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Slēgts maršruts
Rīga–Jelgava–Eleja
Ņemot vērā, ka iedzīvotājiem
no Jelgavas uz Eleju ir iespēja
nokļūt ar vairāku maršrutu
autobusiem un ka piešķirtais
valsts budžeta finansējums
joprojām nav pietiekams, no
1. septembra slēgts maršruts
Nr.7351 Rīga–Jelgava–Eleja.

Rekonstruē deinstitucionalizācijas
plānā iekļautos objektus

Līdz ar to izmaiņas ieviestas autobusu
maršrutā Nr.7352 Jelgava–Eleja–Bauska
un Nr.6782 Jelgava–Lielplatone–Eleja–Jelgava, proti, šajos reisos iekļauta
papildu pietura. Kā skaidro direkcijā,
maršrutā Nr.7351 Rīga–Jelgava–Eleja
bija divi reisi: viens tika uzsākts Rīgas
Starptautiskajā autoostā pulksten 18.05,
bet otrs – Jelgavas autoostā pulksten 6.30.
Turpmāk pasažieru pārvadājumi tajos
netiks veikti. Tomēr, lai iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju nokļūt Elejā, maršruta
Nr.7352 Jelgava–Eleja–Bauska reisā, kas
Bauskas autoostā tiek uzsākts pulksten
6.05, tagad iekļauta pietura «Elejas
skola». Šajā pieturā apstājas arī maršruta
Nr.6782 Jelgava–Lielplatone–Eleja–Jelgava autobuss, kas no Jelgavas autoostas
darbdienās izbrauc pulksten 18.45.
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Maršrutā uz
Kalnciemu un caur
Viesturciemu –
papildu pieturas
No septembra autobusu maršrutā uz Kalnciemu un maršrutā caur Viesturciemu ir
ieviestas papildu pieturvietas. Jelgavas novada pašvaldībā šobrīd aktīvi notiek deinLai iedzīvotājiem būtu iespēja izman- stitucionalizācijas (DI) plānā
tot sabiedrisko transportu, maršruta iekļauto pakalpojumu infraNr.5515 Jelgava–Purmaļi–Kalnciems– struktūras attīstība – patlaJelgava autobuss, kas darbdienās no Jel- ban rekonstrukcijas darbi
gavas autoostas izbrauc pulksten 15.15, norit trīs objektos, kur jau
turpmāk apstāsies arī pieturā «Rožu nākamgad kvalitatīvu un
iela» (pulksten 16.20) un «Ruduļciems» ģimeniskai videi pietuvinātu
(pulksten 16.22).
sociālo pakalpojumu varēs
Savukārt maršruta Nr.6752 Jelgava– saņemt personas ar garīga
Kalnciema kombināts reiss tagad tiek rakstura traucējumiem un
uzsākts darbdienās pulksten 6.10 (līdz bērni un jaunieši, kuri uztušim – pulksten 6.30), kustību sarakstā ras aprūpes iestādēs.
iekļaujot pieturu «Rožu iela» un «Ruduļciems». Papildus tam autobuss, kas
darbdienās no pieturas «Kalnciema
kombināts» izbrauca pulksten 7.35,
tagad reisu uzsāk pieturā «Ruduļciems»
pulksten 7.25, un autobuss apstāsies arī
pieturā «Rožu iela», informē VSIA
«Autotransporta direkcija».
Pēc Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada pašvaldības ierosinājuma pārplānots
maršruts caur Viesturciemu Glūdas
pagastā, veicot grozījumus sešos 19.
maršruta Bērzu kapi–Viesturciems reisos, tos novirzot caur Viesturciemu. Autobuss, kas no Viesturu stacijas izbrauc
pulksten 7.17, 14.13 un 18.18, turpmāk
pieturēs četrās papildu izveidotās pieturās. Virzienā uz pieturu «Bērzu kapi»
papildu izveidotajā pieturā «Pagrieziens
uz Birzīti» autobuss piebrauc pulksten
8.39, 15.31 un 18.10; pieturā «Sodīte»
– pulksten 8.42, 15.34 un 18.13; «Lauku
iela» – pulksten 8.45, 15.37 un 18.16;
«Viesturi RAF» – pulksten 8.46, 15.38 un
18.17. Savukārt virzienā uz pieturu «Viesturciems» autobusa piebraukšanas laiks
pieturā «Viesturi RAF» ir pulksten 7.18,
14.14, 18.19); «Lauku iela» – pulksten
7.19, 14.15, 18.20; «Sodīte» – pulksten
7.22, 14.18, 18.23; «Pagrieziens uz Birzīti» – pulksten 7.25, 14.21, 18.26.

Projekts «Jelgavas novada pašvaldības DI plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība»
(Nr.9.3.1.1/18/I/002) noslēgsies nākamā
gada novembrī, un tā mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība novada
pašvaldībā. Ar ES fondu atbalstu visā
Latvijā ir sācies DI process jeb projekts,
kas palīdzēs cilvēkiem ar garīga rakstura
traucējumiem, bērniem un jauniešiem,
kā arī bērniem ar invaliditāti dzīvot
ārpus iestādes.

Kā stāsta Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas infrastruktūras
projektu vadītāja Anita Skubiļina,
mūsu novadā projekta gaitā šobrīd
rekonstrukcijas darbi norit trīs objektos.
«Vērienīgākie no tiem notiek pašvaldības ēkā Draudzības ielā 3 Kalnciemā.
Šī ēka jau ilgstoši stāvēja tukša, tāpēc,
lai to pielāgotu sociālā pakalpojuma
nodrošināšanai, tā tiek rekonstruēta.
Projekts paredz, ka šajā trīsstāvu ēkā
tiks piedāvāti trīs jauni sociālo pakalpojumu veidi personām ar garīga rakstura
traucējumiem: ierīkots dienas aprūpes
centrs personām ar garīga rakstura
traucējumiem, paredzot tam 12 vietas,
tāpat ēkā atradīsies grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem
(16 vietas), kā arī specializēta darbnīca,
kurā pakalpojuma saņēmēji varēs attīstīt savas sociālās prasmes.»
Konkursa kārtā rekonstrukcijas
darbus Draudzības ielā 3 Kalnciemā
veic SIA «Bildberg» par kopējo summu
1,5 miljoni eiro. «Plānojam, ka darbi
objektā tiks pabeigti līdz nākamā gada
vasarai,» tā A.Skubiļina.
Savukārt, lai nodrošinātu ģimeniskai

videi pietuvinātu pakalpojumu bērniem
un jauniešiem, kuri šobrīd dzīvo sociālās
aprūpes centrā «Eleja», rekonstruēti
tiek divi objekti. Projekts paredz, ka
novadā būs divas vietas, kur ārpusģimenes aprūpē esoši bērni varēs dzīvot
ģimeniskai videi maksimāli pietuvinātos
apstākļos. Šim nolūkam patlaban notiek
vienkāršotā atjaunošana pašvaldības
dzīvoklī Draudzības ielā 12a – 87 Kalnciemā, kur būs paredzētas četras vietas,
bet līdzšinējai jauniešu mājai Lietuvas
ielā 19 Elejā notiek fasādes vienkāršota
atjaunošana, un tur būs paredzētas
astoņas vietas ārpusģimenes aprūpē
esošiem bērniem.
Elejā darbus veic SIA «Latbūvnieks»
par kopējo summu 100 560,50 eiro,
savukārt telpu atjaunošanu Kalnciemā,
Draudzības ielā 12a – 87, veic «UNI
LR» par kopējo summu 36 357,21
eiro. «Abos objektos darbus pabeigs
jau šomēnes, lai pēc tam pakāpeniski
telpas varētu iekārtot un sākt nodrošināt pakalpojumu,» skaidro A.Skubiļina.
Kā uzsver sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra «Eleja» vadītāja Nellija Veinberga, šobrīd iestādē dzīvo

11 ārpusģimenes aprūpē esoši bērni,
no kuriem jaunākais ir 12 gadu vecs.
«Izveidojot jauno sociālo pakalpojumu,
kas paredz Kalnciemā un Elejā kopā
nodrošināt 12 vietas ārpusģimenes
aprūpē esošiem bērniem, mēs pilnībā
nodrošināsim katram bērnam un jaunietim iespēju dzīvot ģimeniskai videi
pietuvinātos apstākļos.»
Ar katru gadu sarūk to bērnu skaits,
kuri spiesti dzīvot sociālās aprūpes
iestādē. N.Veinberga atceras, ka vēl
pirms gadiem desmit Elejas iestāde
bija mājvieta apmēram 60 bērniem un
jauniešiem.
Jāpiebilst, ka projekta kopējās izmaksas ir 1 714 452,54 eiro. Projekta
pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 1 475 778,85 eiro, tajā skaitā
ERAF finansējums 741 075,90 eiro,
valsts budžeta dotācijas 35 027,02 eiro,
cits publiskais finansējums (rezerves
finansējums ERAF daļa) 52 870 eiro,
pašvaldības finansējums 885 479,62
eiro, tostarp neattiecināmās izmaksas
238 673,69 eiro.
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Četri novadi apvienojas aicinājumā apturēt pašreizējo VARAM reformas modeli

Četru novadu – Jelgavas, Daugavpils, Ventspils un Rēzeknes
– domes deputāti balsojuši par atbalstu publiskas vēstules
nosūtīšanai Valsts prezidentam Egilam Levitam, Ministru
prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam, Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro
un sociālo zinātņu nodaļas konsīlijam un Saeimai ar aicinājumu apturēt teritoriālās reformas virzību pašreizējā Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
izstrādātajā izpildījumā. Pārstāvot četras administratīvi
teritoriālas vienības, kas aptver lauku teritorijas bez pilsētām un veiksmīgi pierādījušas savu attīstību un ekonomisko
izaugsmi, tās vēlas demokrātisku un nesasteigtu reformas
īstenošanu, ievērojot trīs priekšnoteikumus: brīvprātības
principu, izvērtējumu līdzšinējās reformas izpildītajam un
neizpildītajam novadu grupās un skaidru redzējumu attiecīJNZ bā uz finansējuma piesaistes kritērijiem pēc reformas.

Kā uzsver Jelgavas novada domes
priekšsēdētājs Ziedonis Caune, pašreiz
novērojamā situācija liek secināt, ka
VARAM kā buldozers iet uz priekšu
sava modeļa īstenošanā – nav pārdomāti
nedz kritēriji, nedz analītisks redzējums
citu nozaru griezumā attiecībā uz apvienotiem novadiem. «Ministrija tēlo
visu pušu iesaisti diskusijā, lai gan šādas
diskusijas nav. Fakts, ka ik pa brīdim
ministrijas modelī uzrodas kāds jauns
novads, kas it kā ir izpelnījies tiesības
būt atsevišķi, liek secināt, ka šis reformas
modelis ir absolūti nepilnīgs savā darba
stadijā. Esam četri teritoriāli lieli novadi,
kas līdz šim administratīvi pastāvējuši bez

pilsētām. Pagaidām neviens no ministrijas nav ne uzklausījis argumentus, kāpēc
mēs kā lauku teritorijas saredzam riskus
attīstībā, tiekot pievienoti pilsētām, ne
sniedzis konstruktīvu redzējumu, kā tiek
plānota resursu pārdale starp nozarēm,
lai viestu pārliecību, ka par to ir diskutēts
un domāts. Visu četru novadu domes
esam vienisprātis, ka vēlamies uzrunāt
prezidentu un Saeimu nesasteigt un
pārtraukt tieši šī modeļa virzību un
ieviešanu. Uzsveram: neesam pret
reformu, bet esam pret tās izpildījumu
pašreiz izvēlētajā VARAM izpildījumā,»
skaidro Z.Caune.
3.lpp.
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AKTUĀLI

Pirmo gadu no 21. līdz 28. septembrim dažādās novada vietās un arī galvaspilsētā
novada pašvaldība organizē pasākumu «Jelgavas novada uzņēmēju nedēļu 2019»,
kura laikā ikvienam apmeklētājam būs iespēja smelties zināšanas un iedvesmoties, iepazīt un iegādāties mājražotāju un amatnieku produkciju, kā arī piedalīties
konkursos un degustācijās. Kā uzsver Jelgavas novada pašvaldības Mārketinga
nodaļas vadītāja Sanda Lakutijevska, Uzņēmēju nedēļas mērķis ir veicināt informācijas un kontaktu apmaiņu, kā arī sadarbību uzņēmējdarbības vidē gan esošo,
gan jauno uzņēmēju vidū. Tāpat Uzņēmēju nedēļas laikā būs radīta iespēja, lai
veicinātu skolēnu un jauniešu interesi par uzņēmējdarbību – iedvesmotu pašiem
radīt un īstenot inovatīvas idejas mūsu novadā. Vienlaikus šajā nedēļā gan vietējā,
gan Latvijas mērogā iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar mūsu uzņēmēju un amatnieku saražoto produkciju un sniegtajiem pakalpojumiem. Būtiski, ka dalība visos
pasākumos ir bez maksas.

NĀC UN BAUDI!

Novada Uzņēmēju nedēļa tiks atklāta Rīgā ar pasākumu «Jelgavas novada diena Kalnciema tirgus kvartālā», kur no pulksten
10 līdz 16 varēs baudīt skanīgu kultūras programmu, amatnieku
paraugdemonstrējumus, aktīvas radošās darbnīcas ģimenēm ar
bērniem, bet pats galvenais – vienkopus satikt vairāk nekā 25
vietējos novada ražotājus, amatniekus, tūrisma pakalpojuma
sniedzējus un izgaršot, izzināt un iepazīt Jelgavas novadu. Par
skanīgu muzikālo noformējumu uz galvenās skatuves parūpēsies Jelgavas novada jauniešu bigbends Raita Ašmaņa vadībā,
Lielplatones pagasta vīru vokālais ansamblis «Tikai tev» un
jauktais vokālais ansamblis «Vīnava» (vadītājs Ingus Leilands),
un uz lustīgu līdzi jušanu aicinās Vilces amatierteātra aktieri
ar muzikālo izrādi «Pašu audzināts», režisore Regīna Deksne.

NĀC UN IEPAZĪSTIES!

Uzsākot sadarbības projekta «Veiksmīgs sociālais uzņēmējs
lauku teritorijā» realizāciju, 24. septembrī Lauku partnerības
«Lielupe» teritorijā notiks pirmais seminārs darbnīca «Bizness
+ Sociālais mērķis = Sociālā uzņēmējdarbība». Pasākuma
mērķis ir iepazīstināt ikvienu interesentu – iedzīvotājus,
uzņēmējus, nevalstiskā sektora pārstāvjus un pašvaldību
darbiniekus – ar sociālās uzņēmējdarbības būtību, diskutēt
par tās attīstību, kā arī uzzināt par iespējamo atbalstu sociālajiem uzņēmējiem. Pasākuma dalībniekiem līdzdarbojoties
būs iespēja uzzināt, kā strādā sociālie uzņēmumi, risināt
jautājumus, kas saistīti ar to ikdienas darbu, un paneļdiskusijā saņemt atbildes uz aktuāliem jautājumiem par sociālo
uzņēmējdarbību. Pasākumā piedalīsies pārstāvji no Sociālās
uzņēmējdarbības asociācijas, Labklājības ministrijas, kā arī
dažādu jomu uzņēmējdarbības pārstāvji, tostarp savā pieredzē
dalīsies biedrības «Rūpju bērns» valdes priekšsēdētājs Māris
Grāvis – viņš Rīgā ir izveidojis kafejnīcu «RB Cafe», kurā
strādā cilvēki ar invaliditāti.
Projekts «Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā»
(Nr.19-00-A019.332-000009) tiek īstenots Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma
«Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība» gaitā. To realizē
biedrība «Partnerība «Daugavkrasts»», biedrība Lauku partnerība «Lielupe», biedrība «Darīsim paši!», biedrība «Sateka»
un biedrība «Pierīgas partnerība».

šķiedrām. Lelli ieliekot mikroviļņu krāsnī, sildot uz radiatora
vai cepeškrāsnī, tās «punča» daļa uzsilst un vēlāk, lēni atdodot
siltumu, mierina mazuli, sniedz klusu aizmigšanas baudu arī
palielākiem bērniem, radot sajūtu, ka tuvumā ir mammas siltā
miesa. Luīze, savā profesionālajā ievirzē būdama dizainere,
radījusi Latvijas mērogā dizaineru vidū augsti novērtētu jaunu
produktu, kas jau tagad tiek labi atzīts arī pircēju vidū. Pirmā
kolekcija guva godalgotu vietu Latvijas Dizaina savienības
gada balvā nominācijā «Lietu dizains». Tāpat Luīza piedalījusies arī Rīgas dizaina tirgū, saņēmusi atbalstu un atzinību
no jaunajām mammām un ir apņēmības pilna savu produkta
ražošanu un tirdzniecību attīstīt arī eksportam uz Vāciju un
Igauniju. Starta kapitāls 3000 eiro apmērā viņai kalpos kā
finansiāls atbalsts kvalitatīva iepakojuma izstrādei, kā arī
video pamācības izveidei sildleļļu lietošanai un eksporta
aizsākumam.
– Indra Feldmane-Ducmane un SIA «Dūcmaizīte». Uzņēmēja no Vircavas pagasta pagaidām mājas apstākļos cep
rupjmaizi bez rauga, bet ar ieraugu – tieši tā, kā to agrāk
gatavoja labākie beķeri. Indras receptūras klāstā ir sēklu
maize, plaucētā maize, čia sēklu maize, pilngraudu auzu
maize, sezama sēklu maize, salinātā rudzu rupjmaize un citi
veidi, lai popularizētu rudzu maizes vērtību Baltijas reģiona
produktu grupā. SIA «Dūcmaizīte» produkcija ir iecienīta
jau dažādos tirdziņos un pārtikas gadatirgos, tāpēc uzņēmēja
plāno ražošanu paplašināt, ar pašvaldības starta kapitālu 3000
eiro apmērā nomainot pašreizējās maizes cepšanas krāsnis
pret industriālākām.
– Artimoviču ģimene ar zīmolu «Mītavas čiekurs». Svētes
ģimenes bizness ir priežu čiekuru sīrupu un ievārījumu gatavošana – kopumā top deviņi dažādi produkti veselībai un tās
stiprināšanai. Specifisks un gana īss ir produktu gatavošanas
laiks, jo, tiklīdz ienākas jaunie priežu čiekuri, tie tūlīt jānovāc,
jāapstrādā un jāpārstrādā. Ņemot vērā veiksmīgo produkcijas
noietu, ģimene ir izvirzījusi jaunus ražošanas apjoma mērķus
– čiekuru ievārījums ar medu un ogām (vietējām mellenēm,
ķiršiem un smiltsērkšķiem). Turklāt produkcijai ir jau nodrošināta visa veida sertifikācija un atbilstība Pārtikas un
veterinārā dienesta prasībām attiecībā par uztura bagātinātāju ražošanu un tirdzniecību. Uzņēmums «Mītavas čiekurs»
vēlas iegādāt jaudīgāku un lielāku – vismaz 100 litru – katlu
sīrupa gatavošanai. Pašvaldība piešķīrusi finansiālu atbalstu
1300 eiro apmērā.
– Imants Popluga un SIA «Augu spēks». Topošais uzņēmums ir Imanta Poplugas no Glūdas pagasta izlolota biznesa
ideja ražot ķiploku ēterisko eļļu un aveņu kauliņu, cidoniju
sēklu eļļu no vietējas izcelsmes brāķētiem lauksaimniecības
produktiem. Uzņēmums pašlaik vēl ir biznesa idejas īstenošanas stadijā, apzinot un uzsākot sadarbību ar nepieciešamā
izejmateriāla piegādātājiem. Uzsākot produktu ražošanu,
tam būtu nepieciešami gan destilēšanas aparāti, gan cita
veida tehnikas nodrošinājums. Pašvaldības piešķirtais starta
kapitāls – 700 eiro.

NĀC UN IEDVESMOJIES!

Uzņēmēju sarunu vakars būs kā neformāla uzņēmēju
tikšanās, kur ar izglītojošām sarunām un iedvesmojošiem
stāstiem, dzirkstošu humoru un noderīgām profesionālām
niansēm novada uzņēmēji varēs smelties iedvesmu, lai ļautu
savai uzņēmējdarbībai attīstīties ar pievienoto vērtību. Ieeja
pasākumā – tikai ar pašvaldības ielūgumu.
Šajā vakarā svinīgi tiks sveikti arī Jelgavas novada konkursa
«Esi uzņēmējs Jelgavas novadā» četri jaunie uzņēmēji, kuri
sava biznesa attīstībai saņems pašvaldības starta kapitālu.
Jelgavas novada dome jau atbalstījusi starta kapitāla jeb naudas balvas piešķiršanu četriem jauniem novada uzņēmējiem,
kuri konkursā pierādīja savas biznesa idejas dzīvotspēju un
izaugsmi. Sākotnēji konkurss paredzēja, ka tajā divi uzvarētāji
iegūs tiesības saņemt starta kapitālu – katrs 3000 eiro apmērā
–, taču šoreiz novada dome atbalstīja papildu finansējuma piešķīrumu konkursam, kā rezultātā ar starta kapitālu atbalstīti
vēl divi konkursanti, visiem kopā atvēlot 8000 eiro. No četrām
atbalstītajām idejām trīs saistītas ar pārtikas nozari, bet viena
– ar vieglo rūpniecību.
Starta kapitālu biznesa attīstībai saņems
– Luīza Oļševska ar zīmolu «Ulecekids». Jauna uzņēmēja
no Valgundes pagasta, kuras uzņēmējdarbības joma ir sild
leļļu ražošana jeb šūtas peles, zaķi vai zivis, kas darinātas no
sertificētas 100 procentu kokvilnas, mantu vēders piepildīts
ar attīrītiem ķiršu vai vīnogu kauliņiem, bet galvas daļa
pildīta ar pārstrādātu PET pudeļu hipoalerģiska poliestera

CEL IDEJU GAISĀ!

27. septembris Uzņēmēju nedēļas gaitā būs pilnībā veltīts jauniešiem. Jau līdz šim, piedāvājot novada jauniešiem
karjeras attīstības atbalsta pasākumus, vienmēr pozitīvu
vērtējumu no jauniešiem saņem tie pasākumi, kuros ir
iespēja iedvesmoties no veiksmīgiem karjeras stāstiem vai,
gluži pretēji, mācīties no citu neveiksmēm, tāpēc Uzņēmēju
iedvesmas diena noteikti dos impulsu, enerģiju, idejas un,
iespējams, kādam no jauniešiem arī apstiprinājumu savas
uzņēmējdarbības uzsākšanai nākotnē.
Kā stāsta novada pašvaldības Izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste karjeras izglītības jautājumos Dace Vīpule-Kuļika,
jau šobrīd novada jauniešiem tiek piedāvāti karjeras attīstības
atbalsta pasākumi, kas veicina uzņēmējspēju attīstīšanos jau
skolā. Piemēram, jaunieši ikvasaras nometnē «Drosme +
Spējas = Uzņēmējspējas» mentoru un karjeras konsultantu
vadībā rada savas biznesa idejas, strādā komandā pie biznesa
plāna izstrādes. Visās skolās tiek piedāvātas arī Iedvesmas
stundas, kad uzņēmēji dalās savā pieredzē, kā arī skolēni
apmeklē lielākus un mazākus uzņēmējus, iepazīst uzņēmējdarbības vidi. Šogad Vircavas vidusskola sāks īstenot «Junior
Achievement Latvia» programmu, kas sniedz iespēju jauniešiem jau skolas laikā praktiski izmēģināt dibināt savu skolēnu
mācību uzņēmumu un nodrošināt tā veiksmīgu darbību. Savukārt Elejas vidusskolai un Vilces pamatskolai ir veiksmīga
pieredze programmas «Esi līderis» īstenošanā – tā jauniešiem

sniedz lielisku iespēju attīstīt līdera prasmes, kas noteikti
nepieciešamas veiksmīgam uzņēmējam. Bet Kalnciema vidusskolā ir pieredze «Erasmus+» programmas īstenošanā,
kuras laikā skolēni apgūst uzņēmējspēju prasmes jau ārpus
Latvijas robežām – Spānijā un Itālijā. «Arī šajā mācību gadā
skolu karjeras attīstības atbalsta pasākumu organizēšanā
kā viena no prioritātēm ir izvirzīta skolēnu uzņēmējspēju
attīstības veicināšana,» uzsver D.Vīpule-Kuļika.
Viens no šādiem pasākumiem būs arī Uzņēmēju nedēļas gaitā, kad Zaļenieku Komerciālajā un amatniecības
vidusskolā visas dienas garumā notiks Uzņēmējdarbības
iedvesmas diena novada jauniešiem. Dalībnieku reģistrācija
sāksies pulksten 11.30, bet pasākums tiks atklāts pulksten
12. Dienas gaitā līdz pat pulksten 15 jaunieši varēs piedalīties izzinošās un iedvesmojošās sarunās, lai stiprinātu
savas līderības un uzņēmējdarbības prasmes. Jau pulksten
12.15 jauniešu programmas «Start Strong 3+3» dalībnieki
un biznesa uzsācēji no Madonas novada un Rīgas atklās, kā
teikšana «jā» dalībai konkursā var aizvest līdz pat Amerikai; pulksten 12.30 SIA «RocketGrip» uzņēmuma veidotāji
Aksels Zingulis un Reinis Nikuļcevs stāstīs par skolas laikā
radušos ideju, kas pārtapusi veiksmīgā biznesā. Pulksten
12.45 spēles «Kendama» ieviesējs Latvijā zīmola «KE KE
KENDAMAS» veidotājs Ingus Rutulis atklās, kā biznesu
pārvērst par veselu kultūru. Bet pulksten 13 Jelgavas Biznesa inkubatora vadītājs Ņikita Kazakevičs aicinās jauniešus
uzdrošināties uzsākt savu uzņēmējdarbību jau skolas laikā.
Diena noslēgsies ar praktisku darbošanos, bet pulksten 15.30
ikviens tiks aicināts apmeklēt gaisa balonu festivālu, kas šajā
dienā būs baudāms Zaļeniekos.
Pieteikties pasākumam var līdz 16. septembrim Jelgavas
novada pašvaldības «Facebook» lapā.
Plašāku informāciju par pasākumu var iegūt pa e-pastu
anna.ponomarenko@jelgavasnovads.lv vai tālruni 63022235.

NĀC UN PIEDALIES!

Uzņēmēju nedēļa Jelgavas novadā šogad noslēgsies ar
tradicionālajiem Ražas svētkiem 28. septembrī no pulksten
10 līdz 15 pie kafejnīcas «Zemnieka cienasts» Jaunsvirlaukas
pagastā. Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA «Viesu
līči» aicina gan Jelgavas novada, gan tuvējās apkārtnes amatniekus, mājražotājus un zemniekus uz tirgošanos, bet ikvienu
apmeklētāju – uz Ražas svētku baudīšanu.
Vēl līdz 14. septembrim Jelgavas novada un tuvējās apkārtnes labumu tirgotāji, audzētāji un amatnieki tiek aicināti pieteikt savu dalību pasākumā, nosūtot apstiprinājuma
e-pastu uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītājai Sanitai
Smirnovai (sanita.smirnova@jelgavasnovads.lv). E-pasta
vēstulē jānorāda piedāvātā produkcija, kontaktinformācija,
nepieciešamā tirdzniecības platība, kā arī elektrības pieslēguma nepieciešamība. Plašāku informāciju par tirgotāju dalības
iespējām un nosacījumiem var saņemt, sazinoties ar S.Smirnovu (e-pasts sanita.smirnova@jelgavasnovads.lv, tālrunis
63048464). Jāpiebilst, ka šoreiz gan tirgošanās ar rūpnieciski
ražotām plaša patēriņa precēm amatnieku un mājražotāju gadatirgū nebūs atļauta. Tirdzniecības vietas aprīkojums – galdi,
soli, teltis – ir jānodrošina pašiem tirgotājiem. Bet, lai Ražas
svētku gadatirgus būtu krāšņāks, tirgotāji savas tirdzniecības
vietas aicināti noformēt atbilstoši Ražas svētkiem un rudens
gaidīšanas laikam. Savukārt Jelgavas novada pašvaldība
nodrošinās kultūras programmu un radošās darbnīcas, lai tā
ir patīkama kopā būšana, andelēšanās un atraktīvi pavadīta
diena, kopā baudot skaisto Latvijas rudeni.
Arī šogad pasākuma apmeklētājiem būs iespēja iegādāties
dažādas rudens veltes un lauku labumus – ābolus, ķirbjus,
kartupeļus, zāļu tējas, kā arī vietējo mājražotāju un amatnieku sarūpētos gardumus. Visas dienas garumā apmeklētājus
gaida arī dziesmu un deju lustes ar deju kolektīvu «Vēja
zirdziņš», popgrupu «Noslēpums», TDA «Lielupe», Elejas
pagasta romu tautas deju kolektīvu «Rademila» un citiem
Tāpat svētkos būs dažādas radošās darbnīcas – kļavu pušķu
izgatavošana no rudens veltēm, rokassprādžu izgatavošana no
ādas un metāla, putnu barotavu izgatavošana, skalu pinumu
groziņu un paliktnīšu izgatavošana. Gaidāmi arī konkursi – ar
vērtīgām balvām un viktorīnām piedalīsies «Europe Direct»
Informācijas centrs Jelgavā. Svētkos darbosies arī fotostūrītis,
bet pašus mazākos apmeklētājus gaidīs piepūšamās atrakcijas, sejiņas apgleznošana, kā arī būs iespēja izvizināties ar
«Lecīgo slieku».
Uz tikšanos Ražas svētkos!

ZIŅAS
Četri novadi apvienojas aicinājumā apturēt
pašreizējo VARAM reformas modeli
1.lpp.
Savukārt Ventspils novada domes
priekšsēdētājs Aivars Mucenieks akcentē: «Ir pagājuši tikai desmit gadi kopš
iepriekšējās administratīvi teritoriālās
reformas, un šajos gados esam pārliecinājušies, ka šīs reformas rezultāts ir
veiksmīgs. Par pozitīvu var uzskatīt četru
lielo novadu – Jelgavas, Rēzeknes, Daugavpils un Ventspils – izveidi, kas sevi
pierādījuši kā novadus, kas nodrošina
vienmērīgu teritorijas attīstību, pilda
pašvaldībai uzticētās funkcijas un sniedz
iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus. Tagad gribas uzdot būtisku jautājumu valsts varas pārstāvjiem: kāpēc ir
jāizjauc sistēma tajās pašvaldībās, kuras
labi strādā, kāpēc tas jādara laikā, kad
valstī ir simtiem nesakārtotu lietu? Vai
tās ir atsevišķu Rīgā dzīvojošu cilvēku –
tādu cilvēku, kuri nesaprot, kas notiek
lauku novados, kā tie tiek uzturēti, kādas
investīcijas ir piesaistītas un cik veiksmīgi
projekti ir īstenoti, – ambīcijas?»
Daugavpils novada dome 16. augustā
nosūtījusi vēstuli Latvijas Republikas
Saeimai, VARAM un Latvijas Pašvaldību savienībai par to, ka sabiedriskai
apspriešanai tiek izvirzīts administratīvi
teritoriālā iedalījuma modelis, norādot,
ka VARAM piedāvātais informatīvais
ziņojums, kas aptver visu Latvijas
pašvaldību esošās situācijas raksturojumu un ieskicē to dzīvi nākotnē, ir
tendenciozs un vienpusējs. Daugavpils
novada domes priekšsēdētājs Arvīds
Kucins uzskata, ka, iezīmējot jaunajā
kartē Daugavpils novadu kopā ar
pilsētu un Ilūkstes novadu, VARAM
informatīvajā ziņojumā Daugavpils
novada profils satur neprecīzu informāciju un vienpusīgus datus. «Līdz ar
to rodas iespaids, ka nekāda attīstība
šo novada pastāvēšanas gadu laikā
nav notikusi, taču tā nav. Kopš 2009.
gada esam piesaistījuši diezgan lielu
finansējumu. Vērtējot administratīvi
teritoriālās reformas ietekmi uz kopējo
Latvijas ģeopolitisko izvietojumu, jāņem
vērā, ka gandrīz puse no Daugavpils novada teritorijas robežas ir Latvijas valsts
robeža. Pēc jaunā modeļa, Daugavpils

novads būtu otrs lielākais novads valstī.
Uzskatu, ka tik lielām pilsētām, kas ir
nacionālas nozīmes centri, ir jāattīstās
savā plāksnē. Mūsu funkcijas, varētu
teikt, ir vienādas, bet pilsētas funkciju
realizācija – atšķirīga no novada. Daugavpils novada teritorija ir pietiekami
liela, iedzīvotāju skaits arīdzan, tādēļ
uzskatām, ka piedāvātais administratīvi
teritoriālais ieskicējums attiecībā uz
Daugavpils novadu nav pieņemams,
un vēlamies palikt savās robežās kā līdz
šim. Svarīgi ir zināt, kādus instrumentus
dos valsts tālākai attīstībai. Gaidām un
ceram saņemt atbildi uz mūsu vēstuli.
Lai mūsu priekšlikumi un iebildumi
detalizēti tiek paņemti par pamatu. Mēs,
Daugavpils novads, Rēzeknes novads,
Ventspils novads un Jelgavas novads, kas
esam teritoriāli lielākie valstī, vēlamies
būt atsevišķi no lielajām pilsētām, jo arī
vēsturiski administratīvi esam pastāvējuši bez pilsētām,» uzsver A.Kucins.
Bet Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs uzskata, ka
Latvijas administratīvi teritoriālais
veidols ir kā trauks, kuram jāatbilst tam,
kādu saturu un kādā apjomā tajā gribam
turēt. «Saprotam, ka ir objektīvs pamatojums reformas īstenošanai tieši šobrīd,
jo pašvaldības gan pēc teritorijas lieluma, gan iedzīvotāju skaita, gan spējas ar
salīdzināmu funkcionālu un finansiālu
efektivitāti realizēt savus uzdevumus
krasi atšķiras. Manuprāt, uzsāktais
process ir nepilnīgs un virspusējs, kaut
kādā mērā tas atgādina kartes zīmēšanu
un iekrāsošanu, neanalizējot trauka
atbilstību tā saturam. Mūsu aicinājums
nav emocionāli politiska akcija, bet gan
vēlme jau pirmsākumos procesā iesaistīt
visus kopīga mērķa sasniegšanai – efektīvas valsts pārvaldes modeļa izveidei
pašvaldību līmenī, radot nosacījumus
kvalitatīvai dzīves videi neatkarīgi no
pasta indeksa,» skaidro M.Švarcs.
Jāpiebilst, ka četru novadu vadītāju
parakstītās publiskās vēstules nosūtīšana
saskaņota ar četru domju deputātiem –
domes sēdes notika 21. un 22. augustā.

Baltijas jūras reģiona
transnacionālās sadarbības programmas projekta
Nr.R094 «Atbildīga ūdens
resursu apsaimniekošana
lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā»
gaitā veikta mehāniska
Svētes upes posma krasta
tīrīšana un atbrīvošana
no ūdensaugu apauguma
krasta līnijas joslā no tilta
pār Svētes upi Jēkabniekos – 200 metrus uz augšu
un 80 metrus uz leju upes
tecēšanas virzienā.
Svētes upe ir valsts nozīmes ūdensnoteka, kas saskaņā ar Civillikumu
ir publiska upe. Tā ir Lielupes kreisā
krasta pirmās pakāpes pieteka. Svētes
upes kopējais garums 123 kilometri, no
kuriem 75 kilometri atrodas Latvijas
teritorijā, 65,4 kilometri – Jelgavas

«Izmantojiet šo datumu – 21. septembri – kā izdevību, kad skaistā
rudens sestdienā paveikt ilgtermiņā
ko paliekošu ģimenes, savas sētas,
pagalma, mājas vēsturei! Varbūt jūs to
paveiksiet kopā ar bērniem, varbūt – ar
kaimiņiem, izvēloties koka stādu un
tam pievienojot arī stādīšanas ideju, kas
vēlāk radīs gandarījumu. Noslēdzoties
akcijai, palūkosim, kādus kokus iedzīvotāji būs vairāk izvēlējušies – ozolus,
liepas, kastaņas, pīlādžus vai citas sugas.
Jebkurā gadījumā gaidīsim fotogrāfijas,
lai varētu apkopot faktus un izraudzīties atraktīvāko šīs akcijas atbalstītāju,»

JNZ

Jelgavas novada pašvaldība
izsola nekustamo īpašumu
Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 17. oktobrī pulksten 10 Platones pagasta
pārvaldē Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu
mutisku otro izsoli nekustamajam īpašumam «Dambja dārzi» Platones pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.5470 003 0186, kas sastāv no zemes vienības
0,6096 ha platībā. Izsoles sākumcena – 3520 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas
piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 352 EUR un izsoles dalības maksa 50
EUR. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.
gada 10. oktobra pulksten 9.30. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties
pa tālruni 29254629. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.

novadā. Svētes upe plūst cauri lauksaimniecībā intensīvi izmantotajam
Zemgales līdzenumam. Barības vielu
izskalošanās no lauksaimniecības zemēm veicina pastiprinātu ūdens augu
augšanu, bet palieņu pļavu nepietiekama apsaimniekošana visā ūdens
objektam piegulošajā teritorijā veicina
biomasas uzkrāšanos un upes gultnes
nosprostojuma veidošanos, kā rezultātā
tiek traucēts dabiskais upes tecējums.
Upju dabisko procesu norisi papildus
ietekmē klimata pārmaiņu rezultātā
salīdzinoši siltās ziemas, kad neveidojas
bieza ledus kārta, kas pavasara palu laikā spēj dabiskā veidā attīrīt upes gultni
un krasta līniju.
Augusta otrajā pusē projekta gaitā
pēc Jelgavas novada pašvaldības pasūtījuma ir veikta mehāniska Svētes upes
posma krasta tīrīšana un atbrīvošana
no ūdensaugu apauguma krasta līnijas
joslā Jēkabniekos Svētes pagastā. Šāda
organiskās masas aizvākšana novērš

plūdu riskus un nodrošina ūdenstecei
vienmērīgu tecējumu. Ar šo projektu
Jelgavas novada pašvaldība vēlas veicināt upes krastu tuvumā esošu zemju
īpašnieku izpratni par upes krasta
sakopšanas nozīmi biogēno elementu
apritē un pretplūdu pasākumu īstenošanā, kā arī ūdens kvalitātes un vides
uzlabošanā. Pilota teritorijā veiktais
demonstrējums ir labs piemērs upes
attīrīšanai no ūdensaugiem, jo salīdzinājumā ar pļaušanu, ja netiek izvākta augu
biomasa, ir efektīvāks, proti, ūdensaugu
sakņu izcelšana kavēs tālāku upes krasta
aizaugšanu un uzlabos upes ūdensteci.
Projekta mērķis ir palielināt ūdens
resursu apsaimniekošanas efektivitāti,
kā arī ieviest videi draudzīgu ūdens apsaimniekošanas praksi lauksaimniecībā,
lai samazinātu minerālvielu ieplūšanu
reģionālajos ūdeņos un izplūdi Baltijas
jūrā.
JNZ

Eiropas Sporta nedēļā aicina būt fiziski aktīviem

Arī Jelgavas novads iesaistījies Eiropas Sporta nedēļas
aktivitātēs, kas Latvijā un
JNZ
visā Eiropā notiks jau piekto
gadu. Šogad tā norisināsies
no 23. līdz 30. septembrim,
tās mērķis – mainīt iedzīvoaicina Jelgavas novada pašvaldības
tāju paradumus un aicināt
vides aizsardzības speciāliste Dace
būt fiziski aktīvākiem.
Gražule.
Lai atbalstītu vispasaules talku un
iesaistītos konkursā, nosacījumi ir vienkārši: izvēlies atbilstošu vietu kokam un
kompānijā vai bez tās 21. septembrī to
iestādi, pēc darba faktu dokumentējot
tā, lai bildē būtu redzams gan koks, gan
darba veicēji, bet aprakstā jāpievieno
koka suga, varbūt pat ideja vai vienojošais motīvs koka/koku iestādīšanai.
Fotogrāfija jānosūta pa e-pastu dace.
grazule@jelgavasnovads.lv, un tā
piedalīsies konkursā par atraktīvāko
talcinieku. Par ieguldījumu vides sakārtošanā un veselīgāku dzīves apstākļu
radīšanā atraktīvākajiem talciniekiem
pašvaldība piešķirs balvu.
Protams, pirms stādīt koku, vērts
ņemt vērā vairākas lietas: koku nestādīt ļoti tuvu dzīvojamai mājai, jo, tam
pieaugot, tas var kļūt par apgrūtinājumu; koku nestādīt ceļa nodalījuma
joslās – 9,5 metrus platā joslā no ceļa
braucamās ass; koku nestādīt uz segtajām meliorācijas sistēmām (drenāžas
atzariem) un grāvju nogāzēs.
Dalies ar saviem labajiem darbiem
arī sociālo tīklu kontos, izmantojot
tēmturus: #Jelgavasnovads #Lielatalka #WorldCleanupDay #Laimeskoki!
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Iztīrīts Svētes upes krasts

Iestādi savu Laimes koku!
21. septembrī ģimenes,
jaunieši, domubiedru
grupas un darba kolektīvi
aicināti piedalīties pasaules
koku sēšanas un stādīšanas akcijā «Laimes koki»,
lai kopīgi ar citiem pasaules iedzīvotājiem padarītu
mūsu pasauli tīrāku, zaļāku
un skaistāku. Iesaistoties un
atbalstot akciju, kas apkārtējo vidi varētu vērst zaļāku
un ar skābekli bagātāku,
Jelgavas novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus iesaistīties pasākumā un
izsludina to kā konkursu ar
balvām.

2019. gada septembris

Eiropas Sporta nedēļa ir Eiropas
Komisijas iniciatīva, un tās projektus
līdzfinansē ES programma «Erasmus+». Kampaņa mudina eiropiešus
būt aktīviem (#BeActive) ne tikai
Sporta nedēļā, bet visu gadu – šogad
akcijā iesaistījusies jau 41 Eiropas valsts,
tostarp Latvija un arī Jelgavas novads.
Mūsu novadā dažādas sportiskas aktivitātes projekta gaitā notiks no 26. līdz
28. septembrim, kad ikviens ir aicināts
apmeklēt nūjošanas vai fizioterapijas
nodarbību, piedalīties kāpšanas sporta
veida nakts sacensībās vai nakts turnīrā

volejbolā, iemēģināt roku disku golfa
turnīrā, kā arī citos pasākumos.
Savukārt sadarbībā ar biedrību «Latvijas aeroklubs» Zaļeniekos šajā nedēļā notiks gaisa balonu tautas sporta
pasākums. Arī šis ir viens no Eiropas
Sporta nedēļas pasākumiem, ko atbalsta
Eiropas Komisija, Izglītības un zinātnes
ministrija un biedrība «Latvijas sporta
federāciju padome». Iepazīties ar gaisa
balonu lidojumu komandām, kopā ar pilotiem iepazīt gaisa balonu sporta inventāru, izzināt gaisa balonu lidojumu specifiku sporta pasākumos, kā arī vērot gaisā
paceļamies balonus varēs divas dienas
Zaļenieku Komerciālās un amatniecības
vidusskolas stadionā. Pasākumā ieeja ir
bez maksas, taču katrs interesents būs
aicināts ievērot drošības nosacījumus.
Kā uzsver biedrības «Latvijas aeroklubs»
valdes priekšsēdētājs Gints Gailis, gaisa
balonu lidojumi drošības apsvērumu
dēļ ir pilnībā atkarīgi no laikapstākļiem,
tāpēc pasākuma programmā var tikt

ieviestas operatīvas korekcijas. Gaisa
balonu sporta pasākumu programma un
lidojumu operatīvā informācija būs pieejama mājaslapā www.gaisabaloni.info.
Labvēlīgu laikapstākļu gadījumā paredzēts, ka 28. septembrī no pulksten 16.30
līdz 18 stadionā visiem interesentiem
būs pieejamas gaisa balonu lidojumu
komandas un tiks organizēts gaisa balonu sporta mērķī mešanas čempionāts,
bet no pulksten 17.30 plānota lidojumu
uzsākšana tieši no stadiona. Labvēlīgos
laikapstākļos lidojumu starts stadionā
plānots arī 27. septembrī no pulksten
17.30, 28. septembrī no pulksten 7 un
29. septembrī no pulksten 7. Operatīvā
informācija par lidojumu norisi būs pieejama ne agrāk kā divas stundas pirms
norādītajiem lidojumu starta laikiem
mājaslapā www.gaisabaloni.info.
Jebkurš interesents ir aicināts piedalīties pasākumos un apmeklēt Eiropas
Sporta nedēļas aktivitātes. Sīkāka informācija par Eiropas Sporta nedēļu
– mājaslapā beactivelatvia.lv.
JNZ
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Pirmkursnieki aicināti pieteikties
Jelgavas novada pašvaldības stipendijai
Līdz 30. septembrim ikviens Jelgavas novada
jaunietis, kurš 12. klasi
absolvējis ar vidējo vērtējumu virs 7,5 ballēm un ir
iestājies kādā no Latvijas
augstskolām, var pieteikties Jelgavas novada
pašvaldības stipendijai. Tā
talantīgiem, mērķtiecīgiem,
centīgiem un neatlaidīgiem
jauniešiem tiek piešķirta
jau kopš 2012. gada un
pieejama ikvienam, kas
Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā deklarēts vismaz
vienu gadu un ir reģistrējies klātienes studijām jebkuras Latvijas augstskolas
jebkurā bakalaura studiju
programmā 2019./2020.
akadēmiskajā gadā.
Sekmīgi izturot atlasi, stipendiāti
visu studiju laiku neatkarīgi no tā, cik
gadus ilgst bakalaura studiju programma, no pašvaldības saņems 1500
eiro lielu finansiālu atbalstu katrā
akadēmiskajā mācību gadā jeb 10
mēnešos. Stipendija tiek izmaksāta
katru studiju mēnesi pa 150 eiro. Bū-

tiski, ka stipendiāts drīkst arī strādāt
algotu darbu, ja vien darbs nav Latvijas Universitātē (LU), taču vienlaikus
ir jāsaglabā labas sekmes – stipendijai
var pieteikties tikai tie jaunieši, kuriem vidējais vērtējums, absolvējot
12. klasi, bija virs 7,5 ballēm, un
šādā līmenī sekmība jānotur arī
visā studiju laikā, pretējā gadījumā
pašvaldības finansiālais atbalsts tiek
zaudēts. Tāpat kā iepriekš, arī šajā
gadā stipendiju paredzēts piešķirt
trijiem Jelgavas novada jauniešiem,
kas sākuši studijas kādā no Latvijas
augstskolām.
Stipendijas mērķis ir finansiāli
atbalstīt Jelgavas novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai
jebkurā pašu izvēlētā Latvijas augstskolā, kā arī veidot Jelgavas novada
atpazīstamību Latvijā un veicināt
jauniešos piederības sajūtu Jelgavas
novadam. Pieteikumu stipendijai var
aizpildīt LU fonda interneta vietnē
www.fonds.lv.
Jelgavas novada pašvaldība ir
viena no trijām Latvijā, kas savus
talantīgākos jauniešus atbalsta ar stipendiju – 2019./2020. akadēmiskajā
gadā Engures novada un Salaspils
novada pašvaldība sadarbībā ar LU
fondu katra piešķirs stipendiju di-

viem jauniešiem, bet Jelgavas novada
pašvaldība – trijiem, stāsta LU fonda
pārstāve Brigita Zutere. Savukārt LU
fonda izpilddirektore Laila Kundziņa
uzsver, ka Jelgavas novada pašvaldība bija pirmā, kas atsaucās LU fonda
aicinājumam dibināt stipendiju sava
novada jauniešu atbalstam. «Mūsu
sadarbība ir bijusi sekmīga, un tā ilgst
jau astoņus gadus. To laikā Jelgavas
novada pašvaldība ir atbalstījusi 23
jaunos studentus, kas bez šī atbalsta, iespējams, nemaz nebūtu raduši
iespēju uzsākt un turpināt studijas
kādā no Latvijas augstskolām,» atzīst
L.Kundziņa.
Pieci no līdzšinējiem Jelgavas
novada stipendiātiem izvēlējušies
studijas LU, bet citi savu dzīves mērķu sasniegšanai priekšroku devuši
studijām Rīgas Stradiņa universitātē,
Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē un
citās Latvijas augstskolās.
Galvenokārt jaunieši, kuri ieguvuši stipendiju, vidusskolu pabeiguši
ar vidējo atzīmi 8 un pat 9 balles,
tādēļ izvēlētajā augstskolā un studiju programmā spējuši iestāties
budžeta grupā. Taču Jelgavas novada pašvaldības finansiālais atbalsts
bijis nozīmīgs sadzīves jautājumu

«Stipendija iemācīja riskēt»
«Man nekad nav paticis
riskēt un pieteikties aktivitātēm ar neskaidru rezultātu, kur pastāv iespēja
zaudēt. Tieši tāda bija
situācija ar konkursu uz
Jelgavas novada pašvaldības stipendiju, kuram
pieteicos šaubīdamās, paklausot vien ģimenes pamudinājumam. Tagad par
to esmu pateicīga ne vien
tāpēc, ka stipendija sniedz
būtisku stabilitātes sajūtu, kas ļauj nesatraukties
par tādām ikdienišķām,
bet neizbēgamām lietām
kā īre un pārtika, bet arī
tāpēc, ka konkurss bija
pirmais lielais izaicinājums, kas lika būt situācijā
ārpus komforta zonas. Tas
attaisnojās pirmajā reizē
un noder arī tagad,» teic
Jelgavas novada pašvaldības stipendiāte topošā
mediķe Madara Ratniece
no Jaunsvirlaukas
pagasta.
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāziju
M.Ratniece pabeidza ar vidējo atzīmi 9,95 balles, sekmīgiem startiem
dažādās vidusskolas olimpiādēs un
raksturojumā akcentēto augsto pašdisciplīnu un mērķtiecību. Par spīti
teicamām sekmēm un raksturojumam, uzrakstīt pieteikumu Jelgavas
novada pašvaldības izsludinātajam
stipendijas konkursam viņai nenācās
viegli.
«Vienmēr esmu izvairījusies no
situācijām ar šaubīgu rezultātu,
kurās varu arī nevinnēt. Man patīk
kontrole un pārliecība par gaidāmiem panākumiem. Es izvairījos no
jebkuras situācijas, kas lika izkāpt
no savas komforta zonas, bet kopš
studiju sākšanās saprotu, ka šāda
bailīga stratēģija nav tas labākais
palīgs un ir jāriskē iziet no savas
komforta zonas. Tas iemāca jaunas
iemaņas un paver iespējas, ko nav
gudri laist garām. Esmu sapratusi:
pat ja neizdosies uzvarēt, tik un tā
būs gūta pieredze, kas arī ir vērtība,»
atzīst jauniete.
Viņa vērtē, ka kopš studiju uzsāk-

šanas iemācījusies ne vien riskēt, bet
arī tā pa īstam mācīties. «Pēc vidusskolas man ne tik viegli bija pieņemt
un saprast, ka augstskolā patiesi ir
jāmācās un jāmācās katru dienu,
katru vakaru un arī brīvdienās. Ir
jāspēj vienlaikus gan kooperēties ar
saviem studiju biedriem, ar kuriem
esam izstrādājuši arī kopīgas mācīšanās metodes, gan arī vienlaikus būt
modrai konkurences apstākļos. Lai
cik draudzīgi esam, mēs cits citam
esam arī konkurenti par studiju
programmām un citām lietām, kas
vēlāk var būtiski ietekmēt ikviena nākotnes izredzes. Kā nekad
iepriekš tagad ir jāmāk arī runāt,
jautāt un interesēties par savām
iespējām. Esmu ārkārtīgi pateicīga
savai ģimenei un Jelgavas novada
pašvaldībai, kas, piešķirot stipendiju, man ļauj 100 procentu apmērā
pievērsties mācībām, nedomājot
par naudu tik ļoti, kā tas ir jādara
daudziem citiem maniem studiju
biedriem. Pilnvērtīgi mācīties un
paralēli arī strādāt, lai nodrošinātu
dzīvošanu, ir ārkārtīgi sarežģīti,»
atzīst M.Ratniece.
Šobrīd viņas mērķis ir gūt pēc
iespējas labākus rezultātus studijās,
lai pēc četriem gadiem, kad būs jāizvēlas studiju specialitāte, viņa varētu
mācīties to, ko vēlas. «Mani interesē
radioloģija, patoloģija un onkoloģi-

ja. Tomēr no visām trijām kā pirmo
izvēlētos radioloģiju, kas ir ļoti
pieprasīta un perspektīva medicīnas
nozare. Apzinos gan, ka uz to tiek
ņemti vien labākie no labākajiem
un konkurss ir iespaidīgs – piemēram, šogad uz sešām radioloģijas
studiju budžeta vietām pieteicās 30
studenti, kuriem papildu konkurenci
radīja arī studenti no citiem mācību
gadiem, kas konkursu iepriekš nebija izturējuši. Tas nozīmē, ka jāmācās
patiesi mērķtiecīgi, disciplinēti un
neatlaidīgi. Ir nenovērtējami tas, ka
pašvaldības stipendija man to ļauj
darīt,» tā M.Ratniece.
Pēc gadiem 10–15 viņa cer būt
zinoša radioloģe gan slimnīcā, kur
būs iespēja sastapties ar daudziem
sarežģītiem un neparastiem gadījumiem, gan arī privātpraksē. «Nav
iespējams prognozēt, kurā slimnīcā
strādāšu, – viss atkarīgs no pieprasījuma. Iespējams, mans darbs
pamatā būs Rīgā, taču neizslēdzu
iespēju, ka strādāšu Jelgavā – to,
kāda būs situācija ar slimnīcām un
medicīnas sistēmu pēc teju desmit
gadiem, prognozēt ir sarežģīti,» tā
topošā mediķe.
Savukārt jauniešus, kuri par pieteikšanos Jelgavas novada stipendijai vēl šaubās, viņa aicina riskēt
– pašas pieredze liecina, ka tas
attaisnojas.

Galvenie noteikumi
• Pieteikšanās stipendijai 2019./2020.
akadēmiskajā gadā – līdz 30. septembrim.
• Pieteikties var jebkurš 12. klases absolvents,
kurš vismaz gadu ir deklarēts Jelgavas novadā.
• Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā
pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda
mecenātu finansētu stipendiju.
• Pēc pieteikumu izvērtēšanas prasībām
atbilstošie jaunieši tiek aicināti uz klātienes
interviju, kur 10–15 minūšu laikā jāspēj
pamatot savu kandidatūru stipendijas
saņemšanai. Intervijā pamata uzdevums –
pastāstīt par iepriekšējiem sasniegumiem,
kā arī saviem nākotnes mērķiem un to, kā
stipendija palīdzēs tos sasniegt.
• Plašāka informācija par stipendijām pieejama LU fonda tīmekļa vietnē www.fonds.lv.
• Pozitīva iznākuma gadījumā visu akadēmisko gadu (10 mēneši) tiks piešķirta stipendija,
kā arī dažādos pasākumos notiks sadarbība
ar citiem stipendiātiem – talantīgiem un aizrautīgiem jauniešiem no dažādām fakultātēm.

risināšanai – dienesta viesnīcas īrei,
transporta un pārtikas izdevumiem.
Tas stipendiātiem sniedz iespēju
pilnā mērā pievērsties mācībām, kas
savukārt ļauj ne vien pilnvērtīgāk
apgūt studiju programmu, bet arī
saglabāt augstas atzīmes. Tādēļ lielākoties visi jaunieši, kas saņēmuši
pašvaldības stipendiju, mācās ar

Lai pieteiktos
stipendijai, jāiesniedz:
• elektroniski aizpildīta veidlapa vietnē www.fonds.lv;
• divas rekomendācijas
vēstules no skolotājiem vai
ārpusskolas nodarbību vadītājiem;
• CV («Europass» formā);
• eseja brīvā formā par sev
tīkamāko mecenātu;
• motivācijas vēstule (pieteikumā jānorāda īpaši sasniegumi, nopelni un aktivitātes
vidējās izglītības iegūšanas
laikā);
• 12. klases sekmju izraksts
(liecība) (vidējai atzīmei jābūt
virs 7,5 ballēm);
• brīvā eseja par tēmu «Kuram Latvijas Universitātes
mecenātam(-ei) es vēlos
līdzināties un kāpēc?».

vidējo atzīmi, kas augstāka par 7,5
ballēm, un stipendiju saglabā visu
studiju laiku neatkarīgi no tā, vai
bakalaura studijas programma ilgst
trīs vai sešus gadus.
Gaidot jaunus pieteikumus stipendijai, «Jelgavas Novada Ziņas»
uzrunā tos jauniešus, kuri stipendiju
jau saņem ne pirmo gadu.

«Stipendija ir
stimuls mācīties labi»
«Stipendija ir milzīga motivācija mācīties, lai noturētu
sekmes teicamā līmenī, un
atbalsts brīdī, kad jāsāk pašam maksāt par īri, ēšanu
un līdzīgām sadzīviskām
lietām. Es varēju pilnā mērā
pievērsties studijām, kas ir
būtisks ieguvums gan man
kā speciālistam, gan tagad
arī manam darba devējam,» atzīst Lelde Skutele
no Valgundes pagasta. Viņa
šogad Latvijas Lauksaimniecības universitātē absolvēja
profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju
programmu «Lauksaimniecība» kā lauksaimniecības
uzņēmuma vadītāja.
L.Skutele neslēpj, ka studiju sākums
nāk ar izaicinājumiem, kurus, visticamāk, pat centīgākais vidusskolēns
neapjauš.
«Iepriekš biju radusi ar salīdzinoši
nelielu piepūli sasniegt to, ko vēlos,
taču studiju uzsākšana lika krasi izmainīt manu ikdienu un mērķus. Turklāt
papildu stresu radīja studiju process –
pēkšņi atklājās, ka nepietiek ar lekcijām
vai veltītu īsu mirkli mājasdarbiem.
Lai sekmīgi apgūtu vielu un nokārtotu
visus pārbaudījumus, pašam ir ārkārtīgi
daudz jāmācās, jātrenē uzcītība un

mērķtiecība. Pirmajā semestrī man
nebija neviena brīva vakara, nevienas
brīvdienas – tikai grāmatas, konsultācijas un studijas. Man ļoti palīdzēja
tas, ka mācījos jomā, kas mani aizrāva
un interesēja, tāpēc biju priecīga arī
pievērsties mācīšanās procesam. Turklāt
man bija stipendija, kas deva finansiālās
neatkarības un brīvības sajūtu. Tas bija
ļoti liels atbalsts ikdienā un arī papildu
stimuls patiesi kārtīgi mācīties. Tas ir
dubults ieguvums, par kuru iesaku pacīnīties arī tiem jauniešiem, kas iestājušies
augstskolā šogad,» tā L.Skutele.
Viņa šogad sāk studijas maģistrantūrā, kuras apvieno ar darbu Latvijas
Augu aizsardzības pētniecības centrā,
strādājot par augu aizsardzības speciālisti. «Studiju otrajā gadā pētniecības
centrā man bija mācību prakse, kuru pabeidzot darbu turpināju. Biju nokļuvusi
darba vidē, kas mani aizrāva, vienlaikus
apzinājos, ka nedrīkstu vaļīgāk palaist
studijas, un tas ļoti trenēja mērķtiecību. Pēdējie pāris gadi man iemācīja
laika plānošanu, centību, neatlaidību
un mērķtiecību. Es uzzināju, cik patiesi
daudz varu paveikt! Katra no šīm īpašībām ir vērtība, bet visa pamatā ir uzdrīkstēšanās spītēt bailēm par neizdošanos.
Tikai ejot, mēģinot un sākot darīt, mēs
katrs uzzinām, cik daudz spējam un cik
daudz dažādu iespēju mums paveras,»
aicinot pieteikties Jelgavas novada
pašvaldības stipendijai, teic L.Skutele.
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«Galvenais – būt patiesai un
virzīties uz savu mērķi»
«Iepriekš Jelgavas novada pašvaldības stipendiju bija saņēmusi mana
māsa, tāpēc jau vidusskolā zināju, cik ļoti būtisks
atbalsts tā ir jaunietim,
kurš no laukiem nokļūst
Rīgā. Mērķtiecīgi strādāju,
lai stipendiju saņemtu arī
pati, un šobrīd esmu patiesi priviliģēta mācīties tieši
to profesiju, kas liek man
justies laimīgai, un darīt to
bez satraukuma par eksistenciāliem jautājumiem,»
atzīst Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultātes
studente Lelde Jansone no
Kalnciema pagasta.
Jelgavas novada stipendiju L.Jansone saņēma 2016. gadā, kad pēc
Kalnciema vidusskolas absolvēšanas
sekoja savai sirdsbalsij un sāka mācīties par pirmsskolas un sākumskolas
izglītības pedagogu.
«Es zināju, ka vēlos strādāt ar
bērniem, un mācību praksē gūtā

praktiskā pieredze bērnudārzā šo
pārliecību tikai stiprināja. Protams,
man bija bažas par atalgojuma jautājumu – nav noslēpums, cik mazas
ir pedagogu algas. Taču esmu sapratusi, ka īsteni laimīga varu būt, vien
darot darbu, kas liek manai sirdij
būt priecīgai, turpretim mācīšanās
kādā naudīgākā, taču man netīkamā
profesijā ilgtermiņā labu rezultātu
nesola. Esmu pārliecinājusies, ka
ir jāseko saviem mērķiem, jātiecas
pēc pašas sapņiem un jābūt patiesai. Tieši tāds ir arī mans ieteikums
ikvienam jaunietim, kurš šogad sāk
studijas kādā no Latvijas augstskolām un plāno pieteikties Jelgavas
novada pašvaldības stipendijai,»
stāsta jauniete.
Atminoties konkursu par stipendiju, viņa atceras arī satraukumu
pirms pārrunām, kad, vērojot citus
stipendijas kandidātus, bija bažas
par konkurentu pārākumu. «Visā
stipendiju konkursā intervija bija
vissatraucošākā sadaļa. Nebija
zināms, kādi būs jautājumi, kādi
būs cilvēki, kas tos uzdos, un kādas

ir atbildes, ko viņi grib dzirdēt.
Taču viss satraukums atkāpās līdz
ar pirmo jautājumu. Vēlāk visu
sarunu pārdomājot, varu atzīt, ka
samulsu brīdī, kad man jautāja par
to, ko darīšu pēc pieciem gadiem.
Man – straujas dabas cilvēkam, kas
lēmumus pieņem ātri, taču pamatā ir
koncentrējies uz notikumiem šeit un
tagad ,– tas radīja spriedzi. Zināju,
ka gribu strādāt ar bērniem, taču
par to, kur tieši un ar kāda vecuma
bērniem, nebiju pārliecināta. Priecājos, ka mans samulsums nekļuva
par šķērsli ceļā uz stipendiju, kas
jaunam cilvēkam ārkārtīgi palīdz
iekārtot savu patstāvīgo dzīvi un
pilnvērtīgi mācīties. Šā gada stipendijas kandidātiem varu ieteikt veltīt
mirkli pārdomām par savu dzīvi pēc
gadiem pieciem, desmit. Intervijas
mērķis ir ne vien atklāt kandidāta
personības šķautnes un atbilstību
izvēlētajai profesijai, bet arī gūt
pārliecību par to, ka jaunietim ir
savs mērķis un redzējums ar plānu,
kā to sasniegt. Galu galā – stipendiātiem tiek piešķirti vērā ņemami

naudas līdzekļi, un
tiem, kas dod, ir jāgūst pārliecība, ka
nauda kalpos mērķu sasniegšanai,»
spriež L.Jansone.
Viņa, pabeidzot
augstskolu, būs
diplomēta pirmsskolas un sākumskolas izglītības
pedagoģe. Pašlaik
Lelde apvieno studijas ar darbu kādā
Rīgas bērnudārzā,
kur izgāja arī savu
mācību praksi.
«Nebiju plānojusi
pēc prakses šajā
darbā palikt – gribēju turpināt visu
uzmanību veltīt
mācībām, tomēr
situācija ar pedagogu nepietiekamību ir tik smaga, ka prakses vietā mani
lūdza darbu turpināt, ko aizvien arī
daru. Man patīk audzinātājas darbs
pirmsskolas izglītības iestādē, taču,

iespējams, vēlāk strādāšu sākumskolā. To šobrīd vēl neesmu izlēmusi,
taču droši zinu: kā profesionāle vēlēšos atgriezties un strādāt Jelgavas
novadā,» tā topošā pedagoģe.

«Ņem visu, ko dod, un liec to lietā!»
«Apmaiņas programmas ietvaros
vidusskolā gadu mācījos Vācijā, esmu
bijusi skolas prezidente, iesaistījusies Jelgavas skolēnu domē, dejojusi
izcilos tautas deju kolektīvos – «Vēja
zirdziņš» un «Līgo». Es iesaistos teju
ikvienā aktivitātē, kas gadās manā
ceļā, ir saistoša un personīgai izaugsmei vērtīga. Tāpēc šķita pašsaprotami
pieteikties arī Jelgavas novada pašvaldības stipendijai, kas man ne vien
būtiski atviegloja patstāvīgās dzīves
sākšanu pirmajā studiju gadā, bet arī
iztikšanu aizvadītajā mācību gadā,
kad «Erasmus+» augstākās izglītības studentu apmaiņas programmas
ietvaros studēju Huelvas Universitātē
Spānijā,» savā dzīves pieredzē dalās
Gerda Poota no Glūdas pagasta.
Teicami absolvējot Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāziju, Gerda iestājās Rīgas Stradiņa universitātes
Eiropas studiju fakultātē, Starta uzņēmējdarbības
vadības studiju programmā. Apzinoties, ka pašu
aizrauj internacionāla vide, iespēja satikties ar dažādu tautu cilvēkiem un būt viņu vidū, Gerda plāno,
ka, pabeidzot studijas, strādās ar tūrismu saistītā
uzņēmējdarbībās jomā.
«Es brīvi runāju vācu un angļu valodā, ir arī

spāņu valodas pamati, kurus aizvien
stiprinu. Vēlos strādāt vidē, kur visas
šīs valodas, kā arī pieredzi, zināšanas
un izpratni par dažādo tautību mentalitāti, ko varēju iepazīt un novērtēt
arī apmaiņas programmas laikā, varu
likt lietā. Šķiet, ka tūrisms tam ir īstā
lieta, kaut precīzāk savu nākotnes
nodarbošanos pagaidām vēl atturos
definēt,» stāsta Jelgavas novada pašvaldības stipendiāte.
Lai arī viņa ir aktīva un par sevi pārliecināta jauniete, kas izmanto teju
katru iespēju, kas nāk pretī, un liek to
lietā pašas izaugsmei, piesakoties vērtīgajai stipendijai no Jelgavas novada
pašvaldības, gluži bez satraukumiem
nav iztikts. «Es pazinu vairākas meitenes, kas no manas skolas kandidēja
uz stipendiju. Ikviena no viņām varēja
lepoties ar lieliskām atzīmēm, katrai
bija savas pozitīvās raksturiezīmes un
talanti. Esot tik cienījamas konkurences apstākļos, nevar nesatraukties un
nebažīties par savām izredzēm. Studijas un patstāvīgu dzīvi Rīgā sākām
mēs visas, un katra apzinājāmies, cik
būtisks atbalsts būs stipendija. Galu
galā – kaut arī es īrēju istabu uni-

«Startēt olimpiādē ir sarežģītāk,
nekā pieteikties stipendijai»
«Pieteikties Jelgavas novada pašvaldības stipendijai
ir nesalīdzināmi vienkāršāk, nekā startēt kādā fizikas, ķīmijas vai bioloģijas olimpiādē – droši to zinu
pēc paša pieredzes. Visus nepieciešamos dokumentus,
rīkojoties bez lielas steigas, savācu nedēļas laikā. Man
kā cilvēkam ar izteiktāku eksakto, nevis humanitāro
domāšanu visā pieteikšanās procesā sarežģītākais uzdevums bija uzrakstīt motivācijas vēstuli un eseju par
kādu no mecenātiem. Taču arī tas ir paveicams. Savukārt viss pārējais – arī intervija ar žūrijas komisijas
locekļiem – ir viegls, patīkams un uz rezultātu vērsts.
Esmu priecīgs, ka ar stipendiju varu ne vien nodrošināt
sev iztikšanu Rīgā, bet pat nedaudz atlicināt un iekrāt,» saka Artis Galvanovskis no Valgundes pagasta.
Absolvējot Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolu, Artis iestājās Latvijas
Universitātes Bioloģijas fakultātes bakalaura studiju programmā
«Bioloģija». «Studēju mikrobioloģiju un molekulāro bioloģiju,
kur šobrīd mani visvairāk interesē
biomedicīna. Jau pirmajā studiju

gadā man bija iespēja kā laborantam piedalīties pētījumu projektā
Latvijas Biomedicīnas pētījumu
un studiju centrā, kur tiek meklēti
jauni pretvēža terapijas risinājumi.
Šī joma mani patiesi aizrauj. Atrast
risinājumu, kas vēlāk var palīdzēt
miljoniem cilvēku ar smago diagno-

zi, ir ļoti motivējoši, un šajā virzienā
vēlos arī vēlāk turpināt savu darbu,»
atklāj A.Galvanovskis.
Pilnībā tikai studijām jaunietis
bija nodevies vien pirmos četrus
studiju mēnešus, vēlāk radusies
iespēja nokļūt Biomedicīnas pētījumu centrā, kur viņš vēlas darbu
turpināt. «Pirmo studiju gadu pabeidzu ar vidējo vērtējumu 8,3 balles.
Mani interesē zināšanas, ko gūstu
studijās, un aizrauj arī darbs pie pētījumiem. Tie viens otru papildina,
tādēļ darbs mācībām nekaitē, drīzāk
tikai bagātina tās ar praktisko pieredzi. Pretvēža terapijas un risinājumu
jomā vēlos strādāt arī nākotnē, tādēļ
šobrīd gūtā pieredze ir ārkārtīgi
nozīmīga,» vērtē A.Galvanovskis.
Puisis jau droši teic, ka pēc diviem gadiem, pabeidzot bakalaura
studiju programmu, sekos divi
gadi maģistrantūrā un, iespējams,

arī doktorantūrā. Jelgavas
novada pašvaldības stipendija viņam deva
iespēju bez
satraukumiem
par finansēm
sekmīgi sākt
studijas un
patstāvīgo dzīvi Rīgā. Turklāt
viņš iemācījies
savus tēriņus
plānot tā, lai
no pašvaldības
piešķirtās stipendijas vismaz
nelielu daļu
naudas varētu
novirzīt arī iekrājumu veidošanai.

versitātes kopmītnē, nevis atsevišķu
dzīvokli, maksa par to nebūt nav
maza, tāpat kā izmaksas par pārtiku
un sadzīvē nepieciešamām lietām. Ja
pašam ir jānopelna iztikai nepieciešamie līdzekļi, studijas nenovēršami
cieš. Esmu pateicīga gan ģimenei, kas
ierosināja pieteikties stipendijai, gan
arī Jelgavas novada pašvaldībai, kas
to piešķīra,» tā G.Poota. Stipendija
viņai krietni atviegloja iztikšanu arī
studiju laikā Spānijā, kur pagūts ne
vien sekmīgi nokārtot visu studiju
kursu, bet arī nedaudz paceļot.
Ņemot vērā savu pieredzi, jauniete
uz aktivitāti un katras sniegtās iespējas izmantošanu aicina arī ikvienu
Jelgavas novada vidusskolēnu. «Nekad neesmu jautājusi, kas stipendijas
konkursa žūriju mudināja nosliekties
par labu manai kandidatūrai – kā jau
sacīju, arī citi kandidāti bija ļoti labi.
Pašai šķiet, ka mana priekšrocība
varēja būt aktivitāte, ar kādu iesaistījos vidusskolas pašpārvaldē, skolas
un ārpusskolas aktivitātēs. Tādēļ arī
vidusskolēniem varu vien ieteikt būt
aktīviem un, protams, izmantot katru
iespēju, kas rodas,» tā G.Poota.
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Par Jelgavas novada teritorijas plānojumu
Jelgavas novada dome 28.08.2019. pieņēma lēmumu (sēdes protokols
Nr.15; 20.§.) «Par saistošo noteikumu Nr.6 «Jelgavas novada teritorijas
plānojuma 2019.–2033. gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi un grafiskā daļa» izdošanu.

14. septembrī aicina uz
Kultūras mantojuma dienām
No 12. līdz 15. septembrim
Latvijā tiks atzīmētas Eiropas Kultūras mantojuma
dienas, kurās šogad īpaša
uzmanība pievērsta restaurācijai. 14. septembrī šim
notikumam veltīti pasākumi
notiks arī Elejas muižas parkā, Tējas namiņā, Lielplatones muižā, restaurētajā
vešūzī un Blankenfeldes
muižā.
2019. gadā Eiropas Kultūras mantojuma dienu tēma «Restaurācija»
izvēlēta, lai pievērstu lielāku uzmanību
restaurācijas nozares un profesijas
attīstības nākotnes izaicinājumiem.
Tieši tāpēc Mantojuma dienu laikā aicina atskatīties uz restaurācijas nozares
sasniegumiem kopš neatkarības atjaunošanas, popularizējot labās prakses
piemērus – objektus, kuros veikta pētījumos balstīta, kvalitatīva, mūsdienu
mantojuma saglabāšanas filozofijai
atbilstoša restaurācija. Jelgavas novadā
Eiropas Kultūras mantojuma diena tiks
atzīmēta 14. septembrī, kad apmeklētājus gaidīs Elejas muižas parks, Elejas
Tējas namiņš, Lielplatones muiža un
vešūzis, kā arī Blankenfeldes muiža.
Tās ir vēsturiskās vietas Jelgavas novadā,
kas pēdējos gados piedzīvojušas lielākās
pārmaiņas.
Elejas muižas parkā 14. septembrī ikviens gaidīts no pulksten 11 līdz 13, kad
būs iespēja gida pavadībā doties ekskursijā pa muižas parku, apskatot pēdējo
gadu pārmaiņas. «Elejas muižas parks
pēdējo gadu laikā piedzīvojis lielas
pārmaiņas. Pagājušā gada nogalē tajā
atjaunotas vēsturiskās taciņas, parku
nesen papildinājusi skulptūra «Mīlestība» un interaktīvs objekts «Saruna»,
tāpat parka teritorijā ir atjaunots tiltiņš
uz pussalu. Bet šovasar tur izvietotas
divas jaunas informatīvas norādes par
parkā atrodamajiem objektiem. Šajā
dienā gribam ciemiņus iepazīstināt ar
visu jauno, aicinot doties bezmaksas
ekskursijā gida pavadībā,» stāsta Ele-

Atjauno ceļa segumu no
Kalnciema līdz Kūdrai

Augustā sākās būvdarbi
uz autoceļa Kalnciems–
Kūdra (P101) visā tā
garumā – no Liepājas
jas Tūrisma punkta vadītāja Kristīna
šosejas (A9) līdz Ventspils
Jankoviča-Zumente, piebilstot, ka
šosejai (A10).
pēc ekskursijas interesenti tiks aicināti
apskatīt arī Elejas Tējas namiņu, kurā
varēs nobaudīt tēju. Dalība pasākumā
ir bez maksas, un tam iepriekš nav
jāpiesakās.
Bet Lielplatones muižā un restaurētajā vešūzī 14. septembrī viesi tiks gaidīti
no pulksten 14 līdz 17. «Šajā laikā aicinām gida pavadībā doties ekskursijā pa
Lielplatones muižu, iepazīstot muižas
vēsturi un reizē uzzinot par pārmaiņām,
ko tā piedzīvojusi pēdējos divos gados.
Tāpat no pulksten 14 līdz 17 darbosies
muižai blakus esošais vešūzis, kurā
interesenti varēs gan redzēt vešerieņu
darbu, gan arī paši pamēģināt mazgāt
veļu, kā to darīja 18. un 19. gadsimtā.
Amatu ierādīs trīs vešerienes,» stāsta
Lielplatones Tūrisma informācijas
punkta vadītāja Ingūna Pranka, norādot, ka ieeja Lielplatones muižā un
arī vešūzī šajā dienā ir bez maksas un
interesentiem iepriekš nav jāpiesakās.
Savukārt Blankenfeldes muiža 14.
septembrī pulksten 12 un 15 piedāvā
ekskursiju gida pavadībā kungu mājā,
kur varēs iepazīties ar arhitektūru un
interjera elementiem. «Pēc ilgāka laika apmeklētājus ekskursijā plānojam
ielaist arī kungu mājas pagrabā,» stāsta
muižas saimnieks Valdis Jākobsons. Bet
no pulksten 14 līdz 17 ikviens interesents var doties individuālā ekskursijā
pa muižas teritoriju, iepazīstoties ar
veiktajiem restaurācijas darbiem.
«Pēdējos gados muiža piedzīvojusi
lielas pārmaiņas – esam restaurējuši
stalli, vārtu māju, vienu no paviljoniem,
saveduši kārtībā saimniecības māju no
ārpuses, tāpat izmaiņas ir arī muižas
parkā,» piebilst muižas saimnieks, norādot, ka apmeklētāji Eiropas Kultūras
mantojuma dienā varēs apmeklēt arī
Zvanu muzeju un muižas svinību zāli.
Tāpat šajā dienā būs iespēja nodegustēt
muižā ražoto produkciju un to iegādāties. Ekskursija un muižas apskate ir
bez maksas, bet degustācijas – maksas
pakalpojums.

JELGAVAS NOVADA DOME ŠĀ GADA 31. JŪLIJĀ
APSTIPRINĀJA ZEMES NOMAS PAKALPOJUMA
MAKSAS CENRĀDI, AR KURU NOTEIKTA ZEMES
NOMAS PAKALPOJUMA MAKSA GADĀ
LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMĒM PAR 1 HEKTĀRU.
2018. gada 1. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.350 «Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi», kuros noteikts, ka neapbūvēta pašvaldības zeme iznomājama, rīkojot nomas tiesību izsoli. Savukārt
nomas maksa nosakāma pēc pašvaldības domes apstiprināta zemes nomas
pakalpojumu maksas cenrāža, kas balstīts uz sertificēta vērtētāja atzinumu
par vidējo tirgus nomas maksu konkrētā pagastā. Noteikumi paredz, ka jaunā
zemes nomas maksas noteikšanas kārtība piemērojama, slēdzot jaunus zemes
nomas līgumus, kā arī pārskatot jau spēkā esošos zemes nomas līgumus.
Atbilstoši noteikumiem arī izstrādāts un apstiprināts Jelgavas novada pašvaldības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādis.
Lauksaimniecības zemes kvalitatīvais
novērtējums (balles)*

1 ha zemes nomas
maksa gadā
(EUR, bez PVN)

līdz 39

40

40–49

84

50–59

147

60 un vairāk

165

*Informācija par zemes vienību vidējo svērto lauksaimniecībā izmantojamās
zemes kvalitatīvo novērtējumu iegūstama Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv (bezmaksas pakalpojums).
Teritorijām ar īpašiem nosacījumiem (īpaši aizsargājamās dabas teritorijas,
applūstošas teritorijas) apstiprinātā zemes nomas maksa gadā par 1 ha ir
28 EUR (bez PVN).
Vēršam uzmanību, ka apstiprinātais nomas maksas cenrādis neattiecas uz
zemes reformas laikā neizpirktām lauksaimniecības zemēm un personiskajām palīgsaimniecībām iznomātajām zemēm, ja šī zeme netiek izmantota
saimnieciskās darbības veikšanai.
Jaunā kārtība tiks piemērota par periodu no 2019. gada 1. oktobra.
Informācija par domes lēmumu publicēta mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv 01.08.2019.

Šobrīd būvdarbu posmi, kur
sākusies vecā asfalta frēzēšana, aprīkoti ar luksoforiem, un tur noteikts
ātruma ierobežojums 50 kilometri
stundā. Kā informē VAS «Latvijas
valsts ceļi», uz autoceļa paredzēta
seguma atjaunošana, bet posmā,
kur tas vistuvāk pieiet Tīreļpurvam
(5,6.–6,03. kilometrs) un ir vissliktākajā tehniskajā stāvoklī, tiks veikta
segas pārbūve ar jaunu šķembu
kārtu un divām kārtām asfalta.
Pārējā ceļa daļā pēc izlīdzinošās
asfalta kārtas ieklāšanas tiks veikta
virsmas apstrāde.
Būvdarbus veic SIA «Saldus ceļinieks» par līgumcenu 2,26 miljoni
eiro (ar PVN), ko finansē no valsts
budžeta. Saskaņā ar līgumu būvdarbiem atvēlētas 110 kalendārās
dienas, un tos pabeigs nākamajā
būvdarbu sezonā.

Apmāca mentorus un iesaista praktiskās mācībās
cilvēkus ar īpašām vajadzībām
Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar Lietuvas
pašvaldībām Anīkščos un
Panevēžā, iesaistoties vienotā projektā, cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām īsteno
mentora vadītas nodarbības
un apmācības, lai sniegtu
plašāku dzīves potenciālu
viņu praktiskajām iespējām
ikdienā.
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītais projekts
«Personu ar speciālām vajadzībām
iekļaušana darba tirgū» norit jau no
pagājušā gada februāra. Kopš projekta
ieviešanas visās trīs sadarbības pašvaldībās kopumā ir apmācīti 40 mentori
(15 Jelgavas novadā, tikpat Anīkšķos
un 10 personas Panevēžā), kas palīdzēs
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām caur
noteiktām prasmēm un darbībām iegūt
vispusīgāku skatījumu uz iespējām tās
likt lietā un attīstīt. Mentoru mērķis ir
stiprināt šo cilvēku motivāciju un veicināt
aktīvu rīcību.
Projekta gaitā ir iegādāts aprīkojums
darbnīcām dažādu prasmju izkopšanai,
un projektā iesaistītie dalībnieki kopā ar
mentoriem kopš maija darbojas radošās

darbnīcās, kas organizētas gan Jelgavas
novadā, gan Anīkščos. Piemēram, gan
jūlijā, gan augustā Anīkšķu Mākslas inkubatorā cilvēki – kopumā 22 dalībnieki
–, darbojoties nelielās grupās, apguva
dažādas glezniecības, zīda apgleznošanas, zīmēšanas un rotāšanas tehnikas,
keramikas prasmes. Savukārt Jelgavas
novada aktivitāšu centros noritēja tādas
darbnīcas, kas saistītas ar šūšanu, ādas
apstrādi, kulinārijas prasmēm, un tur
piedalījušies kopumā 29 cilvēki. Turklāt
viens no uzņēmumiem, kas iesaistījās
projekta apmācību norisē, bija SIA
«Zekants» – pupu kraukšķu ražotājs,
kas cilvēkus ar īpašām vajadzībām iesaista apmācībās saražotās produkcijas
iepakošanā.
Tuvojoties rudenim, vēl plānotas
nodarbības grafiskajā dizainā un inter
aktīvi radošajā dizainā, izmantojot 3D
tehnoloģijas. Jāpiebilst, ka nodarbības
turpināsies arī projekta 4. ieviešanas
periodā, kā arī pēc projekta noslēguma.
Kā viens no noderīgiem instrumentiem mentoru darbā cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām projekta gaitā top rokasgrāmata, savukārt jau nākamā gada sākumā
plānota projekta noslēguma konference
Anīkščos ar mērķi veidot pārrobežu
sadarbības tīklu, lai ieinteresētās pu-

ses – gan pašvaldības, gan nevalstiskās
organizācijas, kas sastrādājas un iesaista
aktivitātēs personas ar īpašām vajadzībām, – iepazītos ar projektā izstrādāto
pieeju un metodiku sociālās iekļaušanas
pasākumiem darba tirgū.
Pašlaik noslēdzas projekta 3. etaps,
un darba grupa par sasniegumiem,
jau paveikto un vēl plānoto projekta
aktivitātēs augustā tikās Panevēžā. Projekta norise plānota līdz nākamā gada
janvāra beigām. Tā vadošais partneris ir
Anīkšču Mākslas inkubators, sadarbības
partneri ir Panevēžas Uzņēmējdarbības
konsultāciju centrs un Jelgavas novada
pašvaldība. Kopējās projekta izmaksas
ir 247 330 eiro, kur programmas finansējums ir 85 procentu apmērā jeb 50
090,50 eiro: Jelgavas novada pašvaldības
projekta daļa – 58 930 eiro, no tās programmas finansējums 85 procenti jeb 50
090,50 eiro; Jelgavas novada pašvaldības
finansējums – 10 procenti jeb 5893 eiro,
bet valsts līdzfinansējums – pieci procenti
jeb 2946,50 eiro.
Projekta rezultātā būs tapusi metodoloģija individuāli pielāgojamai apmācību
sistēmai, apmācīti 40 mentori, kuri sagatavos 80 personas ar īpašām vajadzībām
profesijās mākslas un amatniecības
jomās vai arī darbam uzņēmumos.

Jelgavas Biznesa inkubators uzņem jaunus dalībniekus
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA)
Jelgavas Biznesa inkubators
uzsācis 2019. gada rudens
uzņemšanu un aicina jaunos
uzņēmējus un biznesa ideju
autorus pieteikties pirmsinkubācijas vai inkubācijas
programmai.
Līdz 20. septembrim ir atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai pirmsinkubācijas un inkubācijas programmā visos
15 LIAA biznesa inkubatoros Latvijā,
tostarp Jelgavas. Atbalsta programmām
var pieteikties fiziskas personas un
uzņēmumi, kas nav reģistrēti ilgāk par
trim gadiem.
Pieteikumu var iesniegt klātienē
Jelgavas Biznesa inkubatorā vai arī
elektroniski parakstītu pieteikumu
nosūtot pa e-pastu liaa@liaa.gov.lv līdz
20. septembra pulksten 23.59.
Pirmsinkubācijas programma ir piemērota gan fiziskām, gan juridiskām
personām, kuras vēlas izvērtēt savas
biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu mēne-

šu garumā tā sniedz dalībniekiem visu
nepieciešamo savas biznesa idejas attīstīšanai – aprīkotas darba telpas, mentoru
un citu uzņēmēju atbalstu, seminārus
un mācības par dažādām uzņēmējiem
saistošām tēmām, kas palīdz risināt viņu
biznesa izaicinājumus, kā arī vērtīgus
kontaktus un dalību lielākajā jauno
uzņēmēju kopienā Latvijā.
Inkubācijas programmā papildus
pirmsinkubācijas atbalstam dalībnieks
saņem 50 procentu līdzfinansējumu
biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai,
telpu nomai, dizainam, mārketingam,
tehnoloģiskajām konsultācijām un
prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām. Tāpat iespējams
iegūt grantu līdz 10 000 eiro pakalpojumu izmaksu segšanai un līdz 5000
eiro ražošanas iekārtu un izejmateriālu
izmaksu segšanai.
Papildu informācija par sniegtajiem
pakalpojumiem, atbalsta iespējām
biznesa idejas vai uzņēmējdarbības attīstībai un uzņemšanas kārtību var iegūt,
sazinoties ar LIAA Jelgavas Biznesa

inkubatoru pa e-pastu jelgava@liaa.gov.
lv vai tālruni 62400909.
Pašlaik Jelgavas Biznesa inkubatorā
ir 45 dalībnieki – biznesa ideju autori un
uzņēmumi. No tiem 15 pirmsinkubācijas
programmā pārbauda savas biznesa
idejas dzīvotspēju, bet 30 dalībnieki ir
uzņemti inkubācijas programmā. Kopš
LIAA biznesa inkubatoru izveides
pirmsinkubācijas programmu sešu
mēnešu garumā Jelgavas Biznesa inkubatorā ir izgājuši 86 biznesa ideju autori.
LIAA biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību,
nodrošināt fiziskas personas un uzņēmumus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai
vai idejas attīstīšanai nepieciešamo vidi,
koprades telpu, jauno uzņēmēju kopienu, konsultācijām, mācībām, tīklošanās
pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu
un līdzfinansējumu biznesa attīstībai.
LIAA biznesa inkubatori tiek finansēti
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projektā «Reģionālie biznesa inkubatori
un radošo industriju inkubators».

PAGASTU ZIŅAS

Kārļa Ulmaņa stipendiāte –
Līga Mediņa no Līvbērzes
1. septembrī Dobeles novada muzejā «Pikšas» tradicionāli, sagaidot bijušā Valsts
prezidenta un Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa dzimšanas dienu, LLU studentiem
tiek pasniegtas K.Ulmaņa
stipendijas. Šogad stipendiju
saņēmusi arī Līga Mediņa
no Līvbērzes pagasta.
Kā informē LLU, šogad par K.Ulmaņa stipendiātēm kļuva trīs studentes:
L.Mediņa, Amanda Bernharde un Rita
Kaķe. Viņas piepulcējušās tiem 104
K.Ulmaņa stipendiātiem, kuri stipendijas kā LLU studenti saņēmuši jau kopš
20. gadsimta 90. gadu sākuma. Jaunajām stipendiātēm stipendijas apliecību
«Pikšās» pasniedza LLU rektore Irina
Pilvere un LLU Padomnieku konventa
pārstāvis Armands Krauze.
L.Mediņa ir Vides un būvzinātņu
fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas
«Zemes ierīcība un mērniecība» 2.
kursa studente. Viņa ir no Līvbērzes
pagasta, kur palīdz piemājas saimniecībā «Mediņi». Stipendiāte mācījusies
Jelgavas Valsts ģimnāzijā un LLU studē

ar ļoti labām sekmēm, uzrādot vidējo
atzīmi 9,3 balles, aktīvi piedalās dažādos
LLU pasākumos, apmeklējusi LLU
sadarbības augstskolas Baltijas valstīs,
savukārt skolas laikā bijusi Jelgavas
Valsts ģimnāzijas skolēnu prezidente un
volejbola komandas dalībniece. Stipendijas konkursā L.Mediņa piedalījusies,
izstrādājot pētījumu «Kārļa Ulmaņa
dzīves un piemiņas vietas», kurā izpētīja
un apkopoja daļu no K.Ulmaņa dzīves
un piemiņas vietām, kā arī izstrādāja
interneta vietni, kurā iespējams ievietot
informāciju par piemiņas vietām. «Vēlmi uzzināt par Kārļa Ulmaņa dzīves
un piemiņas vietām raisīja fakts, ka
pati savu mūžu esmu pavadījusi piecu
kilometru attālumā no Ulmaņa dzimtajām mājām, kā arī saskatu līdzību viņa
uzskatos ar savējiem,» par tēmas izvēli
stāsta studente.
Jāpiebilst, ka K.Ulmaņa stipendija ir
LLU izveidota stipendiju programma,
lai atbalstītu izcilus studentus, kuriem ir
labas sekmes studijās, aktīva sabiedriskā
darbība un kuri pievērsušies zinātniski
pētnieciskā darba izstrādei par K.Ulmaņa dzīves un darbības laiku. Stipendija
tiek piešķirta uz 10 mēnešiem, un tās
apmērs ir 190 eiro mēnesī.
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Svētē atklāj vēl vienu
pirmsskolas grupu
FOTO: 2. septembrī Svētes
pamatskolā jauno mācību
gadu atklāja teju 160 skolēnu
un tikpat daudz pirmsskolas
audzēkņu. Tā kā pirmsskolas
vecuma grupās pēdējos gadus novērots īpaši liels bērnu
skaits, skolā šogad atvērta
vēl viena papildu grupiņa. Tādējādi šobrīd Svētes pagastā
ar pirmsskolas apmācību ir
nodrošināti visi bērni. Kopā ar
mazajiem jauno grupiņu svinīgi atklāja Jelgavas novada
domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune un Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa.

Disku golfa sacensības jauniešiem
Jelgavas novada jaunieši 13–25 gadu vecumā
aicināti pieteikties disku
golfa sacensībām. Tās 13.
septembrī pulksten 16
norisināsies Vilcē, «DiscGolfPark» Madaru ielā 4.
Pēc sacensībām plānota
pastaiga pa Barona taku
kopā ar gidu un pikniks
Zaķu pļavā.
Disku golfs ir ārpustelpu sporta
spēle, kurā spēlētājam lidojošais
disks jāiemet īpašā grozā. Uzdevums, līdzīgi kā tradicionālajā golfā,
ir nonākt pie mērķa (groza) ar pēc

iespējas mazāku metienu skaitu.
Sacensības organizē Jelgavas
novada jaunatnes lietu koordinatore Dina Rusteiko, un to mērķis
ir veicināt un popularizēt veselīgu
un aktīvu dzīvesveidu. Sacensības
ir individuālas, un tajās tiks vērtēti
jaunieši vecuma grupā no 13 līdz 18
gadiem (atsevišķi meitenes un zēni)
un no 19 līdz 25 gadiem (atsevišķi
meitenes un zēni).
Dalībniekiem, kuri nav sasnieguši
18 gadu vecumu, uz pasākumu līdzi
jāņem vecāku atļauja. Tās forma
pieejama Jelgavas novada mājaslapā www.jelgavasnovads.lv, taču
atļauja var būt rakstīta arī brīvā

formā ar vecāku parakstu.
Reģistrēšanās sacensībām sāksies
pulksten 15. Pulksten 16 būs atklāšana, savukārt pašas disku mešanas
sacensības plānotas līdz pulksten
18, kad notiks arī uzvarētāju apbalvošana. Ap pulksten 18.30 būs
iespēja doties pastaigā pa Barona
taku kopā ar gidi Aivu Ozoliņu, bet
noslēgumā, no pulksten 19.30 līdz
22, būs pikniks Zaķu pļavā.
Papildu informāciju par sacensībām var iegūt pa e-pastu dina.
rusteiko@jelgavasnovads.lv vai pa
tālruni 25713538 (Dina). Pieteikšanās sacensībām – pie jauniešu
koordinatoriem.

Salidojums Kalnciema vidusskolā
Kalnciema vidusskola 21.
septembrī ielūdz uz skolas
salidojumu un Kalnciema
skolas 180 gadu jubileju.

VAKANCES
AMATA NOSAUKUMS

Mūzikas skolotājs(-a)

DARBA SLODZE

22 stundas

ALGA (STUNDAS LIKME VAI PILNAS 750 EUR.
SLODZES LIKME, VAI MĒNEŠALGA) Pilnas slodzes likme (30 stundas)
DARBAVIETA,
IESTĀDES NOSAUKUMS

Lielplatones
pamatskola-atbalsta centrs

IESTĀDES REĢISTRĀCIJAS NUMURS Jelgavas novada pašvaldība,
reģ.Nr.LV90009118031
DARBAVIETAS ADRESE

«Lielplatones skola», Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022, Latvija

Jelgavas novada pašvaldības Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra
vadība aicina darbā uz noteiktu laiku mūzikas skolotāju.
Prasības:
• izglītība atbilst 2017. gada 28. oktobra MK noteikumu Nr.662 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju
un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību» prasībām;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī
PIETEIKUMU IESŪTĪŠANAS TERMIŅŠ

15.09.2019.

KONTAKTI

Pieteikties, CV sūtot pa e-pastu
andris.urbans@jelgavasnovads.lv.
Tālrunis 63061940, 63061925,
28710735

AMATA NOSAUKUMS

Apkopējs(-a)

DARBA SLODZE

0,6 likmes

ALGA (STUNDAS LIKME VAI PILNAS
258 EUR
SLODZES LIKME, VAI MĒNEŠALGA)
DARBAVIETA

Lielplatones
pamatskola-atbalsta centrs

IESTĀDES REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Jelgavas novada pašvaldība,
reģ.Nr.LV90009118031

DARBAVIETAS ADRESE

«Lielplatones skola», Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022, Latvija

Jelgavas novada pašvaldības Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra
vadība aicina darbā uz noteiktu laiku apkopēju.
Prasības:
• derīga personas medicīniskā grāmatiņa vai ģimenes ārsta izziņa;
• nedrīkst būt sodīta persona, kam spēkā esošie normatīvie akti liedz
strādāt ar bērniem
PIETEIKUMU IESŪTĪŠANAS TERMIŅŠ

26.08.2019.

KONTAKTI

Pieteikties, CV sūtot pa e-pastu
andris.urbans@jelgavasnovads.lv.
Tālrunis 63061940, 63061925,
28710735

Svētku diena sāksies pulksten 15 ar
jubilejas svētbrīdi Kalnciema-Klīves
evaņģēliski luteriskajā baznīcā, un
tajā kalpos Kalnciema-Klīves un Jelgavas Svētās Annas luterāņu draudzes
mācītājs Kaspars Kovaļovs, kā arī
Kalnciema-Klīves un Bērzes luterāņu
draudzes ērģelnieks Dāvis Beitlers.
Savukārt pulksten 15.30 ikviens
ir aicināts uz tikšanos ar grāmatas
«Gaismas pils meža ielokā» autoru
D.Beitleru. Tikšanos ar interesentiem
skolai veltītās grāmatas autors D.Beitlers iecerējis kā sarunu par grāmatu,
aicinot klātesošos uz pārdomām
un domu apmaiņu, nevis statisku
klausīšanos autora stāstījumā, jo
viss būtiskais, ko autors par grāmatu
varētu pateikt, jau savulaik ir atklāts
pašas grāmatas priekšvārdā. Grāmata
iznāca 2015. gada rudenī, atzīmējot
180 gadus kopš izglītības aizsākumiem
Kalnciema apkārtnē, un oficiāli vairs
nav nopērkama.
Salidojuma dalībnieku reģistrācija
sāksies pulksten 16, kam pulksten 17
sekos svinīgais pasākums Valgundes
sporta hallē pie Kalnciema vidusskolas, bet pulksten 19 pasākuma
dalībnieki būs aicināti uz kopbildes
iemūžināšanu.
Pulksten 19.30 klases pulcēsies
Kalnciema vidusskolas telpās, bet
vakara daļā – no pulksten 21 – paredzēta sadziedāšanās un balle ar
grupu «Laikā pirms» skolas aktu zālē,
starpbrīžos – karaoke. Tāpat svētkos
no pulksten 19 līdz 23 darbosies
fotostūrītis. Savukārt no pulksten 20
līdz 22 skolas muzejā varēs kavēties
videoatmiņās par savu skolu, bet no
pulksten 22 līdz 22.30 būs draudzības
ugunskurs un skolas dienu dziesmas.
Vēl līdz salidojumam Kalnciema
vidusskola absolventus aicina iesaistīties un kopā radīt skolas moto.
«Tā kā visus skolas simbolus (himnu,
logo) ir veidojuši absolventi vai skolas
pedagogi, vēlamies ar jūsu palīdzību

radīt arī skolas moto. Aicinām jūs
izdomāt skolas moto, kurš sastāvētu
no 2–5 vārdiem, piemēram, kā Jelgavas novada moto «Stabilai nākotnei»
vai pilsētas «Pilsēta izaugsmei», un
atsūtīt to videoformātā vai rakstiski.
Vēlams norādīt savu vārdu, uzvārdu,
pašreizējo nodarbošanos un izlaiduma gadu,» tā Kalnciema vidusskolas
vadība.
Tāpat līdz salidojumam skolas
absolventi ir aicināti ievietot uz virtuālās sienas īsus apsveikuma video
skolai, vēlams, norādot savu vārdu,
uzvārdu, pašreizējo nodarbošanos un
izlaiduma gadu.
Gan skolas moto, gan virtuālos
apsveikumus var ievietot skolas
mājaslapā www.kalnciemavsk.lv izveidotajā saitē.
D.Beitlers, kurš apkopojis skolas
vēsturi, raksta, ka Kalnciema skola
dibināta 1839. gadā kā Kalnciema
pagasta tautskola, 1955. gadā ieguvusi
vidusskolas statusu. Kalnciema skolas
galvenā ēka celta 1922.–1925. gadā
pēc arhitektu V.Feizaka un K.Bikšes
būvplāna un ir ievērojams historisma
stila arhitektūras piemineklis, viena
no pirmajām jaunuzceltajām skolu
ēkām Latvijā pēc Pirmā pasaules
kara un Latvijas Neatkarības kara. 20.
gadsimta 60. gados skolas kompleksu
papildināja vairākas jaunas ēkas, bet
2013. gadā pie skolas atklāja Valgundes sporta halli.
Kalnciema skolā darbojušies un
vēl aizvien darbojas izcili pedagogi,
kuru vidū ir vairāki mācību līdzekļu
un programmu autori, plaši pazīstami
metodiķi un starptautisku pedagogu
semināru dalībnieki (Irēna Freimane,
Ginta Avotiņa u.c.), arī vairāki ievērojami mākslinieki – gleznotāji Silvija
Meškone un Gunārs Ezernieks, metālmākslinieki Mārtiņš Karols, Jānis
Čakstiņš, Solveiga Čakstiņa, fotogrāfs
un mūziķis Indars Grasbergs un
citi. Aizvadītā gadsimta 80. gados
Kalnciema vidusskola kļuva par
republikas mēroga bāzes skolu tam
laikam modernāko mācību tehnisko
līdzekļu izmantošanā – skolu apmeklēja pedagogi un skolu vadītāji no

visas Latvijas, skolotāji vadīja atklātās
stundas televīzijā.
Ne mazāk izcili bijuši skolas sasniegumi ārpusklases darbā. Padomju laikā kalnciemnieki pārstāvēja
Jelgavas rajonu daudzās tūrisma,
ugunsdzēsības un militārajās sacensībās republikā, ilgstoši veidoja rajona
volejbola izlašu kodolu, vairojot arī
Murjāņu Sporta skolas laureātu pulku
pat Vissavienības un Eiropas mēroga
volejbola sacensībās, tāpat skolā
kādu laiku darbojās vidusskolēnu
instrumentālais ansamblis (orķestris),
pamatskolas skolēni dejoja baletu,
bet skolas zēnu koris ticis atzīts par
labāko Latvijā. Ne velti jau 60. gados
skola tika iekļauta republikas parādes
skolu skaitā un uzņēma dažnedažādas
ārvalstu (padomju zemju) delegācijas.
21. gadsimtā skolas atpazīstamību
starptautiskā līmenī veicinājuši izcilie sasniegumi Jaunsardzes kustībā,
draudzība ar Vācu karakalpu kopēju apvienības Brēmenes nodaļu,
iesaistīšanas Ekoskolu programmā
un starpvalstu skolēnu apmaiņas
programmās.
Tāpat skola var lepoties ar saviem
absolventiem – zināmiem kultūras
un zinātnes darbiniekiem, ārstiem,
veiksmīgiem uzņēmējiem, augstām
amatpersonām. Piemēram, skolu beidzis Eiropā augsti novērtētais etnogrāfs Ziedonis Ligers (afrikānists un
eģiptologs, profesors Francijā, vairāku
desmitu grāmatu, daudzu zinātnisku
rakstu autors), bibliogrāfs un latviešu
periodikas bibliogrāfijas pamatlicējs
Augusts Ginters, ledlauža «Krišjānis
Valdemārs» galvenais līdzautors inženieris Voldemārs Šmulders, militārie
darbinieki Kārlis Sprancis, Andrejs
Pekka, Fēlikss Jaunzemis, starpkaru
Latvijas laika Saeimas deputāts un sabiedriskais darbinieks mācītājs Jēkabs
Ķullītis, Zviedrijā zināmais arhitekts
Alfrēds Ginters, gleznotājs Raimonds
Ginters, horeogrāfi Osvalds Štrauss
un Vilis Ozols, ilggadējais Rīgas Leļļu
teātra aktieris Jānis Ķekars, ilggadējā
VEF Kultūras pils direktore Ženija
Katkovska, Liepājas teātra aktieris
Juris Āboliņš un daudzi citi.
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NOTIKUMI
Pasākumi

Elejā

 19. septembrī pulksten 17 – seminārs «Pārdot ar prieku». Sarunu temati:
domu spēks – risinām klienta problēmas; laimes sajūta pārdodot; darbs ar
klientu – ārējais izskats, gaita un žestu valoda; atbildes gūšana – kā sarunāties
ar cilvēkiem, zinot viņu ārējo izskatu; mācība par cilvēka ārējo izskatu, seju un
mīmiku; oratora prasmes – atslēga veiksmīgai komunikācijai; darbs internetā – Etsy.com, Depop, Instagram. Vadīs lektore Sandra Zeltiņa (saieta namā).

Glūdā 			

 Līdz 30. septembrim – Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu gleznu diplomdarbu izstāde «Radīts no sirds»; grāmatu izstāde «Skaistāk
ilustrētās bilžu grāmatas bērniem». Apmeklētāji aicināti piedalīties vērtēšanā
(Nākotnes bibliotēkā).
 28. septembrī pulksten 18 – Nākotnes bibliotēkas rīkots Liepājas teātra
aktrises Sigitas Jevgļevskas un Māra Kupča dzejkoncerts «Grēcinieka lūgšana».
Ieeja – bez maksas (Nākotnes k/n).

Dzejas dienās – tikšanās ar
autoriem, mūziķiem un konkurss
FOTO: Dzejas dienu ieskaņā – 12. septembrī pulksten 18 – Zaļenieku kultūras nama kamīnzālē notiks dziesminieka Kārļa
Kazāka, kurš vasaras sākumā uzstājās Elejas Tējas namiņā,
muzikāli literārais vakars. Tajā skanēs gan dzeja, gan dziesmas.
Foto: Kristīne Kode
Ieeja pasākumā – bez maksas.

Jaunsvirlaukā

 IKSC «Līdumi» kolektīvi atsāk darbību un gaida jaunus dalībniekus! Sīkāk
interesēties pa tālruni 27231143 vai pie kolektīvu vadītājiem.
 13., 20. un 27. septembrī pulksten 16 – radošās nodarbības bērniem «Dabas
materiāli rokdarbos». Pieteikties pa tālruni 26955286 (Jeļena). Dalība – bez
maksas (aktivitāšu centrā «Dzirnieki» («Jaunlīdumos»)).
 17. septembrī pulksten 16 – pozitīvas domāšanas seminārs «Tava laimes
formula». Nodarbību vadīs lektore Dace Meija. Sīkāka informācija un pieteikšanās – pa tālruni 26955286 (Jeļena). Ieeja – bez maksas (aktivitāšu centrā
«Dzirnieki» («Jaunlīdumos»)).
 19. septembrī pulksten 8 – izglītojošā ekskursija «Saldus novads – medus
piliens Kurzemē». Sīkāka informācija un pieteikšanās – līdz 15. septembrim pa
tālruni 26955286 (Jeļena).
 23. septembrī pulksten 18 – radošā darbnīca «Rudens telpu dekoru izgatavošana». Pieteikties pa tālruni 26955286 (Jeļena). Dalība – bez maksas (aktivitāšu
centrā «Dzirnieki» («Jaunlīdumos»)).
 25. septembrī pulksten 13 – lekcija «Koku dziednieciskais spēks». Nodarbību
vadīs dziedniece Daiga Brila. Būs iespēja iegādāties dažādas rotas un produktus veselībai un skaistumam. Sīkāka informācija un pieteikšanās – pa tālruni
26955286 (Jeļena) (aktivitāšu centrā «Dzirnieki» («Jaunlīdumos»)).
 Līdz 30. septembrim – Līgas Mickēvičas lielformāta mandalu izstāde «Sajūtu
saules». Ieeja – bez maksas (IKSC «Līdumi»).
 20. septembrī pulksten 19 – stand-up komēdija «Humors pa latviski». Autors
un izpildītājs – Maksims Trivaškevičs. Ieeja – 2 € (IKSC «Līdumi»).
 28. septembrī pulksten 19 – sezonas atklāšanas pasākums «Visi ceļi ved uz
mājām» (Staļģenes sporta hallē).

Kalnciemā

 18. septembrī pulksten 16 – pavadot Dzejas dienas, pasākums «Domājot
par Čaku» – Aleksandra Čaka dzeja aktiera Ivara Barkovska izpildījumā (Kalnciema k/n).

Lielplatonē

 13. septembrī pulksten 18 – Dzejas dienām veltīta literāri muzikāla tikšanās
un grāmatas prezentācija: Anrijs Kārkliņš «Manis stādītais desmit koku mežs».
Ieeja – bez maksas (Lielplatones muižas zālē).

Līvbērzē

 Septembrī – izstādes «Tautas vēstures lappuses. Kārlim Ulmanim – 142» un
«Skolas tematika literatūrā» (Līvbērzes bibliotēkā).

Platonē

 Lielvircavas kultūras nams aicina pievienoties vokālajai grupai «Savējie»,
vadītāja I.Indrikova, nodarbības pirmdienās no pulksten 20; bērnu ansamblim
«Ķipari», vadītāja I.Indrikova, mēģinājumi pirmdienās no pulksten 18; vidējās
paaudzes deju kolektīvam «Laimes Pali», vadītāja L.Lapšina, mēģinājumi otrdienās un ceturtdienās no pulksten 19.50; senioru deju kolektīvam «Saulessvece»,
vadītājs I.Pauniņš, mēģinājumi otrdienās un ceturtdienās no pulksten 12.30;
bērnu deju kolektīvam «Zelta gabaliņi», vadītāja A.Johansone, mēģinājumi
otrdienās no pulksten 18; līnijdeju kolektīvam «Side Step», vadītāja A.Johansone, mēģinājumi otrdienās no pulksten 19; lietišķās mākslas un rokdarbu
pulciņam, vadītāja Z.Kursīte, nodarbības trešdienās no pulksten 18; jauktajam
korim «Sidrabe», diriģents G.Pavilons, mēģinājumi otrdienās no pulksten 19.

Svētē

 Līdz 13. septembrim – Svētes iedzīvotāji aicināti iesniegt savu dzeju konkursam Svētes pagasta bibliotēkā. No 16. līdz 30. septembrim bibliotēkas
apmeklētājiem būs iespēja nobalsot par iesniegtajiem darbiem. Visatzinīgāk
novērtēto darbu autoriem tiks pasniegtas pārsteiguma dāvaniņas no bibliotēkas
(Svētes bibliotēkā).
 17. septembrī pulksten 10 – dzejas meistarklase bērniem «Mans. Dzejolis.
Top.». Izzinoša un radoša nodarbība bērniem, vada Dana Gintere (Svētes
bibliotēkā).
 28. septembrī no pulksten 21 līdz 2 – sezonas atklāšanas balle ar latgaļu
grupu «Ginc un es». Ieeja – 5 €, no 18 gadiem. Galdiņu pieteikt pa tālruni
27234198 (Sandra) (Jēkabnieku k/n).
 Aicinām pieteikties jaunus dalībniekus Svētes amatiermākslas kolektīvos:
senioru deju kolektīvā «Brūklenājs», vidējās paaudzes deju kolektīvā «Svēte»,
sieviešu vokālajā ansamblī «Nianse», amatierteātrī un folkloras kopā «Dālava».
Sīkāka informācija pa tālruni 27234198 (Sandra).

Sesavā

 21. septembrī pulksten 12 – pasākums bērniem «Rudentiņš, bagāts vīrs».
Piedalīsimies pasaules talkas koku stādīšanas akcijā «Laimes koks», iestādot
savu laimes koku pie tautas nama. Draiskosimies tautas namā disko ritmos,
iesim rotaļās. Kopīgi veidosim ražas izstādi ar jūsu līdzi paņemtajiem darbiņiem.
Radošas pārrunas ar vecākiem «Ko vēlamies savā pagastā kultūras dzīvē».
Ieeja – bez maksas (Bērvircavas t/n).

Valgundē, IKSC «Avoti»

 18. septembrī pulksten 18 – pastaliņu izgatavošanas meistarklase ar Irinu
Kokmani.
 20. septembrī pulksten 19 – Kalnciema amatierteātra izrāde: E.Hafere
«Kartupeļu talka». Transports: pulksten 18.20 no Tīreļu DUS, pulksten 18.45
no a/p «Vītoliņi».
 27. septembrī no pulksten 19 līdz 21 – IKSC «Avoti» jubilejas pārsteigumu
vakars koncertprogrammā «Vai tu atnāksi, kad mums vairs nebūs sešpadsmit?».
Ieeja – bez maksas. Transports: pulksten 18.20 no Tīreļu DUS, pulksten 18.45
no a/p «Vītoliņi».
 27. septembrī no pulksten 21.30 līdz 2 – sezonas atklāšanas ballīte ar grupu
«Bez problēmām». Ieeja – 3 €. Galdiņu pieteikt pa tālruni 28612076.

Vircavā 			

 Līdz 30. septembrim – fotoizstāde «Jelgavas novada upes» (Vircavas bibliotēkā).

Zaļeniekos

 12. septembrī pulksten 18 – Zaļenieku bibliotēka aicina uz Dzejas dienai
veltītu pasākumu ar Kārli Kazāku. Mūzika un dzeja. Ieeja – bez maksas (Zaļenieku k/n kamīnzālē).
«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: 10.09.2019.

Septembrī Latvijā atzīmē
Dzejas dienas, uz tām veltītiem pasākumiem šomēnes
ielūdz arī vairākas Jelgavas
novada bibliotēkas. Būs gan
literāri muzikālas tikšanās,
gan konkrētiem dzejniekiem veltīti pasākumi, bet
Svētes bibliotēka pirmo reizi
aicina piedalīties dzejas
rakstīšanas konkursā.
12. septembrī pulksten 18 uz Dzejas dienai veltītu pasākumu ielūdz
Zaļenieku bibliotēka, kultūras nama
kamīnzālē aicinot uz dziesminieka
mūziķa Kārļa Kazāka muzikāli literāro
vakaru. «Nereti cilvēkus vārds «dzeja»
atbaida, jo viņiem šķiet, ka to nesaprot.
Lielisks veids, kā padarīt to saprotamāku ikvienam, ir caur mūziku, tieši tāpēc
par dzeju savā pasākumā runāsim caur
mūziku. Pie mums viesosies populārais dziesminieks Kārlis Kazāks, kurš
šovasar priecēja novada iedzīvotājus
ar koncertu Elejas Tējas namiņā,»
stāsta Zaļenieku bibliotēkas vadītāja
Elīna Čerkovska, norādot, ka šis būs
meditatīvs un dvēselisks pasākums,
kurā iedzīvotāji varēs smelties spēku
turpmākiem darbiem.
Dienu vēlāk – 13. septembrī pulksten 18 – Lielplatones muižas zālē
interesenti lūgti uz literāri muzikālu
tikšanos ar dzejnieku Anriju Kārkliņu,
kuram pavisam nesen iznākusi jauna
dzejas grāmata «Manis stādītais desmit
koku mežs». Lielplatones tautas nama

vadītāja Ilze Beide-Rīna norāda, ka
šajā vakarā būs iespēja gan dzirdēt paša
autora dzeju, gan klausīties viņa izpildītajā mūzikā. «Šis būs dzejas un mūzikas
piepildīts vakars. Anrijs Kārkliņš ļoti
skaisti dzied, un viņa dzeja ir dziļi sirsnīga, tāpēc domāju, ka apmeklētājiem būs
interesanti,» tā tautas nama vadītāja.
18. septembrī pulksten 16 uz Dzejas
dienu pasākumu «Domājot par Čaku»
Kalnciema kultūras namā ielūdz Kalnciema pagasta bibliotēka. «Kurš nepazīst
Čaku, tas nepazīst Latviju! Aleksandra
Čaka dzeja ir bijusi nemirstīga vērtība
visos laikos, tikai diemžēl skolā šobrīd
par viņu visai maz vairs runā. Mums ir
tik daudz romantisku dziesmu ar Čaka
vārdiem, un, izrādot godu cienījamajam
dzejniekam, pasākumā baudīsim Aleksandra Čaka dzeju Daugavpils teātra
aktiera Ivara Barkovska izpildījumā.
Būs gan dzejas lasījumi, gan muzikāli
priekšnesumi,» tā Kalnciema kultūras
nama vadītāja Dace Dalgā.
Savukārt Svētes bibliotēka vietējos
iedzīvotājus pirmo reizi aicina iesaistīties dzejas rakstīšanas konkursā. Darbi
jāiesniedz līdz 13. septembrim, bet no
16. līdz 30. septembrim bibliotēkas
apmeklētāji balsojot varēs noteikt savu
favorītu, un dzejoļa autors saņems
balvu. «Konkursā var piedalīties jebkurš pagasta iedzīvotājs neatkarīgi no
vecuma, iesniedzot savu oriģināldarbu,
kas iepriekš nekur nav publicēts. Visi
konkursam iesniegtie darbi no 16. līdz
30. septembrim, nenorādot autora
vārdu, lai balsošana būtu godīga, tiks

vērtēti. Katrs bibliotēkas apmeklētājs
varēs nobalsot par sev saistošāko dzejoli. To dzejoļu, kuri saņems lielāko
balsu skaitu, autori oktobrī tiks aicināti
pēc balvām,» stāsta Svētes bibliotēkas
vadītāja Sandra Kravale. «Pieļauju,
ka mūsu pagastā ir vēl daudz apslēptu
talantu, par kuriem neesam dzirdējuši.
Šī ir iespēja viņiem izpausties!» mudinot piedalīties, saka S.Kravale. Darbi
jāiesniedz bibliotēkā personīgi.
Bet Dzejas dienu pasākumi novadā
noslēgsies 28. septembrī. Vilces bibliotēka 28. septembrī pulksten 12 aicina
uz literāri muzikālu tikšanos «Dzejas
varavīksnes lokā», kurā piedalīsies četri
autori – Inese Jonuška, Aija Celma,
Inta Špillere un A.Kārkliņš. Daiļā
dzimuma pārstāves lasīs dzeju, bet
A.Kārkliņš priecēs gan ar dzejas lasījumiem, gan ar muzikālu pavadījumu.
«Mums vienmēr ir svarīgs bibliotēkas
lasītāju viedoklis, un tieši šos autorus
uzaicināt ieteica mūsu lasītāji, kuri
dzirdējuši viņus citos pasākumos,»
tā Vilces bibliotēkas vadītāja Regīna
Deksne. Elejas Tējas namiņā 28.
septembrī pulksten 17 notiks dzejas
vakars ar rakstnieka Aivara Eipura
piedalīšanos, ko papildinās obojas
spēle. Savukārt šajā dienā pulksten 18
Nākotnes bibliotēka Nākotnes kultūras
namā piedāvā Liepājas teātra aktrises
Sigitas Jevgļevskas un Māra Kupča
dzejkoncertu «Grēcinieka lūgšana».
Jāuzsver, ka visi Jelgavas novada bibliotēku Dzejas dienām veltītie pasākumi
ir bez maksas.

Debitē pasaules čempionātā
orientēšanās sportā pieaugušo izlasē
Norvēģijā aizvadīts pasaules čempionāts orientēšanās sportā pieaugušajiem,
kurā Latvijas pieaugušo
izlases sastāvā debitēja
Jelgavas novada Sporta
centra (JNSC) orientieriste
juniore Signe Sirmā. Viņa
12 kilometru distancē no
69 sportistēm izcīnīja 55.
vietu, taču gan sportiste,
gan viņas trenere Inguna
Čākure norāda: «Vērtīgākais ir gūtā pieredze, lai
pēc diviem gadiem pārliecinoši startētu pieaugušo
konkurencē.»
S.Sirmā šobrīd vēl startē junioru grupā un uz pieaugušo izlasi pāries tikai
pēc diviem gadiem, taču pēc veiksmīga
starta Latvijas čempionātā S.Sirmā
tika uzaicināta aizstāvēt Latvijas
godu pasaules čempionātā pieaugušo
izlasē. «Šis patiešām bija priecīgs un
reizē nebijis notikums. Pirmo reizi uz
Latvijas pieaugušo izlasi tika izsaukts
kāds no junioru grupas, tāpēc ir liels
gandarījums par uzticēšanos man. Tiesa, skatoties uz vietu – 55. –, rezultāts

nav spīdošs, taču tā ir motivācija
nākamajiem gadiem. Man ir
liels prieks par to, ka izskrēju
visu distanci un sasniedzu finišu,
jo pieļāvu, ka trasē tomēr varētu
salūzt. Šī bija garā distance,
un tā ir fiziski smaga, turklāt
grūtu to padarīja arī Norvēģijas
specifiskais apvidus – kalni,
purvi, garie virši. Man pat vienu
brīdi trasē kājas savilka krampī.
Tāpēc ir gandarījums, ka es šo
cīņu izcīnīju un tiku līdz finišam.
Tehniski ar distanci tiku galā,
bet sapratu, ka ar sevi daudz
vēl jāstrādā, lai emocionāli būtu
gatava. Uz to man jātiecas, lai
pēc diviem gadiem stabili ieietu
pieaugušo grupā un cīnītos par
augstāku vietu,» atzīst sportiste.
Arī S.Sirmās trenere I.Čākure vērtē, ka rezultāts neizklausās
gana augsts, bet Skandināvijas apvidi
orientēšanās ziņā ir specifiski un reizē
fiziski smagi. «Bija zināms uztraukums,
vai distance būs Signei pa spēkam, bet
viņa to paveica, un galvenais ieguvums
ir pieredze,» tā trenere. Arī sportiste
uzskata, ka lielākais ieguvums ir pieredze. «Līdz šim nebija gadījies, ka

Foto: no
S.Sirmās
personīgā
arhīva

startā pavada ap 5000 skatītāju, turklāt
jāspēj atslēgties no apkārtējās kņadas,
domājot tikai par startu. Tas bija liels
emocionālais pārbaudījums, bet galā
tiku. Es tur biju jauniņā, pasaules
čempionātā iepriekš neredzēta, tāpēc
finiša taisnē līdzjutēji nāca apjautāties,
no kurienes esmu, un prasīja pat autogrāfu!» stāsta S.Sirmā.

