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Zaļenieku
pagasta pārvaldi
vada Aivars
Brikmanis

Noasfaltēti ceļi Valgundē un
Platonē; Sesavā darbs turpinās

Jelgavas novada domes
sēdē amatā apstiprināts
jaunais Zaļenieku pagasta
pārvaldes vadītājs – Aivars
Brikmanis.
Ņemot vērā, ka līdzšinējais pagasta
pārvaldes vadītājs Ojārs Briedis izvēlējies
pārstāvēt Zaļenieku pagasta intereses
politiski vēlētā amatā kā Jelgavas novada
domes deputāts, no Zaļenieku pagasta
pārvaldes vadītāja amata pienākumiem
viņš, pēc likuma, bija jāatbrīvo. Viņa vietā
stājies līdz šim par kārtību un drošību
Zaļenieku pagastā atbildīgais policijas
inspektors A.Brikmanis.
Līdzšinējā darba pieredze A.Brikmanim saistīta ar darbu Pašvaldības
policijā – kopumā vairāk nekā deviņus
gadus. Viņš strādājis arī kā inspektors
Valsts policijā.
Izvēle par labu jaunajam pagasta pārvaldes vadītājam veikta, ņemot vērā viņa
personīgo iniciatīvu aktīvai līdzdarbībai
saimniecisko jautājumu risinājumos
Zaļenieku pagastā. Jaunā pagasta
pārvaldes vadītāja viena no mērķtiecīgajām vēlmēm ir rosināt intensīvāku
novada pašvaldības investīciju piesaisti
Zaļeniekiem, kā arī kopumā vairāk
rosināt iedzīvotājus iesaistīties dažādos
pasākumos.
A.Brikmanis pagasta pārvaldes vadītāja amatā stājās līdz ar apstiprināšanu
26. jūlija domes sēdē.

Noslēgusies pirmo divu
ceļa posmu, kas tiek sakārtoti, pašvaldībai piesaistot Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF)
JNZ līdzekļus, asfaltēšana
– darbi nupat pabeigti
Valgundes un Platones
pagastā. Savukārt divu
ceļa posmu sakārtošana
Sesavas pagastā noslēgsies nākammēnes.

Jaunsvirlaukas
sociālās aprūpes
centram
apstiprina
vadītāju
Jelgavas novada dome
apstiprinājusi jauno vadītāju
sociālās aprūpes un rehabilitācijas centram «Staļģene».
Konkursa atlases rezultātā
izraudzīta Agnese Kotlere.

A.Kotlere līdz šim savas profesionālās gaitas saistījusi ar pedagoģiju,
taču maģistratūras studijas specialitātē
«Organizācijas vadība» kalpoja kā impulss piedalīties konkursa atlasē, lai ar
iniciatīvu un entuziasmu apliecinātu sevi
iestādes vadītājas darbā, kas atbildības
ziņā ir arī apzināts solis viņas personīgajam izaicinājumam.
Pēc sociālās aprūpes un rehabilitācijas
centra reorganizācijas katra no filiālēm –
Kalnciemā, Elejā un Jaunsvirlaukā – reģistrēta kā atsevišķa iestāde. Kalnciema
sociālās aprūpes centra vadītājas amatā
apstiprināta Ivita Jansone, kura jau līdz
šim ilgstoši atbildēja par Kalnciema
filiāles darbu; Elejas iestādes vadītājas
amatā apstiprināta līdzšinējā filiāles
vadītāja Nellija Veinberga, savukārt Staļģenes centra gadījumā amata kandidāts
neatbilda likumā noteiktajiem iestādes
vadītāja kritērijiem, tāpēc konkursā
nācās meklēt jaunu vadītāju.
Domes lēmums paredz, ka A.Kotlere amata pienākumus sāks pildīt no
1. septembra.
JNZ

Asfaltēšanas darbi, piesaistot
ERAF līdzekļus un pašvaldībai piešķirtās budžeta dotācijas, Meža ielā
Valgundē un Platones pagasta ceļa
posmā Lielvircavas kapi–Alksnāji–Lietuvas šoseja tika sākti šovasar
un jau ir noslēgušies. «Projekta
realizācija bija iespējama, pateicoties
uzņēmēju iniciatīvai, proti, pašvaldī-

bai bija iespēja pieteikt projektus to
ceļu rekonstrukcijai, kas vēlāk sekmētu uzņēmējdarbības attīstību un
radītu jaunas darba vietas,» norāda
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja Dace Kaņepone,
skaidrojot, ka Valgundes Meža ielas
rekonstrukcija veikta no Vērpju ielas
līdz uzņēmumam «Zemgales tehnoloģiskais centrs», uzklājot asfalta
segumu 0,650 kilometru garumā. Savukārt Platones pagastā asfaltēšanas
darbi 1,170 kilometru garumā veikti
ceļa posmā no Lielvircavas kapiem
līdz SIA «Lielvircavas Agro».
Noslēdzoties zemes klātnes sagatavošanas darbiem, šomēnes noasfaltēti
tiks arī divi ceļa posmi Sesavas pagastā: ceļa posma Saulstaru iela–Blūdži
pārbūve 0,680 kilometru garumā tiek
veikta no Saulstaru ielas līdz zemnieku saimniecībai «Laimas», bet Buķu

ielas rekonstrukcija sākta no valsts
vietējā autoceļa V1072 Platones
stacija–Sesava–Lietuvas robeža līdz
zemnieku saimniecībai «Akācijas»,
kopumā 0,160 kilometri. Abu posmu pārbūvi paredzēts pabeigt līdz
septembra sākumam.
Jāpiebilst, ka visu četru ceļu posmu asfaltēšana uzticēta iepirkuma
procedūrā izraudzītajam būvniekam
– SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība
«Igate»». Darbi tiek veikti, realizējot
projektu Nr.3.3.1.0/16/I/009 «Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras attīstība Jelgavas
novadā, 1. kārta».
«Jelgavas Novada Ziņas» jau
rakstīja, ka šis ir pirmais gads, kad
novadu pašvaldībām tika dota iespēja piedalīties projektā lauku ceļu
rekonstrukcijai – līdz šim tas bija ļauts
vien pilsētām. Lai saņemtu finansē-

jumu un projekta apstiprinājumu,
pašvaldībai bija jāpamato konkrēto
ceļu posmu sasaiste ar uzņēmējdarbības attīstību novadā, tādējādi
finansiālu atbalstu rekonstrukcijai
saņēma tie ceļi, kas ved uz ražotnēm
ar konkrētu potenciālu jaunām darba
vietām tuvākā nākotnē. Lai saņemtu
projekta finansējumu, Jelgavas novada pašvaldība apzināja un norādīja
konkrētus uzņēmumus, saimniecības,
kas apliecināja, ka pēc ceļu rekonstrukcijas uzņēmumi paplašināsies,
radot jaunas darba vietas,» uzsver
D.Kaņepone.
Projekta kopējās izmaksas ir 1 061
845,04 eiro, tostarp ERAF līdzfinansējums 697 193,93 eiro, valsts budžeta
dotācija 75 718,90 eiro un pašvaldības
finansējums 288 932,21 eiro.
JNZ

Dobeles autobusi tagad
apstājas arī pieturā «Tušķi»

«Jelgavas novada KU» ievieš
vienoto tālruņa numuru 8848

No 1. augusta atsevišķu reisu autobusiem, kas savieno
Dobeli, Rīgu un Jelgavu,
mainīts izbraukšanas laiks
no vairākām pieturvietām,
kā arī iekļautas papildu
pieturas, informē VSIA «Autotransporta direkcija».

Lai paaugstinātu klientu
apkalpošanas līmeni, no
augusta SIA «Jelgavas novada KU» ieviesusi vienoto
informatīvo tālruņa numuru
8848. Līdz ar vienotā tālruņa
numura ieviešanu slēgti visi
līdzšinējie fiksētā tīkla tālruņa numuri.

Lai pasažieru apmaiņas vieta būtu
tuvāk Jelgavas pilsētas centram, visos
maršruta Rīga–Jelgava–Dobele reisos
iekļautas papildu pieturvietas – «Tušķi»
un «Pērnavas iela» –, līdz ar to mainījies
arī autobusa izbraukšanas laiks no
vairākām pieturvietām. Tāpat izmaiņas
ieviestas vairāku reisu izbraukšanas
laikā arī no maršruta galapunkta Rīgā
un Dobelē.
Savukārt autobuss, kas kursē maršrutā
Rīga–Ukri–Dobele, no Rīgas autoostas
izbrauc 15 minūtes agrāk – pulksten
16.50 – un apstājas pieturās «Jaun
olaine», «Olaines stacija», «Blukas» un

«Ozolnieki». Bet maršruta Rīga–Jaunbērze–Dobele autobusam, kas no Rīgas
izbrauc pulksten 11, mainīts pienākšanas
laiks Dobeles autoostā. Autobuss galapunktā piebrauc pulksten 13.
Arī diviem maršruta Jelgava–Dobele
reisiem mainīts autobusa pienākšanas
laiks Dobeles un Jelgavas autoostā,
savukārt trīs reisos mainīts autobusa izbraukšanas laiks no pirmās pieturvietas:
autobuss no Dobeles autoostas izbrauc
pulksten 15.15 (pirms tam tas izbrauca
pulksten 15), bet no Jelgavas autoostas
– pulksten 14.25 un 17.15 (pirms tam
izbrauca pulksten 14.30 un 17.30).
Autotransporta direkcija aicina pasažierus pirms brauciena pārbaudīt
kustību sarakstu mājaslapas www.atd.lv
sadaļā «Kustību saraksti» vai jautājumu
gadījumā sazināties ar SIA «Dobeles
autobusu parks» pa e-pastu autobusi@
dobele.lv vai tālruni 63723444.
JNZ

Kā skaidro SIA «Jelgavas novada
KU» vadītāja Antra Alksne, līdzīgi kā
citiem pakalpojumu sniedzējiem, zvanot
pa tālruni 8848, klients var izvēlēties
kādu no sešām sarunu tēmām, nospiežot
attiecīgu taustiņu no 1 līdz 6. Pēc izvēles
taustiņa nospiešanas zvans tiks pāradresēts attiecīgajam speciālistam.
Taustiņš 1 – informācija par rēķiniem
un maksājumiem; taustiņš 2 – informācijas nodošana par skaitāju rādījumiem;
taustiņš 3 – sadzīves atkritumu izvešana;
taustiņš 4 – dažādu pakalpojumu pieteikšana iecirkņos; taustiņš 5 – saruna

ar biroja administratoru; taustiņš 6 –
informācija par avārijām vai ārkārtas
situācijām.
Būtiski zināt, ka, zvanot uz vienoto informatīvo tālruni 8848, netiek piedāvāta
informācija un sarunas svešvalodās. Tāpat par katru sarunas tēmu informāciju
sniedz un saņem tikai viens speciālists.
«Tas nozīmē, ka var nākties uzgaidīt vai
zvanīt atkārtoti, ja kādam citam klientam
ir izdevies attiecīgo speciālistu sazvanīt
pirmajam,» skaidro A.Alksne, piebilstot,
ka visas sarunas tiek ierakstītas.
Tāpat klientiem jāņem vērā, ka sarunas ar speciālistiem iespējamas tikai
SIA «Jelgavas novada KU» darba laikā,
savukārt informācija par avārijām un ārkārtas situācijām ir piesakāma arī ārpus
uzņēmuma darba laika. Pirms izvēlēties
šo tēmu, uzņēmums gan aicina rūpīgi
pārdomāt, vai problēmu nav iespējams
atrisināt nākamajā darba dienā.
JNZ
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FOTO: Jau ierasts, ka festivālā strādā ne tikai profesionāli pirtnieki, kuri pirts zonā pie ūdens baseina piedāvā savus pakalpojumus, bet notiek arī pirtnieku
konkurss «Nākotnes pirtnieks». Tā ir lieliska iespēja jaunajiem pirtniekiem – tiem, kuri šo arodu vēl tikai apgūst, kā arī tiem, kuru pirtnieka stāžs nav ilgāks
par trim gadiem, – parādīt un pastāstīt par sevi plašākai sabiedrībai. Šoreiz konkursā, kurā sacentās deviņi jaunie pirtnieki, uzvarēja rēzeknietis Viktors
Glinskis, 2. vieta Solveigai Arnītei no Staļģenes, bet 3. vietā – Ilga Gavare no Dobeles. Jelgavas novada pašvaldības balvu saņēma Nauris Mālnieks no Ogres
novada, bet skatītāji savu simpātiju atdeva Sandrai Galiņai no Ozolnieku novada.

Trīs sajūtu brīvdienas dabā!
«Tu ieej muzejā, izskrien
tam cauri un bieži vien
pat nesajūti to baudīšanas
gandarījumu – mani neprot
aizraut. Bet šeit – pirtnieku
festivālā – esmu pavadījusi
visu dienu, un mani arvien
spēj aizraut un iedvesmot
baudīt. Pats jaukākais šeit
ir tā nepiespiestā gaisotne
un plašums. Nav cilvēku
pūļu – lai gan apmeklētāju
ir daudz, plašā teritorija to ļauj neizjust. Esmu
uzzinājusi tik daudz jauna,
izmēģinājusi tik fantastisku pērienu un vēl dažādas
citas procedūras, ka varu
teikt – gan mana dvēsele,
gan miesa ir atpūtusies un
piepildīta. Lieliski, ka te tev
neviens neko negrib iepārdot – šiem cilvēkiem tas ir
dzīvesveids, un viņi ar savu
aizrautību līdzi aizrauj arī
citus,» par Latvju pirts un
veselības festivālu, kas no
28. līdz 30. jūlijam tradicionāli notika Glūdas pagasta
Nākotnē, saka Dzintra no
Ādažiem. Viņa festivālu
apmeklēja pirmo reizi un
ir pārliecināta, ka tā nebūs
pēdējā.
Patiesi, ierodoties festivāla norises
vietā, pārņem tāda nepiespiesta gaisotne un plašums – šķiet, ka apmeklētāju
nav daudz, taču, aizejot līdz pirtnieku
zonai, kas izvietota teritorijā ap ūdens
baseinu, sadzirdi, ka katrā pirtnieku
teltī švīkst pirts slotiņas – viņi visi ir aizņemti… Un tad ir skaidrs, ka festivālā
apmeklētāju netrūkst. To apliecina arī
statistika – trīs dienu garumā šogad
festivālu apmeklēja ap 5000 cilvēku, bez
atelpas strādāja 12 profesionāli pirtnieki
no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Savus pakalpojumus spa zonā piedāvāja
vēl 18 dažādu citu baudīšanas prieku
profesionāļi, bet tirgošanās zonā savu
preci, kas saistīta ar pirts lietām, piedāvāja 22 amatnieki.
Paralēli tam trīs dienu garumā uz festivāla lielās skatuves notika izglītojošas
tematiskās lekcijas un meistarklases, ko
vadīja pirts un veselības profesionāļi,
bet vakaros varēja baudīt kvalitatīvus
muzikālos priekšnesumus. Jelgavas
novada pašvaldības Attīstības nodaļas
vadītāja Līga Lonerte atzīst, ka šāgada
festivāls ir izdevies un tam jābūt mūsu
novadā arī nākamajos gados. «Gan
profesionāļu, gan apmeklētāju interese par festivālu pieaug ar katru gadu,
un mums kā organizatoriem par to
ir gandarījums. Ikgadējais festivāls ir
noslēdzies, bet mēs jau spriežam par
to, kā festivālu padarīt vēl kvalitatīvāku
nākamajos gados.»

Jāturpina
labiekārtot teritoriju

Par to, ka Nākotnes ciems ir īstā
vieta festivāla organizēšanai, tā rīkotājiem – Jelgavas novada pašvaldībai un
Latvju pirts un spa asociācijai – šaubu
nav. Te ir gan nepieciešamais plašums,
gan ūdens baseins, bez kā pirtī iešana
nav iedomājama. Taču L.Lonerte
spriež – lai festivāls varētu uzņemt visus
gribētājus, nepieciešams vēl labiekārtot
teritoriju. «Šogad festivālā piedalījās 12
pirtnieki, lai gan gribētāju bija vairāk.
Visus uzņemt nevarējām, jo fiziski
trūka labiekārtotas vietas ap ūdens
baseinu. Tieši tāpēc nākamajā pavasarī
pašvaldībai būtu svarīgi ap Nākotnes
ūdenstilpi izveidot vairāk labiekārtotu
vietu ieiešanai ūdenī – tas ļautu uzņemt
vēl vairāk pirtnieku.»
Šajā gadā, tā kā visus pirtniekus
uzņemt nebija iespējams, Latvju pirts
un spa asociācija dalībai festivālā izraudzījās tos, kuri spēj piedāvāt atšķirīgus
pirtī iešanas pakalpojumus, lai dažādotu
iespējas apmeklētājiem.

Pirtniekiem sevi ir jāreklamē

Otrs būtiskākais secinājums pēc šā
gada festivāla ir tas, ka pirtniekus ir jāaicina reklamēt savu pakalpojumu. «Līdz
šim pirts zonā pirtnieki izvietoja savas
teltis un gaidīja ciemos apmeklētājus.
Taču, ņemot vērā, ka pērties gribētāju
ir daudz un praktiski visu laiku pirtnieks
ir aizņemts savā pirtiņā, ejot garām
pirtīm, apmeklētājiem nebija iespējams uzzināt, kādu pēršanos katrā pirtī
piedāvā. Iepriekš esam mēģinājuši to
risināt ar pirtnieku prezentāciju uz lielās
skatuves, taču ir skaidrs, ka prezentācija
notiek konkrētā laikā, taču festivāls ilgst
trīs dienas un apmeklētāji tajā nemitīgi
mainās, līdz ar to šī informācija visus
nesasniedz. Tieši tāpēc plānojam, ka
nākotnē katram pirtniekam vajadzētu
izmantot asistentu, kurš, kamēr pats
pirtnieks aizņemts, spētu interesentiem izstāstīt par piedāvājumu,» spriež
L.Lonerte.
Tāpat pirtniekiem būtu svarīgi katram
pie savas telts izvietot stendu, tajā norādot jau aizņemtos laikus, lai apmeklētāji
labāk spētu orientēties piedāvājumā.

Svarīgākais – drošība

Šis festivāls noritējis bez starpgadījumiem – lielā mērā pateicoties tam,
ka par kārtību visu trīs dienu garumā
rūpējās Jelgavas novada Pašvaldības
policija, piesaistīta bija arī neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.
«Automašīnu plūsma tika koordinēta,
un arī kārtība pašā festivāla norises
vietā uzraudzīta. Pieļauju, ka atšķirībā
no citiem lieliem festivāliem, kas notiek
mūsu valstī, pirtnieku pasākums atšķiras
ar to, ka tajā netiek pieļauta alkohola
tirgošana un arī ierašanās alkohola
reibumā, jo šis taču ir veselību veicinošs

FOTO: Paralēli pirts un spa procedūru baudīšanai festivāla apmeklētājiem tika piedāvāta arī
plaša kultūras programma – ar dejotāju un dziedātāju priekšnesumiem. Jau otro gadu uz
skatuves kāpa Latvijas pirmā vijole Raimonds Ozols, bet vakara balli spēlēja grupa «Ventas
dzirkstis». Neiztika arī bez vakara rituāla pie ugunskura.
pasākums. Manuprāt, arī tas ir viens no
stūrakmeņiem, gādājot par drošību,»
uzsver L.Lonerte.
Arī sūdzību no Nākotnes iedzīvotājiem par to, ka festivāla norise trīs dienu
garumā traucētu ciemata iedzīvotāju
ikdienu, nav. «Gluži pretēji, cik nācies
runāt ar Nākotnes iedzīvotājiem, viņi ir
lepni, ka tik liels pasākums notiek tieši
pie viņiem,» saka Attīstības nodaļas
vadītāja.

Novads ar savu
ideju gatavs dalīties

Atrodot kaut ko savu un unikālu,
parasti tiek cerēts, ka neviens cits ideju
nenošpikos, taču Jelgavas novads spriež
citādi. Patlaban jau tiek apsvērta doma,
ka pie mums labi aizsāktā pirts festivāla
tradīcija nākotnē varētu izvērsties par
četriem dažādiem festivāliem, aptverot
katru Latvijas reģionu. «Tas būtu lielisks
turpinājums mūsu aizsākumam. Latgalieši jau tam ir atsaukušies, un rudenī
festivāls notiks Latgalē, bet perspektīvā
mēs priecātos, ja iesaistītos arī Kurzeme un Vidzeme, pie sevis organizējot
festivālu pavasarī un ziemā. Latvieši
taču pirtī iet visu gadu, un tas varētu
būt lielisks četru pasākumu festivāls, kas
notiek visā Latvijā!» ideju par festivāla
paplašināšanos pamato L.Lonerte.
Tāpat Jelgavas novada pašvaldība
ir iesaistījusies veselīga dzīvesveida
veicināšanas projektā, kas arī varētu
papildināt nākamos festivālus, vēl vairāk ar dažādām aktivitātēm akcentējot
veselīgu uzturu un dzīvesveidu.

FOTO: Pirtnieku Latvijā ir daudz, un tas profesionāļus mudina gadu
no gada pilnveidot savus pakalpojumus. Arī šā gada festivālā bija
redzams, ka katrs apmeklētājiem cenšas piedāvāt arvien jaunas
iespējas. Tā pirtnieks Arnis no Salaspils pirtī iešanu apvieno ar skaņu
terapiju, kas ļauj izbaudīt ko jaunu. Skaņa bija ne tikai viņa pirts
teltī, bet arī skaņas gultā. «Jā, varētu teikt, ka tas ir inovatīvs mūsu
senās kokles pielietojums – zem koka gultas atrodas tādas kā kokles
stīgas, kuras spēlējot rodas skaņa un vibrācijas. Klients guļ gultā, bet
es spēlēju uz stīgām, ļaujot cilvēkam pilnībā atslābināties un atbrīvot
savu garu. Tās sajūtas nevar aprakstīt – tās ir jāizbauda!»
FOTO: Šogad
festivāla spa
zonā varēja izbaudīt 18 dažādu meistaru
piedāvājumus
– gan masāžas,
gan skaistumkopšanas procedūras, gan
citas veselību
veicinošas procedūras.

ZIŅAS
Jelgavas novada pašvaldība
izsola nekustamo īpašumu
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 15. septembrī pulksten 10 Līvbērzes
pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Vilcēni» Līvbērzes
pagastā, kadastra Nr.5462 006 0422, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 9,74 platībā ar kadastra apzīmējumu
5462 006 0109. Izsoles nosacītā sākumcena – 43 800 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 Līvbērzes pagasta pārvaldē,
interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā
Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 12. septembra pulksten 17.
Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26552569.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 15. septembrī pulksten 11 Līvbērzes
pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas
novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Zvejnieku
krasts» Līvbērzes pagastā, kadastra Nr.5462 007 0103, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 7,53 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 5462 007 0103. Izsoles nosacītā sākumcena –
23 000 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
Līvbērzes pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai
Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi
izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada
12. septembra pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties
pa tālruni 26552569.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 15. septembrī pulksten 13 Līvbērzes
pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Rozēnzeme» Līvbērzes
pagastā, kadastra Nr.5462 006 0424, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 5,5 platībā ar kadastra apzīmējumu 5462
006 0214. Izsoles nosacītā sākumcena – 25 600 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 Līvbērzes pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37,
Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē
ne vēlāk kā līdz 2017. gada 12. septembra pulksten 17. Izsolāmo objektu var
apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26552569.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 15. septembrī pulksten 14 Līvbērzes
pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas
novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Laumītes»
Līvbērzes pagastā, kadastra Nr.5462 009 0155, kas sastāv no neapbūvētas
lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 1,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5462 009 0087. Izsoles nosacītā sākumcena – 8900 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 Līvbērzes pagasta
pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada
pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz
Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 12. septembra pulksten
17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26552569.

SIA «Jelgavas novada KU» organizē atklātu
izsoli par transportlīdzekļu pārdošanu
Izsoles priekšmets – tiesības iegādāties SIA «Jelgavas novada KU» nolietotās autotransporta vienības – vieglo pasažieru automašīnu «Dacia Duster»;
kravas cisternu ZIL 431412.
Izsoles norises vieta – SIA «Jelgavas novada KU» birojs, Cukura iela 22, Jelgava.
Izsoles norises laiks – 2017. gada 15. augusts pulksten 14.
Izsoles nolikums, dalībnieku reģistrēšanas kārtība, apmaksas nosacījumi
pieejami mājaslapā www.jnku.lv.

SIA «Jelgavas novada KU» organizē atklātu izsoli
par derīgo izrakteņu ieguves tiesībām
Izsoles priekšmets – tiesības iegūt un nopirkt derīgos izrakteņus – dabīgu smilti un dabīgu smilti-granti – no uzņēmuma īpašumā esošā karjera
«Mežlauki» Vilces pagastā, Jelgavas novadā.
Izsoles norises vieta – SIA «Jelgavas novada KU» birojs, Cukura iela 22, Jelgava.
Izsoles norises laiks – 2017. gada 15. augusts pulksten 15.
Izsoles nolikums, dalībnieku reģistrēšanas kārtība, apmaksas nosacījumi
pieejami mājaslapā www.jnku.lv.

Jelgavas novada pašvaldības (reģ.Nr.90009118031)
Lielplatones internātpamatskolas vadība aicina darbā
INTERNĀTA, DIENESTA VIESNĪCAS SKOLOTĀJU
Prasības:
• izglītība atbilstoši Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr. 662 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju
un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību» prasībām.
MŪZIKAS SKOLOTĀJU
Prasības:
• izglītība atbilstoši Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr. 662 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju
un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību» prasībām,
vēlams B programma speciālajā izglītībā vismaz 72 stundu apjomā.
MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJU UZ NOTEIKTU LAIKU
Darbs profesionālās pamatizglītības programmā.
MĀCĪBU PRIEKŠMETA «LIETIŠĶIE APRĒĶINI» (6 STUNDAS) SKOLOTĀJU
Prasības:
• izglītība atbilstoši Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr. 662 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju
un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību» prasībām.
PAVĀRU(-I)
Prasības:
• atbilstoša izglītība;
• derīga personas medicīniskā grāmatiņa.
Darbs – sākot no 2017. gada 1. septembra.
Pieteikties, sūtot CV pa e-pastu andris.urbans@jelgavasnovads.lv,
tālrunis 63061940, 63061925, 63061904, 28710735.
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Jaunais tilts pār Platones
upi būs gatavs novembrī

Līdz novembrim autoceļa
posmā starp Eleju un Vilci
plānots pabeigt tilta pār
Platones upi pārbūvi, bet
tikmēr autovadītājiem,
šķērsojot pagaidu tiltu,
jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Kā liecina
informācija VAS «Latvijas
valsts ceļi» mājaslapā,
paredzamais būvobjekta
šķērsošanas laiks šobrīd
ir apmēram piecas minūtes.
Tilts pār Platoni starp Eleju un
Vilci Jelgavas novadā jeb reģionālā
autoceļa Dobele–Bauska (P103)
35,83. kilometrā celts pagājušā

gadsimta 50. gados un savu mūžu
nokalpojis – tas bija ļoti sliktā stāvoklī, tādēļ pieņemts lēmums par tā
pārbūvi. Šobrīd vecā tilta vietā jau
tiek būvēts jauns tilts – darbi sākti
jūnijā, un tos veic SIA «Rīgas tilti»,
informē «Latvijas valsts ceļu» Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Ieva Niedra.
Viņa skaidro, ka pašlaik vecais
tilts ir pilnībā nojaukts un satiksme
notiek pa izbūvēto pagaidu tiltu.
Jaunajam tiltam pār Platones upi
jau ir iedzīti pāļi, uzbetonētas pāļu
uzkavas, kā arī sagatavota armatūra
laiduma konstrukcijām. «Tiltam
paredzēts izbūvēt jaunas laiduma
konstrukcijas un hidroizolāciju, kā
arī ieklāt jaunu segumu. Tāpat tiks

uzstādītas jaunas aizsargbarjeras,»
plānotos darbus precizē I.Niedra,
piebilstot, ka tilta garums būs 25,5
metri.
Šo remontdarbu dēļ autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem – ātruma ierobežojums
noteikts 30 kilometri stundā, un
abās tilta pusēs ir luksofori. Pa
četrus metrus plato pagaidu tiltu
tiek organizēta reversā satiksmes
kustība.
Jāpiebilst, ka tilta pārbūvi plānots
pabeigt novembrī. Būvdarbi notiek
par valsts finanšu līdzekļiem, un
to izmaksas ir 467 tūkstoši eiro,
ieskaitot PVN.
JNZ

Akcijā «Izgaršo vietējo!» godā celts kartupelis
Līdz 30. septembrim Jelgavā un Jelgavas novadā norisinās tradicionālā gardēžu
akcija «Izgaršo vietējo!»,
kad vairāki ēdināšanas
uzņēmumi aicina nobaudīt
īpašus akcijas ēdienus. Šīs
sezonas ēdienu galvenā
sastāvdaļa ir kartupelis,
akcentējot faktu, ka Jelgavā pirmo reizi Latvijas
teritorijā galdā tika celti
kartupeļi. Īpašie piedāvājumi Jelgavas novadā
nobaudāmi viesu namā
«Pūteļkrogs» Zaļeniekos un
atpūtas kompleksā «Grantiņi» Svētē. Akcijas laikā dalībnieki aicināti piedalīties
«Instagram» un «Facebook»
fotogrāfiju konkursā un
laimēt vērtīgas balvas.
Organizatori norāda, ka 1656. gadā
pirmo reizi Latvijas teritorijā kartupeļus galdā cēla tieši Jelgavā – hercoga
Jēkaba galmā. Kartupeļi sākotnēji
tikuši audzēti kā košumkrūmi, vēlāk kā

rets gardums nokļuvuši hercoga galma
ēdienkartē, līdz mūsdienās kļuvuši par
iecienītu latviešu tradicionālās virtuves
produktu. Šīs vasaras gardēžu piedāvājuma «Izgaršo vietējo!» vienojošā tēma
ir tieši kartupelis
Sadarbībā ar astoņiem ēdināšanas
uzņēmumiem Jelgavā un Jelgavas
novadā ir tapušas oriģinālas kartupeļu
ēdienu receptes. Gardēži piedāvājuma
«Izgaršo vietējo!» ēdienkartēs atradīs
gan tradicionālās kartupeļu pankūkas
ar dažādām piedevām – gaileņu mērci,
mazsālītu lasi, kūpinātu bekonu un
zaļumiem vai krējumu –, gan pildītus
kartupeļus ar vistas gaļu un siera cepurīti, gan arī kartupeļu laiviņas. Tāpat
var nobaudīt biezzupas, sacepumus
un salātus, kuru galvenā sastāvdaļa ir
kartupelis.
No Jelgavas novada akcijā piedalās
divi ēdināšanas uzņēmumi. Viesu
nams «Pūteļkrogs» piedāvā kartupeļu
šašliku ar žāvētu krūtiņu, kas pasniegts
ar ceptiem dārzeņiem, marinētiem
gurķīšiem un mājas grilmērci, kā arī
grilētu laša steika taurenīti, pasniegtu ar
krāsnī ceptiem kartupeļiem un ananasa

un čili mērci. Savukārt atpūtas komplekss «Grantiņi» piedāvā kartupeļu
un puravu krēmzupu ar laša tartaru un
kartupeļu laiviņu ar kraukšķīgu bekonu
un paipalu olām.
Jāpiebilst, ka Jelgavā īpašos ēdienus
var nobaudīt ģimenes restorānā «Hercogs», krodziņā «Istaba», restorānā
«La Tour de Marie», bistro «Silva»,
pusdienu restorānā «Otto» un ekspresrestorānā «Ņamma».
Gardēži aicināti nogaršot piedāvājumā iekļautos ēdienus un ar to
fotogrāfijām dalīties sociālajos tīklos
«Instagram» un «Facebook», pievienojot mirkļbirku #izgarsovietejo un
ēdināšanas uzņēmuma, kur maltīte
baudīta, nosaukumu. Noslēgumā no
visām publicētajām fotogrāfijām tiks
izlozētas astoņas, kuru autori saņems
balvas no ēdināšanas uzņēmumiem.
Detalizēta informācija par īpašo
sezonas piedāvājumu pieejama mājaslapā www.visit.jelgava.lv vai ēdināšanas
uzņēmumos, kuri piedalās akcijā «Izgaršo vietējo!».
JNZ

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola
no 20. augusta līdz 8. septembrim aicina pieteikties
audzēkņus šādās izglītības programmās
GLŪDAS MĀCĪBU PUNKTĀ
• klavierspēle (7 – 8 g.v.), mācību
ilgums 8 gadi
• flautas spēle (9 – 10 g.v.), mācību ilgums 6 gadi
• saksofona spēle (9 – 10 g.v.),
mācību ilgums 6 gadi
• sitaminstrumentu spēle (9 – 10
g.v.), mācību ilgums 6 gadi
• trompetes spēle (9 – 10 g.v.),
mācību ilgums 6 gadi
• vizuāli plastiskā māksla (9 – 11
g.v.), mācību ilgums 5 gadi
ZAĻENIEKU MĀCĪBU PUNKTĀ
• klavierspēle (7 – 8 g.v.), mācību
ilgums 8 gadi
• saksofona spēle (9 – 10 g.v.),
mācību ilgums 6 gadi
• sitaminstrumentu spēle (9 – 10
g.v.), mācību ilgums 6 gadi
• vizuāli plastiskā māksla (9 – 11
g.v.), mācību ilgums 5 gadi

ELEJAS MĀCĪBU PUNKTĀ
• klavierspēle (7 – 8 g.v.), mācību
ilgums 8 gadi
• flautas spēle (9 – 10 g.v.), mācību
ilgums 6 gadi
• sitaminstrumentu spēle (9 – 10
g.v.), mācību ilgums 6 gadi
• vizuāli plastiskā māksla (9 – 11
g.v.), mācību ilgums 5 gadi
VALGUNDES MĀCĪBU PUNKTĀ
• klavierspēle (7 – 8 g.v.), mācību
ilgums 8 gadi
• akordeona spēle (9 – 10 g.v.),
mācību ilgums 6 gadi
• vizuāli plastiskā māksla (9 – 11
g.v.), mācību ilgums 5 gadi
LĪVBĒRZES MĀCĪBU PUNKTĀ
• vokālā mūzika – kora klase (7 – 8
g.v.), mācību ilgums 8 gadi
• vizuāli plastiskā māksla (9 – 11
g.v.), mācību ilgums 5 gadi

STAĻĢENES MĀCĪBU PUNKTĀ
• vizuāli plastiskā māksla (9 – 11
g.v.), mācību ilgums 5 gadi
KALNCIEMA MĀCĪBU PUNKTĀ
• vizuāli plastiskā māksla (9 – 11
g.v.), mācību ilgums 5 gadi
Pieteikšanās:
pa e-pastu
jnmms@jelgavasnovads.lv.
Atbildes vēstulē tiks nosūtīta
reģistrācijas anketa un informācija
par uzņemšanu.
Uzziņas un jautājumi –
darba dienās no pulksten 9 līdz 17
Lietvede: tālrunis 63077160;
22130333
Direktore: tālrunis 28318526
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1. kursa studentiem – iespēja saņemt pašvaldības stipendiju
No 1. septembra jaunieši, kuri deklarēti Jelgavas novadā un šogad uzsāks studijas
1. kursā kādā no Latvijas augstskolām, var pieteikties Jelgavas novada pašvaldības stipendijai. Šāda stipendija tiek piešķirta no 2012. gada, un līdz šim to saņēmuši 16 jaunieši. «Jelgavas novada pašvaldības stipendija ir nozīmīgs instruments,
kā pašvaldība var atbalstīt savus jauniešus, un ik gadu tā pašiem centīgākajiem
un mērķtiecīgākajiem jauniešiem palīdz virzīties pa karjeras kāpņu pirmajiem
pakāpieniem,» norāda Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības,
kultūras un sporta jautājumos Aija Tračuma.
Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes galvenais speciālists mūžizglītības jautājumos Jānis Erno skaidro, ka Latvijas Universitātes fonda administrētās Jelgavas novada pašvaldības stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt novada
jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā, veidot Jelgavas
novada atpazīstamību Latvijā un stiprināt jauniešiem piederības izjūtu Jelgavas novadam. Tā paredzēta ikvienam Jelgavas novada pašvaldībā vismaz vienu
gadu deklarētam 12. klases absolventam, kurš ir reģistrējies studijām kādā no
Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā 2017./2018. akadēmiskajā gadā. Stipendijas apjoms vienam jaunietim ir 1500 eiro akadēmiskajā
gadā – pa 150 eiro desmit mēnešus. Katru mācību gadu stipendija tiek piešķirta
trīs jauniešiem.
Lai pretendētu uz stipendiju, tiks ņemtas vērā jaunieša sekmes – absolvējot 12.
klasi, vidējam vērtējumam jābūt virs 7,5 ballēm –, motivācija stipendijas saņemšanai, aktivitātes vidējās izglītības iegūšanas laikā. «Nav būtiski ne tas, kurā skolā
Jelgavas novadā deklarētais jaunietis absolvējis 12. klasi, ne arī tas, kādā studiju
programmā viņš studēs,» piebilst J.Erno. Tāpat jaunietim jārēķinās, ka viņam stipendijas saņemšanas gadījumā divreiz gadā būs jāatskaitās fondam par sekmēm,
lai komisija izvērtētu, vai stipendiāts ir tiesīgs arī turpmāk saņemt stipendiju.
Iepazīties ar stipendijas nolikumu varēs mājaslapā www.fonds.lv. Turpat varēs arī
pieteikties stipendijai, augšupielādējot aizpildītu fonda noteikta parauga pieteikuma anketu (tajā ietilpst motivācijas vēstule), fonda noteikta parauga CV atbilstoši
EIROPASS prasībām, rekomendāciju no vidējās izglītības iestādes direktora, ārpusskolas vai interešu izglītības iestādes vadītāja vai citas nozares, kurā darbojas
pretendents, pārstāvja pēc stipendijas pretendenta ieskatiem un citus dokumentus,
kas, jauniešaprāt, varētu palīdzēt, izvērtējot pretendenta pieteikumu. Pieteikšanās
ilgs apmēram mēnesi.
Pretendentus vērtēs komisija, kuras sastāvā ir Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja
Ginta Avotiņa, novada kultūras darbiniece aktrise Dzintra Zilberte, SIA «Laflora»
valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks un Latvijas Universitātes fonda izpilddirektore
Laila Kundziņa-Zvejniece.
Par to, ko devusi piešķirtā Jelgavas novada pašvaldības stipendija, «Jelgavas
Novada Ziņām» stāsta četri jaunieši, kuri šovasar jau absolvējuši augstskolu un
ieguvuši bakalaura grādu.

Izstrādā skrejriteni
lauku ceļiem
Anda Birģele no Platones pagasta
Lielvircavas, ieguvusi produktu dizainera specialitāti Rīgas Tehniskajā
universitātē:
«Vidējo izglītību ieguvu Rīgas Dizaina
un mākslas vidusskolā, Stikla dizaina
nodaļā, un visu vidusskolas laiku biju
pārliecināta, ka tālāk studēšu Latvijas
Mākslas akadēmijā. Tomēr, kad aizgāju
uz iestājeksāmeniem Mākslas akadēmijā,
sapratu, ka negribu vēl četrus gadus pavadīt tāpat. Jau biju saņēmusi ziņu, ka esmu
uzņemta Rīgas Tehniskajā universitātē –
tas bija mans rezerves variants –, un pie tā
beigās arī paliku: iestājos Materiālzinātnes
un lietišķās ķīmijas fakultātes studiju
programmā «Materiālu tehnoloģija un
dizains»,» par augstskolas un studiju
programmas izvēli stāsta Anda. Šo izvēli
veicināja arī tas, ka, Rīgas Dizaina un
mākslas vidusskolā izstrādājot kvalifikācijas darbu, jaunietei pietrūcis tehnisku
zināšanu, lai realizētu savas idejas.
Augstskolā Anda padziļināti apguva
mēbeļu izgatavošanu. «Programma aptvēra visu no A līdz Z – sākot ar idejām
un rasējumiem un beidzot ar iekārtu
iepazīšanu un dažādu lietu izgatavošanu
paša rokām. Tāpat bija jāmācās grāmatvedība, mārketings, tirgus analīze – viss,
ko nepieciešams zināt, lai varētu izveidot
savu uzņēmumu,» studiju laiku atceras
A.Birģele, raksturojot to kā diezgan
saspringtu posmu. «Mēs ģimenē esam
četras meitas, un brīdī, kad uzsāku studijas, vecāki nespēja materiāli nodrošināt
man dzīvesvietu Rīgā, bet braukāšana
ļoti nogurdināja. Jelgava ir pārāk tuvu
Rīgai, un kopmītnēs vietu arī nedabūju.
Meklēju dažādus risinājumus, bet strādāt
vēl nevarēju, jo 1. kursā studijas bija
katru dienu un lekciju apmeklējums –
obligāts. Par Jelgavas novada pašvaldības
stipendiju uzzināju nejauši un pieteicos
tai,» stāsta jauniete.
Viņa Jelgavas novada pašvaldības

stipendijas saņemšanu
uztvēra kā balvu par
iepriekš padarīto darbu.
Pateicoties šai stipendijai, bija iespēja atvieglot vecākiem finansiālo
slogu. Lai būtu pavisam
patstāvīga no vecākiem,
vēlāk Anda paralēli studijām arī strādāja. «Ļoti
lielu stimulu noturēt
augstu latiņu arī atzīmju ziņā deva piešķirtā
stipendija. Kad kļuva
grūti, zināju, ka nedrīkstu padoties, jo manā
gadā konkurence uz
stipendiju vietām bija
diezgan liela,» norāda
A.Birģele. Jāpiebilst, ka
gadījumā, ja komisija,
izvērtējot stipendiāta atskaites, lemj, ka viņš nav
tiesīgs turpināt saņemt
stipendiju, tās izmaksa tiek pārtraukta.
A.Birģele piebilst, ka visus studiju gadus
stipendija tika tērēta, lai apmaksātu īres
dzīvokli Rīgā, un tas bija neatsverams
atbalsts ģimenei.
Ar izvēlēto studiju programmu Anda
ir apmierināta un teic, ka augstskolā
apguvusi ļoti daudz jauna profesijā, kas
nepavisam nav domāta meitenēm, jo
universitātē ne tikai teorētiski apguvusi
zināšanas, bet arī praktiski izgatavojusi
mēbeles un stāvējusi pie zāģiem. Arī
daļu bakalaura darba viņa izgatavoja
pati. «Bakalaura darbā izgatavoju
bērnu skrejriteni «ŽVIK», kas ir īpaši
piemērots lauku ceļiem. Tas ir veidots
tā, lai bērns ar to spētu izbraukt lauku
ceļus, bedres un zāli, kā tas ir pie mums,
Lielvircavā, un nešaubos, ka arī citviet
Latvijā,» stāsta jauniete. Tas no tirgū jau
esošajiem skrejriteņiem atšķiras ar to,
ka ir izgatavots no oša, tam ir lielākas
riepas, lai varētu braukt arī pa nelīdzenu

Jelgavas novada stipendiju no 2012. gada saņēmuši
Vārds, uzvārds

Izvēlētā studiju programma

Lelde Jansone

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, pirmsskolas un sākumskolas skolotāja

Līva Jansone

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, pirmsskolas skolotāja

Romans Ivaškevičs

Rīgas Stradiņa universitāte, programma
«Medicīna»

Lelde Skutele

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauksaimniecības fakultāte

Raivis Eihenbaums

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža
fakultāte

Edvards Kalniņš

Latvijas Universitāte, programma «Ārstniecība»

Anda Birģele

Latvijas Universitāte, programma «Ķīmija»

Ilze Jansone

Latvijas Universitāte, Māszinību fakultāte,
programma «Vecmāte»

Valfrīds Lavenieks

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauksaimniecības fakultāte

Zanda Jēgermane

Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
Lauksaimniecības fakultāte, programma
«Agronoms»

Didzis Lipšāns

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauku
inženieru fakultāte, programma «Būvniecība»

Krista Umbraško

Latvijas Universitāte, programma «Komunikācijas zinātne»

Arvis Puriņš

Rīgas Tehniskā universitāte, programma
«Datorsistēmas»

Anna Katrīna Markule Rīgas Stradiņa universitāte, fizioterapeite
Inta Nasira

Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, programma
«Uzņēmējdarbība un vadīšana»

Dāvis Beitlers

Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas
fakultāte

Krista Umbraško no Līvbērzes,
ieguvusi bakalaura grādu komunikācijas zinātnē Latvijas Universitātē:
«Var teikt, ka studiju virzienu izvēlējos nejauši, jo toreiz man pilnīgas
ticības tam, ka komunikācija ir mans
lauciņš, nebija,» saka K.Umbraško,
kura šobrīd jau dažus mēnešus strādā
komunikācijas aģentūrā.
Līdz sestajai klasei viņa mācījās
laukos, bet tad pārgāja uz Jelgavas
Valsts ģimnāziju. «Padziļināti mācījos
datoriku un angļu valodu,» norāda
Krista. Augstskolu viņa izvēlējusies
nejauši. «Mums skolā bija Karjeras
diena, vairāku augstskolu pārstāvji
prezentēja skolas, un es vienkārši apstaigāju stendus, lai paņemtu bukletiņus. Mājās šos bukletus izšķirstīju un
apstājos pie komunikācijas zinātnes.
Palasīju kursa aprakstu un sapratu,
ka šī studiju programma man patīk,»
viņa stāsta, turpinot, ka sākumā nav
vēlējusies pārcelties uz Rīgu, bet
mamma mudinājusi pieteikties uz
vietu kopmītnēs. «Jelgavas novada
stipendija bija mani pirmie ienākumi,
ar kuriem mācījos patstāvīgi plānot
savu budžetu un kas man deva arī iespēju mācīties patstāvību. Stipendiju
lielākoties tērēju ceļa izdevumiem,
iekārtojot savas otrās mājas – kopmītnes istabiņu –, ikdienā,» stāsta
jauniete, uzsverot: stipendija vienmēr bijis arī kā mazs atgādinājums

tam, kam viņa cenšas. «Tā
man atgādināja, ka esmu
atbildīga ne tikai savā un
savas ģimenes priekšā, bet
arī pašvaldības priekšā.
Un esmu lepna, ka nāku
tieši no Jelgavas novada, jo
Latvijā nav nemaz tik daudz
pašvaldību, kas piešķir saviem jauniešiem stipendijas,
tādējādi sniedzot iespēju
studēt, jo ne visas ģimenes
laukos to var atļauties,»
vērtē Krista.
Pirmajā gadā viņa bijusi
ļoti apzinīga. «Es, kas pēc
būtības esmu guļava, nenokavēju nevienu lekciju.
Pat mamma par to bija
pārsteigta,» stāsta jauniete.
Bet viņa neslēpj, ka studiju
laikā bijušas arī krīzes situācijas, kad
šķitis, ka nevarēs izpildīt prasības, lai
turpinātu saņemt stipendiju. Taču
viņai ir izdevies saņemties un grūtības
pārvarēt. «Arī man vienā no priekšmetiem eksāmenā bija pieci, bet
kursa vidējā atzīme šajā priekšmetā
bija mazliet virs trīs ballēm. Smējos,
ka ar savu atzīmi kursu vēl esmu
pavilkusi uz augšu. Dzīve ir dzīve,
un studiju laiks ir pietiekami ilgs, lai
varētu atgadīties dažādas situācijas,
par kurām tu pat nevari iedomāties,
kamēr neesi saskāries ar studiju dzīvi.
Par laimi, man izdevās – nu jau esmu

«Kad mācījos Kalnciema vidusskolas 9. klasē, manās rokās nonāca
buklets par studiju iespējām, un
tajā es uzzināju par Rīgas Stradiņa
universitātes Māszinību fakultātes
studiju programmu «Vecmāte». Man
tā iepatikās, lai gan līdz tam nebiju
pat domājusi, ka savu nākotni saistīšu
ar medicīnu,» stāsta Ilze.
Apzinoties savus tālākos plānus,
viņa vidusskolā cītīgāk mācījās bioloģiju un citus priekšmetus, kas varētu
noderēt studijās, līdz ar to piedalījusies vairākās mācību olimpiādēs un
dažādos konkursos, piemēram, 11. un
12. klasē ieguvusi 2. vietu novadā bioloģijas olimpiādē, 12. klasē ieguvusi
2. vietu latviešu valodas un literatūras
olimpiādē, bet 11. klasē izstrādājusi
zinātniski pētniecisko darbu «Bībele,
tās tulkojumi un izplatība», ko aizstāvēja arī Zemgales reģionā.
Lai gan skolā daudzi Ilzi biedējuši,
sakot, ka Stradiņos būs ļoti daudz

jāmācās, viņa savu izvēli nemainīja,
arī ģimene viņu ļoti atbalstīja. Par
Jelgavas novada stipendiju Ilzei pastāstījusi klases audzinātāja, un tas
meitenei licis mācīties vēl cītīgāk, jo
viņa apzinājusies, ka tas būtu atspaids
ģimenei, kurā aug arī jaunāks brālis
un māsa. «Sākot studēt, sapratu, ka
katru dienu izbraukāt uz mājām nav
reāli, tāpēc sākumā kopā ar paziņu
īrējām dzīvoklīti. Tam un sadzīvei arī
aizgāja stipendija, jo pirmajos studiju
gados par strādāšanu vispār nebija ko
domāt,» stāsta I.Jansone, norādot:
stipendija viņai palīdzējusi apgūt patstāvīgu dzīvi gan ar laika, gan budžeta
plānošanu. Vēlāk Ilze iegādājusies
automašīnu, lai brīvdienās varētu
braukt uz mājām pie vecākiem. Īpaši
svarīgi tas bija, kad Rīgā studēt sāka
arī Ilzes māsa. «Stipendija sniedza arī
gandarījumu, jo pierādīja, ka centība
un mērķtiecība atmaksājas – reizēm
šķita, ka nav viegli izvirzīt mācības
centrā un to dēļ no kaut kā atsacīties,» par stipendiju saka Ilze.
Jauniete neslēpj, ka pirmajos divos
kursos bijis grūti, īpaši pirmajā gadā,

kad bijuši vairāki vispārīgi priekšmeti.
Kad programmā sākuši parādīties
specialitātes priekšmeti, kļuvis interesantāk. «Es katru gadu arvien vairāk
pārliecinājos, ka šī ir mana specialitāte, mans aicinājums. Es vēlos strādāt
savā profesijā,» saka Ilze.
Darba gaitas viņa uzsāka tikai 3.
kursā, piestrādājot veselības centra
reģistratūrā. Šobrīd viņa strādā Rīgā,
veselības centra «ARS» Ambulatorajā nodaļā. «Parasti vecmātes profesija saistās ar dzemdību pieņemšanu,
bet te mans darbs vairāk saistīts ar
grūtniecēm, viņu ikmēneša vizītēm
grūtniecības laikā. Man patīk arī tas,
bet esmu priecīga un pateicīga, ka
man ir iespēja praktizēties Dzemdību namā. Ja mani aicinās tur darbā,
nedomājot piekritīšu,» tā viņa. «Būt
klāt bērna dzimšanas brīdī – tās ir
īpašas emocijas, un, ja es varu palīdzēt bērniņam piedzimt…» pret
savu izvēlēto profesiju Ilze izturas
ar pietāti. Viņa neslēpj: izvēloties
nākotnes profesiju, tika runāts arī
par to, ka medicīna nav tā pelnošākā nozare un ka, iespējams, viņai
pēc augstskolas absolvēšanas nebūs
darba, taču, izvēloties augstskolu,
par atalgojumu Ilze nedomāja – viņa
izvēlējās sev saistošu profesiju. «Man
ir darbs, un esmu pārliecināta, ka
manā specialitātē var atrast darbu,
ja grib,» norāda Ilze.
Šobrīd I.Jansone ir iestājusies maģistrantūrā, kur plāno apgūt mākslas
terapiju. «Uzskatu, ka psiholoģijas
pārzināšana manā – vecmātes –
profesijā ir tikai pluss,» teic viņa,
piebilstot, ka bakalaura darbā pētīja
trauksmi grūtniecēm virs 35 gadiem.
«Manuprāt, abas šīs specialitātes var
lieliski apvienot, sniedzot topošajām
māmiņām kvalitatīvu atbalstu un
palīdzību,» norāda Ilze, piebilstot,
ka viņas hobijs ir gleznošana.

ieguvusi bakalaura grādu,» tā K.Umbraško. Viņa norāda, ka studiju process nebūt nav viegls, turklāt daudzi
iestājas augstskolā tikai ķeksīša pēc:
viņas programmā studijas pirmajā
kursā uzsāka 200 jaunieši, bet jau pēc
pirmās sesijas bijis milzīgs atbirums.
Šobrīd viņa strādā komunikācijas
aģentūrā un vērtē, ka darbs ir diezgan izaicinošs un reizēm viņai prasa
arī brīvdienas. «Es esmu cilvēks, kuram patīk runāt par to, par ko esmu
simtprocentīgi pārliecināta, tāpēc
bieži sēžu bibliotēkā, lai izprastu
konkrēto tēmu, nozari un medi-

jus,» tā viņa, atzīstot, ka šis darbs
ir krāsains. «Es noteikti neapstāšos
pie bakalaura grāda un studēšu
tālāk, tikai vēl neesmu izlēmusi,
vai stāties komunikācijas zinātnes
maģistrantūrā vai paplašināt savu
redzesloku, apmeklēt universitātē
kursus brīvklausītājas statusā un
iegūt nepieciešamos kredītpunktus,
lai izpildītu uzņemšanas prasības un
vēlāk studētu mārketinga un zīmola
vadības maģistrantūrā. «Man gan ir
mazliet bail, ka dzīve ieies savās sliedēs un vēlāk atgriezties studiju solā
būs grūtāk,» atzīst jauniete.

Augustā – 70 gadi
Ruslevics Reinis,
Jaunsvirlaukas pag.
Šakalis Zigurds Jānis,
Jaunsvirlaukas pag.
Bondarenko Valentīna,
Jaunsvirlaukas pag.
Džule Maira, Kalnciema pag.
Ivanova Anna, Kalnciema pag.
Jansone Emīlija, Līvbērzes pag.
Lukjaņina Anastasija,
Līvbērzes pag.
Bogačkovs Boriss, Līvbērzes pag.
Timčenko Anatolijs, Līvbērzes pag.
Imperoviča Zinaida, Sesavas pag.
Melbārdis Rūdolfs, Sesavas pag.
Rozenbahs Alfrēds, Sesavas pag.
Tihonovs Mečeslavs, Svētes pag.
Āboma Māra, Valgundes pag.
Pikšens Jānis, Vircavas pag.

Juņeviča Ļubova, Elejas pag.
Kalniņa Lonija, Glūdas pag.
Kosteviča Sofija, Glūdas pag.
Bērziņa Astrīda, Jaunsvirlaukas pag.
Bleidels Alberts, Kalnciema pag.
Romaņenko Nikolajs,
Kalnciema pag.
Vagale Ludmila, Kalnciema pag.
Miškina Anna Skaidrīte, Lielplatones pag.
Bērziņš Andris, Līvbērzes pag.
Posnaja Jevdokija, Līvbērzes pag.
Seļska Jekaterina, Līvbērzes pag.
Villa Andris, Sesavas pag.
Orosa Regīna, Sesavas pag.
Ričiks Ivars, Sesavas pag.
Vilčinska Angele, Svētes pag.
Borodiča Vera, Valgundes pag.
Semjonova Jevdokija,
Valgundes pag.
Ekerts Aivars, Zaļenieku pag.

Augustā – 80 gadi

Raivis Eihenbaums no Valgundes
pagasta, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātē
ieguvis bakalaura grādu studiju
programmā «Kokapstrāde»:
«Skolas laikā vēl īsti nezināju, ko
darīt pēc vidusskolas absolvēšanas,
tomēr – jo tuvāk nāca laiks, kad bija
jāizvēlas, sapratu, ka gribu iet sava
tēva un vectēva pēdās un saistīt
savu nākotni ar mežu. Tā nolēmu
iestāties Latvijas Lauksaimniecības
universitātē, lai apgūtu kokapstrādes inženiera profesiju,» savu
stāstu iesāk Raivis. Viņš absolvēja
Kalnciema vidusskolu.
Par to, ka viņam tika piešķirta
Jelgavas novada stipendija, Raivis
saka: «Vispirms gribu pateikt paldies pašvaldībai par man izrādīto
uzticību, piešķirot stipendiju. Tajā
gadā, kad es pieteicos stipendijai,
konkurss bija diezgan liels. Bet
komisija izvēlējās mani. Uzskatu,
ka tā tiešām ir uzticības izrādīšana,
jo pašvaldība saskatīja, ka esmu uz
kaut ko spējīgs un ka man priekšā
ir liela nākotne.» Arī viņa gadījumā
stipendija veicināja patstāvību un
iemācīja dzīvot pieaugušo dzīvi,
liekot pašam plānot, kam cik tērēt,
kā rīkoties ar naudu. Viņš pašvaldības piešķirto atbalstu izmantoja, lai
iegādātos datoru, kas bija nepieciešams studiju procesā, un vēlāk arī
automašīnu, ar kuru tagad ikdienā
mēro ceļu uz darbu.
R.Eihenbaums atzīst, ka studijas
nebūt nebija vieglas un bijuši brīži,
kad viņš bažījies, vai izdosies saglabāt semestrī vidējo atzīmi 7,5 balles,
kā to paredz stipendijas nolikums.
«Tā nebija pārāk patīkama sajūta,
un iekšēji man bija kauns par sevi,»
norāda jaunietis. «Protams, mēs
katrs centāmies visu izdarīt pēc

Sveicam
Jelgavas novada
iedzīvotājus dzīves
nozīmīgajās jubilejās!

Augustā – 75 gadi

«Mana profesija – vecmāte – Idejas mainās, bet doma
par savu uzņēmumu paliek
ir mans aicinājums»
Ilze Jansone no Valgundes, ieguvusi vecmātes profesiju Rīgas Stradiņa
universitātē:

segumu, stūrei ir regulējams augstums,
to var salocīt un tas izgatavots bērniem
vecumā no 6 līdz 12 gadiem. «Parasti
tirgū ir pieejami vai nu tikai mazi, vai
lieli skrejriteņi, bet šis augs līdz ar bērnu,» Anda pamato savu ideju.
Nākotnē A.Birģele gribētu izveidot
uzņēmumu, kas izgatavotu viņas dizainētos skrejriteņus, bet jauniete atzīst
– prototips ir vēl nopietni jāuzlabo,
lai to varētu ražot. «Nav veikti testi uz
slodzēm, bet es plānoju to darīt, izstrādājot maģistra darbu,» viņa norāda,
ka ir iestājusies šīs pašas programmas
maģistrantūrā.
Septembrī viņa sāks arī strādāt Jelgavas Mākslas skolā par datorgrafikas
skolotāju. «Pamazām vēlos atgriezties
savās mājās. Rīgu nekad neesmu uzskatījusi par savu pilsētu – šo astoņu gadu
laikā neesam līdz galam sadraudzējušās.
Brīvība, svaigais gaiss un plašumi, kas
ir mājās, pie vecākiem, – to es nespētu
iemainīt ne pret ko!» teic jauniete.

«Stipendija visu studiju laiku man
atgādināja, ka ir jācenšas»
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Matjušonoka Vladislava,
Glūdas pag.
Missa Irēna, Glūdas pag.
Belogubova Svetlana,
Kalnciema pag.
Grubauma Ņina, Kalnciema pag.
Volkova Feodosija, Kalnciema pag.
Nagņibida Pjotrs, Lielplatones pag.
Gorbaceviča Staņislava,
Līvbērzes pag.
Kraukle Zelma, Līvbērzes pag.
Sverdlovs Valērijs, Valgundes pag.
Timrijeva Ārija Aida,
Valgundes pag.
Guļtjajeva Elga, Vilces pag.

Augustā – 85 gadi
vislabākās sirdsapziņas, tomēr ir
semestri, kuros ir vairāki smagi un
sarežģīti priekšmeti – tos nav tik
viegli apgūt. Tāpat ir arī pasniedzēji, kam ir savi vērtēšanas kritēriji un
kuri, piemēram, reti liek augstāku
atzīmi par septiņi,» spriež Raivis.
Izvēloties studiju virzienu, viens
no argumentiem bija vēlme nākotnē dibināt pašam savu kokapstrādes uzņēmumu. Šo domu viņš
nav atmetis, bet tā ieguvusi citas
aprises, proti, rakstot diplomdarbu, Raivim radusies doma veidot
nevis kokapstrādes uzņēmumu,
kas restaurē senus un nolietotus
koka izstrādājumus – mēbeles –, bet
gan kokapstrādes firmām piedāvāt
nelielas datorizētas kokapstrādes
iekārtas. «Labāk iepazīstot šo nozari, sākotnējā ideja mainījās. Arvien
lielāku popularitāti pasaulē iegūst
dažādi mazi koka izstrādājumi, ko
var izgatavot ar CNC iekārtu. Tirgū šādas iekārtas ir pieejamas gan
lielākas, gan mazākas, un mazās
maksā 300–500 eiro. Tām ir iepro-

jektēta gravēšanas funkcija. Pašreiz
CNC iekārtām nozarē redzu lielu
potenciālu. Mūsdienās liela nozīme
ražošanā ir mūsdienīgām tehnoloģijām, tādēļ šīs CNC iekārtas ir ļoti
populāras, jo ar tām var nodrošināt
augstu kvalitāti un lielus apjomus,»
skaidro Raivis, piebilstot, ka ir ideja
arī pašas iekārtas izgatavot no koka.
Tāpat viņš apsver domu piedalīties
arī Jelgavas novada pašvaldības
konkursā, kurā iespējams iegūt
atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, lai pietuvotos savas ieceres
realizēšanai.
Šobrīd R.Eihenbaums jau gadu
strādā savā specialitātē – viņš
uzņēmumā «Latvijas finieris» ir
kokapstrādes tehnologs. Studēt
maģistrantūrā pagaidām Raivis
neplāno, jo vispirms vēlas iegūt
darba pieredzi un praktiskās zināšanas, kā arī vēl vairāk izzināt
sevis izvēlētās nozares procesus,
problēmas, perspektīvas, kas viņam
varētu palīdzēt, veidojot savu uzņēmējdarbību.

Griķe Ženija, Glūdas pag.
Haprova Natālija, Kalnciema pag.
Janmere Austra, Kalnciema pag.
Safonova Irina, Kalnciema pag.
Jokša Marija, Lielplatones pag.
Tihonova Lidija, Līvbērzes pag.
Veršilovska Vera, Līvbērzes pag.
Vaičkus Petrs, Platones pag.
Vilipsone Velta, Platones pag.
Lielcepure Zenta, Sesavas pag.
Miklone Zigrīda, Vilces pag.
Šauva Velta Otīlija, Vilces pag.
Makševics Gunārs Augusts,
Zaļenieku pag.

Augustā – 90 gadi
Brūniņš Ilmārs Ansis,
Lielplatones pag.
Stiļģere Vilma Ērika, Sesavas pag.
Martinova Ulita, Valgundes pag.
Grinberga Skaidrīte,
Zaļenieku pag.
Dati apkopoti uz 31.07.2017.
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Paplašinās
pirmsskolas
grupu telpas

PAGASTU ZIŅAS

Dīķis gandrīz iztīrīts

Šovasar tiks nojaukts kamīns, kas atrodas Aizupes
pamatskolas pirmsskolas
bērnu grupiņā, informē
Līvbērzes pagasta pārvaldes
vadītāja Ruta Medne.
Pagasta pārvaldes vadītāja skaidro, ka
Aizupes pamatskolā ir tikai sagatavošanas grupa, kurā mācās piecus un sešus
gadus veci bērni. «Telpu trūkuma dēļ arī
sagatavošanas grupas telpas ir mazas.
Tajās esošais kamīns līdz šim gan nav
traucējis un vairāk kalpoja kā dekoratīvs
elements. Tomēr, nojaucot kamīnu,
iegūsim papildu pāris kvadrātmetru,»
tā R.Medne.
Iecere jau saskaņota Būvvaldē, bet
pagaidām vēl tiek lemts, vai kamīna
demontāžas darbus varēs veikt pagasta
palīgstrādnieki vai tomēr vajadzēs
pieaicināt būvkomersantu. Kā norāda
R.Medne, darbus varētu apgrūtināt tas,
ka kamīna skurstenis izbūvēts caur otrā
stāva telpām.
Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāja
atzīst: nojaucot kamīnu, liels risinājums
tas gan nebūs. Viņasprāt, Aizupē vajadzētu būvēt pirmsskolu gan ar sagatavošanas grupiņām, gan bērnudārzu
Vārpas ciema un apkārtējo dārzkopības
sabiedrību bērniem, jo šobrīd Tušķu
ciema un Vārpas ciema bērni tiek vesti uz
Jelgavu. Viņa piebilst, ka uz pirmsskolas
izglītības iestādi Aizupē varētu tikt vesti
arī Glūdas pagasta bērni, kas dzīvo pie
Jelgavas pilsētas robežas.

Apskatāma
vecmeistara
izstāde

LĪVBĒRZĒ
Labo caurtekas

Līvbērzes pagastā šovasar tiek labotas trīs caurtekas. Kā stāsta pagasta
pārvaldes vadītāja Ruta Medne, daļa
darbu bija plānoti jau pagājušajā
gadā, tomēr tie paveikti vien šogad.
«Kooperatīva ielas caurteka jau bija
stipri iegrimusi, jo vecās caurtekas
bija atdalījušās viena no otras,
līdz ar to izveidojās bedre. Līdzīga
situācija bija pie iebrauktuves no
valsts autoceļa uz pagasta pārvaldes
ēku,» viņa raksturo situāciju. Šogad
radies jauns izskalojums Lauku ielā,
kur iebruka asfalta segums. Tas gan
aizbērts ar granti, bet, lai pilnībā
novērstu jaunu izskalojumu rašanos,
šobrīd notiek lielās caurtekas maiņa
arī Lauku ielā.

ELEJĀ
Izglābj mājas mīluli
Apmēram septembra vidū
būs pabeigti Elejas parka
dīķa tīrīšanas darbi, ko,
uzvarot iepirkuma procedūrā, veic uzņēmums
«Meliorācijas eksperts».
«Kad viss būs pabeigts,
dīķī būs uzlabota ekosistēma, turklāt tas izskatīsies
skaisti. Taču, lai sasniegtu
šo rezultātu, kādam jāstrādā dubļos līdz ausīm,»
procesu raksturo būvdarbu vadītājs Ojārs Gailis.
Viņš stāsta, ka dīķis bija stipri
aizaudzis – to veicina tas, ka dīķos ir
stāvošs ūdens. «Lai varētu attīrīt dīķa
gultni, vispirms vajadzēja izsūknēt no

tā ūdeni. Pēc tam dīķa gultne tika attīrīta no dūņām, tās izrokot. Vēl tika
sakopts dīķa krasts,» būvdarbu vadītājs norāda, ka ūdens dīķī atjaunosies
pats. Cik ātri tas notiks, atkarīgs no
gruntsūdeņiem un lietus nokrišņu
daudzuma. Lai iztīrītu Elejas parka
dīķi, uzņēmumam nepieciešams
apmēram mēnesis, bet tikai nākamvasar varēs pilnībā novērtēt darba
rezultātu – kad dīķa krasta nogāzēs
būs izaugusi jauna zāle.
O.Gailis piebilst, ka uzņēmums
ne vien tīra dīķa gultni un sakārto
tā krastus, bet arī attīrīja sienu pie
dīķa pieteces. Tiesa, šim darbam
piesaistīts apakšuzņēmums «sodasstrukla.lv». «Ar smilšu strūklu
no akmeņu sienas tika noņemts viss

Platones pagasta Lielvircavas muižas Izstāžu zālē
līdz pat septembrim apskatāma Ulda Rogas akvareļu
izstāde.

Vasara – piemērots
laiks, lai lasītu

Platones pagasta pārvaldes vadītājs Vladislavs Pogožeļskis uzsver, ka
Platone ir mākslinieku pagasts un tajā
ir dzīvojuši un dzīvo vairāki Latvijā zināmi mākslinieki, piemēram, Platones
pagastā atrodas gleznotāja Ģederta Eliasa dzimtas mājas «Zīlēni», to par savu
dzīvesvietu izvēlējusies arī māksliniece
Linda Freiberga. «Mēs protam novērtēt īstu mākslu, tāpēc ir liels prieks, ka
Lielvircavas muižā apskatāmi Jelgavas
akvarelista U.Rogas darbi,» tā V.Pogožeļskis, aicinot izstādi apmeklēt arī citu
pagastu iedzīvotājus.
Platones pagasta Tūrisma informācijas
punkta vadītāja Zanda Zariņa informē,
ka izstāde Lielvircavas muižā apskatāma
no otrdienas līdz sestdienai no pulksten
10 līdz 17, iepriekš piesakoties pa tālruni
22024127. Ieeja – bez maksas.
Gleznotājs U.Roga ir dzimis 1941.
gada 28. septembrī Dobeles rajona
Bukaišu pagastā, šobrīd dzīvo Jelgavā,
kur vada zīmēšanas studiju. Kopš 1986.
gada viņš ir Latvijas Mākslinieku savienības biedrs, kopš 2009. gada – Jelgavas
Mākslinieku biedrības biedrs. Kā norāda
Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs
Māris Brancis, U.Roga glezno Zemgales
ainavas, piepilsētas, senās Jelgavas motīvus, ievērojamu kultūras darbinieku
dzimtās vietas un galvenokārt strādā
akvareļa un pasteļa tehnikā, bieži vien
tās savieno un izmanto kā interesantu
izteiksmes līdzekli.

Sākusies šī gada Bērnu
un jauniešu žūrijas dalībnieku pieteikšanās, un,
kā norāda Elejas pagasta
bibliotēkas vadītāja Dace
Rače, pirmie interesenti
jau sākuši lasīt un vērtē
grāmatas.
«Visi, kuri vēlas iesaistīties projektā un kļūt par lasīšanas ekspertiem,
tiek aicināti pieteikties Elejas pagasta bibliotēkas Bērnu literatūras

nodaļā,» lietderīgi pavadīt vasaras
brīvlaiku mudina D.Rače, atgādinot,
ka darbojas arī Vecāku žūrija, tādēļ
bibliotēkā gaidīti arī bērnu vecāki
un vecvecāki. Lai kļūtu par žūrijas
ekspertu, jāizlasa visas sava vecuma
grāmatas un jānovērtē tās. Laiks, lai
to izdarītu, – līdz novembrim.
Jāpiebilst, ka šogad Bērnu un
jauniešu žūrijā piedalās arī Elejas,
Staļģenes, Kalnciema, Līvbērzes, Jēkabnieku, Vilces, Ķīves, Zaļenieku,
Lielvircavas un Vircavas bibliotēka.

Žūrijas grāmatu kolekcija
5+
• Maija Laukmane «Divdesmit pieci mākoņi»
(«Annele», 2016)
• Daiņus Šukis «Ezītis, kurš mīlēja slepeni: notikumi jautrajā lauku sētā» («Lauku Avīze», 2017)
• Huans Arhona «Govs» («Pētergailis», 2016)
• Ķēstutis Kasparavičs «Īsi stāstiņi par lietām»
(«Pētergailis», 2016)
• Maikls Bonds «Pasaka par peļu pili» («Egmont
Latvija», 2016)
• «Puika, kas zīmēja kaķus: pēc japāņu pasakas
motīviem» («Jāņa Rozes apgāds», 2017)
9+
• Māra Viška, Uldis Daugaviņš, Mārtiņš Sirmais
«Baltais lācis: pasaku pavārgrāmata bērniem»
(«Liels un mazs», 2017)
• Uldis Auseklis «Kaķēns margrietiņās» («Lauku
Avīze», 2016)
• Timo Parvela «Muris un Vufs» («Zvaigzne
ABC», 2017
• Ulfs Starks «Proti svilpot, Juhanna?» («Liels un
mazs», 2016)
• Lelde Stumbre «Pūcīte ar zeltainajām acīm»
(«Zvaigzne ABC», 2016)
• Žaume Kuponss «Uzrodas Flata kungs!» («Lauku
Avīze», 2017)
11+
• Silēna Edgāra, Pols Beorns «14 – 14 » («Jāņa
Rozes apgāds», 2017)
• Eva Ibotsone «Ceļojums uz Amazoni» («Zvaigzne
ABC», 2016)

• Māris Rungulis «Pastaiga mirušo pilsētā: Pārupes
spoku stāsti» («Liels un mazs», 2016)
• Anete Mīrsva «Samsona ceļojums» («Jāņa Rozes
apgāds», 2016)
• Ieva Samauska «Skaļā klase» («Pētergailis»,
2016)
• Marija Parra «Vafeļu sirdis: Lēna un es Satriektajā
Matildē» («Liels un mazs», 2016)
15+
• Šīna Vilkinsone «Es joprojām krītu» («Lietusdārzs», 2017)
• Marija Turtšaninova «Marēsi: Sarkanā klostera
hronikas» («Pētergailis», 2016)
• Zoji Saga «Meitene tīmeklī» («Egmont Latvija»,
2016)
• Oidira Ava Olafsdotira «Rabarberu sarkanais»
(«Jāņa Rozes apgāds», 2016)
• Ilze Enģele «Sektors 18 – 08» («Zvaigzne
ABC», 2017)
• Kārlis Vērdiņš «Tētis» («Liels un mazs», 2016)
Vecāki
• Reičela Meisija Steforda «Brīvroku mamma:
ieteikumi vecākiem, kā nolikt malā telefonu,
sadedzināt veicamo darbu sarakstu un pārstāt
tiekties pēc pilnības, lai piedzīvotu patiesi būtisko!»
(«Zvaigzne ABC», 2016)
• Dace Vīgante «Ledus apelsīns» («Zvaigzne
ABC», 2016)
• Entonijs Dors «Mums neredzamā gaisma»
(«Zvaigzne ABC», 2016)
• Frēdriks Bakmans «Omce sūta sveicienus un
atvainojas» («Jāņa Rozes apgāds», 2016)

apaugums – sūnas, zāle – un izravētas
visas starpas starp akmeņiem. Tas ir
atbildīgs darbs, un ravējot to nevarētu paveikt tik rūpīgi, turklāt tas
prasītu daudz vairāk laika,» skaidro
būvdarbu vadītājs.
Jāatgādina, ka SIA «Meliorācijas
eksperts» dīķa tīrīšanas darbus
apņēmusies veikt par 42 852 eiro.
Sakopt dīķi Jelgavas novada pašvaldība var, piesaistot Lauku atbalsta
dienesta finanses. Pašvaldība plāno
turpināt attīstīt visu Elejas parku, un
šobrīd izvērtēšanai iesniegti vēl divi
projekti, kas ļautu sakārtot parka
celiņu tīklu un izveidot koka tiltiņu
pār dīķi, kā arī izvietot interaktīvas
skulptūras un uzbūvēt paviljonu
ekspozīcijas zāli.

Pakalpojumu
centrā pieejami
arī friziera un
skaistumkopšanas
speciālista
pakalpojumi
Vilces pagasta pakalpojumu punktā no 1. augusta
pieejami arī friziera un
skaistumkopšanas speciālista pakalpojumi, informē
Vilces pagasta pārvaldes
vadītāja Anda Duge.
Vilces iedzīvotājiem savus pakalpojumus sniedz speciālistes
no Tērvetes. Pakalpojumu centrā
pieejami tādi pakalpojumi kā matu
krāsošana, griešana, veidošana,
matu pieaudzēšana un pieaudzēto
matu noņemšana, sejas procedūras,
limfodrenāža, uzacu krāsošana un
korekcija, make-up veidošana, vaksācija un citi. «Vēlamies, lai mūsu
pagasta iedzīvotājiem ir pieejams
pēc iespējas plašāks pakalpojumu
klāsts labā kvalitātē tepat, savā
pagastā, un nav jābrauc uz tuvējām
pilsētām,» norāda pagasta pārvaldes
vadītāja.
Speciālistes Vilcē klientus pieņem reizi nedēļā – piektdienās
– pēc iepriekšēja pieraksta. Pie
skaistumkopšanas speciālistes var
pierakstīties pa tālruni 28200832
(Natālija), bet pie frizieres – pa tālruni 25227781 (Nika). Daudzbērnu
ģimenēm, uzrādot Goda ģimenes
karti, un pensionāriem būs iespēja
saņemt atlaidi.
Jāatgādina, ka pakalpojumu
punkts atrodas Skolas ielā 8 izremontētās un siltās telpās. Vēl
tajā pieejami veļas mazgāšanas un
šuvējas pakalpojumi, bet joprojām
tiek aicināti arī citu pakalpojumu
sniedzēji, kas vēlētos strādāt šī
punkta telpās.

Jūlijā ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Elejas pagastā, kur no koka bija jānoceļ kaķis.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā
speciāliste Sandra Vējiņa stāsta, ka
dzīvnieks divas dienas atradās kokā
sešu metru augstumā un saviem
spēkiem nespēja tikt lejā. Glābēji,
izmantojot trīsposmu izbīdāmās
kāpnes, kaķi no koka nocēla.

SESAVĀ
Spēlē novusu

Jūlijā jau tradicionāli Sesavas pagastā notika novusa sacensības. Lai
gan Sesavā rudens/ziemas sezonā
notiek novusa turnīrs ar posmu reizi
mēnesī, Sesavas pagasta sporta
dzīves organizatore Inga Striška
norāda, ka pieprasījums pēc novusa
sacensībām ir arī vasarā. Šogad
turnīrs «Vasaras kauss 2017» pulcēja
50 dalībniekus no Jelgavas novada,
Jelgavas, Ozolniekiem, Dobeles,
Auces, Saldus, Babītes, Rīgas, Ogres
un pat Daugavpils. «Interesentu un
piedalīties gribētāju gan bija vairāk,
bet visus nespējām uzņemt, jo tam
mums nepietiktu ne vietas, ne novusa galdu. Ja būtu lielāks dalībnieku
skaits, arī noorganizēt sacensības
tik raiti, lai visiem sanāk spēlēt visās
kārtās bez garām pauzēm, nebūtu
iespējams,» tā I.Striška, piebilstot,
ka sacensības tāpat ilga visu dienu
un noslēdzās tikai ap pulksten 20,
bet pēc tam organizatoriem vēl
jānovāc galdi un jāsakārto telpas.
Par palīdzību organizatoriskajos
darbos I.Striša paldies saka Sesavas
pagasta novusistiem Mārim Cīrulim,
Pēterim Pūliņam, Staņislavam Voitehovičam un Andrim Mellim.
«Vasaras kausā 2017» dāmu konkurencē 1. vietu izcīnīja Mārīte Pabērza
no Jelgavas novada, 2. vieta Maijai
Laizānei no Jelgavas, 3. vieta Līgai
Balodei no Jelgavas novada. Kungu
cīņās pārāks par citiem bija un 1.
vietu izcīnīja Eduards Lauks no Bauskas, 2. vieta Antonam Armuškam no
Rīgas, 3. vieta Gunāram Balodim no
Ozolniekiem.

PLATONĒ
Iesper zibens

Naktī uz 2. augustu, kad Latviju
šķērsoja pērkona negaiss, pulksten
5.30 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma
izsaukumu uz Jelgavas novada
Platones pagastu, kur pirtī bija iespēris zibens. VUGD pārstāve Ilze
Dāme-Birziņa norāda, ka, ierodoties
notikuma vietā, konstatēts, ka deg
divstāvu koka pirts pirmais stāvs 30
kvadrātmetru platībā un otrais stāvs
20 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēks tika likvidēts pulksten 7.18.

PAGASTU ZIŅAS
LĪVBĒRZĒ
Uzlabo «Līvbērzes hūti»

Par «Līvbērzes hūti» vietējie iedzīvotāji nodēvējuši uzbērto kalnu pie
Līvbērzes sporta laukuma, ko ziemā
iecienījuši bērni un jaunieši, un, kā
norāda Līvbērzes pagasta pārvaldes
vadītāja Ruta Medne, šovasar tas
tiek uzlabots. Viņa stāsta, ka kalns
izveidots jau pasen, bet, veicot dažādus zemes darbus pagastā, tam
tika pievesta grunts. Lai gan tā bija
uzstumta, kalnā izveidojušies noskalojumi, līdz ar to bija nepieciešams
uzlabot nobrauciena trajektoriju,
lai kalns bērniem ērtāk būtu izmantojams dažādiem ziemas priekiem.
«Kalnu esam arī izmantojuši Pagasta
svētku aktivitātēs – sievu nešanai
kalnā un citās, bet šī gada svētkos
šāda atrakcija nav paredzēta, jo
gribam kalnu nostiprināt, iesējot
zāli,» skaidro R.Medne.
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Skolēni no dažādām valstīm Remontē
publiskās
izzinās leģendas mākslā
pirtis
Līdz augusta vidum ir slēgtas abas Līvbērzes pagasta
sabiedriskās pirtis – Līvbērzes veselības un atpūtas
centrā un Vārpas aktivitāšu
centrā, informē Līvbērzes
pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Medne. Tajās tiek
mainītas lāvas.

SESAVĀ
Startē Bauskā

Sesavas pagasta futbola komanda
piedalījusies futbola turnīrā «Līdumu kauss» Bauskas novada Īslīces
pagastā. Sesavnieki piecu komandu
konkurencē izcīnīja turnīrā 3. vietu,
informē Sesavas pagasta sporta
dzīves organizatore Inga Striška.
Bronzas komandā spēlēja Vairis Bērziņš, Rūdolfs Knope, Matīss Dzeguze,
Rihards Bojarčiks, Dāvis Strupulis,
Mariss Vecvagaris, Edgars Roze un
Nauris Horsts. Pagasta sporta dzīves
organizatore norāda: sākumā sesavnieki paši meklējuši informāciju par
dažādiem turnīriem, kuros varētu
piedalīties, bet nu jau viņus organizatori paši aicina uz visiem turnīriem
Bauskas novadā. «Šobrīd cīnāmies
Iecavas kausā, kas noslēgsies septembrī. Pagaidām astoņās aizvadītās
spēlēs zaudējumu mums nav. Vēl
septembrī esam uzaicināti uz vienas
dienas sacensībām Bauskā,» tā viņa.

VALGUNDĒ
Piedalās kantri festivālā

7. un 8. jūlijā Bauskā norisinājās
gadskārtējais kantri festivāls, kas
pulcēja ļoti daudz kantri mūzikas
mīļotāju. «Arī līnijdejotājiem bija
iespēja 8. jūlijā visas dienas garumā
piedalīties šajā pasākumā gan ar
kopīgu sadancošanu, gan ar īpašiem
priekšnesumiem – bija iespēja dejot
uz divām skatuvēm kā pie līnijdeju
oriģinālmūzikas, tā kantri grupu
pavadījumā. Viens no pasākuma
dalībniekiem bija arī Valgundes
IKSC «Avoti» līnijdeju grupa «Relaxdance»,» stāsta Valgundes kolektīva
vadītāja Siāra Vīgante. Viņa norāda,
ka kolektīvs piedalījās gan kopīgi
veidotajā līnijdeju sadancī festivāla
atklāšanā, kurā iesaistījās ap 100
dejotāju, gan sniedza atsevišķu
priekšnesumu vēlāk festivāla laikā.
Jāpiebilst, ka vēl no Jelgavas novada
dejotājiem kantri festivālā piedalījās
Lielvircavas un Glūdas līnijdejotāji.

Jelgavas novada Mūzikas
un mākslas skolas Staļģenes mācību punkta skolotāja Anika Apine no 6. līdz
9. jūlijam piedalījās «eTwinning» kontaktu veidošanas
seminārā Polijā, kas vienuviet pulcēja 56 vizuālās
mākslas skolotājus no 12
dažādām valstīm. Daloties pieredzē un veidojot
sadarbību ar citām Eiropas
skolām, mērķis ir uzsākt
kopīgu mākslas projektu
katram dalībniekam savā
skolā. Arī Jelgavas novada
Mūzikas un mākslas skolas
skolēni īstenos projektu,
apcerot dažādus stāstus un
leģendas.
Jelgavas novada Mūzikas un
mākslas skolas direktore Dace
Laure stāsta: ņemot vērā, ka šobrīd
jauniešu uzmanību un interesi

var noturēt, izmantojot modernās
tehnoloģijas, arī pedagogi apguva
jaunas prasmes, izmantojot dažādus
IKT rīkus. Semināra laikā skolotāji
apguva eTwinning.net un Twinspace.
net platformu darbību un uzzināja,
kā var uzsākt un reģistrēt savus
projektus. Mākslā tas ir kas jauns, jo
šajā jomā retāk izmanto datoru, pārsvarā tomēr vairāk radot ar rokām.
Mācību procesa rezultātā tika reģistrētas 14 jaunas projektu ieceres.
Jelgavas novada Mūzikas un
mākslas skolas skolēni kopā ar
savu skolotāju realizēs projektu
«InASA-Internatinal Art Storytelling Academy», kurā apvienojušies
skolēni arī no Armēnijas, Itālijas,
Moldovas un Polijas. Ar dažādu
mākslas veidu izteiksmes līdzekļiem
bērni strādās komandās, kopīgi apcerot leģendas un stāstus. Viņi varēs
gan ierakstīt skaņas, gan komponēt
savu mūziku, gan gleznot, gan zīmēt,
gan veidot skulptūras, vienlaicīgi

Papildina
produkcijas klāstu
Jelgavas novada Vilces
pagasta mājražotāja Lolita Duge, realizējot lauku partnerības «Lielupe»
finansētu «Leader» projektu
«Piparmētru produkcijas
dažādošana», iegādājusies
inventāru, lai varētu dažādot savu produkciju.
Īstenojot projektu, L.Duge iegādājās
stacionāro mikseri un divas profesionālās vafeļu cepšanas pannas. Mikseris
tiek izmantots cepumu un zefīru gatavošanai, savukārt vafeļu pannas – pasākumos cepot un piedāvājot tikko ceptas
vafeles. «Jaunais produkts, ar ko esmu
papildinājusi piedāvājumu, ir beļģu
vafeles. Beļģu vafeļu garša un smarža
man bija spilgti palikusi atmiņā no Briseles apmeklējuma, tādēļ arī radās ideja
par vafelēm. Vafeles cepu gan pasākumos, gan Piparmētru namiņā. Tās esmu
piedāvājusi arī izbraukumos Jelgavas
novada svētkos, Lieldienu pasākumā
Elejā un Pirtnieku festivālā, tomēr

galvenokārt vafeles cepsim uz vietas,
jo pannas ir ļoti smagas un tās izvadāt
ir grūti. Iecere ir rīkot vafeļu cepšanas
dienas, kurās, iepriekš piesakoties,
varēs piedalīties cepšanā un, protams,
ēšanā. Tā būs garšu baudīšana, jo tie,
kas negatavo mājās, reizēm nenojauš,
ko nozīmē pašu gatavots, tikko cepts!»
stāsta L.Duge. Viņa skaidro, ka beļģu
vafeles ir pufīgas, biezas un, tās ēdot,
rodas sāta sajūta. «Reizēm, ēdot smalkas kūciņas, konditorejas šedevrus,
paliek neziņa, vai vispār esi ko ēdis, jo
vēders to nesaprot,» tā viņa.
L.Duge no 2013. gada nodarbojas
ar piparmētru audzēšanu un pārstrādi,
gatavojot piparmētru cepumus, zefīrus,
sīrupus, medu ar piparmētrām, mētru
tēju, smaržmaisiņus un citas lietas. Piparmētras raisījušas lielu ceļotāju interesi, un Piparmētru namiņš kļūst arvien
iecienītāks tūristu vidū. «Manuprāt,
beļģu vafeles lieliski piestāv Piparmētru
namiņam, jo tās var pasniegt kopā gan
ar piparmētru medu, gan sīrupiem,»
rezumē uzņēmēja.

Māris Strumpa, Eleja
(25.11.1975. – 10.07.2017.)
Pāvils Šimonis,
Sesava
(08.02.1943. – 17.07.2017.)
Kārlis Millers,
Jaunsvirlauka
(12.12.1940. – 17.07.2017.)
Irēna Zalova, Platone
(01.07.1943. – 17.07.2017.)
Jadviga Vosele, Glūda
(30.01.1929. – 19.07.2017.)

Marianna Bretšneidere, Vilce
(22.07.1953. – 20.07.2017.)
Iļja Lavrinovičs, Eleja
(15.07.1924. – 21.07.2017.)
Elza Anna Ziediņa, Svēte
(28.02.1926. – 24.07.2017.)
Zigfrīds Barvidis, Zaļenieki
(15.02.1944. – 26.07.2017.)
Skaidrīte Ozola, Sesava
(29.08.1945. – 28.07.2017.)
Zigmunds Upenieks, Līvbērze
(02.04.1954. – 28.07.2017.)

Jūlijā no mums aizgājuši...
Guntars Jēgermanis, Kalnciems
(09.11.1961. – 17.04.2017.)
Artūrs Daukšta, Lielplatone
(08.07.1937. – 07.07.2017.)
Līna Vostrikova, Eleja
(23.02.1925. – 07.07.2017.)
Zenta Šķēla, Eleja
(01.08.1939. – 08.07.2017.)
Ruta Štāla, Platone
(02.09.1940. – 09.07.2017.)
Nataļja Latišenoka, Līvbērze
(20.11.1959. – 10.07.2017.)

7

apgūstot arī valodu, jo projekts
paredz komunikāciju angļu valodā.
Projekta īstenošana sāksies oktobrī
un noslēgsies nākamā gada martā.
A.Apine aicina arī novada skolu
skolotājus iesaistīties un reģistrēties
eTwinning.net platformā, jo tā ir
lieliska pieredze un iespēja padarīt
stundas aizraujošākas, uzsākt savu
projekta ideju ar citām līdzīgi domājošām valstīm, veicinot arī skolotāja
profesionālo izaugsmi.
«eTwinning» ir 36 Eiropas valstu
sadarbības tīkls. Tas piedāvā platformu izglītības jomas darbiniekiem
(skolotājiem, mācību pārziņiem,
bibliotekāriem), kas strādā izglītības
iestādēs kādā no Eiropas valstīm, lai
iesaistītu tos komunikācijā, sadarbībā, projektu īstenošanā un pieredzes apmaiņā. Iespēja iesaistīties ir
pirmsskolas, vispārējās, speciālās,
profesionālās, interešu izglītības
darbiniekiem, kuri māca skolēnus
vecumā no 3 līdz 19 gadiem.

R.Medne stāsta, ka Līvbērzē pirts
apmeklētājus uzņem katru piektdienu
un sestdienu, mainoties sieviešu un
vīriešu laikiem, bet Vārpā pirts tiek kurināta katru otro piektdienu. «Šobrīd,
kamēr pirtīs notiek lāvu atjaunošanas
darbi, abas pagasta sabiedriskās pirtis
ir slēgtas,» viņa norāda, lēšot, ka darbi
varētu noslēgties augusta beigās. Abās
pirtīs bija nolietojušās lāvas. Remontdarbu izmaksas ir ieplānotas Jelgavas
novada pašvaldības Labklājības pārvaldes budžetā. Nepieciešamos materiālus sagādāja pagasta pārvalde, un
darbus veic pagasta remontstrādnieks.
«Līvbērzes pirti iecienījuši ne tikai
līvbērznieki, bet arī tuvākās apkārtnes
ļaudis, un, piemēram, sestdienās, vīru
laikā, nereti pat pietrūkst skapīšu
drēbju novietošanai,» stāsta Līvbērzes
pagasta pārvaldes vadītāja, norādot, ka Līvbērzes pirtī ir 30 skapīši,
Piektdienās pirts apmeklējums gan
ir mazāks. Savukārt Vārpas ciemā ir
mazāka pirts, ko apmeklē galvenokārt
ciema iedzīvotāji. «Apmeklējums gan
varētu būt labāks, bet vārpiniekiem ir
nodrošināta šāda iespēja – ne katram
ciema iedzīvotājam ir iespēja mājās
kārtīgi nomazgāties,» tā R.Medne.
Pirts apmeklējums iedzīvotājiem
daļēji tiek apmaksāts no pašvaldības
budžeta, jo ar Jelgavas novada domes
lēmumu cena par pirts apmeklējumu
noteikta trīs eiro, pensionāriem – 1,5
eiro, un tā nesedz pirts uzturēšanas
izmaksas. Jāpiebilst, ka abās pirtīs
par maksu ir arī iespēja izmazgāt veļu.

Rīkos Vilces upes
tīrīšanas talku
11. augustā pulksten 10
notiks jau trešā Vilces upes
tīrīšanas talka. «Iepriekšējos gados esam tīrījuši upi
uz abām pusēm no tiltiņa,
kas ved uz Barona taku.
Šogad plānojam no upes izvilkt kokus, kas sakrituši jau
iztīrītajā posmā, un sakārtot
vēl kādu upes gabalu,» norāda Vilces pagasta pārvaldes vadītāja Anda Duge.
Iepriekšējos gados iztīrīti jau aptuveni 300 metri upes uz katru pusi
no tiltiņa, un arī šogad plānots iztīrīt
apmēram 300 metrus abos virzienos –
gan uz Zaķu pļavas pusi, gan uz Vilces
dzirnavu pusi. Galvenie talkā plānotie
darbi ir upes atbrīvošana no lūzušiem
kokiem, aizsprostojumu likvidēšana un
dažādu atkritumu izvākšana. «Tāpat kā
iepriekšējos gados, sadarbosimies ar
biedrību «Liel.Barons», kas nodrošinās
upju tīrīšanai nepieciešamo inventāru.
Šogad arī pagasta pārvalde ir iegādājusies bikšzābakus, kas vajadzīgi, lai varētu brist pa upi, atbrīvojot upes straumi
gan no kokiem, gan atkritumiem un
niedrēm,» stāsta pagasta pārvaldes
vadītāja, piebilstot, ka iepriekšējā
gadā upes talkā piedalījās apmēram
30 cilvēki un ar biedrības piedāvāto
inventāru bijis par maz. Šogad, lai neradītu aizķeršanos sakopšanas darbos,
pagasta pārvalde nodrošinās vairākas
ķerras, ar kurām no ūdens izvilkto
drazu, nopļautās niedres un izzāģētos
zarus savest kaudzēs. «Katru gadu
kāds no iztīrītajiem upes posmiem ir

bijis pilnībā aizsprostots. Tie var būt
sakrituši koki, draza, sanesumi, arī
bebru dambji – darba pietiks visiem,»
A.Duge aicina talkā piedalīties ikvienu
pagasta iedzīvotāju. Talcinieki pulcēsies
talkas dienā, 11. augustā, pulksten 10
pie Vilces upes tiltiņa uz Barona taku
aiz Vilces muižas.
Vilces pagasta pārvaldes vadītāja
atklāj, ka, tīrot upi, radusies iecere
izveidot jaunu pastaigu taku gar Vilces
upi no Vilces dzirnavām līdz akmens
tiltam un Mūrmuižas piemineklim.
«Tūrisma informācijas punkta vadītāja
Elita Priedniece kopā ar Jelgavas reģionālā Tūrisma centra un «Latvijas valsts
mežu» speciālistiem jau ir izstaigājusi
plānoto taku, bet galīgā takas atrašanās
vieta un tās ierīkošanai nepieciešamie
darbi vēl jāsaskaņo, tostarp ar Vides
pārvaldi,» skaidro A.Duge, lēšot, ka takas izveide varētu aizņemt vismaz gadu.
Iecere, veidojot taku, nav izcirst daudz
krūmu vai koku un ierīkot mākslīga
seguma celiņu, bet gan izveidot takas
trajektoriju tā, lai pēc iespējas mazāk
iejauktos dabīgajā vidē, to attiecīgi
nomarķējot. Plānots, ka tā būs vidējas
grūtības pakāpes taka ar kāpšanu pāri
kritušiem kokiem vai lienot zem tiem,
maksimāli saglabājot esošo vidi. «Nav
nepieciešams veidot labiekārtotu taku,
jo galvenā vērtība tur ir daba – gar upes
krastu atklājas tās neierastais skaistums
un burvība,» piebilst Vilces pagasta
pārvaldes vadītāja.
Vēl ir ideja nākotnē atsevišķās vietās
Vilces upes krastā izveidot peldvietas,
kur pagasta iedzīvotāji varētu iet
peldēties.
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Abgunstes muižas svētkos
atklās unikālu keramikas
apdedzināšanas krāsni
Abgunstes muižā, pļavā aiz
muižas klēts, top noborigamas keramikas ceplis. Šo
projektu īsteno muižas saimnieki biedrība «Radošuma
meka», gūstot apstiprinājumu Lauku atbalsta dienesta
projektu programmā un
saņemot līdzfinansējumu no
Jelgavas novada pašvaldības. Jaunuzbūvēto keramikas apdedzināšanas krāsni
plānots atklāt Abgunstes
muižas svētkos, 20. augustā.
Biedrība, kurā aktīvi darbojas laulātais
pāris Asnāte un Jānis Avotnieki, kopš
2016. gada Zaļenieku pagastā apsaimnieko un atjauno Abgunstes muižu.
Gūstot apstiprinājumu Lauku atbalsta
dienesta projektu programmā, biedrībai
izdevies iegūt finansējumu noborigamas
keramikas cepļa būvniecībai. Šim mērķim saņemts Lauku atbalsta dienesta finansējums 9000 eiro apmērā, savukārt ar
līdzfinansējuma daļu 1000 eiro apmērā
keramikas krāsns būvniecību atbalstījusi
arī Jelgavas novada pašvaldība.
«Topošais malkas keramikas ceplis
ir unikāls ne tikai reģiona, bet arī valsts
līmenī – gan pēc būtības, gan izmēra un
veida. Šobrīd novadā nav līdzvērtīgas keramikas darbu apdedzināšanas iespējas
– ir tikai atsevišķi nelieli elektriskie cepļi.
Anagamas tipa ceplis, kāds ir plānotais
noborigamas ceplis, Japānā ienācis no
Ķīnas un Korejas 5. gadsimtā. Tā ir Dienvidķīnas kāpjošā drakona cepļa versija,
kas pārveidota, sadalot apdedzināšanas
telpu vairākos kambaros, tādējādi dodot
iespēju iegūt dažādus apdedzināšanas
efektus. Šāda tipa krāsnīs keramiku
apdedzina īpaši augstā temperatūrā,»
stāsta biedrības «Radošuma meka»
pārstāve A.Avotniece, piebilstot, ka
keramikas apdedzināšana ar malkas
kurinātu uguni pašlaik ir moderna
tehnoloģija, turklāt nekādā citā veidā
trauku nevar tik labi apdedzināt kā ar
malku kurinātā ceplī. «Līdz šim vienīgais
līdzīga veida ceplis Latvijā ir Salacgrīvā,
kura būvniecības projektu 2007. gadā
mākslas skolas vajadzībām īstenoja mūsu
biedrības pašreizējais komandas sastāvs,
taču Abgunstes ceplis plānots ietilpīgāks
ar papildu kambari. Līdz ar to reģionā
un Latvijā tiek radīts jauns un unikāls
pakalpojums,» turpina viņa.

Pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja
Līga Lonerte skaidro, ka šobrīd novadā
pieejami atsevišķi elektriskie ceplīši
izglītības iestāžu vajadzībām un plašāk
pieejamā Svētes keramikas darbnīca.
«Esošā bāze ļauj amatiera līmenī apgūt
keramikas mākslu, bet jaunā keramikas
apdedzināšanas krāsns ļautu pilnveidot
jauniešu, amatieru un vietējo mākslinieku prasmes un kapacitāti. Jāteic, ka šim
projektam atbalstu izteikusi arī novada
Mūzikas un mākslas skola un Zaļenieku
Komerciālā un amatniecības vidusskola,
jo paredzētā apjoma malkas cepļa kapacitāte spēj piedāvāt kopīgu pasākumu,
piemēram, nometņu, simpoziju, radošo
darbnīcu, keramikas svētku, organizēšanu,» tā L.Lonerte, uzsverot, ka «Radošuma meka» līdz šim sevi apliecinājusi kā
lielisku sadarbības partneri.
Jāpiebilst, ka biedrība cepļa būvniecību aizsāka jau vasaras sākumā, sadarbojoties ar Zaļenieku Komerciālās un
amatniecības vidusskolas audzēkņiem
un piesaistot keramikas krāsns ekspertu
no Francijas. Paredzēts, ka būvniecības
darbi noslēgsies augusta vidū, lai 20.
augustā, kad plānoti Abgunstes muižas
svētki, apmeklētājiem varētu atklāt jaunuzbūvēto keramikas apdedzināšanas
krāsni.
Svētku laikā muižas telpās tiks atklāts
arī Amatniecības centrs, kura izveide
aizsākta pērn. Piesaistot projektu līdzekļus, restaurēts muižas pagraba ziemeļu
spārns, izveidojot vairākas darbnīcas:
galdnieka restauratora, keramikas un
tekstila apstrādes darbnīcas, kā arī izveidota māksliniekiem koprades telpa,
noliktava un ekspozīcijas. Restaurējot
muižas 1. stāva daļu, izveidoti arī divi
apartamenti un koplietošanas virtuve
darbnīcu klientiem.
«Jelgavas Novada Ziņas» jau rakstīja,
ka biedrība «Radošuma meka» par
muižas saimniekiem kļuva tikai pērn un
šobrīd visi spēki tiek veltīti tam, lai atjaunotu muižas kompleksu un tur izveidotu
radošuma rezidenci. Muiža Zaļenieku
pagastā ir valsts nozīmes arhitektūras
piemineklis. Muižas apbūve veikta ap
1780. gadu, un tā piederējusi fon der
Pālenu dzimtai. 1905. gadā muiža tika
nodedzināta. Ēkas atjaunošanu uzsāka
pēc 1908. gada, kad par muižas īpašnieku
kļuva grāfs Sergejs fon der Pālens. Agrāk
tā bijusi medību pils, vēlāk – skola, pēc
tam tur bija iekārtoti dzīvokļi un veikals.

Pasākumi
Jaunsvirlaukā

 Līdz 30. augustam – fotoizstāde «Mūžizglītības pasākumi Jaunsvirlaukas
pagastā». Ieeja – bez maksas («Jaunlīdumos»).
 29. augustā pulksten 13 – seminārs «Laiks – vienīgais, kas mums pieder...».
Nodarbību vadīs psiholoģe Daina Reinfelde. Ieeja – bez maksas («Jaunlīdumos»). Sīkāka informācija pa tālruni 26955286 (Jeļena Ankudoviča).

Glūdā

 Līdz 15. augustam – Jelgavas pilsētas bibliotēkas grāmatu kolekcijas
izstāde «Baudīsim vasaru dabā» (Nākotnes bibliotēkā).

Kalnciemā

 27. augustā – Ūdens diena bērniem un jauniešiem. Pulksten 15 –
komandu reģistrēšanās jautrajiem ūdens startiem sauszemē; pulksten
15.15 – bērnu tikšanās ar svarīgu personu; no pulksten 15.30 līdz 17.30
– komandu jautrie ūdens starti; no pulksten 17.30 līdz 17.45 – komandu
apbalvošana; no pulksten 18 līdz 20 – ūdens bumbas prieki (Kalnciema
k/n un teritorijā ap to).

Platonē

 9. augustā – ekskursija uz Vidzemi Platones pagasta senioriem. Izbraukšana – pulksten 6.20 no Poķiem, no Lielvircavas – pulksten 6.30, no
Platones – pulksten 6.45. Sīkāka informācija pa tālruni 26547117 (Rasma)
un 26079447 (Līga Vītola). Lūgums pieteikties līdz 8. augustam.

Svētē

 Senioru ekskursija pārcelta uz 23. augustu. Brauciens uz Alūksni, apskatot
minizoo viesu mājā «Ezerlejas», viesojoties dabīgo produktu veikaliņā «Evijas
kosmētika», Glika Bībeles muzejā, Alūksnes luteriskajā baznīcā, Alūksnes dabas muzejā «Vides labirints», apskatot Baltijā plašāko fluorescento minerālu
kolekciju. Būs arī brauciens ar plostu pa Alūksnes ezeru, Alūksnes Ordeņa
pilsdrupu un Glika ozolu apskate. Iespējams pusdienot Alūksnes bistro.
Ekskursijas izmaksas – € 10. Pieteikšanās pa tālruni 27234198 (Sandra).

Lielplatones muižā

 Līdz 1. septembrim – fotoizstāde «Lielplatones LIS cauri laikmetiem».

Zaļenieku kultūras namā

 Visu vasaru – Maijas Bujakas gleznu izstāde «Fantāzijas lidojums».
«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: 08.08.2017.

Grāmatu svētki
šoreiz – sestdienā!
Jau 16. reizi novada iedzīvotāji augustā aicināti uz
Jelgavas novada Grāmatu
svētkiem. Grāmatu cienītāji
19. augustā gaidīti Sesavā.
Lai aptvertu plašāku svētku
apmeklētāju pulku, šoreiz
svētki notiks sestdienā. Svētkos varēs iepazīties ar jaunākajām grāmatām, satikt
vairāku grāmatu autorus, kā
arī piedalīties paneļdiskusijā
par Eiropu un Latviju turpmākajos gados. Pirmo reizi
Grāmatu svētkos darbosies
atvērtā bibliotēka, kurā
apmeklētāji varēs mainīties
ar grāmatām.
«Līdz šim Grāmatu svētki notikuši
piektdienā, taču, lai tajos varētu piedalīties visa ģimene, nolēmām, ka šogad
tie notiks brīvdienā – sestdienā,» stāsta
Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores
vietniece un novada bibliotēku metodiskā darba vadītāja Dzintra Punga, aicinot
Jelgavas novada iedzīvotājus piedalīties
Grāmatu svētkos, kas notiks Sesavas
tautas namā un pie tā.
Jau tradicionāli Grāmatu svētkos
apmeklētājiem būs iespēja iegādāties
grāmatas par zemākām cenām grāmatu
apgādu tirdziņā. Dz.Punga norāda, ka
piedalīsies apgāds «Jumava», «Avots»,
kā arī uzrunātas vairākas citas pazīstamas
izdevniecības. Grāmatu tirdzniecība notiks no pulksten 9.30 līdz 15 pie Sesavas
tautas nama. Turpat darbosies arī neliels
mājražotāju tirdziņš.
Oficiālā svētku atklāšana Sesavas
tautas namā būs pulksten 10, pēc tam
– programma pieaugušajiem un bērniem. Pieaugušie aicināti uz paneļdiskusiju, kuru vadīs Eiropas kustības
Latvijā prezidents Andris Gobiņš.
«2017. gadā ES svin 60 gadu jubileju,
bet 2018. – gadā Latvija savu simtgadi.
To sagaidām situācijā, kas ir izaicinājumu
pilna. Par to, kādas iespējas paveras un
kādi izaicinājumi jāsastop un jārisina,
diskutēsim kopā ar Eiropas un Latvijas
ekspertiem paneļdiskusijā «Eiropa
un Latvija – iespējas un izaicinājumi
nākamajos gados»,» tā Dz.Punga.
Bet pusdienas laikā pieaugušie aicināti uz tikšanos ar farmācijas zinātņu
doktori Viju Eniņu, kurai maijā iznāca
grāmata «Veselība pie mājas sliekšņa».
Dz.Punga stāsta, ka šī šobrīd ir viena no

FOTO: Pirmo reizi Grāmatu svētkos darbosies brīvdabas bibliotēka, kurā lasītāji
aicināti mainīties ar grāmatām.

Grāmatu svētku
programma
pirktākajām un lasītākajām grāmatām,
kas vēsta par dažādiem ārstniecības
augiem, turklāt grāmata izceļas ar kvalitatīviem fotoattēliem. «Līdz šim dažādās
grāmatās augi ir zīmēti, tāpēc grūti tos
dabā pēc attiecīgās bildes atpazīt, taču
šajā grāmatā ir ļoti kvalitatīvas foto
grāfijas. Jāpiebilst, ka cilvēku interese
par ārstniecības augiem, kas aug mūsu
dārzos, pļavās un var noderēt veselības
uzlabošanai, šobrīd ir ļoti liela, tāpēc
gribas ticēt, ka tikšanās ar autori būs
saistoša Grāmatu svētku dalībniekiem,»
tā Dz.Punga.
Interesanta solās būt literāri muzikālā programma «Par skeletiem skapī,
gadsimtu noslēpumiem un mīlestību!»,
kuru piedāvās Latvijā populārākā un
ražīgākā detektīvromānu autore Dace
Judina un komponists Artūrs Nīmanis.
Vēl nebijis Grāmatu svētku projekts – biodeja, kurā aicināti piedalīties
vecāki kopā ar 4–12 gadus veciem bērniem. Bet, lai runātu par atbildību pret
dzīvniekiem, uz tikšanos bērnus aicina
suņu meitene Lote un viņas saimniece
Zanda Radziņa, kura pirms vairākiem
gadiem sunīti pieņēma no patversmes
un šobrīd strādā par brīvprātīgo lielākajā
Latvijas dzīvnieku patversmē «Ulubele».
Dz.Punga piebilst, ka bērni visas dienas
garumā tautas nama pagalmā un pie
skolas aicināti piedalīties arī radošajās
darbnīcās, izmēģināt Mārtiņa koka spēles. Svētkos darbosies īpašs fotostūrītis
un varēs tuvāk iepazīt Sesavas vēsturi,
ielūkojoties Dzidras Šulcas veidotajā
vēstures krātuvītē.
Pirmo reizi Grāmatu svētkos darbosies
brīvdabas bibliotēka, kurā lasītājs aicināts
dāvināt lasītājam. «Līdz šim brīvdabas
bibliotēka mums ir labi darbojusies Dze-

• No pulksten 9.30 līdz 15 – grāmatu
komercizstāde un mājražotāju tirdziņš
(pie Sesavas t/n)
• Pulksten 10 – Grāmatu svētku atklāšana (t/n Lielajā zālē)
• No pulksten 10 – 14 «Europe Direct»
informācijas centra stends ar ES informācijas materiāliem un atraktīvām
nodarbībām bērniem un jauniešiem
• No pulksten 10.30 līdz 12 – paneļdiskusija «Eiropa un Latvija – iespējas un
izaicinājumi nākamajos gados», vada
Andris Gobiņš (t/n Lielajā zālē)
• Pulksten 10.30 – «Iepazīsim biodeju!»
– aicināti piedalīties vecāki ar bērniem
vecumā no 4 līdz 12 gadiem (t/n Mazajā zālē)
• Pulksten 12.30 – «Veselība pie mājas
sliekšņa» – saruna ar grāmatas autori,
farmācijas doktori, Grindeļa prēmijas
laureāti Viju Eniņu
• Pulksten 12.30 – «Atbildības stunda»
– stundu vada suņu meitene Lote un
viņas saimniece, žurnāliste, brīvprātīgā
dzīvnieku patversmē «Ulubele» Zanda
Radziņa (t/n Mazajā zālē)
• Pulksten 14 – literāri muzikāla pro
gramma «Par skeletiem skapī, gadsimtu
noslēpumiem un mīlestību!». Piedalās
populāro detektīvu autore Dace Judina
un komponists Arturs Nīmanis (t/n
Lielajā zālē)

jas dienās Jelgavā, un šķiet, ka tā varētu
būt saistoša arī Grāmatu svētku dalībniekiem. Proti, ideja ir tāda, ka apmeklētājs
uz svētkiem atnāk ar savu grāmatu, kuru
izlasījis un labprāt gribētu, lai to izlasa
vēl kāds. Viņš šo grāmatu ieliek īpašajā
plauktā, no kura savukārt paņem kāda
cita atnestu grāmatu – cilvēki atnāk un
apmainās grāmatām,» tā Dz.Punga.
Ieeja Grāmatu svētku pasākumos ir
bez maksas, un no pagastiem tiks organizēts transports uz Sesavu. Par transportu
var interesēties sava pagasta bibliotēkā.

Latvijas čempions augstlēkšanā – Vladislavs Prosmickis
Latvijas vieglatlētikas čempionātā triumfu augstlēkšanā piedzīvojis mūsu novada
vieglatlēts Vladislavs Prosmickis, pārvarot 1,99 metru
augstumā novietotu latiņu.
Pavisam mūsu sportisti no
Latvijas čempionāta šogad
pārveduši trīs dažāda kaluma medaļas.
Vieglatlētu trenere Laila Nagle atzīst,
ka sezona vieglatlētiem bijusi grūta, jo
tā sākās jau aprīlī, un rezultāti Latvijas
čempionātā, pēc viņas domām, ir labi.
Pirmo reizi par Latvijas čempionu
augstlēkšanā kļuva mūsu V.Prosmickis.
«Vlads pārsteidza visus – neviens to
negaidīja. Traumas dēļ viņš šosezon
sacensībās nepiedalījās, tomēr nolēma,
ka Latvijas čempionātā, kas ir pēdējās
lielās sacensības, viņš tomēr startēs.
Un te ir rezultāts,» tā L.Nagle. V.Prosmickis pārvarēja 1,99 metrus, par trim
centimetriem apsteidzot savus lielākos
konkurentus. «Laikam juta, ka jābūt
šajās sacensībās,» piebilst trenere.
Sudrabu Jelgavas novadam sagādāja
šķēpmetējs Gatis Čakšs, šķēpu raidot
75,84 metrus. «Mazliet līdz 76 metriem
pietrūka. Diemžēl Gata konkurents Rolands Štrobinders stabili met tālāk par 80
metriem, un arī šoreiz viņa rezultāts ir
82,20 metri. Taču sudrabs – tas arī ir labi,

FOTO: Bronzas medaļu Latvijas vieglatlētikas čempionātā 4x400
metru stafetē Jelgavas novadam izcīnīja Ilvars Ieviņš, Artis Dude,
Emīls Vīgants un Kristers Kalniņš, kuri trenējas pie vieglatlētikas
treneres Lailas Nagles.
Foto: athletics.lv, Māris Rožāns
ņemot vēl vērā, ka Gatim bija trauma
– pēdas saišu plīsums potītē, līdz ar to
sanāca mazāk treniņu. Sezonas sākumā
viņš sacensībās nemaz nepiedalījās,»
stāsta L.Nagle.
Savukārt bronzas medaļa tika mūsu
puišiem 4x400 metru stafetē. Komandā
startēja Ilvars Ieviņš, Artis Dude, Emīls
Vīgants un Kristers Kalniņš. «Varbūt varējām pārspēt Rīgas komandu, taču arī
bronza ir pelnīta medaļa,» atzīst trenere.
Jāpiebilst, ka Jelgavas novads Latvijas
čempionātā galvenokārt bija pārstāvēts

dažādās skriešanas disciplīnās, augstlēkšanā un šķēpa mešanā. Šobrīd sportistiem sācies vasaras atvaļinājums, lai jau
septembrī palēnām sāktu gatavoties
ziemas sezonai.
«Manuprāt, tā saucamā vasaras
sezona – no aprīļa līdz jūlijam – bijusi
ļoti laba. Medaļu diezgan, turklāt trīs
mani sportisti iekļauti Latvijas izlases
sastāvā – Annika Upīte, Kārlis Eiduks
un Kristers Čams. Kristers arī kļuva par
Latvijas junioru čempionu 100 metru
sprintā,» tā L.Nagle.

