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Aicina uz
Biznesa
iespēju un
iedvesmas
dienu
Jelgavas novada pašvaldība 22. novembrī jau trešo
gadu gan esošos, gan
topošos uzņēmējus aicina
uz radošu semināru «Biznesa iespēju un iedvesmas
diena». Tā laikā interesenti varēs izzināt jaunākās
biznesa iespējas, iepazīties
ar uzņēmēju iedvesmas
stāstiem, kā arī piedalīties
biznesa ideju konkursa «Esi
uzņēmējs Jelgavas novadā
2018» laureātu godināšanā.
Pasākums notiks Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā Akadēmijas ielā 10, Jelgavā, no
pulksten 10 līdz 15.
Kā informē Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Ilze
Matusa, pieteikšanās Biznesa iespēju
un iedvesmas dienai notiek elektroniski, līdz 16. novembrim aizpildot
pieteikšanās veidlapu vietnē https://
goo.gl/forms/yeCRnRIC36rVcnab2.
Jau tradicionāli Biznesa iespēju un
iedvesmas dienu atklās Jelgavas novada
domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.
Pēc tam būs konkursa «Esi uzņēmējs
Jelgavas novadā» uzvarētāju godināšana, savukārt visas dienas garumā
moderatora Valda Meldera vadībā
radošā semināra dalībniekiem būs
iespēja gan dzirdēt iedvesmojošus
uzņēmēju pieredzes stāstus, gan iegūt
noderīgu informāciju par atbalstu
uzņēmējdarbībai.
Seminārā lauku partnerības «Liel
upe» vadītāja Līga Švānberga stāstīs par
uzņēmēju iespējām «Leader» projektos,
bet valsts attīstības finanšu institūcijas
«Altum» Zemgales reģiona vadītāja
Mārīte Lazdiņa – par to, kā pārdomāti
plānot un finansēt savu biznesa ideju.
Uzņēmējdarbības pieredzē dalīsies
«Tīreļu dzītuves» saimnieki Jolanta
Lapiņa un Jānis Evelons – viņu uzņēmums atrodas netālu no Lielupes blakus
purvainajam Tīreļu apvidum, kur dzītuvē
ar malku lēni kurināmā destilēšanas
aparātā tiek karsēts vīna materiāls un top
augstas kvalitātes brandvīni jeb destilāti.
Ražotie brandvīni ir stiprie alkoholiskie
dzērieni, kas iegūti pēc vācu destilācijas
metodes, raudzējot un destilējot Latvijā
audzētus augļus un ogas. Uzņēmums
pagājušajā gadā ieguvis arī Jelgavas
novada Uzņēmēju gada balvu nominācijā «Gada debija», bet šogad «Tīreļu
dzītuve» kļuvusi par atvērto saimniecību
un sākusi uzņemt individuālus viesus,
grupas un darba kolektīvus.
Tāpat savu uzņēmējdarbības pieredzi seminārā atklās uzņēmuma
«AnaZana» pārstāvis, kurš iepazīstinās arī ar web risinājumu produktu,
pakalpojumu un aktivitāšu portāla
izveidē. Uzņēmums «AnaZana» piedāvā pilsētas un novada pašvaldības
teritorijā esošajiem uzņēmumiem
veidot vienotu portālu zem pašvaldības izvēlēta domēna, kur ar saviem
produktiem un pakalpojumiem iepazīstināt klientus un potenciālos
sadarbības partnerus.
3.lpp.

Noslēdzas astoņu grants ceļu
rekonstrukcija; trīs no tiem būs
asfaltēti
Pagājušajā nedēļā atklāts
rekonstruētais ceļa posms
Ķemeri–Zanderi Zaļenieku
pagastā, kur šogad pārbūvēti 5,46 kilometri ceļa.
Rekonstrukcijas darbi tur sākās jau pērn, kad ar Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) finansiālu atbalstu,
ko administrēja Centrālā
finanšu un līgumu aģentūra
(CFLA), tika rekonstruēts un
noasfaltēts divu kilometru
garš ceļa posms. Šogad
darbs turpinājās – ar ERAF
atbalstu rekonstruēti un
noasfaltēti vēl divi kilometri
brauktuves (kopējais ERAF
un pašvaldības finasējums
– 1 625 443,01 eiro), ar
Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA)
atbalstu, ko administrēja
Lauku atbalsta dienests,
rekonstruēti 3,46 kilometri ceļa, bet ar pašvaldības
finansējumu tur ieklāts arī
asfalts. Vērienīgajā ceļu atjaunošanas programmā šis
ir garākais atjaunotais ceļš
Jelgavas novadā, taču kopumā šogad vēl septiņos ceļa
posmos ar ELFLA atbalstu
notiek rekonstrukcijas darbi,
kas pilnībā tiks pabeigti līdz
oktobra beigām.
Piesaistot ELFLA līdzekļus, Jelgavas novada pašvaldība šogad īsteno projektu «Jelgavas novada lauku
ceļu infrastruktūras pārbūve» (Nr.1706-A00702-000125), un projekta gaitā
astoņos novada pagastos par 5,8 miljoniem eiro notiek grants ceļu rekonstrukcija, skaidro Jelgavas novada pašvaldības
Plānošanas un attīstības departamenta
Attīstības nodaļas infrastruktūras projektu vadītāja Anita Skubiļina.
Projektā tiek pārbūvēti šādi ceļa
posmi: Lielplatones pagasta ceļš Līgo
iela–Sili–Nr.3 kopumā 2,8 kilometru

Projekts Nr.3.3.1.0/16/I/032 «Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras
attīstība Jelgavas novadā, 2. kārta» («Jelgavas novada pašvaldības Zaļenieku pagasta ceļa
Nr.11 «Ķemeri–Zanderi» pārbūve km 3.46.–5.46.») un projekts Nr.17- 06-A00702-000125
«Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve» («Jelgavas novada pašvaldības
Zaļenieku pagasta ceļa Nr.11 «Ķemeri–Zanderi» pārbūve km 0.00–3.46»)

garumā; Platones pagasta ceļš Zvaigznītes–Braču Brieži–Zaķi Nr.65 no
1,65. līdz 5,50. kilometram; Valgundes
pagasta ceļš Mauriņu iela–Nr.16 no 0.
līdz 1,65. kilometram; Vircavas pagasta
ceļa posms MS–Dainas–JM Nr.61 no
2,68. līdz 3,78. kilometram; Zaļenieku
pagasta ceļš Ķemeri–Zanderi Nr.11 no
0. līdz 3,46. kilometram; Vilces pagasta
ceļa Vilces dzirnavas–Augstkalne/Nr.24
posms Būdiņas–Grabišķi no 3,2. līdz
6,4. kilometram; Svētes pagasta ceļš
Boļi–Mazslapatas Nr.21 no 0. līdz 2,22.
kilometram un Jaunsvirlaukas pagasta
ceļš Jaunsvirlaukas šoseja–Balži Nr.103
no 0. līdz 0,94. kilometram.
Būtiskākie darbi, kas tiek īstenoti
visos ceļa posmos, ir pilna ceļa seguma
konstrukcijas izbūve, sāngrāvju iztīrīšana
vai izveidošana no jauna, ceļa malu apauguma noņemšana, nolietojušos caurteku
nomaiņa, aku izbūve, ceļa zīmju un signālstabiņu uzstādīšana, kā arī apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana.
«Šobrīd darbi pilnībā pabeigti Zaļenieku un Valgundes pagastā, bet līdz
oktobra beigām noslēgsies arī pārējo
sešu posmu rekonstrukcija,» skaidro
A.Skubiļina.

Būtiski uzsvērt, ka ar ELFLA atbalstu
šajā programmā līdzekļi tika piešķirti
tikai grants ceļa seguma rekonstrukcijai – programma nefinansēja asfalta
ieklāšanu –, taču pašvaldība, izvērtējot
savas iespējas, tajos ceļa posmos, kur ir
intensīvāka satiksme, rada iespēju arī
ieklāt asfaltu. Šim mērķim pašvaldība
ņēma aizņēmumu. Pēc rekonstrukcijas
jau noasfaltēts ceļa posms Valgundes
pagastā Mauriņu iela–Nr.16, un asfalts
tiks ieklāts arī ceļa posmā Boļi–Mazslapatas Nr.21 Svētes pagastā. «Arī jaun
atklātajā Zaļenieku pagasta ceļa posmā
3,46 kilometru garumā par pašvaldības
līdzekļiem radām iespēju ieklāt asfalta
segumu. Šajā situācijā tas bija loģiskākais
risinājums, jo pretējā gadījumā pēc pērn
veiktajiem asfaltēšanas darbiem uz ceļa
Ķemeri–Zanderi viens posms paliktu ar
grants segumu, bet tagad ar pašvaldības
atbalstu noasfaltēts viss ceļš,» stāsta
A.Skubiļina.
Visiem astoņiem ceļa posmiem
nepieciešamos rekonstrukcijas būvprojektus kopsummā par 87 082 eiro
izstrādāja SIA «3C». Pēc publisko
iepirkumu rezultāta autoceļu pārbūve
tika uzticēta SIA «Ceļu būvniecības sa-

biedrība «Igate»» par 5 359 532 eiro, bet
būvuzraudzība – SIA «RS Būvnieks»
par 48 999 eiro.
Projekta «Jelgavas novada lauku
ceļu infrastruktūras pārbūve» (Nr.1706-A00702-000125) kopējās izmaksas ir
5 803 467,55 eiro, ELFLA līdzfinansējuma daļa – 4 000 000 eiro, pašvaldības
ieguldījums – 1 803 467,55 eiro.
Šajā gadā plānotie darbi drīzumā būs
pabeigti, bet pašvaldība jau gatavojas
nākamo ceļu rekonstrukcijai. Nākamgad
ar ELFLA atbalstu novadā paredzēts
rekonstruēt vēl piecus grants seguma ceļus: Līvbērzes pagastā ceļu Bāči–Jānīšu
karjeras Nr.32 kopumā 1,77 kilometru
garumā; Sesavas pagastā ceļu Mednieki–Dravnieki Nr.8 1,62 kilometru
garumā; Elejas pagastā ceļu A6 Bauskas
šoseja–Ozolmuiža–Daumanti Nr.40
kopumā 1,5 kilometru garumā; Glūdas
pagastā ceļu Dobeles šoseja–Līvbērzes
ceļš Nr.115 1,5 kilometru garumā un
Kalnciema pagastā ceļu Purmaļu ceļš
Nr.32 1,2 kilometru garumā, turklāt šo
rekonstruēto ceļa posmu paredzēts arī
noasfaltēt.
JNZ

Trim iedzīvotāju grupām palielinās materiālā pabalsta apmēru
Jelgavas novada domes
deputāti septembra domes
sēdē atbalstīja lēmumprojektu, kas paredz politiski
represētajām personām,
nacionālās pretošanās
kustības dalībniekiem un
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem palielināt
pabalsta apmēru no 30 līdz
50 eiro. Saistošajos noteikumos iecerēts arī iestrādāt
grozījumus, kas personām
atvieglos pabalsta saņemšanas kārtību.
Apkopojot datus par minētajām personu grupām, Jelgavas novada pašvaldība apzinājusi, ka novadā ir apmēram
147 politiski represētas personas, divi
nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un 38 cilvēki, kas savulaik piedalījušies
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
likvidēšanas darbos.
«Pašvaldība izvērtējusi finanšu iespē-

jas palielināt minētā pabalsta apmēru,
ņemot vērā, ka liela daļa politiski represēto personu un nacionālās pretošanās
kustības dalībnieku, kā arī Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ir cienījamā vecumā,
kad vienīgais ienākums ir vecuma pensija, turklāt šo personu skaits ar katru
gadu samazinās. Plānojam, ka saistošo
noteikumu īstenošanai no pašvaldības
budžeta līdzekļiem turpmāk gadā papildus būs nepieciešami ap 3000 eiro,»
skaidro Jelgavas novada pašvaldības
Labklājības pārvaldes galvenā speciāliste Ieva Lazdiņa.
Tāpat iecerēts vienkāršot pabalsta saņemšanas kārtību. Proti, līdz šim visām
trim mērķgrupām, lai saņemtu pabalstu,
ik gadu līdz noteiktam datumam bija
jāvēršas pašvaldībā ar iesniegumu. Grozījumi saistošajos noteikumos paredz,
ka turpmāk personām, lai saņemtu
pabalstu, vairs nebūs katru gadu jāraksta
jauns iesniegums – pašvaldība pabalstu
piešķirs, pamatojoties uz pirmreizējo
iesniegumu pašvaldībai.

Politiski represētās personas un
nacionālās pretošanās kustības dalībnieki pabalstu saņems novembrī – valsts
svētkos, kad tiek atzīmēta Latvijas neatkarības pasludināšanas diena. Savukārt
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanas dalībniekiem pabalsts
tiks izmaksāts aprīlī – mēnesī, kad tiek

rīkoti atceres pasākumi, lai pieminētu
Černobiļas traģēdijas upurus un pateiktos tiem, kuri piedalījās avārijas seku
likvidēšanas darbos.
Saistošie noteikumi stāsies spēkā
2019. gada 1. janvārī.
JNZ

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.
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Novada mazie uzņēmēji
saņem pašvaldības atbalstu
«Mazam uzņēmējam nozīmīgs ir katrs eiro un rast nepieciešamos līdzekļus savas darbības attīstīšanai var nebūt
vienkāršs uzdevums. Pašvaldības finansiālais atbalsts
ir nozīmīgs atspaids, kas maziem uzņēmumiem palīdz
turpināt darbu, īstenot jaunas idejas un attīstīties. Jelgavas
novada pašvaldības biznesa ideju konkurss, kurā pamatotas uzņēmējdarbības idejas var saņemt finansiālu atbalstu,
ir palīdzība, ko augstu vērtēju un kas tiešām palīdz neapstāties pusceļā,» atzīst šā gada biznesa ideju konkursa «Esi
uzņēmējs Jelgavas novadā!» laureāte Anita Strazda. Viņas
bizness ir cukura māksla cepuma formā, ko jau atzinīgi
novērtējuši pircēji, bet, startējot konkursā, no pašvaldības
saņemts 1500 eiro atbalsts biznesa attīstībai.
Šogad jau ceturto gadu mazie, jaunie
un vēl tikai topošie Jelgavas novada
uzņēmēji savu biznesa ideju varēja pieteikt konkursam «Esi uzņēmējs Jelgavas
novadā!», lai cīnītos par pašvaldības
finansiālu atbalstu. Startējot konkursā
ar pārliecinošu ideju un tās prezentāciju,
šogad kopumā 5250 eiro lielu finansiālu
atbalstu uzņēmējdarbības attīstīšanai
saņem četri Jelgavas novada uzņēmēji.
Kādam pašvaldības atbalsts ļaus trīskāršot ražošanas jaudu, citam – sākt
jauna produkta ražošanu, bet vēl kāds
varēs realizēt mārketinga aktivitātes, lai
piesaistītu jaunus klientus. Viņi visi atzīst:
pašvaldības atbalsts ir būtiska palīdzība,
kas ļauj arī optimistiski raudzīties uzņēmējdarbības nākotnē.

Būs mākslas un dāvanas
cienīgs iepakojums

ir skaistas, atraktīvas un, kas būtiski,
garšīgas,» stāta A.Strazda.
Rotātie cepumi ir viņas uzņēmuma
pamata darbības veids, taču pēc pasūtījuma tiek gatavoti arī neparasti, skaisti
un ēdami dekori, piemēram, kāzām,
jubilejām vai kādiem citiem nozīmīgiem
svinīgiem notikumiem. «Sugar Art»
produkcija regulāri atrodama Rīdzenes
un Kalnciema kvartāla tirdziņā Rīgā.
Tur Anita ikreiz pārliecinās, ka lielākoties cilvēki skaistos cepumus izvēlas kā
neparastu dāvanu, tādēļ būtisks ir arī
atbilstošs iepakojums. «Esmu veikusi
cenu aptauju, pētījusi piedāvājumu
un ļoti labi zinu, cik maksā kvalitatīva
un produktam atbilstoša iepakojuma
iegāde nelielās partijās un kāda ir cena,
to pasūtot vairumā. Biju aprēķinājusi:
lai nodrošinātu optimālu produkta
pašizmaksu, atbilstoša iepakojuma
iegādei man nepieciešams 1500 eiro
liels finansējums. Vēl nezināju, kur šos
līdzekļus atradīšu, taču bija skaidrs, ka
tas jāizdara. Tagad, saņemot 1500 eiro
atbalstu no pašvaldības, jautājums par
finansējumu ir atrisināts. Esmu ļoti
pateicīga un atbalstu novērtēju. Labprāt
arī uz iepakojuma norādītu, ka tā izstrādi
un iegādi ļāva īstenot Jelgavas novada
pašvaldības konkurss jauno uzņēmēju
atbalstam,» piebilst A.Strazda.

Jauna dārzeņu kalte, jauns
produkts un jauna izaugsme

Mājražotāja Anita Strazda no Vircavas pagasta jau gadu ir uzņēmēja, kas
rada apēdamu mākslu no smilšu mīklas –
koši glazētus dažādās tematikās veidotus
cepumus. Tie patīk kā bērniem, tā arī
viņu vecākiem, kuri nereti A.Strazdas
uzņēmuma «Sugar Art» produkciju
izvēlas neparastām dāvanām. Saņemot
pašvaldības atbalstu 1500 eiro, Anita
priecājas, ka nu viņas radītā saldā māksla
būs pieejama dāvanai atbilstošā iepakojumā – tieši kvalitatīva iepakojuma
sagāde bija viņas uzņēmuma nākamais
lielais attīstības solis.
Bet sākās viss pirms gada, kad Anita
vēlējusies saviem mīļajiem Ziemassvētkos pagatavot personalizētas un īpašas
dāvanas: «Par dāvanas pamatu kļuva
piparkūka, bet īpašo veltījumu – neatkārtojams piparkūkas rotājums no krāsainas
glazūras. Šķietami vienkāršo Ziemassvētku cepumu man izdevās izveidot par
īstu mākslas darbu, kas pašu pārsteidza,
bet tuviniekus iepriecināja. Tas mani
rosināja sākt eksperimentus, veikt tirgus
izpēti, un nu jau gadu mans darbs un
mana uzņēmējdarbība vārda vistiešākajā
nozīmē ir saldā māksla. No visparastākās
smilšu mīklas cepu dažādas tematikas
cepumus, kurus izrotājot radu garšīgu
un skaistu mākslu. Tā mazu dāmu
ballītēm esmu radījusi rokassomiņas
komplektus, kuros smalku un vienlaikus
arī garšīgu cepumu somiņu papildina
cepumu lūpukrāsa, spogulītis, ķemmīte
un līdzīgas īstām dāmām būtiskas skaistumlietas. Savukārt zēniem interesantāki
šķiet zāģu, knaibļu, skrūvgriežu un citu
instrumentu formā darinātie cepumu
komplekti. Ir arī cepumi kā meža un
mājas zvēri, burti, cipari, tāpat daudzas
citas cepumos pārvērstas lietas, kuras

Konkursā «Esi uzņēmējs Jelgavas
novadā!» veiksmīgi startēja arī Vircavas saimniecības «Dzērves» īpašnieki
Edgars un Evita Gūtmaņi, kuriem jau
vairāk nekā 20 gadu bizness saistīts
ar tomātiem. Šogad viņi savu darbību
paplašinājuši ar tomātu pārstrādi dažādos produktos un, lai iegādātos tomātu
pārstrādei nepieciešamo aprīkojumu
– dārzeņu kalti –, startēja Jelgavas novada pašvaldības biznesa ideju konkursā.
Starts izdevās veiksmīgs, un savas idejas
atbalstam viņi no pašvaldības saņem
1500 eiro finansējumu. Tas saimniecībai
ļaus būtiski kāpināt ražošanas jaudu,
vienlaikus gūstot elektroenerģijas ietaupījumu. Par viņu produkciju ir liela
interese, arī par pasūtījumu trūkumu
sūdzēties nevar, kaut gan Edgars neslēpj:
šis bijis izaicinājumiem bagāts gads un
dažbrīd rokas teju vai nolaidušās.
«Saimniecībā jau vairāk nekā 20
gadu audzējam tomātus, tos tirgojam
un eksperimentējam ar hibrīdšķirņu
izstrādi. Šogad izaudzējām 40 dažādu
šķirņu tomātus, citu no cita atšķirīgus
gan pēc krāsas un formas, gan garšas un
struktūras. Laikapstākļi tomātiem bija
lieliski, un raža, ko plānojam ievākt līdz
pat novembra beigām, šogad ir varena.
Diemžēl tas automātiski nozīmē arī

ārkārtīgi zemu tirgus cenu – milzīgā
piedāvājuma dēļ augustā kilogramu tomātu varēja pārdot vien par 50 centiem,
kas tik tikko nosedz ražošanas izmaksas.
Situācija bija neapskaužama, un bijām
nonākuši īstās sprukās,» veiksmīgo ražas,
bet vienlaikus finansiāli neizdevīgo gadu
ieskicē E.Gūtmanis. Nevēloties visu
ražā ielikto darbu un naudu notirgot par
neadekvāti zemu cenu, uzņēmēji bija
spiesti meklēt risinājumu un veiksmīgi
to atrada jaunā produktā ar pievienoto
vērtību. «Sākām eksperimentus ar
ražas pārstrādi tomātu sulā un kaltētos
tomātos. Darījām to mazos apjomos ar
mazas jaudas iekārtām, kas paredzētas
mājsaimniecībai, ne profesionālai ražošanai. Pašiem par pārsteigumu atklājām,
ka spējam izkaltēt tomātus, kas kvalitātē
krietni pārspēj ierastos saulē kaltētos
tomātus. Tradicionāli Itālijā tomātus
apber ar daudz sāls un vairākas dienas
kaltē saulē, tad izžuvušie tomāti tiek
skaloti, lai atbrīvotos no liekā sāls, pēc
tam – marinēšana eļļā, smalcināšana
garšvielām vai cits tālākās apstrādes
posms. Ilgajā žāvēšanas procesā tomāts
zaudē būtisku daļu savas garšas un krāsas, turpretim mēs, izmantojot augļu un
dārzeņu kalti, visu procesu varam īstenot
ātri, bez sāls un bez skalošanas. Rezultātā
kaltētais tomāts ir saglabājis gan krāsu,
gan arī daudz izteiktāku, koncentrētāku
garšu un aromātu. Tad jau turpinājās
eksperimenti ar kaltēto tomātu tālāku
pārstrādi, tostarp rodot labāko recepti
tomātiem eļļā un tomātu pesto,» atklāj
E.Gūtmanis. Papildus tam viņi turpina
spiest un tirgot tomātu sulu.
Redzot, ka tepat Latvijā audzētie
un pārstrādātie tomāti gūst atzinību un
pieprasījums strauji aug, bija skaidrs, ka
jāpalielina ražošanas jauda. «Atradu un
nu jau arī esmu pasūtījis profesionālu
dārzeņu kalti, kas līdzšinējo 15 kilogramu
vietā vienlaikus ļaus kaltēt 45 kilogramus
tomātu, turklāt ar būtiski zemāku elektroenerģijas un laika patēriņu. Jelgavas
novada pašvaldības piešķirtais atbalsta
finansējums pilnā mērā ļauj segt jaunās
kaltes iegādi. Šobrīd no vienkāršiem
tomātu audzētājiem esam pārtapuši par
pieprasītas produkcijas ražotājiem, un
pašvaldības atbalsts ir būtisks atspaids,
kas ražošanu ļauj straujiem soļiem attīstīt,» atzīst uzņēmējs. Būtisks ieguvums
ir arī tas, ka līdz ar ražošanas sākšanu
saimnieki ievērojami paildzina laiku,
kādā iespējams gūt ienākumus, proti, ja
agrāk ienākumi galvenokārt bija tikai ražas periodā, tad nu tas kļūs krietni garāks.

Atbalstu gūst saldēti
biocepumu pusfabrikāti

Līdz ar konkursā iegūtu finansējumu
– 1500 eiro – jauna produkta ražošanu
sāk bioloģiskā saimniecība «Lejnie-

ki» Svētes pagastā un tās saimniece
Lelde Bāra. Viņa piedāvās Latvijas
tirgū unikālu produktu – saldētus un
vakuumiepakojumā fasētus biocepumus, kas bagātinās jau līdz šim plašo
saimniecības produkcijas klāstu. «Esam
sertificēta bioloģiskā saimniecība, kas
audzē dārzeņus, garšaugus un ogas, bet
savvaļas platībās ievācam tējas. Līdz šim
akcentu bijām likuši uz svaigu dārzeņu, ogu un garšaugu tirdzniecību, bet
tālākai attīstībai esam nolēmuši koncentrēties uz pārstrādi. Meklējot īsto
produktu, radās ideja no bioloģiskām
izejvielām gatavot mīklu, ko, bagātinot
ar mūsu saimniecības bioloģiskajām
ogām un garšaugiem, pārvērst bioloģiskā pusfabrikātā – saldētā cepumu
mīklā. Sadarbojoties ar citām saimniecībām, no bioproduktiem – miltiem,
olām un sviesta – gatavoju mīklu, lieku
tai klāt mūsu ogas un garšaugus, izveidoju cepumus, kurus, jau uzklātus uz
cepampapīra, sasaldēju un piedāvāju
pircējiem. Viņiem vien atliek cepumus
ielikt cepeškrāsnī – nav jātērē laiks nedz
mīklas mīcīšanai, nedz cepumu formas
veidošanai,» stāsta L.Bāra. Viņa uzsver,
ka cepšanai gatavi no bioizejvielām
gatavoti saldēti cepumi Latvijas tirgū ir
absolūts jaunums, kas ļauj cerēt arī uz
biznesa idejas izdošanos.
Pašvaldības piešķirtais finansējums
biznesa idejas realizēšanai ļauj iegādāties
visu ražošanas sākšanai nepieciešamo
tehniku, tostarp virtuves kombainu,
žāvētājmašīnu un vakuumiepakotāju.
L.Bāra stāsta, ka jau sācies darbs arī
pie jaunās produkcijas etiķetes izstrādes
un sagaidāms, ka jau novembrī cepumi
būs pieejami pircējiem – varēs iegādāties saldos pīlādžu, ābolu, piparmētru,
krūmcidoniju cepumus vai sāļos našķus
ar pētersīļiem, dillēm, oregano, lupstāju
un baziliku. Līdzīgi kā citu bioloģisko
saimniecību, arī «Lejnieku» produkciju,
tostarp cepumu pusfabrikātus, būs iespēja nopirkt caur interneta vietni svaigi.lv,
kā arī saimniecības «Facebook» profilu.
Papildus bioloģiskās produkcijas ražošanai saimniecība plāno attīstīt darbību
arī lauku tūrisma jomā, kur cita starpā
piedāvās izjādes ar zirgiem.

Video popularizēs pašas
rokām radītu vēsturiski
precīzu 19. gadsimta modi

Zandai Zariņai sirdslieta, kas pārtapusi darbā un biznesa idejā, ir 19. gadsimta
– galvenokārt ampīra un jūgendstila
– sieviešu tērpu precīzu repliku darināšana. Veiksmīgi aizstāvot savu biznesa ideju
pašvaldības konkursā, Zanda saņem 750
eiro finansējumu mārketinga aktivitāšu
īstenošanai. Tas viņai sniegs iespēju
daudz plašāk pastāstīt par savu darbu
un gūt jaunus klientus. Vienlaikus gan
viņa akcentē, ka katra tērpa radīšana ir
sarežģīts un laikietilpīgs process, kurā
viņai svarīgākais ir kvalitāte, tādēļ arī
mārketinga mērķis ir nevis būtiski paplašināt klientu loku, bet gan rast tādus,
kuriem precizitāte detaļās ir svarīgākais.
«Mana aizraušanās ir modes vēsture,
jo īpaši 19. gadsimta mode. Piedalos
dažādās uzņēmējdarbības veicināšanas
programmās, par modes vēsturi esmu
lasījusi arī lekcijas, bet apgūtais drēbnieka arods man ļāvis pašai ķerties pie
vēsturisku tērpu darināšanas. Aizvadītajā gadā piekritu pirmajam lielajam
izaicinājumam un radīju detaļās precīzu
jūgendstila dāmas tērpu Elejas Tējas namiņa vajadzībām. Tam izmantoju arī precīzas tā laika piegrieznes, kas adaptētas
mūsdienu cilvēka auguma parametriem.
Vēlāk sekoja Lielvircavas muižas baroneses Kornēlijas portretkleitas replika,
kas šobrīd muižā ir eksponēta apskatei.
Pieļauju, ka radīšu vēl kādu portretkleitu,
kas apmeklētājiem ļaus labāk izprast un
novērtēt to, cik smalki bijuši tērpi katrai
no dāmām, kas mūsdienās uz Lielvircavas muižas apmeklētājiem raugās no
portretiem,» stāsta Zanda.
Pašvaldības piešķirto atbalsta finansējumu viņa plāno novirzīt video
izveidei, kurā būs parādīti viņas darinātie
tērpi, akcentējot detaļas un to atbilstību
vēsturei. Video varētu rosināt arī citas
pilis un muižas pasūtīt savos portretos
redzamo dāmu kleitu replikas. Video
paredzēts izvietot sociālajos tīklos, kā
arī izmantot prezentācijās un lekcijās.
Papildus tam daļu finansējuma viņa
plāno veltīt logo birkas izstrādei, ko sava
vārda popularizēšanai ir būtiski šūt pie
pašas darinātajām kleitām.

ZIŅAS

«Altum» piedāvā mazos
aizdevumus lauku teritorijās
Valsts attīstības finanšu institūcija «Altum» sākusi piedāvāt
jaunu aizdevumu programmu
– «Mazie aizdevumi lauku
teritorijās» –, kas izstrādāta
sadarbībā ar Zemkopības
ministriju. Programma, kuras
kopējais finansējums ir 13,8
miljoni eiro, ir līdz šim nebijusi valsts atbalsta iespēja,
jo paredzēta tikai tiem, kas
saimnieko ārpus lielajām
pilsētām un kuriem ir neliels
gada apgrozījums – līdz 70
tūkstošiem eiro. Plānots, ka
atbalstu aizdevuma veidā
varēs saņemt 750–1000 uzņēmumu visā Latvijā, kas
darbojas vai vēlas darboties
lauksaimniecības, kādā no
vispārējās uzņēmējdarbības
nozarēm vai zivsaimniecības
nozarē.
Aizdevumu programmā «Mazie
aizdevumi lauku teritorijās» investīcijām
un apgrozāmiem līdzekļiem kopumā līdz
pat 100 tūkstošiem eiro var saņemt gan
jauni, gan jau pieredzējušāki uzņēmēji,
kuru gada apgrozījums nepārsniedz 70
tūkstošus eiro un kuri darbojas lauku
teritorijās visā valstī, izņemot lielākajās
pilsētās (Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, Jūrmalā, Valmierā, Rēzeknē,
Daugavpilī, Jēkabpilī, Tukumā, Salaspilī
un Cēsīs). Šīs programmas aizdevumi
būs īpaši piemēroti mazām vai jaunām
saimniecībām, mājražotājiem, jaunajiem lauksaimniekiem, bioloģiskajiem
lauksaimniekiem, kā arī dažādu pakalpojumu sniedzējiem lauku apvidos.
Programmas iespējas var izmantot arī
zivsaimniecības nozares uzņēmumi
neatkarīgi no apgrozījuma un atrašanās
vietas.
«Jau šobrīd «Altum» piedāvāto valsts
atbalsta programmu klāsts uzņēmējiem
ir plašs. Vienlaikus sekojam līdzi tam,
kādas ir tautsaimniecības tendences,
kādas ir uzņēmēju vajadzības, un attīstām arī jaunus produktus. Mūsu

jaunā programma visnoderīgākā būs
tiem lauku reģionu uzņēmējiem, kas ir
darbības uzsākšanas stadijā vai kuriem
ir neliels apgrozījums. Nepietiekamas
kredītvēstures, darbības nozares un darbības risku specifikas, finanšu plūsmas
un nodrošinājuma trūkuma dēļ komercbanku finansējums viņiem nereti ir
ierobežots. Aicinu uzņēmējus izmantot
šīs jaunās programmas priekšrocības, lai
esošo biznesu paceltu jaunā kvalitātē vai
jaunu ideju pārvērstu realitātē!» aicina
«Altum» valdes locekle Inese Zīle.
Pieejamais finansējums un tā nosacījumi ir šādi: aizdevums investīcijām un
apgrozāmajiem līdzekļiem – kopumā
līdz pat 100 tūkstošiem eiro, tajā skaitā
apgrozāmo līdzekļu aizdevuma maksimālā summa ir līdz 35 tūkstošiem eiro;
aizdevuma termiņš – līdz 10 gadiem,
ar būvniecību un nekustamo īpašumu
saistītiem projektiem – līdz 15 gadiem,
apgrozāmajiem līdzekļiem termiņš – līdz
trim gadiem; aizdevums līdz 7000 eiro
pieejams bez aizņēmēja līdzfinansējuma,
virs šīs summas – ar 10 procentu līdzfinansējumu; atvieglotas nodrošinājuma
prasības: aizdevums līdz 25 tūkstošiem
eiro iespējams arī bez papildu nodrošinājuma, bet ar personīgo galvojumu,
ja netiek iegādāts nekustamais īpašums
vai cits reģistrējams īpašums; procentu
likme – no 4 līdz 8 procentiem.
Turpmāk gan šai, gan citām «Altum»
īstenotajām programmām klienti pieteikumus un tiem nepieciešamos dokumentus var iesniegt tikai elektroniski.
Plašāka informācija par programmu
«Mazie aizdevumi lauku teritorijās»
pieejama mājaslapā www.altum.lv.
JNZ
Kalnciema pirmsskolas
izglītības iestāde «Mārīte»
(reģ.Nr.90009118031)
AICINA DARBĀ
MŪZIKAS SKOLOTĀJU.
Darba slodze – 28 stundas.
Pieteikties – pie iestādes vadītājas
pa tālruni 63069516 vai 29236140,
e-pasts marite@jelgavasnovads.lv.

Mobilā diagnostika Kalnciemā

1. novembrī Kalnciemā, Lielupes ielā 27

(pie sociālās aprūpes centra),
no pulksten 10 līdz 17 būs iespējams veikt vairākus izmeklējumus.
• Mamogrāfija:
- ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli – bez maksas;
- ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR;
- bez nosūtījuma – 20 EUR.
• Rentgena izmeklējums, 1 projekcija – 6,50 EUR.
JAUNUMS
• Trīs dimensiju (3D) automātiskā krūšu ultrasonogrāfija – 19 EUR.
Pierakstīties izmeklējumam var pa tālruni 25431313
(darba dienās no pulksten 8 līdz 18).
Pakalpojumu nodrošina «MFD Veselības grupa»
(ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111)
Jelgavas novada Pašvaldības policija (reģ.Nr.90009118031) izsludina konkursu vakantajam amatam

JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INSPEKTORS(-E).
Galvenie pienākumi:
• nodrošināt sabiedrisko kārtību pašvaldības administratīvajā teritorijā, veikt administratīvo lietvedību
savas kompetences ietvaros, uzraudzīt pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanu, sadarboties ar iedzīvotājiem pārkāpumu novēršanā un profilaksē;
• sadarboties ar Valsts policiju sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā;
• novērst un pārtraukt administratīvos pārkāpumus, sastādīt protokolus, izskatīt lietas par šiem
pārkāpumiem vai nodot tās izskatīšanai pēc piekritības.
Prasības:
• atbilstība likuma «Par policiju» 21. panta pirmās daļas prasībām;
• Pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
• vismaz divu gadu darba pieredze Pašvaldības policijā, Valsts policijā vai citās tiesībsargājošās
institūcijās pēdējo piecu gadu periodā;
• augsta atbildības izjūta, labas komunikācijas prasmes, korektums, godīgums un spēja risināt konfliktsituācijas, disciplinētība, prasme strādāt komandā;
• prasme analizēt, plānot un uzņemties atbildību;
• labas iemaņas darbā ar «MS Office» programmām.
Iesniedzamie dokumenti:
• profesionālās darbības apraksts (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
• izziņa no Iekšlietu ministrijas Sodu reģistra;
• motivācijas vēstule.

Pieteikšanās termiņš: 2018. gada 31. oktobris
Darba uzsākšanas laiks: vienojoties
Darba laiks: summētais darba laiks (40 stundas nedēļā)
Darba vieta: Jelgavas novada administratīvā teritorija
Darba līgums: uz nenoteiktu laiku

Papildu informācija – pa tālruni 63012254 vai 29185241.
Pieteikuma vēstuli un nepieciešamos dokumentus (ar norādi «Jelgavas novada Pašvaldības policijas
inspektors») 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.
Informējam, ka telefoniski sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz interviju.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka jūsu pieteikuma
dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

2018. gada oktobris
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Doktorāts Vilcē
būs jaunās telpās
Jelgavas novada pašvaldībā noslēgusies iepirkuma
procedūra par jaunu doktorāta telpu izveidi Vilces
pagastā. Pašreiz ģimenes
ārstes Ineses Pemperes
prakses vieta ir daudzdzīvokļu mājā Austrumu
ielā 11 – 14, bet līdz gada
beigām to iecerēts pārvietot uz Vilces muižas kalpu
māju līdzās bibliotēkai
un sadzīves pakalpojumu
punktam.
Lai doktorāts atbilstu ambulatoro ārstniecības iestāžu obligātajām
prasībām un būvniecības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, tiks veikta telpu pārbūve un
labiekārtošana. Projekta īstenošanā
ieguldīs Jelgavas novada pašvaldības
budžeta līdzekļus, ņemot aizņēmumu
Valsts kasē.
Lēmumu par Vilces doktorāta lab
iekārtošanu un pārcelšanu uz jaunām
telpām Jelgavas novada pašvaldībā
pieņēma jau pērn, bet šogad izstrādāts
būvprojekts un izsludināts iepirkums,
lai noskaidrotu būvnieku doktorāta
vienkāršotās renovācijas veikšanai.
Iecerēts, ka atjaunotais doktorāts
pacientiem durvis vērs jau gada beigās.
«Jelgavas novada pašvaldības Vilces pagasta doktorāts ir Nacionālā
veselības dienesta pakļautībā esoša
iestāde, kas nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un
administrē veselības aprūpei piešķirto
valsts finansējumu. Likums «Par pašvaldībām» nosaka, ka pašvaldībām
viena no autonomajām funkcijām ir
nodrošināt veselības aprūpes pieejamību savā administratīvajā teritorijā.
Pildot likumā noteiktās prasības un vēloties novada iedzīvotājiem nodrošināt
ērtas un labiekārtotas ārsta prakses,
pašvaldība ik gadu no saviem budžeta
līdzekļiem zināmu naudas summu

paredz tieši ģimenes ārstu prakses
vietu modernizēšanai,» skaidro Jelgavas novada domes priekšsēdētāja
vietniece Ilze Vītola.
Valsts nozīmes piemineklis «Vilces
muižas apbūves kalpu māja» ir pašvaldības ēka, kurā šobrīd izvietota
bibliotēka un sadzīves pakalpojumu
punkts. Ēkā ir arī neizmantotas telpas,
kurām nepieciešama rekonstrukcija.
«Saimniecisku nolūku vadīti, pieņēmām lēmumu doktorātu pārcelt uz
muižas kalpu māju, jo ar projekta
palīdzību spēsim ne vien nodrošināt
valsts nozīmes pieminekļa saglabāšanu, bet arī iedzīvotājiem sniegt
kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus. Esošais Vilces doktorāts
būtu jārenovē, jo prakses telpām nav
nodrošināta vides pieejamība, nav
sanitārā mezgla cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, kā arī telpas kopumā nav
piemērotas ārsta prakses darbībai.
Mūsuprāt, iedzīvotājiem ērtāks būs
atjaunotais doktorāts, jo tas atradīsies
blakus citām svarīgām iestādēm –
skolai, pagasta pārvaldei, bibliotēkai
un sadzīves pakalpojumu punktam,»
skaidro Vilces pagasta pārvaldes
vadītāja Anda Duge.
Projekts sadalīts divās kārtās. Pir-

majā kārtā paredzēts veikt Vilces muižas kalpu mājas iekštelpu remontu,
tās pielāgojot doktorāta vajadzībām.
Būvnieki kopumā izveidos septiņas
atsevišķas telpas ar kopējo platību
96 kvadrātmetri – priekštelpu, ārsta
un ārsta palīga kabinetus, procedūru
kabinetu, uzgaidāmo telpu, tualeti
un nelielu atpūtas telpu. Tajās veiks
grīdu siltināšanu, jauna seguma ieklāšanu, pārseguma pastiprināšanu
un siltināšanu, logu un durvju nomaiņu, visu inženiertīklu un vājstrāvas
tīklu rekonstrukciju, kā arī teritorijas
labiekārtošanu un pandusa izveidi
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Savukārt projekta otrajā kārtā, kuru
plānots realizēt 2019. gadā, paredzēts
veikt jumta seguma nomaiņu un fasādes vienkāršoto atjaunošanu, ietverot
vēsturisko elementu restaurāciju.
Vilces doktorāta būvprojektu izstrādāja SIA «Namejs pluss», būvdarbus
objektā veiks SIA «LVS Building», savukārt būvuzraudzību – SIA «Lerix».
Jelgavas novada pašvaldība projekta
īstenošanai ņem aizņēmumu Valsts
kasē 122 425 eiro apmērā, bet projekta
kopējās izmaksas ir 125 328 eiro.
JNZ

Aicina uz Biznesa iespēju
un iedvesmas dienu

1.lpp.
Kā skaidro uzņēmumā, viņu
izstrādātais tehniskais risinājums
ļauj apkopot pašvaldības teritorijā ražotos produktus un sniegtos
pakalpojumus vienā interneta
vietnē. Šāda platforma dod iespēju
vietējiem uzņēmējiem, amatniekiem, mājražotājiem un pašnodarbinātiem cilvēkiem ar saviem
ražojumiem un pakalpojumiem
iziet ne tikai Latvijas, bet arī pasaules tirgū.
Vēl vienu iedvesmas stāstu
semināra dalībniekiem būs sarūpējis Arturs Gailītis no «Viedi».
Kaut arī gados jauns, A.Gailītis
pieredzi guvis dažādās profesijās.
Pāris gadu viņš strādājis parādu
piedziņā, darbojies pasākumu
organizēšanā, vadījis pasākumu
studiju «Viesistaba», filmējies
dažādās «Lattelecom» reklāmās,
līdz nonācis līdz savam biznesam
– «Viedi». Pēc 10 Rīgā pavadītiem
gadiem Arturs atgriezās dzimtajā
pusē Madonā – noguris no nemitīgās skriešanas un rutīnas, pārdevis
savu auto un iztērējis iekrājumus.
Par spīti tam, viņš iedvesmas pilns
pāris mēnešu laikā realizēja unikālu projektu «Vakars uz ezera»
– tas ir garšu un sajūtu baudījums
uz peldoša plosta Kāla ezerā.
Ideja par vakariņām uz peldoša
plosta viņam radās, viesojoties pie
draugiem, kuru īpašums atrodas

pie Kāla ezera. Sākotnējā doma
bijusi izveidot vasaras terasi, uz
kuras notiktu pasākumi, taču ideja
ātri vien apaugusi ar citām, un tā
radusies doma sapulcināt labākos
Latvijas pavārus uz attālu lauku
nostūri un izveidot īstu garšu baudījumu gleznainas ainavas ieskauta
ezera vidū. Kā saka pats Arturs –
ja patīk tas, ko dari, tad izdodas!
Viņa koncepts ir radīt sajūtas, ko
jaunu un nebijušu, piedāvāt iziet
ārpus ierastā.
Tāpat savā pieredzē seminārā
dalīsies Oskars Ikers no SIA
«JOE», kas ir viens no vadošajiem
projektēšanas uzņēmumiem Baltijā un veic visu veidu būvinženieru
un būvkonstrukciju tehniskos
projektus. Par vienu no vadošajiem
savā nozarē uzņēmums kļuvis vien
pāris gadu laikā.
Tāpat seminārā uzstāsies Laura
un Andis Arnicāni, kuri lekcijā
iepazīstinās ar «Zero Waste» filozofiju, piedāvājot arī praktiskus
padomus. Kā viņi paši saka – lekcijas mērķis ir nodot cilvēkiem
sajūtu, ka ir ļoti daudz mazo lietu,
kuras ieviešot savā ikdienā var
gan ietaupīt sev svarīgos resursus
(laiks, enerģija un nauda), gan kļūt
dabai draudzīgāks. Viņi meklē dažādus iespējamos veidus, kā dzīvot
vienkāršāk, laimīgāk un mierīgāk
šajā tik straujajā pasaules ritmā.
Bet lektors Oskars Priede stāstīs

par to, kā pārliecinoši prezentēt
sevi un savu biznesu. Viņš ir prezentēšanas prasmju treneris, kura
specializācija ir publiskā runa un
prezentēšana. Oskara ilggadējā
praktiskā uzstāšanās pieredze
dod viņam iespēju palīdzēt saviem
klientiem noteikt kompānijas un
produkta vērtības piedāvājumu
un prezentēt to ietekmīgā veidā.
Oskars rūpīgi analizē oratorus
un palīdz uzlabot runas prasmes,
nodrošinot uzstāšanās prasmju
treniņus uzņēmumos, atvērtajās
grupās, kā arī konsultējot individuāli. Kopš 2018. gada Oskars ir
arī LNT raidījuma «900 sekundes»
moderators.
Pēc radošā semināra – no pulksten 17 – turpat muzejā notiks
Zemgales Biznesa kluba šā gada
noslēdzošā tikšanās. Zemgales
Biznesa kluba pasākumu organizē
Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameru un Jelgavas
Biznesa inkubatoru. Ieeja – ar
ielūgumiem.
Papildu informāciju par Biznesa
iespēju un iedvesmas dienu var
iegūt, sazinoties ar Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas
vadītāju I.Matusu pa e-pastu ilze.
matusa@jelgavasnovads.lv vai
tālruni 27234151.
JNZ

4 2018. gada oktobris

NOTIKUMI
Pasākumi

Elejā

 1. novembrī pulksten 19 – fotoizstādes «Iemūžini Eleju» atklāšana.
Izstāde apskatāma līdz 30. novembrim. Ieeja – bez maksas (saieta namā).
 Līdz 26. oktobrim – Intas Strazdiņas rokdarbu izstāde (Elejas bibliotēkā).

Glūdā

«Sidrabe» – dažus mēnešus
vecāka par Latviju

 No 5. novembra – TLMS «Nākotne» izstāde «Radītprieks» (Nākotnes
k/n).
 Oktobrī – izstāde «Labam garastāvoklim» (saieta namā).
 7. un 21. novembrī pulksten 14.30 – vingrošana senioriem (saieta
namā).
 Līdz 31. oktobrim – izstāde «Vientulība masu sarīkojumos – rakstniekam
Albertam Belam 80»; izstāde «Rakstniecei Elīnai Zālītei – 120» (Bramberģes
bibliotēkā).
 31. oktobrī pulksten 19 – pasākums «Halovīna vakars» (Bramberģes
bibliotēkā).

Jaunsvirlaukā

 Oktobrī – izstāde «Visi mani brīvie brīži krāsās tērpušies»: Mārīte Upmale
(Zaļenieki). Ieeja – bez maksas (IKSC «Līdumi»).
 Oktobrī – izstāde «Kad viss rudens skaistums sakritis uz zemes…»:
fotoizstāde rudens nokrāsās (aktivitāšu centra «Jaunlīdumi» nišā).
 3. novembrī pulksten 18 – Codes amatierteātra izrāde: Vigita Pumpure
«Spietu laiks». Ieeja – 1 €. Ja nepieciešams transports, pieteikt līdz 29.
oktobrim pa tālruni 28687981 (Ilze) (IKSC «Līdumi»).
 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). Izstāde būs aplūkojama
visu novembri. Ieeja – bez maksas (IKSC «Līdumi»).
 Līdz 8. novembrim – ceļojošā fotoizstāde «Jelgavas novada upes»
(Staļģenes bibliotēkā).
 Novembrī – fotoizstāde «Atspulgs ūdenī». Autore – Liena Būma. Ieeja
– bez maksas (IKSC «Līdumi»).
 Līdz 30. novembrim – plaša ezīšu kolekcijas izstāde. Kolekcijas autore
– Baldones kultūras nama vadītāja Inta Vidže (Dzirnieku bibliotēkā).
 Vecsvirlaukas bibliotēkas jaunais darba laiks: svētdienās, pirmdienās
– slēgta, otrdienās – no pulksten 9 līdz 17, trešdienās – Metodiskā diena, ceturtdienās un piektdienās – no pulksten 9 līdz 17, sestdienās – no
pulksten 9 līdz 15.

Kalnciemā

 3. novembrī pulksten 16 – VPDK «Pavediens» piecu gadu jubilejas
koncerts. Ieeja – bez maksas (Kalnciema pagasta vidusskolas zālē).
 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

 27. oktobrī no pulksten 22 līdz 3 – sezonas atklāšanas balle «Leģendu
nakts» kopā ar grupu «Brekšu Pekši». Ieeja no 18 gadu vecuma. Savlaicīga
galdiņu rezervācija pa tālruni 26827971. Ieeja – 3 € (Lielplatones t/n).
 3. novembrī pulksten 18 – Lielplatones, Platones un Elejas pagasta
jauktā kora «Sidrabe» 100 gadu jubilejas koncerts. Ieeja – bez maksas
(Lielplatones t/n).
 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).

Platonē

 26. oktobrī pulksten 14 – atpūtas sarīkojums Platones pagasta pensionāriem «Gadus tinu kamolā». Ballē muzicēs un koncertu sniegs leļļu teātra
«Tims» pieaugušie aktieri no Aizkraukles. Lai paredzētu vietas pie klātiem
galdiņiem un saplānotu transporta maršrutu nokļūšanai uz pasākumu,
lūdzu pieteikties, zvanot pa tālruni 26547117 (Rasma) (Lielvircavas k/n).
 27. oktobrī pulksten 19 – deju kolektīvu koncerts «Rudens danči».
Piedalās dejotāji no Bauskas, Rundāles un Jelgavas novada. Ieeja – bez
maksas (Lielvircavas k/n).
 27. oktobrī no pulksten 21 līdz 2 – rudens balle kopā ar Mārtiņu no
grupas «Tandēms trijatā». Ieeja – 4 €. Iepriekšēja galdiņu rezervēšana līdz
25. oktobrim pa tālruni 26547117 (Rasma) (Lielvircavas k/n).
 30. oktobrī pulksten 10 – bibliotekārā nodarbība pirmsskolai «Juzefs
un lielais ķirbis» (Platones bibliotēkā).
 3. novembrī pulksten 18 – no cikla «Latvijas filmas Latvijas simtgadei»:
jaunā pārpratumu komēdija «Homo Novus» pēc Anšlava Eglīša romāna
motīviem. Režisore – Anna Viduleja. Ieeja – 2 € (Lielvircavas k/n).

Sesavā

 27. oktobrī pulksten 14 – Sesavas pagasta pensionāru un cilvēku
ar īpašām vajadzībām atpūtas pēcpusdiena. Lūgums līdz 24. oktobrim
pieteikties pa tālruni 27234231 (Sandra Z.), 20281089 (Dzidra Š.) vai
28351775 (Aija B.). Transportu pieteikt pa tālruni 27234235 (Sandra Ā.)
(Bērvircavas t/n).
 2. novembrī pulksten 19 – Gailīšu pagasta Uzvaras amatierteātra
izrāde: A.Brigadere «Annele». Ieeja – 1,50 € (Bērvircavas t/n).
 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).

Svētē

 9. novembrī pulksten 19 – Svētes folkloras kopa «Dālava» ielūdz uz
Mārtiņdienas danču vakaru. Līdzi jāņem ērti apavi un jauks noskaņojums
(Jēkabnieku k/n).

Valgundē, IKSC «Avoti»

 Līdz 1. novembrim – izstāde «Radi pats savu pasauli»: Daces Krēģeres
gleznu izstāde (Mazajā zālē).
 Līdz 18. novembrim – Šmēdiņu ģimenes māla darbu izstāde «Gadsimts»
(Mazajā zālē).

Vilces tautas namā

 4. novembrī pulksten 17 – koncerts «Iepazīsti pasaules tautu kultūru –
voti jeb Zemgales krieviņi».
 10. novembrī pulksten 19 – jaunā latviešu spēlfilma «Homo Novus».
Ieeja – 2 €.
«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: 23.10.2018.

Foto: no kora arhīva

«Jauktais koris «Sidrabe» ir
Latvijas vienaudzis un šogad
svin simto dzimšanas dienu.
Patiesībā koris ir pat dažus
mēnešus vecāks, jo uz pirmo
mēģinājumu dziedātāji
sanāca pirms simts gadiem
septembrī,» saka Jelgavas
novada Lielplatones, Platones un Elejas pagasta jauktā
kora «Sidrabe» diriģents
Guntis Pavilons, 3. novembrī
pulksten 18 Lielplatones tautas namā aicinot uz viņa un
kolēģes Annijas Rencbergas
vadītā kora «Sidrabe» nozīmīgās jubilejas koncertu.
Diriģents G.Pavilons atzīst, ka šis
korim ir ilgi gaidīts notikums, kuram tas
ļoti nopietni gatavojas jau krietnu laiku.
«Ja pagājušajos svētkos, ko atzīmējām
pirms pieciem gadiem, iztikām tikai saviem spēkiem – mūsu kora programmu
–, tad šoreiz nolēmām pieaicināt arī
individuālos mūziķus, kuri ir no mūsu
vidus vai šo gadu laikā mums kļuvuši par
ļoti labiem draugiem. Kopā ar mums
uzstāsies dziedātāji Jānis Kurševs un
Endijs Rožkalns, pianiste Edīte Kivila, kura šobrīd kļuvusi arī par mūsu
koncertmeistari, topošā akordeoniste
Anta Puķīte,» stāsta diriģents, piebilstot, ka svētku koncertā kopā sanāks
arī Jelgavas vokālais kvartets, kas gan
kopš diriģentes Ilvas Krauzes aiziešanas
mūžībā 2016. gadā vairs neuzstājas.
Kvartetā spēlē G.Pavilons, Edgars un
Māra Ansonski, bet kā soprāns tiks
pieaicināta dziedātāja no kora «Sidra-

be». Simtgades koncertu vadīs režisore
Elīna Apsīte.
Diriģents atzīst, ka, domājot par jubilejas koncerta repertuāru, koris izvēlējies
dziedāt darbus, kuros atklāsies kora
sajūtas dažādos laika griežos. «Katram
skaņdarbam ir sava nozīme, un tas atspoguļo konkrētu laiku «Sidrabē». Koncertā
tiks izklāstīts arī tas, kāpēc izvēlēts tieši šis
skaņdarbs,» stāsta G.Pavilons, piebilstot,
ka izvēle, lai noteiktu tās 17 dziesmas, kas
tiks izpildītas koncertā, bija ļoti grūta, jo
«Sidrabes» pūralāde ir ļoti bagāta.
Jāteic, ka šis koris ir īpašs ar to, ka
apvieno trīs pagastu dziedātājus un
par savām mājām sauc visus trīs pagastus – Lielplatoni, Platoni un Eleju
–, jo joprojām kora mēģinājumi reizi
nedēļā notiek citā vietā. «Nenoliegsim,
tas, ka mums nav vienas mājas, rada
zināmas neērtības, jo ne visiem dziedātājiem ir ar ko nokļūt blakus pagastā. Šī
braukāšana savā ziņā nosaka arī to, ka
mums mēģinājums ir tikai vienu, tuvāk
koncertam – divas reizes nedēļā,» stāsta
diriģents. «Sidrabe» šobrīd apvieno ap 30
dziedātāju, kuru vadību uzņēmušies divi
diriģenti – G.Pavilons un A.Rencberga.
«Kopumā šo 100 gadu laikā korim ir
bijuši 12 diriģenti, un visilgāk – 46 gadus
– ar «Sidrabi» uz vienas stīgas bijusi diriģente Zita Kurševa,» stāsta G.Pavilons,
piebilstot, ka viņas vīrs un J.Kurševa tētis
Māris Kurševs joprojām dzied «Sidrabē»
un ir galvenais priekšdziedātājs ar lielāko
repertuāru neoficiālajos kora pasākumos, kuros arī spēlē ģitāru. «Tā ir mūsu
kora bagātība,» nosaka diriģents.
Runājot par dziedātājiem, G.Pavilons atzīst, ka koris izceļas ar pastāvību.

«Mums tādu gadījuma dziedātāju nav.
Galvenokārt kora kodolu veido ilggadējie dziedātāji, kurus saista kopīgas
tradīcijas, tie, kuri notvēruši «Sidrabes»
sajūtu un saprot: jā, tas ir mans. Dziedātāju staigāšana – tā nav mūsu kora īpatnība,» saka diriģents, uzsverot, ka koris ir
saliedēts un dziedātāji ir ļoti saauguši cits
ar citu: «Droši varam teikt, ka mēs visi
esam Latvijas un Zemgales patrioti, kuri
mīl dziesmu.» Daudzi dziedātāji «Sidrabē» dzied jau vairākus gadu desmitus.
«Manuprāt, šiem dziedātājiem ir patiesa
attieksme pret mūziku. Mēs nekad savā
repertuārā neizvēlamies dziesmas, kuras
nespējam saprast un līdz ar to šo vēstījumu aiznest klausītājam. Vienmēr esam
centušies dziedāt tā, lai tas ir patiesi, nāk
no sirds un saprotams mums pašiem,»
saka G.Pavilons. Viņš gan atzīst, ka
šobrīd svarīgākais ir ne tik daudz domāt
par jubilejas koncertu, bet gan par to,
kā turpināt strādāt arī pēc dzimšanas
dienas, gadā, kad nav Dziesmu svētku, kā
piesaistīt dziedātājus, jo tas neesot viegls
uzdevums. «Jauniešiem mūsdienās ir
daudz izaicinājumu, piedāvājumu, un
tas, ka mēs esam starp trim pagastiem,
mums mazliet traucē,» nosaka diriģents.
Jubilejas reizē viņš saviem dziedātājiem vēl, lai, gadiem ejot, viņi nezaudē
ticību savai varēšanai un dziesmai.
«Iespējams, vienam otram, kurš korī
jau sasniedzis pieklājīgu vecumu, zūd
ticība saviem spēkiem, tāpēc domā, vai
vispār drīkst vēl dziedāt. Taču mūzikā nav
vecuma ierobežojuma. Galvenais, lai ir
ticība saviem spēkiem!» saka G.Pavilons.
Ieeja uz jubilejas koncertu Lielplatones tautas namā ir bez maksas.

Leģendu naktī novadā – septiņi pieturpunkti
Arī šogad Jelgavas novada
muižas iesaistījušās Latvijas
Piļu un muižu asociācijas
ikgadējā pasākumā – Leģendu naktī, kas notiks
27. oktobrī. Ciemiņus šajā
vakarā gaidīs Lielplatones,
Lielvircavas, Staļģenes, Vilces, Zaļenieku un Abgunstes
muiža, kā arī apmeklētāji
aicināti viesoties Elejas muižas parkā un Tējas namiņā.
«Leģendu nakts laikā apmeklētāji var
gan iepazīt muižas, to vēsturi un piedāvājumu, gan arī piedzīvot skaistus noskaņu
pasākumus, kas radīs īpašu gaisotni,»
saka Leģendu nakts kuratore Jelgavas
novadā Tabita Šķerberga. Leģendu nakts
pasākumi interesentiem lielākoties ir
bez maksas.
Izglītojošs solās būt vakars Elejas
Tējas namiņā, kur varēs tikties ar 2018.
gada Latvijas tējas čempionāta 2. vietas
ieguvēju tējas meistari Alisi Kiampo,
kura vadīs meistarklasi par tējas dzeršanu pēc austrumu tradīcijām. «Tējas
namiņš bez tējas nav iedomājams, tāpēc
tējas meistare apmeklētājiem stāstīs par
tējas dzeršanu pēc austrumu tradīcijām,
tostarp par trauku izvēli, kā arī klātienē
gatavos tēju un piedāvās to nodegustēt,»
stāsta Tējas namiņa vadītāja Kristīna
Jankoviča-Zumente.
Vilces muiža apmeklētājiem piedāvās
piedalīties finanšu galda spēlē «Žurkas
skrējiens». «Kas tad bija baroni? Situēti
cilvēki, kuri zināja dažādas stratēģijas, kā
nopelnīt, kā ieguldīt naudu. Tāpēc šoreiz
apmeklētājiem piedāvāsim izmēģināt
spēkus finanšu galda spēlē, ko izstrādā-

jis Roberts Toru Kijosaki – uzņēmējs,
investors un rakstnieks, kurš plašāk
pazīstams kā grāmatas «Bagātais tētis,
nabagais tētis» autors. Šī spēle ir ļoti
populāra ārzemēs,» stāsta pasākuma
organizatore Elita Priedniece. Lai
piedalītos spēlē, iepriekš jāpiesakās
pa tālruni 26351169, jo vietu skaits ir

ierobežots. Spēlē paredzētas 24 vietas.
Savukārt Lielplatones muižā šajā
vakarā piestās ceļojošais cirks – uzstāsies
ilūziju un triku meistari, akrobāti. Cirka
teltī pie Lielplatones muižas vietas pietiks apmēram 200 cilvēkiem. Jāpiebilst
gan, ka šis pasākums būs par maksu.
Biļešu cena – 5 eiro.

ELEJAS MUIŽAS PARKĀ UN TĒJAS NAMIŅĀ (NO PULKSTEN 17 LĪDZ 21)
• Elejas parkā pulksten 17 – vēsturiski izzinoša ekskursija (sākums – pie mūra žoga).
• Tējas namiņā no pulksten 17 līdz 21 – tējas baudīšana (par maksu), radošā darbnīca «Izveido savu tējas paliktni!», no
pulksten 18 līdz 19 – renesanses laika mūzikas koncerts, pulksten 19 – tējas ceremonija ar eksperti Alisi Kiampo, pulksten
19.40 – fotokonkursa «Elejas Tējas namiņš kāzu virpulī» laureātu sveikšana, pulksten 20 – ēnu teātris.
LIELPLATONES MUIŽĀ – «CIRKS CAURI GADSIMTIEM» (NO PULKSTEN 19 LĪDZ 24)
• Pulksten 19 un 22 – cirka izrāde. Ieeja – 5 € (cirka teltī laukumā aiz muižas), no pulksten 21 līdz 21.30 – čigānu
deju kolektīva «Rademila» priekšnesums (muižas Lielajā zālē), no pulksten 23 līdz 23.30 – komiķa Maksima
Trivaškeviča priekšnesums.
• Visu vakaru – sejas apgleznošana, zīlēšana (kungu mājas pagrabā), fotografēšanās ar klaunu (muižas kungu mājā),
Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu izstāde «Cirks manā galvā», teatrāls uzvedums «Es izvēlos
akrobātu» (dārznieka namiņā), cirka vēsture (muižas kungu mājas bēniņos), senās veļas mazgāšanas demonstrācija
(vešūzī), darbosies visas trīs vešerienes.
• Būs iespēja no vietējiem mājražotājiem iegādāties gan suvenīrus, gan uzkodas.
LIELVIRCAVAS MUIŽĀ (NO PULKSTEN 20 LĪDZ 23)
• Fotoistaba «Gadalaiku noskaņā» ar profesionālu fotogrāfu, modes vēstures istaba – 19. un 20. gadsimta modes paraugi,
apģērbi un aksesuāri, iespēja iepazīties ar vēsturisko tērpu darināšanas procesu un detaļām. Modes vēstures stāsti kopā ar
biedrību «Liel.Barons», radošās darbnīcas sadarbībā ar kultūras un mākslas centru «Nātre».
• No pulksten 21 līdz 22 – koncertprogramma «Ceļojums pa Eiropu». Izpildīs Zane Rožkalna (soprāns) un Endijs Rožkalns
(klasiskā ģitāra).
• Pasākuma laikā darbosies muižas kafejnīca.
STAĻĢENES MUIŽĀ – «VAKARĒŠANA MUIŽAS LAIKOS» (NO PULKSTEN 19 LĪDZ 23)
• Vakarēšana kopā ar folkloras kopu «Liepāre» – mīklu minēšana, dziedāšana, nostāsti, radošās darbnīcas (ādas
rokassprādzes darināšana, prievīšu pīšana, aušana stellēs), kalpa galda gardumiņš.
VILCES MUIŽĀ (NO PULKSTEN 18 LĪDZ 22)
• Finanšu galda spēle «Žurkas skrējiens» («Cashflow»). Iepriekš jāpiesakās pa tālruni 26351169. Dreskods spēles
dalībniekiem – kokteiļa tērps (muižas Lielajā zālē).
• Vitālija Jermolajeva gleznu izstāde «Inner Light», meistarklase Vitālija Jermolajeva vadībā – iespēja piedalīties Vilces
labklājības gleznas izveidē ar fluorescējošām krāsām, dzīvā mūzika vakara garumā – spēlēs čellists Mārtiņš Turss.
ZAĻENIEKU MUIŽĀ (NO PULKSTEN 17 LĪDZ 24)
• Pulksten 17 – ekskursija pa muižu, pulksten 19 – izstāde un tautastērpu parāde (biedrība «Mans tautastērps»), pulksten 19.30 – tautas deju kolektīvs «Jundari», kokles skaņas un tautasdziesmas, pulksten 20.30 – silts un salds latviešu
tradicionālais ēdiens pie ugunskura pils parka pusē.
ABGUNSTES MUIŽĀ (NO PULKSTEN 18 LĪDZ 23)
• Leģendas par Abgunstes kaķiem, slēpņošana pa muižu, radošās darbnīcas, silti dzērieni un uzkodas. Ieeja – 5 €.

