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Sveic mazākos
novada
iedzīvotājus

VĒLĒŠANU REZULTĀTI
NOVADA DOMĒ IEVĒLĒTI:

Pagājušajā nedēļā uz
diviem pasākumiem
Jelgavas novada domes
priekšsēdētājs Ziedonis
Caune aicināja šogad
dzimušos bērniņus, lai
viņiem un viņu vecākiem
pasniegtu piemiņas velti
no sava novada – sudraba monētu ar bērna
pēdiņu nospiedumu un
tekstu «Nes Jelgavas novadu pasaulē». Šajā reizē
novada iedzīvotāju saimē
uzņemti 86 jaundzimušie.

8 VIETAS:

«Mūsu ģimenē šī ir pirmā monētiņa – kad piedzima abi vecākie
dēli, šādas tradīcijas vēl nebija,»
saka deviņgadīgā Arta, piecgadīgā
Emīla un tikai mēnesi vecā Kārļa
mamma Vineta Ķince no Staļģenes,
spriežot, ka saņemtā monētiņa Kārlim būs jauka piemiņa no dzimtā
novada.
Līdzīgi uzskata arī Ieva Gaišute
un Jānis Augusts no Tīreļiem, kuri
28. aprīlī sagaidījuši savu pirmdzimto – dēlu Robertu. «Šo monētiņu
noliksim pie citām piemiņas lietām,
kas saistās ar dēla dzimšanu. Mums
ir skaistas bildes no grūtniecības
fotosesijas, gaidot Robertu, rakstīju
sajūtu dienasgrāmatu – domāju, ka
izaugot viņam tas būs interesanti,»
saka Ieva. Ģimene cer, ka šī nebūs
vienīgā saņemtā piemiņas monētiņa.
«Jābūt arī otrai monētiņai, ko saņems Roberta māsiņa,» saka vecāki.
Savukārt otrā monētiņa šī ir
Sanda Emberga un Vitas Cinovskas
ģimenē. «Pirms pieciem gadiem
tādu saņēma mūsu meita Dana,
bet šogad – Signe, kura pasaulē
nāca 26. februārī. Jauki, ka šādi
pasākumi tiek rīkoti – gan pirmo
reizi, gan tagad ir patīkami apzināties, ka Jelgavas novadā ir daudz
tādu mazu bērniņu,» saka Sandis.
Ģimene ir no Līvbērzes, un vecāki
abām meitām vēl «veselību, gudrību, skaistumu un kaut mazliet
paklausības».
Jāatgādina, ka šādi jaundzimušo
pasākumi, kuros mazuļiem un viņu
vecākiem tiek pasniegta piedzimšanas velte – sudraba monēta ar
bērna pēdiņu nospiedumu un tekstu «Nes Jelgavas novadu pasaulē»
aversā un Jelgavas novada ģerboni
monētas reversā –, tiek organizēti
divreiz gadā. Divos pasākumos
– 31. maijā un 1. jūnijā – Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
Z.Caune sveica 86 jaundzimušos,
kuri Jelgavas novadā reģistrēti no
1. janvāra līdz 29. maijam.
Kā informē Jelgavas novada
Dzimtsarakstu nodaļa, 2017. gada
pirmajos piecos mēnešos visvairāk
jaundzimušo ir Jaunsvirlaukas
pagastā, kur ģimenēs sagaidīti
12 mazuļi, nedaudz mazāk bērnu
reģistrēti Līvbērzē un Vircavā,
kur piedzimuši 10 bērni. Glūdā un
Valgundē piedzimuši astoņi bērni,
Svētē un Vilcē – septiņi, Platonē
un Sesavā – seši, Elejā un Lielplatonē – četri, Zaļeniekos – trīs, bet
Kalnciema pagastā – viens bērniņš.

2 VIETAS:

JNZ

LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA

Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks,
Ojārs Briedis, Modris Jansons, Juris Razživins,
Aivars Naglis, Valda Sējāne

2 VIETAS:

«SASKAŅA»

Irina Dolgova, Nataļja Hohlova

2 VIETAS:

«VISU LATVIJAI!» – «TĒVZEMEI
UN BRĪVĪBAI/LNNK»

Oskars Cīrulis, Inta Savicka

LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBA

Aija Tračuma, Kārlis Rimša

2 VIETAS: «KPV LV»

Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns

1 VIETAS: «VIENOTĪBA»
Sarmīte Balode

Aizvadītas pašvaldību
vēlēšanas un savu izvēli
izdarījuši arī Jelgavas novada iedzīvotāji. Saskaņā ar
provizoriskajiem vēlēšanu
rezultātiem lielāko uzticību
iedzīvotāji atkārtoti izrādījuši
Latvijas Zemnieku savienībai un līdzšinējam Jelgavas
novada domes priekšsēdētājam Ziedonim Caunem.
Jelgavas novada Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja Inita Ezermane vērtē,
ka vēlēšanu diena visos 16 novada vēlēšanu iecirkņos aizvadīta bez īpašiem
precedentiem. Tiesa, kādai vēlētājai
bijušas pretenzijas par to, ka vēlēšanu
kabīnei nav aizkaru, lai gan šajā iecirknī
balsotājiem aizklātums tika nodrošināts.
Bijuši arī gadījumi, kad cilvēks vēlējies
nobalsot novadā, taču viņš vēlēšanām
reģistrēts citā pašvaldībā. «Jāatzīst, ka
šīs vēlēšanas no citām atšķīrās ar ļoti
lielo brīvprātīgo novērotāju interesi – ja
parasti vēlēšanām novadā līdzi sekoja 3
– 5 novērotāji, tad šoreiz bija pieteikušies
ap 30 brīvprātīgo novērotāju, kas pirms
tam izgājuši Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apmācības,» tā I.Ezermane.
Kā liecina CVK informācija, novadā
pašvaldību vēlēšanās nobalsoja 37,87

procenti balsstiesīgo jeb 6464 cilvēki no
kopumā 17 068 vēlēšanām reģistrētajiem, un tas ir augstāks vēlētāju aktivitātes rādītājs nekā pašvaldību vēlēšanās
2013. gadā, kad nobalsoja 34,68 procenti
vēlētāju. «Ar iecirkņu vēlēšanu komisijas
pārstāvjiem pārrunājot šī gada balsotāju
aktivitāti, secinājām, ka proporcionāli
reālajam novada iedzīvotāju skaitam
vēlēšanu aktivitāte, visticamāk, bijusi
augstāka, jo ir virkne cilvēku, kuri iekļauti
konkrēta iecirkņa vēlētāju reģistrā, lai
gan zināms, ka jau vairākus gadus viņu
reālā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas,» tā
I.Ezermane, atgādinot, ka vēlētāju reģistrs veidots, pamatojoties uz deklarēto
dzīvesvietu 90 dienas pirms vēlēšanām.
Visaktīvākie vēlēšanās novadā bijuši
Zaļenieku iedzīvotāji – iecirknī Zaļenieku kultūras namā nobalsojuši 504 no tur
reģistrētajiem 1077 balsstiesīgajiem jeb
46,80 procenti. Nākamie aktīvākie bijuši
iecirknī Valgundes pagasta «Ārsta mājā»
reģistrētie – tur nobalsoja 44,19 procenti
jeb 190 no 430 reģistrētajiem vēlētājiem,
kā arī balsotāji Lielplatones tautas namā,
kur vēlētāju aktivitāte bija 41,95 procenti. Savukārt kūtrākie balsotāji bijuši
kultūras namā «Līvbērze» iekārtotajā
iecirknī – 31,86 procenti jeb 482 cilvēki
no 1513 tur reģistrētajiem, Sesavas tautas
namā – 34,12 procenti jeb 406 no 1190

reģistrētajiem, kā arī Glūdas pagasta
pārvaldē, kur nobalsoja 34,25 procenti
jeb 511 no 1492 vēlētājiem. Jāpiebilst,
ka iespēju nobalsot iepriekš izmantoja
1240 iedzīvotāji jeb 7,27 procenti, bet
savā atrašanās vietā, pamatojoties uz
iesniegumu, izvēli izdarīja 202 cilvēki jeb
1,18 procenti balsstiesīgo.
«Jāatzīst gan, ka ne visi nobalsoja
korekti – vēlēšanu urnā bija gan tukšas
aploksnes, gan tādas, kurās ieliktas pat
sešas vēlēšanu zīmes, tāpat bija izsvītrots,
piemēram, tikai kandidāta vārds, nevis
vārds un uzvārds, kā arī plus zīmes vietā
bija uzzīmēta puķīte,» ieskicē Vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja.
Taču, neraugoties uz to, vēlēšanas
ir notikušas un arī Jelgavas novada
iedzīvotāji ar savu balsi izdarījuši izvēli
par labu kopumā 17 kandidātiem, kam,
viņuprāt, turpmākos četrus gadus jālemj
par novada attīstību. Atbilstoši provizoriskajiem vēlēšanu rezultātiem no
kopumā septiņām partijām, kas startēja
Jelgavas novada pašvaldības vēlēšanās,
piecu procentu barjeru nepārvarēja
un līdz ar to vietu jaunajā domē neieguva viena – «Latvijas attīstībai» (4,58
procenti). Pārējās sešas partijas domē
būs pārstāvētas. Tā sociāldemokrātiskā
partija «Saskaņa» ieguva divas vietas
(9,41 procents), nacionālā apvienība

«Visu Latvijai!» – «Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK» – divas (12,88 procenti), Latvijas
Zemnieku savienība – astoņas (43,78
procenti), partija «KPV LV» – divas (9,25
procenti), «Vienotība» – vienu (8,11
procenti), Latvijas Reģionu apvienība –
divas (10,83 procenti).
No deputātiem, kuri darbojās iepriekšējā sasaukumā un kandidēja arī
šajās vēlēšanās, jaunajā domes sastāvā,
pēc pašreizējām aplēsēm, vairs nebūs
šādi līdzšinējie deputāti: Edgars Turks,
Madars Lasmanis, Lilita Leoho un Anita
Klupša. Savukārt no jauna ievēlēti Ojārs
Briedis, Juris Razživins un Aivars Naglis
(LZS), kā arī Ralfs Nemiro un Aivars
Geidāns («KPV LV»). Jāuzsver, ka
visvairāk balsu – 2829 (43,78 procenti)
novada pašvaldības vēlēšanās iedzīvotāji
atdevuši par LZS, tostarp tās līderi un
pašreizējo novada domes priekšsēdētāju Z.Cauni, kurš saņēma visvairāk
balsu – 3322.
Tuvākajās dienās vēlēšanu rezultāti
jāapstiprina CVK, bet līdz 30. jūnijam
jānotiek pirmajai jaunās domes sēdei.
Arī Latvijā kopumā vēlētāju aktivitāte šajās pašvaldību vēlēšanās bijusi
augstāka nekā 2013. gadā – nobalsoja
50,41 procents.
JNZ

Jūlija izskaņā notiks tradicionālais pirtnieku festivāls
No 28. līdz 30. jūlijam
Glūdas pagasta Nākotnē –
teritorijā ap ūdens baseinu
– notiks nu jau par tradīciju
kļuvušais pirtnieku festivāls
«Latvju pirts un veselības
pasākums 2017». Trīs dienu garumā pirtnieki, spa
meistari, masieri un veselības veicināšanas speciālisti
sniegs plašu ieskatu viņu
arodā. Līdz 30. jūnijam tiek
gaidīti jomas profesionāļu
pieteikumi dalībai festivālā.
«Pirtnieku festivālā lielākais akcents
likts tieši uz latvju pirts tradīcijām, kuras
papildināt un savas tradīcijas atrādīt
aicināti arī kaimiņvalstu pārstāvji no
Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas.

Katru gadu pasākumā vēlamies atklāt
pirts vērtības visu četru stihiju – uguns,
zemes, gaisa un ūdens – dažādībā, lai
katru var «izgaršot» atsevišķi: gan caur
karsēšanos, gan relaksēšanos masāžās,
gan atvēsināšanos, izmantojot dabas
vērtības, piemēram, koku, akmeni, zālītes,» stāsta biedrības «Latvju pirts un
spa asociācija» pārstāvis Igors Stepanovs.
Pasākuma teritorijā darbosies arī
tematiskais tirdziņš, kurā amatnieki
un mājražotāji piedāvās iegādāties kā
pirts procesam noderīgas lietas, tā arī
produktus – medu, zāļu tējas, stādus,
kvalitatīvus amatniecības izstrādājumus
un vēl citus labumus.
Pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone norāda,
ka līdz 30. jūnijam jomas profesionāļi
– pirtnieki, spa meistari un masieri

– aicināti pieteikties dalībai festivālā,
savukārt mājražotāji un amatnieki, kuri
festivāla apmeklētājiem grib piedāvāt
pašu ražotu produkciju, līdz 14. jūlijam
aicināti iesniegt pieteikumus Jelgavas
novada pašvaldībā Jelgavā, Pasta ielā 37,
vai uzņēmējdarbības atbalsta projektu
vadītājai Sandai Lakutijevskai (e-pasts
sanda.lakutijevska@jelgavasnovads.lv).
Pasākums norisināsies trīs dienas, un
tā atklāšanas dienā, 28. jūlijā, pirtnieku
festivāls interesentus gaidīs no pulksten
17. Apmeklētājiem ieeja ir bez maksas,
taču jārēķinās, ka, izvēloties izbaudīt
masāžas rituālu vai pirts procedūru
pie konkrētā meistara, individuāli būs
jāmaksā par pakalpojumu.
Pirtnieku festivāls kā ikvasaras pasākums jau tiek uzskatīts par tradīciju, kurā
vienojas Latvijas un citu valstu pirtnieki,

daloties savās zināšanās un izglītojot apmeklētājus par dažādām pirts procedūrām, sniedzot uz vietas iespēju izbaudīt
masāžas, rituālus, veselību atjaunojošas
nodarbes, kas ļauj uzturēt mundru garu
vai sniedz relaksāciju. Tāpat pasākuma
dienā apmeklētāji varēs iegūt vērtīgas
konsultācijas, klausīties bezmaksas
lekcijas, skatīties demonstrējumus un
meistarklases, kā arī rast atbildes uz
jautājumiem.
Pirmo reizi pirtnieku festivāls Glūdas
pagastā notika 2014. gadā un sākotnēji
tā bija biedrības «Uzmet garu» iniciatīva,
taču šogad jau otro reizi tas ir pašvaldības
organizēts un atbalstīts pasākums, kas
tiek rīkots sadarbībā ar Latvju pirts un
spa asociāciju.
JNZ
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«Gadu no gada vērtējot konkursam «Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva» pieteiktos kandidātus, jāatzīst, ka uzņēmēju
resurss Jelgavas novadā, šķiet, ir neizsmeļams un arvien tiek pamanītas un izceltas jaunas «pērles». Mūsu pašvaldībā ir
reģistrēti ap 2,5 tūkstoši dažādu uzņēmumu, un šī konkursa kontekstā jautājums vien ir par to, cik daudz paši uzņēmēji
vēlas par sevi pastāstīt, cik daudz viņu kaimiņi un līdzcilvēki ir gatavi pamanītos un atzinīgi novērtētos uzņēmumus ieteikt
citiem, lai viņu piedāvātais pakalpojums vai produkts «iziet tautā»,» par konkursu «Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva»,
kas šogad tika organizēts jau sesto gadu, saka pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Līga Lonerte. Konkursa mērķis arī
šogad bija nemainīgs – apzināt un godināt Jelgavas novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē,
sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību mūsu pašvaldībā. Šogad vērtēšanai tika pieteikti vairāk nekā 30 uzņēmēju, no
kuriem liela daļa, kā norāda organizatori, izrādījās uzņēmējdarbības jomas pārsteigumi.
Konkursa laureāti sveikti Jelgavas novada svētku priekšvakarā pieņemšanā pie novada domes priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes, un balvas uzņēmējiem pasniegtas desmit nominācijās, kā arī sumināti sadarbības partneru – attīstības finanšu institūcijas
«Altum» un Jelgavas Biznesa inkubatora – speciālbalvu ieguvēji.
«Kaut arī konkurss notiek jau sešus gadus un šajā laikā paldies teikts ne mazums mūsu novada uzņēmējiem, domāju, ka
arī turpmāk tam ir nākotne. Turklāt šobrīd mums ir iecere kopīgā iedvesmojošā pasākumā pulcēt visus iepriekšējo gadu
konkursiem izvirzītos uzņēmējus,» atklāj L.Lonerte.
Šoreiz «Jelgavas Novada Ziņas» piedāvā tuvāk iepazīties ar trim konkursa nominantiem, kuri šobrīd tā pa īstam sāk atsperties.

«Ja kaut ko dara ar aizrautību,
būs arī rezultāts!»
Lienīte Vītiņa-Zustrupa, IK
«Miesai un garam»; uzvarētājs nominācijā «Gada
ģimenes uzņēmums»:
«Savulaik pati biju izbaudījusi pirts rituālu – atceros, bija tik
karsts, ka sev noteicu: nekad mūžā
es tā nevarētu! Bet Visumam patīk
kategoriskums – tagad pati vadu
pirts rituālus un esmu laimīga. Cilvēkam jābūt mazliet dullam, un es
uzdrīkstējos kardināli mainīt savu
dzīvi – lai kaut kas jauns notiktu, tam
jāatbrīvo vieta, jātiek vaļā no vecā!
Agrāk strādāju tirdzniecībā – finanses, līgumi, darbs ar lielajiem
klientiem bija mana ikdiena. Pievēršot uzmanību reklāmām, aizdomājos
par to, kāpēc arvien vairāk tiek
reklamēti dažādi vitamīni, uztura
bagātinātāji, – to visu taču cilvēks var
paņemt no dabas! Un man gribējās
uzzināt, kā par savu veselību parūpēties profilaktiski, nevis cīnīties
ar sekām un ārstēt slimības. Ap to
laiku ar vīru Jāni pamanījām, ka Pirts
skola uzņem audzēkņus, un radās
doma, ka tieši tā būtu īstā vieta, kur

uzzināt par augiem un to ietekmi uz
veselību. Daba dod – mums jāmāk
tikai paņemt! Kad Pirts skola bija
pabeigta, arvien biežāk pieķēru sevi
pie domas, ka līdzšinējais darbs man
vairs nesagādā prieku. Jā, vēl aizvien
esmu labs un apzinīgs darbinieks,
taču pirmdienā jau gaidu sestdienu
un svētdienu, kad atkal varēšu pievērsties savam vaļaspriekam – vākt
augus, siet pirtsslotas… Piecas
dienas nedēļā es eksistēju, divas –
dzīvoju, līdz vīrs iedrošināja: Lienīt,
tu vari! Tev sanāks!
Darbā uzrakstīju atlūgumu, nezinot, kā būs, un pirms pusotra gada
skaļi izteicu savu sapni: vienu divas
dienas nedēļā organizēt tematiskus
pirts vakarus. Nepagāja ne ilgs laiks,
un sapnis piepildījās! Pašiem sava
pirtiņa vēl tikai top, taču mums ir
lieliski sadarbības partneri – cilvēki,
kuri pirts rituāliem atvēl savu pirtiņu, cilvēki, kuriem ir sava pirtiņa,
bet trūkst pirts zināšanu. Strādāju
kā pirtiņās tepat Jelgavas novadā,
tā braucu uz Dobeli, Kandavu un
jebkuru citu Latvijas vietu, uz kuru
mani uzaicina. Ja vien pirts ir ērta

darbam, to īpašo auru pirtī jau
rada pirtnieks, un ir gandarījums, ja
klients pēc tam atzīst, ka, pirms satika mani, pirti tā īsti nebija baudījis.
Vai man netraucē tas, ka šobrīd
pašiem nav savas pirtiņas? Nē! Nevajag sevi «piesiet» konkrētai vietai – ir
tik skaisti braukt uz arvien jaunām
vietām, iepazīties ar arvien jauniem
cilvēkiem, vairot labo un dāvināt
sajūtas – vai tie būtu aromātiskie

meiteņu pirts vakari, pirtīžas, kurās
piedalās mamma, tētis un bērniņš,
vai pirtošanās ar mērķi samazināt
svaru vai uzlabot veselību, kur svarīgāks par emocionālo cilvēkam ir
fiziskais aspekts…
Abi ar vīru esam diplomēti pirtnieki, taču Jānis vairāk pievērsies
masāžai, un mūsu ģimene ir lielisks
piemērs tam, ka, ja kaut ko dara ar
aizrautību, būs arī rezultāts!»

Konkursa
«Jelgavas novada
Uzņēmēju
gada balva»
laureāti
• «Gada lauksaimnieks»
– SIA «AJbriko» no Sesavas
pagasta
• «Gada ražotājs» – SIA
«ABsystems» no Kalnciema
pagasta
• «Videi draudzīgs uzņēmums» – ZS «Viesu līči» no
Jaunsvirlaukas pagasta
• «Gada debija» – SIA «LV
Destilāti» no Valgundes pagasta
• «Gada mājražotājs vai
amatnieks» – Laila Šutine no
Elejas pagasta
• «Gada draudzīgākais
darba devējs» – SIA «Aitiņlauvas Divi» no Valgundes
pagasta
• «Gada atraktīvākais uzņēmējs» – SIA «Vlair» no
Sesavas pagasta
• «Gada pakalpojumu sniedzējs» – Aiņa Dzalba privātprakse Jaunsvirlaukas pagastā
• «Gada sadarbības partneris» – biedrība «Radošuma
meka» no Zaļenieku pagasta
• «Gada ģimenes uzņēmums» – IK «Miesai un garam» no Vircavas pagasta
• Finanšu institūcijas «Altum» speciālbalva: Tatjanai
Koroļovai no Lielplatones pagasta; SIA «Ķirpji» no Līvbērzes
pagasta; ZS «Trubenieki» no
Lielplatones pagasta
• Jelgavas Biznesa inkubatora speciālbalva: SIA
«Zekants» no Jaunsvirlaukas
pagasta; mājražotājai Inesei
Saulājai no Jaunsvirlaukas
pagasta

«Piepildu jaunības dienu sapni»
Jānis Evelons, SIA «LV Destilāti»; uzvarētājs nominācijā
«Gada debija»
«Ja viss noritēs, kā plānots, tad jau ap
Jāņiem pie savas ražotnes varētu atvērt
veikalu kafejnīcu, kur interesentiem
būtu iespēja nodegustēt un iegādāties
Valgundē tapušo brandavīnu – viss
notiek soli pa solim, mērķtiecīgi gan
vairojot atpazīstamību, gan kāpinot
ražošanas un pārdošanas apjomus.
Turklāt ir veikti priekšdarbi, lai iekļautos tūrisma apritē, un nākotnē raugos
pozitīvi. Šķiet, viss notiek uz labu!
Jāatzīst, ka tas, ko daru šobrīd, ir
mans jaunības dienu sapnis. Agrāk strādāju Abavas mājas vīnu darītavā, kur
vadīju pārdošanu, un paralēli loloju ce-

rību, ka ar laiku tur varētu tapt ne tikai
vīns, bet arī destilāts. Taču šī iecere dažādu iemeslu dēļ nerealizējās, un nolēmu
veidot kaut ko savu, lai beidzot to savu
sapni piepildītu. Izbraukāju dažādas
pasaules vietas, iepazinu Mozeles ieleju,
lai saprastu, kas no tā visa var sanākt, ap
to laiku arī iepazinos ar savu nākamo
sadarbības partneri Uģi Gribustu no
Valgundes pagasta, un pirms gada šeit
jau sāku destilāta ražošanu. Protams,
pirms tam vēl bija pamatīgi teritorijas
sakopšanas darbi, lai te vispār varētu
notikt ražošana, taču šobrīd jau tieši šeit
jūtu savas mājas – esmu rīdzinieks, kurš
ar ģimeni turpmāk nolēmis dzīvot šeit.
Brandavīna ideja ir vienkārša: no
vietējām saimniecībām iepērkam
dažādus augļus un ogas, pēc tam spie-

žam sulu, to raudzējam, tad destilējam
brandavīnā, noturam, un, atšķaidīts
ar ūdeni, mums sanāk tieši 40 grādus
stiprs dzēriens, piemēram, upeņu,
aroniju brandavīns. Lai dzēriens būtu
baudāms, gadu divus tas jānotur, tāpēc
pārdošanas apjomus sākam kāpināt
tikai pamazām. Piemēram, pagājušajā
gadā saražotas četras tonnas.
Jāatzīst, ka šobrīd par visiem simts
procentiem destilāta ražošanā esmu
iesaistīts viens, un ar vienu galvu un divām rokām jāpagūst ne tikai nodrošināt
ražošanas procesu, bet arī labiekārtot
teritoriju, ģenerēt jaunas idejas, domāt
par mārketingu, meklēt klientus un
preci izvadāt… Bet viss notiek! Varbūt
gausāk, nekā sākotnēji bija cerēts, bet
notiek, un čīkstēt būtu grēks.»

«Mēs strādājam uz to, lai šitaki piedāvātu visu gadu»
Jānis Volksons, ZS «Trubenieki»; attīstības finanšu
institūcijas «Altum» speciālbalva:
«Ar šitaki sēņu audzēšanu nodarbojamies jau gadus trīs četrus, taču
tikai šobrīd mūsu darbam ir taustāms
rezultāts – pirmie kilogrami sēņu, ko
varam piedāvāt klientiem, un nu mūsu
saimniecības vārds izskan plašāk. Tiesa, apjoms pagaidām nav tik liels, lai
ar savu produkciju varam apmierināt
visu klientu vēlmes un vēl nodrošināt
ar šitaki lielos tirdzniecības tīklus, taču
mēs uz to virzāmies. Mūsu mērķis ir
kļūt par lielākajiem šitaki sēņu audzētājiem Latvijā, un pirmie soļi jau
sperti – ja Latvijā citi šitaki audzētāji
gadā apjomu palielina par vidēji 20
kubikmetriem koksnes, uz kā aug

sēnes, tad mēs paplašināmies ar 100
kubikmetriem koksnes ik gadu.
Viss sākās ar vēlmi izaudzēt šitaki
sēnes savām vajadzībām, taču, ārze-

mēs atrodot sēklu, izrādījās, ka tās
attransportēšana maksā tik dārgi, ka
izdevīgāk to ir darīt lielos apmēros,
un tā pirmajā gadā iestādījām 40

kubikmetrus koksnes, kas tagad dod
ražu. Jāatzīst, ka mācīties lielākoties
nākas pašiem no savām kļūdām, jo
citi audzētāji nelabprāt dalās savā
pieredzē. Paldies gan jāsaka Imantam
Urpēnam no Alojas novada, kurš šajā
jomā kļuva par manu skolotāju un
neliedza padomu. Protams, nezināmā
vēl ir daudz un kļūdiņas izlec, bet mēs
strādājam un paplašināmies, lai arī
lielajiem klientiem spētu nodrošināt
regulāras piegādes, turklāt visu gadu.
Ja citiem audzētājiem šī nodarbe ir
sezonāla, tad mēs strādājam uz to,
lai šitaki piedāvātu visu gadu, arī
ziemā – pirmās sēnes mums parādījās
jau janvārī.
Nenoliegšu, ka laiku pa laikam arī
man rodas šaubas, vai vērts turpināt,
taču tad attopos, ka beidzot tas ritenis
griežas uz pilnu jaudu un apstāties

nebūtu prāta darbs. Arī ieguldītās
investīcijas šobrīd ir pārāk lielas, lai
tā vienkārši tam visam atmestu ar
roku, un uz pirmo peļņu, kaut nelielu,
ceram nākamajā gadā.
Cits nekas neatliek – jāiet uz priekšu! Pircēju loks, lielā mērā pateicoties
arī sociālajiem tīkliem, aug, apstākļi,
lai šitaki augtu visu gadu, nodrošināti,
par fasēšanu padomāts, brāķīši aiziet
uz kaltēšanu, un šobrīd jau domājam,
kā apmierināt cilvēku lielo interesi
arī par pašu audzēšanas procesu.
Mūsu iecere ir, ka, īstenojot tūrisma
projektu, interesentiem saimniecībā
varētu nodrošināt ekskursijas, iespēju
uz ugunskura izvārīt, teiksim, šitaki
sēņu zupu.
Bet tikmēr paralēli eksperimentēju
arī ar citu netradicionālu sēņu audzēšanu – apstāties nedrīkst!»

ZIŅAS
Jelgavas novada pašvaldības
Jelgavā 2017. gada 26. aprīlī lēmums (protokols Nr.6, 24.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.3

«Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstu
izglītībai daudzbērnu ģimeņu bērniem»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Jelgavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība)
pabalsta izglītībai (turpmāk – pabalsts) daudzbērnu ģimeņu bērniem piešķiršanas un izmaksas kārtību.
2. Noteikumi ir attiecināmi uz ģimenēm, kuras atbilst šādiem kritērijiem:
2.1. ģimenes aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un/vai aizbildnībā esoši bērni.
Par bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo,
profesionālo vai augstāko izglītību klātienes mācību formā;
2.2. vismaz viena vecāka, audžuvecāka vai aizbildņa (turpmāk – pabalsta pieprasītājs) un vismaz trīs ģimenes apgādībā esošo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir vienā adresē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.
3. Pabalsts tiek piešķirts par bērniem, kuri iegūst izglītību vispārizglītojošās, profesionālās vai profesionālās
ievirzes mācību iestādēs klātienes apmācību programmās.
4. Pabalsts tiek piešķirts, neizvērtējot ģimenes ienākumus un materiālos resursus.
5. Pabalsta apmērs ir 50 (piecdesmit) euro katram bērnam, un to piešķir 1 (vienu) reizi gadā.
II Pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība
6. Pabalsta piešķiršanai pabalsta pieprasītājs iesniedz iesniegumu pašvaldības Sociālajam dienestam
(turpmāk – Dienests), pievienojot izziņu no izglītības iestādes, izņemot pašvaldības izglītības iestādes.
Ārpusģimenes aprūpes gadījumā papildus pievieno bāriņtiesas lēmumu par bērna nodošanu aizbildnībā vai
bāriņtiesas lēmumu par ievietošanu audžuģimenē, ja šo lēmumu ir pieņēmusi citas pašvaldības bāriņtiesa.
Iesniegumu iesniedz laika periodā no 1. jūlija līdz 10. novembrim.
7. Atbilstību pabalsta piešķiršanas kritērijiem Dienests izskata mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
8. Pabalsta izmaksa notiek pārskaitījuma veidā uz pabalsta pieprasītāja norādīto kredītiestādes kontu 10
dienu laikā no lēmuma pieņemšanas.
9. Gadījumos, kad pabalsta pieprasītāja situācija neatbilst šajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem, Dienests
pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanas atteikumu un nosūta to pabalsta pieprasītājam.
III Lēmumu apstrīdēšanas kārtība
10. Pabalsta pieprasītājs lēmumu var apstrīdēt Jelgavas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu
komisijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
IV Noslēguma jautājumi
11. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas likuma «Par pašvaldībām» 45. panta noteiktajā kārtībā.
12. Noteikumi tiek publicēti Jelgavas novada pašvaldības laikrakstā «Jelgavas Novada Ziņas» un tiek ievietoti
pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Z.Caune

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3
«Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstu izglītībai
daudzbērnu ģimeņu bērniem» projektu
Paskaidrojuma raksta sadaļas

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
1.1. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. panta pirmā daļa
nosaka, ka valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši
daudzbērnu ģimeni, un sniedz tai palīdzību;
1.2. likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešā daļa
nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai
nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi;
1.3. līdz šim Jelgavas novadā atbalsts, kas attiecas specifiski uz daudzbērnu ģimenēm, ir nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumi 50% apmērā personai, kuras aprūpē
ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vai bērni līdz 24 gadu
vecumam, un personai vai tās laulātajam, ja ar vismaz
trijiem no šiem bērniem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta,
audžuģimenei un aizbildnim par dzīvojamo māju vai dzīvokli
un tai vai tam piekrītošo zemi un par zemi līdz 2 ha platībā,
kuru šīs personas nomā no pašvaldības (2010. gada 28.
jūlija saistošie noteikumi Nr.20). Vienreizējs piedzimšanas
pabalsts – par vienu bērnu 80 euro, ja vienās dzemdībās
dzimuši divi bērni – 712 euro, ja vienās dzemdībās dzimuši
trīs un vairāk bērnu – 1423 euro (2011. gada 23. februāra
saistošie noteikumi Nr.5). Kā arī līdzfinansējuma atlaides
Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā;
1.3. lai paplašinātu atbalstu daudzbērnu ģimenēm, pašvaldība ir izvērtējusi finanšu iespējas piešķirt ikgadēju pabalstu
daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri iegūst izglītību vispārizglītojošās, profesionālās vai profesionālās ievirzes mācību
iestādēs klātienes apmācību programmās 50 euro apmērā.
2.1. noteikumi tiek izdoti, pamatojoties uz likuma «Par
pašvaldībām» 43. panta trešo daļu;
2.2. noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt pabalsta apmēru
un piešķiršanas kārtību;
2.3. noteikumi paredz piešķirt ikgadēju pabalstu 50 euro
apmērā daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri iegūst izglītību
vispārizglītojošās, profesionālās vai profesionālās ievirzes
mācību iestādēs klātienes apmācību programmās.

3.1. pamatojoties uz Jelgavas novada Izglītības pārvaldes
datiem, 2016./2017. mācību gadā mācības vispārizglītojošās skolās uzsākuši 750 bērni no daudzbērnu ģimenēm,
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
tādēļ saistošo noteikumu īstenošanai nepieciešami papildu
uz pašvaldības budžetu
pašvaldības budžeta līdzekļi 37 500 euro apmērā gadā;
3.2. lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas.
4.1. mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
tiesiskais regulējums, ir ap 750 personu gadā;
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums tieši neietekmē
teritorijā
uzņēmējdarbības vidi.
5.1. saistošos noteikumus piemēro Jelgavas novada Sociālais
dienests;
5. Informācija par administratīvajām
5.2. Jelgavas novada Sociālā dienesta lēmumu pabalsta
procedūrām
prasītājs var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
Izskatīti pašvaldībai adresēti privātpersonu iesniegumi par
6. Informācija par konsultācijām ar
atbalstu daudzbērnu ģimenēm.
privātpersonām
Konsultācijas ar Jelgavas novada audžuģimenēm.
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Z.Caune
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Fotogrāfijās iemūžina
Tējas namiņu
Jelgavas novada svētku
laikā apbalvoti fotokonkursa
«Elejas Tējas namiņš starp
mums» uzvarētāji un dalībnieki. Pirmo vietu deviņu
darbu konkurencē ieguva
Elejas bērnudārza grupiņas fotogrāfija «Jautrās
mārītes», kuru konkursam
iesūtīja Linda Liede.
«Rekonstruētais Tējas namiņš Elejas
parkā atjaunots salīdzinoši nesen, un
šajā laikā ļoti cītīgi strādājam pie Tējas
namiņa popularizēšanas, gan rīkojot
tajā dažādus tematiskus pasākumus, gan
piedāvājot namiņu kā laulāšanās vietu.
Arī fotokonkursa rīkošana ir viens no
instrumentiem, kas ļauj mums skaisto
vietu popularizēt arvien plašākam cilvēku lokam. Šāds konkurss tika rīkots
pirmo reizi, un visi deviņi iesniegtie
darbi bija gana atraktīvi un simpātiski.
Esam iecerējuši ideju par fotokonkursu
saglabāt un šādu bilžu iesūtīšanas akciju
rīkot arī turpmāk, katru gadu pamainot
konkursa tēmu,» norāda Jelgavas novada pašvaldības Tūrisma informācijas
punkta Elejā vadītāja Annija Marecka.
Jāpiebilst, ka fotokonkursa uzdevums

bija dalībniekiem iesūtīt atraktīvu un oriģinālu fotogrāfiju, kurā redzami cilvēki
uz Tējas namiņa fona.
1. vietu, pēc žūrijas vērtējuma,
ieguva fotogrāfija «Jautrās mārītes»,
ko iesniedza L.Liede, 2. vietu – Grietas Kasparinskas iesūtītā fotogrāfija
«Tējas laiks parkā», savukārt 3. vietu
– fotogrāfija «Mana mazā pils», kuru

iesniedza Zanda Zariņa.
Paralēli žūrijas vērtējumam par konkursā iesniegtajām idejām cilvēki varēja
balsot arī sociālajā tīklā «Facebook», un
tajā konkursa simpātiju balvu ieguva
jaunsargu foto «Tējas namiņa karavīri»,
ko iesniedza Jevgēnijs Bogatirjovs.
JNZ

Iesaistās nozīmīgā valsts mēroga izglītības projektā
Lai veiktu būtiskas pārmaiņas vispārējā, profesionālajā un interešu izglītībā,
Valsts izglītības satura centrs
2016. gada oktobrī uzsāka
ESF projekta «Kompetenču
pieeja mācību procesā» īstenošanu. Tajā iesaistījušās arī
divas mūsu skolas – Šķibes
pamatskola un Elejas vidusskola.
Projekta mērķis ir nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības
satura aprobāciju atbilstoši vispārējās
izglītības obligātā satura aprakstam un
mācību satura ieviešanu pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.
Kā informē Šķibes pamatskolas direktore Sandra Pluģe, 2016. gada nogalē
katrai no valstī esošajām pirmsskolas un
dažāda tipa vispārizglītojošajām skolām
bija iespēja pieteikt šajā projektā skolas
vadības un pedagogu grupas, aizpildot
detalizētu aptaujas anketu, kas apliecinātu gan konkrētās izglītības iestādes vēlmi
iesaistīties projektā noteikto mērķu realizācijā, gan mācību vides atbilstību, gan
izglītības programmu piedāvājumu, gan
skolēnu skaitu, gan iestādes darbinieku
motivāciju.
Atsaucoties aicinājumam, 101 pilsētas
un novada pašvaldība dalībai projektā
nominēja 235 izglītības iestādes.
Valsts izglītības satura centrs veica
atlasi, kā rezultātā divas Jelgavas novada
izglītības iestādes – Elejas vidusskola un
Šķibes pamatskola – 2017. gada martā
uzsāka dalību projektā.
Martā un aprīlī ir notikušas mācības
abu mūsu skolu vadības komandām,
ko veido skolas direktors un direktora
vietnieks izglītības jomā. «Mācībās

bija interesanti satikties ar kolēģiem,
sadarboties, veicot kopīgus uzdevumus.
Klausoties citus, bija iespēja izprast
savas iestādes stiprās un vājās puses un
citu izglītības iestāžu darba nianses,»
atzīst S.Pluģe, piebilstot – kā ieguvumi
minami arī izglītības iestāžu darbības
labās prakses piemēri, ko, veicot projekta
uzdevumus, var uzzināt; sadarbojoties
rodas interesantas idejas un iezīmējas
problēmu risinājumi. «Kā ieguvumu
novērtēju arī to, ka projekts veido
priekšnoteikumus saliedētākai izglītības
iestādes vadības komandas darbībai, kas
turpmāk veicinās darba produktivitāti.»
S.Pluģe spriež, ka izglītības sistēmā
ir problēmas gan mācīšanas pieejā, gan
mācību saturā. «Tāpēc uzskatu, ka ir
interesanti un nozīmīgi būt vieniem no
pirmajiem, kas var veikt jauninājumu
izmēģināšanu un ieviešanu. Lai praktiski
realizētu projekta mērķus, bija jāpiesaka
arī skolotāju komandas, kas mācīs dažādus mācību priekšmetus vieniem un
tiem pašiem skolēniem turpmāko divu
mācību gadu laikā.»
2017. gada vidū darbu uzsāks arī
trīs Elejas vidusskolas un viena Šķibes
pamatskolas pedagogu komanda. Projekta laikā skolotāji tiksies ārpus skolas,
lai kopīgi mācītos jaunas stratēģijas
mācību stundu plānošanā un mācību
sasniegumu vērtēšanā, palīdzot audzēkņiem attīstīt mūsdienām nepieciešamās
kompetences, piemēram, kritiski domāt,
sadarboties, patstāvīgi mācīties, prasmīgi,
mērķtiecīgi izmantot informācijas un
komunikāciju tehnoloģijas.
Skolotāju komandu uzdevums būs
regulāri sadarboties arī savās izglītības
iestādēs, gatavojot atklātās mācību
stundas, vērojot tās, analizējot to saturu.
Komandas dalībnieki, mainot mācīšanas

pieeju, mēģinās veidot produktīvāku
mācību procesu.
Tā kā skolotāji saņems arī jaunus metodiskos materiālus, viņu uzdevums būs
praktiskajā darbā izmēģināt un novērtēt
jaunizveidoto materiālu atbilstību projekta mērķiem un reālajām situācijām.
Aprobācijas rezultātā jārodas labās
prakses piemēriem, kā izglītības iestādēs
veidot un attīstīt skolotāju sadarbību,
organizēt mācību vidi tā, lai audzēkņi
vairāk darbotos praktiski, skolotājs
regulāri sekotu audzēkņu izaugsmei
un nodrošinātu atgriezenisko saiti, kas
skolēnam ļautu tālāk apgūt jauno.
Kopumā valstī profesionālās kompetences pilnveidē darbosies ap 6000
pedagogu.
Tā kā projekts tiks īstenots arī sadarbībā ar vairākām augstskolām, nākamie
pedagogi tiks gatavoti atbilstoši jaunajām
izglītības iestāžu audzēkņu izglītošanas
tendencēm.
No 2016. gada rudens projektā strādā
arī ekspertu grupas, veicot mācību un
metodisko līdzekļu izstrādi. Nozīmīgs
ieguvums projektā būs arī mācību līdzekļu izveide skolēniem ar garīgās un
citiem attīstības traucējumiem, dažādi
diagnostikas instrumenti.
«Noteikti varu apgalvot, ka projektā
iesaistītie pedagogi paplašinās savu redzesloku, iemācoties izmantot mūsdienu
bērniem un jauniešiem piemērotākas
mācību metodes. Kā ieguvumu redzu sadarbības veicināšanu starp skolotājiem,
bet, manuprāt, aktuāls paliek jautājums
par to, vai pats bērns un jaunietis būs gatavs izglītoties pa jaunam,» saka S.Pluģe.

Jelgavas novada Kultūras pārvalde (reģ.Nr.90009118031)
izsludina konkursu uz kultūras darba vadītāja(-as) amatu Elejas pagastā.
Galvenie amata pienākumi:
• nodrošināt Elejas saieta nama darbību;
• plānot, koordinēt un vadīt kultūras pasākumus saieta namā un Elejas pagastā;
• budžeta plāna sagatavošana apstiprināšanai, atbildība par tā izpildi;
• nodrošināt savā administratīvajā teritorijā kolektīvu darbību, kompetences ietvaros
sekmēt kolektīvu mākslinieciskā līmeņa izaugsmi, nodrošināt kolektīvu un to vadītāju
līdzdalību plānotajos novada, reģiona, valsts un starptautiskajos pasākumos;
• veidot starppagastu sadarbību kultūras aktivitāšu jomā Jelgavas novadā;
• sniegt pārskatu par savu darbību.
Prasības pretendentiem:
• darbības jomai atbilstoša vismaz 1. līmeņa augstākā akadēmiskā, augstākā
profesionālā izglītība;
• zināšanas un prasmes kultūras darba organizēšanā, precizitāte, augsta atbildības
izjūta;
• prasme uzstāties publikas priekšā;
• prasme strādāt patstāvīgi;

• labas datorprasmes;
• pozitīva attieksme pret cilvēkiem, komunikabilitāte.
Iesniedzamie dokumenti:
• profesionālās darbības apraksts (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
• motivācijas vēstule.
Pieteikšanās termiņš: 2017. gada 13. jūnijs
Darba uzsākšanas laiks: 2017. gada 23. jūnijs (vai vienojoties)
Darbavieta: Elejas saieta nams, Lietuvas iela 42, Eleja, Jelgavas novads, LV-3023
Darba laiks: summētais darba laiks (40 stundas nedēļā)
Darba līgums: uz nenoteiktu laiku
Pieteikuma vēstuli un iesniedzamos dokumentus (ar norādi «Kultūras darba vadītājs
Elejā») lūdzam iesniegt personīgi Jelgavas novada pašvaldības Personāla nodaļā 208.
kabinetā (2. stāvā), Pasta ielā 37, Jelgavā, LV-3001, vai sūtīt pa pastu vai e-pastu
kristine.beitane@jelgavasnovads.lv.
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Svētki aizvadīti: izvērtējot plusu ir vairāk nekā mīnusu
Elejas muižas parkā nosvinēti septītie Jelgavas novada svētki. «Visu rudeni lūdzām labu laiku, un tāds tas arī bija. Patiesībā labs laiks ir viens no priekšnosacījumiem, lai cilvēki vēlētos
iziet no mājām un apmeklēt pasākumu,» saka Jelgavas novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja Anita Liekna. Pēc provizoriskajiem datiem, šogad Novada svētkus visas dienas
garumā apmeklējuši apmēram 10 000 cilvēku. «Pēc pirmajām saņemtajām atsauksmēm var
teikt, ka apmeklētājiem svētki patika. Mēs šoreiz centāmies koncertprogrammu veidot tā, lai
cilvēkiem ar dažādām gaumēm būtu ko klausīties un viņi gūtu emocionālu baudījumu. Redzot,
kā uz katras grupas uzstāšanos mainās publika, varam secināt, ka šī iecere izdevās,» vērtē
A.Liekna. Jāatgādina, ka šajos Novada svētkos uzstājās Jelgavas pilsētas un novada jauniešu
bigbends ar solistiem Elzu Rozentāli un Ralfu Eilandu, Žoržs Siksna, Viktors Lapčenoks, grupa «Bermudu divstūris» un «Dzelzs vilks». Tāpat šoreiz bija viens pašvaldības pašdarbnieku
kolektīvu koncerts, pēc kura kolektīvu dalībnieki varēja pārģērbties un arī paši baudīt tālāko
svētku programmu.
«Vienmēr jau var būt labāk, bet, izvērtējot svētku norisi, plusu ir vairāk nekā mīnusu,» norāda Kultūras pārvaldes vadītāja. Piemēram, organizatori saņēmuši atsauksmi, ka svētkos
nav bijušas aktivitātes divgadīgam bērnam, tomēr A.Liekna uzskata, ka aktivitāšu bloks bija
daudzveidīgs gan ar aktīvām, gan ar radošām nodarbēm, tāpat bija vairākas piepūšamās
atrakcijas. «Tie ir svētki, kuros arī vecākiem un ģimenes locekļiem jādarbojas kopā ar bērniem,
lai visiem būtu interesanti un aizraujoši,» spriež Kultūras pārvaldes vadītāja. Viņa stāsta,
ka bija iecerēts arī cirka numurs, bet drošības apstākļu dēļ tas pēdējā mirklī atcelts – trupa
konstatējusi tehnisku kļūmi cirka telts konstrukcijā un nolēmusi pasākumā nepiedalīties, lai
neapdraudētu sevi un svētku apmeklētājus. «Kopumā ir patīkami, ka cilvēki grib darboties
un kaut ko radīt, tāpēc aktivitāšu bloks nākamgad varētu būt vēl plašāks,» norāda A.Liekna.
Jāpiebilst, ka šogad nebija svētku gājiena, bet tas aizstāts ar kopīgu foto, jo svētku devīze bija
«Mirklis laika rāmītī». Tieši tāpēc Elejas parka teritorijā bija izvietoti dažādi fotorāmji, mudinot
svētku apmeklētājus iemūžināt mirkļus. A.Liekna stāsta, ka šie rāmji arī turpmāk paliks Elejas
muižas parkā kā vides objekti, kas piesaista apmeklētāju uzmanību, tikai atsevišķiem rāmjiem
varētu tikt nomainīti dekori, lai tie būtu izturīgi arī rudens un ziemas sezonā.
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Sveicam
Jelgavas novada
iedzīvotājus dzīves
nozīmīgajās jubilejās!
Jūnijā – 70 gadi
Kuzmins Viktors, Elejas pag.
Zunde Dzintars, Elejas pag.
Sagalats Ivans, Glūdas pag.
Trepša Līga, Glūdas pag.
Vēdzele Jānis, Glūdas pag.
Vorobjovs Pavels, Glūdas pag.
Godenkova Cilina, Jaunsvirlaukas pag.
Mūrnieks Tālivaldis, Jaunsvirlaukas pag.
Fjodorovs Pjotrs, Kalnciema pag.
Kadajevska Veronika, Kalnciema pag.
Boroduško Ivars, Līvbērzes pag.
Kušņikova Gaļina, Līvbērzes pag.
Tartilova Dzintra, Platones pag.
Grasis Egons, Sesavas pag.
Locs Jānis, Sesavas pag.
Kalviškane Lūcija, Svētes pag.
Širēja Ārija, Valgundes pag.
Ābola Biruta, Vilces pag.
Laščenko Nikolajs, Vilces pag.
Pērkone Inta, Vilces pag.
Grigorjeva Ināra, Zaļenieku pag.
Ņikiforova Laima, Zaļenieku pag.

Jūnijā – 75 gadi
Skutele Ņina, Elejas pag.
Hauptmans Torbens, Glūdas pag.
Sāviča Skaidrīte, Glūdas pag.
Ozoliņa Ženija, Jaunsvirlaukas pag.
Ulasa Jeļena, Kalnciema pag.
Jakovļeva Gaļina, Lielplatones pag.
Vāsulis Jānis, Lielplatones pag.
Dargelis Staņislavs, Līvbērzes pag.
Gedola Anna, Līvbērzes pag.
Verze Jānis, Līvbērzes pag.
Dičpetris Elmārs, Platones pag.
Buķe Anna, Sesavas pag.
Vesere Olga, Sesavas pag.
Hāzenfusa Antonija, Svētes pag.
Ozols Valdis, Svētes pag.
Tolēns Gunārs, Valgundes pag.
Utkina Aija, Valgundes pag.
Lasmanis Eduards, Vilces pag.
Barone Mudīte, Vircavas pag.
Lasenberga Rita, Zaļenieku pag.

Šī gada Jelgavas novada svētku devīze bija
«Mirklis laika rāmīti», tāpēc Elejas parka
teritorijā bija izvietoti vairāki dekoratīvi
bilžu rāmīši, kurus svētku dalībnieki labprāt izmantoja fotosesijā.

Elejas muižas parka estrādē visas dienas garumā skanēja dziesmas
un tika izdejotas dejas. Jau no rīta uz skatuves kāpa bērni, jo šogad
Novada svētki bija apvienoti ar tradicionālajiem Bērnu svētkiem.
Tam sekoja novada skolēnu un pieaugušo pašdarbnieku kolektīvu
koncerts. Savukārt vakara daļā par baudu dvēselei rūpējās jauniešu
bigbends ar solistiem Elzu Rozentāli un Ralfu Eilandu, Žoržs Siksna,
Viktors Lapčenoks un citi mākslinieki, kas kopā ar viņiem izdziedāja
dziesmas par godu Noras Bumbieres jubilejai, kā arī grupa «Bermudu
divstūris» un «Dzelzs vilks». Vakara koncertu daļa tika veidota tā, lai
baudījums būtu dažādām gaumēm.

Smaidu sejās raisīja mīms, kurš gāja klāt
svētku dalībniekiem un mudināja viņus
uzņemt foto sudrabkrāsas rāmīti.

Jūnijā – 80 gadi
Mitkus Ina, Glūdas pag.
Peškure Janina, Glūdas pag.
Baranovska Anna, Jaunsvirlaukas pag.
Mļečko Edvards, Jaunsvirlaukas pag.
Krastiņa Jaņina, Kalnciema pag.
Ļeskova Valentīna, Kalnciema pag.
Markovs Pāvels, Kalnciema pag.
Maslobojeva Tamāra, Kalnciema pag.
Ribakova Irēna, Kalnciema pag.
Rozentāle Rita, Lielplatones pag.
Koroļova Anna, Līvbērzes pag.
Šeļikova Edīte, Svētes pag.
Zariņš Gunārs, Svētes pag.
Sīlis Juris, Valgundes pag.
Eihenbaums Aivars, Vilces pag.
Lāce Dzidra, Vilces pag.
Karele Valentīna, Vircavas pag.

Elejas Tējas namiņā bija iespēja iesaistīties radošā darbnīcā un dekupāžas tehnikā izgatavot
kaklarotu vai atslēgas piekariņu no korķa.
Sesavnieki Ineta un Deniss gatavoja kaklarotu
savai meitiņai Dārtai un atslēgas piekariņu.
Elejas Tējas namiņā ir pieejama arī suvenīru līnija,
ko veido Laila Šutine. Viņa stāsta, ka pieprasītākie ir
magnēti un grāmatzīmes. Uz suvenīriem atspoguļots
gan Tējas namiņš ziemā un vasarā, gan simbols no
namiņa griestu ornamenta.

Tējas namiņa pastāvīgajā ekspozīcijā ir Alda
Feldmaņa 2016. gadā radīts darbs – tas ir
bijušā ugunsdzēsēja dāvinājums.

Šī gada svētku jaunums bija mobilā virvju trase, kas guva lielu
piekrišanu – bērni un jaunieši bija ar mieru pat stāvēt rindā,
lai varētu izmēģināt spēkus trasē. 12 gadus vecā Kendija no
Platones un 11 gadus vecā Viviāna no Vircavas ir sportiskas
meitenes, kurām patīk piedzīvojumi. «Mums ļoti patika. Grūti
nebija, bet mazliet bailīgi gan,» pēc trases pievārēšanas apmierinātas atzina meitenes.
Vides gide no Jelgavas Sandra Galiņa piedāvāja sajūtu stūrīti «Sasildi
mani, saulīt!». Aktivitātes tajā vērstas uz attīrīšanās un sevis izzināšanas, miera gūšanas procesiem.
Viena no aktivitātēm bija izveidot
māju dzīvniekam, pie kura nāks
ciemiņi. Šo uzdevumu ar aizrautību
pildīja 13 gadus vecā sesavniece Samanta. «Man patīk veidot
rotaslietas, agrāk apmeklēju arī
floristikas pulciņu,» to, kāpēc mājas
izveidē izmanto lielākoties dabas
materiālus un pērlītes, pamato meitene. «Šādā veidā mēs mācāmies
tikt galā ar dusmām un bēdām un
raisām prieku un saspēli,» sajūtu
stūrīša nozīmi skaidro vides gide.

Jelgavas Tautas gleznošanas studijas dalībniece Mairita Zvirgzdiņa
Elejas muižas parkā ieradās jau pulksten 10.30, lai uzgleznotu Tējas namiņu. «Šis parks un koki mani iedvesmo. Agrāk, kad te braucu, redzēju
pamesto namiņu, un man bija sapnis, ka to sakārto. Nu sapnis piepildījies – Tējas namiņš ir atjaunots,» stāsta māksliniece. Viņa atklāj, ka
gleznot dabā viņai patīk un cilvēki, kas
svētku laikā apmeklēja Tējas namiņu,
nebūt netraucēja, drīzāk iedvesmoja.
«Šo darbu plānoju uzdāvināt Medemu
dzimtas baronesei jeb Tējas namiņa
vadītājai, kas šodien staigā pa parku,
vai arī tas tiks izsolīts kādā izsolē,» spriež
M.Zvirgzdiņa.
Kalnciema pagasta vidusskolas
stendā bija iespēja izgatavot koka
mašīnu un piedalīties automodelisma sacensībās. Skolā darbojas automodelisma pulciņš, un tā vadītājs
Jānis Stankevičs teic, ka šajā mācību
gadā pulciņu apmeklējuši apmēram
14 skolēni. «Šajā mācību gadā esam
piedalījušies četrās sacensībās un
visās vai nu uzvarējuši, vai izcīnījuši
godalgotas vietas,» norāda pulciņa
vadītājs.

Jau vairākus gadus Novada svētkos sevi popularizē Zaļenieku
komerciālā un amatniecības vidusskola, stāstot un rādot skolā
apgūstamās profesijas: automehāniķa, restauratora asistenta,
mūrnieka, pavāra, klientu apkalpošanas speciālista, augkopības tehniķa, elektrotehniķa. Tas tika uzticēts pašiem skolas
audzēkņiem, jo viņi vislabāk var pastāstīt par mācību procesu un interesanto, ko apguvuši, mācoties
profesiju. Lielākie stenda
apmeklētāji varēja izmēģināt praktiskas lietas, bet
mazākie – zīmēt un krāsot.
Svētku apmeklētājiem
bija iespēja apskatīt arī
zemessargu transportu, ieročus un ekipējumu, pamēģināt šaut un
pakustēties ekipējumā.
Interesi par vīru lietām
izrādīja divpadsmitgadīgie Adrians, Juliāns,
Kristens un piecgadīgais
Rinalds Aleksis.

Jūnijā – 85 gadi
Gronska Anna, Glūdas pag.
Oļševska Olga, Kalnciema pag.
Romanova Klavdija, Kalnciema pag.
Kaminskis Visvaldis, Līvbērzes pag.
Kožemjako Genuefa, Līvbērzes pag.
Trubača Lūcija, Sesavas pag.

Jūnijā – 90 gadi
Kotoviča Vanda, Platones pag.
Jakutoviča Marija, Vircavas pag.
Spalva Smaida, Zaļenieku pag.

Jūnijā – 96 gadi
Markulis Aleksandrs, Kalnciema pag.

Jūnijā – 97 gadi
Auziņa Emīlija, Vircavas pag.
Dati apkopti uz 29.05.2017.
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Novadā grib
piedāvāt
brīvdabas kino
Trīs jaunieši izveidojuši komandu, lai startētu Latvijas
jauniešu biznesa ideju konkursā «Radām novadam».
Viņu iecere ir piedāvāt
Jelgavas novada iedzīvotājiem brīvdabas kino.
«Mūsu biznesa ideja ir attīstīt
brīvdabas kino Jelgavas novadā. Tas
neatrastos konkrētā vietā, bet gan
katru nedēļas nogali citā Jelgavas novada pagastā, tādējādi ikvienam būtu
iespēja apmeklēt kino, jo daudziem
cilvēkiem nav iespējas aizbraukt uz
kinoteātri Rīgā. Biļetes cena varētu
būt no 2 līdz 4 eiro, piedāvājot arī
ģimenes biļetes. Seansi tiktu rīkoti gan
bērniem, gan pieaugušajiem un kādā
konkrētā tematikā. Tā kā laiks vasarā
ir neprognozējams, ir doma kino rādīt
lielā teltī, bet ziemas periodā to varētu
demonstrēt skolās, jauniešu centros,
kultūras namos. Tā būtu lieliska iespēja gan bērniem, gan pieaugušajiem
pavadīt laiku ģimenes vai draugu
lokā,» ideju atklāj viens no komandas
pārstāvjiem elejnieks Alens Logins,
kurš šobrīd mācās Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijā. Vēl komandā ir elejniece
Anete Nekraša, kura Latvijas Universitātē studē biznesa vadību, un Alena
skolasbiedre Elīna Antēna.
Par sevi jaunieši saka tā: «Mēs visi
esam ļoti aktīvi, radoši un mērķtiecīgi,
kas, mūsuprāt, ļaus mums sasniegt
mērķus. Mūsu komandas sauklis ir
«Ar maziem solīšiem – uz lieliem mērķiem», un cerams, ka šis sauklis mums
palīdzēs sagādāt Jelgavas novadam un
Latvijai dāvanu simtgadē.» Komandai
līdz oktobrim jāizstrādā rīcības plāns,
aprakstot savu biznesa projektu, ko
tā plāno īstenot līdz konkursa noslēgumam – 2018. gada novembrim.
Oktobrī rīcības plānu prezentēs visas
komandas un tiks paziņoti konkursa
pirmā posma fināla uzvarētāji. Šobrīd
iniciatīvai pieteikusies 61 komanda,
bet no Jelgavas novada šie jaunieši
ir vienīgie.
Konkursa mērķis ir dot iespēju sevi
apliecināt talantīgiem un uzņēmīgiem
Latvijas jauniešiem, izstrādājot un
īstenojot dažādus biznesa projektus
Latvijas novados. Konkursā jauniešu
komandām ir jārada pēc iespējas lielāka ekonomiskā vērtība, radot jaunas
darbavietas, piesaistot investīcijas,
vienlaikus veicinot ekonomisko un
sociālo attīstību novados. Konkursu
organizē biedrība «Radām novadam»,
tas tiek īstenots projektā «Erasmus+:
Jaunatne darbībā» un par Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam
valsts budžeta finansējumu.

PAGASTU ZIŅAS

Valgundē atjauno
Meža ielas posmu

«Pirms gada nolēmām, ka Baltā
galdauta svētkos būsim dabā. Šogad
pārgājiena galamērķis nebija tālu
– piecus kilometrus attālās pirmā
Valsts prezidenta Jāņa Čakstes mājas
«Auči»,» stāsta Staļģenes vidusskolas
Klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītāja un vēstures un sociālo
zinību skolotāja Silvija Saleniece.
Pārgājienā devās 1. – 9. klašu skolēni.
Pārgājiens ne tikai saliedē kolektī-

19. jūnijā no pulksten 10 līdz 17
Kalnciemā, Lielupes ielā 27, pie
sociālās aprūpes centra, varēs
izmantot mobilās diagnostikas
pakalpojumus. Tur tiks piedāvāta
mamogrāfija (ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli
– bez maksas, ar ģimenes ārsta
nosūtījumu – 2,85 eiro, bez nosūtījuma – 20 eiro), rentgens plaušām,
locītavām u.c. (bez nosūtījuma,
viena projekcija – 6,50 eiro), D
vitamīna noteikšana (cena – 4,50
eiro). Pacienti tiks pieņemti pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties var
pa tālruni 25431313. Pakalpojumu
nodrošina «MFD veselības grupa».

ELEJĀ UN KALNCIEMĀ
Novērtē
ugunsdzēsēju darbu

Valgundes pagastā 18.
maijā uzsākti Meža ielas posma asfaltēšanas
darbi, informē Valgundes
pagasta pārvalde.
Ielas posma atjaunošanai piesaistīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi un pašvaldībai
piešķirta valsts budžeta dotācija.
«Projekta realizācija iespējama,
pateicoties SIA «Zemgales tehnoloģiskais centrs», kas uzņēmās līdzatbildību, apliecinot, ka pēc projekta

realizācijas palielinās darbavietu
skaitu uzņēmumā,» norāda Valgundes pagasta pārvaldes vadītāja Maija
Lasmane.
Paredzēts pārbūvēt Meža ielas
infrastruktūru 0,650 kilometrus garā
posmā no Vērpju ielas līdz uzņēmumam «Zemgales tehnoloģiskais
centrs», uzklājot asfalta segumu
atbilstoši mūsdienu kravu slodzēm.
Darbus veic iepirkuma procedūrā
izraudzītais būvnieks SIA «Ceļu
būvniecības sabiedrība «Igate»».
«Būvdarbu laikā iespējami satik-

smes apgrūtinājumi un pagaidu neērtības, tādēļ lūdzam būt iecietīgiem
un saprotošiem,» tā M.Lasmane,
gadījumos, ja radušies jautājumi vai
ierosinājumi, aicinot zvanīt pagasta
pārvaldes Saimniecības daļas vadītājam Andrim Krastiņam pa tālruni
26409183.
Meža ielas posms tiks sakārtots, realizējot projektu
Nr.3.3.1.0/16/I/009 «Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā,
1. kārta».

Vilces pagasta aktualitātes
Vilces pagasta pārvalde informē par aktualitātēm
pagastā. «Vasara ir laiks, kad īpaši pievēršam uzmanību sava pagasta teritorijas sakopšanai, tāpēc
atgādinām mazdārziņu nomniekiem, ka dārziņu
teritorijām jābūt sakoptām, zaru kaudzēm – novāktām. Atcerieties, ka mazdārziņos nav atļauts stādīt
kokus un krūmus, veidot dzīvžogus, kā arī būvēt
lapenes, nojumes!» informē pagasta pārvaldes vadītāja Anda Duge.
Tāpat Vilces pagasta pārvalde
aicina iedzīvotājus sekot līdzi pagasta objektiem, kas tiek pārdoti
izsolēs. Šī informācija pieejama
Jelgavas novada pašvaldības mājaslapas www.jelgavasnovads.lv
sadaļas «Pašvaldībā» apakšsadaļā

«Izsoles». Pagasta pārvaldes vadītāja norāda, ka tuvāko izsoļu
objekti būs dzīvoklis Austrumu ielā
5 – 9 un «Mūra dzirnavas» (māja
ar zemi). Detalizēta informācija,
tostarp par izsoles norises laiku,
pieejama pašvaldības mājaslapā.

Savukārt pārceltais pakalpojumu
punkts Skolas ielā 8 aicina iedzīvotājus izmantot veļas mazgāšanas un
šuvējas pakalpojumus. Joprojām
tiek meklēts frizieris, manikīra
speciālists un citu pakalpojumu
sniedzēji, kas vēlētos piedāvāt savus pakalpojumus šī punkta telpās.
4. maijā Vilces pagastā iestādīti
pirmie četri ozoli Latvijas simtgadei, bet par godu šim vērienīgajam
notikumam Vilcē taps arī Simtgades parks. «Šobrīd top parka
ainavas projekts. Parks tiks veidots
ap Vilces muižas kalpu māju. Plānotais realizācijas laiks ir 2018.
gads,» norāda A.Duge.

Patriotismu stiprina, svinot Baltā galdauta svētkus
Arvien biežāk tiek runāts
par to, ka jaunajai paaudzei trūkst cieņas pret
vēsturi, valsti un vecākiem,
tāpēc lielāka uzmanība
tiek pievērsta patriotiskajai audzināšanai. Staļģenes vidusskolā skolēnu
patriotismu pamatskolas
klašu skolēnos raisa, kopā
svinot Baltā galdauta svētkus mūsu valstij nozīmīgā
dienā – 4. maijā, Latvijas
Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienā.

KALNCIEMĀ
Būs pieejami medicīnas
pakalpojumi

vu, bet arī māca sadalīt pienākumus,
jo, piemēram, devītie uz ugunskura
vārīja skābeņu zupu un vadīja sporta
stafetes – paldies 9.a klases skolniekiem Dāvidam Lazdiņam, Markusam
Orlovam, Oļģertam Čeksteram.
Sportošana mijās ar viesošanos prezidenta mājās, apskatot ekspozīciju
un klausoties Inetas Freimanes stāstījumu par Jāņa un Justīnes Čakstu
deviņu bērnu likteni. «Viņu gaitas
un «Auču» māju stāsts ļauj ielūkoties
visos svarīgākajos 20. gadsimta vēstures notikumos – savas saimniecības
izveidošanā, izsūtīšanā, bēgļu gaitās,
māju atgūšanā un sakopšanā,» norāda S.Saleniece. «Aučos» Staļģenes
skolas kolektīvu sagaidīja J.Čakstes mazmazmeita Kristīne Čakste,
kura vasaras pavada dzimtas mājās.
Pateicībā par sirsnīgo uzņemšanu
skolas kolektīvs uzdāvināja ābelīti,
ko arī Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji
Anete Tukule un O.Čeksters iestādīja
jaunajā ābeļdārzā, kas tiek atjaunots
pie «Aučiem».
Protams, Baltā galdauta svētki

nav tikai izklaide. Pasākumam ir arī
izglītojoša nozīme. «Dienu pirms
pārgājiena skolā klājot Balto gald
autu, domājām, kuri ir tie dārgumi,
kas Latviju dara īpašu mūsu un visas
pasaules acīs, – lietas, vietas, cilvēki.
Kas ir tās vērtības, kuras ir nezūdošas
mūsu apziņā, dodot spēku, mieru
un pārliecību,» stāsta skolotāja. Par
to domāja klašu kolektīvi. 1.a klase
«zemei, kurā dzima, dzīvo un dzīvos»,
vēlēja ticību, cerību un mīlestību; 2.a
klases skolēniem svarīga bija draudzība; 3.a klase runāja par ģimeni;
5.a klasei liela vērtība ir tautastērps,
lai varētu godam tautas dejas nodejot
un dziesmas izdziedāt; 6.a klase pieminēja mūsu bagātību mālu un brīnišķīgos traukus, kas no tā top; 4.a un 6.b
klases skolēni atgādināja par senajām
zīmēm – akmenī kaltām, ieaustām,
ieadītām, kokā grebtām – un to spēku, sargājot sevi, mājokli un saimi, kā
dāvanu pasniedzot koka svečturi ar
iededzinātām rakstu zīmēm; 7.a klase
izveidoja Valsts prezidentu portretu
galeriju – ar domu, cik svarīgi mūsu

valstij ir cilvēki; dabas skaistumu
Latvijā, it sevišķi mežus, kā vērtību
atzina 8.a un 8.b klases skolēni; par
mīlestību un grāmatu runāja 9.a klases pārstāvji. S.Saleniece norāda, ka
emocionālie skolēnu stāsti radīja īpašu sajūtu un saliedēja. Īpašu paldies
viņa saka 5.a klases skolēniem Unai
Mitkevičai, Viktorijai Kaminskai un
Mārim Zemrūķim, kuri palīdzēja
pasākuma vadīšanā.

Atzīmējot Latvijas ugunsdzēsības
152. gadadienu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(VUGD) Zemgales reģiona brigādes
darbinieki saņēmuši apbalvojumus.
VUGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļa akcentē, ka
apbalvojumus saņēmuši arī Elejas
un Kalnciema posteņa uguns dzēsēji. VUGD pateicība izteikta
VUGD Jelgavas daļas Elejas posteņa ugunsdzēsējam glābējam
(autovadītājam) kaprālim Gatim
Grandbergam, savukārt VUGD
Zemgales reģiona brigādes pateicība – Jelgavas daļas Kalnciema
posteņa komandierim leitnantam
Artūram Rožkovam, Jelgavas daļas
Elejas posteņa vada komandiera
vietniekam virsseržantam Dmitrijam Bobriševam un Jelgavas daļas
Elejas posteņa ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam) seržantam
Kasparam Sīlim.

PLATONĒ
Mēģina piekukuļot
policistu

Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvalde informē, ka 15. maijā
pulksten 15.50 Jelgavas novada Platones pagastā ceļa posmā
Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža tika
apturēta automašīna «Audi 6», kuru
vadīja 1981. gadā dzimis vīrietis.
Policisti vīrieša izelpā konstatēja
4,85 promiļu reibumu. Lai netiktu
saukts pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā, autovadītājs mēģināja
policistam piedāvāt 50 eiro lielu
kukuli. Autovadītājam noformēts
administratīvā pārkāpuma protokols, kā arī uzsākts kriminālprocess
par kukuļdošanu.

ELEJĀ
Viesojas Medemu
dzimtas pēctece

«Ir lieliska sajūta, apciemojot šo
brīnišķīgo vietu, kur mana dzimta
dzīvojusi ilgus gadus. Esam pateicīgi, ka Tējas namiņš ir atjaunots!»
šāds ieraksts kopš 25. maija rotā
Elejas Tējas namiņa viesu grāmatu.
To ierakstīja Elejas muižas pēdējā
īpašnieka grāfa Paula Heinriha Petera Teodora fon Medema mazmeita Gerharda fon Hoiningena-Hīne
no Vācijas.
Elejā viesojās un atjaunoto Tējas
namiņu Gerharda fon Hoiningena-Hīne apciemoja kopā ar vīru un
meitu. Kādreizējo dzimtas īpašumu
pēdējo reizi viņi apmeklēja 1989.
gadā. «Kad Medemu pēcteči šeit
bija pēdējo reizi, Tējas namiņš
vēl bija pelēks un necils, savukārt
muižas ēkas – teātris un muižas
pārvaldnieka dzīvojamā māja –
salīdzinoši labā stāvoklī. Šobrīd
situācija ir mainījusies, tāpēc viesi
veltīja atzinīgus vārdus par sakopto
parku un Tējas namiņa izglābšanu,
kā arī bija priecīgi par dzirdētajiem
tālākajiem parka attīstības plāniem,» stāsta Elejas Tējas namiņa
vadītāja Annija Marecka.
Jāpiebilst, ka 1992. gadā izdots
katalogs «Elejas pils», kurā atspoguļota Elejas pils vēsture, un tā
izveidē piedalījās arī Gerharda fon
Hoiningena-Hīne, daloties ar informāciju un fotogrāfijām no ģimenes
arhīva. Šis katalogs ir galvenais
informācijas avots par Elejas muižas
agrāko dzīvi.

PAGASTU ZIŅAS
LĪVBĒRZĒ
Noslīcis cilvēks

27. maijā pulksten 19.51 ugunsdzēsēji glābēji Jelgavas novada Līvbērzes pagasta Tušķos no Svētes upes
izcēla noslīkušu cilvēku, kuru nodeva
Valsts policijas darbiniekiem. Policija
informē, ka noslīkušais vīrietis dzimis
1958. gadā. Par notikušo ir uzsākts
kriminālprocess pēc Krimināllikuma
13. nodaļas – Noziedzīgi nodarījumi
pret personas veselību – un nozīmēta ekspertīze, lai noteiktu nāves
iemeslu.

2017. gada jūnijs

Pagasta svētkus papildinās
retro motocikli

7

Lielplatones
muižai
būs sava
suvenīru
līnija
Domājot par Lielplatones
muižas apmeklētājiem šajā
tūrisma sezonā, pašvaldība
ir izsludinājusi konkursu un
aicina ikvienu radīt savu
oriģinālsuvenīru, ko muižas
apceļotāji varēs iegādāties
jaunizveidotajā suvenīru
telpā.

VALGUNDĒ
Veido bērnu ansambli

Informācijas, kultūras un sporta
centrs «Avoti» aicina pieteikties jauna
bērnu ansambļa «Zvaniņš» dalībniekus vecumā no 5 līdz 16 gadiem.
Pieteikšanās pa tālruni 27562157
(Marita Sondore) vai 28612076
(Egija Šuneiko). Pirmā ansambļa
nodarbība plānota 11. septembrī
pulksten 18 «Avotu» Mazajā zālē.

LĪVBĒRZĒ
Pagasta svētkus
veidos kopā

22. jūlijā tiks svinēti 12. Līvbērzes
pagasta svētki, un pagasta pārvaldes
vadītāja Ruta Medne aicina ikvienu
pagasta iedzīvotāju iesaistīties. «Šobrīd aktīvi gatavojamies svētkiem
un plānojam aktivitātes, bet ir jau
zināms, ka viena no svētku daļām
būs «brīvā skatuve» – pašu pagasta
iedzīvotāju veidots koncerts, tāpēc
līvbērznieki aicināti pieteikt savus
priekšnesumus, ar kuriem vēlētos
pārsteigt citus Pagasta svētkos,»
norāda R.Medne. «Brīvā skatuve»
plānota svētku dienā no pulksten 16
līdz 17.45. Priekšnesumus var pieteikt līdz 10. jūlijam kultūras namā
«Līvbērze» (tālrunis 26574144).
Kas tie par svētkiem bez svētku
tortes?! Svētku organizatori aicina
pieteikties kūku cepējas aktivitātei
«Kūka pagastsvētkiem!», norādot,
ka varēs saņemt sponsora atbalstu
produktu iegādei. R.Medne akcentē,
ka labākās kūkas gan pēc iedzīvotāju, gan profesionālā vērtējuma
saņems balvas.
Starptautisks uzņēmums
«Dinex Latvia»
(reģ.Nr.40003468507),
kas darbojas automobiļu industrijā – ražo izplūdes sistēmas kravas
mašīnām, autobusiem un industriālajiem spēkratiem –,

aicina savai komandai
pievienoties metinātājus(-as)
un atslēdzniekus(-ces).
Prasības pretendentiem: vēlme
strādāt, mācīties un paaugstināt
kvalifikāciju; spējas pildīt amata
pienākumus nestandarta situācijās;
vēlama darba pieredze līdzvērtīgā
amatā; vēlama atbilstoša izglītība.
Uzņēmums piedāvā: apmācību
un iespēju mācīties patstāvīgi; konkurētspējīgu atalgojumu un labus
darba apstākļus; darbu mūsdienīgā,
ātri augošā uzņēmumā ar izaugsmes
iespējām; sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu.
Darba vieta: Rubeņu ceļš 58, «Raubēni», Ozolnieku novads. Ir iespēja
dzīvot darbinieku dienesta viesnīcā
(bez maksas).
Interesenti aicināti sūtīt CV un pieteikuma vēstuli ar norādi «Atslēdznieks» vai «Metinātājs» pa e-pastu
darbs@dinex.lv. Tālrunis informācijai
– 63020200, 26849467.

Foto: no Lāču ģimenes arhīva

22. jūlijā Jelgavas novadā
pirmo reizi norisināsies
retro motociklu orientēšanās sacensības «Pa barona pēdām». Tās organizēs
Lāču ģimene no Vircavas
pagasta, tāpēc starts un
finišs paredzēts Vircavas
muižā. Jāpiebilst, ka pasākums sakrīt ar Vircavas
pagasta svētkiem, kas arī
notiks 22. jūlijā, informē
Vircavas pagasta pārvaldes vadītāja Rita Borščevska.
Lāču ģimenes aizraušanās un
vaļasprieks ir antīko lietu kolekcionēšana, restaurēšana un lietošana.
Viņi katru gadu uzfrišina savus retro
motociklus, lai piedalītos kādā no
Latvijas retro tehnikas rallijiem, bet
šogad nolēmuši pasākumu rīkot paši.
«Šoreiz pašiem piedalīties braucienā
laikam nesanāks, bet tas nekas – ir

priekšmeti ir teju visur: sievas Agneses dārzā motocikls kalpo par puķupodu, puķudobēs iekomponēta arī
veca armijas raķetei līdzīga iekārta,
dvīņu Teo un Leo rotaļu laukumā
centrālais objekts ir pirātu kuģis,
kas uzbūvēts uz milzīga katamarāna,
bet kolekcijā ir arī veco laiku automašīnas, seni zirgu rati un, protams,
motocikli. Artūrs lēš, ka saliktā un
nesaliktā veidā viņa kolekcijā ir vairāk nekā 30 motociklu, no kuriem
vecākais ir 1949. gada «IŽ 350»
bez blakusvāģa. Ģimenes sapnis ir
pašiem savs muzejs: «Ja kāds iedotu
telpas, tās piepildīt ar vēsturi būtu
tīrais nieks!» Jāpiebilst, ka Lāču ģimene Vircavā dzīvo no 2009. gada un
pārcēlās uz turieni no Rīgas. Artūrs
pēc profesijas ir datoriķis un ikdienā
mēro ceļu uz darbu galvaspilsētā.
R.Borščevska norāda, ka arī Vircavas pagasta svētki plānoti retro
noskaņā. Svētki noslēgsies ar zaļumballi, kurā spēlēs grupa «Liepavots».

Ainis Dzalbs – viens no
labākajiem ģimenes ārstiem valstī
Nacionālais veselības
dienests (NVD) veicis
ikgadējo ģimenes ārstu
darbības novērtēšanu par
darbu 2016. gadā atbilstoši noteiktajiem darba kvalitātes kritērijiem.
Visus kritērijus izpildījuši
vien astoņi ģimenes ārsti
Latvijā, un viņu vidū ir arī
Jaunsvirlaukas pagasta
Staļģenes ģimenes ārsts
Ainis Dzalbs.
«Ģimenes medicīna ir viena no
svarīgākajām medicīnas nozarēm,
tā nodrošina pacientu primāro veselības aprūpi un ir vienīgā nozare,
kas praktiski darbojas profilaktiskajā jomā,» uzskata A.Dzalbs.
Viņš skaidro, ka ģimenes medicīnu
raksturo ilgtermiņa attiecības ar

Maijā no mums aizgājuši...
Feona Jodvaļķe, Valgunde
(16.08.1935. – 01.05.2017.)
Milda Vainilavičene, Sesava
(20.03.1922. – 02.05.2017.)
Alberts Petkevičs, Platone
(04.09.1938. – 03.05.2017.)
Imants Buķis, Vircava
(05.07.1938. – 05.05.2017.)
Austra Grūba, Vilce
(08.11.1927. – 06.05.2017.)
Stasis Jonaitis, Valgunde
(27.11.1944. – 06.05.2017.)
Pēteris Švirksts, Platone
(09.08.1930. – 08.05.2017.)
Vitauts Janevics, Svēte
(19.01.1936. – 11.05.2017.)
Dominika Čerkasova, Kalnciems
(07.01.1929. – 11.05.2017.)
Valeriana Liepa, Kalnciems
(08.01.1929. – 11.05.2017.)
Jānis Marukevičs, Sesava
(02.04.1957. – 12.05.2017.)

jau vēl citi pasākumi, kuros varēsim
iesaistīties kā dalībnieki,» norāda ģimenes galva Artūrs Lācis, piebilstot:
pasākumu rīkot nolēmis tāpēc, ka
mūspusē nekā tāda nav. Arī datums
nav izvēlēts nejauši: «Pagasta svētku laikā ir iespēja piesaistīt vairāk
cilvēku.»
Artūrs stāsta, ka pirms starta
paredzēti paraugdemonstrējumi
vircavniekiem, bet pēc tam brauciena
dalībnieki dosies ceļā. «Plānots, ka
orientēšanās sacensību laikā antīko
spēkratu īpašnieki piestās katrā
Jelgavas novada muižā, lai atrisinātu
kādu muižas saimnieku sarūpētu
uzdevumu vai mīklu. Lai muižu apmeklētāji varētu aplūkot un fotografēt retro spēkratus un to īpašniekus,
visiem būs viens maršruts,» norāda
organizators. Motocikli ceļā dosies
pa šādu maršrutu: Vircava–…–Eleja–….–Vircava. Kopējā distance būs
apmēram 140 kilometrus gara.
Lāču mājās tehnika un antīki

Jānis Vessers, Platone
(26.05.1947. – 15.05.2017.)
Atis Kulbergs, Zaļenieki
(31.08.1956. – 19.05.2017.)
Jānis Jēģeris, Zaļenieki
(16.09.1939. – 19.05.2017.)
Rima Romanova,
Kalnciems
(23.03.1962. – 20.05.2017.)
Edgars Šeļikovs, Svēte
(08.08.1938. – 22.05.2017.)
Irēna Simsone, Svēte
(20.01.1939. – 22.05.2017.)
Juris Grinbergs, Zaļenieki
(09.04.1958. – 22.05.2017.)
Austra Bite, Valgunde
(28.11.1918. – 23.05.2017.)
Harijs Strods, Līvbērze
(01.05.1982. – 25.05.2017.)
Gaļina Grigorjeva,
Kalnciems
(15.03.1947. – 25.05.2017.)

pacientu, kas balstās uz savstarpēju
cieņu, sadarbību, uzticēšanos un
kopīgu problēmu risinājumu. «Ģimenes ārsta, kā arī praksē strādājošo
ārsta palīgu un medicīnas māsu
uzdevums ir nodrošināt pacientu
aprūpi, uzlabojot dzīves kvalitāti,
mazinot saslimšanas vai hroniskas
slimības paasinājumu risku. Globāli
ģimenes medicīnas pamatuzdevums
ir profilaktiskais darbs, kas ietver
sevī pacientu izglītošanu, vakcināciju un vēža agrīnas diagnostikas
(skrīninga) programmu īstenošanu,»
norāda ārsts.
Viņš Staļģenē darbu uzsāka 2013.
gadā. «Redzējām nepieciešamību
maksimāli intensīvi izglītot pacientus profilaktiskajā jomā – gan par
asinsspiediena, diabēta, paaugstināta holesterīna ārstēšanas nepieciešamību, kas ir galvenie sirds asinsvadu
slimību – infarkta un insulta – cēloņi,
gan par agrīnu onkoloģisku saslimšanu diagnostiku, nodrošinot mobilo
mamogrāfiju un veicot resnās zarnas
vēža skrīningu noteiktām vecuma grupām,» par paveikto stāsta
A.Dzalbs, piebilstot, ka 2016. gadā
viņa ārsta praksē izpildīti visi 13
NVD izvirzītie kvalitātes kritēriji.
«Veicot šos profilaktiskos pasākumus, mēs, protams, neredzam tūlītēju rezultātu, mēs patērējam daudz
laika, skaidrojot šo izmeklējumu un
darbību nozīmi, un mēģinām pārliecināt pacientus par to lomu veselības
saglabāšanā ilgtermiņā,» tā ārsts,
sakot paldies prakses ārsta palīdzēm
Andrai un Vitai, kuras organizē gan
prakses, gan profilaktisko darbu,

informē pacientus par profilaktiskajiem izmeklējumiem, nodrošina
un uzrauga vakcināciju. Paldies viņš
saka arī visiem pacientiem, kuri ieklausās mediķu padomos un rūpējas
par savu veselību.
Jāpiebilst, ka A.Dzalbs strādā arī
Rīgas Stradiņa universitātē (RSU),
kur vada nodarbības studentiem
par ģimenes medicīnas lomu un
iespējām profilaktiskajā darbā primārajā veselības aprūpē, kā arī apmāca ārstus rezidentus – A.Dzalba
ģimenes ārsta prakse ir pieteikta
kā mācību vieta RSU studentiem,
lai viņi apgūtu praktiskās iemaņas
internajā medicīnā un ķirurģijā, kā
arī māsu darbā.
NVD kopumā izvērtēja 1278
ģimenes ārstu, kuri pagājušajā gadā
snieguši valsts apmaksātus veselības
aprūpes pakalpojumus, pilnu gadu
bijuši līgumattiecībās ar NVD un nav
tikuši aizvietoti, darbu. Vērtēti tiek
tādi ģimenes ārstu darba kvalitātes
kritēriji kā profilakses īstenošana,
bērnu aprūpe, hronisko pacientu
aprūpe, praksē reģistrēto pacientu
dalība valsts organizētajās vēža
agrīnās diagnostikas pārbaudēs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta izsaukumu skaits pie ģimenes ārsta pacientiem, ja izsaukuma
rezultātā pacients nav ticis ievietots
slimnīcā, kā arī ģimenes ārsta veikto
manipulāciju daudzveidība.
Kvalitātes kritēriji tika ieviesti
2013. gadā, lai pilnveidotu ģimenes
ārstu prakšu darbu, kā arī motivētu
ārstus aktīvāk iesaistīties pacientu
profilaksē un aprūpē.

Jaunā Lielplatones muižas Tūrisma
informācijas centra vadītāja Ingūna
Pranka stāsta, ka Lielplatones muiža
šogad iesaistījusies Latvijas Piļu un
muižu asociācijas pēc septiņu gadu
pārtraukuma atjaunotajā akcijā, kas
mudina tūristus apceļot un iepazīt
savas valsts pilis un muižas, tāpēc
nolemts izveidot suvenīrus, ko muižas
viesi varētu iegādāties par piemiņu
un kas vienlaikus kalpotu kā muižas,
pagasta un novada reklāma. Idejas
var iesniegt līdz 16. jūnijam, sūtot pa
e-pastu lielplatones.muiza@jelgavas
novads.lv. Ar konkursa nolikumu
var iepazīties pašvaldības mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv. Rezultāti tiks
paziņoti 30. jūnijā.
Vēl, gatavojoties tūrisma sezonai,
Lielās talkas laikā pretim muižas dārznieka namiņam izveidots simbolisks
ziedu dārzs, tāpat iestādītas liepas,
kas vizuāli pagarina skaisto Mīlestības
aleju. Apmeklētāji tiek piesaistīti, arī
rīkojot muižā dažādus pasākumus.
«Šogad ir notikuši jau vairāki pasākumi,
piemēram, vēsturisko deju kolektīva
«Senvedere» teatrāli muzikālais uzvedums «Reiz Šēnverderes muižā…», kas
šovasar būs skatāms gan Lielplatones
muižā, gan arī kaimiņu pagastos. Tāpat
ar svinīgu ceremoniju, kurā tika lasīta
gan dzeja, gan epifānijas, tika noslēgta
kāzu kleitu izstāde, kas muižā bija kopš
februāra,» ieskicē I.Pranka.
I.Pranka par Lielplatones muižas
Tūrisma informācijas centra vadītāju
sāka strādāt martā, un viņai ir vīzija,
kā popularizēt Lielplatones muižas
vārdu plašākā mērogā. «Ikviena tūrisma objekta galvenais uzdevums,
protams, ir piesaistīt tūristus, klientus,
sponsorus un padarīt objektu populāru
un iecienītu. Viena no manām idejām,
kā to sasniegt vislabāk, ir triju komponentu apvienojumā – foto, apraksts
un sociālie tīkli. Mūsdienās, kad viss ir
tik virtuāls un ir tik daudz iespēju, kā
nodot pasaulei savu ziņu, būtu grēks
to neizmantot. Tieši saistībā ar to man
ir vislielākās ieceres. Tāpat šo triju
mēnešu laikā ir izkristalizējušies vairāki mērķi. Viens no Latvijas mēroga
mērķiem būtu atjaunot vienīgo mūsu
valstī tik labi saglabājušos vešūzi un
padarīt to pieejamu apmeklētājiem.
Tāpat ļoti svarīgi šķiet padarīt cilvēkiem
pieejamu muižas klēti, kura šobrīd ir
pavisam bēdīgā stāvoklī, – atjaunojot
šo ēku, varētu atspoguļot lauksaimniecības attīstību mūsu pusē,» stāsta
I.Pranka. Viņa šovasar sola arī jaunus
pasākumus, piemēram, Takmīšanas
čempionātu vai kādu augusta zvaigž
ņotajām naktīm atbilstošu pasākumu.
Aktivitātēm līdzi var sekot Lielplatones
muižas kontos sociālajos tīklos «Facebook» un «Draugiem».
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NOTIKUMI
Pasākumi

Elejā

 16. jūnijā pulksten 20 – Elejas amatierteātra pirmizrāde: Vigita Pumpure
«Kuce». Režisore A.Švītiņa (saieta namā).
 21. jūnijā pulksten 20 – ielīgošanas koncerts «Jāņu dienu sagaidot...».
Piedalās amatiermākslas kolektīvi no Elejas un Vilces (Elejas skvērā).

Glūdā

 13. jūnijā – jauno grāmatu apskats (Bramberģes bibliotēkā).
 20. jūnijā pulksten 19 – koncerts «Skanēdama, dziedādama nu atnāca
Jāņa diena!». Piedalās pašdarbnieki un vieskolektīvi. No pulksten 18 lauku
labumu tirdziņā varēs iegādāties Jāņu gardumus. Darbosies TLMS «Nākotne» ar paraugdemonstrējumiem «Zaļie dekori» (pie Nākotnes k/n). Aicina
pieteikties tirgoties gribētājus ar savu produkciju. Informācija pa tālruni
29594204 (Maiga), 27873309 (Vija).
 No 1. jūnija – izstāde «Mana mandala» (saieta namā).
 No 1. jūnija aicina veidot izstādi par rotaļlietām, kas bija tavā bērnībā
pirms 10, 15, 20, 25 vai pat 50 gadiem. Lūgums rotaļlietas nodot saieta
namā. Informācija pa tālruni 27873309 (Vija).
 Līdz 22. jūnijam – Tatjanas Iļjinas un Jevgēnija Derjuševa gleznu izstāde
«Klusā daba» (Nākotnes bibliotēkā).
 Līdz 22. jūnijam – izstāde «XX gadsimta rotaļlietas» (Nākotnes bibliotēkā).
 20. jūnijā pulksten 13 – nodarbība «Kļavu lapu cepure». Līdzi jāņem
apmēram 300 lielas kļavu lapas ar kātiņiem (Nākotnes bibliotēkā).

Jaunsvirlaukā, IKSC «Līdumi»

 Līdz 30. jūnijam – izstāde «Trejdeviņas Rīgas gleznas». Mākslinieku ģimene: Alvīne Veinbaha (1923 – 2011), Jānis Kaksis (1926 – 2002), Klāvs
Veinbahs (1960) un Juris Kaksis (1961). Ieeja – bez maksas.
 20. jūnijā pulksten 19 – sezonas noslēguma pasākums «Satinam vasaru
kamoliņā». Īpašie viesi: muzikālā apvienība «Zelta stīdziņas» (kokles, flauta,
balss u.c.) Birutas Derumas vadībā. Ieeja – € 1. Pašdarbības kolektīvu dalībniekiem – bez maksas.
 23. jūnijā no pulksten 22 līdz 3 – līgojam Staļģenē kopā ar grupu «Starpbrīdis» (Jēkabpils). Ieeja – meitām un sievām ar jāņuzāļu vainagiem un viņu
dancinātājiem – bez maksas.

Kalnciemā

 23. jūnijā no pulksten 23 – saulgriežu dejas kopā ar grupu «Ir labi»
(laukumā pie Kalnciema pagasta pārvaldes). 		

Lielplatonē

 21. jūnijā pulksten 16 – Līgo vainagu pīšanas un pušķu veidošanas
pasākums. Zāļu tējas dzeršana (Lielplatones bibliotēkā).
 22. jūnijā pulksten 20 – ielīgošanas pasākums «Agrāk un tagad». Pēc
pasākuma – balle kopā ar grupu «Ir labi». Ieeja – bez maksas (Sidrabes
parka estrādē «Jāņu leja»).

Līvbērzē

 23. jūnijā pulksten 21 – Līgo vakars «Kopā, kopā, pagasta ļaudis, iesim
Jānīti ielīgot». Ielīgošana kopā ar folkloras kopu «Zemgaļi», jauniešu deju
kolektīvu «Spīgana», vidējās paaudzes deju kolektīvu «Miestiņš». Līgo nakts
balle – no pulksten 22.30 līdz rīta gaiļiem. Spēlē grupa «Rolise» (Līvbērzes
estrādē).
 Jūnijā – tematiskās izstādes: «Skaistāk ilustrētās un krāsainākās bērnu
grāmatiņas» (veltīta Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai); «Ir zāļu
vakars lēnprātīgs un svinīgs» (Līvbērzes bibliotēkā).

Platonē			

 22. jūnijā pulksten 21 – vasaras saulgriežu ielīgošana kopā ar pašdarbības kolektīviem. Zaļumballe. Ieeja – bez maksas. Transports uz koncerta
daļu pulksten 20.40 no Tūjām–Pēterlauki–Lielvircava (Lielvircavas Dzirnavu
laukumā).

Sesavā

 11. jūnijā pulksten 9.30 – Trīsvienības svētku dievkalpojums (Sesavas
baznīcā).
 17. jūnijā – pieredzes brauciens un praktiskais seminārs uz Kalsnavu
«Peoniju valdzinājums Kalsnavā». Programmā: praktiskais seminārs pie
Aijas Kaškures ZS «Igaijas»; Kalsnavas arborētums un ziedošās peonijas;
Kalsnavas stādaudzētava. Izbraukšana no Sesavas pulksten 7. Dalības
maksa – € 8; pensionāriem – € 6,50. Pieteikties līdz 10. jūnijam pie Intas
pa tālruni 26178445, 63061681.
 18. jūnijā pulksten 17 – radošā darbnīca «Jāņuzāles burvestība» (Bērvircavas t/n).
 23. jūnijā no pulksten 22 līdz 3 – Jāņu zaļumballe kopā ar grupu «Pļumpapā» (Sesavas parkā).

Svētē

 19. jūnijā pulksten 19.30 – ar brīvdabas izrādi viesosies Jaunsvirlaukas
amatierteātris «Pieci»: A.Niedzviedža luga «Trīs ar pus atraitnes». Režisore
I.Segliņa. Ieeja – bez maksas (pie Svētes pamatskolas).
 23. jūnijā no pulksten 23 – Līgo nakts zaļumballe. Par lustīgu dancošanu
gādās Ilze Derkusova (Ilzes svētku aģentūra). Danči – bez maksas (Svētē
pie bibliotēkas).

Valgundē

 21. jūnijā pulksten 17 – praktiskā mūžizglītības nodarbība «Ziedu vainagu
izveidošana no graudzālēm». Pieteikties pa tālruni 28612076 (IKSC «Avoti»).
 22. jūnijā pulksten 18 – Valgundes amatierteātra izrāde: M.Zīle «Laulību
treniņu aģentūra» Līgo noskaņās. Pulksten 20 – Valgundes pašdarbības
kolektīvu koncerts «Īsa bija Jāņu nakts...». Pulksten 21.30 – ielīgošanas
ballīte ar grupu «Kreisais pagrieziens». Ieeja – bez maksas (pie IKSC «Avoti»
zaļajā pļaviņā).
 23. jūnijā no pulksten 10 – sportiskā līgošana jautrajās aktivitātēs (pie
IKSC «Avoti»).

Vilcē

 22. jūnijā pulksten 20 – biedrība «Laikam līdzi» rāda A.Brigaderes
«Čaukstenes» (režisore A.Ozola). Piedalās deju orķestris V.Dumpja vadībā
un Vilces pašdarbnieku kolektīvi. Balli spēlē grupa «Uzmini nu». Darbosies
bufete. Ieeja – bez maksas (pie Vilces muižas).

Vircavā

 23. jūnijā pulksten 22 – Līgo zaļumballe kopā ar grupu «Liepavots»
(Vircavas parkā).

Zaļeniekos

 11. jūnijā pulksten 13 – «Austrumu saldumi»: austrumu deju grupu
koncerts (Zaļenieku k/n).
 23. jūnijā – vasaras saulgriežu ielīgošana. Pulksten 18 – kultūras nama
kolektīvu koncerts (Zaļenieku k/n pagalmā); pulksten 22 – Līgo vakara balle
ar Mareku Pelsi (skolas stadionā).
«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: 06.06.2017.

Leļļu autore:
«Es tikai spēlējos!»
Līdz 1. oktobrim Bērvircavas
bibliotēkā skatāma autorleļļu izstāde «Bērnības sapņi».
Šīs lelles ir bijušās jelgavnieces Silvijas Bērziņas roku
darbs, kam tiek veltīts brīvais laiks. Leļļu autore, kura
ikdienā strādā par šuvēju,
saka: «Kleitas ir visa mana
dzīve. Kleitiņas – prieks un
radošums. Lelles – zināšanas, brīvais laiks.»
Bērvircavas bibliotēkā kopumā apskatāmas 14 lelles, un 10 no tām veidotas
no modelēšanas masas «Paperclay»,
bet četras – no porcelāna. «Lelles es
izgatavoju no modelēšanas masas, kas
gaisā sacietē, bet bija viens brīdis, kad
gāju uz kursiem un izmēģināju liet
porcelāna lelles. Tās tiek lietas formā,
turklāt vairākas – no vienas formas, līdz
ar to lellēm ir vienādas sejas. Neinteresanti. Protams, arī skatoties uz lellēm,
kas veidotas no modelēšanas masas, savs
rokraksts ir redzams, tomēr katra lelle
ir citādāka,» atzīst S.Bērziņa, kura ar šo
hobiju aizrāvusies no 2005. gada. «Man
bija iespēja redzēt līdzīgas lelles, un pie
sevis domāju: kā to iespējams dabūt
gatavu?! Tā atradu, kas mani pamāca, un
iekritu azartā. Es kā diletants – vispirms
veidoju, tad skatos, kas sanāk. Nav man
kā māksliniekam – zīmējumi, skices,»
saka autore.
Lai gan ikdienā S.Bērziņa strādā par
šuvēju un šķiet, ka šāda aizraušanās
nav brīnums, viņa uzreiz atzīst: «Tas nav
noteicošais! Šūt lielam cilvēkam kleitu ir
pavisam kas cits, nekā uzšūt mazu, mazu
kleitiņu lellei.»

Foto: no bibliotēkas arhīva

FOTO: Bērvircavas bibliotēkā apskatāmas 14 bijušās jelgavnieces Silvijas Bērziņas autorlelles, kas ir pilnīgs viņas roku darbs.
Visas lelles ir autores roku darbs no A līdz atrodi, kas konkrētajai sejai piestāv,»
līdz Z. Vispirms tiek sākts ar galvas, roku atzīst leļļu autore.
Viņa atklāj, ka šobrīd aizrāvusies ar
un kāju izveidošanu no masas, pēc tam
no metāla stieplēm veido karkasu, no lellīšu izgatavošanu, kas izskatās gados
sintepona – rumpi, bet tad ir apģērbšana. jaunas, un tas ir ļoti liels izaicinājums.
Jautāta, cik ilgs laiks nepieciešams vienas «Es viņas saucu par bērniņlellēm. Kad
lelles izgatavošanai, autore bilst, ka to sāc taisīt lelles, sanāk tādas gados vecākas
nevar pateikt. «Man tā ir kā spēlēšanās, sejas, vēlāk jau sev līdzīgas, bet ļoti grūti
sava veida relaksācija, turklāt viss notiek panākt, lai lelles seja izskatītos bērnišparalēli citiem darbiem, tādēļ kāda lelle ķīga. Tas ir mans jaunais izaicinājums,»
top nedēļu, cita – mēnesi, vēl kāda ilgi tā autore, kura leļļu izgatavošanai grib
plauktā pusgatava var nostāvēt. Protams, iedrošināt arī citus, jo šī esot ļoti laba
ja zinu, ka konkrēto lelli vajag izstādei, relaksācija. «Es neesmu māksliniece, es
sarosos, un iet pavisam ātri,» saka S.Bēr- tikai spēlējos. Nevajag arī citiem baidīziņa, uzsverot, ka seja ir galvenā un no tās ties. Tagad ļoti daudzi veido šādas lelles.
atkarīgs, kas lellei būs mugurā. «Vienmēr Ir tik daudz literatūras, informācijas, kā
cenšos veidot tā, lai man pašai lelles seja to darīt. Vajag tikai iesākt, un aizies. Tas
patiktu. Nenoliegšu, tas ir grūti, bet darbs ir ļoti jauks hobijs,» saka leļļu autore.
Jāpiebilst, ka šobrīd dažas viņas lelles
ir interesants, tāpēc nevaru pateikt, kas
man vairāk pašai patīk – veidot seju vai apskatāmas arī leļļu autoru kopizstādē
apģērbt. Apģērbšana ir grūts process, mākslas galerijā «Figaro Art» Rīgā.

Deju kolektīvi pošas uz dižkoncertu
Bauskas pilskalna estrādē 10. jūnijā pulksten 19
norisināsies Zemgales deju
kolektīvu dižkoncerts «Lielais
rits», kurā piedalīsies arī 18
Jelgavas novada tautas deju
kolektīvi.
Zemgales deju kolektīvu dižkoncertā
«Lielais rits» piedalīsies 60 kolektīvi no
Bauskas, Dobeles, Jelgavas novada un
Jelgavas pilsētas deju apriņķa. «Koncerta un pirmās dejas nosaukums ir «Lielais

rits», kas simbolizē dzīves ritumu – mazbērni, bērni, vecāki, vecvecāki. Turklāt
visas šīs paaudzes piedalīsies koncertā.
Dejas būs gan rotaļīgas, gan svinīgas –
gluži kā cilvēka dzīve,» par plānoto programmu stāsta koncerta režisore Latvijas
Nacionālā kultūras centra amatierteātru
mākslas eksperte Dace Vilne.
Jelgavas novada tautas deju kolektīvu
virsvadītāja Ieva Karele atzīst, ka šie
būs mazie deju svētki un jauka ieskaņa
nākamvasar Rīgā gaidāmajiem Latvijas
simtgades Dziesmu un deju svētkiem.

Skatītājiem būšot iespēja ielūkoties
Dziesmu un deju svētku repertuārā,
novērtēt dejas, kas tapušas tieši šim
koncertam, un iepazīt Latvijas Senioru
deju kolektīvu svētku, kas 17. un 18.
jūnijā notiks Ventspilī, dejas.
Koncertā gaidāmas arī latgaliešu
dejas un pavadošā mūzika, kas iederas lielajā Latvijas ritējumā. Kopumā
Zemgales deju kolektīvu dižkoncertā
piedalīsies vairāk nekā 1000 dejotāju,
kuri izdejos 30 dejas. Ieeja koncertā ir
bez maksas.

Orientieristi gatavojas
nozīmīgiem startiem Latvijas izlasē
Pilnā sparā šobrīd rit
sezona mūsu orientieristiem. Sekmīgi starti
aizvadīti pasaules skolēnu čempionātā Itālijā,
Sicīlijā, kā arī Latvijas
čempionātā, kuru rezultātā četri mūsu jaunieši
iekļauti Latvijas izlasē,
lai šovasar piedalītos
pasaules junioru čempionātā Somijā un Eiropas
jauniešu čempionātā
Slovākijā.
Jelgavas novada Sporta centrs
informē, ka trīs Sporta centra
audzēkņi – Signe Sirmā, Rihards
Krūmiņš un Artūrs Freimanis –
aprīļa beigās Latvijas izlases sastāvā piedalījās pasaules skolēnu
čempionātā Itālijā. Tajā kopumā
startēja 806 skolas vecuma sportisti no 27 valstīm, tostarp 37 Latvijas
pārstāvji, no kuriem trīs – mūsējie.
R.Krūmiņš no 68 dalībniekiem
vidējā distancē izcīnīja 5. vietu,
garajā distancē – 13. vietu; S.Sirmā
no 68 dalībniecēm vidējā distancē
ierindojās 17. vietā, bet garajā
distancē – 23. vietā; A.Freimanis

no 54 dalībniekiem vidējā distancē
ieguva 6. vietu, garajā distancē
– 26. vietu, savukārt jaunatnes
izlase komandu vērtējumā ieguva
3. vietu.
Šobrīd mūsu orientieristi jau
aizvadījuši arī Latvijas čempionātu
sprintā un sprinta stafetē, kā arī
sacensības garajā distancē, kur
izcīnītas vairākas 1. vietas. Jelgavas
novada Sporta centra vadītāja vietniece orientieristu trenere Inguna
Čākure stāsta, ka pēc šīm sacensībām četri mūsu sportisti ir iekļauti
Latvijas junioru izlasē, lai šovasar
piedalītos divos nozīmīgos čempionātos. Endijs Titomers un S.Sirmā
iekļauti junioru izlasē, lai piedalītos pasaules junioru čempionātā
Somijā, kas Tamperē notiks no
10. līdz 15. jūlijam. Bet Eiropas
jauniešu čempionātā Slovākijā
Latvijas komandā Jelgavas novadu
pārstāvēs S.Sirmā, R.Krūmiņš un
Ralfs Jānis Eižvertiņš. Sacensības
Slovākijā norisināsies no 30. jūnija
līdz 2. jūlijam. Šobrīd jaunieši aktīvi gatavojas nozīmīgajiem startiem.
«Ja četri mūsu jaunieši iekļauti
Latvijas izlasē – sezona ir sākusies
ļoti sekmīgi,» nosaka trenere.

FOTO : Jelgavas novada
Sporta centra orientieristi
Rihards Krūmiņš (no kreisās),
Signe Sirmā un Artūrs Freimanis nesen Latvijas izlases
sastāvā sevi apliecināja pasaules skolēnu čempionātā
Itālijā, bet jau drīz Signe un
Rihards Latviju pārstāvēs Eiropas jauniešu čempionātā,
Signe – arī pasaules junioru
čempionātā.
Foto: no personīgā arhīva

