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Esi aktīvs un
pieņem sportisko
izaicinājumu
savā pagastā!
«Grūtākais ir iesākt, bet,
kad dari to jau trešo un
ceturto reizi, organisms
pats prasa izkustēties, un
lēnām tas kļūst par ieradumu. Brīvā laika aktivitātes
ir kļuvušas par lielisku ģimenes kopā būšanu – katru
darbdienas vakaru izejam
divu kilometru pastaigā,
tās laikā pārrunājot dienas gaitas, piedzīvoto, bet
brīvdienās spēlējam disku
golfu vai orientējamies,»
stāsta Jeļena Meija no Vilces, kura kopā ar ģimeni –
vīru Mārtiņu, astoņus gadus
veco dēlu Robertu un desmitgadīgo Danielu – ir vieni
no aktīvākajiem Jelgavas
novada brīvā laika aktivitātes dalībniekiem. Viņi
mudina arī citus sēdēšanu
dīvānā iemainīt pret divu
kilometru pastaigu svaigā gaisā, kas uzlabo gan
fizisko, gan garīgo veselību
un miegu.
Rosinot novada iedzīvotājus būt aktīviem, Jelgavas novada Sporta centrs
(JNSC) līdz 20. decembrim aicina
piedalīties brīvā laika aktivitātē, kas
reizē ir sportisks izaicinājums.
JNSC aktivitātes galvenā tiesnese
Gerda Sirmā stāsta, ka piedalīties
līdzīgā brīvā laika aktivitātē Jelgavas
novada cilvēki tika aicināti arī maijā un
jūnijā. Toreiz iesaistījās ap 100 dažāda
vecuma cilvēku, aktīvākie bija Glūdas,
Līvbērzes un Vilces iedzīvotāji. 56
sportiskākie saņēma JNSC sarūpētas
dāvanas. Saprotot to, ka kustības ir
nepieciešamas un iedzīvotājiem patīk
dažādi izaicinājumi, JNSC brīvā laika
aktivitāti izsludinājis arī šobrīd un aicina iedzīvotājus tajā iesaistīties līdz 20.
decembrim. «Katrā novada pagastā ir
izstrādātas kartes ar maršrutiem, kurus
iedzīvotāji var veikt vai nu vienkārši
savam priekam, piekopjot aktīvu dzīvesveidu, vai arī piedaloties sportiskā
izaicinājumā, veicot aktivitāšu uzskaiti
un distances atspoguļojumu lietotnē
«Endomondo», kas jāiesūta sava pagasta sporta darba organizatoram ar
«WhatsApp» vai e-pasta starpniecību,»
stāsta G.Sirmā, norādot, ka dalībniekiem nav obligāti jāizvēlas izstrādātais
maršruts – var veikt distanci arī pašu
izvēlētā apvidū, taču tās garumam kājāmgājējiem, nūjotājiem un skrējējiem
ir jābūt vismaz divi kilometri, bet riteņbraucējiem – vismaz astoņi kilometri.
«Pats svarīgākais ir kustēties,» uzsver
G.Sirmā.
Iesaistīties sportiskajā izaicinājumā
var ikviens novada iedzīvotājs – skolēns, pieaugušais, arī aktīvs seniors
– pa vienam, diviem vai ģimene kopā.
Piedāvāto maršrutu kartes interesentiem katrā novada pagastā ir pieejamas
JNSC mājaslapā www.jnsc.lv. Piedaloties sacensībās, katru dienu sporta
organizatoram var iesūtīt atskaiti tikai
par vienu aktivitāti – riteņbraukšanu
vai gājēja distanci. G.Sirmā norāda,
ka aktīvākie un sportiskākie katra
pagasta iedzīvotāji saņems balvas. Ar
konkursa nolikumu un iesniedzamo
datu paraugu var iepazīties mājaslapā
www.jnsc.lv.
7.lpp.

Izgaismosim
savu
novadu
svētkos!
Jelgavas novada pašvaldība šogad valsts svētkos, 18. novembrī, katru novada iedzīvotāju aicina iedegt svecīti par godu Latvijas
dzimšanas dienai. «Radīsim svētku sajūtu, kopā izgaismojot Jelgavas novadu!» aicina Jelgavas novada pašvaldības Kultūras
pārvaldes vadītāja Anita Liekna, atklājot, ka šajā dienā Kultūras pārvalde sadarbībā ar pagasta kultūras darbiniekiem un
pagastu pārvaldēm ar sveču un lāpu veidotām spēka zīmēm gan izgaismos kādu vietu katra pagasta centrā, gan arī iedegs
sveces un lāpas pie novada ciemu robežzīmēm. «Jelgavas novads, svinot Latvijas dzimšanas dienu, iemirdzēsies sveču gaismās, radot svētku noskaņu kā novada iedzīvotājiem, tā arī katram, kurš šajā svētku vakarā izbrauks cauri mūsu novadam.
18. novembrī pulksten 18 aicinām arī ikvienu novada iedzīvotāju savā pagalmā, logā, balkonā vai sētā iedegt svecīti vai
ģimenes lokā veidot spēka zīmes par godu mūsu Latvijas dzimšanas dienai,» sagaidīt svētkus gaišā novadā aicina A.Liekna.

Pašvaldība nodrošina atbalstu izglītojamo
ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā
Jelgavas novada dome
pagājušajā nedēļā ārkārtas domes sēdē, atsaucoties uz valstī izsludināto
ārkārtējās situācijas periodu, lēmusi par pašvaldības nodrošinātu atbalstu
izglītojamajiem no daudzbērnu, maznodrošināto, trūcīgo ģimenēm vai
ģimenēm, kam ārkārtējās
situācijas izraisītie nosacījumi radījuši finansiālus
sarežģījumus.
Katrai izglītojamo vecumposma
grupai atbalsts plānots citādi – vai
nu kā pašvaldības finansējums pusdienu nodrošinājumam pilnā to cenas apjomā izglītības iestādē, vai nu
kā pārtikas pakas nodrošinājums,
ko attālināto mācību laikā izglītojamie saņems reizi divās nedēļās izglītības iestādē atbilstoši pusdienu
cenu summai šajā periodā.
Pusdienu finansiālais nodrošinājums izglītības iestādē attiecas
uz pirmsskolas izglītojamajiem
vecumā no pusotra līdz četru gadu
vecumam, kā arī 5.–6. klašu izglītojamajiem. Jāņem vērā, ka citkārt ikdienā pašvaldības līdzfinansējums
pusdienām šīm izglītojamo grupām
ir 0,50–1 eiro apmērā, jo pārējo
pusdienu cenu sedz vecāki. Līdz ar
lemto atbalstu noteiktām ģimenēm
ārkārtējās situācijas periodā pašvaldība segs pilnu pusdienu cenu.

Savukārt pārtikas pakas kā atbalsta veids plānots tiem izglītojamajiem, kas no 7.–12. klasei mācās
attālināti, kā arī izglītojamajiem,
kam dzīvesvieta deklarēta Jelgavas
novada administratīvajā teritorijā, bet izglītība tiek iegūta ārpus
Jelgavas novada (neatkarīgi no
izglītības ieguves formas vai vietas,
tajā skaitā privātā izglītības iestādē
un speciālā izglītības iestādē). Arī
šajā gadījumā pašvaldība aprēķinājusi pakas satura atbilstību cenā
tam apjomam, kas finansiāli būtu
līdzvērtīgs pilnībā segtām pusdienām, ja izglītojamais tās izmantotu,
pusdienojot mācību iestādē.
Pirmsskolas vecumposma izglītojamie un 5.–6. klašu audzēkņi, kas
iestādi apmeklē klātienē un kam
būs apstiprināts pašvaldības sniegtais atbalsts, pilnā mērā apmaksātas
pusdienas saņems līdz ārkārtējās
situācijas beigām.
Lai saņemtu pašvaldības sniegto
atbalstu, ģimenei ir jāuzraksta iesniegums izglītības iestādei, kuru
bērns apmeklē, norādot datus par
sevi un raksturojot savu ģimenes
situāciju. Ja ģimenes bērni mācās
dažādās novada izglītības iestādēs,
iesniegums par konkrēto bērnu
jāiesniedz katrai no šīm izglītības
iestādēm.
Jāuzsver, ka ikviena maznodrošinātā vai trūcīgā ģimene, kas
līdz šim jau saņēmusi pašvaldības
atbalstu brīvpusdienu veidā, tik

un tā tiek aicināta no jauna rakstīt
iesniegumu, tāpat kā citas ģimenes,
kas pretendē uz pagājušajā nedēļā
domes pieņemto atbalstu.
Savukārt, ja ģimene deklarēta
Jelgavas novada administratīvajā
teritorijā, bet izglītojamais mācās citā pašvaldībā, iesniegums
jāiesniedz Izglītības pārvaldei pa
e-pastu atbalsts@jelgavasnovads.lv
vai papīra formātā jebkurā Jelgavas
novada pagasta pārvaldē.
Visi novada izglītojamie, kuri
mācās attālināti un būs saņēmuši
apstiprinājumu pārtikas paku saņemšanai, tās varēs izņemt klātienē
savā izglītības iestādē. Turklāt jāņem vērā, ka atšķirībā no ārkārtējās
situācijas laika pavasarī pārtikas
pakas nodošana netiks organizēta
ar piegādi. Tāpēc ģimenes, kas būs
pieteikušās saņemt pārtikas pakas,
aicinātas arī atbildīgi izturēties
pret pārtikas produktu izņemšanu
noteiktajos laikos konkrētā dienā.
Tie izglītojamie, kas mācās izglītības iestādē ārpus Jelgavas novada,
pārtikas pakas varēs saņemt pagasta pārvaldē atbilstoši deklarētajai
dzīvesvietai.
«Kopumā pašvaldība paredz, ka
abi atbalsta veidi – gan 100 procentu finansējums pusdienām, gan
pārtikas paku nodrošinājums – būs
praktisks atspaids tām ģimenēm,
kas patiešām izjūt milzu ekonomisko slogu tieši ārkārtējās situācijas
radīto sarežģījumu dēļ, piemēram,

abu vecāku darba apdraudējuma,
ierobežotās mobilitātes, noteiktās
karantīnas vai citu iemeslu dēļ.
Aicinām ļaunprātīgi neizmantot
pašvaldības sniegto palīdzību, kā
arī nepieteikties atbalstam tad, ja
pēc būtības ģimene apšauba pārtikas pakas lietderību savā ģimenes
ēdienkartē un ikdienas vajadzībās.
Pašvaldība paredz, ka kopumā šim
atbalsta veidam būs nepieciešami
teju 56 000 eiro, un tas ir būtisks
papildu finansējums ēdināšanas izmaksām budžetā, kas gadā aprēķināts 464 521 eiro apmērā,» skaidro
Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta
Avotiņa.
Jelgavas novada pašvaldība aicina tās ģimenes, kas plāno pretendēt
uz ēdināšanas atbalstu, uzrakstīt
iesniegumu – veidlapa atrodama
pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv. Iesniegums adresējams izglītojamā mācību iestādes
direktoram, bet nosūtāms uz skolas
e-pasta adresi vai iesniedzams skolas lietvedībā.
Jāatgādina, ka 1.– 4. klašu grupā izglītojamajiem, kas saņem
valsts nodrošinātu finansējumu
pusdienām, kā arī 5.–6. klašu izglītojamajiem, kas nepretendēs uz
domes īpaši lemto atbalstu, saglabājas līdzšinējā kārtība pusdienu
nodrošinājumā un iesniegums nav
jāraksta.
JNZ
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IZSOLES

Jelgavas novada pašvaldība izsola nekustamo īpašumu
Jelgavas novada pašvaldība 2020. gada 7. decembrī pulksten 13 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā
3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko
atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Lāču
birzs» Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra
Nr.54520040107, kas sastāv no neapbūvētas meža
zemes vienības 4,24 ha platībā, tajā skaitā 3,51 ha
mežaudze, ar kadastra apzīmējumu 54520040107.
Izsoles sākumcena – 15 100 EUR, izsoles solis – 500
EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1510 EUR un izsoles
dalības maksa 50 EUR. Pieteikums par dalību izsolē
jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz
2020. gada 3. decembra pulksten 17. Izsoles noteikumi publicēti tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2020. gada 8. decembrī pulksten 10 Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā
ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam
īpašumam «1. masīvs 114» Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54310020221, kas sastāv
no zemes vienības 0,0849 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54310020221. Izsoles sākumcena – 1200
EUR, izsoles solis – 100 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības
nauda 120 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.
Pieteikums par dalību izsolē jāiesniedz Kalnciema
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 7.
decembra pulksten 18. Izsoles noteikumi publicēti
tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2020. gada 8. decembrī pulksten 10.30 Kalnciema pagasta pārvaldē
Lielajā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku trešo izsoli
nekustamajam īpašumam «Beltes dīķi» Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54310030227,
kas sastāv no zemes vienības 8,93 ha platībā, tajā
skaitā 1,18 ha mežaudze, ar kadastra apzīmējumu
54310030227. Izsoles sākumcena – 8160 EUR, izsoles solis – 300 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas
piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 816 EUR
un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikums par
dalību izsolē jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē
ne vēlāk kā līdz 2020. gada 7. decembra pulksten
18. Izsoles noteikumi publicēti tīmekļvietnē www.
jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2020. gada 9. decembrī pulksten 9 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu
ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā,
rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Audēji» Platones pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.54700070311, kas sastāv no zemes
vienības 0,6800 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54700070305. Izsoles sākumcena – 3200 EUR,
izsoles solis – 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri
vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda
320 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikums par dalību izsolē jāiesniedz Platones pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 8. decembra
pulksten 17. Izsoles noteikumi publicēti tīmekļvietnē
www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2020. gada 10. decembrī pulksten 9 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas
novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam
īpašumam «Plūmītes» Līvbērzes pagastā, Jelgavas
novadā, ar kadastra Nr.54620090161, kas sastāv no
neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes
vienības 5,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54620090090. Izsoles sākumcena – 31 800 EUR,
izsoles solis – 1000 EUR. Visiem pretendentiem, kuri
vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda
3180 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikums par dalību izsolē jāiesniedz Līvbērzes pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 7. decembra
pulksten 17. Izsoles noteikumi publicēti tīmekļvietnē
www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2020. gada 10. decembrī pulksten 9.30 Līvbērzes pagasta pārvaldē
Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam
īpašumam «Melnupītes» Līvbērzes pagastā, Jelgavas
novadā, ar kadastra Nr.54620070069, kas sastāv no
neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes

vienības 5,74 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54620070129. Izsoles sākumcena – 32 600 EUR,
izsoles solis – 1000 EUR. Visiem pretendentiem, kuri
vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda
3260 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikums par dalību izsolē jāiesniedz Līvbērzes pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 7. decembra
pulksten 17. Izsoles noteikumi publicēti tīmekļvietnē
www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2020. gada 10. decembrī pulksten 10 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē
Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Lejiņas» Jaunsvirlaukas pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560100202, kas
sastāv no zemes vienības 0,7476 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560100202. Uz zemes vienības
izvietota būve – dzīvojamā māja ar nenoskaidrotu
piederību. Izsoles sākumcena – 4500 EUR, izsoles
solis – 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas
piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 450
EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikums
par dalību izsolē jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 8. decembra
pulksten 17. Izsoles noteikumi publicēti tīmekļvietnē
www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2020. gada 10. decembrī pulksten 10.30 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē
Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Timotiņi» Jaunsvirlaukas pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560070007, kas
sastāv no zemes vienības 14,81 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 54560070007. Izsoles sākumcena – 109
500 EUR, izsoles solis – 5000 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības
nauda 10 950 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.
Pieteikums par dalību izsolē jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020. gada
8. decembra pulksten 17. Izsoles noteikumi publicēti
tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2020. gada 14. decembrī pulksten 10 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas
novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam
īpašumam «Upesliepas» Valgundes pagastā, Jelgavas
novadā, kadastra Nr.54860130104, kas sastāv no trim
zemes vienībām ar kopējo platību 3,4667 ha. Izsoles
sākumcena – 13 600 EUR, izsoles solis – 500 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē,
jāiemaksā drošības nauda 1360 EUR un izsoles dalības
maksa 50 EUR. Pieteikums par dalību izsolē jāiesniedz
Valgundes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.
gada 9. decembra pulksten 16. Izsoles noteikumi
publicēti tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv.

Jelgavas novada pašvaldība 2020. gada 14. decembrī pulksten 11.30 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Kumelītes» Valgundes pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.54860040286, kas
sastāv no zemes vienības 1,8658 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860040428. Izsoles sākumcena – 7100 EUR, izsoles solis – 300 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 710 EUR un izsoles dalības maksa
50 EUR. Pieteikums par dalību izsolē jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020. gada
9. decembra pulksten 16. Izsoles noteikumi publicēti
tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2020. gada 15. decembrī pulksten 9 Elejas pagasta pārvaldē Dārza
ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā,
rīko atklātu mutisku piekto izsoli ar lejupejošu soli
nekustamajam īpašumam Celtniecības iela 18 – 1
Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.54489000644, kas sastāv no dzīvokļa 29,7 m²
platībā, kopīpašuma 317/2536 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54480060458001, būves ar kadastra apzīmējumu
54480060458002, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54480060458. Izsoles sākumcena – 460
EUR, izsoles solis – 30 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības
nauda 46 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.
Pieteikums par dalību izsolē jāiesniedz Eleja pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 14. decembra
pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš
sazinoties pa tālruni 28296031. Izsoles noteikumi
publicēti tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2020. gada 15. decembrī pulksten 9.30 Elejas pagasta pārvaldē
Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku trešo izsoli ar augšup
ejošu soli nekustamajam īpašumam «Pagrabi
koplietošanas» Elejas pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.54480060675, kas sastāv no zemes
vienības 0,3696 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54480060675. Izsoles sākumcena – 1248 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas
piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 124,80
EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikums
par dalību izsolē jāiesniedz Eleja pagasta pārvaldē
ne vēlāk kā līdz 2020. gada 14. decembra pulksten
17. Izsoles noteikumi publicēti tīmekļvietnē www.
jelgavasnovads.lv.

Jelgavas novada pašvaldība 2020. gada 14. decembrī pulksten 10.30 Valgundes pagasta pārvaldē
Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Spilves» Valgundes pagastā, Jelgavas
novadā, kadastra Nr.54860130721, kas sastāv no
zemes vienības 2,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54860130449. Izsoles sākumcena – 7300 EUR, izsoles
solis – 300 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 730 EUR un
izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikums par dalību
izsolē jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē ne vēlāk
kā līdz 2020. gada 9. decembra pulksten 16. Izsoles noteikumi publicēti tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv.

Jelgavas novada pašvaldība 2020. gada 17. decembrī pulksten 9 Vilces pagasta pārvaldē Skolas
ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko
atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam «Ķīves»-2 Vilces pagastā, Jelgavas
novadā, kadastra Nr.54909000206, kas sastāv no
dzīvokļa 49,8 m² platībā, kopīpašuma 498/1957
domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54900050058001 un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 54900050058.
Izsoles sākumcena – 500 EUR, izsoles solis – 30
EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā drošības nauda 50 EUR un izsoles
dalības maksa 50 EUR. Pieteikums par dalību izsolē
jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz
2020. gada 14. decembra pulksten 17. Izsolāmo
objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni
26430730. Izsoles noteikumi publicēti tīmekļvietnē
www.jelgavasnovads.lv.

Jelgavas novada pašvaldība 2020. gada 14. decembrī pulksten 11 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas
novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam
īpašumam «Pienenes» Valgundes pagastā, Jelgavas
novadā, kadastra Nr.54860130723, kas sastāv no
zemes vienības 0,33 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130276. Izsoles sākumcena – 1200 EUR,
izsoles solis – 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri
vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 120
EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikums par
dalību izsolē jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē
ne vēlāk kā līdz 2020. gada 9. decembra pulksten
16. Izsoles noteikumi publicēti tīmekļvietnē www.
jelgavasnovads.lv.

Jelgavas novada pašvaldība 2020. gada 10. decembrī pulksten 10 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu
ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko
atklātu mutisku atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli
nekustamajam īpašumam Pīlādžu iela 2 Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820020716,
kas sastāv no zemes vienības 0,2777 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 54820020709. Izsoles sākumcena – 11 040 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 1104 EUR un izsoles dalības maksa
50 EUR. Pieteikums par dalību izsolē jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 8.
decembra pulksten 17. Izsoles noteikumi publicēti
tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv.

ZIŅAS

Pieejamas videolekcijas par
sociālo uzņēmējdarbību
«Leader» sadarbības projekta «Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā» gaitā
sagatavotas 30 videolekcijas
par dažādām sociālās uzņēmējdarbības tēmām.
Mācību videolekcijas radītas ar mērķi
sniegt atbildes uz dažādiem ar sociālo
uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem,
piemēram, kas ir sociālais uzņēmums;
kāds ir sociālā uzņēmuma biznesa modelis; kādi atbalsta instrumenti pieejami
sociālajiem uzņēmējiem.
Videolekcijās jomas eksperti soli
pa solim izstāsta, kā kļūt par sociālo
uzņēmēju, kādi ir ar šo jomu saistītie
juridiskie aspekti, kā arī sniedz ieteikums
sadarbībai ar pašvaldību. Lai iedvesmotu
tos, kuri vēl tikai domā par sociālās
uzņēmējdarbības uzsākšanu, sociālie
uzņēmēji, kas darbojas lauku teritorijās,
sagatavotajos videomateriālos atklāj
savu veiksmes stāstu un dalās pieredzē.
Visi video skatāmi saitē ej.uz/videodaugavkrasts.
Mācību video ir kā papildinājums
projekta gaitā jau izdotajai rokasgrā-

matai, kurā gan atrodama nepieciešamā
teorijas un praktiskās informācijas bāze
sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai,
gan apskatīti praktiski uzdevumi un to
izmantošanas iespējas, veidojot sociālo
uzņēmumu. Grāmatā ietverti arī praktisko uzdevumu paraugi, ko var ērti
izdrukāt un aizpildīt, domājot par sava
sociālā uzņēmuma veidošanu. Grāmata
bez maksas ir lejuplādējama tīmekļvietnē ej.uz/SUrokasgramata_LEADER.
Plašāka informācija par projektu
pieejama mājaslapā www.partneribalielupe.lv vai «Facebook» lapā ej.uz/
biznesasiltumnica.
Projekts «Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā» (projekta Nr.1900-A019.332-000009) tiek īstenots
Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam apakšpasākuma
«Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība» gaitā. Projekta realizācijā iesaistījušās vietējās rīcības grupas – biedrības
«Partnerība «Daugavkrasts»», «Pierīgas
partnerība», «Darīsim paši!», «Lauku
partnerība «Lielupe»» un «SATEKA».
JNZ

STIPRO ĢIMEŅU
GODINĀŠANAS PASĀKUMS,
kurā tradicionāli decembrī
tiek sveiktas Jelgavas novada
ģimenes, kas šajā gadā svin nozīmīgu
kāzu jubileju, šogad, līdz ar ārkārtējās
situācijas izsludināšanu valstī, ir ATCELTS.

Aizupes pamatskola aicina darbā
SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJU
Jelgavas novada pašvaldības Aizupes pamatskola (reģ.Nr.90000041440) aicina darbā
sākumskolas skolotāju (uz nenoteiktu laiku, 1,2 slodzes).
Prasības:
• izglītības atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 no 11.09.2018. «Noteikumi par
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides kārtību» prasībām;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
Alga: 790 EUR (pilnas slodzes likme).
Darbavietas adrese: Aizupes skola, Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003.
Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt pa e-pastu zane.lange@jelgavasnovads.lv.
Papildu informācija – pa tālruni 28303208.

Jelgavas novada pašvaldība uzsāk teritorijas plānojuma
pilnveidotās 4.0 redakcijas publisko apspriešanu
Jelgavas novada dome 2020. gada 28. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.19, 22. §)
«Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 4.0 redakcijas nodošanu publiskai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai».
Publiskās apspriešanas norises periods: 16.11.2020.–13.12.2020.
Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto dokumentu un vides pārskatu var iepazīties
Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Pasta ielā 37, Jelgavā, visās 13 Jelgavas
novada pagastu pārvaldēs to darba laikā, pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv
un portālā https://geolatvija.lv.
Priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Pasta ielā 37, Jelgavā, kā arī elektroniski pa
e-pastu dome@jelgavasnovads.lv līdz publiskās apspriešanas beigām.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Jelgavas novada pašvaldības zālē Pasta ielā
37, Jelgavā, 2020. gada 10. decembrī pulksten 18.
Kontaktinformācija: teritorijas plānotāja Indra Murziņa, tālrunis 26130471, e-pasts indra.
murzina@jelgavasnovads.lv.

Jelgavas novada pašvaldība ir uzsākusi lokālplānojuma
Platones ielā 2, Vircavā, Vircavas pagastā,
1.0 redakcijas publisko apspriešanu
Jelgavas novada dome 2020. gada 28. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.19, 20. §) «Par
lokālplānojuma Platones ielā 2, Vircavā, Vircavas pagastā, 1.0 redakcijas nodošanu publiskai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai».
Publiskās apspriešanas norises periods: 16.11.2020.–13.12.2020.
Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto dokumentu var iepazīties Jelgavas novada
pašvaldības administratīvajā ēkā Pasta ielā 37, Jelgavā, Vircavas pagasta pārvaldē tās
darba laikā, pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv un portālā https://geolatvija.lv.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Vircavas pagasta tautas namā 2020. gada
8. decembrī pulksten 18.
Priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Pasta ielā 37, Jelgavā, kā arī elektroniski pa
e-pastu dome@jelgavasnovads.lv līdz publiskās apspriešanas beigām.
Kontaktinformācija: teritorijas plānotāja Indra Murziņa, tālrunis 26130471, e-pasts indra.
murzina@jelgavasnovads.lv.
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Valgundē rekonstruēs
«Avotus»
Noslēdzoties iepirkuma procedūrai un gūstot
Jelgavas novada domes
atbalstu, jau tuvākajā
laikā Valgundes pagastā
aizsāksies rekonstrukcijas
darbi par kopējo summu
teju 1,7 miljoni eiro. Vērienīgos būvdarbus izglītības, kultūras un sporta
centrā (IKSC) «Avoti» pašvaldība īstenos par saviem
budžeta līdzekļiem, daļu
summas ņemot kā aizņēmumu Valsts kasē. Būvniecības procesā pamatīgākie
darbi plānoti saistībā ar
ēkas inženierkomunikāciju nomaiņu, siltināšanu,
vides pieejamības nodrošinājumu, telpu remontdarbiem. Savukārt ēkas
jaunajā piebūvē iecerēts
iekārtot doktorātu.
Lai jau šogad Valgundes pagastā
varētu aizsākties IKSC «Avoti»
rekonstrukcija, pašvaldība vasaras
vidū – jūlijā – izsludināja iepirkumu
investīciju projektam «Valgundes
pagasta IKSC «Avoti» energoefektivitātes paaugstināšana». Publiskā
iepirkuma rezultātā tiesības veikt
būvdarbus ieguva SIA «Bildberg»,
kas uzvarēja ar finanšu piedāvājumu
darbus īstenot par 1 657 698 eiro (ar
PVN).
IKSC «Avoti» Valgundē celts
pirms vairākiem gadu desmitiem kā
kolhoza kantoris, kurā paredzēta
arī kino zāle. Ēkas būvniecība tā arī
netika pabeigta. Jaunbūvi privatizēja,
un diemžēl ēkas stāvoklis turpināja
pasliktināties. 2002. gadā Valgundes
pagasta padomes deputāti pieņēma
lēmumu par ēkas iegādi kultūras
centra izbūvei, un 2003. gadā nams
vēra durvis saviem pirmajiem apmeklētājiem. 2009. gadā pašvaldības
reformu rezultātā, kad izveidojās
Jelgavas novads, kultūras iestāde
kļuva par Jelgavas novada pašvaldības īpašumu.
Ēkai ir divi stāvi, un tās kopējā platība ir 1060,9 kvadrātmetri. Iestādē
notiek gan vietējās nozīmes koncerti
un pasākumi, gan Jelgavas novada
pašvaldības pasākumi un konkursi,
pieaugušo un skolēnu deju skates. Ikdienā IKSC «Avoti» darbojas astoņi
dažādi amatierkolektīvu pulciņi, kā
arī ēkas 2. stāva telpās izvietota pagasta bibliotēka. Laika gaitā gan ēkas
vizuālais, gan tehniskais stāvoklis ir
nolietojies.
Izstrādātais būvprojekts paredz
IKSC pilnībā atjaunot, un, lai tas
kļūtu par mūsdienīgu kultūras iestā-

di, pārbūves laikā liels darbs noritēs
pie jumta, ārsienu konstrukciju un
cokola daļas siltināšanas, apkures sistēmas renovācijas, paredzot sistēmas
balansēšanas un individuālas apkures
ķermeņu regulēšanas iespējas. Tāpat
plānota ieejas mezglu renovācija,
ēkas foajē renovācija un pārbūve,
elektroapgādes un apgaismojuma
sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana, mehāniskās ventilācijas
sistēmas modernizācija un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija. Ēkas
pirmajā stāvā nosiltinās un atjaunos
arī grīdu.
«Ikdienā kultūras iestādē darbojas
gan dejotāji un dziedātāji, gan teātra
mākslas mīļotāji, gan arī tautas lietišķā mākslas studija. Lai arī kultūras
nams ir gana plašs, esošais telpu
izvietojums šobrīd liedz pilnvērtīgi
darboties visiem kolektīviem. Ēkas
pirmajā stāvā ir divas zāles – lielā
un mazā, kur līdz šim aizritējuši visi
amatierkolektīvu mēģinājumi un
koncerti. Neviena no zālēm nav piemērota, lai tur varētu cienīgi aizvadīt
pasākumus, jo nav skatuves. Izstrādātais būvprojekts paredz «Avotu»
lielajā zālē izveidot mūsdienīgu
skatuvi ar nepieciešamo aprīkojumu.
Tāpat jānorāda, ka būtisks ieguvums
būs arī tas, ka tiks uzlabota vides
pieejamība. Būvniecības procesa
laikā pie ēkas ieejas durvīm izbūvēs
pandusu un nama ārpusē ierīkos
liftu, lai nodrošinātu iespēju nokļūt
ēkas otrajā stāvā, kur atrodas pagasta
bibliotēka, tautas lietišķās mākslas
studija «Valgunde», kā arī nodarbību
telpas. Priecē fakts, ka tiks rasta iespēja ne tikai celt ēkas funkcionalitāti
un pilnveidot tehniskās nianses, bet
arī uzlabot iekštelpu vizuālo tēlu,»
stāsta Valgundes pagasta pārvaldes
vadītāja Maija Lasmane.
Plānojot IKSC «Avoti» rekonstrukciju un domājot par ēkas vizuālo
konceptu, būvprojekta izstrādātājiem nācās ņemt vērā būtisku pagasta
pārvaldes uzstādījumu – izprojektēt
«Avotiem» jaunu piebūvi pagalma
pusē. «Rekonstrukcijas gaitā plānoti
arī būvdarbi pie jaunās «Avotu»
piebūves 291,1 kvadrātmetra platībā,
un tā atradīsies otrpus ēkai. Jānorāda, ka piebūves nepieciešamība

«Avotiem» ir vitāli svarīga, jo nams
savulaik celts kā kantoris, kur platība
neparedzēja nekādas telpas mantu
glabāšanai. Tā kā pašlaik iestādē
darbojas daudzi amatierkolektīvi,
loģiski, ka nepieciešama ģērbtuve,
telpa inventāram. Un, protams, projekta izstrādes laikā apzinājāmies
vēl vienu Valgundes pagasta iedzīvotājiem aktuālu nepieciešamību –
telpas doktorātam. Šobrīd doktorāts
atrodas Valgundes ciemā vienā no
daudzdzīvokļu mājas dzīvokļiem.
Ģimenes ārste vairākkārt paudusi
vēlmi īrēt pašvaldības telpas citviet
pagastā, jo esošās diemžēl nav funkcionālas. Līdz šim nevarējām rast
labāku piedāvājumu, bet tagad esam
gandarīti, ka plānotā būvniecība
atrisinās vairākas valgundnieku līdzšinējās neērtības,» skaidro Jelgavas
novada pašvaldības izpilddirektore
Līga Lonerte.
Paredzams, ka doktorātā varēs
iekārtot ārsta, procedūru un ārsta
palīga kabinetu, palīgtelpas, labierīcības un uzkopšanas inventāra telpas,
uzgaidāmo telpu, kā arī paredzēt telpas aptiekai. Atsevišķas ieejas durvis
būs gan doktorātam, gan noliktavai.
Noliktavu veidos viena kopēja telpa
teju 100 kvadrātmetru platībā.
IKSC «Avoti» rekonstrukcijas
un būvniecības darbi plānoti divos
posmos. Pirmos būvniecības darbus
uzsāks jau šogad, bet nozīmīgākie
turpināsies nākamgad un noslēgsies 2021. gada rudenī. Valgundes
kultūras iestādes rekonstrukcija ir
viena no pašvaldības nākamā gada
budžeta prioritātēm, jo šī projekta
īstenošanā pilnībā tiks ieguldīti pašvaldības budžeta līdzekļi. Kopējās
projekta izmaksas ir 1 690 344 eiro
(būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība (SIA «Livland Group»),
būvdarbi (SIA «Bildberg») un būv
uzraudzība (SIA «Ogley»)). Jānorāda, ka daļa summas – 621 992 eiro
– tiks ņemta kā aizņēmums Valsts
kasē. Šāda iespēja nodrošināta, jo
pašvaldība pavasarī startēja Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas investīciju projektu
programmā.
JNZ

Mazaizsargātās personu grupas saņem sejas maskas
Ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu par obligātu
mutes un deguna aizsegu
lietošanu sabiedriskās
vietās, Jelgavas novada
pašvaldība lēmusi novadā
dzīvojošajiem senioriem
sejas maskas nodrošināt
bez maksas. Paralēli pašvaldības iniciatīvai valsts
nodrošina ar sejas maskām trūcīgas un maznodrošinātas personas, kā
arī tos iedzīvotājus, kuri
saņem dienas aprūpes
centra, dienas centra,
krīzes centra vai aprūpes
mājās pakalpojumu.
Senioriem, kam dažkārt var būt
sarežģījumi nokļūt līdz aptiekai vai
iepirkšanās centram, obligāti nepieciešamo masku komplektu pašvaldība nodrošina saņemšanai pagasta
pārvaldēs vai klientu apkalpošanas

centros, bet valsts nodrošinātās sejas
maskas trūcīgām un maznodrošinātām personās tiek izsniegtas sadarbībā
ar Sociālo dienestu.
Tā kā sejas maska kļuvusi par
neatņemamu ikdienas sastāvdaļu
kaut vai pārtikas iegādes gadījumā
un lauku teritorijās tās nebūt nav tik
viegli pieejamas, lai nodrošinātu valstī
noteikto drošības pasākumu izpildi,
Jelgavas novada pašvaldība nodrošina
ar sejas masku visus seniorus, sākot no
63 gadu vecuma.
Jelgavas novada pašvaldība jau
no 9. novembra pagastu pārvaldēs
nodrošina masku pieejamību, un,
kamēr nebija saņemtas valsts nodrošinātās maskas, tās nepieciešamības
gadījumā tika izsniegtas arī trūcīgām
un maznodrošinātām personām.
Pagastu pārvaldēm izdalītas 15 000
masku. «Apkopojot datus, zināms,
ka higiēniskās maskas kopumā varētu
saņemt ap 4700 senioru un 440 trūcīgo
un maznodrošināto personu. Plānots,

ka pagastu pārvaldes maskas izsniegs
līdz brīdim, kad tiks atcelti Ministru
kabineta noteikumi par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai,»
skaidro Jelgavas novada Labklājības
pārvaldes vadītāja Liene Upeniece.
«Savukārt valsts ir lēmusi par bezmaksas masku piešķiršanu tieši trūcīgajiem un maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem. Labklājības ministrija
sadarbībā ar Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centru
masku iegādi organizē vairākās kārtās.
Katra trūcīgā vai maznodrošinātā
persona var saņemt divas auduma
aizsargmaskas, kas pašvaldībām jau
ir piegādātas. Katra pagasta sociālais
darbinieks sazinās ar sava pagasta
maznodrošinātajām un trūcīgajām
personām, vienojoties par masku
saņemšanu,» skaidro Jelgavas novada
Sociālā dienesta vadītāja Ilze Āna.
JNZ
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Šis gads izvērties citāds, nekā sākotnēji iecerēts, jo jau kopš pavasara mums visiem
nācies pieņemt virkni ierobežojumu. Taču, par spīti Covid-19 mestajiem izaicinājumiem, Jelgavas novada cilvēkos mājo spīts visu paveikt pēc vislabākās sirdsapziņas. Vai tā būtu kultūras, izglītības, vēstures, medicīnas, sabiedrisko aktivitāšu
vai kāda cita joma, katrā ir kāds, kurš par saviem nopelniem profesionālajā un
sabiedriskajā darbībā citu vidū īpaši izceļams, un arī šogad šie cilvēki pamanīti
un pieteikti Jelgavas novada augstākajiem apbalvojumiem «Goda diploms» un
«Atzinības raksts». Domes deputāti oktobra sēdē izvirzītos kandidātus apstiprināja
apbalvojuma piešķiršanai, ko jau valsts svētku priekšvakarā bija plānots pasniegt
Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes svinīgajā pieņemšanā.

«Vēstures faktu vietā –
emocijas»
Jelgavas novada pašvaldības Goda diploms par
nozīmīgu ieguldījumu Jelgavas novada popularizēšanā, lokālpatriotiskās bāzes veidošanā un Ziemassvētku kauju muzeja attīstībā piešķirts Latvijas
Kara muzeja filiāles «Ziemassvētku kauju muzejs»
vadītājam Dagnim Dedumietim
«Savā ikdienas darbā saņemu
daudzus apbalvojumus – kāds pamana un novērtē to, ko daru, kāds
atbrauc un saka, ka draugi šeit bijuši
un šo vietu ieteikuši, man pat pietiek
ar īsu komentāru feisbukā, lai saprastu, ka daudziem cilvēkiem tiešām
vajag manu darbu! Un kā lai par
apbalvojumu neuzskata faktu, ka uz
Ziemassvētku kauju muzeju atbrauc
klase un stāsta, ka šeit ieradušies, jo
paralēlklases skolēni ieteikuši?! Nevis
skolotāja ieteica vai lika, bet bērni cits
citam izstāstījuši! Tie ir apbalvojumi,
kuru dēļ ir vērts strādāt, tāpēc oficiālas
atzinības pretstatā šīm šķiet otršķirīgas,
lai gan, protams, esmu pagodināts
saņemt Jelgavas novada augstāko apbalvojumu. Vēl jo vairāk tādēļ, ka esmu
rīdzinieks un ar Jelgavas novadu mani
saista tikai mana profesionālā darbība
muzejā, fakts, ka tieši šeit ir ZiemasFoto:
svētku kauju vietas. Popularizējot šos
Viktors
vēstures notikumus, vienlaikus sanāk
Kateriničs
popularizēt arī Jelgavas novadu. Organizējot dažādas aktivitātes, drīzāk jauši nekā nejauši sanāk sadarboties tieši ar novada
uzņēmējiem, sabiedriskajiem darbiniekiem, zemessargiem – ar cilvēkiem, kuri ir arī
sava novada patrioti.
Esmu gandarīts par to, ka, pateicoties Ziemassvētku kauju muzejam un manam
darbam, palielinās sabiedrības interese kā par vēsturiskajiem notikumiem, kas norisinājušies tagadējā Jelgavas novada teritorijā, tā par šo vietu, kur vienkārši pabūt dabā,
atpūsties. Apmeklētājiem mēs šeit necenšamies pasniegt vēstures faktus, kurus ikviens
tāpat var uzzināt, bet gan informāciju, kuru nevar atrast ne bibliotēkā, ne internetā, – tā
ir vizuālā informācija mērogā viens pret viens. Ja to pasniedz saistoši, rodas iespaids,
emocijas, un tieši emocijas ir tās, ko cilvēks vislabāk atceras. Īpaši svarīgi tas ir darbā
ar skolēniem – mūsu mērķis nav par visām varītēm viņiem sniegt zināšanas, bet gan
radīt interesi par šiem vēsturiskajiem notikumiem un vēlmi pēc tam jau pašiem meklēt
un uzzināt vairāk.
Taču šī ir arī lieliska vieta, kur vienkārši pavadīt laiku dabā – nav jābūt vēstures
entuziastam, lai pabūtu dabā šeit. Te var atbraukt, pa ja vēsture neinteresē!»

«Meitenes, uzvelkot deju brunčus,
iegriežas tā, ka tie plīvo, un
smaids ir pa visu seju!»
Jelgavas novada pašvaldības Atzinības raksts par
nozīmīgu profesionālo ieguldījumu jaunatnes izglītošanā,
tautas kultūras mantojuma saglabāšanā piešķirts Elejas
vidusskolas sākumskolas skolotājai Inesei Reinvaldei
«Bērniem tautas deju pulciņus vadu septiņpadsmit gadus, cenšos atbildīgi veikt šo darbu.
Man patīk strādāt ar bērniem, redzēt viņu izaugsmi un emocijas. Bērni mēģinājumos ir aktīvi,
daudz jāpiedomā, lai tiktu ievērota disciplīna,
jāstrādā radoši, neiztikt bez humora.
Prieks par bērniem, ka viņi nāk uz deju nodarbībām, iepazīst tautas deju, izdejo latviešu tautas
dejas pamatsoļus. Mācās ar cieņu izturēties pret
latviskās kultūras vērtībām. Uzvelkot tautas tērpu,
bērni kļūst pacilātāki, jūtas svarīgāki. Meitenes,
uzvelkot deju brunčus, iegriežas tā, ka tie plīvo,
un smaids ir pa visu seju!
Man ir gandarījums par katru labi paveiktu
darbu. Un man ir svarīgi, lai skolās vienmēr būtu
kas dejo tautas dejas un šī tradīcija neapsīkst.
Viens nav karotājs. Vēlos pateikties manu
dejotāju vecākiem, klašu audzinātājām, skolas
direktorei Sarmītei Balodei par atbalstu tautas
deju pulciņu darbā! Paldies kolēģiem par tik
augstu mana darba novērtējumu, domāju, ka
mans ieguldījums ir devis labumu mūsu kopējam
darbam. Jo dejošana attīsta bērnus ne tikai fiziski
un garīgi, bet ļauj viņiem gūt prieku par saviem
sasniegumiem un prasmēm!»

Taču, ņemot vērā valdības noteiktos drošības pasākumus un nosacījumus attiecībā
uz pasākumu norisi, pašvaldības vadība lēmusi par priekšsēdētāja pieņemšanas
pasākuma atcelšanu, apbalvojumu pasniegšanu pārceļot uz Jelgavas novada
svētkiem maijā. Saskaņā ar domes lēmumu šogad Goda diploms piešķirts trim
personām, savukārt Atzinības raksts – piecām. Līdztekus naudas prēmijai kā
cieņas apliecinājumu šie cilvēki saņems apzeltītu un sudraba piespraudi vārpas
formā, kas simbolizē apliecinājumu nozīmīgam ieguldījumam ar lauksaimniecību
saistīta novada attīstībā. Kaut arī pašvaldības paldies ļaudīm, ar kuriem īpaši
lepojamies un kuru veikumu novērtējam, klātienē tiks teikts vien nākamā gada
maijā, «Jelgavas Novada Ziņas» ar viņiem iepazīstina valsts svētku mēnesī.

«Džezs ir improvizācija,
un improvizācija ir brīvība»
Jelgavas novada pašvaldības Goda diploms par nozīmīgu ieguldījumu jauniešu
muzikālajā izglītošanā un izaugsmē, Jelgavas novada un Latvijas popularizēšanā piešķirts Jelgavas novada un pilsētas bigbenda vadītājam Raitim Ašmanim
«Džezs ir improvizācija, un improvizācija ir brīvība.
Tas nozīmē, ka nav jāizpilda viens pret viens, kas notīs
uzrakstīts. Tam var pieiet brīvāk, un bigbendā šī brīvība ir
jāizpauž. Taču, lai gan mums valda brīva atmosfēra, tajā
pašā laikā tā ir ļoti nopietna lieta – vai nu ir, vai nu nav.
Pa vidu nevar, un tieši tāds arī bija mans uzstādījums, kad
pirms desmit gadiem novada pašvaldība mani uzaicināja
veidot jauniešu bigbendu: gribu augstu kvalitāti, man
neder «tagad bišķi papūtīsim», jo tiecos pēc augstiem
mērķiem un uzdevumiem. Ja kaut ko sāku darīt, tad
daru to pēc visaugstākajiem standartiem. Pašvaldība to
atbalstīja, un šo gadu laikā nesaprašanos mums nav bijis.
Pateicoties pašvaldības atbalstam, esam startējuši un ieguvuši godalgotas vietas dažādos konkursos kā Latvijas,
tā Eiropas mērogā, esam spējuši vairot ne tikai bigbenda,
bet visa Jelgavas novada popularitāti, tādēļ šo Jelgavas
novada piešķirto Goda diplomu uztveru kā apbalvojumu
kolektīvam par darbu un sasniegumiem desmit gadu
garumā. Jūtos pagodināts, ka mūsu darbs ir novērtēts.
Saku «mūsu», jo es bez kolektīva un kolektīvs bez manis
neesam karotāji. Mēs darbojamiem kopā manā vadībā.
Ar Jelgavas novada jauniešu bigbendu esmu nepārtrauktā tiešsaistē, un vērtīgākais ir tas, ka darbā ar jauniešiem es jūtu atdevi. Tas ir abpusējs process – es dodu
savu pieredzi, zināšanas, un viņi to muzikāli papildina.
Bigbendā ir vidēji 25 dalībnieki, un katrā «balsī» mums
ir īstais cilvēks. Tie ir 15–23 gadus veci jaunieši, un ir
gandarījums, ka liela daļa no viņiem, sākuši pie mums,
mūziku izvēlas par savu profesiju. Kā panākt jauniešu
interesi par džezu? Uz šo jautājumu atbildes man nav.
Daži ar to «saslimst» jau bērnībā, bet uzturēt to «mūzikas bacili», ieinteresēt jau ir pedagoga kompetence.

Foto: Eduards Kapša

Varbūt tas ir tāds kods, kas ielikts pedagoga profesijā,
– būt skolotājam, mūziķim, psihologam...
Es tiešām jūtos pagodināts par šo augsto sava darba
novērtējumu, taču atkal un atkal gribu uzsvērt: bigbenda izaugsmē ļoti liela loma ir savstarpējai sapratnei
un izaugsmei. Paldies, ka varam strādāt visaugstākajā
kvalitātē!»

«Būt jauniešiem klātesošai»
Jelgavas novada pašvaldības Goda diploms par izciliem sasniegumiem jauniešu neformālās izglītības īstenošanā, jauniešu iesaistē vietējās kopienas, valsts
un starptautiskās aktivitātēs, jauniešu izaugsmes veicināšanā piešķirts Jelgavas novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālistei Kristīnei Kodei
«Kur smeļos spēku turpināt pirms daudziem gadiem iesākto?
Tajā pašā jauniešu kopienā – kur spēku dodu, tur spēku arī
ņemu, un tā jau 15 gadu! Man nereti ir jautāts: ko tad tu ikdienā
dari, kas ir tā neformālā izglītība? Un, mēģinot noformulēt atbildi, esmu sapratusi, ka darbs ar jauniešiem neformālās izglītības
jomā ir cilvēciskā vairošana sabiedrībā. Man patīk ar jauniešiem
kā līdzīgs ar līdzīgu izrunāties, palīdzēt saskatīt jēgpilnas idejas.
Te nav svarīga kvantitāte, bet gan kvalitāte, un, ja dara darbu,
par kuru acis spīd, labās ieceres materializējas. Es un mani kolēģi
esam tādi kā jauniešu pavadoņi viņu personības pilnveidē, un
tajā, šķiet, vērtīga ir manas pašas pieredze, jo arī es savulaik sāku
kā pavisam parasta jauniete no Platones pagasta.
Pamatskolu beidzot savā dzimtajā Platonē, mani vilināja pilsēta, un vidējo izglītību ieguvu Jelgavas Valsts ģimnāzijā. Jāatzīst,
ka nebija viegli izkāpt no tā sava «lauku burbuļa», kur klasē ir
10 skolēni pretstatā pilsētas 30, taču pilsēta iedeva rūdījumu,
iemācīja kļūt patstāvīgai, lika pieaugt. Tāpēc arī tagad cenšos
iedrošināt jauniešus uzdrīkstēties izkāpt no tās savas foršās
mājīgās un tik ļoti labi zināmās un paredzamās vides.
Neformālās izglītības priekšrocība ir tā, ka šeit svarīgāks ir
process, nevis rezultāts, šeit nav rāmja, tāpēc var eksperimentēt,
lai atrastu sev piemērotāko, jo vienas receptes vai metodes, kas
strādā, kā ir pareizi, neformālajā izglītībā nav. Taču personības
izaugsmē neapšaubāmi vajadzīgas abas formas – gan formālā,
gan neformālā izglītība. Tiesa, kaut arī mana mamma ir skolotāja, jau padsmit gados sapratu, ka es nestudēšu pedagoģiju, ka
negribu būt klasē – gribu būt jauniešiem klātesoša citādi.
Pēc statistikas, Jelgavas novadā dzīvo ap 3000 jauniešu
vecumā no 13 līdz 25 gadiem, un ir gandarījums, ka daudzi
no viņiem ir kļuvuši par . Gadā tie varētu būt ap 100 jauniešu,
savukārt ar 15–20 no viņiem, īstenojot dažādas iniciatīvas,
ikdienā kopā sanāk strādāt intensīvāk, personiskāk. Būtiski,
ka neformālā izglītība ir brīvprātīga – varu iesaistīties, bet varu
arī neiesaistīties –, un man tiešām ir neviltots gandarījums par
katru, kurš iesaistās, kurš caur mūsu aktivitātēm iegūst plašāku
redzesloku, jaunas iespējas, iemācās atbildību. Lai gan, lielos
vilcienos vērtējot, katram no šiem jauniešiem esmu bijusi klātesoša divus trīs gadus, silda sirdi, ka pat pēc daudziem gadiem uz
ielas mani sveicina mans jaunietis, kas nu jau vairs nav jaunietis,
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Strauta Brauere

ka atceras mani, atceras, ka esmu bijusi klātesoša viņa izaugsmē
caur jaunatnes darbu...
Protams, ir jau arī man bijuši brīži, kad šķiet – pietiek, vairs
nevaru. Bet tad kaut kas notiek, un viss nostājas savās vietās.
Atceros, pirms četriem gadiem tas sakrita ar laiku, kad, man
pašai nezinot, tiku pieteikta dalībai starptautiskā programmā
Amerikā. Taču, esot tur, sapratu, ka citur, pat ne sapņu zemē
Amerikā, zāle nebūt nav zaļāka. Sapratu, cik ļoti mīlu savu
Latviju, savu Jelgavas novadu, savu darbu un savus jauniešus!
Ko man nozīmē Jelgavas novada augstākais apbalvojums?
Saprotot, ka tas par nozīmīgu ieguldījumu lielākoties tiek
piešķirts cilvēkiem gados, savulaik mēdzu pasapņot, ka varbūt
vecumdienās arī es tikšu apbalvota. Uzzinot, ka tas ir noticis
tagad, jūtos samulsusi: vai jau viss? Vai savas profesionālās
darbības virsotnes jau būtu sasniegusi? Taču, pieņemot, ka viss
notiek tā, kā tam jānotiek, – ir forša sajūta. Ir jauki, ka jauniešu
kopienai vēl aizvien esmu vajadzīga un ka mans un manu kolēģu
darbs ir tik augstu novērtēts.»
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«Lai Latvija un dzimtais novads
iesakņojas dziļi sirdī»

«Jātiecas uz labāko –
mazāk nav vērts»

Jelgavas novada pašvaldības Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu
Latvijas valsts Zemessardzes popularizēšanā, jaunatnes patriotiskajā
audzināšanā piešķirts Kalnciema vidusskolas vēstures skolotājam aktīvam
Kalnciema pagasta senioram Valentīnam Toleiķim

Jelgavas novada pašvaldības Atzinības raksts par
nozīmīgu profesionālo ieguldījumu uzņēmējdarbības
attīstībā Jelgavas novadā piešķirts SIA «Zemgales
tehnoloģiskais centrs» vadītājam Mārim Avotiņam

«Lielu daļu no saviem nu jau
gandrīz 57 gadiem esmu pavadījis
ārpus Latvijas – vispirms studijas,
tad dienests –, bet 1991. gadā atvaļinājos no Padomju armijas un
atgriezos savā Latvijā, savā novadā.
Šī ir mana dzimtā vieta, mana valsts,
un šobrīd viss mans darbs un brīvais
laiks tiek veltīts tam, lai bērni un
jaunieši prastu novērtēt, ka viņiem
ir tā laime dzīvot brīvā Latvijā,
ka tā ir viņu dzimtene un ka viņu
spēkos ir veidot dzīvi Latvijā vēl
labāku, un lai seniori justu, ka vēl
aizvien ir vajadzīgi savam novadam
un savai valstij.
Pēc atgriešanās Latvijā sāku
strādāt skolā, tad sekoja dienests
Latvijas armijā, un skolotājs un
karavīrs ir profesijas, kas būs vajadzīgas vienmēr. Deviņdesmito
gadu sākumā, juku laikos, aktīvi
iesaistījos Zemessardzes bataljona
veidošanā Jelgavā, jauniešus centos
virzīt jaunsargu kustībā, skaidrot
dažādus procesus, un šobrīd varu
būt lepns, ka liela daļa no maniem
deviņdesmito gadu jauniešiem izauguši par cienījamiem cilvēkiem,
kas mīl un ciena savu dzimteni,
novadu. Un arī vēlāk – pat ja tie
būs trīs četri jaunieši no simts, kas
paliks uzticīgi Jelgavas novadam, es
to uzskatīšu par sasniegumu. Galvenais, lai lepnums par savu dzimto
vietu, izpratne un mīlestība pret
Latviju būtu iesakņojusies katram
dziļi dvēselē, sirdī. Kā to panākt?

Stāstot, rādot, pašam kopā
ar bērniem piedaloties un
iesaistoties. Piemēram, ar 6.
klases skolēniem mums bija
praktiska nodarbība Latvijas
vēsturē Ziemassvētku kauju
muzejā Mangaļos – kopā
izzinājām, kārtīgi izskraidījāmies, un es ļoti ceru, ka kaut
kas no piedzīvotā viņiem
aizķērās galvā un sirdī.
Savukārt otra mana pārliecība ir saistīta ar senioriem. Ar cilvēkiem, kuri,
beiguši savas aktīvās darba
gaitas, īsti savu vietu vairs
nevar atrast, bieži vien jūtas
nevienam nevajadzīgi un
ieraujas savā čaulā. To pēc
savas mammas zinu. Tad
nu es cenšos šos cilvēkus
iesaistīt sabiedriskajā dzīvē,
jo apzinos, cik vērtīga, īpaši
jauniešiem, var būt viņu
pieredze, padoms. Patiesībā
jau senioriem neko daudz nevajag
– vien apziņu un sajūtu, ka viņi ir
vajadzīgi. Piemēram, gatavojoties
pagasta svētkiem, daudzi sākumā
noplāta rokas – ko tad es, es jau
neko nevaru –, bet patiesībā var
gan! Izvārīt tēju un sirsnīgi pasniegt
svētku dalībniekiem – tas taču ir
ļoti vērtīgs un nozīmīgs darbs! Mēs
tiekamies ar citu pagastu senioriem,
aizbraucam kādā ekskursijā. Man ir
prieks par katru, kuru izdodas izmānīt laukā no ierastās čaulas – mājas,

dārza, piemājas soliņa...
Tas, ka esmu novērtēts ar sava
novada Atzinības rakstu, man ir
liels gods. Manā izpratnē tas ir pat
augstāks un svarīgāks par valsts
apbalvojumu, jo šajā gadījumā mani
ir novērtējuši vietējie cilvēki, ar kuriem esmu kopā diendienā. Turklāt
novembris ir arī manas dzimšanas
dienas mēnesis, un tā nu sanāk, ka
šis apbalvojums man ir nozīmīga
dāvana dzimšanas dienā no manas
dzimtās vietas, maniem cilvēkiem.»

«Apbalvojums? Es taču par pliku
paldies esmu gatava darīt!»
Jelgavas novada pašvaldības Atzinības raksts par ieguldījumu
Vilces pagasta senioru kustības izveidošanā, iedzīvotāju līdzdarbības veicināšanā un Jelgavas novada popularizēšanā piešķirts Jelgavas novada
Senioru biedrības dalībniecei Broņislavai Bergai
«Par apbalvojumu esmu ļoti samulsusi, un ko tad es daudz par sevi
stāstīšu – pats jau sevi neies slavēt,
turklāt vienmēr liekas, ka var darīt
vēl vairāk un vēl labāk. Ziniet, kā ir:
kamēr strādāju – biju grāmatvede –,
vienmēr biju aizņemta un laika nekam citam neatlika, bet, kopš esmu
pensijā, laika man daudz un visus
tos labumus beidzot varu izbaudīt.
Biju pieradusi būt cilvēkos, tāpēc
iesaistījos Senioru biedrībā – tur
man bija visādas darīšanas un pienākumi, līdz attapos Vilces senioru
koordinatores amatā. Cits nekas
neatlika – uzņemties, un uz priekšu!
Apbalvojums? Es taču par pliku
paldies esmu gatava darīt, man
nekā nevajag! Taču ir jau patīkami,
ka savu reizi novērtē. Pēc tam, kad
esi noņēmies un nonervozējies, ir
patīkami, ka cilvēkiem patika, ka
pasaka paldies un jūt – visu esmu
darījusi no sirds.
Teikšu godīgi – viegli jau nav, jo
kopumā cilvēki ir kūtri. Ja pagastā
uzliksi afišu un gaidīsi, ka nu tik
nāks un darbosies, neko nesagaidīsi. Vajag piezvanīt, pastāstīt,
uzaicināt. Mūsu cilvēkiem patīk
individuāla pieeja. Citreiz gadās, ka
apsola un neatnāk, bet nākamreiz
es zvanu un aicinu atkal. Dažreiz
divas reizes piezvanu, trīs, un tad
cilvēks atnāk, paskatās, kas notiek,
un tā pamazām tās aktivitātes iepatīkas. Tagad to savu cilvēku gaumi
un vēlmes jau zinu – zinu, kam kas
interesē, uz kādu pasākumu aicināt
vienus un kādi pasākumi vairāk

patiks citiem.
Gadu man drusku ir par daudz
– apaļi 80, un mēneša beigās būs
jau 81 –, taču apstāties nesanāk.
Neiet un nedarīt es nevaru, esmu
tik aizņemta, ka nav laika kurnēt,
nav laika novecot. Dzīvoju kopā ar
meitu, un viņa arī ir aktīva. Citreiz
atstājam māju tukšu, un abas prom
savās darīšanās. Dažreiz sazvanos ar saviem klasesbiedriem, un

šie brīnās, kur man tāda
enerģija, saka, ka skolas
laikā tik aktīva nemaz
nebiju. Bet galvā man
vienmēr dažādas domas –
tur vajag un tā vajag –, Senioru biedrības sēdes un
izbraukumi, dziedu senioru ansamblī «Vakarvējš»,
un tad vēl ejam nūjot.
Cik skaista tagad ir mūsu
Vilce, kas par dabu –
parks, Zaķupļava, gravas,
takas un tiltiņi! Nūjojam
un priecājamies! Vienīgi
šoruden sarkanās krāsas
dabā pietrūka – viss dikti
dzeltens. Kaut arī Vilcē
dzīvoju kopš 1975. gada,
citas tik mīļas vietas man
nav. Galu galā tikpat kā
visi bērni te izauguši, un
bērni man labi. Visi turamies kopā – divas meitas,
dēls, divas mazmeitas un
četri mazdēli un četras
mazmazmeitas.
Laiks gan šobrīd tāds
savāds – tik daudz notikumu gan pavasarī, gan tagad jāatceļ
un jāpārceļ, un mēs taču tā gaidījām
ansambļa 25 gadu jubileju, bet tagad – nekā! Taču mierā sēdēt tāpat
nevaru – man ik pa laikam vismaz
jāsazvanās ar saviem senioriem.
Jāmēģina viņus saturēt kopā, citādi
atkal tā atsvešināsies, ka, visiem ierobežojumiem beidzoties, man viss
darbs būs jāsāk no gala. Bet es ceru
uzreiz turpināt ar tādu pašu jaudu.»

«Vai apbalvojums ir mērķis? Nē! Vai to saņemt ir patīkami? Jā! Un arī šajā reizē
jūtos pagodināts, ka mūsu
profesionālais darbs tiek
novērtēts. Vienmēr esmu
strādājis ar pārliecību, ka
jātiecas uz labāko – mazāk
nav vērts –, un, iespējams,
tā arī ir uzņēmuma veiksmes
formula. SIA «Zemgales
tehnoloģiskais centrs» ir
Latvijā vispieredzējušākais
koka māju ražotājs un būvnieks, un arī ārzemēs zina:
ja nākam mēs, tad neviens
cits vajadzīgs nebūs, jo viss
tiks izdarīts visaugstākajā
kvalitātē. Taču tas nav tikai
mans kā uzņēmuma vadītāja
nopelns, jo viens nav arājs
– bez cilvēkiem, ar kuriem
kopā strādāju un kuri ir
uzticami darbinieki, panākumus šajā
nozarē gūt nebūtu iespējams.
Mūsu ražotne Valgundes pagasta
Vītoliņos veidojās uzreiz pēc sovhoza
sabrukšanas. Ēka bija nupat strādāt
beigusi cūku ferma, un arī liela daļa
mūsu pirmo darbinieku bija cūkkopji.
Viņi teju stāvēja rindā un prasīja
darbu. Atlase tolaik bija gaužām
vienkārša – divi jautājumi: kurš grib
strādāt un kurš grib mācīties. Tā arī
iegūts rūdījums, jo fermas izvākšana
no aizgaldiem un mēsliem bija ne tas
vieglākais pārbaudījums potenciālajiem darbiniekiem. Tie, kas nenobijās
un bija gatavi arī mācīties, palika strādāt pie mums. Šajā ziņā īpašs paldies

tiem, ar kuriem esam kopā no uzņēmuma pirmsākumiem, tostarp ceha
vadītājam Ēvaldam Zeidmanim un
mūsu grāmatvedei Dailai Serebrjakovai, kurus ļoti augstu vērtēju. Un
paldies arī tiem, kuri, strādājot šeit,
izauguši līdz savam uzņēmumam. No
vienas puses, protams, žēl, ka labs
darbinieks aiziet, bet, no otras puses,
ir prieks, ka mani puiši dibina un vada
savas firmas un var kļūt par mūsu
partneriem. Gadās jau arī mums pa
kādam «staigātājam», taču kopumā
gan birojā, gan ražotnē mums izdevies apvienot uzticamus un atbildīgus
darbiniekus. Tādēļ šis apbalvojums ir
atzinība arī viņiem.»

«Labākie cilvēki dzīvo
Vircavā!»
Jelgavas novada pašvaldības Atzinības raksts par
ilggadēju, profesionālu un nesavtīgu darbu piešķirts Vircavas pagasta ģimenes ārsta prakses
medmāsai Angeļai Pekulei
«Kādai jābūt māsiņai? Laipnai,
sirsnīgai, jāprot uzklausīt. Tam noteikti
jābūt sirdsdarbam, un man ir tā laime
visu savu mūžu strādāt profesijā, kuru
es patiesi mīlu. To, ka būšu medmāsa,
zināju jau agrā bērnībā, kad spēlējoties
tēloju māsiņu. Mājās visi spilveni ar
ūdeni bija sapotēti – tik ļoti nopietni es
biju pievērsusies šai profesijai, tāpēc arī
likumsakarīgs bija solis stāties medskolā.
Pēc tās absolvēšanas pastrādāju bērnu
slimnīcā Rīgā, bet tad lielā mīla atveda
mani uz Vircavu. Pastrādāju te, tad
gadus 30 mana darbavieta bija Jelgavas
slimnīcas Dzemdību nodaļa, bet paralēli, cilvēku uzrunāta, pamazām atkal
atgriezos Vircavā, un no 2015. gada šeit
ir mana vienīgā darbavieta.
Pavisam godīgi varu teikt, ka strādāt
Vircavā ir liela laime. Pirmām kārtām

jau darba kolektīvs – tas tiešām ir
brīnišķīgs: daktere Rita, ārsta palīdze
Baibiņa un aptiekāre Anita. Viņas ir
manējās! Un arī visus vircavniekus
izjūtu kā savējos un nebaidos teikt, ka
labākie cilvēki dzīvo Vircavā. Jūtu, ka arī
viņiem esmu savējā – cilvēki mani sauc
par Anželīti, atnāk izrunāties, pastāsta
savus priekus un bēdas un zina, ka viss
runātais paliks tikai starp mums. Taču,
uzzinot, ka cilvēki mani izvirzījuši novada apbalvojumam, jutos ļoti apmulsusi.
Par ko? Ko tad tik īpašu esmu izdarījusi?
Bet meitas mani mierināja. «Mamm, tu
taču sen to jau biji pelnījusi!» viņas teica.
Tad nu pieņemu šo apbalvojumu ar lielu
cieņu un pateicību cilvēkiem, kas manu
darbu tik augstu novērtē, taču uzskatu,
ka tas ir nevis tikai mans, bet visa mana
kolektīva nopelns.
Lai cik smaga diena bijusi,
vienmēr pati esmu mācējusi savākties, savaldīties, arī darbā es
gūstu mieru. Šobrīd liels atbalsts
man ir meitas Agnese un Kristīne,
divi jauki mazbērni Amēlija un
Kaspars, kuriem cenšos būt ļoti
laba «lauku ome». Un vēl salīdzinoši nesen mans stiprais plecs
bija vīrs, ar kuru kopā 44 gadus
paguvām nodzīvot. Šogad viņš no
mums aizgāja, lai gan mums kopā
tik daudz kas bija jāizdara... Mūsu
kopīgais vaļasprieks bija ceļošana
– vēl šajā pavasarī mums bija nopirktas biļetes uz Portugāli. Kovida
dēļ ceļojumu gan nācās atcelt, tad
– vīra zaudējums... Bet uz Portugāli
nākamgad es noteikti aizbraukšu,
jo tā bija viņa sapņu zeme.»
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Zvanu kolekcijas ekspozīcija «Balticovo» brīvo vistu turēšanas
Lielplatones muižā vērusi novietni izveido Vilces pagasta
durvis apmeklētājiem
«Kurmīšos»
Šopavasar Jelgavas novada pašvaldība dāvinājumā no Valda Jākobsona
saņēma zvanu kolekcijas
ekspozīciju, kurā ietilpst ap
1000 dažādas izcelsmes,
senuma, formas un materiālu zvanu. Noslēdzoties
remontdarbiem un zvanu vitrīnas pielāgošanai,
zvanu kolekcija Lielplatones muižā vērusi durvis
apmeklētājiem. Šobrīd gan
kolekciju var apskatīt tikai
brīvdienās, iepriekš piesakoties, taču, uzlabojoties
epidemioloģiskajai situācijai valstī, muiža apmeklētājiem būs pieejama arī
darba dienās.
No 2014. gada līdz 2020. gada
pavasarim kolekcija bija izvietota un
apmeklētājiem skatāma restaurētajās
Blankenfeldes muižas vāgūža/staļļa
telpās. Līdz ar īpašnieku maiņu līdzšinējais muižas saimnieks V.Jākobsons
zvanu kolekciju nolēma dāvināt
Lielplatones muižai. Jāpiebilst, ka, lai
arī V.Jākobsona kolekcijā ir ap 1000
dažādu zvanu, Blankenfeldes muižā
tūristiem apskatei bija pieejami vien
ap 500, līdz ar to teju puse no šobrīd
Lielplatones muižā apskatāmās kolekcijas līdz šim plašākai publikai netika rādīta. Šobrīd, kad zvanu kolekcija
pārcēlusies uz Lielplatones muižu,
to droši var dēvēt par Baltijā lielāko
zvanu kolekciju, jo, pielāgojot un
izremontējot telpas, rasts risinājums
eksponēt pilnīgi visu plašo V.Jākobsona privātkolekciju.
Kolekcija muižā veidota kā atsevišķs apskates objekts un izvietota
četrās telpās ēkas 1. stāvā. Tāpēc
apmeklētājiem ir iespēja variēt un
pašiem komplektēt savu ekskursiju
– apskatīt tikai zvanu kolekciju vai
visu muižas kompleksu kopā. Zvanu
kolekcijas apskate, tāpat kā ieeja
muižas kungu mājā un veļas mājā, ir
par maksu.
«Sākotnēji bijām iecerējuši zvanu
kolekciju atklāt jau oktobra beigās,
bet, ņemot vērā epidemioloģisko
situāciju valstī, to izdarījām šomēnes.
Jāuzsver, ka muižā ekskursantus pagaidām pieņemam vien brīvdienās,
jo tās ir dienas, kad muižā nestrādā
pagasta pārvalde un bērnudārzs.
Muižas apmeklētājiem jārēķinās arī
ar to, ka ekskursija iespējama tikai
ar iepriekšēju pieteikšanos, bez tās
apmeklētājus neuzņemsim. Tāpat
svarīgi, ka, ierodoties muižā, obligāti
jālieto sejas un deguna aizsargmaska,» stāsta Lielplatones muižas Tūrisma informācijas punkta vadītāja
Ingūna Pranka.
«Zvanu pārvešanu uzsākām vasarā,
un tas nudien bija atbildīgs un laikietilpīgs process, jo katru zvanu nācās
datēt un atcerēties tā vietu konkrētajā
vitrīnā, lai, atvedot to uz Lielplatones
muižu, neizjauktu kolekcijas secību.
Tāpat katru zvanu iesaiņojām, lai pārvedot tam nenodarītu postu. Cienot

Ieejas maksa
Lielplatones muižā
• Ekskursijas maksa gida pavadībā
kungu mājā, zvanu kolekcijā un
veļas mājā – 3 eiro pieaugušajiem,
2 eiro senioriem, studentiem.
• Ekskursijas maksa gida pavadībā zvanu kolekcijā – 1,50 eiro
pieaugušajiem, 1 eiro senioriem,
studentiem.
• Ekskursijas maksa gida pavadībā
kungu mājā un veļas mājā – 1,50
eiro pieaugušajiem, 1 eiro studentiem, senioriem.

kolekcijas īpašnieka ieguldīto darbu,
ņēmām vērā visus viņa norādījumus
un vēlmes. Turklāt Jākobsona kungs
arī pats iesaistījās kolekcijas izvietošanā un dalījās ar savām idejām zvanu
un muižas popularizēšanā. Jaunās
kolekcijas ekspozīcijas izveidošanā
strādājām kopā ar mākslinieci Ievu
Lapiņu. Viņa ir persona, kas izveidojusi līdzšinējās zvanu vitrīnas un
palīdzējusi Jākobsona kungam daudzu gadu garumā ar padomiem un
ieteikumiem ekspozīcijas uzturēšanā.
Pēc viņas ieteikumiem atjaunojām
vairākus vēsturiskos muižas sienas
skapjus un aprīkojām tos ar papildu
stikla durvīm, lai kolekcijai pēc iespējas mazāk tiktu klāt putekļi. Manuprāt, rezultāts sanācis visnotaļ skaists.
Zvanu kolekcija izvietota muižas
pirmajā stāvā, lai tā būtu pieejama arī
cilvēkiem ar kustību traucējumiem,»
stāsta Lielplatones pagasta pārvaldes
vadītāja Līga Rozenbaha.
Zvani V.Jākobsona kolekcijā atceļojuši no visas pasaules, tostarp
Japānas, Gvatemalas, Ķīnas, Korejas,
Indijas, Tibetas, Austrālijas, Meksikas. Daudzi zvani atrasti dažādu
Eiropas valstu antikvariātos, suvenīru
bodītēs vai krāmu tirdziņos. Pirmais
kolekcijas zvans iegādāts 1978. gadā
toreiz vēl Rietumvācijas pilsētā Ķelnē, svētdienas tirdziņā, par 10 vācu
markām. Zvani ir dažāda izmēra un
materiāla – no metāla, porcelāna,
māla un stikla. Kolekcijā ir durvju,
galda, vēja zvani. Zvaniņi, kas veidoti
kā dažādas figūriņas, zvārguļi, gongi
un svečturi.
«Katram zvanam ir savs stāsts gan
par tā izcelsmi, gan par to, kā tas
nonācis Valda Jākobsona kolekcijā.
Lai tūristiem varētu precīzi un korekti
atspoguļot visas nianses, Lielplatones
muižas gide ir ieguldījusi milzīgu darbu, iepazīstoties ar ekspozīcijas informatīvajiem materiāliem un vairākās
tikšanās reizēs uzklausot kolekcijas
veidotāja aizraujošos stāstus,» stāsta
L.Rozenbaha, neslēpjot gandarījumu
par dāvinājumu, kas varētu veicināt
muižu kā pieturas vietu arvien vairāk
izvēlēties arī tūristiem un apkārtējiem
iedzīvotājiem.
Pieteikties Lielplatones muižas un
zvanu ekspozīcijas apmeklējumam var,
sazinoties ar Lielplatones muižas gidi
Lielplatones Tūrisma centra vadītāju
I.Pranku pa e-pastu inguna.pranka@
jelgavasnovads.lv vai tālruni 27839959.

Pārveidojot Vilces pagasta
kādreizējās lopu fermas
«Kurmīši» teritoriju Kapteinēs par 20 tūkstošu brīvo
vistu jauno mājvietu, «Balticovo» jau šā gada decembrī
plāno atklāt otro brīvo vistu
novietni Latvijā. Lietderīgi
tiks izmantoti gan esošā infrastruktūra, gan apkārtējā
teritorija, jo brīvos apstākļos
turētajām vistām nepieciešama vismaz astoņu hektāru liela platība, daļu no
teritorijas veltot vistu ziemas
dārzam, kur vistas var iznākt
svaigā gaisā, bet tomēr ir
pasargātas no ārējiem apdraudējumiem, jo laukums
ir norobežots ar sietu.
Olas, kuras dētas brīvās turēšanas
apstākļos, veikalos var atpazīt pēc
marķējuma «1», un, lai ola atbilstu
šim marķējumam, vienai vistai jābūt
atvēlētai vismaz četrus kvadrātmetrus
lielai platībai.
Vilcē mājos 20 000 brūno vistu
(Lohman Brown), kuras «Balticovo»
galvenajā ražotnē Iecavā no cāļiem
ārpus sprosta apstākļos izaug līdz dējējvistām. Uzņēmums realizē ES ieteikto
apļveida resursu izmantošanu, līdz ar
to ražošanas cikls ir pārdomāts, lai
katra izejviela tiktu izmantota pilnībā.
Putnu barības izejvielas tiks iepirktas
no vietējiem zemniekiem, bet kūtsmēsli, kurus iekārtas savāc automātiski ar

FOTO: Līdzīga «Balticovo» brīvo vistu turēšanas novietne, kādu jau
decembrī paredzēts atklāt Vilces pagasta «Kurmīšos», jau gadu
darbojas Madonā.
«Balticovo» fermas teritoriju ieautomātiskajām lentēm, katru nedēļu
tiks izvesti uz vietējo zemnieku saim- gādājās 2019. gadā, kad ferma savu
niecībām, lai izmantotu kā mēslojumu. darbību bija beigusi un tika meklēti
Vietējās zemnieku saimniecības jauni īpašnieki un pielietojums. Izjūtot
«Paitēni» īpašnieks Gundars Ceplītis arvien lielāku pieprasījumu pēc brīvo
skaidro, ka vistu mēsli ir ideāls mēslo- vistu olām gan pašmāju tirgū, gan
jums zemes ielabošanai un tas palīdzēs eksporta tirgos, «Balticovo» izvēlējās
turpināt saimniecības attīstību, kā arī investēt Vilces pagasta «Kurmīšos»,
palielināt visu kultūru ražas apjomus. realizējot Eiropas līmeņa projektu.
AS «Balticovo» komunikācijas un
Tajā pašā laikā to izmantošana ļaus
samazināt konvencionālo minerāl- attīstības direktors Toms Auškāps
mēslojuma daudzumu. Vistu mēsli tiks informē, ka «Kurmīšos» plānots radīt
izmantoti arī ķiploku audzēšanai, tādā 2–3 jaunas darbavietas, bet kopējie ieguldījumi brīvo vistu turēšanas novietveidā tie kļūs vēl dabīgāki.
«Esam priecīgi, ka «Balticovo» par nes izveidē Vilces pagastā lēšami ap 1
jauno brīvās turēšanas vistu fermas miljonu eiro, ieskaitot zemes iegādi.
Jāpiebilst, ka 2019. gadā «Balticovo»
vietu ir izvēlējušies tieši Vilces pagastu, tādā veidā dodot ekonomisko realizēja līdzīgu projektu Madonā,
pienesumu mūsu pagastam un vairojot kas tolaik bija pirmā lielizmēra brīvās
Jelgavas novada uzņēmēju pulku,» turēšanas vistu novietne Baltijā.
atzīst Vilces pagasta pārvaldes vadītāja
JNZ
Anda Duge.

Kalnciema vidusskola ieguvusi Nacionālo «eTwinning» balvu
Septembrī noslēdzās projektu pieteikšana konkursam
«Nacionālā «eTwinning»
balva 2020». «eTwinning»
Nacionālā atbalsta dienesta
pārstāvji izvērtēja 16 konkursam pieteiktos projektus
un konkursa finālam izvirzīja sešus labākos, kas oktobrī
tika prezentēti konferencē Rīgā. Balvu nacionālo
projektu kategorijā, kā arī
Skatītāju balvu ieguva Kalnciema vidusskolas projekts
«Droši nedrošās spēles»
(projekta iesniedzēja Inese
Zvaigznone), kas īstenots
kopā ar Bauskas Valsts ģimnāziju (projekta iesniedzēja
Līga Bajāre).
Šogad konkursa fināalā iekļuva vietēja
un starptautiska mēroga skolu sadarbības projekti, kas pārstāv dažādus mācību
priekšmetus un skolēnu vecuma grupas.
Kalnciema vidusskolas projekts «Droši
nedrošās spēles» skolēniem saistoši un
interesanti atgādina par bīstamām situācijām apkārt, attīstot kritisko domāšanu, aktiermākslu, izmantojot sadarbību
un digitālos rīkus, veidojot tiešsaistes
spēli «Droši pasaulē».
Konkursā vērtēja ne tikai to, kā projekts attīsta dažādas kompetences un
kā tas integrēts mācību saturā, bet arī
to, cik daudz skolēnu iesaistīti projekta
plānošanā, kā notikusi sadarbība starp
projekta partneriem, kā projektā jēgpilni

izmantotas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT), cik veiksmīgi
sasniegts plānotais rezultāts.
«Paldies skolas 5. klases skolēniem
Maijai, Melānijai, Sofijai un Jurģim par
aktīvu un atbildīgu darbu, gatavojoties
projekta prezentēšanai, un simtprocentīgu atdevi, stāstot par attālinātā mācību
procesā realizēto projektu. Sākumā bija
plānots, ka projektu prezentēs divi Kalnciema vidusskolas un divi Bauskas Valsts
ģimnāzijas skolēni, taču skolotāja no
Bauskas saslima, un Jurģim un Melānijai
bija ātri «jāielec» prezentācijā, apgūstot
tekstu un plānotās darbības. Bērniem šī
bija vērtīga pieredze, viņi godam veica
uzticēto uzdevumu un izpelnījās Skatītāju balvu,» stāsta Kalnciema vidusskolas
skolotāja I.Zvaigznone.
Projekti izvērtēti atbilstoši šādiem
kritērijiem: skolēnu iesaiste un pedago-

ģiskie jauninājumi, sasaiste ar mācību
procesu, sadarbība starp partnerskolu
skolēniem, IKT lietojums, rezultāts un
ietekme.
Pieteikties konkursam varēja projekta
īstenotāji (pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās izglītības iestādes
pedagogi), kas 2019./2020. mācību gadā
realizējuši projektu «eTwinning» ietvaros un ieguvuši Nacionālo kvalitātes
sertifikātu.
Nacionālā «eTwinning» balva ir Latvijas skolu sadarbības projektu konkurss,
kurā katru gadu aicināti piedalīties
«eTwinning» projektu īstenotāji. Konkursa mērķis ir identificēt labās prakses
piemērus «eTwinning» projektu īstenošanā Latvijā un apbalvot veiksmīgākos
projektu īstenotājus.
JNZ

SIA «Jelgavas novada KU»
informatīvais tālrunis 8848 – bez maksas
Ņemot vērā daudzu klientu pārmetumus par
to, ka, zvanot pa SIA «Jelgavas novada KU»
vienoto pakalpojumu tālruni 8848, zvanītājam tiek piemērots paaugstināts tarifs, kā arī
izvērtējot uzņēmuma finansiālās iespējas, no
šā gada novembra vienotais informatīvais
tālrunis 8848 klientiem ir bez maksas.
Kā skaidro uzņēmumā, tas nozīmē, ka jau no novembra, zvanot pa tālruni 8848, klientam maksa par zvanu

vispār netiek piemērota.
Vienlaikus, ņemot vērā Covid-19 straujo izplatību,
SIA «Jelgavas novada KU» informē, ka uz nenoteiktu
laiku ir pārtraukta klientu apkalpošana klātienē. Visus
jautājumus uzņēmums aicina risināt attālināti pa e-pastu jnku@jnku.lv, aizpildot uzņēmuma mājaslapā www.
jnku.lv tam paredzēto pieteikuma formu vai zvanot pa
tālruni 8848.
JNZ

NOTIKUMI

No Svētes upes talkās savāktās
pudeles pārvēršas mākslā
Variantu, kā piešķirt otro dzīvi iztukšotai un nolietotai stikla
pudelei, ir ne mazums – to var izmantot saimniecībā vai kā
interjera priekšmetu, bet var arī izveidot izstādi, kā to izdarījušas Latvijas Mākslas akadēmijas Stikla mākslas nodaļas
maģistrantūras studentes. Rīgā, Mencendorfa namā, jaunietes
radījušas savdabīgu izstādi, kas lielā mērā tapusi, pateicoties
Jelgavas novada Svētes pils saimniekiem. Artūrs Blumfelds un
Mārīte Bahromkina divu gadu laikā, tīrot upi pie sava jauniegūtā īpašuma Svētē, savākuši apjomīgu krājumu ar padomju
laika stikla taru. Saimniekiem radās ideja šī vēstures perioda
liecības uzticēt kādam, kas zinās, ko ar tām darīt, un tieši tik
vienkārši pudeles uzsāka savu ceļu mākslas pasaulē.
Abu jauno mākslinieču – Ilzes Apines
un Lienes Knētas – darbi ir radīti no
stikla pudelēm, ko apskalojusi Svēte. Tās
kalpo par autoru vizuālās valodas centrālo punktu, kā arī iezīmē gan ekoloģijas
aktualitāti, gan ir kā mediators «laika
upē» starp diviem gadsimtiem.
Projekta iniciatore ir Svētes pils
saimniece M.Bahromkina. «Kad iegādājāmies Svētes pili, uzsākām rūpes arī
par blakus esošo Svētes upi. Toreiz upes
tīrīšanā iesaistījām draugus, paziņas un
vietējos iedzīvotājus. Izzvejojām gan
betona gabalus, gan armatūras stieņus,
gan metāla priekšmetus, taču visinteresantākās šķita pudeles. Droši vien
kāds vēl atceras padomju laika kefīra
pudeles, krējuma burciņas – tādu liecību
upē bija kaudzēm. Izceltie atkritumi gan
šokēja, gan radīja interesi par to, cik seni
tie ir un kā tur nokļuvuši. Neskaitāmas
pudeles un burkas ir liecinieces cilvēku
nevērīgajai un vienaldzīgajai attieksmei
pret vidi vairāku desmitu un, iespējams,
pat simtu gadu garumā, taču tām noteikti
ir arī savs dzīvesstāsts. Stikla taru lasījām
maisos, taču nevienam necēlās roka mest
tās laukā. Radās ideja šīs pudeles uzticēt
kādam, kurš zinās, ko ar tām darīt. Sazinājos ar Latvijas Mākslas akadēmijas
profesori Ilzi Dūdiņu, un pudeles uzsāka
savu ceļojumu mākslas pasaulē,» stāsta
M.Bahromkina.
Katrai no Svētes upes gultnes izceltajai
pudelei ir sava vēsture. Pudeles slēpj
stāstus par aizraujošiem notikumiem,
kūsājošu dzīvi un arī traģēdijām, kas
norisinājās Svētes pilī. Nevajadzīgās un
traucējošās pudeles upē tika guldītas,
slīcinātas, gremdētas un aizmirstas…
Svētes pils saimnieki Latvijas Mākslas
akadēmijai nogādāja atrastās pudeles, un
topošās mākslinieces, strādājot ar stiklu
un pētot to, nonāca pie secinājuma, ka
izstādē parādīs neattīrītas pudeles, proti,
saglabās tām dažādos kultūrslāņus. Izstādītās pudeles gan ir dabīgas, kultūrslāņa
pilnas, gan krāsnī «dedzinātas», gan «pa-

celtas» augstākā līmenī, piemēram, tām
piešķirot mūzikas instrumenta nozīmi.
«Tieši stikla fleksibilitāte, kas mainās attiecīgas temperatūras ietekmē,
pārejot no stingras substances šķidrā
un pretēji, darbiem piešķir iedarbīgu
garīgās transcendences simbolismu. Tie
ir ar dzimšanu, nāvi un transformāciju
saistīti simboli. Savukārt kultūrslāņa
atstātās pēdas katram objektam piešķir
savu raksturu, nedaudz atņemot stiklam
raksturīgo dziļumu, caurspīdīgumu un
vieglumu. Ar deformāciju, ūdens, uguns
un laika savstarpējo mijiedarbību pēc
«katastrofas» ir piedzīvotas brīnišķīgas
sekas – pārdzimšana no jauna. Objekts
ir «atvēries» sarunai,» stāsta I.Apine.
Izstādē stikls «runā» arī ar skaņas
niansēm, kas mainās no tā, vai tas ir
kausēts, pārveidots, sadalīts vai savienots
ar citiem materiāliem. Otro dzīvi tas piedzīvojis, kļūstot par mūzikas instrumentu, bet skatītājam tā ir iespēja nodoties
mūzikas skaņām un varbūt pat kļūt par
«komponistu».
Izstāde apskatāma līdz 27. novembrim
Mencendorfa namā Grēcinieku ielā
18, Rīgā.

Pasākumi
Elejā

 Līdz 30. novembrim – grāmatu izstāde par Latviju «Mana Latvija», kurā apkopoti
materiāli par Latvijas tapšanas vēsturi (Elejas pagasta bibliotēkā).

Jaunsvirlaukā, IKSC «Līdumi»

 Līdz 16. novembrim – Jaunsvirlaukas pagasta iedzīvotāji aicināti piedalīties
radošo darbu izstādē. Izstāde būs aplūkojama no 16. līdz 24. novembrim. Darbus
lūgums iesniegt «Līdumos». Sīkāka informācija pa tālruni 28687981 (Ilze).

Kalnciemā

 Līdz 2. decembrim – Jelgavas Tautas mākslas studijas gleznu izstāde «Pieradinātie». Studijas vadītāji – Anda Buškevica un Ivars Klaperis (Kalnciema bibliotēkā).

Līvbērzē

 Novembrī – tematiska izstāde «Latvijas dienu grāmata» (Līvbērzes bibliotēkā).
 19. decembrī – tematiska izstāde «Mūsu simtgadnieki. Bērnības un jaunības
atspoguļojums Zentas Ērgles darbos» (Līvbērzes bibliotēkā).
 22. decembrī – literatūras izstāde «Pati ar savu vēju – Regīnai Ezerai 90» (Līvbērzes bibliotēkā).

Platonē

 No 25. novembra – Garozas gleznošanas studija vadītājas Annas Kaltiginas
personālizstāde. Ieeja – bez maksas (Lielvircavas k/n).
 Līdz 30. novembrim – literatūras izstāde «Vēl dzīvos Latvija, būs tauta, mēs ar
viņu!» (Z.Lazda). Izstāde veltīta Latvijas proklamēšanas dienai un iepazīstina ar
dažādu paaudžu dzejnieku un rakstnieku redzējumu par Latvijas tautu, zemi un
valsti (Lielvircavas bibliotēkā).

Sesavā

 Līdz 30. decembrim – Aivas Linkevičas izstāde «Ziedi un laiks». Izstādē apskatāmi
akvareļi un apgleznoti maisiņi (Sesavas pagasta bibliotēkā).

Vilcē

 Līdz 30. novembrim – Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra skolēnu darbu,
kas izpildīti «String art» (diedziņu māksla) tehnikā, izstāde (Vilces bibliotēkā).
 Līdz 1. decembrim – Vilces pamatskolas skolēnu mākslas darbu izstāde «Daba
latvju rakstos» (Vilces bibliotēkā).

Vircavā

 Līdz 30. novembrim – Ilgas Varskas gleznu izstāde «Tropu paradīze» (Vircavas
bibliotēkā).
«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: 16.11.2020.

2020. gada novembris

7

Esi aktīvs un pieņem sportisko
izaicinājumu savā pagastā!
1.lpp.
Jau pavasarī šajā aktivitātē iesaistījās Meiju ģimene, kura izaicinājumu
pieņēmusi arī šobrīd. Jeļena atzīst, ka
viņa un vīrs ar sportu uz «tu» ir jau
no skolas laika. Viņiem vienkārši tas
padodas, tāpēc arī puikas mudina uz
aktivitātēm. «Patiesībā vīrs bija tas, kurš
pavasarī teica: «Visi skrien, kustas, kāpēc mēs nevarētu? Kas tad tur ir – divi
kilometri?!» Un tā tas sākās,» stāsta
Jeļena, priecājoties, ka izaicinājums
izsludināts arī rudenī, un atzīstot, ka,
nenoliedzami, tas motivē kustēties.
«Galvenais, apzināmies, ka mēs to darām sevis dēļ, bez pārmērībām, lai tikai
uzturētu tonusu,» atzīst viņa. Ģimenē tā
iekārtots, ka visi četri darbdienu vakaros
iziet divu kilometru pastaigā. «Protams,
citu vakaru pēc smagas darbdienas grūti
piespiesties, taču, kad saņemies, saproti:
tas bija tas, kas vajadzīgs,» stāsta Jeļena,
norādot, ka arī puikas labprāt piedalās,
jo tā ir lieliska iespēja visiem pabūt
kopā, pārrunāt to, kas pa dienu noticis.
«Piemēram, vienu vakaru izgājām tikai
pulksten 20, lukturīši visiem līdzi, un
soļojam. Tas ir tik feini!» piebilst viņa,
papildinot, ka Roberts un Daniels
trenējas regbijā, tāpat visai ģimenei
ļoti patīk spēlēt disku golfu, ko dara
teju katras brīvdienas. Tētis un vecākais
puika šobrīd aizrāvušies ar rogainingu
un orientēšanos. «Manuprāt, brīvā laika
izaicinājums ir lieliska iespēja izkustēties, mainīt ieradumus. Arī tiem, kuri
ar sportu ikdienā ir uz «jūs». Noiet vai

Foto: Vladimirs Saņuks
FOTO: Meiju ģimene – mamma Jeļena, tētis Mārtiņš un puikas Roberts un Daniels – ir vieni no aktīvākajiem Jelgavas novada brīvā
laika aktivitātes dalībniekiem. Ģimene katru vakaru dodas divu kilometru pastaigā, lai izkustētos un reizē piedalītos izaicinājumā. Viņi
uzsver: grūtākais ir uzsākt, bet pēc tam jau organisms pats prasa.
nonūjot divus kilometrus ik dienu – tas
ir tīrais nieks. Galvenais ir vienreiz saņemties, pamēģināt trīs četras dienas,

un tad jau būs āķis lūpā,» piedalīties
Jelgavas novada brīvā laika aktivitātē
mudina Meiju ģimene.

PAGASTU SPORTA DARBA ORGANIZATORU KONTAKTI
Glūdā – Agnese Rimša (agnese.rimsa@jelgavasnovads.lv, tālrunis 28643171)
Jaunsvirlaukā – Aleksandrs Petrovs (aleks2411@
inbox.lv, tālrunis 20225090)
Elejā – Līga Plāte (plate.liga@gmail.com, tālrunis
28731429).
Līvbērzē – Sakina Beitāne (sakina.beitane@
jelgavasnovads.lv, tālrunis 28698225)
Sesavā – Inga Knope (inga.striska@jelgavasnovads.lv, tālrunis 29669395)
Svētē – Inga Miķelsone-Leimane (inga.mikelsone@jelgavasnovads.lv, tālrunis 27449286)
Kalnciemā – Anna Markule (markule.ak@

gmail.com, tālrunis 27074663), Tengizs Papaskiri
(tālrunis 29104498)
Platonē – Ralfs Čākurs (ralfs.cakurs@jelgavasnovads.lv, tālrunis 27160240), Imants Roziņš (tālrunis
28894791)
Valgundē – Sarmīte Belte (belte6@inbox.lv,
tālrunis 25608892)
Vircavā – Sigita Roziņa (sigita_rozina@inbox.lv,
tālrunis 26827881)
Zaļeniekos – Jānis Bergmanis (janis.bergmanis@
jelgavasnovads.lv, tālrunis 25472227)
Vilcē un Lielplatonē – Vladimirs Saņuks (vladimirs.
sanuks@jelgavasnovads.lv, tālrunis 26216869)

Sezonas noslēguma treniņu aizvada kopā ar
Paulu Jonasu
Sacensību sezonu noslēguši Vinteru ģimenes motosportisti. Jāņa Vintera
augstākais rezultāts – 1.
vieta Latvijas Retro kausā
motokrosā enduro klasē,
deviņus gadus vecā dēla
Artūra – 2. vieta Latvijas
Retro kausā MX65 klasē
un 3. vieta Nacionālajā
kausā šajā klasē. Meita
Sāra (21 gads) Latvijas
kausā enduro MX dāmu
klasē ieguva 1. vietu, bet
jaunākais dēls piecus gadus vecais Roberts motosportista karjeru sācis ar
7. vietu Latvijas Junioru
čempionātā MX50 rūķu
klasē. Vinteru ģimene
šovasar Elejā izveidojusi
savu Tīsu mototrasi un cer,
ka nākamajā gadā kāds
no sacensību posmiem varētu notikt tur. Trasi Elejā
jau novērtējis Latvijas vadošais motokrosa braucējs
pasaules čempions Pauls
Jonass, kurš tajā vadīja
treniņu Artūram.
Motosportistiem 2020. gada sezona Covid-19 ietekmē sākās mazliet
vēlāk, taču visas Latvijā paredzētās
sacensības un to posmi notika, un
kopumā aizvadītas 17 sacensības.
Pandēmijas dēļ gan šogad Vinteri
nepiedalījās nevienās sacensībās
ārpus valsts robežām.
Šī sezona īpaša bija Artūram, jo
viņš pirmo gadu sacensībās startēja
ar jaudīgāku motociklu citā – 65
kubikcentimetru – klasē. «Šajā klasē
sportisti parasti brauc četrus gadus
– divus gadus šīs klases jaunākajā
grupā un divus gadus vecākajā grupā. Sanāk, ka Artūrs šobrīd ir viens
no jaunākajiem, taču, neskatoties
uz to, rezultāti ir labi – Latvijas Junioru čempionātā šajā grupā piecu
posmu kopvērtējumā viņam 5. vieta.
Jāpiebilst, ka 2. un 3. vietu ieņem
citu valstu sportisti, līdz ar to Artūrs
ir trešais labākais savā klasē valstī,»
stāsta sportista mamma un galvenā

FOTO: Motosportistu Vinteru ģimene Elejā izveidojusi savu
Tīsu mototrasi un cer, ka tajā jau nākamgad varēs notikt arī
sacensības. Jaunajā trasē treniņu Artūram Vinteram vadīja
arī Latvijas vadošais motokrosa braucējs pasaules čempions
Foto: no Vinteru ģimenes personīgā arhīva
Pauls Jonass.
līdzjutēja Signija Vintere. Retro
kausā Artūram 2. vieta, bet Nacionālajā kausā motokrosā 3. vieta.
«Paši spriežam, ka pirmajam gadam
nopietnākā klasē tas ir ļoti labi. Grūti
sacensties ar puišiem, kuri šajā klasē
brauc jau trešo un ceturto gadu un ir
uzkrājuši zināmu pieredzi. Artūram
šis vairāk bija izmēģinājuma gads,»
spriež S.Vintere, sakot paldies arī
Artūra treneriem Aivaram Ābolam
un Alvim Stankevičam.
Pirmo sacensību sezonu aizvadījis
arī Artūra mazākais brālis piecgadnieks Roberts. «Ja Artūrs šajā vecumā ar motociklu bija kā saaudzis, tad
Roberts pirmajās sacensībās bija ļoti
jāiedrošina braukt uz priekšu, tāpēc
7. vieta kopvērtējumā rūķu klasē
Latvijas Junioru čempionātā ir labs
sasniegums,» teic mamma, priecājoties, ka ļoti labi sevi šogad Latvijas
motosporta sacensībās apliecinājusi
arī Jāņa meita Sāra. «Motosportā
šobrīd praktiski nav daiļā dzimuma
pārstāvju, tāpēc Sāra godam cīnās
kopā ar puišiem. Latvijas Amatieru
čempionātā motokrosā iesācējiem,
kur viņa startēja kopā ar 72 vīriem,
Sāra ieņēma 25. vietu, bet Latvijas
kausā enduro MX klasē dāmām viņai
1. vieta,» stāsta Signija. Jānis šajā
sezonā dažus sacensību posmus bija
spiests izlaist, jo guva traumu, līdz
ar to Latvijas amatieru čempionātā
45+ klasē viņam tikai 7. vieta, bet
Latvijas Retro kausā enduro klasē

Jānis joprojām ir līderis.
S.Vintere stāsta, ka šī sezona zīmīga ar vēl kādu notikumu – ģimene
Elejā izveidojusi Tīsu mototrasi.
«Reljefs Zemgalē ir tāds, kāds ir,
tomēr centāmies sastumt kalnus,
izrakām dīķi. Jāatzīst, ka nav viegli
sagatavot tādu trasi, lai tajā varētu
aizvadīt arī sacensības. Ir daudzi svarīgi nosacījumi – starta zona, līkumi,
platumi, garumi –, lai to izveidotu
pēc noteikumiem. Šobrīd gatavojam
nepieciešamos dokumentus, lai saskaņotu trasi, un ceram, ka mums nākamgad atļaus šeit rīkot sacensības,»
stāsta S.Vintere, piebilstot, ka mājas
trasi iemēģinājuši arī Artūra klasesbiedri, kuriem sarīkota ekskursija uz
Eleju, lai Artūrs iepazīstinātu ar to,
ko dara, un viņa tētis skolasbiedrus
izvizinājis ar Dakaras motociklu.
«Bet visam punkts uz i bija slavenā
motosportista Paula Jonasa ierašanās. Pauls šobrīd dziedē traumu, līdz
ar to nebrauc uz sacensībām un varēja novadīt Artūram treniņu mūsu
trasē, pamācot dažādus knifiņus
no savas pieredzes. Artūrs bija ļoti
laimīgs un gatavs ko tādu atkārtot.
Prieks bija arī Artūra klasesbiedriem,
kuri saņēma Paula Jonasa autogrāfu
un nofotografējās kopā ar slaveno
sportistu,» stāsta S.Vintere. Šobrīd
sacensību sezona ir noslēgusies, bet
joprojām turpinās treniņi trasē un
individuālās nodarbības sporta zālē,
lai uzlabotu fizisko sagatavotību.
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Elejā top Kara muzejs
Novembris, kad atzīmējam
Lāčplēša dienu un Latvijas
Republikas Proklamēšanas
dienu, ir patriotu mēnesis.
Šis ir laiks, kad godinām
karos kritušos karavīrus,
kuri cīnījušies par to, lai
mūsu Latvija būtu brīva un
neatkarīga. Godinot Latvijas
vēsturi, latviešu strēlnieku
un karavīru piemiņu, Elejā,
ēkā līdzās dzelzceļa stacijai
«Meitene», šobrīd top Elejas
Kara muzejs, kurā eksponētas visdažādākās vēsturiskās liecības par kara laiku.
Sākot ar oriģināliem formastērpiem un munīciju, beidzot ar sadzīviskām lietām
– traukiem, pulksteņiem,
kārtīm, naudu un daudz ko
citu, ar ko uzskatāmā veidā
parādīt, kā dzīvoja kara
laikā.
Ideju par savu muzeju ir izlolojis
elejnieks Eduards Budancevs, kuram
vēsture bijusi tuva jau no skolas laika
un kurš vairākus desmitus gadu krāj
un apkopo visdažādākās vēsturiskās
liecības, priekšmetus, kas stāsta par
kara laiku Latvijā un pasaulē, sākot no
Pirmā pasaules kara. Kolekcija gadu
gaitā izveidojusies ļoti bagāta – Eduarda
kungs spēj aizrautīgi stāstīt par katru no
tajā esošajiem priekšmetiem, un tādu šeit
ir tūkstošiem. Katrai lietai ir savs stāsts
par to, kas tas ir, kur to izmantoja, kā
tas nonācis kolekcionāra rokās – vai to
iegādājies pats, vai tas saņemts dāvinājumā. Eduards stāsta ar lielu aizrautību,
un viņam deg acis. Apzinoties savas
kolekcijas vērtību, elejnieks pirms vairākiem gadiem izveidojis kara vēstures
un rekonstrukcijas biedrību «Zemgales
strēlnieks», kas nodarbojas ar dažādu
kauju rekonstrukciju veidošanu, tostarp
ik gadu, pieminot Ziemassvētku kaujas,
piedalās rekonstrukcijā Ziemassvētku
kauju muzejā «Mangaļi».
«Vēsturisku priekšmetu, kas saistās ar
kara laiku, kolekcionēšana – tā ir mana
aizraušanās jau vairākus gadu desmitus.
Esmu ar to zināmā mērā saslimis, un
brīžiem šķiet, ka pašam drīz vairs nebūs
vietas, kur dzīvot,» smaidot noteic E.Budancevs, kurš arī pats savulaik dienējis
Padomju armijā. Savāktie materiāli, jo
īpaši strēlnieku un karavīru formastērpi,
kas tiek izmantoti kauju rekonstrukcijās
un dažādās filmās, piemēram, «Sarkanais mežs», «Dvēseļu putenis», «Pelnu
sanatorija», mudinājuši iet tālāk un
izveidot savu muzeju, kurā tas viss tiktu
parādīts uzskatāmā veidā, galvenokārt
jau jauniešiem. Ar Elejas pagasta pārvaldes atbalstu rastas telpas ēkā blakus
dzelzceļa stacijai «Meitene» Dzelzceļnieku ielā 6. Lai arī muzeja ekspozīcija
aprises jau ieguvusi, tā apmeklētājiem
šobrīd vēl ir slēgta, jo tiek kārtotas pēdējās formalitātes, lai Kultūras ministrija to
reģistrētu kā muzeju.

«Bērniem un jauniešiem ir
jāzina mūsu tautas vēsture»

Eduarda kungs atklāj, ka daļa «zelta
fonda» vēl glabājas mājās, jo muzejā
visam gluži vienkārši nepietiek vietas.
Tāpat viņam ir daudz ideju par to,
ko papildus vajadzētu, bet svarīgas ir
finanses. «Šobrīd esmu pensijā, bet
paralēli piestrādāju par taksistu, un šajā
darbā nopelnītā nauda tiek ieguldīta
šeit. Smejos, ka savā dzīvē varēju dzīvot
bagāti, bet visu naudu iztērēju vēsturei,
jo tas man sniedz lielu gandarījumu.
Un to visskaudrāk apzinos reizēs, kad
organizēju vietējos jauniešus, lai mēs apģērbtu formastērpus un dotos uz kaujas
rekonstrukciju vai filmēšanu. Puiši kājām
no Vilces nāk un jau pulksten 6 stāv pie
manām durvīm. Esmu spējis ieinteresēt
arī jaunatni. Uzskatu, ka bērniem un
jauniešiem ir jāzina mūsu tautas vēsture.
Tas, kādās formās viņu senči karoja,
kāds bija ekipējums, kā viņi dzīvoja,»
atzīst Eduarda kungs, sakot lielu paldies

FOTO: Vēl tiek gaidīts apstiprinājums no Kultūras ministrijas par muzeja reģistrāciju,
bet izkārtne jau ir gatava.

FOTO: Elejnieks Eduards Budancevs jau vairākus gadu desmitus krāj un apkopo visdažādākās
vēsturiskās liecības, priekšmetus, kas vēsta par kara laiku Latvijā un pasaulē, sākot no Pirmā pasaules kara. Šobrīd viņš ierīko Elejas Kara muzeju, lai savu kolekciju parādītu plašākai publikai.

FOTO: Ēkas otrajā stāvā ierīkota latviešu leģionāra istaba, kas veltīta aktierim
Uldim Lieldidžam, kurš 1981. gada Latvijas PSRS daudzsēriju televīzijas seriālā
«Ilgais ceļš kāpās» atveidoja Billinga lomu. Tajā atrodama gan oriģinālā Otrā
pasaules kara laika gulta, gan skapis, kas savulaik pirkts par 800 latiem un
restaurēts. Tajā izvietota visa leģionāra iedzīve.

FOTO: Cenšoties parādīt kara laika sadzīvi,
ierīkota arī neliela virtuves zona ar oriģinālajiem traukiem, tostarp Vācijā ražotu alumīnija
piena kannu, ko Eduards Budancevs saņēmis
dāvinājumā.

FOTO: Plaša
ir Elejas Kara
muzejā izvietotā galvassegu kolekcija – cepures
un ķiveres
no dažādiem
laikiem, sākot ar ķiveri,
ko nēsāja
Bermonta karaspēka vīri.

FOTO: Bagātīga ir arī
ordeņu, dažādu nozīmīšu, gredzenu kolekcija,
tostarp tajā aplūkojams
tā sauktais patriotu gredzens, ko Eduards Budancevs reiz pats, «Meitenes»
stacijā ar puikām dauzoties, atradis oglēs. Tas no
Krievijas atceļojis atpakaļ
uz mājām.
Kārlim Laveniekam, Uldim Caunem,
Raimondam Valteram, Normundam
Jērumam un Aldim Feldmanim, kuri noticējuši viņa idejām un snieguši palīdzīgu
roku, lai tās realizētu dzīvē, piemēram,
izbūvējot ierakumus Tīsu bāzē, palīdzot
muzeja tapšanā.

Izceļas ar autentiskiem
priekšmetiem

Muzeja pirmajā stāvā ierīkota PSRS
Iekšlietu tautas komisariāta nopratināšanas istaba ar autentiskiem priekšmetiem
– galda lampu, telefonu, rakstāmmašīnu, spalvaskātu, dokumentu mapēm,

uz pakaramā karājas tā laika forma.
Atsevišķā telpā izvietota radioaparātu
kolekcija, ir pat tanka kāpurķēdes, sadzīves priekšmeti. Savukārt ēkas otrajā
stāvā ierīkota latviešu leģionāra istaba,
kas veltīta aktierim Uldim Lieldidžam,
kurš 1981. gada Latvijas PSRS daudzsēriju televīzijas seriālā «Ilgais ceļš kāpās»
atveidoja Billingu. Tieši tālab istabā pie
sienas ir Ulda portrets, ko Eduards no
viņa savulaik saņēmis dāvinājumā. «Vēl
daudz kas no cilvēku acīm ir paslēpts,
jo vienkārši visam nepietiek vietas. Pie
mājas man vēl ir divas lauku virtuves, ko
izmantojam pasākumos. Vienu no tām

FOTO: Zviedru kara laika oriģinālā mugursoma ar izšuvumu
latviešu valodā.

FOTO: Topošā Elejas
Kara muzeja krājumā ir dažādi kara
laika formastērpi,
tostarp oriģinālā
robežsarga forma,
kādas bija līdz 1940.
gadam, autentiski
uzšūta Pirmā pasaules kara vācu
sanitāres forma ar
oriģinālo darba instrumentu koferi un
Sarkanās armijas
snaipera tērps.
FOTO:
Eduarda
Budanceva
kolekcijā
ir arī oriģinālā vācu
laika pase
ar pirkstu
nospiedumu
un Ulmaņlaiku pase ar
zīmogu, bet
bez personas
fotogrāfijas.
izvilku no metāllūžņu kaudzes, pats meklēju detaļas, pucēju un uztaisīju,» stāsta
E.Budancevs, gan paužot rūgtumu, ka
daudzas ar karu saistītās lietas tomēr
ir pārdodas uz ārzemēm. Viņam sāp
sirds par bijušā Sventes Tanku muzeja
eksponātiem – pašgājēju lielgabaliem,
kas veidoti uz tanku bāzes. «Kāpēc gan
valsts tos nevarēja iegādāties, lai Rīgas
Motormuzejā būtu uzskatāmi eksponāti? Tos pārdevām krieviem!» skumji
atzīst E.Budancevs, piebilstot, ka šobrīd

viņam ir vēl viena rūpe, proti, viņš cenšas
atgūt gleznu, kurā redzams, ka latviešu
strēlnieki velk lielgabalu. To savulaik viņš
aizdevis kādam Robežsardzes komandierim, bet vērtīgajai gleznai, kas tika
uzdāvināta Eduarda kungam, diemžēl
«pieaugušas kājas». Šobrīd zināms, ka
tā ir pārdota kādam kolekcionāram
Tīnūžos. «Es to saņēmu dāvinājumā ar
veltījumu, lai tā reiz glabātos Elejas Kara
muzejā, tāpēc sirdsmieram to ļoti vēlos
atgūt,» tā Eduards.

