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Izdziedāti un
izdejoti!

FOTO: Mūsu kori, tautas deju kolektīvi, folkloras kopa, amatierteātri, tautas lietišķās mākslas studijas
un mazākumtautību kolektīvi – kopumā 676 dalībnieki no 33 Jelgavas novada amatiermākslas kolektīviem ar uzlādētām emocijām atgriezušies no gada vērienīgākā kultūras notikuma – XXVI Vispārējiem
latviešu dziesmu un XVI Deju svētkiem. «Paldies visiem novada Dziesmu un deju svētku dalībniekiem
par pamatīgo darbu vairāku gadu garumā, par garajām mēģinājumu stundām un negulētajām naktīm
svētku nedēļā, par jūsu paveikto, kas mums visiem kopā ļāva izbaudīt emocionāli piesātinātus un latviešu
tautu tik vienojošus simtgades svētkus!» saka Jelgavas novada Kultūras pārvaldes vadītāja Anita Liekna.
Viņa atzīst, ka svētku organizatori centušies darīt visu, lai mūsu dalībnieki galvaspilsētā justos pēc iespējas
labāk. «Jāatzīst, ka valstiski svētki bija organizēti ļoti labā līmenī. Arī no mūsu dalībniekiem dzirdējām
tikai pozitīvas atsauksmes. Mēs no savas puses centāmies apmierināt katra dalībnieka vajadzības,
lai visi svētkos justos pēc iespējas komfortablāk. Pašvaldība nodrošināja mūsu dalībnieku četrreizēju
ēdināšanu, papildu dušas, pat izdevās īstenot senioru kora «Gaisma» dalībnieku lūgumu, un senioriem
bija iespēja skolā gulēt nevis uz matračiem, bet gultās. Arī skolas, kur dzīvojām, no loģistikas viedokļa
atradās ļoti tuvu galvenajām pasākumu norises vietām,» stāsta A.Liekna.
Svētki sākās ar vērienīgo atklāšanas gājienu un noslēdzās atjaunotajā Mežaparka estrādē ar noslēguma
koncertu un kopīgo sadziedāšanās nakti, kur dziesmās vienojās vairāk nekā 67 000 cilvēku, kļūstot par
visu laiku apmeklētāko svētku pasākumu.
Taču, kā uzsver A.Liekna, Dziesmu svētkiem nav sākuma un beigu – tas ir nepārtraukts process. Jau
šobrīd notiek aktīvs darbs, lai gatavotos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas
notiks 2021. gadā. Novadā šo svētku galvenais organizators ir Izglītības pārvalde, taču mūsu Kultūras
pārvaldes vadītāja A.Liekna šajos svētkos darbojas svētku mākslinieciskajā padomē. «Svētku gatavošanās process rit pilnā sparā. Jau rudenī mākslinieciskās padomes uzdevums būs apstiprināt gaidāmo
svētku repertuāru,» skaidro A.Liekna.
Foto: Latvijas Nacionālā kultūras centra arhīvs/Aivars Liepiņš

Augustā svinēt aicina trīs muižas Sveic jaundzimušos
Augustā trīs novada muižas
– Lielvircavas, Lielplatones
un Abgunstes – ielūdz uz
svētkiem. Katra ar savu
programmu vērs apmeklētājiem durvis, piedāvājot
atraktīvā un saistošā veidā
iepazīties ar muižu vēsturi.
Lielvircavas muižā viesiem
būs iespēja vērot teatrālu
vēstures stāstījumu par kādreizējo muižas dzīvi, Lielplatones muižā noritēs dažādas
radošas aktivitātes un senās
mūzikas koncerts, savukārt
Abgunstes muižas saimnieku
sagatavotā svētku programma iepriecinās gardēžus, jo
būs iespēja baudīt dažādu
pasaules valstu ēdienus,
kā arī vakara daļā viesus
priecēs koncerts, izstāde un
radošas nodarbības.

Unikālais novada muižu kultūras
mantojums sevī glabā vērtības, kuras to
apmeklētāji ir aicināti iepazīt, apskatīt,
izbaudīt un saklausīt ik dienu. Savukārt
svētku reizēs rīkotie tematiskie pasākumi, mākslas un vēsturiskās izstādes,
izglītojošās lekcijas ļauj viesiem piedzīvot nebijušas emocijas. Dažas novada
muižas svētkus rīko jau vairāku gadu
garumā, piemēram, Lielvircavas muižā
viesi 18. augustā aicināti jau uz trešajiem
muižas svētkiem. «Šķiet, mums ir maza
kungu māja un nav daudz ko skatīt, bet
mūsu pērles slēpjas detaļās un stāstos
par tām,» norāda Lielvircavas muižas

gide Zanda Zariņa. Viņa atklāj, ka šogad
tāpat kā iepriekšējos gados apmeklētāji
tiks iepazīstināti ar 19. gadsimta modi,
bet tomēr priekšplānā izvirzīsies muižas
vēstures izzināšana.
«Pirmo reizi izspēlēsim Lielvircavas
muižas vēstures notikumus, proti, esam
iestudējuši izrādi. Teatrālā un humoristiskā veidā apspēlēsim dzīvi muižā. Pašreiz
neatklāsim izrādes būtību, bet ieskicēšu
dažus atslēgvārdus, kas ļaus nojaust
galveno domu: ir 1826. gads, Lielvircavas
muiža pēc ūtrupes nonāk Dītriha fon
Grothusa rokās… Izrādi esam veidojuši
kopā ar Tiņģeres muižas amatierteātri
«Īve»,» stāsta Z.Zariņa.
Muižas vēstures izrāde ieplānota
no pulksten 19.30 līdz 21, bet svētku
atklāšana notiks pulksten 19, kad apmeklētājiem tiks reprezentēta jaunizveidotā baroneses Kornēlijas Frīderikes
Apolonijas Luīzes fon Hānas kleitas
replika (kopija), kas kādreizējai muižas
īpašniecei redzama mugurā 1860. gadā
Džona Klārka gleznotajā portretā.
Dienu vēlāk, 19. augustā, muižas svētkus svinēs Zaļenieku pagasta Abgunstes
muižā. Saimnieki Asnāte un Jānis Avotnieki trīs gadu laikā, piesaistot projektu
līdzekļus, ieguldot biedrības finanses un
gūstot arī pašvaldības atbalstu, muižu
pārvērtuši līdz nepazīšanai. Saglabājot
senās muižas liecības, atjaunotas vairākas telpas un iekārtots amatniecības
centrs. Saimnieki muižu prezentē kā
radošuma rezidenci. Arī Abgunstes
muiža šogad ielūdz jau uz trešajiem
muižas svētkiem.
3.lpp.

Jūlijā Jelgavas novada
pašvaldība sveica novada
jaundzimušos, kuri pasaulē
nākuši šā gada pirmajos
sešos mēnešos. Kopumā
sudraba monētu ar pēdiņu nospiedumu aversā un
pašvaldības ģerboni reversā
šomēnes saņēma 85 bērniņi.

Jaundzimušo sveikšana novadā sākās
jau pirms septiņiem gadiem. Kā tradīcija
tā turpinās, lai ik gadu novada ģimenēm
teiktu paldies par jaunās paaudzes
veidošanu. «Katra monēta kā īpaša un
dziļi simboliska dāvana jaundzimušā
vecākiem no pašvaldības puses kalpo
kā apliecinājums, ka katra bērniņa
ienākšana šajā pasaulē, katra mazuļa
pēdu nospiedums novada zemē ir īpašs
un ar gandarījumu novērtēts notikums.
Vēlamies, lai katrs novada bērniņš līdz ar
sudraba vērdiņu saņem Laimes svētību,»
atzīst Jelgavas novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja Anda Strautniece.
2018. gada pirmajā pusgadā visvairāk
jaundzimušo ir Glūdas pagastā, kur sagaidīti 12 mazuļi, nedaudz mazāk bērnu
reģistrēti Platonē, kur piedzimuši deviņi
bērni, un Jaunsvirlaukā, kur sagaidīti astoņi mazuļi. Vairākos pagastos piedzimuši septiņi bērniņi – Elejā, Sesavā, Vilcē un
Valgundē. Savukārt Svētē sagaidīti seši,
Zaļeniekos un Kalnciemā – pieci, bet
Vircavā, Lielplatonē un Līvbērzē – četri
jaundzimušie. Pirmajā pusgadā novadā
reģistrēts arī viens dvīņu pāris.
JNZ
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Jau pēc pirmās darba pieredzes
jaunietis vēlas darīt vairāk un kvalitatīvāk
«Jāatzīst, ka bērni, kuri pie
mums strādā, nesapņo par
lielu algu, viņi ir piezemēti
un izvērtē savu prasmi pret
padarīto. Mēs neaudzinām
siltumnīcas stādiņus, jauniešiem ir jābūt gataviem
reālajai dzīvei, lai tā pēc
skolas nešķiet kā drāma.
Manuprāt, tiem, kuri vasarā
ir nodarbināti, un tiem, kuri
savu brīvo laiku pavada
slaistoties, kopīgas valodas
nav,» spriež Zaļenieku Komerciālās un amatniecības
vidusskolas dienesta viesnīcas vadītāja Anda Urbāne.
Dienesta viesnīca ir viena
no vietām, kur Jelgavas
novada pašvaldība šovasar
nodrošina darbu skolēniem. Taču kopumā vasarā
ar valsts un pašvaldības
finansējumu Jelgavas novadā dažādās pašvaldības
iestādēs nodarbināti ir 70
skolēni. Kā uzsver projekta
vadītāja Jelgavas novadā
Inese Skromane, šis ir jau
trešais gads, kad pašvaldība iesaistās šajā skolēnu
nodarbinātības programmā.
Jau martā Nodarbinātības valsts
aģentūra (NVA) sāka pieņemt darba
devēju pieteikumus skolēnu nodarbinātībai vasarā. Lai pieteiktos šajā
projektā, darba devējam bija jādodas
uz to NVA filiāli, kuras apkalpošanas
teritorijā viņš iecerējis izveidot darba vietu skolēnam. Projektā varēja
piedalīties gan valsts, gan pašvaldību
iestādes, gan arī privāti uzņēmumi,
taču jāatzīst, ka mūsu novadā visvairāk
darba vietu skolēniem nodrošina tieši
pašvaldība – novada uzņēmumi pagaidām šajā valsts programmā iesaistās
maz, lai gan tā ir iespēja iegūt papildu
darbarokas, sedzot tikai pusi no darba
izmaksām. Proti, šajā projektā NVA
darba devējam nodrošina dotāciju skolēna mēneša atalgojumam 50 procentu
apmērā no valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas, un tikai otru pusi
atalgojuma skolēnam maksā darba
devējs. Skolēna mēneša algai par pilnu
nostrādātu darba laiku jābūt vismaz
valstī noteiktās minimālās algas apmērā
– 430 eiro (pirms nodokļu nomaksas).
NVA darba devējam maksā arī dotāciju
darba vadītāja atalgojumam – par 10
skolēnu darba vadīšanu NVA dotācija
darba vadītāja algai ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas
apmērā. Tādējādi par viena skolēna
darba vadīšanu dotācijas apmērs ir
viena desmitā daļa no valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas. Viens
darba vadītājs var vadīt ne vairāk kā 10
skolēnu darbu. Nodokļu nomaksu par
nodarbināto skolēnu veic darba devējs.
Darba devēju piedāvātajām darba
vietām varēja pieteikties skolēni vecumā
no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot). Skolēnu
pieteikšanās tika uzsākta jau maijā, lai
līdz ar vasaras brīvlaiku viņi varētu sākt
strādāt. Visi «Jelgavas Novada Ziņu»
uzrunātie jaunieši atzīst, ka vasaras
brīvlaiks ir jāaizvada lietderīgi un sniegtā
iespēja strādāt ir lielisks veids, kā iegūt
pirmo darba pieredzi un izprast naudas
vērtību. Jāatzīst, ka arī darba devēji ar
skolēnu paveikto ir apmierināti. Jelgavas novada pašvaldības jaunatnes lietu
speciāliste Kristīne Kode, kura ikdienā
strādā ar mūsu novada jauniešiem,
ir novērojusi, ka katrs jaunietis, kurš
guvis iespēju vasarā strādāt, pēc pirmās darba prakses iegūšanas ir kļuvis
pašpārliecinātāks, ar vēlmi darīt vairāk
un kvalitatīvāk. «Un, manuprāt, tas
ir neatsverams ieguvums. Tieši tāpēc
būtu tikai jāveicina komunikācija starp
novada uzņēmējiem un jauniešiem, lai
viņi izprastu, ka ir viens otram noderīgi.

Man ļoti gribētos ticēt, ka nākamvasar
novada skolēniem būs vēl plašākas
iespējas vasarā strādāt.»

Iemācās iejūtību

Kristīne un Amanda šovasar strādā
novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā «Kalnciems». Viņu
pienākums ir ravēt, laistīt puķes, grābt
lapas, mazgāt logus, kā arī palīdzēt
aprūpēt centra klientus. Abas meitenes
ar darbu ir apmierinātas un atzīst, ka
tas ļauj veidot savu viedokli par to, kā
notiek naudas pelnīšana un kāda ir pašu
nopelnītās naudas vērtība. Amanda
neslēpj – pirms sākusi strādāt, naudas
vērtību līdz galam nav izpratusi. Vienlaikus abas meitenes iepazīst arī sociālā
darba jomu – viņas atzīst, ka nākotnē
sevi redz strādājam šajā jomā. Kristīne
pieļauj, ka varētu kļūt par medmāsu
vai sociālo darbinieci, bet Amandu
pagaidām no darba sociālajā centrā
attur vien maiņu darbs, kas nozīmē arī
darbu nakts stundās.
SARC «Kalnciems» vadītāja Ivita
Jansone spriež, ka viens no lielākajiem
ieguvumiem, skolēniem strādājot centrā, ir tas, ka jaunieši mācās kļūt iejūtīgi.
«Vasaras darba laikā skolēni tiekas ar
centra klientiem, iesaistās pasākumu
un pastaigu organizēšanā, un šajā
mijiedarbībā viņi mācās izpalīdzību un
empātiju pret senioriem un cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, iepazīst to, ka dzīvē
ir arī slimības un sāpes, viņi iemācās
piedāvāt savu palīdzību, būt par atbalstu, kas ir brīnišķīgas īpašības jebkuram
cilvēkam,» saka I.Jansone, piebilstot, ka
jaunieši, kuri vasarā strādā, noteikti kļūst
atbildīgāki. «Viņi iemācās atbildību pret
uzdoto darbu. Tāpat daudziem ir savi
plāni un sapņi, ko vēlas piepildīt, bet ne
vienmēr vecākiem ir iespēja tos realizēt,
tāpēc nopelnītā nauda ir laba iespēja
savu sapņu realizācijai. Paša pelnītajai
naudai ir arī lielāka vērtība – tēriņi tiek
apsvērti rūpīgāk.»

FOTO: Dienas aktivitāšu centrā «Zemgale» trešo vasaru strādā Laura Žaklīna Blukša, kurai
nu jau uztic arī pasākumu organizēšanu un dažādu aktivitāšu vadīšanu. Viņa teic, ka šeit
atgriezīsies arī nākamvasar.

Skolēni gribētu
strādāt ilgāk

Zaļenieku Komerciālās un amatniecības vidusskolas direktore Lilita Leoho,
kuras vadītajā iestādē darbs šovasar tiek
nodrošināts 16 bērniem, darba devējus
aicina nākamgad būt atsaucīgākiem un
piedāvāt darbu skolēniem laukos. «Ir
ļoti daudz skolēnu, kuri vēlētos strādāt,
bet darba vietu diemžēl ir mazāk nekā
pieprasījums pēc tām. Tāpat, manuprāt,
būtu lieliski, ja jauniešiem būtu iespēja
strādāt ne tikai vienu mēnesi, bet ilgāk.
Mūsu nodarbinātajiem skolēniem šis
projekts ļoti patīk, un viņi būtu gatavi
strādāt kaut visu vasaru, taču pagaidām
šādu iespēju nav.»
Daniels un Diāna turpat Zaļeniekos
šogad pabeidza 8. klasi, un abi vasarā
strādā savā izglītības iestādē – tikai
katram no viņiem ir atšķirīgi pienākumi. Daniels kļuva par palīgstrādnieku
dienesta viesnīcā, bet Diāna strādā
pirmsskolas izglītības grupās. Viņiem
šī ir pirmā darba pieredze, jo līdz šim
vecuma ierobežojuma dēļ šajā programmā strādāt nevarēja. Diāna ļoti
novērtē iespēju nopelnīt savu pirmo
naudu, saprot, ka, tikai darot darbu,
var saņemt atalgojumu. Viņa uzsver, ka
katram jaunietim būtu jāizmēģina savi
spēki šajā projektā. Arī Daniels neslēpj,
ka viņam patīk pašam nopelnīt strādājot.
Darbs nemaz neesot tik grūts – dienesta
viesnīcā viņš uzkopj telpas un apkārtējo
teritoriju.
Arī Brigita, kura mācās šajā skolā,
šovasar strādā ar bērniem pirmsskolas
grupās. «Mani jaunie darba kolēģi ir
ļoti pretimnākoši, audzinātājas prot korekti un laipni izskaidrot visus darāmos
darbus. Man atliek vien ieklausīties un
censties uzticēto darbu paveikt labi.» Tā
kā Brigitai interesē māksla, viņa savas
iemaņas šovasar var pielietot, radoši
darbojoties kopā ar pirmsskolas grupu
audzēkņiem.

FOTO: Amanda un Kristīne šovasar strādā novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā «Kalnciems». Abas meitenes atzīst, ka pēc vasaras darba pieredzes, kad ne tikai ravēts un uzkopta teritorija, bet arī pavadīts laiks kopā ar centra klientiem, apsver savu nākotni saistīt ar sociālo jomu.

Jaunieši piesaista
jauniešus

Dienas aktivitāšu centrā «Zemgale» skolēni strādā ne pirmo gadu, un
centra vadītāja Herta Elza Šalkovska
neslēpj, ka tās jaunās idejas un enerģija, ar kādu skolēni nāk uz darbu, ir
apbrīnojama.
Centra vadītāja jauniešiem uztic ne
vien šādus tādus palīgdarbus, bet ļauj
arī iesaistīties pasākumu rīkošanā un
pat vadīšanā. «Un, ziniet, kāds ir šī
darba rezultāts? Kopš jaunieši iesaistās centra ikdienā, apmeklētāju skaits
pie mums ir audzis. Ja agrāk lielāku
interesi izrādīja seniori, tad tagad varu
teikt, ka jaunieši pie mums nāk arvien
biežāk,» saka H.E.Šalkovska, piebilstot, ka viņa ir ļoti gandarīta, ka skolēni
paši var organizēt savu ikdienu, radoši
pavadīt laiku. «Es tiešām lepojos ar
saviem palīgiem, viņi ir tik pozitīvi,
gudri, zina, ko vēlas dzīvē sasniegt, ir
iemācījušies darīt darbu.»
Nu jau trešo vasaru centrā strādā
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas audzēkne
Laura Žaklīna Blukša, kura atzīst, ka
visvairāk viņu šajā darbā saista dinamika. «Te ne brīdi nav garlaicīgi! Darbs
tiešām ir interesants, un vienlaikus
es iegūstu arī būtisku pieredzi. Esmu
vadījusi un palīdzējusi plānot dažādus
pasākumus, piemēram, Sporta dienu,
mācījusi jauniešiem gatavot gardumus,
vēl plānoju organizēt Kino dienu. Tieši
dažādība mani saista, jo man ir iespēja
būt radošai. Varbūt tas jocīgi skan,
bet šis darbs drīzāk ir kā izklaide, kas
aizrauj katru dienu,» nosaka jauniete,
piebilstot, ka noteikti ir gatava arī nākamgad turpināt darbu centrā.

FOTO: Diānas un Brigitas darba pienākumos šovasar ir palīdzēt rūpēties par mazajiem audzēkņiem Zeļenieku Komerciālās un amatniecības vidusskolas pirmsskolas grupās.

Novada skolēniem ar valsts un pašvaldības
finansiālu atbalstu šovasar ir iespēja strādāt
un iegūt darba pieredzi dažādās jomās:
Novada pirmsskolas izglītības iestādēs – 24 darba vietas
Glūdas PII – 2 vietas, Elejas PII – 4 vietas, Staļģenes PII – 7 vietas, Svētes
PII – 4 vietas, Vircavas PII – 1 vieta, Zaļenieku PII – 6 vietas;
Zaļenieku Komerciālajā un amatniecības vidusskolā – 10 darba vietas
dienesta viesnīcā – 6 vietas, pavāra palīgiem – 4 vietas;
Izglītības pārvaldes jaunatnes darbā un mūžizglītībā – 3 darba vietas;
Tūrisma informācijas punktos un pašvaldības kancelejā – 9 darba vietas
Elejas muižas Tējas namiņā – 3 vietas, Zaļenieku muižā – 2 vietas, Lielvircavas
muižā – 1 vieta, Lielplatones muižā – 2 vietas, pašvaldības kancelejā – 1 vieta;
Labklājības pārvaldes sociālās aprūpes un rehabilitācijas centros
un aktivitāšu centros – 24 darba vietas
SARC «Kalnciems» – 5 vietas, SARC «Eleja» – 10 vietas, AC «Līvbērze» – 3 vietas, AC «Zemgale» – 3 vietas, AC «Kalnciems» – 2 vietas, AC «Tīreļi» – 1 vieta.

ZIŅAS

Augustā svinēt aicina trīs muižas
1.lpp.
«Šogad svinēsim visas dienas garumā! Dienas pirmā daļa būs veltīta
keramikas simpozija «Mālēdiens»
noslēgumam – vēlajām brokastīm,
kur dažādu pasaules virtuvju ēdieni
tiks servēti uz divu nedēļu laikā radītiem mākslas darbiem. Jāuzsver, ka
šai aktivitātei nepieciešama obligāta
rezervācija. Savukārt no pulksten 17
muiža gaidīs viesus uz koncertu, radošām darbnīcām, izstādi un vakariņām,
kuras šoreiz piedāvās vairāki pavāri.
Pasākuma kulminācija gaidāma pēc
pulksten 21, kad paredzēts ugunsskulptūru dedzināšanas noslēgums.
Ieeja pasākumos ir par ziedojumiem,»
stāsta biedrības «Radošuma meka»
pārstāve A.Avotniece.
Savukārt 25. augustā Lielplatones
muižā uz balli aicina pats barons
Lībhābers. Šogad, kad Latvija svin
savu simtgadi un Lielplatones muiža
atzīmē savu 280. gadadienu, Lielplatones muižā atskanēs svētku fanfaras – tā svinēs savus pirmos muižas
svētkus. Svētku programma sāksies
pulksten 15.
«Apmeklētājiem būs iespēja iesaistīties dažādās radošās darbnīcās,
baudīt senās mūzikas grupu «Musica
Fresca» un vēsturisko deju kolektīva
«Senvedere» priekšnesumus, apskatīt
izstādes «Karaļa krāsnkuris» un «Cilvēka pieskāriens laikmetam». Tāpat

varēs iegādāties dažādas piemiņas
lietas un doties neaizmirstamā pastaigā
pa Mīlestības aleju… Ar ko? Lai tas
pagaidām paliek noslēpums! Jāpiemin, ka pasākumā tiks godināti abu
izstāžu veidotāji un atbalstītāji. Izstāde
«Karaļa krāsnkuris» apkopo aizgājušo
laiku liecības – mīlestības vēstules,
aploksnes, veidlapas no Lopkopības
izmēģinājumu stacijas, kā arī vēl daudz
citu vērtību. Vēstules un dokumentus
muižā atradām pērnajā gadā, kad tika
restaurēta podiņu krāsns barona telpā.
Atrastās liecības atputekļojām, sagludinājām un izveidojām izstādi, kas
Lielplatones muižas salonā apskatāma
līdz pat rudenim. Otra izstāde tapusi
jūlijā ar Lielplatones muižas labvēļu
atbalstu, kuri ziedoja dažādas savas
privātās laika liecības,» stāsta Lielplatones muižas Tūrisma informācijas
centra vadītāja Ingūna Pranka.
2018. gads ir Eiropas kultūras
mantojuma gads, kad muižām tiek
pievērsta īpaša uzmanība, turklāt
septiņas Jelgavas novada muižas –
Lielplatones, Lielvircavas, Zaļenieku,
Abgunstes, Berķenes, Blankenfeldes
un Elejas muižas Tējas namiņš – piedalās Baltijas valstu muižu apceļošanas
akcijā, kas nodrošina muižām ievērojamu tūristu pieplūdumu, informē
pašvaldībā.
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Retro motociklisti,
radošas darbnīcas un
mūzika «Viesu līčos»

JNZ

Bērni un jaunieši aicināti
piedalīties «Dzejas slamā»

FOTO: Arī pagājušajā gadā novadā notika retro motociklu orientēšanās sacensības. Dienas
laikā ar retro motocikliem tika apbraukātas vairākas Jelgavas novada muižas, kur sacensību
dalībnieki tika iesaistīti atraktīvos konkursos un paraugdemonstrējumos. Pasākumā piedalījās
47 motociklu ekipāžas un 64 dalībnieki.

Konkursam «Dzejas
slams», ko organizē Jelgavas novada Kultūras
pārvalde sadarbībā ar
Jelgavas pilsētas bibliotēku, aicināti pieteikties
novada bērni un jaunieši
vecumā no 7 līdz 25 gadiem.

Jūlija beigās atpūtas kompleksa «Viesu līči» saimnieki
Jaunsvirlaukas pagastā
ikvienu interesentu aicina uz
muzikālu, radošu un izklaidējošu pēcpusdienu. 28.
jūlijā «Viesu līčos» noritēs trīs
dažādi pasākumi: kultūras
programma sāksies pulksten 15, kad viesiem būs
iespēja vērot un piedalīties
koka un metāla meistarklasēs, pulksten 17 brīvdabas
estrādē uzstāsies novada
folkloras kopa «Dālava»,
bet pulksten 19 atpūtas
kompleksā ieradīsies retro
motociklu ekipāžas.

Konkursa mērķis ir iedvesmot
jauniešus dzejošanas priekam, atklāt
mūsu novada jaunos talantus un radīt interesi par dzeju un grāmatām.
Dalība konkursā arī attīsta un pilnveido publiskās uzstāšanās prasmes.
Lai pieteiktos konkursam, līdz 1.
augustam pa e-pastu gramatusvetki@gmail.com jānosūta savas dzejas

piemērs (vēlams – divi dzejoļi). Apstiprinājumu par dalību pretendents
e-pastā saņems līdz 17. augustam.
Konkurss norisināsies Grāmatu
svētku laikā – 8. septembrī Glūdas
pagasta Nākotnē. Tas tiks veidots
no trīs uzstāšanās raundiem, kuros
dalībniekiem būs jārunā pašsacerētie dzejoļi. Konkursā tiks vērtēts
gan izpildījums, gan dzejas saturs
un stils.
Plašāka informācija par konkursa
norisi pieejama pie Jelgavas novada
Kultūras pārvaldes kultūras darba
organizatores Neldas Ķikutes pa
tālruni 29151326 vai e-pastu gramatusvetki@gmail.com.
JNZ

ESF projekts «Slimību profilakse un veselības
veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā» (Nr. 9.2.4.2/16/I/033)
vasaras sezonu Jelgavas novadā turpina ar vairākām nometnēm.
• Dienas nometne bērniem Līvbērzē, Skolas ielā 10 – no 23. līdz 27. jūlijam.
Tajā bērni iepazīs sevi un atklās jaunas savas personības šķautnes caur dažādām nodarbībām: psihologa, deju skolotāju, radošajām nodarbībām dažādu speciālistu vadībā. Nometne
darbosie s no pulksten 9 līdz 16, dalībniekiem divreiz dienā tiks nodrošināta ēdināšana.
Pieteikties nometnei var 9–14 gadus veci bērni. Nometne visiem ir bez maksas.
• Diennakts nometne bērniem – no 30. jūlija līdz 3. augustam.
Tā norisināsies ārpus novada teritorijas gleznainā vietā, kur aicināti bērni no 8 līdz 12 gadu
vecumam. Nometnes dalībnieki izbaudīs iespējas dabā – būt fiziski aktīviem, attīstīt sevī
radošumu un uzņēmību. Visas nodarbības un ēdināšana dalībniekiem – bez maksas. Uz
nometnes vietu tiks organizēts bezmaksas transports.
• Diennakts nometne bērniem Zaļeniekos (Zaļenieku Komerciālās un amatniecības
vidusskolas telpās) – no 13. līdz 15. augustam.
Tajā 10–14 gadus veci bērni varēs veicināt savu resursu un vērtību apzināšanos, kā arī attīstīt
sadarbības prasmes un veidot pozitīvu motivāciju turpmākai dzīvei. Dalība nometnē bez maksas.
• Sieviešu vasaras skola, kas norisināsies atpūtas bāzē pie jūras no 13. līdz 15. augustam,
katra dalībniece varēs iepazīties ar veselīgu dzīvesveidu, iepazīt savu sievišķību un iegūt
daudz citu zināšanu. Vasaras skolā gaidītas sievietes vecumā no 30 līdz 50 gadiem, lai atrastu
ceļu pie sevis. Uz vasaras skolas vietu tiks organizēts transports. Dalībniecēm uzturēšanās
un nodarbības ir bez maksas.
Jelgavas novada iedzīvotāji gaidīti uz bezmaksas laivu braucieniem:
• 9. augustā no pulksten 11 līdz 16. Maršruts pa Svētes upi: Vētras (Jēkabnieki)–Svētes
muiža (apstāšanās vieta, pikniks aptuveni 1h)–Kalna Būriņi (Jelgava);
• 10. augustā no pulksten 11 līdz 16. Maršruts pa Tērvetes upi: Zemgales ciems–Tušķi–tālāk
pa Svēti līdz Apiņiem (netālu no Vārpas ciema – labiekārtota vieta, kur būs iespēja sarīkot pikniku).
Organizatori nepieciešamības gadījumā paredz noorganizēt transportu nokļūšanai uz laivošanas vietu no pagastiem.
Iegūt sīkāku informāciju un pieteikties nometnēm un laivu braucieniem var pie Jelgavas
novada pašvaldības veselības veicināšanas speciālistes Innas Legzdiņas pa e-pastu
inna.legzdina@jelgavasnovads.lv vai tālruni 25627518 (darba laikā).

Ideja atpūtas kompleksā organizēt
daudzpusīgu kultūras programmu
pieder kompleksa saimniekam Modrim
Jansonam. «Šis ir Latvijas simtgades
gads, un arī mums gribas vasaru padarīt
daudzpusīgāku un neierastāku. Jau pērn
ar mērķi saviem viesiem piedāvāt ne
vien ēdināšanas pakalpojumus un naktsmītnes, bet arī organizēt kultūras pasākumus uzbūvējām brīvdabas estrādi. Tur
rudenī norit Ražas svētki, sadarbībā ar
novada amatierkolektīviem esam uzsākuši pasākumu ciklu, kad ik sestdienu
pie mums muzicē vai dejo kāds novada
kolektīvs, bet esam apņēmušies kultūras
dzīvi padarīt vēl krāsaināku, tādēļ jūlija
beigās organizēsim muzikāli radošu

pēcpusdienu,» stāsta M.Jansons.
No pulksten 15 atpūtas kompleksā
būs iespēja sekot līdzi Rīgas Mākslas
un mediju tehnikuma Koka mākslas
un metālmākslas nodaļas audzēkņu
paraugdemonstrējumiem un meistarklasēm. Apmeklētājiem būs iespēja arī
pašiem izveidot savu koka vai metāla
skulptūru. «Kad dažādos pasākumos
piedāvā vērot koka un metāla meistarklases, skatītāji kļūst par lieciniekiem
nelielu priekšmetu vai skulptūru tapšanai. Bet mēs vēlamies parādīt ko iespaidīgāku, tādēļ Rīgas Mākslas un mediju
tehnikuma audzēkņi no koka un metāla
radīs lielformāta priekšmetus. Līdzās
paraugdemonstrējumiem interesenti
varēs arī paši izmēģināt roku virpošanā
vai kalšanā, radot sev kādu suvenīru,»
stāsta Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma nodaļas vadītājs Arvīds Verza.
Kopš jūnija un līdz pat septembra
beigām sestdienās «Viesu līču» brīvdabas estrādē uzstāsies Jelgavas novada
pagastu amatiermākslas kolektīvi.
Gandrīz katru sestdienu konkrētā laikā
kāds no novada pagastiem ir sagatavojis
savu kultūras programmu, priecējot
skatītājus. Ierasti koncerti ilgst aptuveni
stundu, un tajos piedalās ne vien dziedātāji un dejotāji, bet arī teātri un folkloras
kopas. Ieeja uz katru koncertu ir bez
maksas. 28. jūlijā atpūtas kompleksā
uzstāsies folkloras kopa «Dālava» no
Svētes pagasta.
«Aicinām ne tikai mūsu viesus, bet

arī novada iedzīvotājus sestdienās atrast
laiku un iespēju atbraukt, lai redzētu,
cik radoši cilvēki mūsu novadā dzīvo,»
aicina M.Jansons.
Savukārt vakarpusē, pulksten 19,
kompleksā tiks organizēts retro motociklu orientēšanās pasākuma noslēgums. Šis būs jau otrais gads, kad mūsu
novadā norisināsies retro motociklu
sacensības. To idejas autori ir Lāču
ģimene no Vircavas pagasta. Ģimene
aicina atsaukties ikvienu interesentu,
kuram ir vēlme piedalīties sacensībās.
Vienīgais nosacījums – dalībniekam
jābūt senam motociklam. «Šī gada sacensību moto ir «Baudi nesteidzoties».
Dalībnieku starts, kā ierasts, būs Vircavā, dienas laikā dalībnieki apbraukās un
iepazīs Jelgavas novada mājražotājus un
amatniekus, bet sacensību noslēgums un
ekipāžu apbalvošana šogad notiks «Viesu līčos». Šis ir interesants pasākums ne
vien dalībniekiem – tāds tas noteikti būs
arī «Viesu līču» apmeklētājiem, jo, kad
ekipāžas būs finišējušas, būs iespēja tās
visas arī aplūkot. Piemēram, pērn sacensībās piedalījās 47 motociklu ekipāžas.
Iedomājieties, kas par iespēju – uzreiz
apskatīt teju 50 dažādus retro motociklus!» saka retro motociklu sacensību
organizētājs Artūrs Lācis.
Par iespēju piedalīties retro motociklu
sacensībās var uzzināt, zvanot Artūram
pa tālruni 29211997.
JNZ

Jauniešiem iespēja doties uz bezmaksas nometni
No 7. līdz 12. augustam
Kuldīgas novada Pelčos
norisināsies starptautiska
mediju nometne «Young
Media Sharks», kur spējīgākie jaunieši no Baltijas
nedēļas garumā gūs unikālas zināšanas un praktiskas
iemaņas mediju jomā. Bezmaksas nometnei aicināti
pieteikties arī Jelgavas
novada jaunieši.
Organizatoru pārstāve Laura Lauziniece stāsta, ka viens no jaudīgākajiem
pasniedzējiem nometnē būs Somijas
«YLE TV» populārā jauniešu portāla
«Kioski» redaktors Antti Hirvonens,
kas vadīs meistarklasi jauniešu medija
izveidē.
Nometnes dalībniekiem būs unikāla
iespēja praktiski apgūt zināšanas spilgtāko Latvijas un ārzemju profesionāļu

vadībā, uzzināt viņu pieredzi un gūt ieskatu nozares aizkulisēs. Šogad «Young
Media Sharks» nometnes pasniedzēji
būs ASV reklāmas aģentūras «Back
yard Productions» izpildproducents
Kris Mathurs, Somijas «YLE TV»
jauniešu portāla «Kioski» redaktors
A.Hirvonens, radio ētera personība
Toms Grēviņš, karikatūrists Gatis Šļūka,
mūzikas producents DJ Rudd, «Ir»
žurnāliste Ieva Alberte, videooperators
Dāvis Doršs, radio personība Justīne
Savitska, «Re:Baltica» žurnāliste Lote
Lārmane, režisore Madara Dišlere,
izaugsmes treneris Niks Matusevičs,
filmas «Kriminālās ekselences fonds»
komandas pārstāvis Sergejs Timoņins
un citi. Šogad, Latvijas jubilejas gadā,
īpašajā vakarā ar jauniešiem tiksies
Latvijas mediju leģenda – žurnālists
Dainis Īvāns.
Pateicoties galvenajiem projekta
atbalstītājiem – Vācijas Federālajai

ārlietu ministrijai un Kuldīgas domei
–, jauniešiem dalība nometnē būs bez
maksas. Tiks nodrošināta arī dzīvošana
un ēdināšana nometnes norises vietā,
kā arī filmēšanas un montāžas tehnika
praktiskajiem darbiem.
Pieteikties nometnei var līdz 22.
jūlijam projekta mājaslapā YoungMediaSharks.eu. Jauniešus izvērtēs pēc radošā uzdevuma un motivācijas vēstules.
«Young Media Sharks 2018» organizatori ir «Avantis» radošā direktore
Ilona Bičevska un Pieci.lv izveidotājs
Kārlis Dagilis, nometnes galvenais
finansētājs – Vācijas Federālā ārlietu
ministrija, atbalsta Kuldīgas pilsēta,
«JC Decaux», biznesa, mākslas un
tehnoloģiju augstskolas «RISEBA»
Audiovizuālās mediju mākslas katedra,
mediju portāls Pilseta24.lv un Latvijas
Pašvaldību izpilddirektoru asociācija.
JNZ

4 2018. gada jūlijs

NOTIKUMI
Pasākumi

Elejā

 27. jūlijā – brīvdabas kino vakars gan lieliem, gan maziem: pulksten
20 – filma bērniem un visai ģimenei «Paradīze ‘89»; pulksten 22 – filma
pieaugušajiem (16+) «Kriminālās ekselences fonds». Ērtībai aicinām līdzi
ņemt savu pledu, spilvenu vai salokāmo krēslu. Ieeja – bez maksas (Elejas
muižas parkā).

Glūdā

 Visu vasaru – izstāde «Mana mandala relaksācijai» (saieta namā).

Jaunsvirlaukā

 Līdz 30. jūlijam – mākslinieces Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde «Ziedu
balle». Ieeja – bez maksas (IKSC «Līdumi»).
 Līdz 30. jūlijam – Austras Strazdiņas zīmējumu izstāde (IKSC «Līdumi»).
 22. jūlijā pulksten 18.30 – sporta deju kluba «Lielupe» vasaras nometnes
noslēguma koncerts. Ieeja – bez maksas (IKSC «Līdumi»).
 Līdz 28. jūlijam – Dzirnieku bibliotēkas lasītāju fotokonkursam «Jelgavas
novada upes» iesniegto darbu izstāde (Dzirnieku bibliotēkā).
 Līdz 28. jūlijam – fotoizstāde «Latvijas upes – Latvijas simtgadei» (aktivitāšu centrā «Jaunlīdumi»).

Kalnciemā

 1. augustā pulksten 8 – Kalnciema pagasta senioru brauciens uz
Ventspili. Iepazīšanās ar maršrutu un apskates vietu apmaksa – Kalnciema
bibliotēkā līdz jūlija beigām.
 Līdz 31. augustam – Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas
Kalnciema mācību punkta audzēkņu darbi «Eiropas Savienības dalībvalstis
mūsu skatījumā». Pedagoģe – Ilona Mellupa (Kalnciema bibliotēkā).

Lielplatonē

 21. jūlijā no pulksten 15 – Lielplatones pagasta svētki «Vasaras elpa
2018». Programmā: no pulksten 15 līdz 20 – radošās darbnīcas, mājražotāju tirdziņš, piepūšamās atrakcijas bērniem, bērniem izjādes ar poniju (par
maksu); pulksten 16 – flamenko deju kluba «Duende» koncerts; pulksten
18 – Rīgas Dramaturgu teātra izrāde: H.Paukšs «Vai mana cūka pie jums
nav bijusi?»; pulksten 20 – pudeļu un glāžu šovs; pulksten 21 – svētku
koncerts ar grupu «Simple Man». Ieeja – bez maksas.

Līvbērzē

 Jūlijā – tematiska izstāde «Vasara – atvaļinājumu un ceļojumu laiks»
(Līvbērzes bibliotēkā).
 4. augustā – 13. pagasta svētki. Sākums pulksten 12 pagasta estrādē;
dienas gaitā – radošas nodarbības, koncerti un sportiskas aktivitātes. Svētki
noslēgsies ar koncertu un zaļumballi.

Sesavā

 19. jūlijā pulksten 17 – bērnu pasākuma «Četru mēnešu spēļu maratons» 4. posms «ŠoKoLāDe». Tiekamies pie Bērvircavas tautas nama
lielā ozola.
 Līdz 9. septembrim – Līgas Mickēvičas austo mandalu izstāde «Sajūtu
saules» (Sesavas bibliotēkā).

Svētē

 Svētes pagasta iedzīvotāji aicināti piedalīties izstādes «Svēte cauri gadu
simtam» veidošanā. Pagasta iedzīvotāji aicināti palūkoties savos albumos
– iespējams, tur ir senas fotogrāfijas no dažādiem notikumiem (kāzām,
kristībām, iesvētībām, kolhoza pasākumiem vai kādiem citiem senākiem
notikumiem), kā arī dažādām vietām pagastā, kas laika gaitā ir mainījušas
savu izskatu, veidolu, identitāti vai arī aizgājušas nebūtībā, ar kurām jūs
labprāt padalītos. Jūsu fotogrāfijas tiks nokopētas, palielinātas, un oriģināls
atdots īpašniekam. Izstādi plānots atklāt 17. novembrī pēc svētku koncerta.
Ceru uz lielu atsaucību un gaidu zvanus pa tālruni 27234198 (Sandra).
 21. jūlijā pulksten 11 – ikgadējā Ģimeņu atpūtas un sporta diena.
Reģistrēšanās – no pulksten 10.30. Dažādas aktivitātes gan komandām,
gan individuāli visām vecuma grupām. No pulksten 11 līdz 15 – dažādu
izklaides pasākumu programma bērniem (Svētes pamatskolas sporta
laukumā).
 25. jūlijā – brauciens uz Likteņdārzu. Izbraukšana no Jēkabniekiem
– pulksten 9. Transports piestās arī autobusu pieturā pie Svētes pamatskolas un Jelgavā pie bērnu un jauniešu centra «Junda» Pasta ielā 32.
Pieteikties braucienam var pa tālruni 27632152, 29585778 vai Svētes
vai Jēkabnieku bibliotēkā.
 28. jūlijā pulksten 13 – ikgadējās Jelgavas novada vasaras orientēšanās
sacensības jauniešiem «Netradicionālās orientēšanās sacensības 2018».
Sacensībām aicinātas pieteikties jauniešu komandas piecu dalībnieku
sastāvā no Jelgavas novada, Ozolnieku novada, kā arī jauniešu komandas no citām Latvijas vietām. Pieteikums par dalību sacensībās jānosūta
pa e-pastu janis.zarins@jelgavasnovads.lv vai jāpiesakās pa tālruni
27632152 (Jānis) (Jēkabniekos).
 1. augustā – Svētes pagasta senioru ekskursija. Maršruts: Mālpils muiža–Ķeipene–Sergeja Eizenšteina komunikāciju centrs–Ķeipenes piparkūkas–Likteņdārzs. Maksa par ekskursijām – 13 eiro no personas. Iespēja
pusdienot leģendārajā «Klidziņā» pie Skrīveriem (maksā pats). Pieteikties
ekskursijai var pa tālruni 27234198 (Sandra) līdz 30. jūlijam.

Valgundē, IKSC «Avoti»

 25. jūlijā pulksten 17 – Andreja Ēķa komēdija «Blēži» (12+). Ieeja – 2 €.

Vircavā

 21. jūlijā – Vircavas pagasta svētki. Pulksten 15 – svētku svinīgā atklāšana Vircavas muižas parkā pie estrādes un svinīgais svētku gājiens cauri
parkam uz stadionu. Programmā: 20 lielās koka spēles, putu ballīte, «Mūsu
zoo», «Remoss» aktivitātes, piepūšamās atrakcijas, veselības vingrošana
un konsultācijas par veselīgu dzīvesveidu. Pulksten 17 – ģimeņu stafete;
pulksten 18.30 – loterija; pulksten 19 – svētku zupa; no pulksten 20 līdz
24 – lustes kopā ar šlāgermūzikas grupu «Apvedceļš».
 28. jūlijā pulksten 20 – Andreja Ēķa komēdija «Blēži». Negodīga ierēdņa, ārštata aktrises, dedzīga alūksnieša un ietekmīgas biznesa sievietes
mīlas četrstūris – tas varētu būt nopietni, ja vien nebūtu tik smieklīgi. Ieeja
– 3 € (Vircavas t/n).
 Katra mēneša pēdējā sestdienā pulksten 18 – atklātais zoles turnīrs
(sporta hallē).
 Līdz 26. jūlijam – Ilzes Zeimules-Stepanovas gleznu izstāde «Impulss».
Tikšanās ar autori – 26. jūlijā pulksten 13 (Vircavas bibliotēkā).

Zaļeniekos

 8. augustā – Zaļenieku senioru ekskursija pa Kurzemi līdz Rojai (jūra).
Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 28473356 (Helena).
«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
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Svinēsim Lielupes krasta svētkus!
Jelgavas novada iedzīvotāji 11. augustā aicināti uz
Kalnciemu, lai kopīgi svinētu Lielupes krasta svētkus. Svētki pie Kalnciema
pagasta pārvaldes sāksies
pulksten 16, bet pulksten
21.30 notiks zaļumballe kopā ar grupu «Baltie
lāči». Svētkos būs Jelgavas
novada upju fotoizstāde,
putu ballīte, jahtu defilē
Lielupē, koncerts, ugunsšovs un citas aktivitātes.
Bet no pulksten 8 līdz 13
makšķerēšanas entuziasti
aicināti piedalīties copēšanas sacensībās «Lielā
zive mazo zivi...» pie laivu
piestātnes Kalnciemā.
«Latvijas simtgades birojs pašvaldības visā Latvijā 100 dienas pirms
Latvijas simtgades, kas ir 11. augustā,
aicina vienlaikus rīkot simtgades zaļumballi. Jau iepriekš bija ideja par
Lielupes krasta svētkiem Kalnciemā,
kas atrodas mūsu diženās upes krastā,
tādēļ novada ļaudis un ciemiņus pulcinām uz Lielupes krasta svētkiem ar
zaļumballi,» saka novada pašvaldības
Kultūras pārvaldes kultūras darba
speciāliste Nelda Ķikute.

15 jahtu defilē
programma

Lielupes krastā pie pagasta pārvaldes Kalnciemā svētku apmeklētāji gaidīti no pulksten 16 – tur būs
radošās darbnīcas, piemēram, papīra
kuģīšu locīšana. Gatavojoties Latvijas
dzimšanas dienai, interesentiem būs
iespēja izgatavot arī latvisku piespraudi. No pulksten 16 līdz 18 bērniem būs
iespēja izbaudīt putu ballītes priekus,
bet no pulksten 17.30 līdz 18.30 Lielupē iecerēts jahtu defilē, ko organizēs
Jelgavas jahtklubs. «Pirms pieciem
gadiem Jelgavas jahtklubā atjaunojām
tradīciju organizēt divu dienu Kalnciema regati, kur sacensības notiek
četros posmos no Jelgavas jahtkluba
līdz Kalnciemam un atpakaļ. Pirmajā
posmā sacensības notiek no Jelgavas
līdz Svētes ietekai Lielupē, tālāk – no
šīs ietekas līdz Kalnciemam. Tur noslēdzam pirmās dienas sacensības un
esam iecerējuši Lielupes krasta svētku
dalībniekus priecēt ar jahtu defilē jeb,
kā es saku, jahtu dancošanu. Ceram
uz labu laiku, nelielu vējiņu, lai varam
jahtu buras parādīt visā krāšņumā,»
saka Jelgavas jahtkluba vadītājs
Aleksandrs Jakovļevs, piebilstot, ka
uz defilē Lielupē varētu ierasties 15
jahtas. Nākamajā dienā jahtu regate
tādos pašos posmos veiks atpakaļceļu
uz Jelgavu.

FOTO: Kalnciemā jau šobrīd norit aktīva gatavošanās Lielupes krasta
svētkiem. Speciāli svētkiem pašu spēkiem top laipa uz pontoniem,
kas tiks novietota Lielupē blakus pērn izbūvētajai laivu piestātnei.
Kalnciema pagasta pārvaldes vadītājs Dainis Keidāns stāsta, ka
laipa izbūvēta, lai atvieglotu jahtu regates dalībnieku nokļūšanu
krastā, tāpat no šīs laipas svētkos Lielupes ūdeņos paredzēts palaist
13 latvju zīmes.

Svētku koncertā –
par vērtībām

Pulksten 19 uz svētku skatuves
notiks koncerts, kurā piedalīsies
Jelgavas novada folkloras kopas,
Kalnciema krievu koris un aktrise
Zane Jančevska ar pavadošo grupu.
«Lielupes krasta svētki notiks tieši 100
dienas pirms Latvijas 100. dzimšanas
dienas, tāpēc mēs šajos svētkos akcentēsim Latvijas simtgades vērtības.
Gatavojoties svētku koncertam, ar
videomākslinieku Jēkabu Vilkārsi
apbraukājām visus 13 Jelgavas novada pagastus, tikāmies ar vietējiem
iedzīvotājiem, runājot par Latvijai
svarīgām vērtībām. Piemēram, Platonē mācītājs Jānis Tālums stāsta
par garīgajām vērtībām, Līvbērzē
tikāmies ar vienu no atmodas laika
karoga masta veidotājiem, kurš
lepojas ar mastā iestrādātu ausekļa
zīmi. Koncertā sadzirdēsim stāstus
par ģimeni, mākslu un tradīcijām kā
vērtību,» atklāj svētku koncerta režisore Antra Leite-Straume. «Šobrīd
no dabai draudzīga materiāla tiek darinātas latvju spēka zīmes – tās īpašā
rituālā atdosim Lielupes plūdumam,»
stāsta režisore, piebilstot, ka koncerta
noslēgumā iecerēts arī ugunsšovs.

Varēs piedalīties
gadsimta copē

Svētku laikā sadarbībā ar Jelgavas
novada Sporta centru no pulksten 8
līdz 13 notiks makšķerēšanas sacensības gadsimta cope «Lielā zive mazo
zivi...». Pulcēšanās – Kalnciemā pie
laivu piestātnes no pulksten 8, pulksten 13 notiks lielo un mazo lomu
svēršana un apbalvošana. Piedalīties
sacensībās var ikviens, līdzi jābūt

savam ekipējumam. Dalībniekiem
gan lūgums sacensībām iepriekš
pieteikties pie sava pagasta sporta
pasākumu organizatora.

Vēl ir iespēja nobalsot par
labāko upes foto

Pavasarī novada iedzīvotāji tika
aicināti piedalīties fotokonkursā
«Jelgavas novada upes», iesūtot
fotogrāfijas, kurās redzamas lielākas
un mazākas novada upes dažādos
gadalaikos. Katra bibliotēka jau
iepriekš rīkoja konkursam iesniegto
darbu izstādi, kurā bibliotēkas apmeklētāji noteica, viņuprāt, labākās
bildes. Pēc iedzīvotāju balsojuma
38 izvirzītās fotogrāfijas šobrīd
ievietotas Jelgavas novada pašvaldības facebook.com lapā, lai līdz 1.
augustam ikviens varētu nobalsot
par kādu no tām, tā izraugoties 20
darbus, kas svētku laikā tiks eksponēti izstādē. Labāko darbu autori
svētku laikā saņems pašvaldības
sarūpētas balvas.
Lielupes krasta svētki Kalnciemā
noslēgsies ar zaļumballi, par kuras
atmosfēru gādās grupa «Baltie lāči».
Šobrīd aicināti atsaukties amatnieki, kuri gatavi piedalīties svētku tirdziņā, un uzņēmēji, kuri 11. augustā var
nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus
svētku apmeklētājiem. Interesenti var
pieteikties pie Kalnciema kultūras
nama vadītājas Daces Dalgās pa
tālruni 29100948.
Visi pasākumi Lielupes krasta
svētkos ir bez maksas. «Aicinām ikvienu novada iedzīvotāju un ciemiņu
11. augustā izjust kopību, gaidot
Latvijas simtgadi,» piedalīties aicina
organizatori.

Orientieristiem medaļas «Kāpā», Lietuvā un Polijā
Jelgavas novada Sporta
centra (JNSC) orientieristiem jūnija beigas un jūlija
sākums bijis sacensībām
bagāts. Mājās pārvestas
dažāda kaluma medaļas
un uzkrāta jauna pieredze
vienās no lielākajām Polijas sacensībām.
JNSC orientēšanās trenere Krista
Strautniece stāsta, ka no 21. līdz 24.
jūnijam mūsu orientieristi Lietuvā, Ignalinas apkārtnē, startēja orientēšanās
sacensībās «Takas 2018». «Kopumā šīs
jauniešiem bija izdevušās sacensības, jo
četru dienu kopvērtējumā tika izcīnītas
trīs godalgotas vietas, bet vēl trīs jaunieši iekļuva pirmajā sešniekā,» stāsta
trenere. Vislabāko rezultātu sacensībās
H-10 grupā uzrādīja Emīls Vilkaušs,
izcīnot 1. vietu, 1. vieta arī Gustavam
Plonim H-12A grupā, bet trešo medaļu
Jelgavas novadam šajās sacensībās
sarūpēja Māra Segliņa – viņai bronzas
medaļa D-12A grupā. Vēl šajās sacensībās H-14 grupā Jēkabam Segliņam
5. vieta, D-10 grupā Luīzei Purainei
un D-12A grupā Ilzei Jumiķei 6. vieta.
Bet jūnija noslēgumā Jelgavas nova-

da orientieristi startēja Baltijas lielākajos orientēšanās svētkos – sacensībās
«Kāpa 2018», kas šogad no 29. jūnija
līdz 1. jūlijam sportistus pulcēja piejūras mežos Pāvilostas pusē. K.Strautniece piebilst, ka šajās sacensībās par
uzvaru cīnījās ap 1900 dalībnieku no
19 valstīm. JNSC «Kāpā» pārstāvēja
vairāk nekā 30 jauno orientieristu
dažādās vecuma grupās, un vairāki no
viņiem trīs dienu kopvērtējumā tika
labāko sešniekā. Medaļas M-10 grupā
izcīnīja Ralfs Prauliņš (1. vieta), W-10
grupā – Luīze Plone (3. vieta) un M-16
grupā – Artūrs Freimanis (3. vieta). 5.
vietu šajās sacensībās ieguva divi mūsu
sportisti – M-10 grupā E.Vilkaušs un
M-12 grupā vieglajā distancē Roberts
Blūms.
«Lielākais šīs vasaras piedzīvojums
un reizē vērtīga pieredze jauniešiem
bija brauciens uz Polijas sacensībām
«Wawel cup 2018». Tās no 4. līdz 8.
jūlijam norisinājās Podlesices un Bobolices pils apkārtnē. Šīs ir vienas no
lielākajām Polijas sacensībām, kurās
parasti sacenšas ap 1000 dalībnieku
no 16 valstīm,» stāsta K.Strautniece,
piebilstot, ka apvidus mūsu sportistiem
bija neierasts – ar daudz akmeņiem,

Foto: no Jelgavas novada
Sporta centra arhīva
FOTO: Ralfs Prauliņš Baltijas
lielākajos orientēšanās svētkos –
sacensībās «Kāpa 2018» – izcīnīja
1. vietu M-10 grupā, bet nedēļu
vēlāk Polijas sacensībās «Wawel
cup 2018» šajā pašā grupā Ralfam izdevās uzrādīt trešo labāko
rezultātu.
klintīm un kalniem, bet, neskatoties uz
to, vairākiem mūsu jauniešiem izdevās
izcīnīt godalgas. Veiksmīgāka trešā
diena izvērtās L.Plonei W-10 grupā
un Mārai Krūmiņai W-14 grupā – abas
meitenes ieguva 1. vietu. Savukārt
kopvērtējumā M-12 grupā G.Plonis
izcīnīja 2. vietu, M-10 grupā R.Prauliņš – 3. vietu, bet W-10 grupā L.Plone
šajās sacensībās uzrādīja piekto labāko
rezultātu.

