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Kalnciema
pagasta
pārvaldei
jauns vadītājs
Pagājušajā nedēļā Jelgavas novada dome pieņēma
lēmumu, ka no 1. novembra Kalnciema pagasta pārvaldi vadīs jauns
pārvaldes vadītājs – konkursa kārtībā, izturot 14
pretendentu konkurenci,
par piemērotāko kandidātu atzīts bijušais Ozolnieku
novada domes priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis.
Konkurss uz vakanto amatu tika
izsludināts septembrī, kad līdzšinējais
pārvaldes vadītājs Dainis Keidāns līdz
ar pašvaldības struktūras izmaiņām
pieņēma darbu Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē.
Izvēle par labu jaunajam pagasta
pārvaldes vadītājam veikta, ņemot
vērā viņa līdzšinējo darba pieredzi.
P.Veļeckim ir vairāk nekā 35 gadu pieredze dažādos vadošos amatos, tajā
skaitā astoņus gadus viņš strādāja gan
par Ozolnieku novada pašvaldības
izpilddirektoru, gan domes priekšsēdētāju. Šobrīd Ozolnieku novada
domē viņš darbojas kā deputāts.
«Strādājot rūpniecības uzņēmumos, guvu ne tikai pieredzi vadīt
lielu darbinieku kolektīvu, bet arī
praktiskas zināšanas daudzās citās
jomās – projektu vadībā, celtniecībā,
finanšu instrumentu izmantošanā.
Savukārt darbs pašvaldībā kopš
2009. gada izpilddirektora un domes
priekšsēdētāja amatā ļāva gūt vērtīgas
zināšanas un pieredzi pašvaldību autonomo funkciju pildīšanā, saskarsmē
ar iedzīvotājiem un valsts institūcijām.
Jānorāda, ka Kalnciema pagasts man
nav svešs – būdams SIA «Kalnciema
ķieģelis» vadītājs, iepazinu pagasta
teritoriju, cilvēkus un pagasta uzņēmumus. Apzinos savas stiprās puses
– man piemīt augsta atbildības izjūta,
spēja rast risinājumus krīzes situācijās,
kā arī veiksmīgi protu saliedēt un motivēt kolektīvu. Savu darba pieredzi,
zināšanas un spējas izmantošu Kalnciema pagasta attīstībai un iedzīvotāju
labklājības nodrošināšanai,» saka
jaunais Kalnciema pagasta pārvaldes
vadītājs P.Veļeckis.
Līdzšinējais Kalnciema pagasta
pārvaldes vadītājs D.Keidāns darbu
pārvaldē pārtrauca 31. oktobrī. Jānorāda, ka līdz šim papildus darba
pienākumiem Kalnciemā viņš kopš
3. septembra pašvaldībā pildīja arī
Īpašuma pārvaldes Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas
vadītāja pienākumus.
«Ar nodomu padarīt loģiskāku un
uz procesu attīstību vērstu gan dokumentu plūsmu, gan funkciju pārdali,
Jelgavas novada pašvaldībā vasaras
izskaņā tika veiktas strukturālas
izmaiņas, nosakot noteiktu centrālās
administrācijas struktūrvienību vai
pienākumu veicēju pakļautības maiņu
atbilstoši diviem departamentiem
– Administratīvajam departamentam un Plānošanas un attīstības
departamentam. Tāpat izmaiņas
skāra pašvaldības Īpašuma pārvaldi,
paredzot tai palielināt atbildību arī
par saimnieciskajiem jautājumiem,»
skaidro Jelgavas novada pašvaldības
izpilddirektore Līga Lonerte.
JNZ

Novada stipendiju
saņems trīs studenti
Svinīgi pasniegta Jelgavas novada pašvaldības
stipendija talantīgākajiem jauniešiem, kuri šogad uzsākuši studiju gaitas. 2018./2019. mācību
gadā stipendija piešķirta
trīs novada jauniešiem
– Artim Galvanovskim,
Agnetai Veinbergai un
Lienei Roziņai.
Kopumā šogad stipendijai pieteicās astoņi jaunieši. Septiņi no
viņiem atbilda stipendijas saņemšanas prasībām, bet viens pretendents
netika vērtēts, jo viņa deklarētā
dzīvesvieta nav Jelgavas novada
teritorijā, kas ir viens no stipendijas
saņemšanas nosacījumiem.
Kā atzīst stipendijas piešķiršanas komisija, šogad pretendenti
bijuši spēcīgi – sekmju vērtējumā
konkurence izvērtusies ļoti sīva,
taču, lai iegūtu novada stipendiju,
tiek vērtēti arī citi būtiski kritēriji, piemēram, jaunieša iesaiste
ārpusklases aktivitātēs, motivācija
un redzējums par izvēlēto studiju
programmu, nākotnes mērķi.
Izvērtējot visus kritērijus, stipendija piešķirta trim novada
jauniešiem – A.Galvanovskim, kurš
absolvējis Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu un uzsācis studijas Latvijas
Universitātes Bioloģijas fakultātes
bakalaura studiju programmas
«Bioloģija» 1. kursā, A.Veinbergai, kura šogad absolvējusi Elejas
vidusskolu un studē Rīgas Stradiņa
universitātes Farmācijas fakultātes
2. līmeņa studiju programmas «Far-

mācija» 1. kursā, kā arī L.Roziņai,
kura pēc Jelgavas Valsts ģimnāzijas
absolvēšanas studē Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes 2.
līmeņa profesionālās studiju programmas «Ārstniecība» 1. kursā.
Katrs no šiem jauniešiem saņems
Jelgavas novada pašvaldības stipendiju 1500 eiro apmērā akadēmiskajā
gadā jeb 150 eiro mēnesī 10 mēnešu
garumā – no 2018. gada septembra
līdz 2019. gada jūnijam.
Jāatgādina, ka jau kopš 2012.
gada Jelgavas novada pašvaldība
piedāvā stipendiju Jelgavas novada

talantīgākajiem jauniešiem, kuri
uzsāk studijas kādā no Latvijas
augstskolām. Stipendija paredzēta
ikvienam Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
vismaz vienu gadu deklarētam 12.
klases absolventam, kurš reģistrējies studijām jebkurā Latvijas
augstskolā jebkurā bakalaura studiju programmā. Paralēli studijām
stipendijas saņēmējs drīkst strādāt
algotu darbu, savukārt, lai iegūtu
stipendiju, pretendentiem tiek
izvirzīti vairāki kritēriji: absolvējot 12. klasi, vidējam vērtējumam

jābūt augstākam par 7,5 ballēm,
jāiesniedz motivācija stipendijas
saņemšanai un eseja par tēmu
«Kuram Latvijas Universitātes
mecenātam(-ei) es vēlos līdzināties
un kāpēc?», kā arī jānorāda īpaši
sasniegumi un nopelni, aktivitātes
vidējās izglītības iegūšanas laikā.
Šogad stipendijas piešķiršanu
vērtēja īpaši izveidota komisija,
kurā darbojās gan Jelgavas novada
pašvaldības speciālisti, gan Latvijas
Universitātes fonda pārstāvji.
JNZ

Pilnveidota profesionālās izglītības
programma «Restaurācija»
Vienlaicīgi ar Restaurācijas nama izbūvi Zaļenieku
Komerciālās un amatniecības vidusskolas kompleksa
zirgu staļļa ēkā vairāku
mēnešu garumā pedagogi
strādāja, lai uzlabotu skolas profesionālās izglītības
mācību programmu «Restaurācija».
Programmas pilnveidošana notika, konsultējoties ar Latvijas
Amatniecības kameras eksperti
dekoratīvo būvelementu restaurācijas meistari Elgu Zariņu, kā arī
ņemot vērā Restaurācijas biedrības
ieteikumus. Programmas uzlabošana
ietvēra tehnoloģisko karšu izstrādi
un aprīkojuma specifikāciju izveidi
praktiskajām nodarbībām jaunizveidotajā Restaurācijas namā, kas
durvis vērs vasarā.
Kā informē projekta vadītāja Lelde
Šantare, programmas pilnveidošana noritēja vairākos posmos, ar
Amatniecības kameras pārstāvjiem
un sadarbības partneriem no Panevēžas Profesionālās izglītības un
attīstības centra darba grupas sanāksmēs tiekoties Rīgā, Zaļeniekos

un Panevēžā, kur notika diskusijas
par uzlabojumu gaitu, prezentēts
paveiktais un saņemtas konsultācijas.
Savukārt, lai pilnveidotā programma
un izveidotais Restaurācijas nams
būtu konkurētspējīgs starptautiskajā
darba tirgū, augusta beigās darba
grupas pārstāvji devās studiju vizītē
uz Vāciju, Berlīnes–Brandenburgas
Profesionālās apmācības centru. Šai
izglītības iestādei ir pieredze duālās
izglītības īstenošanā un darba vidē
balstītas izglītības nodrošināšanā
sadarbībā ar Vācijas Amatniecības
kameru. Studiju vizītes laikā mūsu
pedagogi praktisko nodarbību laikā
iepazinās ar meistaru darbu, metodisko un materiālu nodrošinājumu,
uzzināja, kā tiek organizēta audzēkņu
prakse un profesionālā pilnveide pēc
izglītības iegūšanas.
Jāpiebilst, ka profesionālās izglītības programmas uzlabojuši arī
kolēģi no Panevēžas Profesionālās
izglītības un attīstības centra. Kopumā
Lietuvas kolēģi pilnveidojuši septiņas
profesionālās izglītības programmas
būvniecības nozarē, papildinot tās ar
restaurācijas moduli.
Programmas uzlabotas «Interreg
V-A» Latvijas–Lietuvas pārrobežu

sadarbības programmas projekta
«Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas
nozarēs Zemgalē un Panevēžā» gaitā.
Projekta kopējais finansējums – 290
334,64 eiro, tostarp 246 784,44 eiro
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējums.
«Jelgavas Novada Ziņas» jau rakstīja, ka, īstenojot Latvijas–Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmu
un ieguldot teju pusotru miljonu eiro
Jelgavas novada pašvaldības budžeta
līdzekļu, šovasar Zaļenieku pagastā
aizsākās apjomīgi būvniecības darbi,
kas saistīti ar muižas kompleksa ēku

pārbūvi, divas no ēkām paredzot pārveidot par Zaļenieku Komerciālās un
amatniecības vidusskolas mācību korpusiem. Skola sadarbībā ar pašvaldību
ik gadu piedalās dažādos projektos, lai
attīstītu ne vien audzēkņu prasmes,
bet arī veiktu ieguldījumu iestādes un
muižas labiekārtošanā. Viens no projektiem, ko pašvaldība šobrīd īsteno
kopā ar Lietuvu, muižas kompleksā
skolas vajadzībām paredz izveidot
Restaurācijas namu, kurā restauratori
varēs apgūt savu arodu daudz plašākās un mūsdienīgākās telpās.
JNZ

Valsts esam mēs
katrs – tas šogad atkārtots
atkal un atkal, gaidot 100. proklamēšanas
gadadienu. Taču tas tiesa – patriotisms nedzimst no mācības par valsts
mīlēšanu, bet gan no līdzdarbošanās. Par spīti vēstures smagumam, mums ir dots
viss, lai šodien lūkotos uz savu valsti un tās nākotni citām acīm – ar pārliecību, saimniecisku
attieksmi, ar paļaušanos uz tautas spēku un lepnumu par mūsu identitāti. Lai katrs valsts dzimšanas
dienai par godu izraugāmies tai savu vēlējumu un ikdienā raugāmies to īstenot savai zemei par godu!

Lai mums visiem skaists valsts dzimšanas dienas laiks!
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune
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Jelgavas novada pašvaldība
izsola nekustamo īpašumu
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 14. decembrī plkst.10.30 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā
1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Parka iela
13 Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5482 002 0629, kas sastāv no apbūvētas zemes
vienības 0,2953 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0672 un ēkas ar kadastra apzīmējumu 5482
002 0629 001. Izsoles sākumcena – 5190 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 519 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles vērtējumu var iepazīties Jelgavas
novada Īpašuma pārvaldē 3. stāvā, Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 13. decembra plkst.17.
Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29522868. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv.

Kalnciema vidusskola
iegūst Nacionālo
eTwinnig balvu

Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 14. decembrī plkst.10 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā
1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
Smilšu iela 12 Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5482 002 0694, kas sastāv no zemes
vienības 0,6005 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0677. Izsoles sākumcena – 8160 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 816 EUR un izsoles dalības maksa
50 EUR. Ar izsoles vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē 3. stāvā, Lielajā ielā 5/7,
Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē
ne vēlāk kā līdz 2018. gada 13. decembra plkst.17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa
tālruni 29522868. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 10. decembrī plkst.10 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā,
Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu mutisku ceturto izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam
īpašumam «Jaunā Zizma 5» – 3 Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5448 900 0650, kas sastāv no
dzīvokļa 47,8 m² platībā un kopīpašuma 478/3567 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
ar kadastra apzīmējumu 5448 002 0016 006. Izsoles sākumcena – 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri
vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 EUR un dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles vērtējumu
var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē 3. stāvā, Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš sazinoties pa
tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 10.
decembra plkst.9. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 63061304, 22037260. Izsoles
noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 13. decembrī plkst.9 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā
11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu otro izsoli nekustamajam īpašumam
«Klieņi» – 1 Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 900 0221, kas sastāv no dzīvokļa 57,7
m² platībā, kopīpašuma 577/1638 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra
apzīmējumu 5474 010 003 8001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5474 010 0038. Izsoles sākumcena
– 784 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 78,40 EUR un
dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldē 3.
stāvā, Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš sazinoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 10. decembra plkst.9. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš
sazinoties pa tālruni 26425497. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 13. decembrī plkst.9.30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā
11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu otro izsoli nekustamajam īpašumam
«Klieņi» – 4 Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 900 0215, kas sastāv no nedzīvojamās
telpas 29,7 m² platībā, kopīpašuma 297/1638 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
ar kadastra apzīmējumu 5474 010 003 8001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5474 010 0038. Izsoles
sākumcena – 404 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 40,40
EUR un dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldē 3. stāvā, Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš sazinoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz
Sesavas pagastā pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 10. decembra plkst.9. Izsolāmo objektu var apskatīt,
iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 10. janvārī plkst.9 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11,
Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu izsoli nekustamajam īpašumam Bērzu iela 8 – 11
Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 900 0189, kas sastāv no dzīvokļa 34,9
m² platībā, kopīpašuma 334/13432 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra
apzīmējumu 5474 007 026 6001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5474 007 0266. Izsoles sākumcena – 1400 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 140 EUR
un dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldē
3. stāvā, Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš sazinoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz
Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 7. janvāra plkst.9. Izsolāmo objektu var apskatīt,
iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 7. janvārī plkst.10 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā,
Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu izsoli nekustamajam īpašumam Bauskas iela 7 – 13 Elejā,
Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5448 900 0661, kas sastāv no dzīvokļa 30,5 m² platībā un
kopīpašuma 305/17471 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
5448 006 027 4002. Izsoles sākumcena – 2000 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē,
jāiemaksā drošības nauda 200 EUR un dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles vērtējumu var iepazīties Jelgavas
novada pašvaldības Īpašuma pārvaldē 3. stāvā, Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš sazinoties pa tālruni
27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 7. janvāra
plkst.9. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 63061304, 22037260. Izsoles noteikumi
publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 7. janvārī plkst.10.30 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5,
Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu izsoli nekustamajam īpašumam Dārza iela 2 – 5 Elejā,
Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5448 900 0273, kas sastāv no dzīvokļa 42,4 m² platībā,
kopīpašuma 424/3560 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu
5448 006 022 6002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0576. Izsoles sākumcena – 2800 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 280 EUR un dalības maksa 50
EUR. Ar izsoles vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldē 3. stāvā, Lielajā ielā
5/7, Jelgavā, iepriekš sazinoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē
ne vēlāk kā līdz 2019. gada 7. janvāra plkst.9. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni
63061304, 22037260. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu
sadarbības tīkla «eTwinning»
ietvaros 13. oktobrī Rīgā rīkoja konferenci, kurā apbalvoja
konkursa «Nacionālā eTwinning
balva 2018» uzvarētājus. Finālā
iekļuva viens nacionāla mēroga un pieci starptautiski skolu
sadarbības projekti, kas pārstāv
dažādus mācību priekšmetus un
skolēnu vecuma grupas, un laureātu vidū šoreiz bija arī Kalnciema vidusskolas skolēni, kuri
īstenoja starptautisku projektu
«Math code» jeb «Matemātikas
kods».
Kalnciema vidusskolas skolēni projektā
«Math code» skolas direktores un matemātikas
skolotājas Ivitas Saldavas vadībā kopā ar čehu
vienaudžiem izveidoja tiešsaistes matemātikas
uzdevumu krājumu, kurā apkopoja uzdevumus
par dažādām vietām Latvijā un Čehijā. Kalnciema vidusskolas audzēkņi atzīst, ka viens no
lielākajiem ieguvumiem ir uzlabotas svešvalodu
prasmes, jo projekts norisinājās angļu valodā.
Tāpat viņi padziļināja savas zināšanas par dažādām matemātikas tēmām, kā arī iemācījās
veidot videokonferences.
«Kopā ar čehu skolēniem veidojām dažādus
uzdevumus, un bija svarīgi tajos iesaistīt katras
valsts ievērojamākos apskates objektus. Piemēram, mēs rēķinājām Brīvības pieminekļa
augstumu un platumu, tāpat līdzīgus matemātiskus aprēķinus veicām Čehijas kultūrvēsturiskajiem objektiem. Šis projekts sniedza ne
vien padziļinātākas prasmes matemātikā, bet
arī priekšstatu par citas valsts kultūru. Man ļoti
patika videokonferences – tajās varējām viens

otru skatīt vaigā. Tā kā komunikācija noritēja
angļu valodā, brīžiem grūtākais bija apgūt
matemātiskos terminus, nācās pat izmantot
tulkotāju, bet tas netraucēja mums sarunāties
un saprasties,» stāsta Kalnciema vidusskolas
projekta «Math code» dalībnieks Toms.
«Projekta galvenā ideja bija skolēniem
parādīt, ka matemātika mums ir visapkārt un,
risinot matemātiskus uzdevumus, varam apgūt
daudz jauna un interesanta. Tā ir sadarbība,
komunikācija ne tikai skolas kursa apgūšanā,
bet arī dažādu datorprogrammu apguvē, kā arī
angļu valodas prasmju uzlabošanā. Uzskatu,
ka projekts bērniem iemācīja internetā komunicēt jēgpilni,» spriež Kalnciema vidusskolas
direktore un projekta «Math code» iesniedzēja
I.Saldava.
Jāpiebilst, ka «eTwinning» ir Eiropas skolu
sadarbības tīkls, daļa no «Erasmus+», kura
mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību,
izmantojot projektu kā metodi mācību procesā,
nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, kā arī
veicinot skolotāju tālākizglītību informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju jomā.
Konkursā tika vērtēts ne tikai tas, kā projekts
integrēts mācību saturā, bet arī tas, cik daudz
skolēni iesaistījās projekta plānošanā, kā notika
komunikācija un sadarbība ar citiem projekta
partneriem, vai jēgpilni izmantotas informācijas
un komunikācijas tehnoloģijas un cik veiksmīgi
sasniegts plānotais rezultāts.
Līdztekus Kalnciema vidusskolas projektam
atzinību Latvijā izpelnījās vēl piecu izglītības
iestāžu – K.Valdemāra Ainažu pamatskolas,
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes «Zvaniņš», Siguldas pilsētas vidusskolas, Daugavpils
16. vidusskolas un BJC «Rīgas skolēnu pils»
– īstenotie projekti.
JNZ

Koris «Gaisma» aicina pievienoties!
Jelgavas novada senioru koris «Gaisma» diriģentes Sanitas Šefleres un kormeistares
Guntas Paškovskas vadībā šoruden uzsāk jau 14. darbības sezonu. Neskatoties uz to,
ka Dziesmu svētki jau aiz muguras, šī sezona korim ieplānota notikumiem bagāta.
Līdztekus tradicionālajam Ziemassvētku koncertam un nākamā pavasara koru skatei ir
ieplānoti vairāki koru sadraudzības koncerti, sākot jau ar viesošanos Cēsīs 19. novembrī.
Jūnija beigās korim plānots koncertbrauciens uz Freiburgas latviešu centru «Bērzaine»
Vācijā, kur tiks veidotas draudzības saites ar tuvējās pilsētas Rotenbahas vairākiem
koriem, kā arī stiprinātas latviskās saites ar svešumā dzīvojošiem latviešiem.
Paldies Jelgavas novada pašvaldībai par atbalstu, ko esam saņēmuši arī iepriekšējos
gados un bez kā kora darbības daudzveidīgās izpausmes nebūtu iespējamas.
Lai gan kora dziedātāju skaits tuvojas sešiem desmitiem, vēl aizvien kora rindās tiek
gaidīti jauni dziedātāji vecumā no 55 gadiem.
Kora mēģinājumi notiek trešdienās no pulksten 10.30 līdz 13.30
Jelgavas novada domes Lielajā zālē.
Aicinām piebiedroties, lai kopīgi īstenotu iecerēto!

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.

ZIŅAS

Izmaiņas Vilces pasta
nodaļas darbā
Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ no
23. novembra tiks mainīts Vilces pasta nodaļas
darbības modelis, atrašanās vieta un darba laiks,
pielāgojot to iedzīvotāju
reālajām vajadzībām.
Turpmāk Vilcē pasta
pakalpojumi tiks nodrošināti Skolas ielā 8 katru
darbdienu no pulksten
8 līdz 9. Iedzīvotāji visus
līdz šim pieejamos pas
ta pakalpojumus varēs
saņemt jaunajā pasta
pakalpojumu sniegšanas
vietā vai arī pie pastnieka
savā dzīvesvietā, informē
VAS «Latvijas pasts».
Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Vilces pasta
nodaļā, kas «Latvijas pastam» rada
ikgadējos zaudējumus vairāk nekā
5000 eiro apmērā, tiek mainīts pasta
nodaļas darbības modelis, adrese un
darba laiks, bet iedzīvotājiem arī
turpmāk būs pieejami visi ierastie
pasta pakalpojumi: vienkāršu un
ierakstītu iekšzemes un pārrobežu
vēstuļu korespondences saņemšana
un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un
nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu
iegāde, preses izdevumu abonēšana,
iemaksas pasta norēķinu sistēmas
(PNS) kontā, naudas pārvedumu
izmaksa, komunālo maksājumu un
citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.
«Latvijas pasts» uzsver, ka jebkuram reģionu iedzīvotājam jau
patlaban ir plašas iespējas pasta pakalpojumus saņemt arī pie pastnieka
savā dzīvesvietā, piemēram, pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina

pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu,
pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās,
preses izdevumu abonēšanu, naudas
pārvedumu un pensijas saņemšanu,
komunālo un citu rēķinu apmaksu,
iemaksas PNS kontā.
Ar pastnieka starpniecību Vilces
pagasta iedzīvotāji var saņemt arī
skaidras naudas izmaksu no PNS
konta – šo pakalpojumu iespējams pieteikt pa tālruni 27892759,
67608486 vai 67608488. Pārējos
pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā var pieteikt, zvanot pa
tālruni 23281381.
Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma
bezmaksas saņemšanu Vilces pasta
pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 63061446
vai 25700073 un norādot datumu,
kurā klients pasta sūtījumu vēlas saņemt. Savukārt, apmeklējot
Elejas pasta nodaļu Stacijas ielā 1,
sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja
pieteikuma iespējama pirmdienās,
trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no pulksten 8.30 līdz 16 un
otrdienās no pulksten 8.30 līdz 18.
Jāpiebilst, ka pasta pakalpojumu
sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
lēmums «Par universālā pasta pakalpojuma saistībām», kas paredz,
ka «Latvijas pastam» katra novada
teritoriālajā vienībā ir vismaz viena
pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.
Par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām pēc 23. novembra
Vilces iedzīvotāji tiks informēti,
saņemot attiecīgu paziņojumu savā
pastkastītē.
JNZ

Mūsu jaunieši Latvijai dāvina
350 stundas brīvprātīgā darba
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā noslēdzies biedrības
«Latvijas sarkanais krusts»
šogad īstenotais projekts
«Manas 100 brīvprātīgā
darba stundas Latvijai»,
kura laikā ikviens iedzīvotājs bija aicināts veikt brīvprātīgo darbu kā dāvanu
valsts simtgadē. Svinīgajā
pasākumā pagājušajā
nedēļā kā viena no astoņām pašvaldībām, kuras
iedzīvotāji visaktīvāk iesaistījušies kampaņā, tika
sveikts Jelgavas novads
– mūsu novada jaunieši
šogad valstij uzdāvinājuši
350 stundas un 20 minūtes
brīvprātīgā darba. Konkursa organizētāju pateicību
saņēma Jelgavas novada
domes priekšsēdētāja vietniece Aija Tračuma un jaunatnes darba koordinatore
Kalnciema pagastā Nellija
Švede kopā ar sava pagasta aktīvajām jaunietēm.
Kā stāsta Jelgavas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste

Kristīne Kode, mūsu jaunieši projektā
iesaistījušies ļoti aktīvi un visa gada
garumā brīvprātīgajā darbā kopumā
nostrādājuši 350 stundas. «Jaunieši
kā brīvprātīgie piedalījušies gan novada lielo svētku organizēšanā un
nodrošināšanā, gan arī tieši jauniešu
mērķauditorijai rīkoto pasākumu
rīkošanā, piemēram, Jelgavas novada
svētkos Elejas muižas parkā, jauniešu forumā, ikdienas darbā jauniešu
centros savā pagastā. Tāpat jaunieši
veikuši cita veida brīvprātīgo darbu
– apciemojuši Kalnciema Sociālās
aprūpes centra iemītniekus, grābuši
lapas, barojuši briežus, iesaistījušies
akcijā «Paēdušai Latvijai» un paveikuši citas labas lietas.»
Projekta gaitā tika izveidota interneta platforma http://100stundas.
redcross.lv, kurā ikviens varēja norādīt savu paveikto brīvprātīgo darbu,
izsakot to stundās. Tā visa gada garumā nostrādātās stundas summējās,
iegūstot katras pašvaldības kopīgo
rezultātu.
Projektu finansēja Sabiedrības
integrācijas fonds, un tas tika īstenots
no 8. janvāra līdz 31. oktobrim.
JNZ
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17. novembrī aicina
uz Patriotu skrējienu

FOTO: Latvijas simtgades priekšvakarā, 17. novembrī, jau piekto reizi Valgundes pagastā,
Ložmetējkalna apkaimē un Ziemassvētku kauju muzejā «Mangaļos», notiks svētku skrējiens
«Patriots». Iegūt sīkāku informāciju un reģistrēties skrējienam var mājaslapā www.cet.lv, taču,
kā informē skrējiena organizatori, pieteikties varēs arī sacensību dienā pasākuma norises
vietā jau no pulksten 10. Aktīviem un patriotiski noskaņotiem cilvēkiem tiek piedāvātas divas
distances – «8+ km» un «23+ km». Abas distances var veikt, skrienot, nūjojot vai vienkārši
ejot draugu pulciņā. Reģistrējoties un saņemot dalībnieka numuru «Mangaļu» māju pagalmā,
katrs dalībnieks tiks pie pasākuma piemiņas nozīmītes «Karavīra poga», savukārt finišā izsalkumu varēs remdēt ar siltu ēdienu un karstu tēju. Sacensības notiks jebkuros laika apstākļos.
«Arī latviešu strēlnieki devās kaujās, negaidot, kad uzspīdēs saulīte, kļūs siltāks vai izklīdīs
mākoņi,» uzsver skrējiena organizatori.

Radīs interneta rīku darbam
ar problemātiskiem jauniešiem
Jelgavas novada pašvaldība iesaistījusies stratēģiskās partnerības projektā «Constellation», kur
mūsu pašvaldību pārstāv
biedrība «ideA» sadarbībā ar Jelgavas novada
Izglītības pārvaldi. Tā gaitā līdz 2020. gadam tiks
radīts interneta rīks, kas
palīdzēs darbā ar problemātiskiem jauniešiem jeb
novērst jauniešu nokļūšanu tā sauktajās NEET
situācijās, kad jaunietis
nav iesaistīts ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne
mācībās.
Projektu radījušas piecas organizācijas no trim valstīm: Jelgavas
novada biedrība «ideA» sadarbībā
ar Jelgavas novada Izglītības pārvaldi; biedrība «Entrepreneurship
Movement Club» kopā ar Os Cirkulane-Zavrc pamatskolu lauku
un pierobežas reģionā Slovēnijā un
biedrība «Forum for Freedom in
Education» Horvātijā.
Jelgavas novada ieguvumi projekta gaitā būs vairāki. «Pirmām
kārtām tiks apmācīti desmit mūsu
novada pedagogi un tikpat novada
jaunatnes darba koordinatoru, lai
pilnveidotu viņu prasmes darbā
ar problemātiskiem jauniešiem.
Savukārt apjomīgākais darbs būs
visām projektā iesaistītajām pusēm
kopā radīt universālu interneta rīku,
kas palīdzētu tiešsaistes sistēmā
ikdienas darbā gan pedagogiem,
gan neformālās izglītības organizatoriem strādāt ar problemātiskiem
jauniešiem,» stāsta Jelgavas novada
pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Kristīne Kode.
Lai radītu jauno rīku, sākotnēji
paredzēts pamatīgs izpētes darbs
katrā no projektā iesaistītajām
pašvaldībām. Jelgavas novadā tiks
veikts kvalitatīvais pētījums, kura

laikā pētīs 20 novada jauniešus, kas
šobrīd ir bez darba, nemācās un nav
iesaistīti arī neformālajā izglītībā,
lai izprastu katra situāciju un meklētu veidus, kā šādiem jauniešiem
palīdzēt. «Mūsu pašvaldībā šajā
jomā jau ir zināmas iestrādes, jo iesaistāmies projektā «Proti un dari»,
kur individuāli un daudzpusīgi tiek
sniegts atbalsts jauniešiem, kuri ir
bez darba un nemācās. Ne Slovēnija,
ne Horvātija šajā projektā nestartē,
tāpēc mēs varēsim dalīties pieredzē
ar jau paveikto. Savukārt horvāti ir
spēcīgāki tieši darbā ar problemātiskiem jauniešiem formālajā izglītībā,
līdz ar to katra no iesaistītajām
pusēm projektā varēs sniegt savu
devumu, kas ļaus mums sasniegt vēl
labāku rezultātu,» tā K.Kode.
Pēc tam, kad būs veikts pētījums,
jau uz reāliem piemēriem no dzīves
tiks radīti rīcības varianti dažādām
situācijām, kas būs apkopoti interneta platformā, un tos savā darbā
varēs izmantot ikviens pedagogs un
jaunatnes lietu speciālists. «Vienkāršs piemērs – jaunietis regulāri
basto skolu, bet skolotājs nespēj
tikt galā ar situāciju. Pedagogam
būs iespēja jaunajā interneta rīkā
atrast konkrētajai situācijai līdzīgu
variantu un risināt problēmu, pamatojoties uz mūsu projektā izstrādāto
pieredzi,» skaidro K.Kode, uzsve-

rot, ka atbildība, izstrādājot šādu
rīku, ir ļoti liela, jo to ikdienā savā
darbā izmantos daudz pedagogu,
tāpēc projekta autoriem ir jāgūst
pilnīga pārliecība, ka ieteikumi
dod rezultātu. «Pēc pētījuma un
mūsu izstrādātajiem rīcības modeļiem projektā iesaistītās puses
tiksies astoņu dienu ilgā seminārā
Slovēnijā, kur paredzēts detalizēti
izanalizēt katru no izstrādātajiem
rīcības modeļiem, vēlreiz un vēlreiz
pārliecinoties, ka ikdienas situācijās
tie dos rezultātu. Šajā laikā mums
būs jāiegūst pilnīga pārliecība par
to, ka piedāvātā metode, kas balstīta
uz reāliem piemēriem, ir jēgpilna.
Tikai tad, kad visas iesaistītās puses
apstiprinās konkrēto rīcības modeli,
tas tiks iekļauts jaunajā interneta
rīkā,» stāsta K.Kode.
Tādējādi tikai kā noslēdzošais
darbs projektā būs interneta platformas izveide. «Tiklīdz interneta
platforma būs izstrādāta, notiks tās
prezentācija. Latvijā šo rīku prezentēsim Zemgales mērogā, un pēc
projekta noslēguma to varēs izmantot ne tikai mūsu novada izglītības
speciālisti,» skaidro K.Kode.
Jāpiebilst, ka projekts tiek īstenots ES programmas «Erasmus+:
Jaunatne darbībā» gaitā.

Sestdien, 24. novembrī,
SVECĪŠU VAKARS VISĀS
Jelgavas novada kapsētās
Kad saules ir nedaudz par maz
un diena drusku par īsu, es lūdzu sveci
dot gaismu – rāmu… gaišu… siltu…
SIA «Jelgavas novada KU» aicina iedzīvotājus sakopt kapavietas un aizdedzināt svecītes mirušo piemiņai visās Jelgavas
novada kapsētās šī gada 24. novembrī. Šajā dienā īpaši
ceremoniāli pasākumi organizēti netiks.
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Valsts simtgadē Jelgavas novada augstāko
apbalvojumu piešķir astoņiem izciliem novadniekiem
Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes
svinīgajā pieņemšanā par godu valsts simtgadei, kas
notiks 16. novembrī, astoņām izcilām personībām tiks
pasniegts novada augstākais apbalvojums «Goda diploms». To saņems cilvēki, kas dzimuši, auguši vai savas
profesionālās gaitas sākuši Jelgavas novadā un ar savu
profesionalitāti, talantu un darba sasniegumiem nesuši
Jelgavas novada vārdu Latvijā un pasaulē.

«Attaisnošu augsto pagodinājumu
un uz mani liktās cerības»
Šķēpmetējam Gatim Čakšam Goda diploms piešķirts
par sasniegumiem sportā un netiešu lokālpatriotisku
ieguldījumu Jelgavas novada Sporta centra
popularizēšanai Latvijas mērogā
«Augstais apbalvojums, kas mani ļoti
pagodina, ir mudinājums tupināt trenēties vēl kārtīgāk, mērķi neizlaist no acīm,
cīnīties un virzīties uz priekšu. Šķiet, augsto apbalvojumu esmu saņēmis teju vai
avansā. Redzot izcilās personības, kas ir
apbalvojuma laureāti, no tiesas saprotu,
cik maz vēl esmu sasniedzis. Taču, tāpat
kā uzvara nozīmīgās sacīkstēs, arī šis
apbalvojums ir motivācija apliecināt,
ka esmu apbalvojuma cienīgs,» atzīst šā
gada jaunākais Jelgavas novada augstākā
apbalvojuma laureāts šķēpmetējs Gatis
Čakšs.
Dzimis Līvānos, G.Čakšs ir audzis un
sportista gaitas uzsācis Jaunsvirlaukas
pagastā. Viņa augstākais sasniegums ir
pasaules junioru čempiona tituls šķēpmešanā 2014. gadā. «Man tas bija milzīgs
sasniegums. Bija plāni iet tālāk, aktīvi
trenēties, bet viss izvērtās citādi – Murjāņu Sporta skolā tika nojaukta manēža,
pazuda treniņu vieta, iedzīvojos traumā.
Bija lejupslīdes periods, kas krietni
ietekmēja emocionālo stāvokli un, protams, arī sportiskos rezultātus. Taču šajā
gadā, kad uzstādīju personisko rekordu,

neveiksmes esmu atstājis aiz muguras un
mērķtiecīgi virzos uz priekšu,» apņēmīgi
teic 22 gadus vecais sportists.
Mērķi, ko viņš sev izvirzījis, citādu
attieksmi arī nepieļauj: «Nākamais lielais izaicinājums ir pasaules čempionāts
pieaugušo kategorijā un olimpiskās
spēles Tokijā. Kaut sakostiem zobiem
un pāri šķietamai spēku robežai, taču
esmu apņēmies kvalificēties olimpiskajām spēlēm un Tokijā startēt ar simt
procentu atdevi.»

«Svarīgākā ir savas sirds
grāmatvedība – ja ir dots, dalies!»
Kontrtenoram Sergejam Jēgeram Goda diploms
piešķirts par profesionālo karjeru mūzikā un
lokālpatriotisku ieguldījumu Jelgavas novada
vārda nešanai ārpus tā robežām
Pasaules slavu guvušais kontrtenors
Sergejs Jēgers, kurš dziedājis uz neskaitāmām skatuvēm abos okeāna krastos,
aizvien ir radis iespēju uzstāties arī Latvijā,
tostarp mūspusē. Turklāt nu jau vairāk
nekā desmit gadu darbojas S.Jēgera labdarības fonds, kura mērķis ir sniegt palīdzību bērniem ar veselības problēmām un
ierobežotām spējām iekļauties sabiedrībā.
«Mana balss nepieder man vienam,
un, ja ir dots vairāk, jādalās. Tā ir mana
pārliecība un mana sirds grāmatvedība,
ko uzturu kārtībā ar savu attieksmi pret
darbu, cilvēkiem un savu labdarības fondu. Tas viss manī tika ielikts bērnībā, kas
pavadīta Vilcē. Kopš bērnudienām omīte
mani mācīja dalīties – lai cik grūti mums
bijis, viņa gādāja, lai es un abas māsas ietu,
mācītos, cits citu atbalstītu un dalītos. Pat
vienu mazu konfekti mēs dalījām uz trim,
un zinu, ka tā ir pareizi,» atzīst Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris S.Jēgers. Viņš gan
uzsver, ka dalīties nenozīmē dot visiem un
vienmēr – ir reizes, kad nesamērīgi lūgumi
tiek noraidīti.
Katru vasaru S.Jēgera labdarības
fonds 30 bērniem no maznodrošinātām,
daudzbērnu un audžu ģimenēm organizē
arī vasaras nometnes. Radošās darbnīcās
profesionālu un sabiedrībā pazīstamu
mākslinieku vadībā bērniem ir iespēja
attīstīt savas radošās spējas mūzikā,
tēlotājmākslā, gleznošanā, savstarpējā
saskarsmē un citās prasmēs. «Protams, tās

nedēļas laikā mēs nevaram mainīt bērna
raksturu, nevaram viņu izaudzināt, taču
mēs varam sarunāties, rādīt pozitīvo un
cerēt, ka viņi gaišajam pieķersies, lai ar
to augtu un attīstītos. Mans augstākais
apbalvojums ir kādu no pirmo nometņu
bērniem redzēt savā koncertā. Saņemt
viņa aplausus un jau pieaugušā vecumā
sacītu paldies man ir ārkārtīgi nozīmīgi.
Svarīgs gan ir katrs paldies, bet diemžēl
mēs Latvijā šo vienkāršo vārdu lietojam
pārāk reti un kautrīgi. Ir jāmācās ne vien
labi darīt darbu, bet arī saņemt par to
pateicību, tāpat kā jāmācās labu vārdu
un pateicību veltīt otram. Tas rada prieku, ticību un sirds siltumu,» pārliecināts
S.Jēgers.

«Spēks ir komandā un ģimenē;
ikviena balva man ir balva viņiem»
Uzņēmējam un motosportistam Jānim Vinteram Goda diploms
piešķirts par profesionālo izaugsmi un personības devumu
lokālpatriotisma veidošanā, Jelgavas novada vārdu nesot ārpus tā robežām
«Uzzinot par augsto pagodinājumu, ko, pasniedzot Goda diplomu,
man izrāda Jelgavas novada pašvaldība, apjuku. Tā – pa īstam! Vai tad
maz mums Jelgavas novadā kārtīgu,
cienījamu, talantīgu, neatlaidīgu un
mērķtiecīgu cilvēku, kas būtu šo pagodinājumu pelnījuši daudz vairāk?!
Arī es taču bez savas komandas un
ģimenes esmu nekas – tā tas ir sportā,
tā ir arī uzņēmumā un saimniecībā,
tādēļ augstais pagodinājums, kas izrādīts man, ir pagodinājums viņiem,»
sarunu sāk Jelgavas novada slavenākais motosportists, arī lauksaimnieks
un uzņēmējs Jānis Vinters.
J.Vintera vārds Latvijā un drīz arī
ārpus tās robežām izskanēja 2004.
gadā, kad motosportists no Lielplatones startēja prestižajā Dakaras rallijā.
Pirmajos divos gados no daudzdienu
sacīkstēm viņš izstājās, nesasniedzot
finišu, bet 2006. gadā, kad Dakarā
startēja 232 motosportisti, bet finišēja vien 93, J.Vinters izcīnīja augsto
10. vietu. Taču par savas sportista
karjeras augstāko sasniegumu viņš
nešauboties sauc 2007. gada Dakaras rallijreidu, kad finišēja sestais.
J.Vinters un viņa brālis Einārs, kurš
Dakarā startēja 2007. gadā, joprojām
ir vienīgie Latvijas motobraucēji, kas
jebkad piedalījušies pasaules slavenākajā rallijreidā.
Taču līdztekus motosportam J.Vin-

ters jau kopš bērnības ir saistīts ar
lauksaimniecību – tā savulaik viņam
šķitusi netīkamākā nodarbe uz planētas, bet nu kļuvusi par platformu
radošiem eksperimentiem, kas ir arī
ienākumu un prieka avots. «Ļoti
spilgti atminos tās izjūtas, kad bērnībā plānoju izklaides ar draugiem,
bet visi mani plāni tika sagrauti ar vecāku paziņojumiem par kaplējamām
vagām, vācamu ražu un citiem lauku
darbiem. Lauksaimniecība man šķita
pats ļaunākais, kas ar cilvēku var
notikt, un cieši ticēju, ka tā noteikti
nekad nebūs mana nodarbošanās.
Taču mēs jau zinām, kā ir ar to «nekad»... Turklāt atklājās, ka kaplis un

zirdziņš ne tuvu nav tehnoloģiskās
attīstības kalngals lauksaimniecībā
– ir modernas tehnoloģijas, ir vieta
eksperimentiem, inovācijām, pārsteidzošiem projektiem, un lauksaimniecība patiesi var būt skaista. Tā ir
iespēja būt lepnam par savu darbu, tā
sniedz iespēju pelnīt un būt vienkārši
laimīgam cilvēkam, kas kopā ar savējiem dara lielas un prieku nesošas
lietas,» spriež J.Vinters.
Kopā ar ģimeni viņš vada zemnieku saimniecību «Līgo», kur papildus
Zemgalei tradicionālajai graudkopībai attīsta augkopību un dārzkopību,
bet kopš 2010. gada brāļi Vinteri ir arī
biogāzes ražotāji.

«Kalpoju vietā, kur biju nolikta»
Dzejniecei Mārai Misiņai Goda diploms piešķirts par profesionālu
ieguldījumu literatūrā, netieši veicinot Jelgavas novada iedzīvotāju lokālpatriotismu
«Esmu cilvēks, kas vienmēr stāvējis tālu no apbalvojumiem, turklāt jau krietnus gadus neesmu uz
popularitātes viļņa, tādēļ ziņa par
Jelgavas novada pašvaldības izrādīto augsto godu man bija milzīgs
pārsteigums. Radās sajūta, ka gluži
kā no tālas pagātnes esmu izvilkta
šodienā. Tas rada mulsumu, prieku,
bet vienlaikus arī bažas, ka novadā
varētu būt kāds apbalvojumam piemērotāks cilvēks. Nekad neesmu
bijusi tajā slānī, ko apbalvo, un tas
arī nebija svarīgi, kaut ir balvas,
ar kurām patiesi lepojos. Tāda ir,
piemēram, Aspazijas balva, un pagodinājums man ir arī šis negaidītais
apbalvojums,» teic dzejniece un
atdzejotāja Māra Misiņa.
M.Misiņa dzimusi un augusi Vilcē,
kur radīti arī pirmie dzejoļi, beigusi
Elejas vidusskolu un Latvijas Universitātes Vēstures un filoloģijas
fakultātes Latviešu un literatūras
nodaļu. Par viņas pirmo nozīmīgo
publikāciju kļuva dzejoļu kopa «Būt,
neparādoties būt» žurnālā «Karogs»
1972. gadā, bet vēlāk – arī dzejoļu
krājumi «Svešam uzticēties» (1977),
«Pērc lietusmēteli, taurenīt» (1983),
«Viss, kas nekad vairs» (1987), «Priecājies, dvēselīt!» (1991). Savukārt
pēdējo dzejoļu krājumu M.Misiņa
laida klajā 1999. gadā ar tādu pašu
nosaukumu, kāds bija pirmajai lielajai publikācijai, – «Būt, neparādoties
būt». Papildus tam viņa ir atdzejojusi
no lietuviešu, krievu, vācu un horvātu valodas, bet 1990. gadā sāka savas
darba gaitas laikrakstā «Diena»,

«Zināšanas ir vērtība, ar kuru varam dalīties»
Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētājai Inetai Ziemelei
Goda diploms piešķirts par profesionālo izaugsmi un ieguldījumu valsts pārvaldes
attīstībā, netieši veicinot Jelgavas novada iedzīvotāju lokālpatriotismu
«Apbalvojums ir atzinība darbam un
pateicība. Laikā, kad strādāju Eiropas
Cilvēktiesību tiesā un jau ilgāku periodu
biju prom no Latvijas, man tika piešķirts
Triju Zvaigžņu ordenis, kas bija milzīgs
sasniegums un pagodinājums. Protams,
arī pārsteigums, jo es biju tālu prom
Francijā, tāpēc šķita gandrīz pārsteidzoši,
ka Latvijā kāds pamana manas sekmes
un sasniegumus. Pagodinājums ir ikviens
apbalvojums, ko esmu saņēmusi, jo jurists
jau nav ne aktieris, ne mākslinieks, kura
darbs uz skatuves visiem ir redzams, vērtējams un plašai apspriešanai pasniegts.
Tādēļ man ikviens apbalvojums šķiet jo
nozīmīgāks, un vērtēju to kā atzinību
tiesiskumam, par ko iestājos,» teic Ineta
Ziemele, kura kopš 2017. gada 8. maija
ir Latvijas Republikas Satversmes tiesas
priekšsēdētāja.
Dzimusi Jelgavā, uzaugusi Jelgavas
novada Lielplatonē un beigusi Elejas
vidusskolu, viņa jau kopš vidusskolas
esot vēlējusies kļūt par juristi, turklāt
starptautiskās tiesībās, kas šķiet neticami,
domājot par PSRS laikiem, kad cilvēkam
no kolhoza jau bērnībā bija paredzēts
kolhozā palikt uz mūžu. I.Ziemele šo
kārtību neievēroja. Pēc Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes absolvēšanas
viņa ieguva maģistra grādu Zviedrijā, tad
sekoja tiesību un politikas zinātnes studijas Dānijā, bet doktora grādu viņa ieguva
Kembridžas Universitātē Lielbritānijā.
Neatlaidīgs darbs, mērķtiecība un pamatīgums, kam līdzās aizvien bijusi nemitīga mācīšanās un jaunu zināšanu gūšana,
raksturīga arī I.Ziemeles profesionālajām
gaitām, kas no deputāta palīdzes Latvijas
Republikas Augstākajā padomē aizveda

Atlētiskās vingrošanas pamatlicējam
Feliksam Saikovskim Goda diploms
piešķirts par profesionālo ieguldījumu
sporta jomas attīstībā

līdz Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT)
tiesneses, bet vēlāk arī ECT palātas
prezidentes un ECT Tiesnešu statusa
komisijas vadītājas amatam. «Tāda ir
mana daba – man vienmēr bijis svarīgi
izzināt, saprast un ar savām zināšanām
dalīties. Turklāt es sevi uzskatu par zemgalieti, ar ko ļoti lepojos, jo Zemgales
cilvēki ir pamatīgi un ar atvērtu prātu.
Zemgales līdzenumos domai ir plašumi,
kur ieskrieties, un cilvēkiem piemīt spēks
domu attīstīt. Es ļoti lepojos, ka Latvijas
pirmais prezidents Jānis Čakste, kas
bija arī spēcīgs jurists, nāk no Zemgales,
tādēļ, atbildot uz jautājumu, vai vietai,
no kuras cilvēks nāk, ir kāda ietekme uz
to, kāds izveidojas viņa dzīvesgājums,
man gribas atbildēt apstiprinoši. Es tam
ticu,» saka viņa.
I.Ziemele ir publicējusi četras grāmatas par starptautiskajām tiesībām un
cilvēktiesībām Latvijā un ārvalstīs, kā

arī bijusi septiņu grāmatu redaktore un
līdzautore. Viņa ir vairāku desmitu rakstu
autore, un pētījumu loks aptver plašu
starptautisko tiesību, konstitucionālo
tiesību un cilvēktiesību spektru. Savās
zināšanās I.Ziemele turpina dalīties arī
lekcijās. «Zināšanas ir vērtība, ar kuru
varam dalīties. Arī raugoties no Latvijas
attīstības viedokļa, dalīties zināšanās ir
būtiski un vajadzīgi, tādēļ, kamēr jūtu, ka
man ir ko dot, es došu, bet ne jau apbalvojumu dēļ. Protams, tos saņemt ir patīkami
un pagodinoši, taču man ārkārtīgi vērtīgs
ir katrs paldies, ko ar aplausiem pēc labi
novadītas lekcijas saņemu no auditorijas.
Tas apliecina, ka manam darbam ir vērtība, tas ir vajadzīgs un novērtēts. Tas ir
paldies, ko mēs, latvieši, tik reti lietojam
un ko biežāk atcerēties aicinu kā sevi,
tā citus, jo paldies taču rada prieku,» tā
Latvijas Republikas Satversmes tiesas
priekšsēdētāja.

«Zinātniskie sasniegumi ļautu taisīt
biznesu – vajadzīgs vien uzņēmējs»
Ķīmijas zinātņu doktoram Kristapam Māliņam Goda diploms piešķirts
par profesionālo devumu zinātnes jomā, netieši veicinot
Jelgavas novada iedzīvotāju lokālpatriotismu

kur ilgu laiku bija Kultūras nodaļas
redaktore. Atskatoties uz savu profesionālo karjeru, M.Misiņa atzīst,
ka viņai bijušas divas gluži atšķirīgas
dzīves, kas sadalāmas laikā pirms un
pēc redaktores darba.
«Pēc augstskolas nokļuvu Rakstnieku savienībā, kas bija tam laikam
neraksturīgi latviska, inteliģences
piesātināta vide. Tā bija laime un milzīga personiska izredzētība – iepazīt
tādas personības kā Mirdza Ķempe,
Ārija Elksne, Ojārs Vācietis un citas.
Būdama padomju laiku bērns, tieši
Rakstnieku savienībā guvu īstenu
latvisko piederību, radu vērtību sajūtu un mērauklas. Tas bija laiks,
kad dzeja bija populāra, kad notika
dzejas vakari un sarīkojumi. Bet tad
nāca laikraksts «Diena», laikraksta
Kultūras nodaļas, bet vēlāk arī pielikuma «Kultūras Diena» redaktores

darbs, kas bija gluži cits ritms, citas
domas. Redaktora darbs vietu lirikai
un mieram neatstāj – tas ir darbs, kas
pilnā mērā aizņem domas, prātu un
laiku. Redaktore biju krietnu laiku
un, apzinoties šī darba smagumu,
brīžiem pati vairs nesapratu, kāpēc
turpinu to darīt. Bet nedarīt nevarēju. Es biju kalpotāja, kas nekalpot
nevarēja, un, ja reiz biju šajā vietā
nolikta, tad tā tam bija jābūt,» spriež
M.Misiņa.
Dzejniece ir pārliecināta, ka viņas personību, arī dzeju būtiski ir
ietekmējusi dzimtā Vilce, tās skaistā
daba, kāda atrodama tikai Zemgalē,
un tālskanība, kas ir šajos plašumos.
Turklāt viņai ir prieks redzēt, ka arī
pašlaik Vilcē dzīvība kūsā, ir aktīva
kultūras dzīve, ir cilvēki un notikumi. «Man ir laba sajūta par Vilci un
prieks tai piederēt,» tā M.Misiņa.

«Zinātnieka darba novērtējums ir
publikācijas prestižos zinātniskajos
žurnālos, kuras turklāt vēl citē augstas
klases zinātnieki savos darbos. Es salīdzinoši vēlu esmu sācis rakstīt zinātniskās
publikācijas augstas klases Eiropas
žurnāliem, un ceļš pie respektablu zinātnisko izdevumu redaktoriem nav nedz
viegls, nedz ātrs. Man kā zinātniekam
ārkārtīgi augsts novērtējums ir septiņi
zinātniskie raksti, kas publicēti vadošajos zinātniskajos žurnālos. Šos rakstus
ir citējuši daudzu pasaules valstu atzīti
zinātnieki savos darbos, kas neapšaubāmi ir ļoti pagodinošs fakts,» atzīst Rīgas
Tehniskās universitātes Lietišķās ķīmijas
institūta vadošais pētnieks ķīmijas zinātņu doktors Kristaps Māliņš.
Visi viņa zinātniskie pētījumi saistīti ar biodegvielas izstrādi, meklējot
veidus, kā biodegvielas ražošanu vērst
lētāku un pieejamāku, bet degvielu – tīrāku un efektīvāku. «Vairāku
gadu garumā kopā ar citiem Tehniskās universitātes zinātniekiem esam
strādājuši pie projektiem, kas saistīti
ar jaunu katalītisku procesu izstrādi
biomasas konversijai degvielā. Runājot
vienkāršā valodā, tas nozīmē, ka esam
atraduši tehnoloģiju, kā biodīzeļdegvielu izgatavot no atkritumiem, ražošanas
procesa pārpalikumiem. Tradicionāli
saprotams, ka biodīzeļdegvielu ražo
no augu eļļas, piemēram, rapša, kas ir

«Nejauši nonācis lielajā sportā,
visu mūžu ar to
laimīgs esmu pavadījis»

dārga, turklāt arī pārtikā izmantojama
izejviela. Savukārt Valsts izglītības
attīstības aģentūras līdzfinansētā projekta «Pēcdoktorantūras pētniecības
atbalsts» (Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/031)
ietvaros mums izdevies radīt specifiskus
katalizatorus, kas dod iespēju augstākās
klases zaļo dīzeli ražot no atkritumiem.
Pēc ķīmiskā sastāva tas ir līdzīgs no naftas iegūtai dīzeļdegvielai, taču ražots no
eļļas rafinēšanas procesā palikušajiem
atkritumiem. Tādējādi mēs no visai
nepatīkami smakojošas zampas, kas
ražotājam kaut kādā veidā ir jāutilizē,
varam izgatavot absolūti tīru augstākās
kvalitātes atjaunojamu dīzeļdegvielu,»

pētījumu būtību skaidro zinātnieks.
«Rīgas Tehniskās universitātes izstrādātie katalizatori un eksperimentālie
apstākļi ļauj no jebkura veida izejvielas,
kuras sastāvā ir taukskābes, piemēram,
lauksaimniecības vai pārtikas rūpniecības atkritumiem, iegūt augstas kvalitātes
absolūti tīru zaļo dīzeli. Es zinu, ka pēc
produkta, kas izgatavots saskaņā ar
mūsu tehnoloģiju, būtu pieprasījums.
Tas ir reāls bizness. Taču es esmu zinātnieks – ar biznesu lai nodarbojas tie,
kuri prot labas idejas pārvērst reālā uzņēmumā un naudā,» tā K.Māliņš, kurš ir
sajūsmā par savu dzimto Sesavu, Sesavas
skolu un auglīgajiem Zemgales laukiem.

«Pēc teju 15 gadiem, kad sporta
trenera darbam pielikts punkts, pēkšņi saņemt apbalvojumu, saprast, ka
neesi aizmirsts, ir ļoti aizkustinoši un
pagodinoši,» teic Felikss Saikovskis,
kurš Latvijā iedibinājis kultūrismu,
startiem gatavojis olimpiskās vienības
sportistus, izcilus hokejistus un bijis
starptautiskās kategorijas tiesnesis
ASV un Eiropā.
«Joprojām esmu ASV Bodibildinga
akadēmijas padomes loceklis ar balsstiesībām, ko vērtēju kā vienu no savas
dzīves sasniegumiem. Nozīmīgi man
bija saņemt arī starptautiskās kategorijas tiesneša statusu, kas deva iespēju
tiesāt astoņus pasaules un 12 Eiropas
čempionātus bodibildingā. Spilgtas
emocijas sagādā atmiņas par laikiem,
kad biju PSRS olimpiskās vienības,
kā arī «Dinamo» treneris, savulaik
strādāju arī ar leģendāro Helmutu Balderi. Manā dzīvē ir bijis daudz spilgtu
notikumu, daudz sasniegumu un arī
negaidītu pavērsienu, kas savulaik
mani – jaunu dizaineru konstruktoru
jeb propogandas plakātu izstrādātāju
– ieveda lielā sporta pasaulē. Tā ar
sportu, veselīgu dzīvesveidu, fitnesa

un kultūrisma kultūras veidošanu visu
mūžu arī esmu pavadījis. Ir gandarījums, ka kāds to atceras un tur godā
arī šobrīd,» teic F.Saikovskis.
Aktīvās darba gaitas F.Saikovskis
pabeidza 2004. gadā, taču joprojām viņš
iestājas par veselīgu dzīvesveidu un neatsaka palīdzību reizēs, kad trenera un
eksperta padoms vajadzīgs jaunajiem
sportistiem. Būdams polis pēc tautības,
visu mūžu dzīvojis Rīgā, pēdējos 15
gadus viņš jūtas laimīgs Platonē.

Veiksminieks, kurš guvis Zemgales
mālu rūdījumu un visu mūžu
strādājis darbu, kas patīk
Sporta žurnālistam Gunāram Jākobsonam Goda diploms
piešķirts par profesionālo devumu radio un televīzijas
žurnālistikā un netiešu lokālpatriotisku ieguldījumu
Jelgavas novada vārda nešanai ārpus tā robežām
«Ziņa par apbalvojumu man sagādāja ļoti patīkamu brīdi, uzjundot
atmiņas par bērnību Jaunsvirlaukā,
cauri Zemgales māliem bristo ceļu
uz skolu, jaunības piedzīvojumiem,
pirmajiem soļiem žurnālistikā un pirmajiem nopelnītajiem 20 rubļiem Jelgavas avīzē «Zemgales Komunists».
Tas viss ir brīnišķīgi un aizkustinoši
– tāpat kā fakts par pagodinājumu,
ko man sagādājusi Jelgavas novada
pašvaldība,» teic ilggadējais sporta
žurnālists Triju Zvaigžņu ordeņa
virsnieks Gunārs Jākobsons.
Ar G.Jākobsona balsi, kas komentējusi futbola un hokeja spēles,
raidījusi ziņas par sportiskajiem
sasniegumiem 13 olimpiskajās spēlēs
un 30 pasaules čempionātos hokejā,
stāstījusi par Latvijas sportistu veiksmēm un neveiksmēm, uzaugušas
vairākas paaudzes. Sporta žurnālistikā nostrādājot vairāk nekā 60 gadu,
viņš ir stabila vērtība Latvijas sportā,
kuru ciena un respektē gan sportisti
un treneri, gan citi žurnālisti. Bet
vēl daudziem G.Jākobsons saistās
ar «Mikrofona aptauju», jo tieši viņš
1968. gadā bija pirmās aptaujas vadītājs un populārajā muzikālajā TV
pārraidē palika ilgus gadus.
G.Jākobsons atzīst, ka sevi var
saukt par veiksmīgu cilvēku, kas guvis
rūdījumu bērnībā un visu mūžu varējis strādāt darbu, kas patīk. «Tie četri
kilometri, kas ik dienu bija jānobrien
pa mālainajiem ceļiem uz skolu un
atpakaļ, krietni norūdīja un izveido-

ja cietu iekšējo kodolu. Vienlaikus
skaistās Zemgales ainavas, Driksa un
mazā Svitenes upīte, kas pavasara palos pārvērtās par īstu Lielupi, mācīja
ieraudzīt skaisto. Tas nenoliedzami
mani ietekmēja un veidoja. Jāatzīst
gan, ka kopš bērnības man bijusi ļoti
izteikta tieksme aizstāvēt, tādēļ ilgus
gadus dzīvoju ar domu par advokāta
profesiju. To arī izmācījos un kļuvu
par diplomētu juristu, taču ne dienu
šajā profesijā neesmu strādājis – pēc
augstskolas man piedāvāja darbu
prokuratūrā vai milicijā, tikt advokatūrā tādam parastam lauku puikam
nebija iespējams. Tā nu, nevarēdams
aizstāvēt, ar visu sirdi pievērsos
žurnālistikai. Savu izvēli ne dienu
neesmu nožēlojis, un ir patīkami
apzināties, ka vēl bez manis kāds to
atminas un piemin,» saka viņš.
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Plāno
slēgt Ķīves
bibliotēku
Vilcē
Ņemot vērā bibliotēkas
ēkas tehnisko stāvokli,
uzturēšanas izmaksas un
iedzīvotāju skaita samazināšanos, Vilces pagasta
pārvalde sadarbībā ar
Jelgavas novada Kultūras pārvaldi kā vienīgo
iespēju saredz Ķīves bibliotēkas slēgšanu. Tiesa
gan, šāds lēmums var tikt
pieņemts tikai pēc Latvijas Bibliotēku padomes
izvērtējuma un apstiprinājuma, kā arī Jelgavas
novada domes deputātu
akcepta.
Kā norāda Kultūras pārvaldes
vadītāja Anita Liekna, Ķīves bibliotēkas slēgšana nav pēkšņs lēmums.
Pārvalde ik gadu izvērtē visu bibliotēku darbības pamatrādītājus
– krājuma atbilstību lietotāju vajadzībām, bibliotēkas apmeklētāju
skaitu, materiāltehniskās bāzes
nolietojumu un nepieciešamību, kā
arī citus rādītājus. Saistībā ar Ķīves
bibliotēku pēdējos gados aktuāls
kļuva jautājums tieši par ēkas tehnisko stāvokli. Bibliotēka atrodas
Vilces pagasta Ķīves skolas telpās,
kas vēsturiski ir bijusi pirmā Vilces
pagasta skolas ēka. Tajā ir vairāki
dzīvokļi, daļa no tiem pieder pašvaldībai, bet daļa – privātpersonām.
«Šovasar pašvaldības Būvvalde,
apsekojot ēku, atzina, ka tai ievērojami bojātas jumta konstrukcijas un
tā kļuvusi cilvēku drošībai bīstama.
Vērtējot nepieciešamību pēc nama
rekonstrukcijas, pašvaldība pieņēma lēmumu neieguldīt līdzekļus
kopīpašumā. Tāpat tika izskatīts un
analizēts bibliotēkas reorganizācijas
plāns, tostarp pārvietojot to uz citām
pašvaldības īpašumā esošām telpām,
bet, ņemot vērā faktu, ka Vilces
pagastā darbojas vēl divas publiskās
bibliotēkas – Vilces un Ziedkalnes –,
kā arī pieejama Vilces pamatskolas
bibliotēka, likumsakarīgs ir lēmums
par bibliotēkas slēgšanu. Esošais
bibliotēku skaits pagastā pilnībā
nodrošina lasītāju pieprasījumu,
jo pēdējo 15 gadu laikā iedzīvotāju
skaits tur samazinājies par aptuveni
500. Atbilstoši statistikai šī gada 1.
janvārī Vilces pagastā dzīvoja 1548
cilvēki,» skaidro Kultūras pārvaldes
vadītāja A.Liekna.
Ķīves bibliotēkas krājums ir aptuveni 7000 vienības, un grāmatu
fondu iecerēts sadalīt pa citām Vilces pagasta un novada publiskajām
bibliotēkām.
Šobrīd, kamēr no Latvijas Bibliotēku padomes vēl nav saņemts
apstiprinošs lēmums par Ķīves
bibliotēkas slēgšanu, Kultūras pārvalde konkrētu bibliotēkas darba
pārtraukšanas datumu nemin. «Ja
dokumentācijas sakārtošana noritēs pēc plāna, tad, visticamāk,
bibliotēka apmeklētājiem varētu
tikt slēgta gada nogalē vai nākamā
gada sākumā. Savukārt pilnīga darbības pārtraukšana notiktu pāris
mēnešu vēlāk, lai veiktu grāmatu
fonda norakstīšanu un sadalīšanu,
kā arī inventāra un pamatlīdzekļu
pārvietošanu uz citām novada bibliotēkām,» turpina A.Liekna.
Jānorāda, ka pašvaldībā izskatīts
jautājums arī par līdzvērtīgas darba
vietas nodrošināšanu Ķīves bibliotēkas vadītājai.
Vilces pagasta pārvalde lasītājus
līdz 1. decembrim aicina nodot bibliotēkā paņemtās grāmatas. Tāpat
pārvalde ziņo, ka līdz ar jauno gadu
iecerēts mainīt Vilces bibliotēkas
darba laiku, lai tā lasītājiem kļūtu
pieejamāka arī vakara stundās.
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Muižā uz palikšanu
iemājo 1700 bizmārītes
Biedrība «Vilces attīstības
centrs» īstenojusi projektu
«Mārīšu kolekcijas iekārtošana Vilcē». Mārīte Zalāne
bija pagasta iedzīvotāja,
kas daudzus gadus aizrāvās
ar bizmārīšu kolekcionēšanu. Tie, kuri pazina Mārīti,
zināja, ka viņa mārītes kolekcionē, pateicoties savam
vārdam. Dzīves laikā Mārīte
paspēja savākt ievērojamu bizmārīšu kolekciju, un
viņas dēli nu to nodevuši
biedrības «Vilces attīstības
centrs» pārvaldībā. Kolekcija izvietota pastāvīgā izstādē un ir krāšņs apskates
objekts vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem.
«Ikvienam cilvēkam dzīvē nepieciešams kāds vaļasprieks, aizraušanās jeb,
kā to sauc svešvārdā, hobijs. Viens no
izplatītākajiem vaļaspriekiem ir kolekcionēšana, un arī Mārītei Zalānei šī aizraušanās negāja secen,» stāsta biedrības
«Vilces attīstības centrs» vadītāja Lolita
Duge, norādot, ka bizmārīšu kolekcija
Vilces pagastā apskatāma kopš oktobra.
Kolekcija izkārtota Vilces muižas
kalpu mājā līdzās bibliotēkai sadzīves pakalpojumu punkta telpās. Lai
īstenotu šo projektu, biedrība «Vilces
attīstības centrs» startēja Jelgavas
novada pašvaldības finansētā projektu
konkursā «Mēs savai videi 2018». «Par
piešķirtajiem finanšu līdzekļiem iegādājāmies jaunus plauktus, uz kuriem
izvietot mārīšu kolekciju, kā arī sadzīves
pakalpojumu punkta telpās veicām
dekoratīvus sienu krāsojumus. Lai
telpas padarītu pēc iespējas radošākas
un interesantākas, sadarbojāmies arī
ar vietējo mākslinieci Zani Jansoni,
un, manuprāt, rezultāts ir lakoniski
skaists – kopumā trīs telpās izvietoti
vairāk nekā 1700 mārīšu priekšmeti.

Mārītes atceļojušas gan no dažādām
vietām tepat Latvijā, gan no ārzemēm.
Apskatāmie mārīšu priekšmeti ir ļoti
dažādi – krājkasītes, pulkstenīši, skaistuma un sadzīves lietas mārīšu formā
un daudz kas cits, turklāt katrai lietai ir
savs stāsts – ir mārītes, kas ieraudzītas
veikalā, ir tādas, kuras Mārītei sadāvinājuši tuvinieki un draugi,» turpina
L.Duge, atceroties, ka pirmā M.Zalānes
kolekcijas izstāde Vilcē notika 2004.
gadā Vilces sākumskolā ar nosaukumu
«Katram sava laimes zvaigzne».

«Pirms 14 gadiem Mārītes kolekcijā
bija 153 dažādi priekšmeti, bet šobrīd
viņas atstātais mantojums ir desmitkāršojies. Ar Mārīti bijām pazīstamas
daudzus gadus – šķiet, viņas kolekcionēšanas prieks slēpās vēlmē atrast arvien
jaunus un neredzētus priekšmetus ar
mārītēm,» piebilst L.Duge.
Interesenti izstādi var apskatīt trešdienās un piektdienās no pulksten 9 līdz 17,
bet pārējās darba dienās – sazinoties un
vienojoties par laiku ar pagasta darbinieci Iraidu Blūmu pa tālruni 26222705.

ZAĻENIEKOS
Stažējas Vācijā

Zaļenieku Komerciālās un amatniecības vidusskolas profesionālās
izglītības programmas «Restaurācija» 12 audzēkņi skolotāju Eduarda
Jurķeļa un Normunda Straujas
vadībā devušies uz Vāciju, lai
stažētos Berlīnes–Brandenburgas
Profesionālās apmācības centrā.
Praksē jaunieši apgūs dažādas
darba tirgum noderīgas prasmes
gan personības pilnveidei, gan
profesionālajai izaugsmei. Vienlaicīgi ar audzēkņu stažēšanos
abiem skolotājiem tiks nodrošināta
profesionālā pilnveide, gan vērojot
praktisko darbu nodarbībās, gan
apmeklējot citas izglītības iestādes
un prakses vietas. Novembra otrajā
pusē stažēties ārpus Latvijas dosies
vēl 11 jaunieši: profesionālās izglītības programmas «Augkopība»
audzēkņi dosies praksē uz Spāniju,
savukārt profesionālās izglītības
programmas «Autotransports»
audzēkņi – uz Portugāli. Audzēkņu
stažēšanās un pedagogu profesionālā pilnveide notiek «Erasmus+»
programmas 1. pamatdarbības
profesionālās izglītības sektora
mobilitātes projekta «Jaunu iemaņu
praktizēšana starptautiskā vidē»
(Nr.2017-1-LV01-KA102-035287)
ietvaros.

PLATONĒ
Lielvircavas bibliotēkā
atkal būs Mazo pūcēnu
skola

Elejas muižas parka un Tējas namiņa gidei –
jauns jūgendstila tērps
Viena no muižu, piļu, vēsturisko ēku un telpu pagātnes
liecībām ir dažādu laikmetu
tērpi. Tie piesaista tūristu
uzmanību, jo gida vēsturiskā tērpā stāstījums par
senatni šķiet saistošāks.
Vēloties paspilgtināt Elejas
muižas parka ekskursiju un
pasākumu piedāvājumu,
šoruden tā gidei radīts jauns
20. gadsimta sākuma tērps
– Gibsona meitenes stila
kostīms.
Tērpu divu mēnešu garumā darināja
biedrības «Liel.Barons» vadītāja Zanda
Zariņa, un tas veidots pēc piegrieztnēm,
kas bija modē 20. gadsimta sākumā.
Tas ir laiks, kad Elejas muiža piederēja
pēdējam muižas īpašniekam – grāfam
Paulam fon Mēdemam. Gibsona meitenes stila kostīms sastāv no vairākām
daļām – blūzes, korsešu svārkiem,
cepures, cimdiem, saulessarga, parūkas
un apaviem.
«Pirmie jūgendstila formas tērpi sāka
parādīties ap 1890. gadu, nomainot
turnīra tērpus. Jaunais siluets atgādināja
smilšu pulksteni jeb divus smailēs savienotus trijstūrus, taču gidei darinātais
tērps atbilst vēlākam laikam – pirmskara
gadiem, kad sieviešu tērpu modi krasi
ietekmēja amerikāņu grafiķis Čarlzs
Dana Gibsons. 1890. gadā viņš radīja
ilustrāciju tēlu – Gibsona meiteni – un to
turpināja attīstīt 20 gadus. Tērpiem bija
raksturīgas lielas «jēra cisku» (gigot) piedurknes un augsta matu sasuka vai arī tā
sauktais Gibsona meitenes matu mezgls.
Blūzes apkakles bija augstas un stīvinātas, reizēm pat tās saturēja karkasu.
Bet galvenais atšķirīgais, ko piedāvāja

Gibsons, – viņš sieviešu
apģērbā ieviesa vīriešu
apģērba detaļas – žabo,
kaklautus, kaklasaites
un lentes, ar kurām papildināja blūzes. Elejas
muižas parka un Tējas
namiņa gidei radītais
tērps nav replika kādam
konkrētam tērpam, bet
gan jūgendstila elegances atdarinājums, kas
tapis, vadoties pēc tā
laika fotogrāfijām un
modes lapām,» stāsta
tērpa izgatavotāja Z.
Zariņa, piebilstot, ka tas
ir ikdienas tērps. Svārku daļa ir pelēka,
blūze – balta, lietussargs – maigi zilos
toņos. Izmantotie audumi – smalkvilna,
zīda šifons, mežģīnes.
«Aizgājušie gadsimti nav tikai pagātne – tā ir tagadne un nākotne, sava veida
vēsturiska apļa noslēgšanās. Daudz kas
no aizgājušajiem laikiem ir bijis zūdošs
un gaistošs, tomēr vēstures atspulgi glabājas mūsu atmiņās un ir veidojuši mūsu
identitāti. Manuprāt, ir svarīgi censties
atjaunot vēstures detaļas, kas ir un būs
daļa no mūsu kultūras mantojuma. Lai
gan Elejas muiža ir zudusi, līdz mūsdienām saglabājies skaistais muižas parks,
tāpat izdevies atjaunot muižas Tējas
namiņu. Vēloties tūristiem un vēstures
cienītājiem pastāstīt par aizvadītajiem
laikiem, piedāvājam ekskursijas un
pasākumus, kuru gaitā var iepazīt Elejas
muižas vēsturi. Jaunais tērps ekskursijām piešķirs dziļāku jēgu,» komentē
Elejas muižas parka un Tējas namiņa
gide Kristīna Jankoviča-Zumente, piebilstot, ka tērps apmeklētājiem pirmo
reizi atrādīts Leģendu nakts pasākumā.

Tērps tapis projekta «Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos/
4SeasonsParks» (Nr.LLI-313) gaitā. Tas
Elejas muižas parkā paredz veikt vairākus labiekārtošanas darbus – atjaunot
vēsturiskās taciņas, uzbūvēt tiltiņu pāri
dīķim uz pussalu un izveidot apmeklētājiem saistošus interaktīvus objektus.
Vēsturiskā tērpa izveide ir viena no
projekta aktivitātēm, un kopējās tērpa
izmaksas ir 1500 eiro.
Projekta ieviešanas laiks ir no 2018.
gada 1. marta līdz 2020. gada 29. februārim. Kopējais finansējums – 692 346,78
eiro, tostarp Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 588 409,75 eiro.
Jelgavas novada pašvaldības projekta
daļa ir 208 591,32 eiro, tostrap programmas finansējums – 85 procenti jeb 177
302,62 eiro. Jelgavas novada pašvaldības
finansējums ir 10 procenti jeb 20 859,13
eiro, bet valsts līdzfinansējums – pieci
procenti jeb 10 429,57 eiro.

Lielvircavas bibliotēka pirmsskolas
vecuma bērnus aicina uz nodarbību
ciklu «Mazo pūcēnu skola». Pieteikšanās – pie bibliotēkas vadītājas
līdz 12. novembrim. «2017. gada
oktobrī tika uzsākta programmas
pirmā sezona, un nodarbību cikls
bija sadalīts trijās daļās, bērniem ar
vecākiem piedāvājot iepazīt bibliotēku un grāmatas, lasīt pasakas, radoši darboties, krāsot. Noslēgumā
katrs bērns saņēma mugursomu,
lasāmgrāmatiņu, rotaļlietu – projekta simbolu pūcīti –, diplomu un
brošūru vecākiem par kopā lasīšanu
un bērna lasītprieka veicināšanu.
Projektā piedalījās seši bērni. Šogad
skoliņu varēs apmeklēt jau desmit
mazie lasītāji,» stāsta Lielvircavas
bibliotēkas vadītāja Māra Ziemele.
Jāpiebilst, ka programmu «Grāmatu starts» radījis Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Bērnu literatūras centrs
kā metodisku visu Latviju aptverošu
ilgtermiņa lasīšanas veicināšanas
programmu pirmsskolas vecuma
bērniem.

JAUNSVIRLAUKĀ
Mainīts bibliotēkas
darba laiks

Vecsvirlaukas bibliotēkai mainīts
darba laiks: pirmdienās bibliotēka
ir slēgta, otrdienās tā strādā no
pulksten 9 līdz 17, trešdienās ir
Metodiskā diena, kad lasītāji netiek
apkalpoti, ceturtdienās bibliotēka ir
atvērta no pulksten 9 līdz 17, piektdienās – no pulksten 9 līdz 17, bet
sestdienās – no pulksten 9 līdz 15.

PAGASTU ZIŅAS
LIELPLATONĒ
ZS «Līgo» – starp
konkursa «Sējējs 2018»
laureātiem

Zemkopības ministrijas ikgadējais
konkurss «Sējējs» šogad notika
septembra izskaņā, laureātu nosaukumus, diplomus un balvas piešķirot
septiņās nominācijās. Jelgavas
novada lauksaimnieka Jāņa Vintera
vadītā zemnieku saimniecība «Līgo»
konkursa nominācijā «Gada lauku
saimniecība» saņēma veicināšanas
balvu. Jāpiebilst, ka saimniecība
«Līgo» dibināta 1989. gadā Lielplatonē un ir viena no lielākajām
Zemgalē. Saimnieki nodarbojas ar
graudkopību, siltumnīcās audzē 60
dažādu dārzeņu hibrīdu sēklas ASV
uzņēmumam «Monsanto» un ražo
biogāzi, kopumā apsaimniekojot
1500 hektārus zemes. Kā norāda
J.Vinters, saimniecības augstie
rādītāji sasniegti ar neatlaidīgu,
smagu darbu, pielāgošanos dabas
apstākļiem un piesaistot ES fondu
līdzekļus.

VALGUNDĒ
Notiks karavīru
apmācības
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Vircavas draudzes atjaunošanas
25 gadi
«Atskatoties uz Lielvircavas evaņģēliski luteriskās
baznīcas vēsturi, jāteic, ka
tā ir ne tikai gana sena, bet
arī gana sarežģīta. Lielvircavas baznīca ir vecākā mūra
baznīca Jelgavas novadā –
tās celtniecība aizsākās jau
1595. gadā. Tāpat kā daudzas citas Latvijas baznīcas,
arī Lielvircavas baznīca tika
izpostīta Otrā pasaules kara
laikā. Vēlākajos gados pamestajā dievnamā ierīkoja
kapliču, un tikai pēc neatkarības atjaunošanas – 1993.
gadā – baznīcas draudze atsāka savu darbību un ķērās
pie baznīcas atjaunošanas,»
par dievnama un draudzes
vēsturi stāsta Vircavas draudzes mācītājs Jānis Tālums,
piebilstot, ka draudzes jubileja ar pateicības dievkalpojumu nosvinēta šovasar.
2018. gads Lielvircavas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā tiek aizvadīts jubilejas zīmē, jo baznīcas draudze šogad
svin 25 gadus. J.Tālums izsaka pateicību
Dievam, individuālajiem atbalstītājiem,
organizācijām un ikvienam draudzes
loceklim par 25 gadu laikā kopā paveikto: «Priecājos par to, ka dievnams

cauri laikiem ir labi uzturēts un sakopts.
Jebkuru darbu sākot, ir svarīgi to pabeigt
līdz galam, bet baznīcas uzturēšanai
nepieciešamos darbus nevar paveikt
bez aktīviem draudzes pārstāvjiem.
Lielvircavas evaņģēliski luteriskā baznīca
ar savu draudzi var lepoties, jo 25 gadu
laikā baznīcas atjaunošanā un sakopšanā
ieguldīts vērtīgs un paliekošs darbs. Aktīvi un uzticami draudzes pārstāvji ar savu
darbu ceļ godā kristīgās un ģimeniskās
vērtības. Laipni aicinu ikvienu interesentu uz Lielvircavas baznīcu novērtēt
paveikto!»
Ar draudzes locekļu ziedojumiem un
piedalīšanos dažādos projektos Vircavas
draudzei pēdējos gados izdevies veikt
atjaunošanas darbus gan dievnama
iekštelpās, gan ārpusē. «Varētu šķist, ka
25 gadi nav ilgs laiks, tomēr šajos gados
mums izdevies baznīcu ievērojami uzla-

bot. Šobrīd baznīcai ir atjaunots jumts,
bet deviņdesmito gadu sākumā tas bija
katastrofālā stāvoklī. Tāpat nebija altāra,
siena baznīcas galā bija izgāzusies, un
spāres ar mūrlatām bija izpuvušas un
draudēja iegāzties. Tagad dievnams ir
cienījamā izskatā,» saka J.Tālums. Viņš
gan norāda, ka darbs pie baznīcas atjaunošanas nekad nebeidzas – tiklīdz viena
lieta savesta kārtībā, tā sākas nākamo
atjaunošana. Piemēram, šogad ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
līdzfinansējumu baznīcai un tās tornim
izbūvēta zibens aizsardzības sistēma un
veikta altāra daļas grīdas atjaunošana, kā
rezultātā šogad Baznīcu nakts pasākuma
laikā apmeklētāji varēja iepazīties ar
savdabīgo un unikālo vīna pagrabu, kurš
ikdienā apslēpts baznīcēnu un sakrālo
tūristu acīm.
Tāpat draudzes viens no pēdējiem

veikumiem ir ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana. Projekts tika īstenots «Latvijas
valsts mežu» atbalstītās Zemgales kultūras programmas apstiprinātā projektu
konkursa ietvaros ar Valsts kultūrkapitāla fonda līdzfinansējumu 2500 eiro apmērā. Tāpat šoruden pabeigta projekta
«Vircavas evaņģēliski luteriskās baznīcas
virziena norādes zīmju un informatīvā
stenda izgatavošana» īstenošana – zīme
uzstādīta pie dievnama, kas baznīcas
viesiem sniedz ieskatu par Lielvircavas
evaņģēliski luteriskās baznīcas un Vircavas draudzes vēsturi.
Pašlaik mācītāja J.Tāluma vadītajā
Vircavas draudzē ir ap 150 locekļu. «Lai
labi paveiktie darbi par godu Dievam
padara gaišākas mūsu domas un katrs
jauns baznīcas apmeklējums dzīvā ticībā
priecē mūsu sirdis!» novēl mācītājs.

Pagasti ielūdz uz Latvijas
100. dzimšanas dienas pasākumiem

No 7. novembra pusnakts līdz 8. novembra pusnaktij Jelgavas novada
Valgundes pagasta Ziemassvētku
kaujas muzeja apkārtnē notiks Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku
brigādes 1. mehanizētā kājnieku
bataljona praktiskās nodarbības.
Apmācībās karavīri izmantos pilno
kaujas ekipējumu, kā arī pārvietosies pa novada ceļiem ar vairākām
autotransporta vienībām. Nodarbību laikā tiks ievērotas ugunsdrošības un dabas aizsardzības
noteikumu prasības. NBS uzsver,
ka mācību laikā civilo iedzīvotāju
dzīvībai, veselībai un īpašumam
kaitējums netiks nodarīts.

VIRCAVĀ
Jauni karoga masti

Pie Vircavas pagasta pārvaldes ēkas
uzslieti
divi jauni karoga
masti. Iepriekšējie,
kas tika
demontēti
fiziskā nolietojuma
dēļ, bija
pie pagasta pārvaldes ieejas,
bet jaunie
karoga masti uzstādīti vairāk uz
ielas pusi. «Tā kā pārvaldes ēkas
ieeju kāpnes laika gaitā tika izskalotas un flīzes ziemā pēc sala kustējās un drupa, šoruden uzsākām
remontdarbus, ieejas nobruģējot
un papildus sakārtojot arī invalīdu
uzbrauktuves. Veicot remontdarbus,
konstatējām, ka esošie karoga masti
ir izrūsējuši un karoga uzvilkšanas
auklas un mehānismi nedarbojas.
Par godu Latvijas valsts simtgadei
pieņēmām lēmumu karoga mastus atjaunot,» komentē Vircavas
pagasta pārvaldes vadītāja Rita
Borščevska. Līdzās karoga mastiem
pagasta pārvalde veica arī nelielus
apzaļumošanas darbus, iestādot
piramidālos ozolus un dekoratīvās
tūjas.

Novembrī Jelgavas novadā tradicionāli katrā pagastā ar dažādiem pasākumiem tiks
atzīmēta Latvijas valsts dzimšanas diena, dzejā, dziesmās, fotogrāfijās un sarunās
pāršķirstot mūsu valsts nozīmīgākās vēstures lappuses.

Valsts svētku pasākumi
Elejas pagastā

• 17. novembrī pulksten 19 Elejas saieta namā uzstāsies pagasta
pašdarbības kolektīvi kopā ar Latvijā zināmu mūziķi. Viņa vārdu pasākuma organizatori neatklāj, lai koncerta apmeklētājiem sagādātu
pārsteigumu. Kā norāda saieta nama vadītāja Eva Tanana-Lejava,
svētku koncerta tēma, kas vīsies cauri visu kolektīvu priekšnesumiem, būs atgriešanās mājās pie savām dzimtas saknēm.

Glūdas pagastā

• 17. novembrī pulksten 19 Nākotnes kultūras namā notiks
koncerts «Latvijai – 100», bet pulksten 21 – balle ar Dvinskas
muzikantiem. Ieeja – bez maksas. Galdiņu var rezervēt pa tālruni
27873309 (Vija).

Kalnciema pagastā

• 17. novembrī pulksten 17 Kalnciema kultūras namā uzstāsies
grupa «Tirkizband» kopā ar pagasta dziedošajiem kolektīviem. Pēc
koncerta plānota animācijas filmas «Saule brauca debesīs» demonstrēšana – Latvijas animācijas filmu klasiķes Rozes Stiebras vizuālā
poēma ir par Latviju kā Saules meitu, kura piedzimst tumsā, tiek
nozagta, bet vēlāk atbrīvota, lai uzplauktu kā skaists zieds mūžībā.

Jaunsvirlaukas pagastā

• 15. novembrī pulksten 19 Staļģenes skolas sporta hallē izskanēs
koncerts «Jaunsvirlauka lepojas!». Tajā uzstāsies pagasta kolektīvi un
viesmākslinieki – Igauņu ģimene no Gaigalavas Rēzeknes novadā.
Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šogad pasākuma laikā paredzēts
godināt pagasta iedzīvotājus par īpašiem nopelniem un sasniegumiem pagasta dzīvē. Ja pagasta iedzīvotājiem no tālākiem ciemiem
ir vēlme doties uz koncertu, iespējams pieteikt transportu – tas
jāizdara līdz 12. novembrim pa tālruni 28687981 (Ilze).

Lielplatones pagastā

• 17. novembrī pulksten 19 Lielplatones tautas namā norisināsies
koncerts «Sapnis par Latviju», bet pulksten 21 – balle ar Aināru
Lipski. Ieeja – bez maksas.

Līvbērzes pagastā

• Līvbērzes kultūras nama rekonstrukcijas dēļ valsts svētku pasākums 17. novembrī pulksten 17 notiks Aizupes pamatskolā.
Koncerta tēma idejiski sasauksies ar ausekļa zīmi – šogad katrs
Jelgavas novada pagasts par godu Latvijas dzimšanas dienai izlozēja
savu latvju rakstu zīmi, un līvbērznieku zīme ir auseklis. Pēc svinīgā
koncerta – ap pulksten 21 – sāksies balle, kurā spēlēs grupa «Inga
un Normunds».

Platones pagastā

• 17. novembrī pulksten 17 būs koncerts Lielvircavas baznīcā ar
Lielplatones, Platones un Elejas pagasta jauktā kora «Sidrabe» un
Platones pagasta vokālās grupas «Savējie» uzstāšanos. Pulksten 19
interesenti aicināti uz svinīgo pasākumu Lielvircavas kultūras namā,

kur uzstāsies Zemessardzes 52. kājnieku bataljona vokālā ansambļa
«Junda» kolektīvs. Savukārt no pulksten 21 iecerēta svētku balle –
muzicēs Juris Pavlovs no Džūkstes. Ieeja – bez maksas.

Sesavas pagastā

• 17. novembrī pulksten 19 Sesavas tautas namā aizritēs svētku
koncerts un pagasta iedzīvotāju godināšana. Koncertā varēs baudīt
muzikālus priekšnesumus, kurus caurvīs dzejas lasījumi par Latviju,
bet pulksten 22 plānota balle kopā ar Zinti Krakopu no Latgales.
Ieeja – bez maksas.

Svētes pagastā

• 17. novembrī pulksten 14 Jēkabnieku kultūras namā uz koncertu ielūdz Svētes amatiermākslas kolektīvi un Svētes pamatskolas
audzēkņi. Pēc koncerta – izstādes «Svēte cauri gadu simtam» atklāšana. No pulksten 21 iedzīvotāji aicināti uz balli kopā ar DJ Gunču.
Galdiņu ballei iespējams rezervēt pa tālruni 27234198 (Sandra).
Ieeja – bez maksas.

Valgundes pagastā

• 17. novembrī pulksten 19 IKSC «Avoti» zālē iecerēts koncerts «Atkal
mājās», pulksten 21.30 – balle ar Santu Kasparsoni un Ēriku Gruzniņu.
Galdiņu var rezervēt pa tālruni 28612076. Ieeja – bez maksas.

Vilces pagastā

• 17. novembrī pulksten 18 Vilces tautas namā izskanēs koncerts
«Daudz laimes, Latvija!», bet pulksten 21 – svētku balle ar grupu
«Tālbraucēji».

Vircavas pagastā

• 17. novembrī pulksten 18 Vircavas tautas namā gaidāms
koncerts. «Koncertā esam iecerējuši pievērsties Latvijas novadiem
– nevēlamies izcelt kādu konkrētu vietu vai notikumu, bet gan
Latviju kopumā. Papildus muzikālajiem un deju priekšnesumiem,
kurus sniegs pagasta pašdarbības kolektīvi, vēlamies uzrunāt četras
pagasta iedzīvotājas, kuras šobrīd dzīvo Vircavā, bet kuru saknes
ir Vidzemē, Latgalē, Kurzemē un Zemgalē,» stāsta Vircavas tautas
nama vadītāja Una Moškanova, piebilstot, ka koncerts izskanēs
patriotiskās un nostalģiskās noskaņās. Pulksten 21 būs balle ar
grupu «Grupa, kas grupa».

Zaļenieku pagastā

• 17. novembrī pulksten 16 Zaļenieku kultūras namā izskanēs
koncerts. «Valsts apaļajā jubilejā koncertu esam iecerējuši papildināt
ar prezentācijas elementiem, kuros atspoguļosim visus mums zināmos Zaļenieku pagasta vadītājus. Nedaudz pastāstīsim par viņiem
un viņu devumu Zaļeniekiem, izceļot gan vadītājus, kas Zaļeniekos
strādāja vēl pirms Latvijas dibināšanas, gan, protams, Latvijas laika
vadītājus. Pēc pasākuma iedzīvotājus aicinām uz balli, kas sāksies
pulksten 22. Tajā spēlēs grupa «Ceļojums»,» stāsta Zaļenieku kultūras nama vadītāja Zita Krūmiņa.
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Glūdā

Svini Latvijas dzimšanas
dienu rakstainos cimdos!

Jaunsvirlaukā

Jelgavas novada pašvaldība iedzīvotājus aicina
atsaukties Kultūras ministrijas Latvijas valsts
simtgades biroja rīkotajai
akcijai «Cimdotā Latvija». Proti, novada ļaudis
uz valsts 100. dzimšanas
dienu rosināti sarūpēt sev
pašiem un dāvināt citiem
vienu no senākajām Latvijas cilvēku vizītkartēm –
rakstainus cimdus, lai 18.
novembrī varētu koši un
silti svinēt Latvijas svētkus.
Ar rakstainajiem cimdiem
novada iedzīvotāji aicināti
arī lepoties, nofotografējoties ar tiem un iesūtot
bildes Jelgavas novada
pašvaldības Sabiedrisko
attiecību nodaļai, lai visi
varētu redzēt, cik cimdots
ir Jelgavas novads.

Pasākumi
 No 5. novembra – TLMS «Nākotne» izstāde «Radītprieks» (Nākotnes k/n).
 Novembrī – izstāde «Labam garastāvoklim» (saieta namā).
 10. novembrī pulksten 10 – Mazo pūčulēnu skolas otrās grupas izlaidums
(Nākotnes bibliotēkā).
 No 12. līdz 18. novembrim – grāmatu izstāde «Ziemeļvalstu literatūras nedēļa»
(Bramberģes bibliotēkā).
 14. novembrī pulksten 14.30 – radošā darbnīca «Mani interesantākie darbi
no dzijas» (saieta namā).
 14. novembrī pulksten 15 – radošā darbnīca «Groziņu veidošana no papīra»
(saieta namā).
 21. novembrī pulksten 14.30 – vingrošana senioriem (saieta namā).
 Līdz 30. novembrim – izstāde «Es no tevis projām skrēju,/Bet tu esi uguns,
vēju dzenāts» (dzejniekam Ojāram Vācietim – 85); grāmatu izstāde «Latvijas valsts
simtā dzimšanas diena» (Bramberģes bibliotēkā).
 Līdz 6. decembrim – Aijas Feldmanes fliterīšu tehnikā veidotu gleznu izstāde
«Dimantu gleznas dvēselei» (Nākotnes bibliotēkā).
 Iedzīvotāji aicināti piedalīties radošo darbu izstādē «Kad sapņi sapņojas un
piepildās». Darbus var iesniegt līdz 13. novembrim Staļģenes IKSC «Līdumi» vai
zvanīt pa tālruni 27231143 (Inese).
 12. novembrī pulksten 19 – Jaunsvirlaukas pagasta māju nosaukumu gobelēna «Ozols» izrādīšana un rudenīga tikšanās mūzikā. Viesos – mūziķis Andrejs
Grimms un multiinstrumentāliste Mare Ābele. Skolēniem ieeja – bez maksas;
pārējiem – 1 €. Ja nepieciešams transports, pieteikt līdz 8. novembrim pa tālruni
28687981 (Ilze) (IKSC «Līdumi»).
 Novembrī – fotoizstāde «Atspulgs ūdenī». Autore – Liena Būma (IKSC «Līdumi»).
 Līdz 30. novembrim – ezīšu kolekcijas izstāde. Kolekcijas autore – Baldones
kultūras nama vadītāja Inta Vidže (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).

Lielplatonē

 10. novembrī pulksten 13 – Mārtiņdienas pasākums «Rudentiņš – bagāts vīrs»
kopā ar pašmāju pašdarbības kolektīviem, kā arī tuvākiem un tālākiem viesiem.
Darbosies rudens velšu tirdziņš. Ieeja – bez maksas (pie Lielplatones tautas nama).

Līvbērzē

 9. novembrī – Lāčplēša diena Līvbērzē ar lāpu gatavošanas darbnīcu skolā;
pulksten 16 – lāpu gājiens; pulksten 16.15 – svinīgs brīdis pie Līvbērzes pagasta
pārvaldes, Latvijas kontūras izgaismošana ar līdzi paņemtajām svecītēm; pulksten
16.30 – sadziedāšanās ar lauku kapelu «Luste».
 21. novembrī pulksten 13 – svinīgs pasākums pie pulkvežleitnanta Artūra
Kēlera piemiņas akmens (Līvbērzes pagasta Vārpā).

Platonē

 10. novembrī – Jēkabnieku, Lielvircavas un Lielplatones bibliotēka bērniem
un jauniešiem rīko sadraudzības braucienu, veltītu Latvijai 100. jubilejā, uz Valgundes pagasta Ložmetējkalnu Tīreļpurvā, godinot par Latvijas brīvību kritušos.
 12. novembrī pulksten 18 – Ziemeļvalstu literatūras nedēļas Krēslas stunda
pieaugušajiem (Platones bibliotēkā).
 13. novembrī pulksten 14 – Ziemeļvalstu literatūras nedēļas Rīta stunda
bērniem (Platones bibliotēkā).
 20. novembrī pulksten 10 – «Latvijas dzimšanas diena ar Juzefu un Brīvi» –
nodarbība pirmsskolas bērniem (Platones bibliotēkā).

Sesavā

 10. novembrī pulksten 16 – Jaunais muzikālais teātris piedāvā izrādi «Mīli
mani». Lomās: Gunta Virkava un Zigurds Neimanis. Ieeja – 2 €. Izrādē stāstīts
par to, kā saglabāt laulību un mīlestību arī pēc ilgu gadu kopdzīves, un par to, ka
mēs viens otram esam pats svarīgākais uz pasaules (Bērvircavas t/n).
 20. novembrī pulksten 17 – radošā nodarbība «Dūraiņu adīšana» (Sesavas
bibliotēkā).
 22. novembrī pulksten 19 – Bērvircavas amatierteātra izrāde: K.Skalbe «Pārnākšana». Ieeja – bez maksas (Bērvircavas t/n).
 24. novembrī no pulksten 11 līdz 14 – lekcija «Psiholoģiskais pašportrets un
sava stila identifikācija». Lekciju vadīs praktizējoša imidža konsultante, stiliste,
personālais šoperis, autorlekciju kursa «Stila skola» veidotāja un lektore Kristīne
Pridanova. Dalība – bez maksas. Vēlams iepriekš pieteikties pie Intas Strazdiņas
pa tālruni 26178445 (Sesavas t/n).
 Līdz 23. novembrim – grāmatu un novadpētniecības materiālu izstāde «Sesava
un sesavnieki 100 gados» (Sesavas bibliotēkā).
 No 12. līdz 18. novembrim – Ziemeļvalstu literatūras nedēļa: tēma – «Ziemeļvalstu varoņi». Rīta stunda bērniem, Krēslas stunda pieaugušajiem (Sesavas
bibliotēkā).
 Līdz 27. novembrim – Jura Zēberga fotogrāfiju izstāde «Ziedi, daba, simfonija»
(Sesavas bibliotēkā).

Svētē

 9. novembrī paredzētie Mārtiņdanči atcelti un notiks citā datumā. Lūgums
sekot līdzi informācijai afišā.
 9. novembrī pulksten 16 – radošā darbnīca «Sarkanbaltsarkano lentīšu griešana un locīšana» (Jēkabnieku bibliotēkā).
 23. novembrī pulksten 13 – Lasītāju klubiņa tikšanās (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. Ieeja – bez maksas (Jēkabnieku k/n).
 Novembrī – Intas Strazdiņas rokdarbu izstāde (Jēkabnieku bibliotēkā).

Valgundē, IKSC «Avoti»

 Līdz 18. novembrim – Šmēdiņu ģimenes māla darbu izstāde «Gadsimts»
(Mazajā zālē).
 8. novembrī pulksten 17 – TLMS «Valgunde» rokdarbu izstādes «Pūra lāde»
atklāšana.

Vilces tautas namā

 10. novembrī pulksten 19 – pārpratumu komēdija pēc Anšlava Eglīša romāna
motīviem «Homo Novus». Ieeja – 2 €.
 20. novembrī pulksten 19.30 – veltījums Latvijas simtgadei: Tērvetes novada
amatierteātris «Trīne» piedāvā Ingas Ābeles lugu «Labās asinis». Vējkalnu Glorijai pieder dzirnavas, noslēpums un kaimiņi, kas ir arī radi, kuriem nākas tikt
skaidrībā, kā, ar ko un kā vārdā tālāk dzīvot, kuram kuru mīlēt un kas ir labās
asinis. Ieeja – 2 €.

Vircavā

 No 15. novembra līdz 9. decembrim – Raita Junkera gleznu izstāde (Vircavas t/n).
 Līdz 23. novembrim – mākslinieka Ēvalda Ābeles darbu izstāde (Vircavas
bibliotēkā).

Zaļeniekos

 14. novembrī pulksten 11 – redzes pārbaude bez maksas. Piedāvā «Rīgas
optika» (Zaļenieku k/n).
 24. novembrī pulksten 13 – filma «Lustrum». Ieeja – 2 € (Zaļenieku pagastmājā).
«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: 06.11.2018.

18. novembrī ikviens rosināts doties uz svinīgajiem pasākumiem vai
godināt valsti draugu lokā rakstainos
cimdos. Tāpat cimdi var būt simboliska dāvana Latvijas nozīmīgajā jubilejā gan draugiem un tuviniekiem,
gan biznesa partneriem un ārzemju
viesiem – tie ir silti un praktiski,
vienlaikus simboliski un skaisti, jo
cimdu rakstos ieadītas senās rakstu
zīmes un Latvijas dabas krāsas. Valsts
simtā jubileja var būt iemesls pārlūkot pūru, iztaujāt vecmāmiņu vai
sameklēt zinošas meistares un cimdu
pāri uzadīt pašiem. Lai redzētu, cik
daudz krāsainu un rakstainu cimdu ir
Jelgavas novadā, pašvaldība novada
iedzīvotājus, gaidot Latvijas nozīmīgos svētkus, aicina uzvilkt sev mīļus
rakstainus dūraiņus, nofotografēties
ar tiem un foto nosūtīt Jelgavas
novada sabiedrisko attiecību speciālistei Alisei Ozoliņai pa e-pastu alise.

FOTO: Rādot priekšzīmi, akcijā «Cimdotā Latvija» iesaistīties
ikvienu Jelgavas novada iedzīvotāju aicina Jelgavas novada
Kultūras pārvaldes darbinieces un pagastu kultūras darba
organizatores – arī viņas valsts svētku pasākumos novada
ļaudis gaidīs rakstainos cimdos.
ozolina@jelgavasnovads.lv.
«Būtu jauki, ja pie foto rakstaino
cimdu īpašnieki pāris teikumos uzrakstītu stāstu par saviem dūraiņiem,
piemēram, kurš un kad tos adījis,
vai tie bijuši adīti kādam īpašam
notikumam, varbūt tie ir paaudzēs
mantoti, raksturīgi vietai, no kuras
nāk... Saņemtās fotogrāfijas akcijas
ietvaros tuvāk Latvijas dzimšanas
dienai tiks ievietotas pašvaldības
lapā sociālajā tīklā «Facebook», lai
arī pārējie redz, cik cimdots ir Jelgavas novads,» stāsta Jelgavas novada
Kultūras pārvaldes kultūras darba
speciāliste Nelda Ķikute.
Fotografēties aicināts ikviens
– ģimenes, draugi, klašu un skolu
kolektīvi, kolēģi un amatiermākslas
kolektīvi, tāpat fotografēties var
individuāli. «Galvenais – rakstainos

cimdos!» uzsver N.Ķikute.
Latvijas valsts simtgades birojs norāda, ka latviešu cimdi pastarpināti
stāsta par Latvijas vēsturi, jo tie bija
nepieciešami gan strēlnieku kaujās,
gan tālajā Sibīrijā, gan tepat Latvijā,
darot ikdienas darbus. Cimdu rakstu
un krāsu kombinācijas ir bezgalīgas,
tomēr katram Latvijas novadam
bijušas savas raksturīgākās krāsas:
Kurzemē – balta, pelēka, sarkana
un zila, Latgalē – sarkana, dzeltena, zaļa un balta, Vidzemē – balta,
pelēka, gaiši brūna un zaļa, bet pie
mums – Zemgalē – zaļo un brūno
toņu variācijas.
Jāpiebilst, ka 18. novembrī Latvijas valsts simtgades birojs aicina uzvilkt rakstainus cimdus un sociālajos
tīklos, lietojot tēmturi #LV100, sūtīt
sveicienus draugiem.

Orientieristi sezonu noslēdz ar medaļām Šauļos
Četri Jelgavas novada
Sporta centra orientieristi – Signe Sirmā, Rihards
Krūmiņš, Elza Ķuze un
Artūrs Freimanis – 20. un
21. oktobrī Latvijas izlases sastāvā startēja Baltijas junioru kausa sacensībās Šauļos. Šīs bija sezonas noslēdzošās sacensības, un Rihards pārveda
zelta medaļu, bet Signe
– bronzas, kā arī stafetes
komanda, kurā startēja
abi sportisti, izcīnīja 2.
vietu. Arī kopvērtējumā
Latvijas komanda ar Jelgavas novada sportistiem
sastāvā izcīnīja 2. vietu.
Jelgavas novada Sporta centra direktora vietniece orientēšanās sporta trenere Inguna Čākure stāsta,
ka Baltijas junioru kausā piedalījās
jauniešu izlases no Somijas, Zviedrijas, Igaunijas, Polijas, Lietuvas un
Latvijas. Latvijas izlase uz Lietuvu
devās 30 sportistu sastāvā, un viņu
vidū bija arī četri Jelgavas novada
orientieristi – S.Sirmā, kura startēja
S18 grupā, R.Krūmiņš (V18), E.Ķuze (S16) un A.Freimanis (V16). Visi
piedalījās arī jauktajā stafetē. Kopā
ar mūsu sportistiem Šauļos bija Jelgavas novada Sporta centra trenere
Krista Strautniece.
Sacensības 20. oktobrī norisinājās
garajā distancē individuāli, bet 21.
oktobrī – jauktajā stafetē, komandā
startējot sešiem dalībniekiem – pa
vienam no katras grupas. Apvidus
Šauļu apkārtnē Latvijas sportistiem
bija labi pazīstams un deva priekšrocības visiem Baltijas orientieristiem,
jo tur sīkas reljefa formas mijās ar

Foto: no Latvijas
Orientēšanās
federācijas arhīva

FOTO: Vienu no trim zelta medaļām Latvijas orientieristu
komandai Baltijas junioru kausa sacensībās Lietuvā izcīnīja
Jelgavas novada Sporta centra audzēknis Rihards Krūmiņš
(otrais no kreisās). Viņš arī startēja Latvijas orientieristu stafetes komandā, kas kopvērtējumā izcīnīja 2. vietu.
dažādas skrienamības pakāpes izcir- godpilno 2. vietu.
tumiem, jaunaudzēm un purviem.
I.Čākure norāda, ka līdz ar šīm
Latvijas Orientēšanās federācija sacensībām orientēšanās sezona ir
ziņo, ka garajā distancē Latvijas beigusies un sāksies gatavošanās
sportisti uzrādījuši labākos rezul- periods nākamajai sezonai. Trenere
tātus pēdējo gadu laikā, jo kopumā ieskicē, ka nākamajā gadā gaiizcīnītas trīs zelta un divas bronzas dāms pasaules skolēnu čempionāts
godalgas, kā arī vairāki orientieristi Igaunijā un tajā Latvijas jaunatnes
iekļuvuši labāko sešniekā. Par zelta izlasē ir iekļauti trīs Jelgavas novamedaļu V18 grupā parūpējās mūsu da Sporta centra audzēkņi – Ralfs
Rihards, par bronzu S18 grupā – Jānis Eižvertiņš, E.Ķuze un Jēkabs
S.Sirmā, savukārt E.Ķuze iekļuva Segliņš. Vēl atlases sacensībās 2019.
labāko sešniekā, izcīnot 5. vietu gada pavasarī jaunie 16–18 gadus
S16 grupā. Jāpiebilst, ka visi mūsu vecie sportisti cīnīsies par iespēju
novada orientieristi šajās sacensībās startēt Eiropas jauniešu čempionāpiedalījās arī jauktajā stafetē, startē- tā, kas norisināsies Baltkrievijā, bet
jot dažādās komandās. No Latvijas 19 un 20 gadus vecie orientieristi
komandām vislabāk veicās Signes un – pasaules junioru čempionātā, kas
Riharda pārstāvētajai, kas izcīnīja notiks Dānijā.

