvu un skolēnu kolektīvu lielkoncertu, līdz pieklusinātas mākslas
baudīšanai mūzikas pavadījumā pie Tējas namiņa
un radošām, izzinošām un fiziskām aktivitātēm visai
ģimenei Elejas parkā, kā arī Latvijā iemīļotu mūziķu koncertiem, ielu vingrotāju un uguns šoviem, kas
notiks uz parka lielās skatuves. Pirmo reizi svētkus
bagātinās uguņošana, kuras norisi ar ziedojumiem
aicināti atbalstīt novada uzņēmēji un iedzīvotāji.
Arī šogad svētkus varēs baudīt
visā parka teritorijā. Uz Elejas
parka galvenās ieliņas atradīsies informācijas punkts, kur ikviens varēs
iepazīties ar svētku programmu un
pasākumu norises vietām. «Esam
centušies saglabāt tradicionālās
aktivitātes, pie kurām pērn veidojās
pat rindas. Tāpat esam pagarinājuši
aktivitāšu visai ģimenei norises laiku
– tās Elejas parkā būs atvērtas no
pulksten 14 līdz 21, paredzot gan
aktīvas izklaides, gan arī atpūtas
zonas,» papildina A.Liekna.

Tāpat pasākuma dalībnieki varēs iemūžināt savas svētku sajūtas
fotostūrītī, iedzert tēju, piedalīties
radošā darbnīcā, izveidojot sev
kādu suvenīru. Bet pulksten 17.40
notiks fotokonkursa «Tikšanās pie
Tējas namiņa» laureātu paziņošana – fotogrāfi un fotografēšanas
entuziasti līdz 6. maijam aicināti
fotogrāfijās iemūžināt Elejas Tējas
namiņa burvību.

No kora mūzikas
līdz džezam

«Daces Vilnes režijā svētku lielkoncerts veidots, iesaistot visu
paaudžu kolektīvus – skolēnu
«Mūzika un romantiska gaisot- dziesmu un deju kolektīvus, pieaune piestāv Tējas namiņam, tādēļ gušo dziesmu un deju kolektīvus,
arī šogad svētkos tā būs vieta, kur Jelgavas koru apriņķa kori no
baudīt mākslu, mūziku, iedzert Jelgavas novada, Jelgavas pilsētas,
tēju un relaksēties,» stāsta Jelgavas Ozolnieku un Olaines novada, kā
novada pašvaldības Attīstības no- arī vieskorus «Mežotne» un «Tērdaļas speciāliste Annija Klovāne. vete». Svētku koncerts noslēgsies ar
No pulksten 14 līdz 17 pie Tējas daļu repertuāra no XXVI Vispārējo
namiņa svētku dalībniekiem būs ie- latviešu Dziesmu un XVI Deju svētspēja vērot mākslas darbu tapšanas ku noslēguma koncerta «Zvaigžņu
procesu – Jelgavas novada Mūzikas ceļā». Lielkoncertā piedalīsies arī
un mākslas skolas audzēkņi veidos divi solisti – mūsu novadniece Anemākslas aleju, skatītāju acu priekšā te Kotoviča un Daumants Kalniņš,»
radot gleznas par vienotu tematu. Jelgavas novada svētku koncert«Tāpat mākslas alejā atradīsies programmu raksturo A.Liekna.
vairākas teltis, kurās būs apskatāmi
Savukārt vakara daļā koncertā
audzēkņu iepriekš radītie darbi, uzstāsies grupa «Carnival Youth»,
– tās būs kā nelielas mākslas gale- kas pērn izdeva mūzikas albumu
rijas,» papildina Attīstības nodaļas latviešu valodā, un dziesmas no šī
speciāliste Ella
albuma viņi sola
Jerofejeva. Viņa
izpildīt arī novada
Aicina ziedot
stāsta, ka intesvētku koncertā,
Novada svētku savukārt grupu
resenti varēs ne
vien vērot jaunos
« Au ļ i » c a u r v i j
uguņošanai
māksliniekus darlatviskums un
Jelgavas novada svētkos, 19. maijā,
ba procesā, bet Elejas parkā kultūras programmas uzlādējoša enerarī iesaistīties tajā laikā plānota svētku uguņošana. ģētika.
paši – pie Tējas Lai tā izdotos pēc iespējas daudzkrāTāpat klausītānamiņa atradīsies saināka un skatītājiem pārsteidzo- jus priecēs Jelliels audekls, uz šāka, aicinām ikvienu interesentu gavas novada un
kura māksliniece – novada fizisko vai juridisko perso- pilsētas jauniešu
būs ieskicējusi nu – iesaistīties svētku uguņošanas bigbends ar solisdarba fonu un finansiālā atbalstā.
tiem Aiju Vītolimotīvu, aicinot
ņu un D.Kalniņu.
Līdz 15. maijam
ikvienu papil- ikviens aicināts ziedojumu ieskaitīt « G a t a v o j o t i e s
dināt gleznu ar
novada svētkiem
pašvaldības ziedojumu kontā
kādu elementu.
un Latvijas valsts
AS «Swedbank»,
LV27HABA0551026845154,
Svētku organisimtgadei, Jelzatori norāda, ka ar norādi «Novada svētku uguņošanai». gavas novada un
pērn lielu interesi
pilsētas jauniešu
raisīja iespēja tapt iemūžinātiem bigbends strādāja pie sava pirmā
karikatūrās, tādēļ šogad pie Tējas studijas albuma izdošanas – mūzinamiņa darbosies divi pazīstami kas albums apkopo latviešu džeza
karikatūristi – Gatis Šļūka un Jūlija mūziku no klasikas līdz mūsdienu
Bulikina –, svētku dalībniekiem jaunajiem autoriem,» papildina
sniedzot iespēju ieraudzīt sevi ka- A.Liekna. Mūzikas albumā var
rikatūrista acīm. «Šogad atmosfēru dzirdēt Gunāra Rozenberga, Raipie Tējas namiņa bagātinās arī muzi- monda Paula, D.Kalniņa, Kristapa
kāli priekšnesumi – klātesošie varēs Vanadziņa un citu mūzikas autoru
baudīt elektriskā čella skanējumu darbus. Ierakstot albumu, bigbends
«Elemental Cello» izpildījumā, kā sadarbojās ar solistiem D.Kalniņu
arī citu instrumentālistu sniegumu un Līvu Dumpi. «Domāju, ka šis
– pie Tējas namiņa muzicēs Alise latviešu džeza mūzikas albums būs
Bētiņa, Anda Silgaile, Viktorija augstvērtīgs mūsu novada repreŽukova un Elīza Sestule,» stāsta zentatīvais materiāls,» tā A.Liekna.
A.Klovāne.
Koncertprogrammu, kas uz Elejas

Māksla romantiskās
noskaņās

estrādes skatuves notiks no pulksten 15 līdz 23, noslēgs balle ar
grupu «Tērvete», kas kopā ar dejot
gribētājiem būs līdz pat pulksten 3.

Parks – lieliem un maziem

«Jelgavas novada svētkos Elejas
parks uzplauks kustīgā, mirdzošā
atspulgā – tagadnes atspulgā, kurā
aicinām dziedāt līdzi dejai. Vizuālajā noformējumā spoguļi ietērps
parku, ļaujot ieraudzīt sevi un citus
mirklī, jo pasauli mēs uztveram caur
sajūtām – tās bagātina visu dzīvu,»
par Elejas parka māksliniecisko
noformējumu, kurā šajos svētkos
dominēs spoguļi, stāsta tā autore
Ilze Beķere.
Svētku gaitā parkā notiks aktivitātes visai ģimenei. Interesenti
varēs gan apmeklēt dažādas radošās
darbnīcas, piemēram, automodeļu darbnīcu, ko īpaši iecienījuši
puiši, keramikas, vizuāli plastiskās
mākslas darbnīcas, gan piedalīties
izzinošās aktivitātēs, ko piedāvās
Zaļenieku Komerciālā un amatniecības vidusskola, Valsts policija
un «Europe Direct» informācijas
centrs Jelgavā. «Parkā būs arī piepūšamās atrakcijas lielākiem un
mazākiem svētku apmeklētājiem.
Tāpat varēs spēlēt lielās koka galda
spēles un piedalīties veiklības atrakcijās, kā arī izmēģināt savus spēkus
mobilajā virvju trasē, kas šogad būs
nevis horizontāla, bet vertikāla. Būs

arī klinšu siena un mini zoo,» svētku
aktivitātes raksturo Jelgavas novada
pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Inese
Cinovska.
Bet ekstrēmo sporta veidu cienītāji varēs dzīvot līdzi velotriāla
šovam, kas parkā notiks no pulksten
14 līdz 15, interesentiem sniedzot
iespēju arī pašiem izmēģināt savus
spēkus velo līdzsvara atrakcijās.
«Sadarbībā ar «Greentrials» esam
izveidojuši velo līdzsvara trenažieru
jeb atrakciju komplektu, kas katram
ļaus izbaudīt divriteņu, triku un līdzsvara maģiju. Velobraukšana un triku izpildīšana no cilvēka prasa labu
līdzsvara izjūtu un ķermeņa kustību
brīvību, tāpēc atrakcijas veidotas kā
līdzsvara trenažieri veloformātā,»
informē organizatori.
Savukārt uz lielās skatuves svētku dalībniekus priecēs «Street
Warriors» šovs, kurā ielu vingrotāji
uz stieņiem demonstrēs spēka vingrinājumus un akrobātiku mūzikas
pavadījumā.
Šoreiz parkā būs arī sajūtu teltis,
kurās lieli un mazi varēs izbaudīt
relaksācijas rituālus pirtnieces, dūlu,
SPA speciālistu vadībā, kā arī radoši
darboties. Būs arī vigvama tipa
teltis, kurās ikviens varēs atpūsties
no svētku dunas, atsēsties un pat
atgulties, lai uzņemtu spēkus tālākai
svētku baudīšanai.
Tāpat Elejas parkā darbosies

svētku tirdziņš, kurā varēs iegādāties
dažādus suvenīrus un mājražotāju
produkciju.
Bet pirmo reizi Novada svētkos
no pulksten 16 līdz 18 sadarbībā
ar Jelgavas Māmiņu klubu notiks
mazuļu rāpošanas sacensības. Rāpošanas čempionāts paredzēts vairākās
vecuma grupās – no vecuma, kad
bērniņš sāk rāpot, līdz pat gadu
veciem un vecākiem puišiem un
meitenēm. Vecāki mazos sacensību
dalībniekus varēs reģistrēt uz vietas
– iepriekš nav jāpiesakās. Pasākumā
aicināta iesaistīties visa ģimene –
ja bērniņš vēl nerāpo, distanci ar
bērnu mugurā var veikt arī kāds no
vecākiem.

Skanīgs svētku noslēgums
ar uguņošanu

Pirmo reizi Jelgavas novada svētkos debesis virs Elejas parka iekrāsos
uguņošana, ko muzikāli bagātinās
dziedātājas Antras Stafeckas dziesma «Maldugunis dzēšot». «Klausoties šo dziesmu, mūs uzrunāja tās
patriotiskais teksts, tādēļ uguņošanu
esam ieplānojuši kā priekšnesumu,
kas pastiprinās dziesmas vēstījumu,»
skaidro A.Liekna, papildinot, ka
uguņošana ieplānota dziesmas garumā. Bet pirms tās uz svētku lielās
skatuves notiks uguns šovs – uguns
mākslas meistari demonstrēs elpu
aizraujošus trikus ar uguni.
Satiksimies Elejas parkā!

ZIŅAS

Zaļenieku muižā turpināsies
logu restaurācija
1.lpp.
«Zaļajā muižā līdz šim ir izdevies
atjaunot vairākus logus, lielākoties
ēkas 2. stāvā. Varbūt kādam var
šķist, ka veiktā restaurācija ir neliela un nebūtiska, bet jānorāda, ka
tā ir ļoti vērtīga. Zaļenieku muiža
funkcionē ne vien kā populārs
tūrisma objekts, bet ikdienā tā
darbojas arī kā izglītības iestāde.
Viens no arodiem, kas tiek apgūts
skolā, ir restauratora amats. Būtiskākais pienesums dažādu muižas
detaļu atjaunošanas darbos – vai tā
būtu logu, grīdas, sienas, vai kādu
citu detaļu restaurācija – ir tas, ka
kultūras mantojuma saglabāšanā
ļaujam piedalīties arī skolas audzēkņiem. Arī šoreiz paredzam,
ka profesionāla restauratora uzraudzībā studenti piedalīsies logu
atjaunošanas darbos. Tas viņiem
ļauj praktiski apgūt nepieciešamās
prasmes,» skaidro Jelgavas novada
Attīstības nodaļas kultūras projektu vadītāja Ella Jerofejeva.
Par Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas piešķirtajiem 14 500 eiro un Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējumu
435 eiro jeb kopumā 14 935 eiro
paredzēts atjaunot trīs logus muižas Lielajā zālē. Ar profesionāla
restauratora palīdzību logiem tiks
veikta krāsu uzslāņojuma attīrīšana, slīpēšana, trūkstošo vērtņu
izgatavošana, bojāto koku daļu
labošana, vērtņu piesūcināšana ar

lineļļu, stikla attīrīšana, palodzes
un apmaļu eļļošana un citi atjaunošanas darbi.
Savukārt piešķirtie Valsts kultūrkapitāla fonda 1200 eiro ļaus
restaurēt centrālo rizalīta apaļo
sešrūšu loga vērtni. Centrālie
rizalīta apaļie logi kopumā muižai
ir četri – tie atrodas virs muižas
ieejas durvīm. Vienu no šiem logiem, piesaistot projekta finanses,
izdevās atjaunot jau pērn.
Visu četru logu restaurāciju
plānots uzsākt jau vasarā, bet, tā kā
restaurācijas darbi ir laikietilpīgi,
tie turpināsies līdz pat decembrim.
Zaļenieku Zaļā muiža celta
1768.–1775. gadā pēc Kurzemes
hercoga galma arhitekta S.Jensena
projekta kā hercoga Bīrona medību pils. Muižas telpas līdz mūsdienām saglabājušās pietiekamā
komplektācijā, lai būtu iespējams
ne vien saglabāt, bet atsevišķās
vietās arī rekonstruēt vēsturisko
interjeru. Zaļenieku muižas kungu
māja kā arhitektūras piemineklis
reprezentē stilistisku sintēzi starp
baroku un klasicismu. Neraugoties
uz zudumiem 20. gadsimta otrajā
pusē un pārbūvēm, ēkā ir ievērojams skaits arhitektoniski nozīmīgu oriģinālelementu, kas citviet
Latvijas muižās ir retums (griestu
plafoni, interjera polihroma apdare, kāpnes, logi un citi elementi).
JNZ

Pagastos
piedāvā vingrot
fizioterapeita vadībā
Projekta «Slimību profilakses un veselības
veicināšanas pasākumi
Jelgavas novadā» gaitā
Jelgavas novada iedzīvotājiem no aprīļa tiek
piedāvātas bezmaksas
vingrošanas nodarbības
fizioterapeita vadībā.
Uz nodarbībām aicināts jebkurš
novada iedzīvotājs neatkarīgi no
vecuma vai fiziskās sagatavotības
– svarīgākā ir vēlme kustēties un
ieviest veselīga dzīvesveida pamat
elementus savā ikdienā. Nodarbību dalībniekiem ir iespēja apgūt
vingrošanas pamatelementus un
uzzināt, kā veiksmīgāk, sevi netraumējot un nepārslogojot, ieviest
savā ikdienā veselību veicinošas

aktivitātes. Nodarbību pamatā ir
vispārējā vingrošana, kas veicina
līdzsvara un koordinācijas uzlabošanos. Tā kā nodarbības vada
fizioterapeits, nodarbību slodze
un veids tiek piemērots grupas
vispārējam veselības stāvoklim un
fiziskās sagatavotības pakāpei.
Iedzīvotāji jautājumu gadījumā
aicināti sazināties ar katra pagasta
kontaktpersonu, speciālistu, kas
vada nodarbības, vai projekta
vadītāju Anniju Klovāni (tālrunis
25674719, e-pasts annija.klovane@jelgavasnovads.lv).
Aktivitātes tiek piedāvātas projekta «Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas
novadā» (Nr.9.2.4.2/16/I/033) gaitā.
JNZ

Vingrošanas nodarbības fizioterapeita vadībā
Vieta
Glūdas pagasts,
aktivitāšu centrs «Zemgale»
Upes ielā 10, Zemgalē
Līvbērzes pagasts,
Trenažieru zāle
Jelgavas ielā 19
Līvbērzes pagasts,
aktivitāšu centrs «Līvbērze»
Ceriņu ielā 2, Vārpā
Jaunsvirlaukas pagasts,
aktivitāšu centrs «Dzirnieki»
Ievu ielā 12
Lielplatones pagasts,
aktivitāšu centrs
«Birztaliņas» Tirgus ielā 1
Kalnciema pagasts,
aktivitāšu centrs «Kalnciems» Draudzības ielā 15
Valgundes pagasts,
IKSC «Avoti»
Saules ielā 2
Valgundes pagasts,
aktivitāšu centrs «Tīreļi»
Rīgas ielā 20, Tīreļos

Nodarbību laiks un datums
Otrdienās no pulksten 12
līdz 13 (24.04., 08.05.,
15.05., 22.05.)
Trešdienās no pulksten 18
līdz 19 (25.04., 02.05.,
09.05., 16.05.)
Piektdienās no pulksten 18
līdz 19 (27.04., 04.05., 11.05.,
18.05., 25.05., 01.06.)
Pirmdienās no pulksten
18 līdz 19 (30.04., 07.05.,
14.05., 21.05.)
Trešdienās no pulksten 15
līdz 16 (25.04., 02.05.,
09.05., 16.05., 23.05.)
Otrdienās no pulksten 18
līdz 19 (24.04., 01.05.,
08.05., 15.05., 22.05.)
Trešdienās no pulksten 17
līdz 18 (25.04., 02.05.,
09.05., 16.05., 23.05.)
Ceturtdienās no pulksten
17 līdz 18 (26.04., 03.05.,
10.05., 17.05., 24.05.)

Kontaktpersona
Herta Elza
Šalkovska,
t.28309730
Sandija Smilga,
t.26569128

Speciālists
Santa Jankovska,
t.28297455

Smaida Vērza,
t.29268742

Vita Vītiņa,
t.29822210

Vita Vītiņa,
t.29822210

Jeļena Ankudoviča, Silvestrs Pietkuns,
t.26955286
t.27059730
Everita Džeriņa,
t.29759964

Santa Jankovska,
t.28297455

Gaļina Koroļova,
t.26470546

Silvestrs Pietkuns,
t.27059730

Gaļina Koroļova,
t.26470546

Silvestrs Pietkuns,
t.27059730

Gaļina Koroļova,
t.26470546

Silvestrs Pietkuns,
t.27059730
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«Mēs savai videi»
saņemti 46 pieteikumi

Jelgavas novada pašvaldības finansētajā projektu
konkursā «Mēs savai videi
2018» saņemti 46 projektu pieteikumi par kopējo
summu 32 495 eiro. Šobrīd
norit projektu pieteikumu
izvērtēšana, rezultātu paziņošanu paredzot līdz 30.
aprīlim. Savukārt projektu
īstenošana ir plānota no 7.
maija līdz 30. septembrim.
«Ar katru gadu interese par projektu konkursu palielinās, un šis

gads nav izņēmums. Jelgavas novada
pašvaldība izskatīšanai saņēmusi 46
dažādus projektus apkārtējās vides
apsaimniekošanā, attīstīšanā un
teritorijas sakopšanā. Iepriekšējos
gados realizētie projekti ir kalpojuši kā labas prakses piemērs, un
iedzīvotāji izrāda aizvien lielāku
interesi,» skaidro pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītāja Inese
Skromane.
Jāatgādina, ka Jelgavas novada
pašvaldība šim projektu konkursam
šogad budžetā atvēlējusi 23 000 eiro.
Tas nozīmē, ka ne visas iedzīvotāju

iniciatīvas varēs atbalstīt. Visu projektu iedzīvotāju līdzfinansējuma
daļa ir 8526 eiro. Arī šogad iedzīvotāji vēlas, piemēram, labiekārtot
bērnu rotaļu un/vai aktivitāšu laukumus, apzaļumot daudzdzīvokļu ēku
pagalmus vai labiekārtot apkārtni,
izveidot dabas, atpūtas vai sporta
takas, renovēt daudzdzīvokļu ēku
koplietošanas telpas/konstrukcijas.
Maksimālā summa, ko saskaņā ar
projekta nolikumu pašvaldība piešķir vienam projektam, ir 750 eiro.
JNZ

Uzņēmēji izstādē iepazīstinās ar savu produkciju
27. un 28. aprīlī Zemgales
Olimpiskajā centrā Jelgavā
notiks izstāde «Uzņēmēju
dienas Zemgalē». Izstādei
pieteikušies ap 200 dalībnieku, tostarp Jelgavas
novada uzņēmēji, savukārt
mājražotāji un amatnieki
savu produkciju piedāvās
tirdziņā.
Izstādē ar savu stendu piedalīsies
arī Jelgavas novada pašvaldība, iekļaujot tajā vietējos uzņēmējus. «Šogad
Jelgavas novadu parādīsim kā vietu,
kur svinēt svētkus,» norāda Jelgavas
novada Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītāja

Ilze Matusa. Stendā tiks popularizētas novada muižas un pakalpojumu
sniedzēji: Abgunstes muiža, Berķenes
muiža, atpūtas komplekss «Grantiņi»,
atpūtas komplekss «Viesu līči», Elejas
Tējas namiņš, Lielplatones muiža un
Lielvircavas muiža. Savukārt izstādes
kultūras programmā priekšnesumus
sniegs Lielplatones pagasta vēsturisko
deju kolektīvs «Senvedere».
Izstādes pirmajā dienā notiks biznesa forums. «Pulksten 12 būs foruma
pirmā daļa, kurā tiks runāts par Zemgales uzņēmēja DNS. Sadarbībā ar
Zemgales Plānošanas reģionu ir veikts
pētījums, lai izskaitļotu Zemgales vidējo uzņēmumu – cik liels tas ir, kādā
nozarē darbojas. Savukārt pulksten 15

interesentiem tiks piedāvāta tīklošanās spēles «Spidernet» meistarklase,
mācot efektīvi pasniegt informāciju
par savu uzņēmumu,» stāsta izstādes
organizatoru Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kameras pārstāve Zane
Timermane. Šogad forums notiks izstādes zālē, lai arī uzņēmumu pārstāvji,
kas stendā ir vieni, varētu uzzināt ko
jaunu. Izstādē būs arī plaša kultūras
programma, Latvijas novadu tautastērpu parāde, mājražotāju un amatnieku
tirdziņš, burgeru degustācija, «Trušu
pilsētiņa», militārās tehnikas apskate.
Apmeklētājiem dalība izstādē ir
bez maksas.
JNZ

Pasažieri lielākas ietilpības
autobusus aicināti pieteikt iepriekš
1.lpp.
«Pašvaldībai vairākkārt nācies uzklausīt pārmetumus par to, ka cilvēkam
ar bērnu ratiņiem nav bijis iespējams
iekļūt autobusā vai arī, ja iekļūt ar kāda
palīdzību izdevies, tad salonā ir apgrūtināta gan stāvēšana, gan citu pasažieru
nokļūšana līdz izejai, jo vietas ir pārāk
maz. Līdz ar to veidojas diskriminējoša situācija ne tikai pret jaunajiem
vecākiem vai personām, kam ierobežota kustību brīvība, bet ikvienu ārpus
pilsētas dzīvojošu iedzīvotāju, kam jau
tā sabiedriskā transporta pakalpojumu
nodrošinājums nav raksturojams kā
mobils vai pieejams,» skaidro Jelgavas
novada pašvaldības izpilddirektore Līga
Lonerte, uzsverot, ka diemžēl iedzīvotāji to lielā mērā sasaista ar pašvaldības
sniegtu pakalpojumu.
Jāuzsver, ka sabiedriskā transporta
pakalpojumus reģionos nodrošina atsevišķa institūcija – plānošanas reģioni sadarbībā ar Autotransporta direkciju un
konkrētu pasažieru pārvadātāju –, tāpēc
pašvaldība vērsās direkcijā ar lūgumu
šo situāciju risināt. Rīcības modelis ir
iekļauts Ministru kabineta 2012. gada
28. augusta noteikumos Nr.599 «Par
sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanas un izmantošanas kārtību».
«Noteikumi paredz: gadījumos, ja pārvadātājs sabiedriskos transportlīdzekļus
nav pielāgojis tehniskajām prasībām,
lai personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm un personām ar
maziem bērniem, arī ar bērnu ratiņiem,
atvieglotu iekļūšanu sabiedriskajā trans-

portlīdzeklī un nodrošinātu šo personu
pārvadāšanu, pasažierim 72 stundas
pirms brauciena jāsazinās ar pasažieru
pārvadātāju un jāpiesaka atbilstošs
transportlīdzeklis konkrētā maršrutā un
laikā,» skaidro direkcijas pārstāvis Dzintars Utināns. Pasažieri ar SIA «Migar»
aicināti sazināties pa tālruni 28687261
un pieteikt atbilstošu transportlīdzekli.
Uzņēmuma sabiedrisko attiecību
speciāliste Maija Lazdiņa skaidro,
ka autobusa ietilpība un lielums tiek
vērtēts pēc pasažieru plūsmas noteiktā
maršrutā katru dienu. Izvērtējot, cik
cilvēku vidēji brauc ar autobusu konkrētajā reisā, tiek izlemts, kādas ietilpības
autobusu norīkot. «Ja cilvēks piezvana
un piesaka vajadzību pēc lielākas ietilpības autobusa, pat tad, ja ikdienā šajā
reisā pasažieru plūsma ir mazāka, autobusu varam samainīt. Šādā gadījumā
būs simtprocentīga garantija, ka cilvēks
tiešām viņam nepieciešamajā laikā un
pieturā varēs tikt autobusā un nokļūt
galamērķī,» norāda M.Lazdiņa. Viņa
piebilst, ka uzņēmums ir fleksibls un
iespēju robežās nodrošinās atbilstošu
autobusu arī tad, ja cilvēks par šādu vajadzību ziņos vēlāk – vismaz 24 stundas
pirms plānotā brauciena.
«Migar» pārstāve norāda, ka šobrīd
arī norit darbs, lai uzņēmuma autobusu
saraksti būtu pieejami e-formātā datorā
vai mobilajā ierīcē. «Mājaslapā www.
sabiedriskaisautobuss.lv būs atsevišķa
sadaļa par SIA «Migar» un tās nodrošinātajiem autobusu reisiem, kustības
sarakstu. Šajā sarakstā atzīmēsim reisus,

kuros tiks nodrošināts lielas ietilpības
autobuss, tādējādi iedzīvotājiem ļaujot
ērtāk plānot savu ikdienu. Tāpat būs
iespējams savu braucienu plānot, jo
būs pieejama informācija par autobusu
kustības grafiku arī tuvākajās dienās, ne
tikai konkrētajā dienā,» skaidro M.Lazdiņa, piebilstot, ka šis pakalpojums būs
pieejams jau maijā.
Uzņēmumā «Migar» norāda: reģionālajos pasažieru pārvadājumos nav
iespēju un vajadzības visos maršrutos
nodrošināt lielas ietilpības autobusus,
jo tās ir papildu izmaksas un nav
ekonomiski. Tomēr, neskatoties uz to,
uzņēmums plāno ieguldīt līdzekļus,
lai daļu esošo autobusu nomainītu
pret jauniem, kas atbilstu visām nepieciešamajām tehniskajām prasībām,
tostarp nodrošinātu iekļūšanu autobusā
māmiņām ar bērnu ratiņiem, cilvēkiem
ratiņkrēslā un citām pasažieru grupām
ar kustību traucējumiem. «Esam sākuši
meklēt jaunus autobusus un ceram, ka
jau šogad varēsim sākt pakāpeniski
atjaunot mūsu transporta parku, lai
ikvienam brauciens autobusā būtu
komfortabls,» tā M.Lazdiņa.
Jelgavas novada pašvaldība aicina
iedzīvotājus informēt, ja tomēr rodas situācijas, kad autobusā iekļūt neizdodas,
piefiksējot datumu, autobusa maršrutu,
reisu un izklāstot situāciju. Pašvaldība
apkopos sūdzības un atkārtoti vērsīsies
Autotransporta direkcijā, lūdzot izvērtēt šos gadījumus.
JNZ
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Vasaras tūrisma sezonai startu dos Vilcē
5. maijā Jelgavas novadā
atklās jauno vasaras tūrisma sezonu, kuras tēma
šogad ir «Dodies dabā!».
Dažādas aktivitātes no
pulksten 12 šajā dienā
notiks Vilces muižā un
Vilces Dabas parkā, bet
no pulksten 11 – arī netālajā Blankenfeldes muižā.
Iedzīvotāji aicināti kopīgi
nūjot, doties ekskursijā
un pastaigā, iesaistīties
radošajās darbnīcās, baudīt īpašo plūškoka ēdienu
piedāvājumu un piedalīties citās aktivitātēs.
Jelgavas novada pašvaldības
tūrisma attīstības projektu vadītāja
Tabita Šķerberga norāda, ka šovasar
akcents likts uz dabas tūrismu, aicinot iedzīvotājus doties pie dabas,
tostarp apmeklējot Jelgavas muižas
un to parkus. Tieši tāpēc par sezonas atklāšanas vietu izvēlēta Vilces
muiža un Vilces Dabas parks, kur
šobrīd sāk ziedēt vizbulītes, kas ir

Vilces pavasara vizītkarte.
Vilces tūrisma informācijas punkta vadītāja Elita Priedniece stāsta,
ka atklāšanas pasākums pie Vilces
muižas notiks pulksten 12. Pēc īsām
uzrunām interesenti tiks aicināti
dienu pavadīt aktīvi un izzinoši.
Piedāvājumā iekļauta arī nūjošana
muižas parkā – līdzi gan obligāti
jāņem pašiem savas nūjas. «Vēl
šajā dienā apmeklētājiem ļausim
izmēģināt līdzsvara sportu uz lentes
«Stockline», kur paraugdemonstrējumus rādīs trenere Baiba Sondore
no Rīgas. Arī ikvienam gribētājam
būs iespēja pašam pamēģināt uz
šīs lentes noturēt līdzsvaru,» stāsta
E.Priedniece. Muižas parkā apmeklētāji varēs piedalīties izzinošās
spēlēs, ko piedāvās Latvijas Dabas
aizsardzības pārvalde, būs radošās darbnīcas, kurās varēs veidot
no dabas materiāliem un uzzināt
padomus par pavasara zaļajiem vitamīniem. Pulksten 13.30 paredzēta
stundu ilga ekskursija pa Vilces
muižu, bet pulksten 14 – izzinoša
pastaiga pa Barona taku līdz Zaķu

Pasākumi
Elejā

 4. maijā pulksten 11 – Baltā galdauta svētki. Koncerts
«Visādas mājas» kopā ar duetu «Pastakaste». Svinēsim svētkus
pie kopīgi klāta galda, būs radošas aktivitātes, pastaiga pa
Elejas muižas parku. Lūgums ierasties ar saviem iecienītākajiem gardumiem. Priecāsimies, ja kāds dāvās vēstures liecības
par Eleju. Ja nepieciešams transports nokļūšanai līdz Elejas
muižas parkam, lūgums zvanīt pa tālruni 28354093 līdz 27.
aprīlim (Elejas muižas parkā).
 Līdz 11. maijam
– adītāju pulciņa izstāde «Kas ir
manā pūra lādē?» (saieta namā).
 Sākam fotokonkursa trešo daļu – «Iemūžini Eleju pavasara noskaņās!». Fotogrāfijā jāiekļauj Latvijas karodziņš vai
cipars 100 (var būt lentīte Latvijas karoga krāsās, cipars var
būt uzzīmēts uz lapas – brīva vaļa jūsu domu lidojumam), tai
jābūt uzņemtai Elejas pagasta teritorijā. Bildes konkursam
jānosūta pa e-pastu eva.lejava@jelgavasnovads.lv. Labākās
fotogrāfijas tiks eksponētas izstādē, kas būs atvērta no 1.
novembra saieta namā, un saņems balvas.

Glūdā

 28. aprīlī pulksten 17 – Glūdas pagasta slāvu folkloras kopas «Slavjanočki» 15 gadu jubilejas koncerts (Nākotnes k/n).
 Līdz 30. aprīlim – «Es savās krūtīs tevi saglabāju,/Ai, baltā
roze, mana roze maigā…»: grāmatu izstāde par pasaku
meistaru Hansu Kristianu Andersenu (Bramberģes bibliotēkā).
 4. maijā pulksten 10 – Baltā galdauta svētki bibliotēkā:
skatīsimies filmas, lasīsim I.Ziedoņa dzeju pie pašu sarūpēta
kafijas galda. Ieeja – bez maksas (Nākotnes bibliotēkā).
 No 1. līdz 31. maijam – «Ar tikko grieztu ķeizarkroni rokā»:
grāmatu izstāde par dzejnieku Imantu Ziedoni (Bramberģes
bibliotēkā).
 Maijā – Tatjanas Martinovičas izstāde «Vakars uz ezera»;
izstāde «Slavjanočkām – 15» (Nākotnes k/n).
 Maijā – izstādes «Mans vaļasprieks un hobiji» un «Mana
mandala enerģijai» (saieta namā).
 Līdz 11. maijam – «Pasaku un dzejoļu radītājs»: I.Ziedoņa
85 gadu jubilejai veltīta grāmatu izstāde. Ieeja – bez maksas
(Nākotnes bibliotēkā).

Jaunsvirlaukā, IKSC «Līdumi»

 1. maijā no pulksten 10 līdz 14 – Darba svētku gadatirgus
Staļģenē. Puķu, garšaugu, tomātu stādi, augļkoki, rozes,
gladiolu sīpoli, garšvielas, Skrīveru saldumi, Tērvetes maize,
Brunavas sieri, kūpināta gaļa, zivis, sīrupi, vīni, medus, tējas,
piparkūkas, «darbarīki» no šokolādes, karstmaizītes, čebureki,
pankūkas, kafija, Grašu mājas keramika, dzintars dziedniecībai, ēteriskās eļļas, «Gusto» kosmētika no Bauskas, koka
darbarīki virtuvei, rotaļlietas un spieķi. Pulksten 11.15 – kultūras programma: piedalās Elejas romu tautas deju kolektīvs
«Rademila» un Eiropas deju kopa «Garroze» no Garozas. Būs
arī iespēja pozēt karikatūristam (par samaksu), pieejamas
piepūšamās atrakcijas bērniem (par bērnu drošību atrakcijās
atbildīgi vecāki). Ieeja – bez maksas. Tirgoties gribētājiem
obligāti jāpiesakās – informācija pa tālruni 27231143.
 4. maijā pulksten 12 – Baltā galdauta svētki: fotogrāfiju
izstāde «Mūsmājas» (sagatavo Staļģenes bibliotēkas vadītāja
Liena Blūma); Jaunsvirlaukas pagasta māju nosaukumu ozola
– gobelēna – kopīga veidošana, koncerts un cienastiņš. Piedalās: TLMS «Staļģene», bērnu vokālais ansamblis «Pumpuriņi»,
VPDK «Svirlauka», folkloras kopa «Liepāre», Zemessardzes 51.
kājnieku bataljona vīru ansamblis «Dobeles zemessargi». Ieeja
– bez maksas. Maize, medus un tēja cienastā ir paredzēta,
bet drīkst ņemt līdzi groziņus.
 Līdz 2. maijam – Kārļa Freiberga fotogrāfiju izstāde «Gadalaiki». Ieeja – bez maksas.
«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: 24.04.2018.

pļavai un atpakaļ. «Vēl šajā dienā
parkā izvietosim brīvdabas informatīvo izstādi, kurā izcelsim mūsu
pavasara vizītkarti – vizbulītes,»
piebilst E.Priedniece. Pasākums
Vilces muižā un dabas parkā būs
bez maksas, interesenti vien aicināti
apģērbties atbilstoši laikapstākļiem.
Aktivitātes Vilces muižā un parkā
plānotas līdz pulksten 16.
Ciemos uz vasaras sezonas atklāšanas pasākumu 5. maijā gaidīs
arī Blankenfeldes muiža Vilces
pagastā. Viesu ierašanās – no pulksten 11, un ciemiņi tiks uzņemti
līdz pulksten 18. Muižas saimnieks
Valdis Jākobsons stāsta, ka jaunajā
sezonā vēlas izcelt plūškoka ēdienus un dzērienus. «Mūsu plūškoka
produkti jau iemantojuši atpazīstamību, taču šogad, gatavojoties
jaunajai tūrisma sezonai, kopā
ar šefpavāru Ingmāru Ladigu no
Rīgas esam izveidojuši īpašus plūškoka ēdienus un dzērienus, ko piedāvāsim nobaudīt mūsu viesiem,»
stāsta V.Jākobsons, piebilstot, ka
tos muižā varēs nogaršot par atse-

FOTO: Vizbulīšu ziedēšanas laikā 5. maijā Jelgavas novada
iedzīvotāji aicināti uz vasaras tūrisma sezonas atklāšanu Vilces muižā un Vilces Dabas parkā, lai piedalītos sportiskās un
izzinošās aktivitātēs.
Foto: Ingus Kovers
višķu samaksu. Šie ēdieni un dzē- aktivitātes bērniem, kas saistošs būs
rieni vēlāk tiks iekļauti pastāvīgajā arī pieaugušajiem. Tāpat darbosies
ēdienkartē kā viens no gastrono- Zvanu muzejs, kurā varēs apgleznot
miskā tūrisma piedāvājumiem. Vēl savu zvanu. Ieejas maksa Blankenšajā dienā muižā tiks atklāta jauna feldes muižā uz visu dienu – 3 eiro
gleznu izstāde, piedāvātas dažādas no personas.

Kalnciemā

 26. aprīlī pulksten 16 – «Tiksimies bibliotēkā»: aicināti visi,
kam interesē Kalnciema vēsture. Tēma – «Lielupe» (Kalnciema
bibliotēkā).
 27. aprīlī – erudītu konkurss bērniem «Ko tu zini par mūsu
bibliotēku» (Kalnciema bibliotēkā).
 4. maijā pulksten 14 – «Mammīte – mans sargeņģelis»: Mātes dienas mēneša ievada sveiciens īpašajiem cilvēkiem mūsu
pagastā un ikvienai māmiņai, kas šajā dienā atvērs mūsu nama
durvis! Ieeja – bez maksas (Kalnciema k/n).
 4. maijā pulksten 17 – Baltā galdauta svētki kopā ar pagasta
dziedošajiem kolektīviem. Vienosimies sarunās, cienastā, dziesmās pie kopīgiem spēkiem klāta galda. Gaidām ikvienu pagasta
iedzīvotāju un viesi (pie pagasta pārvaldes).
 Katru otrdienu līdz 29. maijam k/n Lielajā zālē no pulksten 18
līdz 19 notiks vingrošana sertificēta fizioterapeita vadībā. Pieteikšanās – pie aktivitāšu centra «Kalnciems» vadītājas G.Koroļovas
pa tālruni 26470546. Vingrotāju skaits – ierobežots.
 25. maijā no pulksten 10 – «Optik serviss» redzes pārbaude
un briļļu iegāde. Pieteikties pa tālruni 28104285 (Kalnciema k/n).
 Līdz 18. maijam – Jelgavas Tautas gleznošanās studijas darbu
izstāde «Pilsēta krāsās» (Kalnciema bibliotēkā).

Lielplatonē

 4. maijā pulksten 12 – Baltā galdauta svētki: kopīgi pusdienosim ar līdzi paņemto cienastu pie kopīgi klāta galda akordeona
mūzikas pavadījumā (Sidrabes parka estrādē).
 12. maijā pulksten 13 – VII Vislatvijas «Mežābeļu» saieta
koncerts. Ieeja – bez maksas (Lielplatones t/n).
 28. aprīlī no pulksten 18 līdz 24 – Lielplatones bibliotēka
aicina uz Bibliotēkas nakti. Programmā: iepazīšanās ar bibliotēku, pūču nakts orientēšanās, galda spēles, radošās darbnīcas.

Līvbērzē

 Aprīlī – izstādes: «Skaistāk ilustrētās bilžu grāmatiņas bērniem» un «Tautas dziednieki un mūsu veselības ABC» (Līvbērzes
bibliotēkā).
 Visi, kuri vēlas, var piedalīties konkursā «Vai tu pazīsti putnus
un atpazīsti putnu dziesmas?» (Līvbērzes bibliotēkā).

Platonē

 No 23. aprīļa – mākslinieces Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde.
Ieeja – bez maksas (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.
Transports no Poķiem pulksten 14.30–Tūjas–Pēterlauki–Lielvircava (Dzirnavu laukumā).
 4. maijā pulksten 15.30 – sadziedāšanās un sadancošanās
Baltā galdauta svētkos kopā ar Platones pagasta pašdarbības
kolektīviem; pulksten 16.15 – radošās darbnīcas un sportiskas
aktivitātes pašiem mazākajiem (Dzirnavu laukumā).
 4. maijā pulksten 17 – Talsu novada Sabiles amatierteātra
izrāde (amatierteātru iestudējumu skates «Gada izrāde 2017»
laureāts): Ādolfs Alunāns «Mucenieks un Muceniece». Režisore
– Z.Začeste. Ieeja – 2 € (Lielvircavas k/n).
 4. maijā – Platones pagasta lietišķās mākslas un rokdarbu
pulciņa dalībnieču 1. pusgada veikuma izstāde. Ieeja – bez
maksas (Lielvircavas k/n).
 Līdz 5. maijam – slāvu kultūras biedrības «Rodņik» Latvijas
simtgadei izsludinātā bērnu zīmējumu konkursa «Mana Latvija»
dalībnieku darbu izstāde. Ieeja – bez maksas (Lielvircavas k/n).
 Svinot Latvijas 100. dzimšanas dienu, pagasta iedzīvotāji
aicināti piedalīties simboliskas dāvanas tapšanā – kopā audīsim
«Pagasta ceļu», kurā atzīmēts audēja vārds un māju nosaukums.
Informācija pa tālruni 26547117 (Rasma).
 Gatavojoties Latvijas valsts 100. gadadienai, iedzīvotāji
aicināti iesūtīt 2018. gadā uzņemtus kadrus, fotogrāfijas, kuras
apkopojot tiks veidota izstāde «Platones pagasts 2018». Fotogrāfijas jāiesūta līdz 1. oktobrim pa e-pastu rakra@inbox.lv. Sīkāka
informācija – pa tālruni 26547117 (Rasma).

Sesavā

 27. aprīlī pulksten 17 – pasākums bērniem «Četru mēnešu
spēļu maratons», 1. posms «Ieskriesim maijā». Ikvienam būs

iespēja piedalīties dažādu uzdevumu (krustvārdu mīklas, atjautības un gudrības jautājumi, stafetes, atrakcijas) veikšanā un
krāt žetonus. Noslēguma pasākums – augustā (Bērvircavas t/n).
 Līdz 30. aprīlim – Sesavas pagasta adīšanas pulciņa dalībnieču adījumu un tamborējumu izstāde «Dzīparu varavīksne»
(Sesavas bibliotēkā).
 Līdz 1. maijam – izstāde «Pašas radīts vai mantots, bet mans
tautastērps» (Sesavas t/n).
 8. maijā pulksten 18 – dekupāžas nodarbība, vada Laila
Šutine (Bērvircavas t/n Mazajā zālē).
 Līdz 10. maijam – Jura Zēberga fotogrāfiju izstāde (Sesavas
bibliotēkā).
 11. maijā pulksten 20 – Bērvircavas amatierteātra pirmizrāde:
A.Skalbe «Pārnākšana». Ieeja – ar ielūgumiem (Bērvircavas t/n).

Svētē

 29. aprīlī pulksten 17 – XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētku deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes un
svētku dalībnieku atlases skate (Jēkabnieku k/n).
 2. maijā pulksten 18 – Svētes pagasta iedzīvotāju sanāksme
(Svētes pamatskolas zālē).
 4. maijā pulksten 19 – LNT šova «Dziedošās ģimenes» dalībnieku Igauņu ģimenes (Gaigalava, Rēzeknes novads) koncerts.
Transports no Svētes pamatskolas pulksten 18.40. Ieeja – bez
maksas (Jēkabnieku k/n).
 4. maijā no pulksten 21 līdz 2 – Latvijas valsts neatkarības
atjaunošanai veltīta balle. Par jauku atpūtu gādās grupa
«Klaidoņi». Ieeja – 4 €. Galdiņu rezervēt pa tālruni 27234198
(Sandra) (Jēkabnieku k/n).
 16. maijā pulksten 13.30 – piemiņas pasākums, veltīts
Daugavgrīvas zemessargu kaujām 1915. gada pavasarī Svētē
(pretī Svētes pamatskolai pie Latviešu strēlnieku pieminekļa).

Valgundē, IKSC «Avoti»

 4. maijā pulksten 19 – valsts svētku koncerts «Galdiņam bij’
četri stūri, visi četri vajadzīgi». Ieeja – bez maksas. Transports no
Tīreļu DUS – pulksten 18.15, a/p «Vītoliņi» – pulksten 18.45.
 4. maijā no pulksten 21.30 līdz 2 – svētku balle ar grupu
«Starpbrīdis». Ieeja – 4 €. Galdiņu rezervēt pa tālruni 28612076
(Egija).
 8.maijā pulksten 18 – Valgundes pagasta iedzīvotāju sanāksme (IKSC «Avoti»)

Vilcē

 Līdz 30. aprīlim – Vilces pamatskolas skolēnu gleznu izstāde
(Vilces bibliotēkā).

Vircavā

 27. aprīlī pulksten 16 – tikšanās ar Aiju Vertuli: «Ceļojums
uz Krētu» (Vircavas bibliotēkā).
 Līdz 30. aprīlim – Raimonda Līcīša gleznu izstāde «Klejojumi
daudzdimensiju pasaulē» (Vircavas t/n).
 Līdz 9. maijam – Lienas Blūmas fotoizstāde (Vircavas bibliotēkā).
 11. maijā – Vircavas vidusskolas skolēnu zīmējumu izstāde
«Mana mīļa māmuliņa» (Vircavas t/n).
 11. maijā pulksten 18 – Mātes dienai veltīts koncerts (Vircavas t/n).

Zaļeniekos

 30. aprīlī no pulksten 10 – pavasara gadatirgus. Aicināti
visi pirkt un pārdot gribētāji. Tirgotājiem jāpiesakās pa tālruni
20361231 (Zaļenieku k/n).
 30. aprīlī pulksten 19 – Anekdošu šovs piedāvā muzikālu
skeču šovu pieaugušajiem «Briseles kāposti jeb Kur vēl ņemt
naudu?». Režisors – A.Ekštets. Ieeja – 3 € (Zaļenieku k/n).
 4. maijā pulksten 13 – Senioru pēcpusdiena: viesojas audžumāte Ināra un dzejas un krievu romanču izpildītāja Svetlana.
Pasākumu kuplinās Zaļenieku sieviešu koris (Zaļenieku k/n).
 4. maijā pulksten 14 – Latvijas Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas gadadienas kopīga atzīmēšana pie balti klāta
galda. Līdzi ņemams neliels groziņš. Pieteikties pa tālruni
29420785 (pie Ūziņu bibliotēkas).
 10. maijā pulksten 18 – Zaļenieku bibliotēkas lasītāju klubiņa
pasākums – tikšanās ar Ausmu Kantāni sarunā par Ziedoni
(Zaļenieku k/n).

