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Zemessardzei
izveidots
vienotais
pieteikšanās
tālruņa
numurs – 1811

Pasniegti novada
augstākie apbalvojumi

Lai vienkāršotu pieteikšanos dienestam Zemessardzē un veicinātu
atgriezenisko saiti ar
iedzīvotājiem, darbu sācis
Zemessardzes vienotais
diennakts tālruņa numurs
1811.
«Mēs apzināmies, ka ne vienmēr
iedzīvotājiem ir iespēja atbraukt līdz
tuvākajam Zemessardzes bataljonam, lai iegūtu interesējošo informāciju par dienestu Zemessardzē
un uzreiz saņemtu atbildes. Vienota
pieteikšanās tālruņa līnijas izveide ir
lieliska iespēja efektīvi sniegt informāciju Latvijas pilsoņiem, kuri vēlas
dot savu pienesumu mūsu valsts
aizsardzībā,» norāda Zemessardzes
komandieris brigādes ģenerālis
Ainārs Ozoliņš, uzsverot: «Mums
ir ko piedāvāt ikvienam Latvijas pilsonim neatkarīgi no dzīvesvietas un
līdzšinējās pieredzes, tāpēc aicinām
Latvijas pilsoņus aktīvi izmantot šo
iespēju, zvanīt un gūt izsmeļošu informāciju par iespējām, ko piedāvā
Zemessardze!»
Jāatgādina, ka Zemessardzē
uzņem Latvijas pilsoņus, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, bet nav
vecāki par 55 gadiem. Informācija
par prasībām uzņemšanai Zemessardzē pieejama mājaslapas www.
zs.mil.lv sadaļā «Prasības uzņemšanai Zemessardzē».
Zemessardze dod iespēju Latvijas
pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai
valstij, rūpējoties par tās drošību un
aizsardzību. Tāpat tas ir izaicinājums
ikvienam pilnveidot sevi, iegūstot
jaunas zināšanas, organizēti un saturīgi pavadīt brīvo laiku, iepazīstot
jaunus draugus un domubiedrus,
veicināt savas pašapziņas izaugsmi,
kopīgi darbojoties vienotā komandā
Latvijā un ārvalstīs.
Pārliecība par tautas pašaizsardzības organizācijas nepieciešamību
radās 1991. gada barikāžu dienās. Šo
gadu laikā Zemessardze ir izveidojusies par skaitliski lielāko Nacionālo bruņoto spēku struktūru un
valsts aizsardzības pamatu, informē
Ārlietu ministrijas Militāri publisko
attiecību departamenta Preses nodaļas majore Sandra Brāle.

FOTO: 16. novembrī Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes svinīgajā pieņemšanā par godu Latvijas valsts
simtgadei astoņām izcilām personībām pasniegts Jelgavas novada augstākais apbalvojums «Goda diploms». To valsts simtgades gadā saņēma cilvēki, kas dzimuši, auguši vai savas profesionālās gaitas sākuši mūsu novadā un ar savu profesionalitāti,
talantu un darba sasniegumiem nesuši Jelgavas novada vārdu Latvijā un pasaulē. Tie ir: šķēpmetējs Gatis Čakšs, kontrtenors Sergejs Jēgers, uzņēmējs un motosportists Jānis Vinters, dzejniece Māra Misiņa, Latvijas Republikas Satversmes tiesas
priekšsēdētāja Ineta Ziemele, atlētiskās vingrošanas pamatlicējs Felikss Saikovskis, sporta žurnālists Gunārs Jākobsons un
ķīmijas zinātņu doktors Kristaps Māliņš.

Izveidota Pierīgas
interaktīvā tūrisma karte

Veiksmīgi īstenojot projektu «Tūrisms kopā»,
sagatavota krāsaina un
ērta Pierīgas interaktīvā tūrisma karte. Tajā
apvienotas sešu novadu
tūrisma kartes, kas gan
vietējiem iedzīvotājiem,
gan Latvijas un ārzemju
viesiem palīdzēs iegūt aktuālu un plašu informāciju
par tūrisma piedāvājumu
Pierīgā un tās tuvākajos
JNZ novados.

Uzaicinājums ģimenēm!
Turpinot tradīciju, Jelgavas novada
Dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikties
stipro ģimeņu godināšanas pasākumam.
Gaidām pieteikumus no ģimenēm, kurās šogad
svinētas vai vēl tiks svinētas Sudrabkāzas (kopā 25
gadi), Pērļu kāzas (30 gadi), Koraļļu kāzas (35 gadi), Rubīna kāzas (40
gadi), Safīra kāzas (45 gadi), Zelta kāzas (50 gadi), Smaragda kāzas (55
gadi), Dimanta kāzas (60 gadi), Briljanta kāzas (70 gadi).

Pasākums plānots šā gada 8. decembrī pulksten 14
Jelgavas novada domes zālē.
Pieteikšanās – līdz šā gada 25. novembrim

Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā, tālrunis 63012255, 29104956,
e-pasts dzimtsaraksti@jelgavasnovads.lv.

Bezdarbniekiem bez profesionālās
izglītības piedāvā pārbaudīt
zināšanas un iegūt kvalifikāciju
apliecinošu dokumentu

Tūrisma kartē apkopota informācija par Babītes, Jelgavas,
Ozolnieku, Ķekavas, Olaines un
Mārupes novada apskates objektiem, amatniekiem un saimniecībām, aktīvo atpūtu un izklaidi.
Tāpat kartē iekļauta informācija
par ēdināšanas pakalpojumu
sniedzējiem un naktsmītnēm,
atrodami dažāda garuma un grūtības pakāpju velomaršruti, kas
pieejami visos sešos novados, kā
arī pievienota cita tūristiem noderīga informācija. Ceļotāju ērtībai
visiem objektiem ir norādītas GPS
koordinātas.
Informācija par projektu un
karte pieejama vietnē www.partneribalielupe.lv.
«Jelgavas Novada Ziņas» jau
rakstīja, ka projekts «Tūrisms
kopā» (17-00-A019.332-000005)
tiek īstenots Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam
pasākumā «Starpteritoriālā un
starpvalstu sadarbība». Projektu
īsteno biedrība «Pierīgas partnerība», lauku partnerība «Lielupe»,
partnerība «Daugavkrasts» un
novadu pašvaldības.
JNZ

Daudzi darba ņēmēji, ilgus gadus strādājot kādā
noteiktā profesijā un
praktiskajā darbā iegūstot profesionālās zināšanas un prasmes, ir kļuvuši
par sava aroda meistariem, bet viņiem nav
atbilstošas profesionālās
kvalifikācijas apliecības,
un tas, darbu zaudējot,
kļūst par nopietnu šķērsli
jauna darba meklējumos.
Lai darba vidē apmācīti
speciālisti būtu konkurētspējīgāki un, darbu zaudējot, pēc iespējas ātrāk
varētu atrast jaunu darbu
savā profesijā, Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) kopš septembra
bezdarbniekiem piedāvā
iespēju saņemt finansiālu
atbalstu ārpus formālās
izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai.
Proti, NVA bezdarbniekiem atlīdzina ar profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu saistītos izdevumus, ja
pēc profesionālās kompetences

novērtēšanas ir saņemts iegūtās kvalifikācijas apliecinošs dokuments.
Kā informē NVA, bezdarbnieka
zināšanu pārbaudi un atbilstību attiecīgās profesijas standartiem veic
akreditētas izglītības iestādes vai
akreditēti eksaminācijas centri. To
saraksts pieejams Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā www.
ikvd.gov.lv.
Lai saņemtu ar profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saistīto izdevumu kompensāciju, bezdarbniekam
pēc kvalifikāciju apliecinoša dokumenta iegūšanas 10 darbdienu laikā
jāpiesakās savā NVA filiālē. Izdevumus par profesionālās kompetences
novērtēšanu NVA atlīdzinās mēneša
laikā. Atbalstam var pieteikties tie
bezdarbnieki, kuri ir reģistrējušies
NVA pirms savas profesionālās
kompetences novērtēšanas procesa
uzsākšanas.
Plašāku informāciju par Eiropas
Sociālā fonda projekta «Atbalsts
bezdarbnieku izglītībai» pasākumu
«Atbalsts profesionālās kompetences novērtēšanai» var iegūt tuvākajā
NVA filiālē vai NVA mājaslapā
www.nva.gov.lv.
JNZ
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Jau septiņus gadus Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Universitātes (LU) fondu, piešķirot
stipendijas, atbalsta novada izcilākos, talantīgākos,
mērķtiecīgākos un sabiedriski aktīvākos vidusskolas
absolventus, kas sākuši studijas kādā no Latvijas
augstskolām. Šogad 1500 eiro lielajai stipendijai, kas
katram stipendiātam tiek izmaksāta visa mācību gada
jeb 10 mēnešu garumā pa 150 eiro mēnesī, pieteicās
astoņi jaunieši. Izturot visus konkursa nosacījumus,
stipendiju saņēma trīs jaunie studenti – Liene Roziņa,
Agneta Veinberga un Artis Galvanovskis.
Būdami atšķirīgi raksturā, katrs ar savu redzējumu un
nākotnes plāniem, viņi visi tomēr ir līdzīgi savā apņēmībā un mērķtiecībā. Daloties pieredzē, visi stipendiāti
uzsver: sliktākais, ko ikviens var izdarīt, pamanot
iespēju, ir sašaubīties par sevi un palaist to garām.
«Pat ja pašam ir šaubas par savu konkurētspēju, pat
ja šķiet, ka citi ir gudrāki, talantīgāki un panākumiem
bagātāki, tici savam mērķim un piedalies! Sliktākajā
gadījumā stipendiju neizdosies iegūt, taču ar visu to,
pateicoties konkursam, būsi ieguvis jaunu pieredzi
un iemaņas, kas var izrādīties izšķirošas, paveroties
nākamajai iespējai!» šā brīža vidusskolēnus, kas varētu pretendēt uz stipendiju nākamajā gadā, uzrunā
Jelgavas novada pašvaldības stipendiāti.

«Uzvarētāja biju, jau
iznākot no pārrunām,
un stipendija kļuva
par papildu bonusu»
Liene Roziņa pēc Jelgavas
Valsts ģimnāzijas absolvēšanas studē Latvijas
Universitātes Medicīnas
fakultātes 2. līmeņa profesionālās studiju programmas «Ārstniecība» 1.
kursā. Viņas izvēli kļūt par
ārsti lielā mērā noteikusi
aizraušanās ar sportu,
savukārt Jelgavas novada
un LU fonda stipendijai
viņu mudināja pieteikties
mamma.
«Man pašai nebija pārliecības, ka
stipendiju saņemšu. Lai arī vidējā
atzīme skolā bija stipendijai nepieciešamo 7,5 ballu līmenī, biju droša, ka
citiem kandidātiem tā būs augstāka.
Turklāt, sākot salīdzināt, vienmēr var
iedzīvoties šaubās un sajūtās, ka citi ir
labāki, aktīvāki un stipendijai piemērotāki. Satraukums pirms intervijas
ar žūrijas komisiju bija tik milzīgs,
ka pati savas izredzes vērtēju kā visai
vājas. Biju pārbijusies! Taču, sākot
sarunu, bailes pazuda. Ar pirmo
jautājumu un atbildi, ko sniedzu, es
jutu, cik ļoti iedegos par savu izvēlēto
profesiju. Pārrunās sajutu milzīgu
pārliecību, ka esmu izvēlējusies pareizi, ka medicīna patiesi ir tā lieta,
ko vēlos darīt ar prātu, sirdi un dvēseli. Nākot ārā pēc intervijas, es jau
jutos kā uzvarētāja – man vairs nebija
nozīmīgi, vai saņemšu stipendiju, jo
būtiskākā bija absolūtā pārliecība par
savas izvēles pareizību, tādēļ ziņa, ka
konkursu esmu izturējusi un kļuvusi
par vienu no trijiem stipendiātiem,
man bija drīzāk pagodinājums un

bonuss, nevis vienīgais mērķis,»
sajūtās dalās Liene.
Līdz pat 12. klases vidum Liene
bija pārliecināta, ka vēlas mācīties
par fizioterapeiti, bet vēlāk izlēma
kļūt par neiroloģi. Šobrīd, studējot
medicīnu, viņa atklāj aizvien jaunus
medicīnas virzienus un specialitātes,
kas aizrauj, tādēļ par savu specializāciju pagaidām nolēmusi nedomāt.
«Manā rīcībā ir seši studiju gadi,
un ticu, ka to laikā atnāks arī īstā
specialitāte. Skatoties tālā nākotnē, es, protams, vēlētos pati savu
privātpraksi, kas, iespējams, varētu
atrasties arī Jelgavā, taču līdz tam
vēl garš ceļš ejams, un neizslēdzu, ka
manas domas par īsto specializāciju
vēl mainīsies ne reizi vien. Vienīgais,
kas, domāju, nemainīsies, ir apņēmība kļūt par labu ārsti, kas izprot
slimības, saprot to cēloņus un prot
rast tām risinājumu, lai palīdzētu
pacientiem,» tā Liene.
«Es ilgu laiku nopietni nodarbojos
ar volejbolu un vieglatlētiku – lodes
grūšanu un vesera mešanu. Biju
pat Latvijas izlases sastāvā. Taču
nopietns sports atstāja krietnu iespaidu uz veselību – bieži iedzīvojos
traumās un pie sevis spriedu, ka būtu
lieliski, ja saprastu, kā varu palīdzēt
sev un citiem sportistiem ātrāk
tikt uz kājām. Tā radās doma par
fizioterapeites profesiju, kas nu jau
transformējusies apņēmībā medicīnu
studēt dziļāk,» stāsta jauniete. Liene
atzīst, ka sports un sapnis par mediķa
profesiju viņā ir krietni stiprinājis
mērķtiecību, neatlaidību un spēju
uzdrīkstēties, kas lieti noderēja gan
brīdī, kad bija jāaizstāv savs pieteikums stipendijai, gan arī
šobrīd – studējot.
Lai arī studiju maksa
ir augsta un saņemtā
stipendija to neļauj
nosegt, Liene uzsver,
ka tā ir liels atspaids.
«Stipendija dod iespēju
nopirkt studijām nepieciešamās, bet ārkārtīgi
dārgās grāmatas, kuru
iegāde bez stipendijas būtu izaicinājums.
Esmu pateicīga mammai, kas mani mudināja
ticēt savām spējām un
stipendijai pieteikties.
Ikvienu Jelgavas novada
vidusskolēnu varu vien
aicināt – ticiet saviem
spēkiem, ejiet uz mērķi
un izmantojiet katru
iespēju, kas tiek dota! Tā
var tikai iegūt – zinu to
droši!» teic stipendiāte.

«Būsi pārsteigts, cik daudz
var sasniegt, pārvarot bažas
un slinkumu!»
Agneta Veinberga, šogad
absolvējot Elejas vidusskolu, sākusi studijas Rīgas
Stradiņa universitātes
Farmācijas fakultātes 2.
līmeņa studiju programmā «Farmācija». Viņai jau
vidusskolas pirmajā gadā
par stipendiju pastāstījusi
klases audzinātāja Baiba
Atmane, kas, redzot meitenes mērķtiecību, centību
un labās sekmes, aicinājusi iespēju izmantot.
«Zināju arī jauniešus, kas stipendiju iepriekš bija saņēmuši, tādēļ to
kā vienu no iespējām, kas noteikti
jāizmanto, izvirzīju arī sev. Stipendija
gan nebija iemesls, lai īpaši centīgi
sāktu mācīties. Man vidusskolā vidējā atzīme bija deviņas balles, un mācījos nevis tāpēc, lai saņemtu finansiālu
atbalstu, bet gan lai gūtu zināšanas,
kas būs nepieciešamas, stājoties
augstskolā un turpinot studijas.
Piesakoties stipendijai, kopumā par
savām izredzēm biju droša līdz brīdim, kad vajadzēja doties uz interviju
ar konkursa žūriju. Labi apzinos, ka
neesmu izcila oratore, man nepiemīt
arī lielas pārliecināšanas spējas, tādēļ
intervija mani biedēja. Turklāt pirms
manis pārrunas bija notikušas citiem
jauniešiem, kas, nākot ārā, neslēpa:
jautājumi ir smagi, komisija tincina
skrupulozi, pat piekasīgi. Man dūša
sašļuka papēžos, un, par spīti labām
sekmēm, biju gatava arī zaudējumam. Taču, ieejot intervijas telpā,
viss mainījās. Izrādījās, ka komisija
uzdod gluži loģiskus jautājumus, uz
kuriem atbilde ir jāzina, ja lēmums

par studiju vietu
un programmu ir
pieņemts apdomīgi un mērķtiecīgi.
Es pati farmācijas jomu esmu
daudz pētījusi, to
labi pārzinu un
absolūti apzināti
esmu nolēmusi ar
farmāciju saistīt
savu dzīvi, tādēļ
jautājumi man
šķita viegli atbildami,» pieredzē
dalās Agneta.
Skatoties nākotnē, šobrīd viņa
sliecas domāt, ka, pabeidzot studijas,
strādās klīniskās farmācijas jomā.
«Esmu bijusi farmācijas uzņēmumos un zinu, ko nozīmē rūpnieciskā
farmācija. Tāpat visai labi saprotu,
kāda ir ikdiena farmaceitam aptiekā,
un šobrīd man šķiet, ka pašai interesantākais varētu būt darbs klīniskajā
farmācijā slimnīcās un citās ārstniecības iestādēs. Tur, kopā ar mediķiem
analizējot dažādas saslimstības un
meklējot tām efektīvāko ārstniecības
metodi un medikamentus, farmaceita darbs ir radošs un jauniem izaicinājumiem bagāts. Grūti iedomāties,
ka šādā darbā varētu iestāties rutīna,
kas, manuprāt, iespējama citos farmācijas virzienos. Tomēr es neņemos
apgalvot, ka studiju laikā manas
domas nemainīsies,» atzīst Agneta,
kurai stipendija, kaut arī nesedz visu
mācību maksu, ir būtisks atspaids.
Pēc pirmajiem pāris studiju mēnešiem jauniete atzīst, ka viņai piemīt
būtiskākās īpašības, lai mācības sekmīgi pabeigtu. «Esmu mērķtiecīga
un neatlaidīga, turklāt man patīk

uzvarēt, būt labākajai. Redzot, ka
mani kursabiedri ir ļoti inteliģenti
un gudri cilvēki, sevī jūtu mostamies
tīri vai sacensības garu mācīties vēl
apņēmīgāk, lai būtu ar viņiem vienā
līmenī vai pat viņus pārspētu. Tāpat
priecājos, ka man piemīt labas plānošanas iemaņas – esmu iemanījusies
mācībām veltīt tik daudz laika, lai
apgūtu uzdoto un neiedzīvotos
parādos, kā arī atlicinātu to arī miegam, draugiem, ģimenei un atpūtai.
Diemžēl mana dzīvesvieta šobrīd
ir visai neērtā vietā un braukāšana
aizņem daudz laika – tas man liedz
turpināt dejot tautas dejas, kas ilgus
gadus bija mans vaļasprieks un
sirdslieta. Taču ticu, ka, sākot dzīvot
izdevīgākā vietā, atradīšu arī tautas
deju kolektīvu, kuram pievienoties,»
pārliecināta topošā farmaceite. Vēl
viena viņas apņemšanās ir atsākt
volejbola treniņus.
Arī Agneta jauniešus aicina izmantot katru iespēju: «Pat ja ir šaubas un
šķiet, ka citi būs labāki, nepadodies!
Pārvari bažas, pārvari mazo vai lielo
slinkumu, kas katram var uznākt, un
mēģini! Būsi pārsteigts, cik daudz
šādā veidā var izdoties!»

«Stipendija atrisina naudas jautājumu
un ļauj nodoties mācībām»
Artis Galvanovskis, šogad
absolvējot Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu, sekmīgi sācis studijas Latvijas
Universitātes Bioloģijas
fakultātes bakalaura studiju programmas «Bioloģija»
1. kursā. Jelgavas novada
pašvaldības un LU fonda
stipendijai viņš, ģimenes
mudināts, nolēma pieteikties jau pagājušā gada rudenī. Kaut arī iepriekš Artis
regulāri piedalījās dažādās
olimpiādēs un ar īpašu
interesi apguva priekšmetus, kas saistīti ar biomedicīnu – tieši šajā jomā viņš
izvēlējies nākotnē strādāt
–, apņemšanās kandidēt
uz stipendiju likusi vairāk
uzmanības pievērst arī sekmēm citos priekšmetos.
«Viens no konkursa nosacījumiem
ir vidējā atzīme vismaz 7,5 balles. Jau
kopš mazām klasēm, pateicoties lieliskai skolotājai Alisei Skrupskai, mani
aizrāva un iedvesmoja dabas zinības,
vēlāk arī bioloģija, anatomija un ķīmija.
Sākot mācības vidusskolā, jau zināju, ka
nozare, ar kuru vēlos saistīt savu profesiju, ir biomedicīna, uz ko mērķtiecīgi
virzījos. Skolā man interesēja eksaktie
priekšmeti, kuros viegli nāca arī labas
atzīmes, turpretim ar humanitārajām
zinībām veicās grūtāk, un, lai saņemtu
labu atzīmi, bija jāpieliek vairāk pūļu.
Tieši sekošana līdzi sekmēm visos
priekšmetos bija būtiskākās izmaiņas,
ko, cerot uz stipendiju, ieviesu savā
ikdienā 12. klasē,» atzīst Artis.
Tagad, ik mēnesi saņemot 150 eiro
stipendiju, viņš novērtē ieguvumu,
ko devusi papildu centība, kaut arī

skolas laikā ir bijuši brīži,
kad šķitis – mācības,
olimpiādes, gatavošanās eksāmeniem, Jauno
biologu skola un Junioru
universitāte Zemgales
reģiona Kompetenču
attīstības centrā ir pārāk liels apjoms. Taču
aizņemtība apstiprināja
jau zināmo: jo vairāk
dari, jo vairāk arī izdari,
un rezultāts ir pozitīvs.
«Tagad stipendija man
ļauj apmaksāt dienesta
viesnīcu, segt ceļa izdevumus, turklāt vēl paliek
pāri kabatas naudai. Tas
ir būtisks ieguvums, kas man pilnā
mērā ļauj nodoties studijām un daudz
mazāk satraukties par naudu. Lai arī
stipendijas nolikums stipendiātam
paralēli studijām ļauj arī strādāt, esmu
pateicīgs un priecīgs, ka varu to nedarīt.
Lai cik daudz bija jāmācās vidusskolā,
ir skaidrs, ka augstskola prasa vēl lielāku paškontroli un laiku pašmācībai.
Apgūstamās vielas apjoms ir ļoti liels,
un nesalīdzināmi vairāk laika jāvelta
arī individuālām studijām mājās. Ja
būtu jāstrādā, teju nenovēršami, ka
visu neapgūtu pietiekami pamatīgi. Jau
gatavojoties studijām, biju apņēmies
vismaz pirmajā studiju gadā iztikt bez
strādāšanas. Ļoti nevēlējos ielaist kādus
zināšanu robus 1. kursā, kad mācāmies
pamatu pamatus visām tālākajām
studijām un darbam. Esmu pateicīgs,
ka līdz ar stipendijas saņemšanu varu
atļauties visu laiku veltīt mācībām,»
atzīst Artis.
Raugoties nākotnē, viņš cer, ka pie
intensīvā studiju un mācīšanās ritma
gana drīz pieradīs un papildus studijām aktīvi varēs iesaistīties studentu

pašpārvaldē. Tāpat viņš apņēmies
nepamest novārtā savu vaļasprieku
– motociklu un moto tehniku kopumā, jo viņam vienlīdz labi patīk kā
izbraukt, tā arī remontēt un skrūvēt.
Tomēr šobrīd pirmajā vietā ir studijas.
Tās pabeidzot, viņš vēlas savu darbu
saistīt ar biomedicīnu, akcentu liekot
uz vēža izpēti.
«Vēl nezinu, vai strādāšu kādā izpētes institūtā vai privātā uzņēmumā, nezinu arī precīzu savu pētījumu virzienu,
taču noteikti vēlos strādāt Latvijā un ar
savu darbu rast atbildes vai risinājumus
daudziem šobrīd vēl nepietiekami
skaidriem jautājumiem par vēzi, vēža
šūnām un iespējām tās neitralizēt.
Vēlos darīt darbu, kas sniedz labumu
un ir noderīgs plašai sabiedrībai. Man
priekšā ir vairāki studiju gadi, kas parādīs īsto virzienu, taču skaidri zinu, ka
vēlos strādāt Latvijā. Esmu pateicīgs, ka
Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā
ar universitāti ir radījusi stipendiju,
kas studentiem ļauj koncentrēties uz
savu mērķu īstenošanu un pilnvērtīgi
mācīties,» tā A.Galvanovskis.

ZIŅAS

Aicina pieteikties 8. Zemgales
reģiona amatnieku un
mājražotāju kontaktbiržai
12. decembrī no pulksten 10
līdz 15.30 Jelgavā, Zemgales reģiona kompetenču
attīstības centrā, notiks 8.
Zemgales reģiona amatnieku un mājražotāju kontaktbirža.
Tā ir iespēja ikvienam Zemgales
mājražotājam un amatniekam plašāku
auditoriju iepazīstināt ar savu ražoto
produkciju, kā arī meklēt sadarbības
iespējas.
Pieteikties kontaktbiržai aicināti
amatnieki, rokdarbnieki, mājražotāji,
līdzi ņemot savus darbus un ražojumus;
izejmateriālu tirgotāji un piegādātāji
amatniekiem, mājražotājiem; zinātnieki,
kuri vēlas sadarboties ar amatniekiem;
pašvaldību pārstāvji, kas vēlas atbalstīt
savus amatniekus, kā arī ikviens interesents.
Šajā dienā no pulksten 9.30 līdz 10
dalībnieki iekārtos savus stendus, bet
no pulksten 10 līdz 12 notiks amatnieku

un mājražotāju piedāvājumu tirdziņš,
tīklošanās un radošuma balvas «Ideju
spogulis 2018» konkursa žūrijas darbs.
No pulksten 13 līdz 15 ikvienam būs
iespēja amatnieku un mājražotāju
piedāvājumu iepazīt kopā ar uzņēmēju
TV un radio personību Māri Grigali,
bet no pulksten 15 līdz 15.30 notiks
Zemgales mājražotāju un amatnieku
radošuma balvas «Ideju spogulis 2018»
pasniegšana.
«Satiksimies, lai saņemtu informāciju,
veidotu sadarbību, atbalstītu cits citu,
rastu jaunas idejas un iespējas!» aicina
pasākuma organizatori.
Mājražotāji un amatnieki pieteikties
kontaktbiržai var līdz 3. decembrim pa
tālruni 63012155, 63012169 vai e-pastu
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv. Savukārt amatnieku un mājražotāju veikuma
cienītāji, oriģinālu dāvanu meklētāji un
citi interesenti tirdziņā gaidīti bez pieteikšanās no pulksten 10 līdz 15.30.
JNZ

Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs «Kalnciems»
(reģ.Nr.90010549615) izsludina konkursu uz vakanto

FIZIOTERAPEITA amatu

(nepilns darba laiks – 8 stundas nedēļā; darbavieta: Lielupes ielā 27,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, LV-3016).
Galvenie amata pienākumi:
• darbs ar klientiem, izmeklēšana, diagnosticēšana, profilakse, terapija,
izmantojot fizioterapijā pieejamās metodes un tehnoloģijas;
• klientu rehabilitācija fizisko un funkcionālo traucējumu gadījumā;
• klienta veselības veicināšana un profilakse saslimšanas gadījumā;
• informatīvs un medicīnisks atbalsts klientu sociālās aktivitātes veicināšanai.
Prasības:
• augstākā profesionālā izglītība, reģistrs Ārstniecības personu reģistrā,
ārsta fizioterapeita sertifikāts;
• vēlama pieredze fizioterapeita darbā;
• latviešu valodas prasme – augstākā pakāpe;
• spēja operatīvi un konstruktīvi pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu;
• prasme strādāt komandā;
• jāpārzina «MS Office» standarta programmatūra, elektroniskā sarakste,
interneta vide.
Iesniedzamie dokumenti:
• profesionālās darbības apraksts (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
• motivācijas vēstule.
Pieteikšanās termiņš: 2018. gada 30. novembris
Darba uzsākšanas laiks: vienojoties
Darba laiks: nepilns darba laiks – 8 stundas nedēļā (0,2 slodzes)
Darba līgums: uz nenoteiktu laiku
Alga: 158,40 EUR (bruto)
Pieteikumu un dokumentus lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot pa e-pastu
marita.bubele@jelgavasnovads.lv ar norādi «Konkursam uz SARC «Kalnciems» fizioterapeita amatu», vai arī iesniegt Jelgavas novada pašvaldības
Personāla nodaļā 208. kabinetā (2. stāvā), Pasta ielā 37, Jelgavā, LV-3001.
Jelgavas novada Kultūras pārvalde (reģ.Nr.90009118031)
izsludina konkursu uz vakanto

KULTŪRAS DARBA VADĪTĀJA GLŪDAS PAGASTĀ amatu.
Galvenie amata pienākumi:
• nodrošināt Nākotnes kultūras nama darbību;
• plānot, koordinēt un vadīt kultūras pasākumus kultūras namā un Glūdas pagastā;
• budžeta plāna sagatavošana apstiprināšanai, atbildība par tā izpildi;
• nodrošināt savā administratīvajā teritorijā kolektīvu darbību, kompetences ietvaros sekmēt kolektīvu mākslinieciskā līmeņa izaugsmi, nodrošināt
kolektīvu un to vadītāju līdzdalību plānotajos novada, reģiona, valsts un
starptautiskajos pasākumos;
• veidot starppagastu sadarbību kultūras aktivitāšu jomā Jelgavas novadā;
• sniegt pārskatu par savu darbību.
Prasības:
• darbības jomai atbilstoša vismaz 1. līmeņa augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā izglītība;
• zināšanas un prasmes kultūras darba organizēšanā;
• precizitāte, augsta atbildības izjūta;
• prasme uzstāties publikas priekšā;
• prasme strādāt patstāvīgi;
• labas datorprasmes;
• pozitīva attieksme pret cilvēkiem, komunikabilitāte.
Iesniedzamie dokumenti:
• profesionālās darbības apraksts (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
• motivācijas vēstule.
Pieteikšanās termiņš: 2018. gada 30. novembris
Darba uzsākšanas laiks: 2019. gada 2. janvāris (vai vienojoties)
Darba vieta: Glūdas pagasta kultūras nams «Nākotne» Skolas ielā 3,
Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā
Darba laiks: summētais darba laiks (40 stundas nedēļā)
Darba līgums: uz nenoteiktu laiku
Pieteikuma vēstuli un iesniedzamos dokumentus (ar norādi «Kultūras darba
vadītājs Glūdā») lūdzam iesniegt personīgi Jelgavas novada pašvaldības
Personāla nodaļā 208. kabinetā (2. stāvā), Pasta ielā 37, Jelgavā, LV-3001,
vai sūtīt pa pastu vai e-pastu kristine.beitane@jelgavasnovads.lv.
N.B. Informējam, ka telefoniski sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kuri tiks aicināti uz interviju.
Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai
nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.
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Jelgavas novads –
investīcijām draudzīgākā
pašvaldība

7. novembrī Latvijas Biznesa savienība sadarbībā ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA «Lursoft» atvēra indeksu «Investīcijām draudzīgākā pašvaldība».
Indekss balstās uz reģionu apkopoto pašvaldību pašnovērtējumu, aktivitāti uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras
veidošanā un pašvaldību teritorijā esošo uzņēmumu finanšu
un ekonomiskajiem rādītājiem. Pašvaldību grupā «Investīcijām draudzīgs novads ar vietējās nozīmes attīstības centru»
Jelgavas novada pašvaldība ieguvusi 3. vietu.
Indekss atvērts iniciatīvas «Atbalsti
mazo biznesu» gaitā, un tās mērķis ir
stiprināt uzņēmējdarbības garu Latvijā,
parādot mazā biznesa produktus un
pakalpojumus, radošus veiksmes stāstus
Latvijā un pasaulē. Mazā biznesa panākumu pamatā ir neatlaidīgs darbs un
atbalstoša vide – neatlaidība ir uzņēmēju
ziņā, savukārt atbalstoša vide un resursi
vispirms rodami noteiktā pašvaldībā.
Atverot indeksu, Latvijas Biznesa
savienība pateicas pašvaldībām, kas ir

ieinteresētas uzņēmējdarbības attīstībā
un darbavietu saglabāšanā un radīšanā.
Mazā biznesa dienu sagaidot, ikviens
uzzinās par pašvaldībām, kas ir investīcijām draudzīgākās, un vairāk nekā
5600 mazajiem uzņēmumiem, kas
iesaistījušies iniciatīvā.
Jāpiebilst, ka indeksa aprēķinu veido
divas būtiskas daļas – statistika par
2017. gadu tādos rādītājos, kā, piemēram, uzņēmuma ienākuma nodoklis,
ko attiecina pret pašvaldību uz 1000

iedzīvotājiem, darbinieku skaits uzņēmumos pret iedzīvotāju skaitu, u.tml.
Šādi statistikas dati izvēlēti, lai novērtētu
uzņēmēju pozitīvo devumu sabiedrībai
un pašvaldībām.
Otru indeksa daļu veido pašvaldību
novērtējums to aktivitāšu kontekstā,
kas ir paredzētas uzņēmējdarbības
veicināšanai. Piemēram, pašvaldību paveiktais un sasniegtais, īstenojot atbalsta
pasākumus uzņēmējdarbības sekmēšanai (t.sk. uzņēmējdarbības atbalsta
infrastruktūras veidošana) – biznesa
ideju jeb grantu konkurss, pašvaldības
nekustamā īpašuma nomas maksas
atlaides, mazo ražotāju atbalsts izstādēs
un citi pasākumi. Tāpat, tika novērtēta
arī pašvaldību sadarbība ar dažādām
organizācijām uzņēmējdarbības sekmēšanas pasākumos.
JNZ

Zemgalē zināšanas papildina piļu
un muižu apsaimniekotāji
Ne visus atjaunotos piļu un
muižu dārzus un parkus
var dēvēt par vēsturiskiem
– tā ir viena no atziņām, ko
Jelgavas pilī notikušajās
Zemgales piļu un muižu
apsaimniekotāju mācībās
pauda lektors biedrības
«Tāšu muiža» vadītājs Juris
Zviedrāns.
Mācības, ko organizēja Zemgales Plānošanas reģions, notika ar Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2014.–2020. gadam projekta LLI-313
«Aizraujošs ceļojums muižu parkos
četros gadalaikos» («4Seasons Parks»)
atbalstu. Novembrī un decembrī pavisam paredzēti pieci tematiski atšķirīgi
nodarbību bloki, kas ietver teorētisku
un praktisku zināšanu papildināšanu.
Mācību mērķauditorija ir parku apsaimniekotāji, teritorijas plānotāji, īpašnieki,

dārznieki un citi interesenti, kuri atbildīgi
par parku attīstību un pārvaldību Zemgalē, informē Zemgales Plānošanas
reģiona sabiedrisko attiecību speciālists
Juris Kālis.
Pirmā nodarbība pulcēja gandrīz 60
dalībnieku, kurus lektori J.Zviedrāns
un ainavu arhitekte Ilze Māra Janelis
iepazīstināja ar Eiropā, tostarp Latvijā,
redzamāko piļu un muižu vēsturisko
parku un dārzu attīstības stiliem un
virzieniem, norādīja uz nepieciešamību
vispirms veikt pienācīgu atjaunojamā
objekta izpēti, kam bieži vien pietrūkst
gan uzņēmības, gan resursu. Pārsvarā
izpētes projektus pasūta privātpersonas,
retāk – valsts un pašvaldību institūcijas.
Lektori uzsvēra: «Vienmēr ir jāsaprot,
ko darām, ja vispār darām. Atjaunojot
vēsturiskos parkus un dārzus, svarīgi ir
saglabāt to sākotnējo stilu un arhitektonisko elementu struktūru, neļaujot izzust
nozīmīgiem skatpunktiem, dekoratīvo

koku un krūmu, sevišķi vietējo sugu,
grupām, paviljoniem, oranžērijām, celiņu tīklojumam un citiem elementiem.
Pie izpētes talkā var nākt autentisku
materiālu – senu gravīru, plānu, projektu, fotogrāfiju, periodisko izdevumu,
rokasgrāmatu, gleznu, akvareļu un citu
materiālu – studēšana.»
Projekta gaitā nākamā nodarbība,
kurā galvenokārt bija praktiska ievirze,
notika apmeklējot Elejas un Abgunstes
muižas parkus Jelgavas novada pašvaldībā, kas ir projekta vadošais partneris.
Projekta ieviešana ilgs līdz 2020. gada
februārim, un tā mērķis ir Latvijas–Lietuvas pierobežā veicināt kultūrvēstures
objektu ilgtspēju, palielināt to pievilcību
apmeklētājiem. Projekta kopējais finansējums ir 692 246,78 eiro, tostarp Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējums
588 409,76 eiro.
JNZ
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NOTIKUMI
Pasākumi

Glūdā

 27. novembrī pulksten 17 – lekcija un personīgo krāsu kombinācijas
noteikšanas nodarbība «Krāsu nozīme paštēla veidošanā». Vada krāsu
konsultante stiliste Kristīne Meldere-Drāzniece (Nākotnes bibliotēkā).
 6. decembrī pulksten 18 – neklātienes ceļojums «100 Latvijas dabas
brīnumi» aktīva ceļotāja un tūristu grupu vadītāja Edgara Ražinska vadībā
(Nākotnes bibliotēkā).
 Līdz 6. decembrim – Aijas Feldmanes fliterīšu tehnikā gatavotu gleznu
izstāde «Dimantu gleznas dvēselei». 6. decembrī pulksten 13 – izstādes
slēgšana un tikšanās ar mākslinieci (Nākotnes bibliotēkā).
 11. decembrī pulksten 11 – eglīte pensionāriem «Mūsu dzīve kā kino».
Vada Ilze Suta. Dalību un transportu lūgums pieteikt pa tālruni 27873309
(Vija) vai 29594204 (Maiga) (Nākotnes k/n).
 12. decembrī pulksten 15 – praktiskā nodarbība: grāmatu, albumu
iesaiņošanas veidi dāvināšanai. Vada L.Cine (saieta namā).
 Decembrī – TLMS «Nākotne» izstāde «Radītprieks» (Nākotnes k/n).
 Decembrī – izstāde «Labam garastāvoklim» (saieta namā).

Jaunsvirlaukā

 24. novembrī pulksten 11 – R.Stiebras animācijas filma «Saule brauca
debesīs». Ieeja – 1 € (IKSC «Līdumi» zālē).
 7. decembrī pulksten 16 – Ziemassvētku ieskandēšanas koncerts un lielās
egles iedegšana pie pagastmājas kopā ar Staļģenes mazpulku, Salgales
Mūzikas un mākslas skolas orķestri un bērnu vokālo ansambli «Pumpuriņi»
(IKSC «Līdumi» un pie pagastmājas).
 8. decembrī pulksten 14 – senioru Ziemassvētku pasākums kopā ar
Marko Ojalu. Transportu pieteikt pa tālruni 28687981 (Ilze) (IKSC «Līdumi»).
 Līdz 30. novembrim – ezīšu kolekcijas izstāde. Kolekcijas autore – Baldones kultūras nama vadītāja Inta Vidže (Dzirnieku bibliotēkā).
 Līdz 30. novembrim – Mārītes Upmales izšuvumu izstāde «Visi mani brīvie
brīži krāsās tērpušies» (Vecsvirlaukas bibliotēkā).
 Līdz 22. decembrim – Latvijas simtgadei veltīta izstāde «Latvijas kontūrkartes attēlojumi dažādās tehnikās ar dažādiem materiāliem». Tikšanās ar
darbu autoriem un svētku torte (Dzirnieku bibliotēkā).

Kalnciemā

 Līdz 26. novembrim – no cikla «Tas ir mans hobijs» kalnciemnieces Zaigas
Inauskas rokdarbu izstāde «Mana aizraušanās – dekupāža». Izstādē apskatāmi vairāk nekā 60 dekupāžas tehnikā veidotu darbu (Kalnciema bibliotēkā).
 Līdz 10. decembrim – Ainas Liepas netradicionālo rokdarbu gleznu izstāde
«Zaļi krāsainā pasaule» (Kalnciema bibliotēkā).

Līvbērzē

 Novembrī – tematiska literatūras izstāde «Latvija svētku rotā» kopā ar
bērnu noformētiem un pašu rakstītiem dzejoļiem par Latviju; jaunieguvumu
izstāde «Svētku mēnesis kopā ar jaunām grāmatām»; literatūras izstāde «Ar
dzeju piepildīts mūžs. Ojāram Vācietim – 85» (Līvbērzes bibliotēkā).

Platonē

 Līdz 8. decembrim – Baltinavas novada Baltinavas pagasta rokdarbu
pulciņa darbu – austo grīdsegu – izstāde (Lielvircavas k/n).
 2. decembrī pulksten 15 – Pirmās adventes svētdienas dievkalpojums.
Koncertē Sesavas pagasta sieviešu vokālais ansamblis «Sonora», vadītāja
I.Indrikova (Lielvircavas baznīcā).
 8. decembrī – Latgales dienas Lielvircavā. Pulksten 14 – Latgales lauku
labumu tirdziņš, pulksten 15 – Baltinavas novada amatierteātra «Palādas»
izrāde: Danskovīte «Ontans i Zīmassvātki», režisore A.Ločmele. Ieejas maksa
uz teātri – 5 € (Lielvircavas t/n).
 Līdz 1. decembrim – Ingas Kraukles rokdarbu izstāde (Lielvircavas bibliotēkā).
 Līdz 10. decembrim – Marģerta Martinsona fotoizstāde «Piebalgas
ūdensrozes» (Lielvircavas bibliotēkā).

Sesavā

 Līdz 27. novembrim – Jura Zēberga fotogrāfiju izstāde «Ziedi, daba,
simfonija» (Sesavas bibliotēkā).
 8. decembrī pulksten 13 – senioru deju kolektīvs «Virši zied» rīko gadskārtējo sadanci «Mirklis pirms Ziemassvētkiem!» (Sesavas t/n).
 8. decembrī pulksten 16 – tikšanās ar Lailu Ilzi Purmalieti un Jāni Paukštello koncertprogrammā «Ziemassvētku laimes formula» (Bērvircavas t/n).

Svētē

 Novembrī – Intas Strazdiņas rokdarbu izstāde (Jēkabnieku bibliotēkā).
 24. novembrī pulksten 14 – «Latviešu teātra tēvam Ādolfam Alunānam
– 170»: Svētes amatierteātris izrādīs ieskatu latviešu teātra tēva Ā.Alunāna
dzīvesgājumā. Režisore – Lūcija Ņefedova (Jēkabnieku k/n).
 8. decembrī pulksten 17 – uz 15 gadu jubilejas koncertu ielūdz Svētes
pagasta senioru deju kolektīvs «Brūklenājs». Koncertā piedalīsies arī dejotāji
no Svitenes, Vecumniekiem, Bukaišiem un Jelgavas novada (Jēkabnieku k/n).

Valgundē

 Līdz 5. decembrim – izstāde «Latvijā ražotā retro radiotehnika» no kolekcionāra Kārļa Degaiņa kolekcijas (Valgundes bibliotēkā).

Vilcē

 1. decembrī pulksten 10 – radošā darbnīca «Adventes vainagu darināšana». Vada Zanda Kursīte. Līdzi jāņem sveces un svečturi, pārējie materiāli
tiks nodrošināti. Sīkāka informācija – pa tālruni 26496829 (Aiva). Dalība
– bez maksas (Vilces t/n).

Vircavā

 Līdz 9. decembrim – Raita Junkera gleznu izstāde (Vircavas t/n).
 18. decembrī pulksten 14 – senioru Ziemassvētku pasākums. Dalību
pieteikt pie Sarmītes Ļūmanes (tālrunis 26237337) līdz 14. decembrim.
Informācija par transportu – pie Unas pa tālruni 25603902 (Vircavas t/n).

Zaļeniekos

 24. novembrī pulksten 13 – filma «Lustrum». Ieeja – 2 € (Zaļenieku
pagastmājā).
 26. novembrī pulksten 16 – Mazo pūcēnu skoliņas 2. nodarbība (Zaļenieku bibliotēkā).
 29. novembrī pulksten 12 – lasītāju klubiņa «Cilvēcīgs vārds» tikšanās
(Zaļenieku bibliotēkā).
 1. decembrī pulksten 13 – R.Stiebras animācijas filma «Saule brauca
debesīs». Ieeja – 2 € (Zaļenieku pagastmājā).
 Novembrī – grāmatu izstāde «Latvijai – 100» (Zaļenieku bibliotēkā).
 No 1. decembra – plaša novadpētniecības materiālu izstāde «Triju
Zvaigžņu ordeņa un Viestura ordeņa kavalierim Jānim Bergam – 130»
(Ūziņu bibliotēkā).
«Jelgavas Novada Ziņas» Metiens – 10 000 eks. Reģistrācijas apliecības Nr. 000703361
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Valgundes bibliotēkā –
Latvijas vēsture radioaparātos
«Vecs radioaparāts ir kā
laba mēbele, kam nepieciešama atbilstoša gaisa
temperatūra, noteikts gaisa
mitrums un īpaša rūpība,»
par retro radiotehniku saka
kolekcionārs valgundnieks
Kārlis Degainis. Līdz 5.
decembrim Valgundes bibliotēkā apskatāma izstāde
«Latvijā ražotā retro radiotehnika», kurā skatāmi daži
vecie radioaparāti, patafons
un plates no viņa plašās kolekcijas, kas ir kā veltījums
Latvijas Radio 93. jubilejā,
ko atzīmē šomēnes.
«Oktobrī «Jelgavas Novada Ziņās»
izlasīju, ka novadā tiek meklēti seniori,
kuri ir aktīvi kultūras mantojuma glabātāji. Pārdomājot nolēmu, ka konkursam
«Kultūras mantojuma glabātājs un
popularizētājs Jelgavas novadā 2018»
no Valgundes pagasta jāpiesaka mūsu
Kārlis Degainis – Valgundes iedzimtais,
kuru jau no bērnības aizrāvusi radiotehnika. Viņa vaļasprieks ir senās radiotehnikas un pulksteņu kolekcionēšana. Lielajā kolekcijā, kas veidota teju 50 gadu
garumā, ir Latvijā ražotie radioaparāti
jau no pašiem pirmsākumiem. Viņš tos
pats arī restaurē un remontē – Kārlim ir
zelta rokas, un, manuprāt, viņš ir īsts vēstures glabātājs,» par kolekcionāru saka
Valgundes bibliotēkas vadītāja Ligita
Ķekare, kura Latvijas dzimšanas dienas
mēnesī K.Degaini bibliotēkā uzaicinājusi izveidot nelielu retro radioaparātu
izstādi, lai galvenokārt jau jauniešiem
parādītu, kādi izskatās radioaparāti,
kurus savulaik ražoja Latvijā. Lielākā
daļa, iespējams, tos redzējuši tikai bildēs,
kur nu vēl dzirdējuši, kā tie skan!
«Cik nu mums tā vieta ļauj, bibliotēkā
esam izvietojuši trīs VEF ražotus radioaparātus, kas pārdošanā nonāca 1938.,
1939. un 1943. gadā, un tepat Latvijā
ražotu patafonu, kas izlaists laikā no
1925. līdz 1935. gadam. To bibliotēkas
apmeklētājiem ir iespēja arī paklausīties.
Jaunieši ir ļoti izbrīnīti – tik vecs, bet tik
labi skan! Savukārt vecāka gadagājuma
lasītājiem šie radio raisa nostalģiskas
atmiņas,» saka bibliotēkas vadītāja,
piebilstot, ka izstādi papildina arī plates.
Vecākā no izstādes dalībniecēm izdota
1904. gadā Rīgā.

FOTO: Līdz 5. decembrim Valgundes bibliotēkā apskatāma
izstāde «Latvijā ražotā retro radiotehnika», kurā redzami daži
vecie radioaparāti, patafons un plates no valgundnieka Kārļa
Degaiņa plašās kolekcijas.
Foto: no Valgundes bibliotēkas arhīva
K.Degaiņa kolekcijā ir daudzi īpaši
eksponāti, piemēram, radioaparāts
«VEF SUPER M517», kas ražots 1943.
gadā un šobrīd apskatāms bibliotēkā,
nemaz nav bijis pārdošanā – to ražoja
frontes vajadzībām vācu virsniekiem.
Bet «VEF Super lukss MD/37» Pasaules izstādē Parīzē 1937.gadā saņēma
zelta medaļas par dizainu un tehnisko
izpildījumu. Toreizējā cena šim radioaparātam bijusi 300 lati. Tas interesants
arī ar to, ka tā apaļās radioaparāta skalas
viduci rotā Eiropas karte, un, meklējot
stacijas, uz kartes iedegas maza spuldzīte
tajā valstī, no kuras radiostacija tiek
translēta. K.Degainis stāsta, ka viņa
īpašumā ir trīs dažādi Latvijā ražoti
radioaparāti, kuriem skalā ir Eiropas
karte, bet šo konkrēto viņš iegādājies
Ikšķilē. «Kāds kungs laikā, kad visu
varēja dabūt tikai par blatu, bija sarunājis
pirkt videomagnetofonu, bet pietrūka
naudas. Lai iegūtu trūkstošo daļu, viņš
par 200 rubļiem nolēma pārdot šo radioaparātu. Tā bija vesela slepenā operācija
– aparātam pakaļ braucu pa nakti, jo
saimnieka bērniem tas ļoti patika, īpaši
gaismiņas tajā, tāpēc radio bija jāaizved
tā, lai viņi neredz. Atceros, toreiz 200
rubļi bija liela nauda, un kungs priecājās,
ka atradis pircēju, jo ne katrs par vecu
grabažu gatavs tādu naudu maksāt,»
stāsta kolekcionārs.

Viņš atzīst, ka precīzi nemaz nezina,
cik radioaparātu viņa kolekcijā ir, jo
skaits neesot būtisks, taču par katru eksponātu, kā tas nonācis viņa kolekcijā, ir
savs stāsts – kāds mantots, kāds pirkts vai
iemainīts. «Katram aparātam bijis savs
liktenis. Cits pie manis nonācis tikpat kā
jauns, cits – ļoti bēdīgā stāvoklī, tāpēc
pats tos arī remontēju. Neesmu dižs
meistars, taču varu teikt, ka radioaparātus dabūt pie skaņas ir daudz vieglāk,
nekā iegūt autentisku ārējo izskatu. Tie
ir ļoti glīti, dizainiski ārkārtīgi skaisti, jo
to radīšanā ieguldīts milzīgs roku darbs,»
stāsta K.Degainis.
Šobrīd gan viņš ar kolekcijas papildināšanu aktīvi nenodarbojas. «Kad
iekritu azartā, mans sapnis bija savā
īpašumā iegūt glaunāko Latvijā ražoto radioaparātu – 1938. gadā izlaisto
modeli «VEF LUKSUS», kas Latvijas
laikā maksāja apmēram 600 latu. Un
pirms četriem gadiem mans sapnis
piepildījās – no Jūrmalas man atveda
šo jaudīgo, lielo radioaparātu, kas
šobrīd mājās ieņem goda vietu, un
esmu to arī dabūjis pie dzīvības,» stāsta
kolekcionārs, piebilstot, ka, pēc viņa
rīcībā esošās informācijas, pasaulē
saglabājušies tikai četri šādi aparāti, bet
saražoti tika 100. «Esmu kļuvis izvēlīgs
un cenšos iegūt tikai ļoti retus eksemplārus,» nosaka K.Degainis.

Tapis metodiskais palīgs sporta skolotājiem
«Manuprāt, jebkura aktivitāte, kas vērsta uz bērnu iesaistīšanu sportā, ir vērtējama ļoti pozitīvi – arī šis projekts,
kura laikā 120 bērniem četru mēnešu garumā bija iespēja
piedalīties dažādās fiziskās aktivitātēs, kurās tika izmantotas no ierastajām atšķirīgas darba metodes. Lielākais
ieguvums no šī projekta noteikti ir jaunizveidotais metodiskais materiāls ar 120 dažādām rotaļām un spēlēm, kas var
noderēt sporta skolotājiem ikdienā,» par Jelgavas novadā īstenoto projektu «FAIRHAP – Fair Play and Happiness
through Sports» jeb «Godīga spēle un gandarījums sportā»
saka Jelgavas novada Sporta centra (JNSC) direktora vietniece Inguna Čākure.
Jelgavas novada pašvaldība un JNSC
kopā ar kolēģiem no Grieķijas, Rumānijas, Bulgārijas un Itālijas līdz 2018. gada
beigām īsteno ES «Erasmus+» Sporta
programmas projektu «FAIRHAP» jeb
«Godīga spēle un gandarījums sportā».
Tā laikā starptautiskā projekta darba
grupa izveidoja unikālu mācību materiālu – rokasgrāmatu «Vērtību mācīšana
bērniem sportojot: 120 spēles laimīgiem
bērniem», bet astoņiem Jelgavas novada
sporta treneriem un skolotājiem bija
iespēja apgūt jaunās metodes ikdienas
darbā, bērniem radot prieku sportot,
reizē izslēdzot konkurenci. «Šo metožu
galvenā doma – bērniem darbojoties ļaut
saprast sporta pozitīvās vērtības godīgā
spēlē, reizē ievērojot olimpiskās vērtības. Piemēram, neaizskart pretiniekus,
veicināt dzimumu vienlīdzību, izrādīt
cieņu pret komandas biedriem, censties
darīt visu pēc labākās gribas, pieņemt
atšķirīgo,» stāsta projekta koordinators

Jelgavas novadā Gatis Kasparinskis.
Projektā iesaistīti 120 novada skolēni
un astoņi sporta treneri un skolotāji,
izveidojot astoņas komandas, kurās
treneru vadībā tādās sporta disciplīnās
kā volejbols, orientēšanās sports, vieglatlētika, regbijs 24 nedēļu garumā (kopā
72 stundas treniņiem) bērni apguva
prasmes, iemaņas un vērtības sportojot,
reizē aprobējot rokasgrāmatā apkopotās
metodes un olimpiskās vērtības treniņos.
Apgūtās iemaņas un izpratni par
godīgu spēli stafetēs, komandu sportā
un orientēšanās disciplīnās skolēni demonstrēja atklātajās sporta spēlēs, kas 9.
oktobrī notika Staļģenes sporta hallē un
Staļģenes vidusskolas sporta laukumā.
Atzinīgi projektu vērtē skolotāja
volejbola trenere Sarmīte Belte. «Bērniem patika – tas bija kaut kas atšķirīgs
no ikdienišķā. Jo īpaši viņi novērtēja
to, ka šīs nebija sacensības, kur jātiecas
pēc uzvaras, turklāt piedalīties varēja

FAIRHAP
ne tikai labākie, bet visi. Manuprāt, arī
jauniegūtā rokasgrāmata ir ļoti vērtīgs
materiāls, jo tajā ir gan spēles un rotaļas,
ko jau līdz šim esam izmantojuši darbā,
tikai varbūt ar citiem elementiem, gan
arī daudz jaunu spēļu,» atzīst trenere.
«Man šķiet, ka vērtīgākais, ko bērni šī
projekta gaitā iemācījās, ir tas, ka ne vienmēr jāuzvar, – svarīgs ir komandas darbs
un atbalsts,» saka projektā iesaistītā sporta skolotāja Edīte Čakša, piebilstot, ka,
iedvesmojoties no šī projekta, Staļģenes
vidusskolas 6. klases skolēni decembrī
uz sadraudzības turnīru aicinājuši Elejas
vidusskolas 6. klases bērnus, lai sarīkotu
sporta spēles, kurās tiks izmantotas
jaunajā rokasgrāmatā iekļautās metodes.
Rokasgrāmatu «Vērtību mācīšana
bērniem sportojot: 120 spēles laimīgiem bērniem» darbā var izmantot
ikviens sporta skolotājs. To iespējams
lejupielādēt projekta mājaslapā www.
fairhap-project.eu/material/.
«Erasmus+» Sporta programmas
projektu «FAIRHAP – Fair Play and
Happiness through Sports» jeb «Godīga
spēle un gandarījums sportā» līdzfinansēja Eiropas Komisija.

