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Popularizējot
Tējas namiņu,
izsludina divus
fotokonkursus

Pasaules latviešu ģimeņu saiets
šogad notiks Zaļeniekos
Foto: athletics.lv/Guntis Bērziņš

Ar mērķi popularizēt
Elejas Tējas namiņu kā tūrisma apskates objektu un
vietu pasākumiem un kāzu
ceremonijām, Jelgavas novada pašvaldība izsludina
divus fotokonkursus. Katrs
konkurss organizēts savā
laikā un ar savu tematiku
– tajos aicināts piedalīties
ikviens interesents. Laureāti balvās saņems dāvanu kartes, un no mākslinieciski kvalitatīvākajām
fotogrāfijām Tējas namiņā
plānots izveidot nelielas
fotoizstādes.
No marta pašvaldība izsludinājusi
fotokonkursu «Tikšanās pie Tējas
namiņa». Tas ir aicinājums ikvienam
fotografēšanas entuziastam notvert
Elejas Tējas namiņa burvību, atraktīvā
un oriģinālā veidā atspoguļot atjaunoto kultūrvēsturisko objektu. Konkursa
nolikums paredz, ka fotogrāfijā jābūt
redzamam ne vien Tējas namiņam,
bet arī vismaz vienam cilvēkam.
Fotogrāfijas konkursam jāiesūta līdz
6. maijam pa e-pastu elejastejasnamins@jelgavasnovads.lv.
Bet, ja esat jaunais pāris, kurš aizvadījis savu īpašo dienu Elejas Tējas
namiņā, vai tikai plānojat to šovasar
darīt, tad pašvaldība no 1. maija aicina
piedalīties fotokonkursā «Elejas Tējas
namiņš kāzu virpulī». Par skaistāko
dienu jaunlaulāto dzīvē noteikti liecina prāvs fotoalbums, kuru pārlapojot
atmiņā var atsaukt brīnišķīgās dienas
notikumus. Izvēlieties savu visatraktīvāko kāzu foto un piesakiet to konkursam! Jāņem vērā, ka iesūtītajām
bildēm jābūt pašu uzņemtām, tās var
iesūtīt gan jaunais pāris, gan ikviens
kāzu viesis – radinieks, draugs, kolēģis. Galvenais nosacījums – fotogrāfijā
jābūt redzamam arī Tējas namiņam.
3.lpp.

Amatnieki un mājražotāji
aicināti pieteikties tirdziņam,
kas notiks Jelgavas novada
svētku laikā –
19. maijā no pulksten 14 līdz 21
Elejas muižas parkā.
Tirdzniecībai ar zemnieku, mājražotāju produkciju un vietējo amatnieku
izstrādājumiem aicināts pieteikties
ikviens interesents, kurš vēlas ar savu
produkciju iepazīstināt tirdziņa apmeklētājus. Pieteikumi tirdzniecībai
tiek gaidīti līdz 10. maijam (ieskaitot).
Pieteikšanās:
• aizpildot elektronisko anketu: https://
goo.gl/forms/dxISyC6mAvo0Y0oF2;
• aizpildot pieteikuma anketu (lejupielādēt anketu var pašvaldības mājaslapā)
un nogādājot to kādā no Jelgavas novada pagasta pārvaldēm vai Jelgavas
novada domē Jelgavā, Pasta ielā 37.
Tirgošanās ar rūpnieciski ražotām plaša
patēriņa precēm netiks akceptēta.
Papildinformāciju par tirdziņu var
iegūt, sazinoties ar uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītāju
Ilzi Matusu pa e-pastu
ilze.matusa@jelgavasnovads.lv
vai tālruni 27234151.

Ar spēcīgu vadmotīvu – «Dievs. Daba. Darbs» – viens no ilggadējākajiem latviešu ģimeņu un līdzcilvēku saietiem «3x3»
aizsāk reģistrēšanos dalībai nometnē, kas šogad noritēs
Jelgavas novada Zaļenieku pagastā no 22. līdz 29. jūlijam.
Nedēļu ilgā nometne ik gadu pulcē ap 400 dalībnieku, lai
caur kopīgām latviskām tradīcijām, kultūras norisēm un
praktiskām nodarbībām uzturētu, izjustu harmoniju ar dabu,
latviskumu un emocionāli stiprinātos vienojošās vērtībās.
«3x3» saieta dalībnieku vecumam nav
ierobežojuma. Saieta mērķis ir rosināt
latvietību, cieņu pret sevi un sev tuvajiem,
mīlestību pret savu tautu un kultūru.
Nometne dod iespēju tautiešiem sanākt
kopā, iepazīstot citam citu, paplašinot
zināšanas par savas tautas tradīcijām,
teiksmām, parašām un kultūrvēsturi.
Tās pamatmērķis ir stiprināt latviskas
ģimenes, sekmēt latviskas draudzības
attīstību un kultūrvidi Latvijā. Pirmais
«3x3» saiets notika 1981. gadā Garezerā,
ASV. Kopš 1990. gada tie tiek organizēti
arī Latvijā, un līdz 2003. gadam notikušas
144 nometnes, iesaistot vairāk nekā 20
tūkstošus dalībnieku.
Šoreiz saiets notiks Zaļeniekos. Ar

Jelgavas novada pašvaldības atbalstu
rīta un pēcpusdienas aktivitātes risināsies
Zaļenieku pamatskolas, kultūras nama
un pagasta pārvaldes telpās. Lai iedzīvinātu Zaļenieku muižu un seno parku,
vakaros un naktīs klātesošie saliedēti
ļausies dejām un stāstiem. Praktisko iemaņu darbnīcās varēs iemācīties darināt
pastalas, gatavot lokus, makšķerēt,
savukārt ģimeņu lekcijās – klausīties par
pāru attiecībām, bērnu audzināšanu un
līdzvērtību ģimenē. Pašiem mazākajiem
nometnes dalībniekiem – bērniem
vecumā no 5 mēnešiem līdz 5 gadiem –
mācīs izzināt dabu, pasauli un sajūtas ar
krāsu, materiālu un skaņu palīdzību, tādā
veidā stimulējot uzmanību, domāšanu

un maņas.
Bērniem un jauniešiem vecumā no 8
līdz 14 gadiem nometnes vadītāji mācīs
izmantot dabas materiālus noderīgu lietu
gatavošanā, pacietības trenēšanu kopīgā
zvejā, sporta aktivitātes ar izdzīvošanas
elementiem un orientēšanos, trenējot
koordinācijas spējas.
Savukārt jaunieši un pieaugušie
varēs apgūt iemaņas dažādu rokdarbu
darināšanā, papildināt vai atsvaidzināt
zināšanas Latvijas un pasaules politiskajos jautājumos, iepazīt savu sirdi un
garu ar deju, dabu un cilvēkus sev apkārt.
Aktivitāšu vadīšanai pieaicināti dažādu jomu lietpratēji no Zemgales un
Jelgavas novada speciālisti. Piemēram,
par sporta aktivitātēm rūpēsies jaunsargu instruktors Oskars Karls, saplūst dejā
aicinās Lilija un Edgars Lipori, viena no
rokdarbu meistarēm Vija Liepa saieta
dalībniekus apmācīs izšūšanā.
«3x3» nometnes tradīcija aizsākusies
1980. gadu pirmajā pusē, kad saieta
dibinātāji vēlējās veidot pasākumus, kas
vieno latviešus svešumā, neaizmirstot

savas saknes, tradīcijas un vērtības. Sākotnēji saiets bija vien kā eksperimentāla
nometne, lai novērotu, kas saista tautiešus. Pieaicinot ieviržu vadītājus, lektorus
un daiļamatu meistarus – pazīstamus latviešu kultūras, politiskos un sabiedriskos
darbiniekus, dažādu profesiju pārstāvjus
ar izglītību un pieredzi attiecīgajā jomā –,
nometne iemantoja izglītojošu un emocionāli vienojošu saturu. Visi, ieskaitot
nometņu vadītājus un organizētājus,
saieta labā strādā bez samaksas. Saieta
«3x3» kustību globāli rosina, koordinē
un atbalsta Pasaules brīvo latviešu apvienības Izglītības padome.
Ik gadu virsvadība un saieta organizēšana tiek nodota kādiem pastāvīgiem,
ilggadējiem dalībniekiem. Šogad tā ir
Barkānu ģimene no Jelgavas. Ilva Mieze-Barkāne aicina ikvienu interesentu
izpētīt nometnes programmu un arī
pašus Zaļenieku iedzīvotājus ļauties un
plānot kādu no dienām veltīt dalībai
nometnē par interesējošu tēmu.
3.lpp.

Aicina uzņēmumus pieteikties skolēnu nodarbinātībai vasarā
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles sākušas
darba devēju pieteikumu pieņemšanu skolēnu nodarbinātības pasākuma īstenošanai 2018. gada vasarā. Jelgavas
novada pašvaldība šovasar plāno nodarbināt 65 skolēnus,
pieejamās vakances reģistrējot NVA. «Mums ir prieks par
novada uzņēmējiem, kuri šajā pasākumā iesaistījās pagājušajā gadā, un arī šogad ceram, ka līdztekus pašvaldībai
aktīvi būs arī novada uzņēmēji, piedāvājot savas vakances
skolēniem,» norāda Jelgavas novada pašvaldības Attīstības
nodaļas sociālo, jaunatnes un nodarbinātības lietu projektu
vadītāja Inese Skromane.
Pašvaldība šovasar plāno nodarbināt
par 14 skolēniem vairāk nekā pagājušajā gadā, paredzot tam papildu finansējumu pašvaldības šī gada budžetā – NVA
darba devējam nodrošinās dotāciju
skolēna mēneša darba algai 50 procentu
apmērā no valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas, savukārt otru pusi
algas skolēnam maksās darba devējs
pats. Skolēna mēneša atalgojumam
par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt
vismaz valstī noteiktās minimālās algas
apmērā – 430 eiro pirms nodokļu
nomaksas. Līdzīgi kā pērn, arī šovasar
pašvaldība skolēniem piedāvās strādāt
skolās, sociālās aprūpes un rehabilitāci-

jas centros, aktivitāšu centros, tūrisma
objektos un citās pašvaldības iestādēs.
«Ceram, ka arī novada uzņēmēji
aktīvi iesaistīsies skolēnu vasaras nodarbinātības programmā. Tā ir iespēja
ne vien piesaistīt finansējumu skolēna
darba algas segšanai, bet arī iegūt
jauniešiem pirmo darba pieredzi un
saskatīt darba iespējas laukos,» norāda
I.Skromane. Jāpiebilst, ka NVA darba
devējam maksās arī dotāciju darba vadītāja atalgojumam. Par 10 skolēnu darba
vadīšanu NVA dotācija darba vadītāja
algai būs valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas apmērā, tātad par
viena skolēna darba vadīšanu dotācijas

apmērs būs viena desmitā daļa no valstī
noteiktās minimālās mēneša darba
algas. Viens darba vadītājs varēs vadīt
ne vairāk kā 10 skolēnu darbu. Tāpat
NVA apmaksās veselības pārbaudes
skolēniem, ja to paredz normatīvie akti
par obligātajām veselības pārbaudēm,
kā arī apdrošinās skolēnus pret nelaimes gadījumiem darba vietās. Savukārt
darba devējs par nodarbināto skolēnu
veiks darba devēja un darba ņēmēja
nodokļu nomaksu.
Darba devējiem jāpiesakās tajā NVA
filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš
plāno izveidot darba vietu skolēnam,
– Jelgavas novada teritorijā esošajiem
uzņēmumiem tas ir Jelgavas NVA

filiālē. Pieteikumu var iesniegt elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko
parakstu, vai klātienē NVA filiālē.
NVA īstenotā aktivitāte «Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs» norisināsies no 1. jūnija līdz
31. augustam, un tajā varēs piedalīties
skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem
(ieskaitot).
Skolēnu pieteikšanās vasaras nodarbinātībai sāksies maijā – aktualitātēm
var sekot līdzi NVA mājaslapā www.
nva.gov.lv.

Jelgavas novada
pašvaldība
informē!

Pārcelta iedzīvotāju
sanāksme
Līvbērzes pagastā!

Līdz ar iespējamo plūdu risku
Jelgavas novada upēs lūgums
iedzīvotājiem rast iespēju iztīrīt
lokālās kanalizācijas, lai mazinātu inficēšanās risku plūdu laikā.

JNZ

Jelgavas novada pašvaldība
informē, ka iedzīvotāju sanāksme, kas bija plānota 29. martā
Līvbērzes pagastā, pārcelta
uz 23. maiju pulksten 18
Līvbērzes kultūras namā.
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SARUNA

Jāmācās ir visu mūžu
«Laiki, kad visu mūžu
nostrādāt vienā darbavietā vienā profesijā bija
prestiži, ir pagājuši – daudzas profesijas zudušas,
ienākot jaunām tehnoloģijām, mainās prasmes,
kas nepieciešamas darbiniekiem, optimizējot
ražošanas procesu, mazinās pieprasījums pēc
darbarokām, un cilvēkiem
jāmeklē jaunas peļņas
iespējas. Arī sabiedrības
attieksme ir mainījusies:
kādreiz uz cilvēku, kurš
vairākas reizes mainījis
darbu, jau skatījās šķībi,
bet tagad ik pēc pieciem,
desmit gadiem nomainīt darbavietu ir norma.
Mēs dzīvojam laikā, kad
nepieciešamība mācīties visa mūža garumā ir
aktuālāka nekā jebkad
agrāk,» norāda Jelgavas
novada pašvaldības Izglītības pārvaldes galvenais
mūžizglītības speciālists
Jānis Erno.
Viņš stāsta, ka šobrīd vairs nav
iespējams ar iegūtu vienu izglītības pakāpi – neatkarīgi, vai tā ir
pamatizglītība, vidējā, profesionālā,
augstākā izglītība – būt pieprasītam
darba tirgū līdz pat pensijas vecumam. «Ir daži arodi, kuros cilvēks
var nostrādāt visu mūžu, piemēram,
ārsts, bet, lai spētu konkurēt, tik un
tā nepārtraukti jāseko līdzi aktualitātēm, jāapgūst jaunas lietas un jāceļ
sava kvalifikācija,» skaidro J.Erno.
Piemēram, virpotājam tagad jāzina
daudz vairāk un jāprot citas lietas
nekā pirms gadiem desmit, šoferim
jāseko līdzi izmaiņām satiksmes noteikumos, jāapgūst jaunas prasības
un tamlīdzīgi.

Jākonkurē ar mašīnām

Profesijas ne tikai izzūd, bet arī
rodas no jauna. Jelgavas novada
mūžizglītības speciālists stāsta, ka
pilsētās arvien labāk var redzēt, kā
notiek automatizācija – pamazām
palielinās tās jomas un darbi, ko
nu cilvēka vietā dara mašīna vai
tehnoloģijas. «Piemēram, banku
politika piespiež cilvēkus arvien
vairāk izmantot internetbankas
pakalpojumus – tikai ar dažiem
klikšķiem pie datora tagad var izdarīt to, ko agrāk bankas filiālē darīja
darbinieks. Lielveikalos ienāk pašapkalpošanās kases, kurās nestrādā
kasieris vai pārdevējs. Tāpat arvien
vairāk ir iespēju automašīnu nomazgāt pašam – pašapkalpošanās
automazgātavās. Arī laukos ir tādas
pašas tendences – līdz ar lauksaimniecības un citas tehnikas progresu
samazinās nepieciešamo darbinieku
skaits: padomju laikos lauku apsaimniekošanā strādāja seši, astoņi
traktori, tika ierīkotas un uzturētas
mehāniskās darbnīcas tehnikas remontēšanai, bet tagad to pašu var
paveikt ar diviem traktoriem. Un
aktuāls kļūst jautājums, ko darīt
cilvēkiem, kuri ir darbaspējas vecumā?» stāsta J.Erno. Viņš uzsver, ka
izeja ir kompetenču pilnveidošana
un jauna darba meklējumi.

Aktuāli arī valstī

Jautājums, kā mazināt bezdarba
riskus, šobrīd ir aktuāls arī valstī – ar ES atbalstu tiek realizēts
projekts «Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide», kas strādājošajiem vecumā
no 25 gadiem ļauj pilnveidot savas
prasmes vai apgūt jaunu profesiju
un, piemēram, atrast labāk atalgotu
darbu vai darbu tuvāk dzīvesvietai.
Šobrīd ir izsludināta pieteikšanās
apmācību otrajai kārtai, piedāvājot

FOTO: «Sabiedrības vajadzība pēc mācīšanās mūža garumā ir aktuālāka nekā jebkad, jo
cilvēks ar vienu izglītību šobrīd īsti vairs nevar izpildīt visas darba tirgus diktētās prasības,»
uzsver Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes galvenais mūžizglītības speciālists
Jānis Erno, aicinot ikvienu novada iedzīvotāju izmantot pašvaldības piedāvājumu un apgūt
jaunas prasmes bezmaksas kursos, semināros un radošās nodarbībās, kas tiek organizētas
visos novada pagastos.
strādājošajiem mācības 12 dažādās
nozarēs: drukas un mediju tehnoloģijas; transports un loģistika;
enerģētika; ēdināšanas pakalpojumi
un tūrisms; pārtikas rūpniecība un
lauksaimniecība; kultūra; tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas
izstrādājumu ražošana; ķīmiskā rūpniecība; metālapstrāde, mašīnbūve
un mašīnzinības; elektronisko un
optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
kokrūpniecība; būvniecība.
Jelgavā mācības piedāvā četras
iestādes: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Jelgavas
Amatu vidusskola, mācību centrs
«Buts» un SIA «Mācību un konsultāciju centrs «ABC»». Tajās kopumā
ir pieejamas 24 izglītības programmas: metālapstrādē, mašīnbūvē
un mašīnzinībās 6 programmas,
ēdināšanas pakalpojumos un tūrismā 4 programmas, elektronisko un
optisko iekārtu ražošanā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijās
4 programmas, tekstilizstrādājumu,
apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanā 3 programmas, kokrūpniecībā
2 programmas, būvniecībā 2 programmas, enerģētikā 2 programmas,
ķīmiskajā rūpniecībā 1 programma.
J.Erno gan norāda, ka cilvēks mācībām var pieteikties jebkurā Latvijas
pašvaldībā, ja vien spēs izbraukāt un
tās arī apmeklēt. Mācību izmaksu
lielāko daļu sedz ES fondi un valsts,
savukārt iedzīvotājiem jānodrošina
tikai 10 procentu līdzmaksājums, ko
var apmaksāt arī darba devējs.

Jautājumu vai neskaidrību
gadījumā par strādājošo
apmācību programmām
lūgums sazināties ar
Jelgavas novada
mūžizglītības koordinatoru Jāni Erno pa tālruni
63012258 vai e-pastu
janis.erno@jelgavasnovads.lv.
Mācībām otrajā kārtā var pieteikties līdz 16. aprīlim izvēlētajā
mācību iestādē. Ar visām šajā kārtā
iesaistītajām izglītības iestādēm un

piedāvātajām programmām, kā arī
pieteikšanās kārtību un nosacījumiem var iepazīties mājaslapā www.
macibaspieaugusajiem.lv. «Lai gan
projekta mērķgrupa ir ikviens strādājošais, jo īpaši aicināt izmantot šo
iespēju es gribētu cilvēkus ar zemu
izglītības līmeni vai kuri ir vecāki par
45 gadiem, jo šīm grupām ir vislielākais bezdarba risks. Tomēr jāatceras,
ka viens cilvēks strādājošo apmācību
projektā, kas ilgs vairākus gadus, var
iesaistīties tikai vienu reizi, tāpēc
tam būtu jāpievēršas atbildīgi, izvēloties programmu, kas tiešām ļaus
nostiprināt pozīcijas darba tirgū vai
pārkvalificēties,» tā J.Erno.

Attīsta pamatprasmes

Jelgavas novada pašvaldībā mūžizglītības pasākumi vērsti uz to, lai
attīstītu cilvēku pamatprasmes un
padziļinātu atsevišķu priekšmetu
apguvi. «Nevar noliegt, ka mūsu
vidū ir cilvēki ar dažādām prasmēm
un dzīves ritmu, tostarp ir cilvēku
kategorija, kuriem reizumis pat
iziešana no mājām ir sasniegums.
Panākot, ka šādi cilvēki apmeklē
kādu no mūsu rīkotajām nodarbībām, ir iespēja, ka viņiem radīsies
intereses, kas savukārt varbūt ar
laiku veicinās viņos vēlmi iesaistīties darba tirgū,» esošo situāciju
raksturo mūžizglītības speciālists,
minot tādas pamatprasmes kā
komunikācija dzimtajā valodā un
svešvalodā, digitālās kompetences,
sociālās un pilsoniskās prasmes,
matemātiskas zināšanas. Tāpat
socializācija attīsta cilvēkos lokālo
identitāti un piederības izjūtu, kas
arī var kalpot par papildu motivāciju tālāku lēmumu pieņemšanā.
J.Erno uzsver, ka ikviena nodarbība ne tikai ļauj apgūt konkrētu
prasmi, bet attīsta cilvēkā arī,
piemēram, spēju plānot savu laiku,
sagatavoties darbam, koncentrēties, sadarbības prasmes un radošo
domāšanu.

Mācās angļu un
latviešu valodu

Plānojot mūžizglītības pasākumus
pagastos, mūžizglītības koordinatori apzina iedzīvotāju vajadzības
un tad meklē iespējas tās apmierināt. Pēdējā laikā arvien lielāku
interesi novada iedzīvotāji izrāda

par iespēju mācīties angļu valodu.
Angļu valodas kursi jau noorganizēti Kalnciema un Jaunsvirlaukas
pagastā, bet drīzumā tiks piedāvāti
arī Vircavas pagastā. Kalnciemnieki
vēlējās mācīties arī latviešu valodu,
savukārt Svētes pagasta iedzīvotāji
izrādījuši interesi par datorzinībām
un lietvedību – šādi kursi Svētē jau
noorganizēti. Jāpiebilst, ka pašvaldības organizētie kursi un citas mūžizglītības aktivitātes iedzīvotājiem ir
bez maksas.

Jelgavas novada iedzīvotāji
par mūžizglītības aktualitātēm aicināti interesēties
pie sava pagasta mūžizglītības koordinatora. Pagastu, kuros nav mūžizglītības
koordinatora, iedzīvotāji
var sazināties ar pašvaldības galveno mūžizglītības
speciālistu Jāni Erno.
Veicina uzņēmējdarbības
prasmes

Tāpat pašvaldība strādā pie
piedāvājuma uzņēmējdarbības
prasmju attīstīšanai – gan cilvēkiem, kuriem jau ir sava uzņēmējdarbība, gan tiem, kas par
to vēl domā, gan mājražotājiem
un amatniekiem. «Pagājušajā
gadā piedāvājām kursus interneta

tirdzniecības platformas Etsy.com
apgūšanai – tā ir iespēja internetā
tirgot pašradītus priekšmetus. Tas
bija nopietns nodarbību cikls ar
plašu tēmu loku, piemēram, kas
ir tirgus niša un kā atrast savējo,
kas ir produkts, kā pareizi to nofotografēt, kā komunicēt šajā platformā angļu valodā, kā strukturēt
savu darbu, lai varētu nodrošināt
pasūtījumu izpildi, kā savu darbību
organizēt, salāgojot ar normatīvajiem regulējumiem,» stāsta J.Erno.
Viņš uzsver, ka ir vairāki pozitīvi
piemēri, kā šie kursi kalpojuši par
atspēriena punktu novada mazajiem uzņēmējiem. Viens no tiem ir
koka izstrādājumu ražotājs Vircavā, kas savu produkciju piedāvā ar
zīmolu «RabarBerry» – koka galda
dekorus salvetēm, kūku dekorus uz
kociņa, koka galda kartes un citus
priekšmetus.
Līdzīgs nodarbību cikls plānots
arī šogad, un tajā varētu tikt apskatīti tādi jautājumi kā tirdzniecība internetā, mājaslapas izveide,
komunikāciju stratēģijas, sociālo
tīklu izmantošana, produkta pozicionēšana interneta tirdzniecības
vidē. «Pašvaldībai ir prieks par katru
iedzīvotāju, kurš uzdrošinās uzsākt
uzņēmējdarbību un spēj nopelnīt
kaut pats sev,» norāda J.Erno.

Piedāvājumā – plašs
nodarbību klāsts

Šogad iedzīvotājiem piedāvāto
nodarbību klāsts būs diezgan plašs
– tās būs gan praktiskas nodarbības,
gan semināri un lekcijas. J.Erno
stāsta, ka nodarbības varētu dalīt
vairākos blokos: lauksaimniecība
(dārzeņu audzēšanas aktualitātes,
puķu audzēšana, dobju ierīkošana,
daiļdārzniecība, puķkopība), radošās darbnīcas (dažādu tematisku
dekoru izgatavošana, floristika,
sveču liešana, zīda auduma apgleznošana, tamborēšana, rotaslietu
veidošana, putnu būrīšu izgatavošana), veselība (veselīgs dzīvesveids,
psiholoģiskā veselība un optimisms,
sevis pilnveide), bērnu audzināšana
(bērnu emocionālā audzināšana,
agresivitātes cēloņi un sekas), lietišķākās prasmes (latviešu valoda,
lietišķā etiķete, datorprasmes, angļu
valoda). Par kursu norises laikiem
un konkrēto piedāvājumu pagastā
iedzīvotāji aicināti jautāt pagasta
mūžizglītības koordinatoram, sekot līdzi informācijai uz ziņojumu
dēļiem pagastā vai pasākumu kalendāram laikrakstā «Jelgavas Novada
Ziņas» un pašvaldības mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv.
«Lai gan pēdējā laikā iedzīvotāju
interese par dažādām iespējām
mācīties un pilnveidoties ir augusi,
gribētos sagaidīt vēl lielāku atsaucību un aktivitāti – vajag izmantot
pašvaldības piedāvājumu, īpaši
tāpēc, ka nodarbības ir bez maksas.
Jebkur citur par šādiem kursiem būs
jāmaksā,» uzsver J.Erno, piebilstot,
ka katrs pilnveides pasākums mums
paver arvien jaunas iespējas.

Mūžizglītības koordinatori Jelgavas novada pagastos
Pagasts

Koordinators

Kontaktinformācija

Elejas pagasts

Eva Lejava

eva.lejava@jelgavasnovads.lv

Glūdas pagasts

Maiga Marcinkeviča

maiga.marcinkevica@jelgavasnovads.lv

Jaunsvirlaukas pagasts Jeļena Ankudoviča

jelena.ankudovica@jelgavasnovads.lv

Kalnciema pagasts

Nellija Švede

nellija.svede@jelgavasnovads.lv

Lielplatones pagasts

Iveta Balode

iveta.balode@jelgavasnovads.lv

Svētes pagasts

Jānis Zariņš

janis.zarins@jelgavasnovads.lv

Valgundes pagasts

Egija Šuneiko

egija.suneiko@jelgavasnovads.lv

Vilces pagasts

Aiva Ozoliņa

aiva.ozolina@jelgavasnovads.lv

Vircavas pagasts

Antra Zajankovska

antra.zajankovska@jelgavasnovads.lv

Zaļenieku pagasts

Inese Ubaviča-Radivila inese.ubavica@jelgavasnovads.lv

Sesavas pagasts

Inta Strazdiņa

inta.strazdina@jelgavasnovads.lv

ZIŅAS

Pasaules latviešu ģimeņu saiets
šogad notiks Zaļeniekos
1.lpp.
«Pat ja mērķis nav piedalīties ar visu
ģimeni visas nedēļas garumā, esam atvērti vietējiem cilvēkiem, kas vēlas apmeklēt
vienas dienas nodarbības vai kādu
konkrētu ievirzes apmācību. Iespējams,
kādu interesē kopā ar bērnu uztaisīt loku
vai pa vakariem sadancot latviskās dejās
ar nometnes dalībniekiem – var darīt arī
tā. Dalībniekiem, kas būs pieteikušies
apmeklēt nometnes nodarbības, bet
neizmantos ēdināšanas pakalpojumu
un nakšņošanu, maksa par viena cilvēka
dalību visu nometnes dienu aktivitātēm
ir 20 eiro.»
Detalizēta saieta programma pieejama pašvaldības mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv.
Ikviens interesents, piesakoties
nometnei, aicināts sūtīt pieteikuma
vēstuli, minot pieredzi par apmeklētajām nometnēm (ja tādas apmeklētas),
motivācijas vēstuli, kādēļ ir vēlme
piedalīties sietā «3x3», kā arī ieskatu

par ģimenes locekļiem.
Dalības maksa saietā: vienam pieaugušajam – 130 eiro, bērniem līdz 7 gadu
vecumam – 65 eiro, bērniem līdz 2 gadu
vecumam – bez maksas. Ģimenēm
(2 vecāki un 2 nepilngadīgi bērni vai 1
vecāks un 3 nepilngadīgi bērni) dalības
maksa – ne vairāk kā 450 eiro.
Ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem
dalības maksa ir 350 dolāri par vienu
personu, bērniem vecumā līdz 7 gadiem
– puse no cenas, bet nepārsniedzot 800
dolārus, kas ir dalības maksa ģimenei.
Uzņemšana saietā tiks apstiprināta
līdz 15. maijam. E-pasts pieteikumiem
– 3x3zaleniekos@gmail.com, tālrunis
29282298 (Ilva). Ārzemēs dzīvojošajiem
latviešiem lūgums pieteikties līdz 1.
maijam pie Līgas Rupertes (liga3x3@
iserv.net; 2141 Brunsink N. E., Grand
Rapids, MI 49503, USA, kontakttālrunis
(616) 456 8023).
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Uzsākta Lielplatones
muižas vešūža restaurācija

JNZ

Popularizējot Tējas namiņu,
izsludina divus fotokonkursus
1.lpp.
Līdz 30. septembrim fotogrāfijas
iesniedzamas pa e-pastu elejastejasnamins@jelgavasnovads.lv.
«Rekonstruētais Tējas namiņš Elejas
parkā atjaunots salīdzinoši nesen – 2015.
gadā. Strādājam pie tā popularizēšanas,
rīkojot tajā dažādus tematiskus pasākumus un piedāvājot to kā laulāšanās
vietu. Jau pērn pirms Novada svētkiem
rīkojām pirmo fotokonkursu, un cilvēku
atsaucība ļoti priecēja, saņēmām radošus
un interesantus darbus. Šogad nolēmām
ideju par fotokonkursu saglabāt. Lai
fotografēšanas entuziastiem būtu prieks
piedalīties, esam mainījuši konkursa tēmas. Šis nav fotokonkurss, kurā gaidām
vien izcilu fotogrāfu šedevrus, gluži pretēji – svarīgāks par bilžu kvalitāti ir domu
lidojums. Vēlamies redzēt, ka cilvēks

2018. gada marts

ir speciāli gatavojies bilžu uzņemšanai,
piedomājis pie tēmas un atraktīvā veidā
to pasniedzis,» saka Jelgavas novada
pašvaldības Tūrisma informācijas punkta
Elejā vadītāja Annija Klovāne.
Ar abu konkursu nolikumiem var iepazīties mājaslapā www.jelgavasnovads.
lv, sadaļā «Sabiedrība», «Konkursi».
Fotokonkursa «Tikšanās pie Tējas
namiņa» uzvarētājus plānots apbalvot
Novada svētkos, 19. maijā, Elejas muižas parkā. Savukārt kāzu fotokonkursa
uzvarētāji tiks paziņoti un apbalvoti
Leģendu nakts pasākumā, 27. oktobrī,
Tējas namiņā. No mākslinieciski kvalitatīvākajām un interesantākajām bildēm
uz apbalvošanas laiku Tējas namiņā
iecerēts izveidot nelielas fotoizstādes.
JNZ

Pieminot 1949. gada 25. martu jeb 69 gadus senus notikumus, Jelgavas novada iedzīvotāju iniciatīvas grupa vēlas pieminēt represēto personu dzīves ceļu. «Jūtot cieņu
pret katra cilvēka dzīves gājuma smagākajiem notikumiem, aicinām dalīties atmiņās
par to laiku un notikumiem. Ja vien jūtat sevī spēkus, aicinām zvanīt, lai satiekoties
jūsu stāsts tiktu uzklausīts,» aicina iniciatīvas grupas pārstāvis Uldis Svarinskis.
Atsaucības gadījumā lūgums zvanīt iniciatīvas grupas pārstāvim
Uldim Svarinskim pa tālruni 22827407.

Jelgavas novada pašvaldība
izsola nekustamo īpašumu
Jelgavas novada pašvaldība 26. aprīlī pulksten 9.30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu
atkārtotu mutisku izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam «Zemgalieši»-1 Sesavas pagastā, kadastra Nr. 5474 900 0214, kas sastāv no dzīvokļa
65,7 m² platībā, kopīpašuma 657/4320 domājamajām daļām no dzīvojamās
mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 006 0049 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5474 006 0049. Izsoles sākumcena – 200 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 20 EUR
un izsoles dalības maksa 50 EUR. 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 23. aprīļa pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa
tālruni 26425497. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 26. aprīlī pulksten 9 Sesavas pagasta pārvaldē
Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam «Zemgalieši»-7
Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 900 0210, kas sastāv no
nedzīvojamām telpām 94,1 m² platībā, kopīpašuma 941/4320 domājamajām
daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 006 0049 001 un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5474 006 0049. Izsoles sākumcena
– 280 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 28 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. 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 23. aprīļa pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt,
iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 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 0035 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5474 004 0035. Izsoles sākumcena – 300 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 30 EUR
un izsoles dalības maksa 50 EUR. 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 15. maija pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa
tālruni 26425497. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.

Lielplatones muižas ansamblī, kas aptver vairākas
vēsturiskas ēkas, dīķi, Hānu
dzimtas kapus un parku,
uzsākti restaurācijas darbi,
lai atjaunotu senatnīgo veļas
mazgāšanas ēku. Vešūzis
atrodas muižas kompleksa ziemeļu daļā, netālu no
upes krasta un taciņas cauri
parkam. Būvniecības procesā veļas māju paredzēts
atjaunot autentisku 18.
un 19. gadsimtam, veicot
restaurāciju gan no ārpuses,
gan iekšpuses. Būvniecībai
nepieciešamās izmaksas
Jelgavas novada pašvaldība
segs kā no budžeta līdzekļiem, tā izmantojot projekta
finanses.
Iepirkuma procedūra, lai noskaidrotu
būvnieku vešūža atjaunošanai, tika
uzsākta jau pērnā gada rudenī. Restaurācijas darbus pieteicās veikt viens pretendents – SIA «Warss+» – ar finanšu
piedāvājumu 97 816 eiro (ar PVN).
Vešūzim ir trīs stāvi. Pirmajā stāvā
plānots atspoguļot seno veļas mazgāšanas un gludināšanas procesu gluži kā
baronu laikā, atjaunot vešerienes plīti, uz
kuras sildīt ūdeni veļas mazgāšanai, kā
arī izvietot planšetes, kurās apmeklētāji
varēs aplūkot dažādus materiālus par

seno veļas mazgāšanas procesu 18. un
19. gadsimtā. Otrajā stāvā plānots ierīkot
žāvētavu, savukārt trešo stāvu iecerēts
iekārtot kā pašas vešerienes istabiņu.
«Lielplatones muižas kādreizējās veļas mājas īpašo pievilcību veido apjoma
masu kārtojums – smagnējā guļbūve ar
ažūru augšējo stāvu, ko līdzsvaro smagais
jumts. Kopumā tā mazliet atgādina tā
sauktos Šveices stila paraugus. Atjaunotā veļas mazgāšanas ēka viennozīmīgi papildinātu Lielplatones muižas
kompleksa apbūvi un parka ainavu.
Autentiski atjaunoto vešerienes māju
plānojam popularizēt ne vien tūristiem
kā interesantu tūrisma objektu, bet arī
piedāvāt to jaunlaulātajiem kā aizraujošu
kāzu pieturvietu, kurā kāziniekiem būtu,
piemēram, iespēja apspēlēt jaunās sievas
pienākumus,» stāsta Lielplatones pagasta pārvaldes vadītāja Līga Rozenbaha.
Lielplatones muižas teritorijā līdz
mūsdienām saglabājušās gandrīz visas
muižas ansambļa ēkas: Lielplatones
muižas kungu māja, klēts, zirgu stallis,
dārznieka namiņš, vešerienes māja,
kapela, dīķis, Hānu dzimtas kapi un 20
hektāru liels parks. Laikam ritot, veļas
māja tika pielāgota apkārtējo cilvēku
vajadzībām – 20. gadsimta sākumā tajā
ierīkoja pienotavu, vēlākajos gados
pagasta vadība namiņa 1. stāvā ielaida
īrniekus. Tukšs un neizmantots vēsturiskais vešūzis stāv pēdējos trīs gadus.
«Kopumā ir saglabājusies sākotnējā

plānojuma struktūra, ko iespējams atjaunot. Lielākie pārveidojumi skāruši ēkas
pirmo stāvu, kur ir daudz 20. gadsimta
otrās puses uzslāņojumu. Atjaunošanas
procesā ēku uzmanīgi atbrīvos no maz
vērtīgiem papildinājumiem, piemēram,
dēļu starpsienām, grīdas seguma, griestu
apšuvuma, un oriģinālo detaļu saglabātības līmenis ir pietiekami augsts. Nepārtraukta izmantošana nodrošinājusi to, ka
ēka ir salīdzinoši labā tehniskā stāvoklī.
Ēku iespējams ne vien saglabāt, bet arī
atjaunot kā savdabīgu muižas apbūves
tipoloģisku paraugu,» skaidro Jelgavas
novada pašvaldības kultūras un sporta
projektu vadītāja Ella Jerofejeva.
Vešūzim 2015. gada septembrī tika
veikta arhitektoniski mākslinieciskā
inventarizācija, 2016. gada oktobrī izstrādāts ēkas būvprojekts, savukārt aizvadītā
gada nogalē iepirkuma procedūras
rezultātā noskaidrots būvdarbu veicējs.
Kopējās projekta izmaksas veido 105 633
eiro. Janvāra domes sēdē Jelgavas novada domes deputāti lēma par aizņēmuma
ņemšanu Valsts kasē. Pašvaldības finansējuma apmērs ir 60 633 eiro, savukārt
45 000 eiro pašvaldībai izdevies piesaistīt,
piedaloties Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai projektu konkursā,
informē Jelgavas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste
Enija Kreicberga-Kapša.
JNZ

Projektu konkursam virza četrus pieteikumus
Jelgavas novada dome 28. februāra domes sēdē atbalstīja
vairākus lēmumprojektus, kas paredz pašvaldībai iesaistīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātā projektu konkursā. Ar biedrības «Lauku
partnerība «Lielupe»» starpniecību novadā iecerēts veikt
četras dažādas aktivitātes: Kalnciema vidusskolas sporta
hallē Valgundē plānots uzstādīt kāpšanas sienu sportiskām
nodarbēm, Elejas pagasta skvērā ierīkot aktīvās atpūtas
elementus bērniem, Svētes keramikas darbnīcai un Glūdas
amatniecības darbnīcai iegādāties aprīkojumu, savukārt
novada sportistus nodrošināt ar cīņas paklāju.
Viens no projekta pieteikumiem
paredz Kalnciema vidusskolā Valgundē
jaunsargiem izveidot kāpšanas sienu,
kas gan Jaunsardzes kustības biedriem,
gan skolas audzēkņiem ļaus iesaistīties
jaunās sportiskās aktivitātēs. Plānots,
ka kāpšanas siena ne vien kalpos kā
jauns rīks treniņiem, bet arī sniegs iespēju bērnus apmācīt dažādos kāpšanas
sporta veidos, lai skolēni varētu startēt
gan novada, gan republikas sacensībās.
Plānotais projekta īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs ir 21 390
eiro. ELFLA līdzfinansējums plānots
9000 eiro.
Otrs projekta pieteikums paredz
Elejas pagastā ierīkot nelielu bērnu aktivitāšu laukumu. Iecerēts, ka tas varētu
atrasties pretī pagasta pārvaldei – skvērā, ko vietējie iedzīvotāji iecienījuši kā
atpūtas vietu. Plānots uzstādīt šūpoles,
smilšu kasti ar smiltīm un sakārtot teritoriju, izveidot jaunas atkritumu urnas
un soliņus. Pašreiz parkā atrodas lielas

koka šūpoles, ko paredzēts demontēt.
Projekta īstenošanai nepieciešamais
finansējuma apmērs ir 12 200 eiro. ELFLA līdzfinansējums veido 9000 eiro.
Lai nodrošinātu Svētes keramikas
darbnīcas apmeklētājiem iespēju kvalitatīvi apgūt keramikas mākslu, projekta
gaitā darbnīcai plānots iegādāties jaunu
keramikas apdedzināšanas krāsni. Papildus tam darbnīcai paredzēts iegādāties
arī metāla plauktus, kas nepieciešami
keramikas izstrādājumu novietošanai.
Svētes keramikas darbnīca izveidota
2011. gadā, un tā atrodas bijušās Svētes
muižas teritorijā. Keramikas darbnīcā
iespējams iepazīties ar podnieka amatu,
iesaistīties darba procesā, apmeklētāji
var piedalīties radošajās nodarbībās,
izmēģināt darboties pie podnieka virpas
un izgatavot savus keramikas darbus.
Papildu inventārs paredzēts arī Glūdas pagasta amatniecības darbnīcai
«Zemgale». Projekta apstiprināšanas
gadījumā darbnīcu nodrošinās ar sviru

un jostu stellēm, un kopā to iegādei
nepieciešami 9666 eiro. ELFLA līdzfinansējums paredzēts 8700 eiro.
Savukārt brīvās cīņas sporta veida
kvalitatīvai nodrošināšanai pašvaldība
ieplānojusi iegādāties jaunu cīņas
paklāju. Ikdienā tas atrastos Staļģenes
sporta hallē, bet pēc nepieciešamības to
būtu iespējams arī pārvadāt. Vēlamais
paklāja izmērs ir 12 x 12 metri. Staļģenes vidusskolas sporta zālē brīvās cīņas
mākslu apgūst ne vien skolas audzēkņi,
bet arī pieaugušie. Skola regulāri organizē sacensības un nometnes. Līdz
šim paklājs sacensībām ik reizi īrēts un
vests no Rīgas. Aprēķināts, ka paklāja
iegādei nepieciešami 15 496 eiro, tostarp
no projekta aktivitātēm būtu iespējams
piesaistīt 9000 eiro.
Projektu apstiprināšanas gadījumā
pašvaldības līdzfinansējuma daļa veidotu ap 23 000 eiro.
Sagatavotie projekti iesniegti biedrības «Lauku partnerība «Lielupe»»
izsludinātā atklātā projektu konkursā
ELFLA Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. «Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju» aktivitātē 19.2.2.
«Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas»,
rīcībā Nr.4 «Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai
vietējiem iedzīvotājiem».
JNZ
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Satiec
Novusa kluba komanda
nākamgad spēlēs Augstākajā līgā savu
Jelgavas novada Novusa
kluba komanda «Avangards» 2018. gada Latvijas komandu čempionāta
novusā 1. līgā izcīnījusi 2.
vietu, līdz ar to nākamgad
«Avangards» sacentīsies
Augstākajā līgā. «Ceļš uz
to bija garš un grūts – četrus gadus spēlējām 2. līgā,
tikpat 1. līgā, bet nākamgad
būsim elitē. Tas mums ir liels
izaicinājums, taču cīnīsimies.
Jāparāda, ka arī elitē mēs
varam kaut ko izdarīt,» saka
Jelgavas novada Novusa
kluba valdes priekšsēdētājs
komandas «Avangards»
kapteinis Māris Cīrulis.
Jelgavas novada Novusa klubs bāzējas
Bērvircavas tautas namā, un komanda
«Avangards» apvieno deviņus spēlētājus
no Sesavas, Zaļeniekiem, Svētes, Jaun
svirlaukas un Jelgavas. Tajā spēlē Edgars
Šteinkopfs, Pēteris Pūliņš, Staņislavs Voitehovičs, M.Cīrulis, Jānis Pērkons, Mikus
Ulbins, Ēriks Vaģelis, Gints Eihenbergs
un Alvils Poļanskis.
Komandas kapteinis stāsta, ka Latvijas komandu čempionātā novusā
Jelgavas novads ir pārstāvēts jau 8 gadus
un šobrīd čempionātā konkurence ir liela – tajā piedalās 56 komandas, spēlējot
Augstākajā, 1., 2. un Atlases līgā. «Ja
pirms 8 gadiem par mums brīnījās – kas
tas «Avangards» ir –, tad šobrīd jau ar

meistaru!

No 6. līdz 8. aprīlim Latvijā
notiks pasākums «Satiec
savu meistaru» – dažādu
amata prasmju meistari
aicina iedzīvotājus ielūkoties darbnīcās un piedāvā
arī apmeklētājiem iesaistīties radošās nodarbēs. Jelgavas novada iedzīvotājus
ciemos gaidīs trīs tautas
lietišķās mākslas studijas
FOTO: Jelgavas novada Novusa kluba komanda «Avangards» Lat(TLMS) – «Valgunde», «Nāvijas komandu čempionāta novusā 1. līgā izcīnīja 2. vietu, iekļūstot
kotne» un «Līve».
to trīs komandu vidū, kuras no
čempionāta Augstākajā līgā.
mums rēķinās kā ar nopietniem pretiniekiem. Turklāt mums šo gadu laikā
Bērvircavā ir izdevies izveidot vienu no
labākajām novusa bāzēm Latvijā, kurā
notiek arī republikas līmeņa sacensības,
proti, divi no pieciem šī čempionāta
posmiem norisinājās tieši pie mums,»
stāsta M.Cīrulis.
Viņš atzīst, ka bez treniņiem un smaga
darba nekas nav izdarāms. «Treniņiem
jābūt vismaz trīs reizes nedēļā pa trim
četrām stundām. Mani novērojumi liecina: lai novusā kaut ko sasniegtu, ar šo
sporta veidu jānodarbojas vismaz divus
gadus – tikai tad būs apgūta spēle,» secina M.Cīrulis, sakot, ka šis sporta veids
ir salīdzinoši lēts. «Kija maksā no 15 līdz
25 eiro, novusa ripa – 15 eiro. Svarīga
ir gribēšana spēlēt, uzcītība, precizitāte
un ģeometrijas zināšanas, kā arī laba

Pasākumi
Elejā

 1. aprīlī pulksten 13 – Lieldienu lustes: svētku koncerts, atrakcijas, krāšņāko olu konkurss un pavasara zupas baudīšana.
Līdzi jāņem krāsotas olas (skvērā pie Jauniešu centra).

Glūdā

 Martā – Signes Kukares personālizstāde (Nākotnes k/n).
 Martā – izstāde «Sievietes joko» (saieta namā).
 Martā – izstāde «Saulriets uz ezera»: Tatjanas Martinovičas
gleznas, izšūtas krustdūriena tehnikā (Nākotnes k/n).
 24. martā pulksten 18 – koncerts deju kolektīvu sadancis «Ak
pavasar, ak pavasar…». Piedalās kolektīvi no Rīgas, Lielauces
un Jelgavas novada (Nākotnes k/n).
 25. martā pulksten 11 – Mazo pūčulēnu skolas dalībnieku
3. nodarbība – izlaidums (Nākotnes bibliotēkā).
 28. martā pulksten 15.30 – radošā darbnīca «Mani interesē
un saista…» (saieta namā).
 Līdz 29. martam – Lielplatones k/n vadītājas Ilzes Beides
pūču suvenīru izstāde (Nākotnes bibliotēkā).
 31. martā puksten 13 – Lieldienu pasākums «Ola – viena
puse melna, otra balta» (Bramberģes bibliotēkā).
 Līdz 31. martam – grāmatu izstāde «Ar dabas spēku un daili»,
«Sniegotie kalni» (Bramberģes bibliotēkā).
 No 1. aprīļa – izstāde «Brīvā laika interese un vaļasprieks»
(saieta namā).
 2. aprīlī pulksten 12 – Lieldienas Nākotnē: radošās darbnīcas,
olu ripināšana un Lieldienu tradīciju izzināšana kopā ar folkloras
kopu «Dzīpariņi» (Nākotnes k/n).
 Līdz 30. aprīlim – grāmatu izstāde «Sulu terapija» (Bramberģes bibliotēkā).

Jaunsvirlaukā

 Līdz 2. aprīlim – izstāde projekts «Mans tautastērps». Fotogrāfes Ilzes Strēles, dzejnieces Daces Sadakas, rokdarbnieces
Gitas Zaumanes un vismaz astoņdesmit Latvijas sieviešu kopdarbs (IKSC «Līdumi» un Staļģenes muižas telpās).
 24. martā pulksten 14.30 – Baltinavas amatierteātra viesizrāde: «Latgola LV», 2. daļa «Kāzu gada jubileja». Režisore,
dramaturģe – Danskovīte (Anita Ločmele). Ieeja – 2 € (IKSC
«Līdumi»).

Kalnciemā

 No 16. marta – grāmatu izstāde no Jelgavas pilsētas bibliotēkas fonda «Dārza aizsardzība no slimībām un kaitēkļiem»
(Kalnciema bibliotēkā).
 24. martā pulksten 16 – diriģenta Josifa Cisera dzīves jubilejas un kora 30 gadu jubilejas koncerts. Gaidīts ikviens, ar kuru
savijušies dziesmas un dzīves ceļi (Kalnciema k/n).
 27. martā pulksten 15 – Staņislava Matusa gleznu izstādes
noslēgums, tikšanās ar S.Matusu (Kalnciema bibliotēkā).
 2. aprīlī pulksten 17 – Lieldienu vakara dziesmu un deju
vainags: mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncerts visām
paaudzēm (Kalnciema k/n).
 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 kai«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: 20.03.2018.

1. līgas nākamgad pāriet spēlēt

redze,» stāsta komandas kapteinis, aicinot pievienoties klubam. Viņš norāda,
ka šobrīd klubs apvieno aptuveni 10
spēlētājus, kuri regulāri piedalās dažādās sacensībās, taču tāpat novusu nāk
uzspēlēt cilvēki, kuri to uzskata par brīvā
laika pavadīšanu.
Šobrīd Novusa kluba dalībnieki turpina cīņu par Sesavas kausu, kurā sacenšas
ap 30 Latvijas novusa spēlētāju. Pēdējais
posms notiks 24. martā. 31. martā viens
novada pāris startēs Latvijas čempionāta dubultspēlēs novusā 2. kārtā, maijā
gaidāms veterānu čempionāts novusā,
bet līdz septembrim tiks ieturēta pauze.
«Sportistu vārdā saku lielu paldies
Jelgavas novada pašvaldībai, Jelgavas
novada Sporta centram un Sesavas pagasta pārvaldei par neatsveramu atbalstu
it visā,» saka M.Cīrulis.

«Pasākuma doma ir popularizēt
senču tradīcijas, dodot iespēju iedzīvotājiem redzēt, kas notiek darbnīcā,
un uzrunāt potenciālos dalībniekus.
Piedalāmies vairākus gadus, un jāatzīst, ka ar pasākuma starpniecību
mums arī izdevies papildināt dalībnieku rindas,» saka TLMS vadītāja
Ligita Ozolniece, piebilstot, ka šogad
pasākumā «Satiec savu meistaru» no
Jelgavas novada piedalās trīs viņas
vadītās TLMS, aicinot interesentus
iepazīties ar studiju darbu, vērot
dažādus paraugdemonstrējumus un
piedalīties radošajās nodarbībās.
Radošajām nodarbībām obligāti
iepriekš jāpiesakās, jo vienā nodarbībā tiks uzņemti 10 cilvēki. Pieteikties
var, sazinoties ar studiju vadītāju
L.Ozolnieci pa tālruni 26749894 vai
e-pastu ligita.ozolniece@gmail.com.

miņzemi Lietuvu». Saldas un pūkainas, miltainas pasaules iepazīšana Šauļos. Sīkāka informācija un pieteikšanās – Kalnciema k/n.

Lielplatonē

 23. martā pulksten 18 – pasākums «Lielplatones bibliotēkai
– 95» (Lielplatones bibliotēkā).
 1. aprīlī pulksten 14 – Lieldienu pasākums «Nu atnāca Liela
diena» kopā ar Svētes pagasta folkloras kopu (Lielplatones
muižas pagalmā).

Līvbērzē

 24. martā pulksten 20.30 – Zemes stunda: jautājumu viktorīna, sveču logo veidošana, mīklu minēšana, zupas vārīšana
(Līvbērzes estrādē).
 29. martā pulksten 13 – Olu krāsošanas darbnīca (aktivitāšu
centrā «Līvbērze»).
 1. aprīlī pulksten 14 – Lieldienu lustes kopā ar Minjonu: radošās darbnīcas, nopietni nenopietnas aktivitātes, olu ripināšana,
sišana, podu plēšana (Līvbērzes k/n).
 1. aprīlī pulksten 22 – Lieldienu balle kopā ar grupu «Klaidoņi». Ieeja – 5 € (Līvbērzes k/n).
 10. aprīlī pulksten 17 – kino bērniem: «Lielās pēdas dēls».
Ieeja – 1 € (Līvbērzes k/n).
 10. aprīlī pulksten 19 – latviešu spēlfilma «Nameja gredzens». Bērniem līdz 12 gadiem skatīties neiesaka. Ieeja – 3 €
(Līvbērzes k/n).

Platonē

 24. martā pulksten 14 – Jelgavas novada senioru sadraudzības pasākums «Mēs tikāmies martā» (Lielvircavas k/n).
 28. martā pulksten 11.30 – jaunā multfilma «Džungļu patruļa» (Lielvircavas k/n).
 29. martā pulksten 13 – Lieldienu pasākums lieliem un
maziem «Lielā diena» (Platones bibliotēkā).
 31. martā pulksten 13 – Lieldienu pasākums bērniem «Pa
Lieldienu zaķa pēdām...»: olu krāsošana, skaistumkonkurss, sišanās, mīklu minēšana, Lieldienu spēles (Lielvircavas bibliotēkā).
 2. aprīlī pulksten 11 – Lieldienu jampadracis tiem, kuri tic, ka
Zaķis dēj olas! Mūs priecēs Vistiņa, Gailītis, Zaķis, olu ripināšana
un muzikālās rotaļas. Transports no Poķiem pulksten 10.30 –
Tūjas–Pēterlauki–Lielvircava (Lielvircavas k/n).
 3. aprīlī – radošā diena: tēma – «Putni» (Platones bibliotēkā).
 Līdz 4. aprīlim – Zemgales NVO projektu programmas «Latviešu un mazākumtautību tradīciju izzināšana un sabiedrības
saliedēšana radošā procesā» ietvaros – bērnu zīmējumu konkursa «Mana Latvija» ceļojošā Jelgavas un Ozolnieku novada
izstāde (Lielvircavas k/n).
 14. aprīlī pulksten 18 – tradicionālais tautas deju kolektīvu
koncerts sadancis «Deju palos» (Lielvircavas k/n).
 Līdz 16. aprīlim – Jelgavas mākslinieka gleznotāja Ulda Rogas
pasteļu izstāde (Lielvircavas k/n).

Sesavā

«Satiec savu
meistaru»
dalībnieki

 22. martā pulksten 18 – radošā darbnīca «Darināsim interesantas Lieldienu olas» (Sesavas t/n).
 24. martā pulksten 17 – filma bērniem «Džungļu patruļa».
Ieeja – 1 € (Sesavas t/n).
 27. martā pulksten 19 – filma visai ģimenei «Paradīze 89».
Ieeja – 1 € (Sesavas t/n).
 Līdz 26. martam – Kārļa Freiberga fotoizstāde (Sesavas t/n).
 Līdz 31. martam – grāmatu izstāde «Aizkulises. Sieviete teātrī»
(Sesavas bibliotēkā).
 2. aprīlī pulksten 12 – Lieldienu pasākums (Bērvircavas t/n).

TLMS «Valgunde» Valgundē,
Saules ielā 2, atvērta
6. aprīlī no pulksten 15 līdz
19. Radošā nodarbība – slīpā
adījuma valnīši.
TLMS «Nākotne» Glūdas pagastā, Skolas ielā 3, atvērta
7. aprīlī no pulksten 10 līdz
15. Radošā nodarbība – pulsa sildītāju adīšana.
TLMS «Līve» Līvbērzē, Jelgavas ielā 4a, atvērta
8. aprīlī no pulksten 10 līdz
14. Radošā nodarbība – tamborēšana dažādās tehnikās.

 5. aprīlī pulksten 19 – Bērvircavas amatierteātra izrāde:
A.Čehova lugas «Lācis» interpretācija «Par lāčiem un krokodiliem». Lūgums pieteikties līdz 3. aprīlim pa tālruni 27234231
(Sandra Z.) (Bērvircavas t/n Mazajā zālē).
 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).
 Aicina pieteikt bērnus Pūcēnu skolas nodarbībām. Gaidīti
3–4 gadus veci bērni. Pieteikties – Sesavas bibliotēkā vai pa
tālruni 26178445 līdz 25. martam. Pirmā nodarbība – 7. aprīlī.

Svētē

 2. aprīlī pulksten 14 – svinēsim Otrās Lieldienas kopā ar folk
loras kopu «Dālava»: dziesmas, rotaļas, stafetes, olu meklēšana
un ripināšana un olu kaujas. Līdzi jāņem stiprākās un skaistākās
olas (TIAC «Agape» keramikas darbnīcā pie pils).

Valgundē, IKSC «Avoti»

 1. aprīlī pulksten 15.30 – koncertuzvedums «Lieldienu Zaķa
skola Čučumuižā»: pūpolpēriens no Zaķa, Lieldienu sagaidīšana, olu kaujas. Bezmaksas transports: pulksten 14.45 Tīreļu
DUS, 15.15 – a/p «Vītoliņi».
 6. aprīlī pulksten 16 – «Satiec savu meistaru»: iespēja apskatīt un piedalīties rokdarbu tapšanas procesā. Pieteikšanās
pie Ligitas Ozolnieces pa tālruni 26749894 (TLMS «Valgunde»
telpās IKSC «Avoti»).
 6. aprīlī pulksten 18 – «Kriminālās ekselences fonds»: latviešu
komēdija, detektīvfilma, asa sižeta filma. Līdz 16 gadu vecumam
neiesaka (daudz necenzētas leksikas). Ieeja – 2 €.

Vilcē

 24. martā pulksten 19 – Baltinavas amatierteātra viesizrāde:
«Latgola LV», 2. daļa «Kāzu gada jubileja». Režisore, dramaturģe
– Danskovīte (Anita Ločmele). Ieeja – 2 € (Vilces t/n).
 31. martā no pulksten 10 līdz 15 – radošās darbnīcas. Līdzi
jāņem olas krāsošanai (Vilces bibliotēkā).
 Līdz 30. aprīlim – Vilces pamatskolas skolēnu gleznu izstāde
(Vilces bibliotēkā).

Vircavas tautas namā		

 29. martā pulksten 18 – Lieldienu koncerts: dejos TDA
«Lielupe».
 1. aprīlī pulksten 19 – latviešu kriminālkomēdija «Kriminālās
ekselences fonds». Ieeja no 16 gadu vecuma, maksa – 3 €.
 Martā un aprīlī – knipelēšanas studijas «Savija» rokdarbu
izstāde «Rakstu raksti mežģīnēs» (Kamīnzālē).

Zaļeniekos

 22. martā pulksten 11 – lasītāju klubiņa «Cilvēcīgs vārds»
gadadiena. Tikšanās pasākumā «Dramaturgam Gunāram
Priedem – 90» (Zaļenieku bibliotēkā).
 25. martā pulksten 11 – piemiņas brīdis represētajiem
(Zaļenieku k/n).
 28. martā – kino: pulksten 16 – animācijas filma bērniem.
Ieeja – 1 €; pulksten 18 – filma «Nameja gredzens». Ieeja – 3
€ (Zaļenieku k/n).
 1. aprīlī pulksten 11 – Bērnu rīts «Lieldieniņa atnākusi»: ar izrādi un rotaļām bērniem «Notikums Lieldienās» (Zaļenieku k/n).
 1. aprīlī pulksten 22 – Lieldienu balle ar grupu «Mūzikas
kolekcija». Biļetes iepriekšpārdošanā – 3 €, balles laikā – 5 €
(Zaļenieku k/n).
 2. aprīlī pulksten 14 – Lieldienu koncerts: piedalās dziedošā
Pētersonu, Kancēviču un Jankovsku ģimene (Zaļenieku k/n).

