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Pašvaldībai nav
jānodrošina
mājoklis
cilvēkam, kuru
saimnieks izlicis
no īres dzīvokļa
Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisija arvien biežāk saņem
iedzīvotāju lūgumus nodrošināt dzīvojamo platību, jo
dzīvokļa īpašnieks izlicis no
dzīvokļa, kas līdz tam īrēts.
Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja Ilze Vītola
uzsver: privāto pušu strīdu
risināšana par mājokļa īres
jautājumiem nav pašvaldības kompetence – tie risināmi tiesas ceļā. Palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā pašvaldība sniedz tikai
savā teritorijā deklarētiem
iedzīvotājiem saskaņā ar
Jelgavas novada saistošajiem noteikumiem, galvenokārt palīdzot krīzes situācijās
nonākušām personām.
I.Vītola skaidro, ka pašvaldība ir tiesīga sniegt palīdzību tikai tiem iedzīvotājiem, kuri deklarējušies novada teritorijā,
bet kritēriji, kādiem personai jāatbilst, lai
varētu saņemt pašvaldības palīdzību mājokļa jautājumos, ir definēti likumā «Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā»
un Jelgavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7 «Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā». Saskaņā
ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem
primāri palīdzība dzīvokļa jautājumu
risināšanā, izīrējot pašvaldības dzīvojamo
telpu, tiek sniegta maznodrošinātām un
trūcīgām ģimenēm un personām, ja tās
nonākušas krīzes situācijā.
«Nereti cilvēks maldīgi domā, ka pašvaldība piešķirs dzīvokli līdz mūža galam,
turklāt tajā pašā pagastā, kurā viņš dzīvojis līdz šim. Bet pašvaldības piešķirtā palīdzība ir uz laiku – uz sešiem mēnešiem ar
iespēju pagarināt palīdzības sniegšanas
periodu, ja persona atbilst kritērijiem, lai
šo palīdzību saņemtu atkārtoti. Turklāt
dzīvojamā platība tiek ierādīta sociālajos
īres namos. Tādi nami ir Līvbērzes, Zaļenieku, Glūdas, Valgundes pagastā, un
viens nams atrodas arī Jelgavas pilsētā,»
skaidro Dzīvokļu jautājumu komisijas
pārstāvis Armands Onzuls.
2.lpp.
Katrs 1. septembris var būt salīdzināms
ar jauna gada sākumu – ir gaidāms jauns
darba cēliens un mērķi. Tie prasa jaunu
koncentrēšanos, spītu un iedvesmu gan
skolēniem, gan pedagogiem un vecākiem.
Viss, ko apgūstam, noderēs vien mums pašiem – izglītība ir vērtīgākais, kur ieguldīt
savu spēku un enerģiju.

Visiem skolēniem šajā
mācību gadā vēlu patiku
mācīties, pedagogiem –
azartu būt kopā ar bērniem,
bet vecākiem – spēju atbalstīt
savas atvases un, iespējams,
jaunas idejas,
ko jaunu apgūt pašiem!
Jelgavas novada
domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune

Šovasar piecos Jelgavas
novada pagastos uzstādīti
āra trenažieri – Kalnciema,
Jaunsvirlaukas, Sesavas,
Līvbērzes un Lielplatones
pagastā kopumā uzstādīti
29 āra trenažieri –, savukārt
līdz gada beigām tādus
plānots ierīkot arī Zaļenieku
un Glūdas pagastā.
Āra trenažieri uzstādīti, realizējot
divus projektus. Projektu koordinatore Inese Skromane stāsta, ka viens
projekts paredzēja 13 āra trenažieru
uzstādīšanu Līvbērzes pagastā. Darbi
pabeigti šovasar, un trenažieri izvietoti
trīs dažādās vietās – laukumā pie skolas,
pie doktorāta, kā arī Vārpas ciemā pie
aktivitāšu centra. Līvbērzes pagasta
pārvaldes vadītāja Ruta Medne norāda,
ka iedzīvotāji labprāt izmanto iespēju
svaigā gaisā nodarboties ar sportiskām
aktivitātēm, turklāt vienā no vietām izvēlēti specifiski trenažieri, jo tos izmanto
Līvbērzes virves vilcēji. «Trīs trenažieri
tika uzstādīti netālu no kluba treniņu

Uzstāda
āra
trenažierus
zāles, papildinot pašu veidoto laukumu.
Tajā sportistiem notiek vasaras treniņi,
un mēs visi ceram, ka virves vilcēju klubs
«Līvbērze» ne tikai būs neuzveicams
novadā, bet arī kļūs par Latvijas čempioniem,» tā R.Medne.
Otrs projekts paredzēja 16 āra trenažierus uzstādīt Kalnciemā, Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē, Sesavas pagasta
Bērvircavā un Lielplatones pagastā pie
aktivitāšu centra «Birztaliņas». Kalnciemā un Staļģenē ierīkoti pa pieciem trenažieriem, Lielplatonē un Bērvircavā – pa
trim. «Kalnciemā un Lielplatonē lielu
aktivitāti un interesi par āra trenažieriem
izrādīja seniori – piemēram, Kalnciemā
tieši seniori nāca klajā ar ideju par šādu
trenažieru nepieciešamību,» piebilst
projekta koordinatore.
I.Skromane skaidro, ka āra trenažieri
uzstādīti, lai dažādotu brīvā laika pavadīšanas iespējas un aicinātu novada
iedzīvotājus pievērsties veselīgam dzīvesveidam un sportiskām aktivitātēm,
tāpēc izraudzīti trenažieri, kas piemēroti
dažādām iedzīvotāju vecuma grupām
– gan bērniem, gan jauniešiem, gan

Veselības veicināšanas
pasākumi – ikvienam iedzīvotājam
Jelgavas novada pašvaldība īsteno Eiropas Sociālā
fonda (ESF) projektu «Slimību profilakse un veselības
veicināšanas pasākumi
Jelgavas novadā». Šāgada
vērienīgākā projekta aktivitāte būs Veselības nedēļa
novadā, kas notiks no 6. līdz
9. septembrim, katrā pagastā interesentiem piedāvājot
dažādas aktivitātes.
«Veselības nedēļā katram iedzīvotājam būs iespēja vairāk uzzināt par veselīgu uzturu, apzināt savu fizisko veselību
un iepazīt sevi caur sajūtām un kustību
prieku,» norāda Jelgavas novada pašvaldības Labklājības pārvaldes galvenā
speciāliste Ieva Lazdiņa.
«Projekta galvenais mērķis ir iedzīvotāju paradumu maiņa, ko mēģināsim
veicināt dažādos veidos – rīkojot lekcijas
un seminārus, piedāvājot sportiskas
aktivitātes, organizējot dažādus pasākumus,» uzsver Jelgavas novada pašvaldības Labklājības pārvaldes vadītāja Ilze
Brakmane, piebilstot: projekta aktivitātes notiks līdz 2019. gada 31. decembrim
un tās plānotas tā, lai piesaistītu pēc

iespējas vairāk iedzīvotāju. Dalība visās
nodarbībās ir bez maksas.
Projekta aktivitātes paredzētas vairākām iedzīvotāju grupām: senioriem,
jauniešiem, jaunajām ģimenēm, trūcīgām personām un cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, kā arī katram novada
iedzīvotājam, kurš ir gatavs mainīt savu
dzīvesstilu uz veselīgāku. «Projekta laikā
vēlamies parādīt un iemācīt, ka būt veselam nav ne grūti, ne dārgi. Daudz savas
veselības labā varam darīt, ieviešot fiziskas aktivitātes kā ikdienas neatņemamu
sastāvdaļu un mainot ēšanas paradumus.
Vienīgais nosacījums – ir vajadzīga
vēlme,» skaidro I.Lazdiņa. Viņa stāsta,
ka pirmās projekta aktivitātes sākās
vasaras vidū, pagastu svētku laikā piedāvājot sportiskas nodarbes, speciālistu
konsultācijas, piemēram, fizioterapeita
ieteikumus vingrošanai mājās vai darbā.
Bērniem un jauniešiem augustā bija
iespēja piedalīties nometnēs ar akcentu
uz fiziskām aktivitātēm un izglītošanos,
savukārt sievietes iesaistījās Vasaras
skolā, veltot laiku sev, relaksējoties, kā
arī apmeklējot speciālistu vadītas nodarbības un apgūstot dažādas tehnikas sevis
līdzsvarošanai un sakārtošanai.
3.lpp.

pieaugušajiem – un paredzēti visām muskuļu grupām. Piemēram, ir kombinētais
trenažieris roku un krūšu muskulatūrai,
kombinētais trenažieris gurniem, velotrenažieris. Iedzīvotāju iecienītākie ir
velotrenažieri un slēpošanas trenažieri,
un tādi izvietoti katrā laukumā. «Lai
iedzīvotāji trenažierus prastu izmantot,
tiem pievienota lietošanas instrukcija,
taču jautājumu gadījumā var vērsties arī
pie pagasta sporta dzīves organizatora,
kurš pamācīs, kā pareizi uz katra trenažiera vingrot,» tā I.Skromane.
Jāpiebilst, ka Veselības nedēļas laikā –
9. septembrī no pulksten 12.30 līdz 13.30
– pagastu sporta organizatori iepazīstinās
ar pagastos pieejamo sporta infrastruktūru, tostarp āra trenažieru laukumiem,
un tās izmantošanas iespējām.
Abi projekti īstenoti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības
stratēģiju» laikā. Projekta «Aktīvās
atpūtas zonas labiekārtošana un brīvda-

bas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas
novada Līvbērzes pagastā» (Nr.1606-AL03-A019.2201-000017) kopējās
izmaksas ir 11 045,55 eiro, no kuriem
ELFLA finansējums ir 9940,99 eiro un
pašvaldības līdzfinansējums – 1104,56
eiro. Savukārt projekta «Brīvdabas āra
trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada
Kalnciema, Lielplatones, Sesavas un
Jaunsvirlaukas pagastos» (Nr.16-06AL03-A019.2201-000014) kopējais
finansējums ir 14 939,15 eiro, no kuriem
ELFLA līdzfinansējums ir 13 445,23 eiro
un pašvaldības līdzfinansējums – 1493,92
eiro. Uzvarot iepirkumā, visos piecos pagastos trenažierus piegādāja un uzstādīja
uzņēmums «GoPlay».
Šobrīd ir apstiprināts vēl viens pašvaldības projekts – «Trenažieru zāles
aprīkojuma iegāde Lielplatones pagastā un āra trenažieru iegāde Glūdas un Zaļenieku pagastos sporta
aktivitāšu nodrošināšanai» (Nr.17-06AL03-A019.2203-000002). I.Skromane
pieļauj, ka laukumi būs gatavi vēl šogad.
JNZ
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Ieguldījumi izglītības iestāžu
rekonstrukcijā sāk dot atdevi
Lai gan virkne jautājumu
par prioritātēm izglītības
jomā jaunajā mācību gadā
un turpmāk, kā ierasts, līdz
galam nav atrisināti pat
valstiskā līmenī, arī šogad
1. septembrī skolām darbs
jāuzsāk bez aizķeršanās.
Vērienīgas izglītības reformas šajā gadā gan, visticamāk, netiks īstenotas,
un var teikt, ka Jelgavas
novada izglītības iestādes
jaunajam mācību cēlienam
ir gatavas. «Par atsevišķiem
jautājumiem, kas attiecas
uz izglītības jomu mūsu
novadā, deputātiem vēl būs
jāizšķiras 30. augusta domes sēdē,» norāda Jelgavas
novada Izglītības pārvaldes
vadītāja Ginta Avotiņa.
Pirms jaunā mācību gada par aktualitātēm izglītībā mūsu novadā – saruna ar
Izglītības pārvaldes vadītāju G.Avotiņu.
Pirms uzsākt jaunu darba cēlienu,
ierasts izvērtēt padarīto, un viens no
rādītājiem ir gan vidusskolēnu, gan 9.
klases absolventu eksāmenu rezultāti.
Kādi tie ir mūsu skolās?
Kā jau iepriekš minēts, tāpat kā visā
valstī, arī Jelgavas novada vidusskolēniem vissarežģītākais ir bijis centralizētais
eksāmens matemātikā. Ir skolēni, kas
šajā pārbaudījumā nav sasnieguši piecus
procentus no uzdevumu izpildes – eksāmenu nav nokārtojuši, tomēr vēlreiz
jāuzsver, ka tie ir izglītojamie, kas apguvuši mācību programmu neklātienē,
tālmācībā vai pašizglītības ceļā. To skaitā
ir arī profesionālo programmu audzēkņi,
kuriem vidusskolas mācību priekšmetu
stundu skaits ir būtiski mazāks nekā
vispārizglītojošajās vidusskolās un intereses vairāk saistītas ar profesijas apguvi.
Angļu valodas eksāmena vidējie rezultāti
pusei mūsu vidusskolu ir augstāki nekā
vidēji valstī lauku teritorijās – 52,10 procenti, un priecājamies, ka 17 absolventi
ieguvuši vērtējumu, kas atbilst Eiropas
kopīgo pamatnostādņu valodas prasmes
B2 līmenim (apguves rādītājs no 70 līdz
90 procentiem), to skaitā vairāk nekā
puse ir Jelgavas novada Neklātienes
vidusskolas absolventu, kuriem ir darba
pieredze ārzemēs. Mūsu skolu vidējais
apguves rādītājs ir zemāks par vidējo
valstī, jo 75 procenti eksāmenu kārtotāju
ir mācījušies profesionālajās, neklātienes
un tālmācības programmās, kurās ir
būtiski mazāks mācību stundu skaits un
jaunieši nav tik motivēti akadēmiskai
tālākizglītībai.
Savukārt 9. klašu skolēnu vidējie
rezultāti šogad, salīdzinot ar 2016. gadu,
ir augstāki tādos eksāmenos kā angļu
valoda, krievu valoda un Latvijas vēsture. Augstāki vidējie apguves rādītāji
nekā valstī angļu valodā ir Aizupes un

Kopumā var teikt, ka visi nepieciešamie pedagogi mācību programmu
izpildei skolās ir, taču izmaiņas jau vēl
var būt, jo kāds var pieņemt lēmumu
par darba maiņu. Taču esam gandarīti,
ka Sesavas pamatskolā 1. septembrī
darba gaitas uzsāks jaunais matemātikas
skolotājs E.Močāns, kurš tikai šogad
absolvējis augstskolu. Pārmaiņas šogad
sagaidīs Kalnciema vidusskolas kolektīvs, kur direktores amatu atstāja Mudīte
Laumane – viņas vietā darbu uzsāks Ivita
Saldava, kas ir šīs skolas absolvente.

FOTO: «Katrs mācību
gads nāk ar jaunām
iespējām un izaicinājumiem gan bērniem, gan
pedagogiem, gan vecākiem. Būsim gudri, čakli
un drosmīgi, lai nebītos
no izaicinājumiem un
izmantotu mums dotās
iespējas. Ja strādāsim ar
prieku, tad arī veiksme
nepametīs,» saka Jelgavas novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ginta
Avotiņa.

Šķibes pamatskolas, Elejas, Staļģenes,
Līvbērzes un Kalnciema vidusskolas
skolēniem. Krievu valodas eksāmenā
vairāk nekā pusei Jelgavas novada skolu
vidējie rezultāti ir augstāki par valstī
vidējo apguves rādītāju – 71,95 procenti,
turklāt Šķibes pamatskolas un Kalnciema vidusskolas skolēnu vidējie rezultāti
ir virs 80 procentiem.
Nedaudz pazeminājušies vidējie
rezultāti latviešu valodas un matemātikas eksāmenā, tomēr jāatzīmē, ka
ir skolas, kas uzrādījušas augstākus
rezultātus nekā vidēji valstī, piemēram,
latviešu valodas eksāmenā Līvbērzes
vidusskola, Staļģenes vidusskola, Šķibes
pamatskola un Zaļenieku Komerciālā
un amatniecības vidusskola. Matemātikā labākie rezultāti ir Kalnciema un
Elejas vidusskolā, Sesavas pamatskolā
un Vircavas vidusskolas Platones filiālē.
Pērn apliecību par iegūtu pamatizglītību
saņēma 195 pamatskolas absolventi.
No 1. septembra Līvbērzes vidusskolai oficiāli būs pamatskolas statuss, jo
pirms diviem gadiem tā arī neizdevās
nokomplektēt 10. klasi. Kāda situācija
vidusskolās ir šogad?
Šogad 10. klases nokomplektējušās
labi ne tikai Elejas un Kalnciema vidusskolā – arī Kalnciema pagasta un
Vircavas vidusskolā skolēnu skaits būs
pietiekams klases atvēršanai. Neklātienes programmu audzēkņi šobrīd aktīvāk
sāk pieteikties, tādēļ kopējais vidusskolēnu skaits būs zināms septembra sākumā.
Vai būs pārmaiņas skolu tīklā?
Vislielākās pārmaiņas skars skolas
Platones pagastā jeb Vircavas vidusskolas Lielvircavas un Platones filiāli. Proti,
no 1. septembra Platones filiālē mācīsies
visi 1. – 9. klašu izglītojamie, turpretim
Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiālē,
kur iepriekš mācības notika 1. – 5. klasei

un pirmsskolas vecuma bērniem, paliks
tikai pirmsskolas grupas, kurās šobrīd ir
ap 30 bērnu. Šāds lēmums pieņemts, lai
maksimāli saglabātu izglītības procesa
kvalitāti, nodrošinot pedagogiem darba
slodzi, lai būtu vairāk skolai pastāvīgi
piesaistītu pedagogu, kas pilnvērtīgāk
iesaistītos visā skolas darbā, ne tikai
vadītu atsevišķas stundas, lai īstenotu
vienotu audzināšanas un mācību darbu
pilnā sākumskolas ciklā līdz 6. klasei.
Tāpat, sākot ar jauno mācību gadu,
pirmsskolas grupas vairs nebūs Glūdas
skolas ēkā. Tā kā ikdienā bērnu skaits bija
mazāks par 20, laika patēriņš un izmaksas, kas saistās ar pirmsskolas izglītības
iestādes «Taurenītis» pedagogu pārbraucieniem uz nodarbībām, ēdināšanas
nodrošināšanu, kā arī nepieciešamie
ieguldījumi vides higiēnas prasību nodrošināšanai kļuva nesamērīgi augsti. Lai
līdzekļu ieguldījums būtu lietderīgs un
nodrošinātā izglītības kvalitāte – augsta,
visas grupas darbu turpinās «Taurenīša»
ēkā. Par gaidāmajām izmaiņām vecāki
tika laicīgi informēti, un viņi varēja
izvēlēties, vai bērni izglītošanos turpinās
«Taurenītī», Svētes vai Zaļenieku skolā.
Turklāt, lai varētu uzņemt papildu
bērnus, «Taurenītī» šovasar vienā grupā
veikts kapitālais remonts.

mācībām 1. klasē vien pieteikti 30 bērni!
Tāpat pirmsskolas programmu tur apgūst 130 bērni, un tas ir tikai nedaudz mazāk kā Elejā, kur, ieskaitot Lielplatones
filiāli, izglītojas 150 pirmsskolas vecuma
bērni. Svētes skolā uz vietu pirmsskolas
izglītības grupās atkal veidojas rinda.

Vai visi remontdarbi Jelgavas novada
izglītības iestādēs noslēgušies?
Tik vērienīgi rekonstrukcijas un
teritorijas labiekārtošanas darbi, kādi
veikti iepriekš, šogad nenotika, līdz ar
to nevienā skolā vai bērnudārzā mācību
process ar remontdarbiem nebūs jāapvieno – visi plānotie remontdarbi līdz
augusta beigām būs pabeigti.
Gandarījums ir par to, ka redzam – šie
ieguldījumi ēku un telpu rekonstrukcijā
un apkārtnes labiekārtošanā atmaksājas.
Teiksim, pēc Svētes skolas rekonstrukcijas tur būtiski audzis bērnu skaits. Šogad

Svētes pamatskola

Pašvaldībai nav jānodrošina mājoklis
cilvēkam, kuru saimnieks izlicis no īres dzīvokļa
1.lpp.
Viņš novērojis – nereti palīdzības
pieteicējs uzskata, ka dzīvokli sociālajā īres namā varēs saņemt jau
nākamajā dienā, bet realitātē šis
process ir ilgāks, jo pastāv iespēja,
ka visi dzīvokļi pašvaldības sociālajos
namos jau izīrēti citām personām.
Ikvienam iedzīvotājam, kas mājokli īrē no fiziskas vai juridiskas
personas novada teritorijā, Dzīvokļu
jautājumu komisijas pārstāvji iesaka
slēgt rakstisku īres līgumu, lai pasargātu sevi no patvaļīgas izlikšanas, un
arī deklarēt dzīvesvietu īres dzīvoklī.
Tas nozīmē, ka personas maksātie
nodokļi nonāks tās pašvaldības budžetā, kurā cilvēks faktiski dzīvo un

kurā viņš varēs vērsties pēc palīdzības, ja radīsies šāda nepieciešamība.
Deklarēt dzīvesvietu var valsts un
pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, kas atrodas katra
pagasta centrā un Jelgavas novada
domes ēkā Jelgavā, Pasta ielā 37, un
interneta vietnē latvija.lv.
A.Onzuls piebilst, ka rakstiskam
īres līgumam ir būtiskas priekšrocības – tas nodrošina, ka puses, nespējot rast kompromisu savstarpējās
sarunās, strīdus risina tiesas ceļā.
Tiesā īrniekam ir tiesības un iespēja
pierādīt, ka viņš savas līgumsaistības ir pildījis godprātīgi, savukārt
mājokļa īpašniekam, kurš vēlas
izlikt īrnieku, jāpierāda pretējais.

Viņš novērojis, ka nereti puses nav
noslēgušas rakstisku īres līgumu un
mājokļa īpašnieks īrniekus izliek,
vadoties pēc subjektīviem argumentiem, piemēram, ja pušu starpā
izcēlies strīds, nevis tāpēc, ka ir
objektīvs pamatojums: īrnieks laicīgi
nemaksā īri, bojā īpašumu, izmanto
dzīvokli citiem mērķiem. «Cilvēki
maldīgi cer uz pašvaldības palīdzību
brīdī, kad īpašnieks īrnieku izliek no
dzīvokļa – pašvaldības funkcija nav
risināt privātus strīdus un nodrošināt
visus ar dzīvokļiem, tāpēc īrniekiem
ir būtiski saistības noformēt rakstiski
un tā pasargāt sevi no patvaļīgas
izlikšanas no īrēta mājokļa,» uzsver
A.Onzuls.

Vai visās skolās jau nokomplektēts
pedagogu kolektīvs?

Esam jau pieraduši, ka izglītības
jomā katrs gads nāk ar pārmaiņām
– kādus jaunumus nesīs 2017./2018.
mācību gads?
Jaunais mācību gads iezīmējas kā
nākamo pārmaiņu sagatavošanās gads
– no 2018. gada 1. septembra paredzēta
pakāpeniska mācību pāreja uz kompetencēs balstītu izglītību. Tas nozīmē, ka
tiek pārskatīts mācību saturs, mācību
metodes un formas. Pārmaiņas prasa
pedagogu pieredzes pārvērtēšanu, virzību uz plašāku savstarpēju sadarbību,
pārkāpjot atsevišķu mācību priekšmetu
robežas un vairāk akcentējot pašu skolēnu apzinātu mācīšanos, to saistot ar
mūsdienu tehnoloģiju iespējām. Jauno
materiālu aprobācijā jau ir iesaistīta
Šķibes pamatskola un Elejas vidusskola,
bet turpmāk pārmaiņām aktīvi būs jāgatavojas visu mācību iestāžu kolektīviem.

Zinību dienas norise Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs 1. septembrī
Izglītības iestādes nosaukums Vieta
Laiks
Elejas vidusskola
Elejas vidusskolas pagalms 9
Kalnciema vidusskola
Kalnciema vidusskola
9.20
10.30
Kalnciema pagasta vidusskola
Jelgavas novada
Neklātienes vidusskola
Staļģenes vidusskola
Vircavas vidusskola
Vircavas vidusskolas Platones
filiāle un Lielvircavas filiāle
Zaļenieku Komerciālā un
amatniecības vidusskola
Aizupes pamatskola
Līvbērzes pamatskola
Sesavas pamatskola

Šķibes pamatskola

Vilces pamatskola
Lielplatones internātpamatskola
Elejas PII «Kamenīte»
Elejas PII «Kamenīte»
Lielplatones filiāle
Glūdas PII «Taurenītis»
Kalnciema PII «Mārīte»

Aktivitātes
Svinīgā līnija, klases stundas
Svinīgā līnija skolas pagalmā
Klases stundas, tikšanās ar vecākiem,
dažādas aktivitātes, fotografēšanās
Kalnciema pagasta vidusskola 9 – 10 Svinīgais pasākums
Svētes pamatskola
14
Svinīgais pasākums un klašu
audzinātāju stunda
Staļģenes vidusskola
8.30
Svinīgā līnija, audzināšanas stundas, fotografēšanās, teātra izrāde
Vircavas tautas nams
10
Svinīgais pasākums, klases
stundas, tikšanās ar vecākiem
Platones skola
9
Svinīgais pasākums, klases
stundas, tikšanās ar vecākiem
Izglītības centrs (Centra iela 3) 9
Svinīgais pasākums,
audzināšanas stunda
Aizupes pamatskola
9
Svinīgais pasākums, klases stundas
Līvbērzes pamatskola
9 – 11 Svinīgais pasākums,
klases stundas, fotografēšanās
Sesavas pamatskola
8.20
Klases stundas, vecāku kopsapulce
Skolas pagalms
9
Svinīgais pasākums
Svētes pamatskolas iekšpagalms 9
Svinīgā līnija, klašu audzinātāju
(lietus gadījumā – sporta halle)
stunda
Aktu zāle
9
Svinīgais pasākums
Klašu telpas
9.50
Klases stundas (skolēniem)
Aktu zāle
9.50
Vecāku sapulce
Vilces pamatskola
10 – 12 Svinīgais pasākums kopā ar Sprīdīti, klašu
audzinātāju stunda, vecāku kopsapulce
Laukums pie skolas (4.09.) 12
Svinīgā līnija
1. stāva vestibils, grupu 8.30 – 10 Zinību dienas pasākums
telpas, zāle
Zāle, grupu telpas
10.30 – Zinību dienas pasākums
11.30
Iestādes zāle
10
«Ciemos pie Burtu meitiņas»
Iestādes zāle
10
Svētku rīts bērniem «Satikšanās prieks»

Jelgavas novada Sociālais dienests (reģ.Nr.90009118031) izsludina konkursu uz

SOCIĀLĀ DARBINIEKA AMATU (darba līgums uz noteiktu laiku).

Galvenie pienākumi:
• porganizēt vai sniegt klientam nepieciešamos
sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
• izstrādāt sociālās rehabilitācijas/atveseļošanās
plānus atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām;
• apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus
sociālo gadījumu risināšanā, ievērojot sociālā
darba specifiku dažādās prakses jomās.
Prasības pretendentiem(-ēm):
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā
sociālajā darbā;
• prasme piemērot normatīvos aktus;
• prasme sagatavot ziņojumus un
atbildes vēstules;

• labas iemaņas darbā ar «MS Office» programmām;
• prasme strādāt komandā;
• prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• vēlama viena gada darba pieredze sociālajā
darbā;
• vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.
Iesniedzamie dokumenti:
• profesionālās darbības apraksts (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
• motivācijas vēstule.
Pieteikšanās termiņš: 2017. gada 13. septembris.
Darba uzsākšanas laiks: vienojoties.
Darba laiks: summētais darba laiks (40 stundas nedēļā).
Darba līgums: uz darbinieka prombūtnes laiku.

Pieteikuma vēstuli un dokumentus lūgums iesniegt personīgi Jelgavas novada pašvaldības
Personāla nodaļā, 208. kabinetā (2. stāvā), Pasta ielā 37, Jelgavā, LV-3001,
nosūtīt pa pastu vai e-pastu kristine.beitane@jelgavasnovads.lv.

ZIŅAS
Jelgavas novada pašvaldība
izsola nekustamo īpašumu

2017. gada augusts
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Noteikta karantīnas zona

Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 14. septembrī pulksten 10 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas
novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku trešo izsoli nekustamajam īpašumam
«Vēdzeles» Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.5492 001 0477,
kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības
3,36 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0284. Izsoles nosacītā
sākumcena – 7120 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē,
jāiemaksā drošības nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Vircavas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.
gada 7. septembra pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26261569.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 12. septembrī pulksten 9 Vilces
pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2 – 4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas
novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Grantskalni»
Vilces pagastā, kadastra Nr.5490 004 0138, kas sastāv no zemes vienības
22,8 ha platībā. Izsoles nosacītā sākumcena – 263 000 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 procentu
apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50
EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē, interneta
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā
37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē
ne vēlāk kā līdz 2017. gada 11. septembra pulksten 17. Izsolāmo objektu
var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 7. septembrī pulksten 10 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas
novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Zemgalieši»-1
Sesavas pagastā, kadastra Nr.5474 900 0214, kas sastāv no dzīvokļa 65,7
m² platībā, kopīpašuma 657/4320 domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkas un zemes. Izsoles nosacītā sākumcena – 500 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10
procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta
pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada
pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz
Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 7. septembra pulksten
9. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 7. septembrī pulksten 10.30
Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Kastaņu iela
4 – 5 Bērvircavā, Sesavas pagastā, kadastra Nr.5474 900 0213, kas sastāv
no dzīvokļa 62,9 m² platībā, kopīpašuma 592/12923 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un zemes. Izsoles nosacītā sākumcena – 2100
EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības
nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles
dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta
pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada
pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz
Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 7. septembra pulksten
9. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 7. septembrī pulksten 13 Sesavas
pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku atkārtotu izsoli nekustamajam īpašumam «Sūnāji»
Sesavas pagastā, kadastra Nr.5474 007 0362, kas sastāv no neapbūvēta
zemes gabala 0,64 ha platībā. Izsoles nosacītā sākumcena – 2160 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda
10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta
pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada
pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz
Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 7. septembra pulksten
9. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 7. septembrī pulksten 11.30
Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku atkārtotu izsoli nekustamajam īpašumam
«Sunīši» Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 006 0089,
kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 1,96 ha platībā. Izsoles nosacītā
sākumcena – 8800 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē,
jāiemaksā drošības nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.
gada 7. septembra pulksten 9. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 7. septembrī pulksten 13.30
Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku atkārtotu izsoli nekustamajam īpašumam
«Līvu ferma» Sesavas pagastā, kadastra Nr.5474 011 0060, kas sastāv no
neapbūvēta zemes gabala 1,82 ha platībā. Izsoles nosacītā sākumcena – 3920
EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības
nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles
dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta
pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada
pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz
Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 7. septembra pulksten
9. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 7. septembrī pulksten 11
Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku atkārtotu izsoli nekustamajam īpašumam «Dzeņi» Sesavas pagastā, kadastra Nr.5474 006 0087, kas sastāv
no neapbūvēta zemes gabala 1,16 ha platībā. Izsoles nosacītā sākumcena
– 5120 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Sesavas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai
Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi
izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada
7. septembra pulksten 9. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties
pa tālruni 26425497.

ĀCM Karantīnas riska teritorija (I riska teritorija)
ĀCM Karantīnas inficētā teritorija (II riska teritorija)
ĀCM Karantīnas kritiskā teritorija (III riska teritorija)

Ņemot vērā Āfrikas cūku
mēra (ĀCM) izplatību jaunās teritorijās mežacūku
populācijā, no 15. augusta ir
spēkā Pārtikas un veterinārā
dienesta (PVD) ģenerāldirektora rīkojums par ĀCM
skarto savvaļas cūku mēra
karantīnas teritorijas noteikšanu Glūdas, Zaļenieku un
Svētes pagastā.
PVD Dienvidzemgales pārvaldes
vadītājs Jānis Grosbārdis skaidro – karantīnas teritorijas statuss nozīmē, ka
šajos pagastos ir atrastas gan beigtas
mežacūkas, gan konstatēta mežacūku
saslimšana ar ĀCM. «Tā kā ĀCM izplatība ir sākuma stadijā un ir gan lielāka
mežacūku saslimstība, gan lielāka iespēja
inficēt mājas cūkas, drošības prasības ir
vēl stingrākas nekā riska zonās,» viņš
uzsver.

Iedzīvotāji aicināti gaļu un gaļas produktus iegādāties legālās tirdzniecības
vietās un pēc sēņošanas, ogošanas vai
pastaigas pa mežu notīrīt un nomainīt
apģērbu un apavus. Ja atrastas beigtas
mežacūkas, lūgums par to informēt
PVD vai novada pašvaldību. Ar drošības
prasībām, kas jāievēro cūku turētājiem
un medniekiem, detalizēti var iepazīties
Zemkopības ministrijas mājaslapā www.
zm.gov.lv, sadaļā «Pārtikas un veterinārais dienests». Mājaslapā pieejama arī
karte, kurā atspoguļots, kādi ir mājas
un meža cūku un citu lauksaimniecības
dzīvnieku pārvietošanas ierobežojumi
un mājas un meža cūku gaļas, kā arī to
izstrādājumu un produktu izplatīšanas
ierobežojumi attiecīgajā teritorijā.
J.Grosbārdis atgādina, ka visas nomedītās mežacūkas jāizmeklē, pārbaudot
asins paraugu, vai tām nav ĀCM vīruss.
Asins paraugs jāiesniedz PVD, kur arī
iespējams saņemt trauciņus asins pa-

raugu noņemšanai. Jelgavā paraugi tiek
pieņemti K.Helmaņa ielā 10, 9. kabinetā,
katru darba dienu no pulksten 9 līdz 15
(tālrunis 63021124, 63007681, 63007688,
63007692), Bauskā – Uzvaras ielā 3
katru darba dienu no pulksten 9 līdz 10
(tālrunis 63960164, 63960314, 27843873,
27841760), Dobelē – Zemgales ielā 44a
katru darba dienu no pulksten 9 līdz 10
(tālrunis 63781311).
Jelgavas novada teritorijā ĀCM
konteineri izvietoti Valgundes pagastā
mežā pie Braslas kapiem (kontaktpersona – Vladimirs Gicēvičs, tālrunis
26437265), kā arī Līvbērzes pagastā pie
Jaunciema kapiem (kontaktpersona –
Lauris Ovsjanko, tālrunis 27810963).
PVD ģenerāldirektora rīkojums būs
spēkā līdz brīdim, kamēr karantīnas
teritorijas ar MK lēmumu tiks iekļautas
ĀCM otrajā riska zonā.
JNZ

Veselības veicināšanas pasākumi – ikvienam
1.lpp.
Šogad plānots uzsākt vēl vairākas
aktivitātes. Piemēram, notiks lekcijas
un praktiskas nodarbības – senioriem
būs iespēja iegūt zināšanas par veselīgu
uzturu, jaunās ģimenes varēs apmeklēt
lekcijas par reproduktīvo veselību un
praktiskās nodarbības par jaundzimušo
kopšanu, krūts barošanu, vecāku ēšanas
paradumiem un to izpratni saistībā ar
bērna ienākšanu ģimenē. Ziemā iedzīvotājiem plānots bez maksas piedāvāt
vingrošanas un deju nodarbības, kā
arī pasākumu ciklu par sirds veselību.
Rudenī četru pagastu skolu skolēni sāks
apmeklēt peldēšanas nodarbības (tās par
projekta finansējumu tiks apmaksātas
trīs mēnešus), un arī senioriem būs iespēja izmantot LLU peldbaseina celiņu
vienu reizi nedēļā trīs mēnešu garumā.
Interesenti aicināti pieteikties savā pagastā pie senioru biedrības pārstāvja.
I.Lazdiņa skaidro, ka šobrīd ir apstiprināts projekta aktivitāšu plāns, bet
visām nodarbībām vēl nav zināms precīzs
norises laiks. Informācijai var sekot līdzi
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv, pasākumu plānā, kā arī sadaļas «Sabiedrība»
apakšsadaļā «Sociālā joma», «Veselība».
Informācija būs izvietota pie informācijas stendiem pagastos, kā arī to var jautāt
veselības veicināšanas speciālistei Innai
Legzdiņai (tālrunis 25627518, e-pasts
inna.legzdina@jelgavasnovads.lv).
Projekta «Slimību profilakse un veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas
novadā» (Nr.9.2.4.2/16/1/033) kopējās
izmaksas ir 292 357 eiro, tostarp ESF
finansējums ir 248 503,45 eiro un valsts
budžeta finansējums – 14 617,85 eiro.
Jāatgādina, ka novads 2015. gadā
iestājās Nacionālajā veselīgo pašvaldību
tīklā, kas deva iespēju piesaistīt ESF
finansējumu slimību profilakses un sabiedrības veselības veicināšanas pasākumiem. Arī novada attīstības programmā
2017.–2023. gadam būtiska loma atvēlēta
tieši veselības veicināšanas pasākumiem.
JNZ

VESELĪBAS NEDĒĻA JELGAVAS NOVADĀ
6. septembris: «Ēd vesels»

• Pulksten 15 – «Veselīgs uzturs bērna acīm»: veselīgu našķu gatavošana (aktivitāšu centros «Kalnciems», «Līvbērze», «Birztaliņas», «Tīreļi», «Zemgale», «Zaļenieki»)
• Pulksten 16 – lekcija «Veselīgie augi» (pie Kalnciema pagasta vidusskolas)
• Pulksten 16 – lekcija «Garšvielas aptieka manā virtuvē» (pie Elejas vidusskolas)
• Pulksten 17.30 – veselīga uztura meistarklase (pie Līvbērzes kultūras nama); (pie Elejas vidusskolas)
• Pulksten 17.30 – meistarklase: veselīgie kokteiļi (Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē, «Līdumos»; pie
Kalnciema pagasta vidusskolas)
• Pulksten 17.30 – psihologa lekcija par ēšanas psiholoģiskajiem aspektiem (pie Līvbērzes kultūras
nama)
• No pulksten 19 līdz 20 – psihologa konsultācijas par ēšanas traucējumiem – emocionālo ēšanu (pie
Līvbērzes kultūras nama)
• Pulksten 19 – uztura speciālista lekcija par veselīgu uzturu (Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē, «Līdumos»)
• Pulksten 20 – veselīga uztura meistarklase (pie Kalnciema pagasta vidusskolas)
• Pulksten 20 – meistarklase: veselīgie kokteiļi (pie Līvbērzes kultūras nama; pie Elejas vidusskolas)

7. septembris: «Esi vesels»

• Pulksten 15 – vingrošana bērniem un jaunajām māmiņām imunitātes stiprināšanai (visos pagastos)
• No pulksten 16 līdz 19 – veselības stāvokļa profilaktiskās pārbaudes: asinsspiediena mērīšana,
svēršanās, mērīšanās, svara indeksa rēķināšana (aktivitāšu centros «Kalnciems», «Līvbērze», «Zemgale»,
«Birztaliņas», «Tīreļi», «Zaļenieki»)
• Pulksten 17 – «Mugura un tās veselība»: vingrošana sēdoša darba darītājiem (visos pagastos)
• Pulksten 18.30 – kardiologa lekcija par sirdij veselīgu dzīvesveidu (Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē,
«Līdumos»)
• Pulksten 19.30 – kardiologa konsultācijas nelielās grupās (Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē, «Līdumos»)

8. septembris: «Sajūties vesels»

• Pulksten 15 – bērnu darbošanās ar rokām (aktivitāšu centros «Kalnciems», «Līvbērze», «Birztaliņas»,
«Tīreļi», «Zemgale», «Zaļenieki»)
• Pulksten 16 – mandalu krāsošanas meistarklase (Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē, «Līdumos»; pie
Kalnciema pagasta vidusskolas; pie Līvbērzes kultūras nama; pie Elejas vidusskolas)
• No pulksten 17 līdz 19 – pagasta mandalu veidošana no dabas materiāliem (visos pagastos)
• Pulksten 17 – biodejas meistarklase (Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē, «Līdumos»; pie Kalnciema
pagasta vidusskolas)
• Pulksten 18 – meistarklase: deja un kustība ķermeņa apzinātībai (pie Elejas vidusskolas)
• Pulksten 18 – meistarklase: mandalu deja (pie Līvbērzes kultūras nama)
• Pulksten 19.30 – psihologa lekcija «Brīvs no atkarībām» (Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē, «Līdumos»)
• Pulksten 20.30 – nodarbības «Relaksācijas metodes ikdienā» (Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē,
«Līdumos» – par meditāciju; pie Kalnciema pagasta vidusskolas – par cigun; pie Elejas vidusskolas – par
Tibetas dziedošajiem traukiem; pie Līvbērzes kultūras nama – par YIN jogu)

9. septembris: «Kusties vesels»

• Pulksten 11 – rītarosme (visos pagastos)
• Pulksten 11.30 – ģimeņu velotūre: 5,7 km maršruts, pietura ar fiziskām aktivitātēm un atpakaļceļš
(no Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes, «Līdumiem»)
• Pulksten 12 – nūjošana: interesenti apgūs iemaņas nūjošanā un izies nelielu maršrutu (Jaunsvirlaukas
pagasta Staļģenē, «Līdumos»)
• No pulksten 12.30 līdz 13.30 – «Kusties bez maksas»: sporta organizatori demonstrēs, kā izmantot
pagastu sporta infrastruktūru (visos pagastos)
• Pulksten 14 – lekcija «Laika menedžments» (Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē, «Līdumos»)
• Pulksten 15 – noslēguma pasākums «Vingro viss novads» un veselīga
uztura meistarklase «Salāti» (Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē, «Līdumos»)

4 2017. gada augusts

NOTIKUMI

Sports Valgundē sapulcē 425
dalībniekus
FOTO: Sporta svētki jau tradicionāli sākās ar atklāšanas
parādi, Kalnciema vidusskolas stadionā sagaidot katru
pagasta komandu, Jelgavas
novada karoga pacelšanu mastā, kā arī Jelgavas
novada domes priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes uzrunu.
Kuplāk pārstāvēti, protams,
bija mājinieki – Valgundes
sportisti kopā ar pagasta
pārvaldes vadītāju Maiju
Lasmani (pirmā no labās).

Aizvadīti 8. Jelgavas novada Sporta svētki, kas šoreiz notika
Valgundē, pulcējot 425 dalībniekus, kā arī viņu līdzjutējus
no visiem novada pagastiem. Novada ļaudis šoreiz spēkos
un izveicībā mērojās 16 sporta veidos gan komandās, gan
individuāli. Organizatori – Jelgavas novada Sporta centrs –
atzīst, ka dalībnieki no sacensībām aizbraukuši gandarīti,
pozitīvi novērtējot pagastu sporta organizatoru izdomu.
Jāpiebilst, ka katra aktivitāte bija uzticēta dažādu pagastu
sporta organizatoriem un sacensības atšķīrās no iepriekšējiem gadiem. Izņēmums – komandu spēles.

8. JELGAVAS NOVADA SPORTA SVĒTKU REZULTĀTI
Volejbols mix komandām: 1. vieta – Vilce, 2. vieta – Eleja, 3. vieta – Valgunde
Strītbols sievietēm: 1. vieta – Svēte, 2. vieta – Platone, 3. vieta – Vircava;
vīriešiem: 1. vieta – Glūda, 2. vieta – Eleja, 3. vieta – Sesava
Futbols: 1. vieta – Jaunsvirlauka, 2. vieta – Kalnciems, 3. vieta – Līvbērze
Orientēšanās labirints sievietēm: 1. vieta – Marika Pinčuka (Glūda), 2.
vieta – Anda Kupriša (Glūda), 3. vieta – Zaiga Smikarste (Valgunde); vīriešiem:
1. vieta – Sandis Blūms (Vilce), 2. vieta – Aivis Šiliņš (Eleja), 3. vieta – Mihails
Djačenko (Glūda)
Šaušanas sacensības sievietēm: 1. vieta – Vineta Indrika (Sesava), 2. vieta
– Zaiga Smikarste (Valgunde), 3. vieta – Zane Sondare (Zaļenieki); vīriešiem:
1. vieta – Guntis Indriks (Sesava), 2. vieta – Mārcis Grīslis (Zaļenieki), 3. vieta
– Aigars Briedis (Valgunde), Jevgēnijs Bogaterjovs (Eleja)
Šķēpa mešana mērķī sievietēm: 1. vieta – Inga Striška (Sesava), 2. vieta
– Dina Mošina (Sesava), 3. vieta – Mārīte Kricka (Valgunde); vīriešiem: 1.
vieta – Jānis Andžāns (Valgunde), 2. vieta – Juris Kudravcevs (Platone), 3. vieta
– Gatis Emulis (Līvbērze)
Triatlons sievietēm: 1. vieta – Baiba Brakovska (Zaļenieki), 2. vieta – Monta
Bērziņa (Lielplatone), 3. vieta – Ance Pļavniece (Sesava); vīriešiem: 1. vieta –
Emīls Vīgants (Svēte), 2. vieta – Aivis Šiliņš (Eleja), 3. vieta – Sandijs Lasenbergs
(Valgunde)
Olu mešana: 1. vieta – Oskars Vaisjūns, Roberts Avots (Eleja), 2. vieta –
Andrejs Viks, Aleksandrs Tepļukovs (Kalnciems), 3. vieta – Edgars Gravnieks,
Justs Muižnieks (Sesava)
«Boccia»: 1. vieta – Kalnciems, 2. vieta – Jaunsvirlauka, 3. vieta – Glūda
Tūrisma sacensības: 1. vieta – Vilce, 2. vieta – Lielplatone, 3. vieta – Zaļenieki
Tautas bumba sievietēm: 1. vieta – Vircava, 2. vieta – Platone, 3. vieta –
Jaunsvirlauka
Spēka divcīņa sievietēm: 1. vieta – Zaiga Smikarste (Valgunde), 2. vieta –
Kristīne Beitāne ( Līvbērze), 3. vieta – Veronika Verškova (Līvbērze); vīriešiem:
1. vieta – Māris Strautnieks (Līvbērze), 2. vieta – Igors Zaicevs (Jaunsvirlauka),
3. vieta – Artūrs Āboltiņš (Eleja)
Makšķerēšana sievietēm: 1. vieta – Vineta Griestiņa (Glūda), 2. vieta –
Natalja Niedra (Kalnciems), 3. vieta – Sofija Kozika (Valgunde); vīriešiem: 1.
vieta – Ainārs Šulcs (Glūda), 2. vieta – Ainārs Geidāns (Jaunsvirlauka), 3. vieta
– Sergejs Pinčuks (Līvbērze)
Badmintons sievietēm: 1. vieta – Liene Roziņa (Platone), 2. vieta – Sandra
Avota (Eleja), 3. vieta – Sintija Mišina (Lielplatone); vīriešiem: 1. vieta – Arvis
Ansbergs (Vilce), 2. vieta – Agris Kokins (Svēte), 3. vieta – Mihails Reinvalds
(Lielplatone)
Ogošana un sēņošana sievietēm (seniorēm): 1. vieta – Mārīte Kricka, 2.
vieta – Antoņina Popova, 3. vieta – Ļubova Verškova; vīriešiem (senioriem):
1. vieta – Guntis Hofmanis
Netradicionālā stafete: 1. vieta – Vilce, 2. vieta – Valgunde, 3. vieta – Platone

Pasākumi
Jaunsvirlaukā

 8. septembrī pulksten 18 – tikšanās ar dziesminiekiem Valdi Atālu,
Arnoldu Kārklu un Egonu Pičneru
literāri muzikālā pasākumā «Sarunas dziesmās!». Programmā: dzeja
no EgAs topošās grāmatas, ieskats
Egila Bāra daiļradē un autordziesmas. Ieeja – € 2; skolēniem – bez
maksas (IKSC «Līdumi»).

Kalnciemā

 29. augustā pulksten 19 – cirks
«Karabas». Biļetes tirdzniecībā divas
stundas pirms izrādes. Biļešu cena
– € 3; 5; 7 (atbilstoši vecumam un
sēdvietai skatītāju teltī) (teltī pie
Kalnciema veselības un sociālās
aprūpes centra).

Platonē

 16. septembrī – aicinām piedalīties kopējā braucienā lūkoties atvasaru Dundagas pusē. Būsim pilī,
lauku sētā, dižvietā un citur. Par visu,
ko piedzīvosim braucienā, kopējās
izmaksas 27 eiro. Sīkāku informāciju iegūt un pieteikties ekskursijai var,
zvanot Rasmai, tālrunis 26547117,
vai Līgai Vītolai, tālrunis 26079447.

Zaļeniekos

 8. septembrī pulksten 18 – Ilzes
Amatnieces vijoļkoncerts (Zaļenieku k/n).
«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: 22.08.2017.

FOTO: Īsta komandas sadarbība
bija nepieciešama tūrisma sacensībās, kurās dalībniekiem ar auklu
palīdzību uz priekšu bija jādabū
zirga ratu ritenis, trāpot tieši starp
abiem sarkanajiem konusiem.
Uzdevums nebija no vieglajiem,
taču interesants gan. Ar to galā
centās tikt arī Zaļenieku komanda
(attēlā), kas tūrisma sacensībās
ieguva 3. vietu.
FOTO: Šādas un vēl interesantākas sejas izteiksmes bija vērojamas olu
mešanas disciplīnā, kur
pārim ar jēlu olu jādod
piespēle, cenšoties palielināt attālumu vienam
no otra, bet pats galvenais – nedrīkst sasist
olu. Vislabāk tas izdevās
elejniekiem Oskaram
Vaisjūnam un Robertam
Avotam.
FOTO: Atklāšanas
parādē novada Sporta
svētku dalībniekus ar
atraktīviem priekšnesumiem priecēja
Valgundes mūsdienu
deju dejotāji.

FOTO: Neatņemama
Sporta svētku sastāvdaļa ir futbols – 3.
vietu šogad izcīnīja
Līvbērzes komanda.

Ielūdz uz Ģederta Eliasa dzimšanas dienas
svinībām «Zīlēnos»
Septembra otrajā pusē 130
gadi aprit izcilajam latviešu
māksliniekam Ģedertam
Eliasam, un tieši tāpēc
Eiropas kultūras mantojuma dienā, 9. septembrī,
viņa dzimtas mājās «Zīlēni»
Platones pagastā iedzīvotāji aicināti kopā nosvinēt
mākslinieka dzimšanas
dienu pasākumā ««Zīlēni»
toreiz un tagad». Spēlēs
«Hāgenskalna muzikanti»,
piedalīsies novada dziedātāji un dejotāji, būs izstāde
un kopīgs cienasts, kā arī
iespēja redzēt dokumentālo īsfilmu par mākslinieku
un apskatīt viņa dzimtas
mājas.
Mākslinieks «Zīlēnos» dzimis 1887.
gada 23. septembrī, un šogad viņam
apritētu 130 gadi. Šo notikumu iecerēts
atzīmēt viņa dzimtas mājās ar jubilejas
pasākumu, uz kuru aicināts ikviens
interesents. Jelgavas novada Kultūras
pārvalde informē, ka 9. septembrī
pulksten 12.30 būs piemiņas brīdis
pie Eliasa dzimtas kapavietas Strupdeguņu kapos, bet jubilejas svinības
«Zīlēnos» sāksies pulksten 13. Šajā
dienā toreizējo «Zīlēnu» ciemiņu lomās iejutīsies Ādolfa Alunāna teātra
un Jelgavas novada amatierteātru

aktieri, un viesos gaidīts arī ikviens
novada iedzīvotājs.
Paredzēts, ka šajā dienā ciemiņi
varēs baudīt Jelgavas novada dziedātāju un dejotāju priekšnesumus, kā arī
uzstāsies «Hāgenskalna muzikanti».
«Zīlēnos» būs apskatāma Jelgavas
mākslinieku vasaras plenēra gleznu
izstāde «Tepat Platonē» – darbi jūnija
beigās tapuši tieši Ģ.Eliasa dzimtas
mājās. Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs Māris Brancis stāsta, ka
tūlīt pēc Jāņiem trīs dienas Jelgavas
mākslinieki dzīvoja «Zīlēnos» un
gleznoja tās tuvāku un tālāku apkārtni.
«20. gadsimta 20. un 30. gados izcilais
novadnieks savos darbos bieži jo bieži
iemūžināja gan ābeļdārzu ziedonī
vai rīta un novakares stundās, gan
Platones upīti dažādos gadalaikos,
gan diennakts maiņu pļavās un norās.
Tāpat viņš krāsās atainojis sava laika
lauku sētas dzīvi – govju dzirdināšanu
un slaukšanu, siena vešanu, lauku
kopšanu pavasaros un rudeņos. Šobrīd
dzīve laukos mainījusies, bet daba ir
tikpat skaista un krāšņa kā Eliasa laikā.
Mūsdienu pārmaiņas un mūsdienu
mākslinieku skatījumu un attēlošanas
veidu apliecina jaunā izstāde,» tā
M.Brancis. Izstādē būs apskatāmi
astoņu autoru darbi.
Paredzēts, ka ciemiņiem «Zīlēnos»
tiks demonstrēta arī Latvijas Mākslas
izstāžu hronikas dokumentālā filma

FOTO: Par godu izcilā latviešu mākslinieka Ģederta Eliasa
130. dzimšanas dienai jūnija beigās Jelgavas mākslinieki
ar draugiem tikās plenērā Ģ.Eliasa dzimtas mājās «Zīlēni»
Platonē, lai gleznās iemūžinātu tuvāko apkārtni. Kas viņiem
sanācis, ikviens varēs novērtēt jubilejas pasākumā 9. septembrī «Zīlēnos».
Foto: no M.Branča personīgā arhīva
par Ģ.Eliasu. Tāpat iecerēts Jelgavas
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
plenērs, kura laikā varēs redzēt skolēnus darba procesā. Ieeja pasākumā
– bez maksas.
Jāpiebilst, ka Ģ.Eliasa jubilejas gadā
Jelgavas pilsētas pašvaldība nodibinājusi Ģederta Eliasa balvu par lauku
tēmu Latvijas glezniecībā un jūnijā
pirmo reizi izsludināja konkursu par
labāko lauku tēmai veltīto darbu, lai
veicinātu lauku tēmas tradīcijas attīstību Latvijas glezniecībā. 5. septembrī
pulksten 15 Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures

un mākslas muzejā Jelgavā tiks atklāta
konkursa laureātu darbu izstāde un
paziņots Ģ.Eliasa balvas – medaļas un
3000 eiro – saņēmējs. Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs un viens no
žūrijas pārstāvjiem M.Brancis stāsta,
ka pavisam konkursā saņemts 51 autora pieteikums no visas Latvijas un
izstādē būs apskatāmi ap 60 darbu ar
lauku ainavām. Viņš piebilst, ka savu
simpātiju balvu izstādes atklāšanā
pasniegs arī Jelgavas novada pašvaldība. Konkursam iesniegtie darbi būs
apskatāmi arī īpašā kopkatalogā.

