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«Pūteļkrogs» un
«Aitiņlauvas» –
Latvijā vieni
no labākajiem
Divi Jelgavas novada uzņēmumi – SIA «Pūteļi» jeb «Pūteļkrogs» Zaļenieku pagastā
un SIA «Aitiņlauvas Divi» jeb
viesu nams «Aitiņlauvas»
Valgundes pagastā – kļuvuši par konkursa «Latvijas
labākais tirgotājs 2016»
laureātiem. «Mēs esam lepni
par šo uzņēmumu izaugsmi,
panākumiem un labo novērtējumu!» atzinīgus vārdus
vietējiem uzņēmējiem velta
arī Jelgavas novada domes
priekšsēdētāja vietniece Ilze
Vītola.
Konkursu «Latvijas labākais tirgotājs
2016» organizēja Latvijas Tirgotāju asociācija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību
savienību ar mērķi paaugstināt nozarē
strādājošo profesionalitāti, izvērtējot
tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu sniedzējus un izvirzot labākos. Šajā
reizē konkursā kopumā piedalījās 59
uzņēmumi, no kuriem finālā izvirzīti 57.
Mūsu «Pūteļkrogs» un «Aitiņlauvas» iekļuva to 38 uzņēmumu vidū, kuri žūrijas
vērtējumā ieguva vismaz 92 punktus no
100 iespējamiem.
«Šajā konkursā esam startējuši arī
iepriekš, taču pēdējos trīs gadus nepiedalījāmies, un tagad gribējās saprast,
vai vēl aizvien esam tikpat labi. Galu
galā – šobrīd rit jau 11. gads, kopš strādājam!» saka «Aitiņlauvu» saimniece
Brigita Reinfelde, atzīstot, ka dalība šajā
konkursā ir sacensība, iespēja sevi apliecināt un saprast, kā pietrūkst, lai būtu vēl
labāki. «Un uz ko tiekties mums ir – gribam iegūt lielo balvu, taču to piešķir, ja
žūrija uzņēmumu novērtējusi ar vismaz
98 punktiem,» viņa ir apņēmusies no
žūrijas iegūt vērtējumu lapu, lai saprastu,
kurā no pozīcijām vēl kaut kā pietrūkst,
lai iegūtu maksimāli iespējamo punktu
skaitu, un to pilnveidot.
Iegūtais augstais novērtējums konkursā «Latvijas labākais tirgotājs» ir
stimuls pilnveidoties arī «Pūteļkroga»
saimniekiem. «Šis novērtējums ir liela
atbildība, īpaši jau mūsu klientu priekšā,
kuri arī bija iniciatori startēt šajā konkursā. Tagad mums jādomā, kā strādāt vēl
labāk, vēl kvalitatīvāk, vēl centīgāk…»
saka saimniece Rita Bobkova, atzīstot,
ka viņas dzīves moto ir «Nekad neapstāties!», jo tie, kas apstājas, ātri vien
nokļūst starp pēdējiem. «Vienmēr ir ko
apgūt, mācīties, skatīties, gūt pieredzi. Ja
vairs nav iespējams labāk, ir iespējams
citādāk!» spriež R.Bobkova, atzīstot, ka
līdzīgi domā ne tikai viņa, bet arī viss kolektīvs. Savukārt galvenie darba vērtētāji
ir klienti, kuros allaž vērts ieklausīties, lai
kļūtu vēl labāki.
«Katrs novērtējums, kas izcīnīts
konkurencē, nes mūs ārpus robežām.
Tūrismā, viesmīlībā ir būtiski sakrāt pa
kādai zvaigznei vairāk, iemantot pa kādai balvai atkal un atkal, lai apliecinātu,
ka kvalitāte augusi, ražīgums un darba
augļi ir novērtēti. Tāpēc Jelgavas novada
pašvaldība ir gandarīta un priecīga, ka
pie augstu punktu ieguvējiem ir divi
mūsējie – esam lepni par šo uzņēmumu
izaugsmi, panākumiem un novērtējumu!» konkursa laureātu apbalvošanas
pasākumā norādīja Jelgavas novada
domes priekšsēdētāja vietniece I.Vītola.
JNZ

Uzstādīs jaunus ziņojumu
un informatīvus stendus
Jau šovasar Vilces pagastā tiks uzstādīti pirmie
vienota dizaina ziņojumu
stendi, savukārt Valgundes, Kalnciema un Līvbērzes pagastā plānots
izvietot stendu novada
kartes veidā.

Pašvaldības Attīstības nodaļas
vadītāja Līga Lonerte stāsta, ka pašvaldība tuvāko gadu laikā pagastos
ieplānojusi ieviest pēc vienota dizaina
izstrādātus ziņojumu dēļus un stendus ar pagastu un novada karti, kas
nodrošinās informācijas pieejamību,
palīdzēs Jelgavas novada iedzīvotājiem un viesiem atrast interesējošos
objektus, kā arī veicinās novada
atpazīstamību un tūrisma attīstību.
«Ieguldot pašvaldības līdzekļus un
piesaistot dažādu projektu finansējumu, jau šovasar novadā uzstādīsim
pirmos informācijas stendus Vilces
pagastā, kā arī trīs novada kartes
Valgundes, Kalnciema un Līvbērzes
pagastā. Stends «Novada karte» jeb
«Novada vārti» veidots ar ilustratīvām bildēm, kuras atspoguļo galvenos novada apskates objektus, kartē
iezīmēti arī velomaršruti, ģeoloģiskie
un kultūrvēsturiskie objekti, mājražotāju apskates punkti, kā arī cita
svarīga informācija ceļotājiem,» tā
L.Lonerte, akcentējot, ka šāds stends
atradīsies astoņos novada punktos
– uz galvenajiem autoceļiem, pa
kuriem ciemiņi iebrauc novadā no
citu pilsētu vai novadu teritorijām.
Jāpiebilst, ka informācijas stendi
projekta «Pakalpojumu pieejamības
uzlabošana Vilces pagastā» gaitā
šovasar ieplānoti Vilces, Ziedkalnes,
Mūrmuižas, Kalnrozes, Blankenfeldes, Bandenieku un Mazvilces ciemā. Paredzēts, ka tuvāko gadu laikā
ziņojumu stendi būs izvietoti katrā
no 34 novada ciemiem. Savukārt
informatīvie stendi ar pagasta karti

tiks uzstādīti katrā novada pagastā,
un tie līdzīgi kā novada karte iedzīvotājiem un ciemiņiem noderēs, lai

iepazītos ar vērtīgo katrā konkrētajā pagastā. Iecerēts, ka gadā tiks
uzstādīti ne mazāk kā četri stendi,

Arī mūsu novadā zog transformatorus
Pēdējo mēnešu laikā AS
«Sadales tīkls» ik nedēļu
konstatē vairāku transformatoru zādzību gadījumus. Tie ietekmē iedzīvotāju elektroapgādi
un apdraud sabiedrības
drošību, tādēļ uzņēmums
aicina iedzīvotājus būt
vērīgiem un nekavējoties
informēt par elektroapgādes pārtraukumiem
nakts laikā vai aizdomīgu personu aktivitātēm
pie elektrotīkla.
Uzņēmuma preses sekretāre
Tatjana Smirnova norāda, ka pērn
AS «Sadales tīkls» valstī kopumā
ir reģistrējusi 96 elektroapgādes
infrastruktūras zādzību gadījumus, kas radījuši uzņēmumam
zaudējumus vairāk nekā 110 tūkstošu eiro apmērā. Īpaši pieaudzis
transformatoru zādzību gadījumu
skaits, kas, salīdzinot ar 2015.
gadu, ir palielinājies divas reizes.
Pērn reģistrēti 66 transformatoru

zādzību gadījumi Auces, Bauskas,
Brocēnu, Dobeles, Ērgļu, Jaunpils, Jelgavas, Jēkabpils, Ķeguma, Krustpils, Līvānu, Madonas,
Neretas, Pļaviņu, Preiļu, Riebiņu,
Rundāles, Salas, Saldus, Tērvetes,
Tukuma, Varakļānu, Vecumnieku
un Viesītes novadā.
Ļaunprātīgās darbības turpinās
arī šogad – janvārī reģistrēta 21
transformatoru zādzība. «Ņemot
vērā transformatoru zādzību vietas un metodes, AS «Sadales tīkls»
sadarbībā ar Valsts policiju secina,
ka tās veic vairāku personu grupa ar mērķi iegūtos elektrotīkla
elementus realizēt un gūt materiālu labumu. Šīs ļaunprātīgās un
nelikumīgās darbības tiek veiktas
lauku apvidos ar zemu apdzīvotības blīvumu, kur tās var palikt
nepamanītas,» stāsta T.Smirnova. Tāpat ir skaidrs, ka zagļiem
ir zināšanas par elektroapgādes
infrastruktūru, jo parasti zādzības
notiek, rīkojoties ar spriegumam
pieslēgtiem elektrotīkla instrumentiem. Zagļi riskam pakļauj

gan sevi, gan citus, atstājot aiz
sevis izdemolētu notikuma vietu
ar brīvu piekļuvi elektroapgādes
sistēmai. Jelgavas novadā šogad
bijuši četri transformatoru zādzību gadījumi – Glūdas un Vilces
pagastā.
Ņemot vērā zādzību skaita pieaugumu, «Sadales tīkls» cer uz
iedzīvotāju atsaucību un modrību.
«Aicinām iedzīvotājus pievērst
uzmanību personām, kuras diennakts tumšajā laikā pārvietojas
gar klientu īpašumiem, veic kādas
darbības elektrotīkla tuvumā, pēc
kurām var pazust elektroapgāde,
kuras darbojas bez speciāla darba
apģērba un ekipējuma un kuras
pārvietojas ar transportlīdzekli bez AS «Sadales tīkls» logo
marķējuma,» tā T.Smirnova, par
aizdomīgiem novērojumiem un
situācijām aicinot nekavējoties
ziņot pa diennakts bezmaksas
informatīvo tālruni 8404 vai Valsts
policijai pa tālruni 110.
JNZ

un plānotās izmaksas ir 3525 eiro.
JNZ

Pagarina laiku,
līdz kuram
jānomaina ēku
numuru zīmes
Atbilstoši domes lēmumam ēku numuru zīmju
nomaiņas termiņš pagarināts par diviem gadiem,
un tas nozīmē, ka jaunā
parauga māju un ēku
numurzīmēm, ielu un tūrisma objektu nosaukumu
norādēm Jelgavas novadā jābūt nomainītām līdz
2020. gadam.
Februāra domes sēdē apstiprināts
lēmumprojekts par grozījumiem
pašvaldības 2012. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr.17,
kas nosaka kārtību, kā noformējamas un izvietojamas nekustamā
īpašuma, dažādu māju un ēku, ielu
un tūrisma objektu nosaukumu vai
numurzīmju norādes.
3.lpp.
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Visi 105 pašvaldības objekti ir
darbiniekiem un apmeklētājiem droši
«Cilvēks savā darbavietā
20 gadus var nostrādāt,
un nekas ar viņu neatgadīsies, taču tas nenozīmē, ka apkārtējai videi
nav jābūt drošai. Viens
negadījums, un cilvēka
darbaspējas samazinās
par, teiksim, 20 – 30 procentiem, un tas izmaina
visu turpmāko dzīvi gan
fiziskā, gan emocionālā
līmenī,» pārliecināta Jelgavas novada pašvaldības Darba aizsardzības,
ugunsdrošības un civilās
aizsardzības nodaļas
vadītāja Inita Babrāne,
uzsverot: darba drošība
balstīta uz prevenciju un
profilaksi.
Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļa
pašvaldībā izveidota pagājušā gada
jūnijā ar mērķi uzlabot un pilnveidot darba aizsardzības un ugunsdrošības uzraudzību vienoti visā
novada teritorijā, lai visās pašvaldības iestādēs šajos jautājumos būtu
vienota pieeja un kritēriji. «Iepriekš
ar cilvēku un ēku drošību saistītie
jautājumi visbiežāk pagastos tika
risināti, tos kā papildu pienākumu
uzticot kādam darbiniekam, taču
šobrīd visas šīs jomas nodotas mūsu
pārraudzībā,» I.Babrāne stāsta, ka
nodaļā strādā četri darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālisti,
aptverot kopumā 105 objektus
visos 13 pagastos
un Jelgavā. «Ar
komandu man ir
ļoti paveicies, un
mūsu darbā cilvēciskais faktors ir
ārkārtīgi svarīgs.
Viens darba aizsardzības speciālists ir atbildīgs par 25 – 30 objektiem, un viņam jāprot atrast kopīgu
valodu ar darbiniekiem tajos, jāiegūst uzticība, jo nav iespējams darbavietā atrisināt problēmas, kuras
tiek noklusētas,» tā viņa, atgādinot,
ka tieši tāpēc arī no drošības aspekta
ļoti svarīga ir saruna.

FOTO: «Rudenī visās pašvaldības iestādēs veicām darbinieku instruktāžu par darba drošības
jautājumiem, un tās tiešām bija praktiskas apmācības, nevis tikai darbinieka paraksts žurnālā.
Esam apmācījuši jeb instruējuši aptuveni 1250 darbiniekus,» saka Jelgavas novada pašvaldības
Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas vadītāja Inita Babrāne.
darbinieku instruktāžu par darba
drošības jautājumiem, un tās tiešām
bija praktiskas apmācības, nevis
tikai darbinieka paraksts žurnālā.
Esam apmācījuši jeb instruējuši
aptuveni 1250 darbiniekus. Runājot
par veselības profilaksi darbavietā,
papildus demonstrējām video ar
vingrinājumiem
un visi kopā tos
arī izpildījām –
cilvēki bija atsaucīgi, un tā bija
reāla iespēja pašiem pārliecināties, cik ļoti pozitīvas emocijas
un enerģiju sniedz šāda izkustēšanās
darba dienas vidū. Tāpat sešu mēnešu laikā jau 32 iestādēs, primāri
skolās un bērnudārzos, bijušas arī
praktiskās evakuācijas mācības,»
paveikto ieskicē Darba aizsardzības,
ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas vadītāja, uzsverot tieši
pašu darbinieku praktisku iesaisti,
nevis atzīmēšanos žurnālā ķeksīša
pēc, lai teorētiski būtu izpildītas
normatīvo aktu prasības.
Šobrīd procesā ir darba aizsardzības pasākumu plānu izstrāde
2017. gadam visiem Jelgavas novada objektiem, kā arī obligāto
veselības pārbaužu organizēšanas
optimizēšana.

«Uz trauksmes
signalizāciju jāreaģē
pat tad, ja tā ir viltus
trauksme.»

Vienota pieeja
visā novadā

«Pēc nodaļas izveides pirmā lieta,
ar ko sākām, – tikāmies ar pagastu
pārvalžu vadītājiem, skolu, bibliotēku, kultūras namu un citu iestāžu
vadītājiem, aicinot viņus uz sadarbību. Protams, ievērot normatīvus
ir ļoti būtiski, taču tikpat svarīgi ir
mainīt cilvēku priekšstatu, lai nelaimes gadījumi un problēmas netiktu
noklusētas,» I.Babrāne spriež, ka
daudzus no atklātības varbūt attur
iespējamās sankcijas, taču «mums
nav svarīgi atrast, kurš ir vainīgais,
mums ir svarīgi noskaidrot, kāpēc tā
notika, atrast cēloņus un tos likvidēt». Kā piemēru viņa min pavisam
ikdienišķu situāciju: kādā iestādē
kāpnēm nodrupis pakāpiens vai ir
kāds slieksnis, kuru uzreiz nevar pamanīt, – šī iemesla dēļ kāds noteikti
paklups. Pēc laika vēl kāds paklups
un vēl, bet tā vietā, lai par to ziņotu,
darbinieki, tur ikdienā pārvietojoties, visticamāk, sāks uzmanīties,
iemanīsies kāju pacelt augstāk...
Taču būs kāds, kas to nezinās, un sekas var būt smagas. «Ir ļoti daudzas
ikdienišķas lietas, kuras pat neprasa
lielus finansiālus ieguldījumus, taču
būtiski var samazināt traumu risku
darbā,» uzsver I.Babrāne.
Tāpat jau sākotnēji tika izstrādāta
visām iestādēm vienota audita anketa, lai apzinātu reālo situāciju gan
darba drošības, gan ugunsdrošības
jomā. «Rudenī visās iestādēs veicām

Jāpilnveido
ugunsdrošības joma

Taujāta, cik tad kopumā droša
vide ir mūsu pašvaldības iestādēs,
I.Babrāne atzīst, ka vēl aizvien
pilnveidojama ir ugunsdrošības
joma, taču tas nav tādēļ, ka ugunsdrošības jautājumi līdz šim būtu
atstāti novārtā, bet gan tādēļ, ka
pagājušajā gadā spēkā stājās jaunie
Ugunsdrošības noteikumi, paredzot virkni izmaiņu un, protams,
arī finansiālo ieguldījumu. «Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas
ir ierīkotas gandrīz simtprocentīgi
visās pašvaldības lielākajās iestādēs
– tās strādā, un mūsu mērķis ir panākt, ka visas pašvaldības ēkas tiek
aprīkotas arī ar zibensaizsardzības
sistēmu, lai gan tā nav obligāta
prasība, izņemot, ja notiek ēkas
renovācija. Tiesa, vairums ēku jau
ir ar to aprīkotas,» skaidro nodaļas
vadītāja, atmiņā atsaucot negadījumu Liepājā, kad pagājušajā vasarā
ar zibens novedēju neaprīkotā skolā
iespēra zibens, izraisot ugunsgrēku.
Seku likvidēšanai bija nepieciešami

vairāk nekā 140 000 eiro. «Ugunsdrošība ir viena no prioritārajām
lietām arī globālā mērogā, jo sekas
var būt ļoti smagas, līdz ar to šī nav
joma, uz kuru drīkst ekonomēt līdzekļus. Protams, ne visi uzlabojumi
ir jānodrošina uzreiz – ir lietas, ko
var ieviest pakāpeniski,» I.Babrāne
uzteic sadarbību ar pašvaldības
iestāžu vadītājiem, jo Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās
aizsardzības nodaļas speciālistu prasības un ieteikumi iespēju robežās
ņemti vērā, plānojot katras iestādes
2017. gada budžetu.
Būtiskākie secinājumi, kas izkristalizējās pēc visu iestāžu apsekošanas: atsevišķos objektos lielāka uzmanība jāpievērš bēniņu, noliktavu,
skatuves aprīkojuma, dekorāciju
pretuguns apstrādei, jo tas viss saistās ar paaugstinātu ugunsbīstamību,
kā arī jāpilnveido elektroinstalācija
vecajās ēkās. «Elektropretestības
mērījumu pārbaudes, ko veica
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests, atklāja, ka renovētajās
ēkās elektroinstalācijas atbilst visām
prasībām, taču mums ir virkne veco
ēku, kas pielāgotas sabiedriskajām
vajadzībām, tostarp muižas, kur šis
jautājums ir risināmo lokā,» skaidro
I.Babrāne, uzteicot arī veiksmīgo sadarbību ar dienestiem, kas
kontrolē darba un uguns drošības
normu ievērošanu.

Jāreaģē pat uz
viltus trauksmi

«Dzīvē Mērfija likums strādā jaudīgāk nekā Oma likums fizikā,» to,
cik svarīgi ir pirmām kārtām katram
pašam parūpēties par savu drošību,
uzsver I.Babrāne, atgādinot, ka
uz trauksmes signalizāciju jāreaģē
pat tad, ja tā ir viltus trauksme, arī
tad, ja kādas tehniskas ķibeles dēļ
trauksmes signāls atskan vairākas
reizes dienā.
Līdz šim praktiskās evakuācijas
mācības galvenokārt organizētas
skolās un bērnudārzos, bet, kā uzsver Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas
vadītāja, tādas jau tuvākajā laikā
būs arī pārējās pašvaldības iestādēs.
Viņa vērtē, ka līdz šim lielākoties
attieksme pret mācībām bijusi pozitīva: «Savukārt mūsu uzdevums
ir novērot, kā notiek evakuēšanās,
kā tiek atstātas telpas, vai, pirms
doties ārā, tiek aizvērti logi. Pēc tam
situācija tiek pārrunāta – tā taču
nav ikdiena. Regulāri, kaut reizi

pusgadā, pārrunājot šos jautājumus,
cilvēkam paliek atmiņā, kā pareizi
rīkoties ārkārtas situācijās, un to ir
vērtīgi zināt ne tikai saistībā ar savu
darbavietu, bet jebkuru sabiedrisku
objektu.»
Tāpat viņa rosina cilvēkus būt atbildīgiem, darba laikā atstājot savu
darbavietu. Šajā gadījumā nav būtiski, kādās darīšanās un uz cik ilgu
laiku cilvēks dodas, būtiski ir informēt vadītāju vai vismaz kolēģus, kad
dodies prom un kad atgriezies. «To,
kas prombūtnes laikā var notikt, nav
iespējams prognozēt, taču ikvienam darbiniekam jāapzinās sekas.
Piemēram, ēkā var izcelties ugunsgrēks. Ja pēc evakuēšanās pamanīs,
ka kāda darbinieka
nav, viņu, riskējot
ar dzīvību, VUGD
glābēji dosies meklēt ēkā, jo neviens
taču nezina, ka jau
pirms kāda laika
viņš devies darīšanās ārpus biroja,»
elementāru piemēru min I.Babrāne.

Nosēžam
14 stundas
dienā

ka ekonomiski izdevīgāk ir atbilstoši
sakārtot darba vietu, nevis darbiniekam pēc tam apmaksāt darbnespējas lapu vai arodslimības gadījumā
– kompensāciju. Veselības traucējumi ietekmē ne tikai slimības lapu
skaitu, arodslimību statistiku un
ārstēšanas izdevumus, bet arī valsts
un uzņēmuma ekonomiku. «Ja cilvēks ir vesels, viņš sevi maksimāli
var ieguldīt darbā,» tā viņa.
Taču Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības
nodaļas vadītāja atkal un atkal
uzsver, ka visa pamatā ir saruna,
un pašvaldības iestādēs strādājošos
mudina darīt zināmas savas vajadzības attiecībā uz darbavietas aprīkošanu, piemēram, informēt atbildīgo
speciālistu, ja vajag, teiksim, uzlabot
apgaismojumu. «Lielākoties jau šie
uzlabojumi neprasa lielas investīcijas,» uz sarunu iedrošina viņa. Tajā
pašā laikā atbildīgais speciālists
izvērtēs prioritātes, lai sabalansētu
vajadzības ar iespējām, jo «darbinieks, kura ikdiena galvenokārt
paiet, braukājot pa objektiem novadā, bez ergonomiska datorkrēsla,
visticamāk, iztiks».

Darba drošībā
primārais ir profilakse

Taču pārējais jau ir katra darbinieka ziņā – nepieciešamības gadījumā ieslēgt galda apgaismojumu;
sēdēt taisnu muguru; kaut divās
stundās reizi piecelties no krēsla un
izkustēties; atpūtinot acis, pa logu
paskatīties tālumā; pašvaldības nodrošināto veselības apdrošināšanas
polisi primāri izmantot veselības
profilaksei. «Darbiniekiem es arī
stāstu, cik vērtīgi ir mainīt ieradumu
un lifta vietā izvēlēties kāpnes. Tā
ir fiziska aktivitāte, tā sadedzina
vismaz 40 kalorijas, uzkāpjot tikai
pusstāvu, tā ir iespēja sastapt kolēģus, kāpnes nemēdz «iesprūst»,»
pozitīvos aspektus min I.Babrāne, atgādinot, ka
visa pamatā ir
atbildīga attieksme pret sevi un
lietām, ko darām.
Tikai vesels
– šī jēdziena
visplašākajā izpratnē – darbinieks ir spējīgs
pilnvērtīgi un
produktīvi strādāt. Veselība ir
ne tikai slimību trūkums, tā
viennozīmīgi
nodrošina arī
pilnīgu fizisku,
sociālu un garīgu labklājību. Tā ir
cilvēka spēja integrēties, adaptēties
situācijās, apstākļos, tehnoloģijās.
Tā ir reaģēšanas, koncentrēšanās
spēju izkopšana un uzturēšana
visa darba mūža garumā, spriež
I.Babrāne.
«Šogad darba aizsardzības likumam aprit 15 gadi, iezīmējot laiku,
kad Latvijā sāka veidoties mūsdienīga attieksme pret darba aizsardzību.
Jāatzīst, ka šodienas izpratne par
darba drošību un darba aizsardzību
krietni atšķiras – ja agrāk galvenais
bija, lai ir pozitīva statistika, lai
nebūtu traumu un letālu gadījumu
darbavietā, tad mūsdienīga darba
aizsardzība primāri vērsta uz prevenciju un profilaksi – veselības
veicināšanu,» spriež I.Babrāne,
atgādinot, ka gribam to vai ne, bet
tieši darbā mēs pavadām lielāko
daļu sava laika un tas, cik atbildīgi
pret sevi un kolēģiem mēs šo laiku
pavadām, ietekmē katra dzīves
kvalitāti kopumā.

«Viens darba aizsardzības speciālists ir
atbildīgs par 25 – 30
objektiem, un viņam
jāprot atrast kopīgu
valodu ar darbiniekiem
tajos, jāiegūst uzticība, jo nav iespējams
darbavietā atrisināt
problēmas, kuras tiek
noklusētas.»

«No rīta apsēžamies pabrokastot,
tad sēžam mašīnā,
lai nokļūtu uz darbu, tur nosēžam līdz pusdienlaikam,
tad dodamies pusdienās, kur atkal
sēžam. Atgriežamies darbā un sēžam, dodoties mājās, sēžam un arī
mājās pēc vakariņām, visticamāk,
esam tik noguruši, ka ērti iekārtojamies dīvānā… Kāds pētījums atklāj,
ka cilvēks vidēji 14 stundas dienā
nosēž,» izvērtēt arī savas ikdienas
gaitas aicina I.Babrāne, akcentējot,
ka īpaši aktuāli tas ir cilvēkiem,
kuriem ir biroja darbs.
Viņa spriež, ka nav tādu normatīvo aktu, kas cilvēku varētu piespiest
kustēties, tādēļ par savu veselību un
kopējo labsajūtu spēj parūpēties
vienīgi katrs pats. Savukārt darba
devēja kompetence ir parūpēties
par to, lai darba vieta ir ergonomiska un individuāli pielāgota katram
darbiniekam, jo liela daļa veselības
problēmu rodas tieši pārslodzes dēļ
un tāpēc, ka trūkst ergonomiska jeb
darba veikšanai ērta aprīkojuma.
«Tas ir arī paša darba devēja interesēs,» uzsver I.Babrāne, skaidrojot,

ZIŅAS
Paziņojums par publisko apspriešanu būvprojektam
jaunbūvei «Zema enerģijas patēriņa ēkas –
Elejas sporta halle un peldbaseins»
Jelgavas novada pašvaldība uzsākusi publisko apspriešanu būvprojektam jaunbūvei «Zema enerģijas patēriņa – ēkas Elejas sporta
halle un peldbaseins».
Būve plānota Elejas vidusskolas teritorijā Meža prospektā 5, Eleja,
Elejas pagasts, Jelgavas novads, zemes kad.Nr.54480060294.
Īstenojot šo būvniecības projektu, novads iegūs iespēju īstenot dažāda
veida sporta aktivitātes un dažāda mēroga sporta sacensības, kuru
organizēšana šobrīd nav iespējama, kā arī tiks veikts ieguldījums
jebkura iedzīvotāja veselības veicināšanā.
Šobrīd tiek meklētas iespējas iegūt Eiropas fondu finansējumu objekta izbūvei.
Būvniecības iecere paredz
Būvprojektā «Zema enerģijas patēriņa ēkas – Elejas sporta halle un
peldbaseins» jaunbūves ēka bloķējas ar esošo Elejas vidusskolas ēku
un uz esošā basketbola laukuma, kas atrodas Meža prospektā 5,
Elejas pagastā, Jelgavas novadā. Atbilstoši Jelgavas novada teritorijas plānojumam un Elejas pagasta apbūves noteikumu plānotajai
izmantošanai zemes gabals atrodas publiskā (sabiedriskas nozīmes)
apbūves teritorijā (P1), kur maksimālais apbūves blīvums ir 40 procenti, stāvu skaits – līdz trim stāviem. Ēka ir 3. grupas ēka. Ēka (ņemot
vērā tās saistību ar esošo skolas ēku) vienlaicīgi ir plānota līdz 461
cilvēkam. Būves klasifikācijas kods – 1263 (skolas, universitātes un
zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas). Izglītības iestāžu telpu grupa. Būves ugunsnoturības pakāpe – U2A. Būves lietošanas veids – IVa.
Jaunbūve sastāv no trim apjomiem. Vienā apjomā izvietots peldbaseins, otrā – administratīvais korpuss ar dienesta viesnīcu, kas paredzēta 3. stāvā, trešajā – sporta zāle. Piebūvējamā ēka paredzēta arī
publiskai izmantošanai, ne tikai skolas vajadzībām. Baseins paredzēts
ar četriem celiņiem un 25 metrus garš. Ieejas baseinā paredzētas
caur ģērbtuvēm. Baseina dziļums dziļākajā zonā – 2 metri, seklākajā
– 1,3 metri. Baseina telpā atrodas no lielā baseina atdalīta stiklota
bērnu baseina zona. Bērnu baseina dziļums – 1 metrs. Baseina zonā
ir izvietotas visas nepieciešamās tehniskās un noliktavu telpas.
Sporta zāle paredzēta basketbola, futbola, florbola un volejbola
spēlēšanai, nodrošināta ar atbilstošiem grīdas marķējumiem. Telpiski
nodrošināta ar nepieciešamo zāles augstumu ~ 9 metri, kā arī ir
iespēja sadalīt zāli divās daļās ar atdalošo tīklu. Skatītāju tribīnes
paredzētas ar 120 sēdvietām.
Pamatu konstrukciju paredzēts veidot no lentveida un stabveida
monolīta stiegrbetona pamatiem. Baseina apjomā slodzi nesošā
konstrukcija tiek veidota no divlocīklu rāmjiem ar lokveida liekto
daļu. Rāmji tiek veidoti no līmētās koksnes ar stiprības klasi GL28h
atbilstoši LVS EN 14080 standartam un izvietoti ar soli 4 metri.
Būvniecības ierosinātājs: Jelgavas novada pašvaldība, reģ.
Nr.90009118031, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, atbildīgās personas
kontakttālrunis – 63048464, 63024934.
Būvprojekta izstrādātājs: SIA «DG Baltic», reģ.Nr.40003989077,
adrese: Kazdangas iela 14, Rīga, LV-1004, atbildīgās personas kontakttālrunis – 29435515.
Publiskā apspriešana notiek no 23.02.2017. līdz
23.03.2017.
Publiskā apspriešana notiks trīs veidos:
• klātienē – būvprojekta prezentācijas pasākums notiks 14.03.2017.
plkst.19 Elejas saieta namā Lietuvas ielā 42, Elejas pagastā;
• elektroniskā veidā – iedzīvotājiem iesūtot aptaujas anketu un ierosinājumus e-pastā dome@jelgavasnovads.lv;
• veicot telefonaptauju – telefonaptaujas veicējs veidlapā norāda
aptaujātās personas vārdu, uzvārdu un tās pausto attieksmi, priekšlikumus, iebildumus.
Papildu iespēja iedzīvotājiem – zvanot pa pašvaldības bezmaksas
ierosinājumu un atsauksmju tālruni 80008083, atstājot balss ierakstā
automātiskajā atbildētājā gan savu komentāru un viedokli, gan vārdu,
uzvārdu un deklarētās dzīvesvietas adresi.
Informatīvie materiāli par projektu un aptaujas lapas līdz 23.
martam pieejamas:
Jelgavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Jelgavā,
Pasta ielā 37, un Elejā, Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5. Darba
laiks: pirmdienās no pulksten 8 līdz 18, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 15.30;
elektroniski – mājaslapā www.jelgavasnovads.lv, sadaļā «Sabiedrības līdzdalība», aptaujas lapas un ierosinājumus iesniedzot gan
klātienē Klientu apkalpošanas centrā, gan elektroniski pa e-pastu
dome@jelgavasnovads.lv.

SIA «Jelgavas novada KU»
organizē atklāto izsoli
Izsoles priekšmets – tiesības iegādāties «SIA Jelgavas novada KU» nolietotās autotransporta un traktortehnikas vienības.
Izsoles norises vieta – SIA «Jelgavas novada KU» birojs,
Cukura iela 22, Jelgava.
Izsoles norises laiks – 2017. gada 24. marts pulksten 11.
Izsoles nolikums, dalībnieku reģistrēšanas kārtība, apmaksas nosacījumi
pieejami SIA «Jelgavas novada KU» mājaslapā www.jnku.lv.

Paziņojums par izsoli

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
valsts nekustamo īpašumu «Celmi» Platones pagastā, Jelgavas novadā.
Sākumcena – 290,00 EUR, nodrošinājums – 29,00 EUR.
Izsole notiks 06.04.2017. plkst.11.30; pieteikšanās – līdz
23.03.2017. plkst.16.
Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami mājaslapā www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma
apmaksa – tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz pieciem gadiem.
Informācija par apskati – pa tālruni 67021348, 67021300, 67021413.
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Visvairāk apmeklē
Ziemassvētku kauju
muzeju
Jelgavas reģionālais Tūrisma
centrs apkopojis datus par
apmeklētākajiem tūrisma
objektiem Jelgavas novadā
2016. gadā.
Lai arī vērojams neliels apmeklētāju
skaita samazinājums, vairākus gadus pēc
kārtas apmeklētākais tūrisma objekts
Jelgavas novadā ir Ziemassvētku kauju
muzejs Valgundes pagasta teritorijā.
2016. gadā tajā viesojušies13 570 interesenti, kas gan ir par 13 procentiem mazāk
nekā 2015. gadā.
Vislielāko apmeklējuma pieaugumu
Jelgavas novada tūrisma objektu vidū
pagājušajā gadā piedzīvojis Lolitas
Duges Piparmētru namiņš Vilces pagastā, kurā apmeklētāju skaits palielinājies
2,5 reizes. Ievērojams pieaugums ir arī
Blankenfeldes muižai Vilces pagastā –
arī tajā pērn bijuši divas reizes vairāk
apmeklētāju nekā 2015. gadā. Tāpat
Ināras Mālkalnes saimniecība «Mālkalnu sēta» Sesavas pagastā gūst aizvien
lielāku popularitāti, un pēc Ināras dalības
TV raidījumā «Īstās latvju saimnieces»
šī tendence varētu turpināties arī šogad.
Jāpiebilst, ka Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs apkopojis datus arī par
Jelgavas pilsētu un Ozolnieku novadu.
Jelgavā pērn apmeklētākais objekts
jau sesto gadu bija Svētās Trīsvienības
baznīcas tornis, savukārt Ozolnieku
novadā nemainīgi vairākus gadus tūristu
iecienītākais ir mini zoo «Lauku sēta».

Apmeklētākie tūrisma objekti
Jelgavas novadā 2016. gadā
Vieta

Objekts

Apmeklējums
2016. gadā

Izmaiņas pret
2015. gadu

1.

Ziemassvētku kauju muzejs

13 570

-13%

2.

Bērnu atrakcijas «Līču ganības»

6000

Nav datu

3.

Blankenfeldes muiža

4165

+108%

4.

Strausu ferma «Mazzariņi»

3500

+17%

5.

Lauku zoo «Pie tēvoča Garika»

2710

+27%

6.

Lolitas Duges Piparmētru namiņš

2209

+151%

7.

Vilces muiža un dabas parks

2138

-32%

8.

Ināras Mālkalnes saimniecība 2098
«Mālkalnu sēta»

+47%

9.

Lielplatones muiža

1200

-20%

10.

Zaļenieku (Zaļā) muiža

1000

-63%

Avots: Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs

Pagarina laiku, līdz kuram jānomaina ēku numuru zīmes
1.lpp.
Jaunie grozījumi paredz ēku numuru zīmju nomaiņas līdzšinējo gala
termiņu, kas bija noteikts līdz 2018.
gada nogalei, pagarināt vēl par diviem
gadiem – līdz 2020. gadam, informē
pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone.
Viņa skaidro, ka Jelgavas novada
pašvaldībā atbilstoši saistošie noteikumi tika pieņemti jau pirms pieciem
gadiem, nosakot kārtību, kā Jelgavas
novada teritorijā noformējamas norād
zīmes, kā tās izvietojamas un kad tām
jābūt ieviestām. Nupat veiktie grozījumi paredz ēku numurzīmju nomaiņas
termiņu pagarināt līdz 2020. gadam, jo
patlaban norādzīmju nomaiņa novadā
uz priekšu virzās salīdzinoši gausi – gan
tādēļ, ka novada teritorijā vēl joprojām
turpinās adrešu nomaiņas process, kas
ikvienam īpašumam paredz piešķirt

adresi, gan tādēļ, ka virkne iedzīvotāju dažādu iemeslu dēļ tā arī nav
bijuši ieinteresēti vecās numurzīmes
nomainīt pret jaunām – saistošajiem
noteikumiem atbilstošām. Tāpat ielu
un ceļu norādzīmju izgatavošana un
uzstādīšana, par ko visos trīspadsmit
pagastos ir atbildīga pašvaldība, saistās
ar būtiskiem finanšu līdzekļu ieguldījumiem, kas plānojami ilgtermiņā.
«Adresācijas noteikumi paredz, ka
visā valstī jābūt vienotai adrešu sistēmai
un visiem objektiem jāpiešķir adreses,
jo vienoto adrešu datubāzi izmanto
valsts operatīvie dienesti, no kuriem
ir atkarīga cilvēku drošība, veselība,
dzīvība. Adrešu piešķiršanas process
novada teritorijā joprojām turpinās
– lai gan vairumā pagastu tas jau ir pabeigts, šobrīd šis jautājums vēl ir aktuāls
dārzkopības sabiedrībās Svētes, Glūdas
un Līvbērzes pagastā,» skaidro Jelgavas

novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes
vadītāja Daiga Branta.
Savukārt pašvaldības Attīstības
nodaļas vadītāja Līga Lonerte akcentē, ka vienotu standartu ieviešana
ēku numuru vai nosaukumu norāžu
un daudzdzīvokļu māju, kā arī citu
nekustamo īpašumu numurzīmēm,
protams, prasa lielus finansiālos ieguldījumus, tādēļ ik gadu, plānojot
pašvaldības budžetu, tiek paredzēti
līdzekļi tieši šim mērķim. «Šobrīd par
pašvaldības budžeta līdzekļiem jaunā
standarta norādes ir izvietotas pie
visām pašvaldības ēkām un iestādēm,
tāpat izvietotas norādes pie tūrisma un
uzņēmējdarbības objektiem uz ceļiem,
kā arī pilnībā pret jaunām nomainītas
visas pašvaldības ielu norādes Platones
pagastā,» tā viņa.
JNZ

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumos
• Sesavas pamatskola (zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 5474 005 0057). Tiks zāģēti koki: 17
āra bērzi (apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu
kakla – no 0,50 m līdz 1,12 m); 2 parastās apses
(apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla – 1,68
m; 1,44 m) un 2 parastās liepas (apkārtmērs 1,3 m
augstumā no sakņu kakla – 0,95 m; 1,12 m). Koki ir
bojāti un bīstami, koku stumbros redzamas plaisas.
Atsevišķi koki bīstami sasvērušies uz skolas pusi.
• Sesavas parks (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5474 005 0099). Tiks zāģēta 1 parastā apse (apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla – 1,74 m),
un 1 parastajam ozolam (apkārtmērs 1,3 m augstumā
no sakņu kakla – 3 m) tiks veikta koka apzāģēšana,
atstājot koka stumbru līdz 3 – 4 m augstumam. Koki
ir veci un bojāti, apdraud cilvēku drošību.
• Parks (Skursteņmuiža) (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5474 002 0301). Tiks veikta
3 parasto liepu (apkārtmērs 1,3 m augstumā no
sakņu kakla – 3,05 m; 3,34 m; 3,23 m) apzāģēšana,
atstājot koka stumbru līdz 3 – 4 m augstumam. Koki
ir veci un bojāti, apdraud cilvēku drošību. Atrodas
ceļa nodalījuma joslā.
• Bērvircavas parks (zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 5474 007 0309). Tiks zāģēts 1 meln
alksnis (apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla
– 1,51 m), un 1 parastajai liepai (apkārtmērs 1,3 m

augstumā no sakņu kakla – 2,27 m) tiks veikta koka
apzāģēšana, atstājot koka stumbru līdz 3 – 4 m
augstumam. Koki ir nokaltuši.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2.
maija noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» 17. punktu un Jelgavas novada
pašvaldības 2012. gada 28. novembra saistošo
noteikumu Nr.14 «Par koku ciršanu ārpus meža
Jelgavas novada administratīvajā teritorijā» II daļas
4. punktu un III daļu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai minētajos īpašumos.
Publiskā apspriešana notiek laika posmā
no 08.03.2017. līdz 20.04.2017.
Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt vai nosūtīt
pa pastu: Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela
37, Jelgava, LV-3001.
Saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu
iespējams Sesavas pagasta pārvaldē (Sesavas pagasta pārvaldes Saimniecības daļas pārzinis Valerijs
Ļeonovičs, tālrunis 26425497, e-pasts valerijs.leonovics@jelgavasnovads.lv, Zemgales iela 11, Sesava,
Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3034).
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas
Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs
izskatīšanai Jelgavas novada domes sēdē.
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Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru misija –
radīt saviem klientiem māju sajūtu
Sociālās aprūpes
un rehabilitācijas
centrs

«Kalnciems»

«Jaunsvirlauka»
«Eleja»

Centrs kopumā var uzņemt 29
klientus (pensijas vecuma cilvēkus
un cilvēkus ar invaliditāti, kas nav
sasnieguši pensijas vecumu). Liela
daļa no viņiem labprāt nodarbojas
ar dažādiem rokdarbiem, ko piedāvā sociālā aprūpētāja, – zīmē, krāso,
gatavo kartītes, veido dekorācijas
svētkiem. «Bet ir arī tādi, kas to negrib, īpaši vīrieši, tāpēc mūsu galvenais tuvākais uzdevums ir atrast, ko
viņiem darīt. Pagājušajā vasarā it kā
joka pēc piedāvāju vīriem restaurēt
dažus krēslus un āra solus. Atsaucība bija necerēta – trīs vīri caurām
dienām un vakariem domāja, ko un
kā izdarīt. Tas viņus patiesi aizrāva,
tāpēc plānojam ko līdzīgu piedāvāt
arī šogad. Kad kļūs siltāks, ir doma
piedāvāt kungiem atjaunot ēkas
durvju klēdes – līstītes ap durvju
ailām. Tā ir ne tikai lietderīga laika
pavadīšana, bet arī domāšana un
smadzeņu nodarbināšana, kas arī ir
ļoti svarīgi. Turklāt vēl rodas sajūta,
ka esi vajadzīgs un vari palīdzēt sev
un citiem,» stāsta centra vadītāja
pienākumu izpildītājs, piebilstot, ka

Martā – 70 gadi

Ilgstoša sociālā aprūpe un rehabilitācija – pensijas vecuma personām
Ilgstoša sociālā aprūpe un rehabilitācija – pensijas vecuma personām

Īslaicīga sociālā aprūpe un rehabilitācija – pilngadīgām personām ar invaliditāti
Ilgstoša sociālā aprūpe un rehabilitācija – pensijas vecuma personām
Īslaicīga sociālā aprūpe un rehabilitācija – pilngadīgām personām ar invaliditāti

Bērnu nodaļa

Ilgstoša sociālā aprūpe un rehabilitācija – nepilngadīgām personām (līdz 15 gadu vecumam)

Jauniešu māja

Ilgstoša sociālā aprūpe un rehabilitācija – nepilngadīgām personām (15 – 18 gadi)

Krīzes centrs

Īslaicīga sociālā aprūpe ģimenēm ar bērniem

«Atelpas brīdis»

Īslaicīga sociālā aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

1. Lēmumu par cilvēka ievietošanu centrā pieņem Jelgavas novada Sociālais dienests:
• Jelgavas novada teritorijā deklarētajai personai, kura var pretendēt uz centra pakalpojumu, vai tās
radiniekam jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu par personas ievietošanu centrā;
• Nepieciešamie dokumenti: derīga pase, personas iesniegums, ģimenes ārsta izziņa (arī atzinums par
personas veselības stāvokļa atbilstību ievietošanai sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā), personas
vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte (no dienesta sociālā darbinieka);
• Sociālais dienests izvērtē un pieņem lēmumu. Klients var izvēlēties, kurā centrā vēlas uzturēties, bet, ja
tajā nav brīvas vietas, gaidīt to vai izvēlēties vietu citā centrā, ko piedāvā Sociālais dienests.
2. Pozitīva lēmuma gadījumā persona pārcelties uz centru var, tiklīdz centrā ir brīva vieta. Līdzi drīkst
ņemt personīgās mantas, tīru apģērbu, veļu, mēbeles (saskaņojot ar centra vadību), televizoru.
3. Ja persona ir vientuļa un par tās uzturēšanos centrā maksā pašvaldība, tad, iestājoties centrā, tiek
slēgts divpusējs līgums starp institūciju un personu. Ja maksu par pakalpojumiem sedz klienta radinieki,
tad tiek slēgts trīspusējs līgums starp institūciju, klientu un klienta radinieku.
4. Ja, izvērtējot personas funkcionālās spējas, Sociālais dienests izlemj personu centrā neievietot,
tiek piedāvāta alternatīva, kas ir pietuvināta ģimeniskajai videi, – pakalpojumu «Aprūpe mājās».
5. Jelgavas novada Sociālā dienesta lēmums par ievietošanu centrā nav nepieciešams, ja persona
maksā pilnu uzturēšanās maksu.

«STAĻĢENE»
vēl šogad ir iecere kā pilotprojektu
uzbūvēt siltumnīcu, kas arī varētu
būt laba alternatīva laika pavadīšanai. Centra darbinieki šogad
plāno ieviest vēl citas aktivitātes,
piemēram, bingo vakarus un tējas
pēcpusdienas ar lasīšanu un literāro
darbu pārrunāšanu. «Daļa klientu
labprāt lasa un paši dodas uz bibliotēku, bet, ja kāds nevar aiziet, būs
vismaz četras kundzītes, kuras būs
gatavas atnest lasāmvielu,» ieskicē
T.Ābols.
Lai būtu fiziskas aktivitātes, centra klientiem tiek rīkotas pastaigas,
centrā ir trenažieris, kas pieejams
arī cilvēkiem ratiņkrēslā. T.Ābols
uzsver, ka kustības ir svarīgas arī
gulošam pacientam, lai organismā
saglabātu asinsriti. «Pagājušajā
vasarā mums bija neliels piedzīvojums – astoņu cilvēku grupiņa bijām
aizbraukuši uz Tērvetes Dabas parku. Tā kā savulaik īsu brīdi Tērvetē
biju strādājis par gidu, pastaigu
apvienoju ar stāstījumu. Beigās visi
bija pārguruši, jo nemanot bija pieveikuši apmēram sešus kilometrus,
bet jutās fantastiski,» stāsta centra
«Staļģene» vadītāja pienākumu
izpildītājs.
Tikpat būtiska ir sociālā rehabilitācija, kas centra klientiem tiek
nodrošināta. «Katram ir savs stāsts,
un daudzi no tiem ir skumīgi – no
kāda atteikusies ģimene, cits ilgus
gadus slīdzis alkoholā. Mēs paši,
darbinieki, vienlaikus esam arī psihologi un cenšamies ar klientiem
pārrunāt visus šos jautājumus, lai
izprastu viņus un palīdzētu iejusties
centra vidē,» vadītāja pienākumu
izpildītājs norāda, ka šī pieeja jau
vairākkārt ir sevi attaisnojusi un

Mērķgrupa

KĀ KĻŪT PAR SOCIĀLĀS APRŪPES
UN REHABILITĀCIJAS CENTRA KLIENTU?

«KALNCIEMS»
Svarīgs uzdevums –
atrast nodarbes vīriešiem Nodrošina diennakts medicīnisko aprūpi

«Pamatā saviem klientiem
piedāvājam pakalpojumu,
kas paredz dzīvošanu uz
vietas ar sociālo rehabilitāciju. Mēs gribam lauzt
centra iemītnieku domāšanu un pašu pieņemtos
stereotipus, ka dzīve sastāv no ēšanas, gulēšanas
un televizora. Tā dzīvot
nevar,» uzsver sociālās
aprūpes un rehabilitācijas
centra «Staļģene» vadītāja pienākumu izpildītājs
Toms Ābols.

Sveicam
Jelgavas novada
iedzīvotājus dzīves
nozīmīgajās jubilejās!

Īslaicīga sociālā aprūpe un rehabilitācija – pilngadīgām personām ar invaliditāti

Ar mērķi nodrošināt vēl efektīvāku katras sociālās aprūpes iestādes darbu pašvaldība restrukturizējusi līdzšinējo
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru – no 1. marta
novadā darbojas trīs atsevišķas iestādes: sociālās aprūpes
un rehabilitācijas centri «Eleja», «Kalnciems» un «Staļģene», katrs ar savu klientūru un pakalpojumu grozu. Šāds
lēmums pieņemts, lai optimizētu resursus un vairāk atbildības deleģētu pašām iestādēm, bet Labklājības pārvalde
pārraudzīs visu sociālo jomu kopumā.
Katrs sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs sniedz
gan ilgstošas, gan īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus: Staļģenē un Kalnciemā –
pilngadīgām personām, Elejā – krīzes situācijā nonākušām
ģimenēm, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Visos centros nodrošināti arī veselības
aprūpes pakalpojumi.
Labklājības pārvaldes vadītāja Ilze Brakmane skaidro, ka
uzņemšana kādā no centriem arī turpmāk notiks centralizēti caur Sociālo dienestu. Tāpat visos centros ir noteikta
vienota maksa par uzturēšanos centrā – šogad tā ir 566,24
eiro mēnesī, bet nākamgad to regulēs Jelgavas novada
sociālo pakalpojumu samaksas kārtība, ko Labklājības
pārvalde izstrādās šī gada laikā. «Idejiski šī reorganizācija
sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru darbu nemainīs: centru vadītājiem tiks deleģēta lielāka atbildība un
samazināta vairākpakāpju pārraudzība. Bet pašvaldība
turpinās sociālos pakalpojumus attīstīt, apzinot iedzīvotāju
vajadzības,» norāda I.Brakmane.
Laikraksts «Jelgavas Novada Ziņas» sniedz ieskatu sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru ikdienā, ļaujot vairāk uzzināt par to darbību un sociālajiem pakalpojumiem,
ko nodrošina Jelgavas novada pašvaldība. Tomēr viens
visiem centriem ir kopīgs: misija – nodrošināt aprūpes institūcijā tādus apstākļus, kas raisītu cilvēkā māju sajūtu, un
pakalpojumus, kas atbilstu cilvēka vajadzībām.

kopumā mikroklimats iestādē ir
pozitīvs, kā arī vērojamas pozitīvas
izmaiņas daudzu klientu uzvedībā,
domāšanā. Tiesa, ne vienmēr centrā
ir tādi speciālisti, lai spētu palīdzēt
visiem, īpaši ja tas skar psihisko
veselību. Piemēram, šobrīd centrā
«Staļģene» mīt kāds klients, kuram
ir miega traucējumi, un darbinieki
viņu baidās atstāt bez uzraudzības.
Tāpēc centra darbinieki konsultējās
ar slimnīcas «Ģintermuiža» speciālistiem, kuri sniedza ieteikumus,
kā rīkoties. Diemžēl, ja klienta
veselības stāvoklis neuzlabosies, viņam būs nepieciešama ambulatora
ārstēšana psihiatriskajā slimnīcā.
Kopumā T.Ābols ir apmierināts
ar centra komandu, norādot, ka
bonuss ir iestādes ģimenes ārsts
Ainis Dzalbs. «Viņš ir ārsts ar
lielo burtu, un pacienti ir par viņu
sajūsmā. Viņš pret mūsu vecīšiem
izturas kā pret savējiem – ar pilnīgu
ieinteresētību. Un viņa attieksme
ir palīdzējusi daudziem ļoti būtiski
uzlabot veselības stāvokli,» norāda
T.Ābols, piebilstot, ka pagājušajā
rudenī par pārsteigumu parūpējusies ģimenes ārsta sieva, ar saviem
un kaimiņu bērniem negaidīti ierodoties centrā Helovīnā un cienājot
centra iemītniekus ar konfektēm.
Tāpat centra iemītnieki jau gaida,
kad Vecgada vakarā viņus apciemos
budēļi – šādu tradīciju ieviesusi
viena no centra darbiniecēm, kas
ik gadu 31. decembrī ar bērniem
un draugiem ierodas, tērpušies
maskās. «Pirmajā gadā par šādu
negaidītu apciemojumu visi bija
šokā, bet tagad jau to gaida,» norāda centra vadītāja pienākumu
izpildītājs.

«Mēs galvenokārt uzņemam pensijas vecuma vai
pirmspensijas vecuma cilvēkus ar veselības problēmām.
Teju puse mūsu klientu ir guloši uz gultas, vēl daudziem
ir grūtības pārvietoties,
tāpēc mūsu centra galvenā atšķirība no pārējiem
novada sociālās aprūpes un
rehabilitācijas centriem ir tā,
ka nodrošinām diennakts
medicīnisko aprūpi,» stāsta
sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra «Kalnciems»
vadītāja Ivita Jansone.
Kalnciema centrā ir 40 vietas, un šobrīd tajā ir 38 klienti. I.Jansone skaidro,
ka parasti tiek turēta kāda brīva vieta
gadījumiem, ja kādam klientam steidzami nepieciešams īslaicīgas sociālās
aprūpes pakalpojums. «Situācijas, kad
cilvēkam varētu būt nepieciešams šāds
pakalpojums – sociālā aprūpe uz laiku
līdz trīs mēnešiem –, var būt dažādas.
Piemēram, cilvēkam bijis insults un
viņš ir izrakstīts no slimnīcas. Slimnīcā
šāds pacients pavada apmēram desmit
dienas un nav spējīgs vēl patstāvīgi
funkcionēt. Tad šajos dažos mēnešos
pie mums viņš tiek rehabilitēts līdz stāvoklim, lai spētu atgriezties mājās, un,
ja tas nepieciešams, tālāko aprūpi jau
nodrošinās tuvinieki. Vai, piemēram,
ziemā nespēcīgāka seniora veselības
stāvoklis pasliktinās, viņš īsti vairs nespēj
par sevi parūpēties un pārziemo centrā,»
stāsta Kalnciema sociālās aprūpes un
rehabilitācijas centra vadītāja.
Centrā tiek gādāts gan par klientu
fizisko, gan garīgo veselību. Lai to varētu nodrošināt, tajā strādā speciālistu
komanda: fizioterapeits, medmāsa, kas
dežurē diennakti, ārsta palīgs, kurš nepieciešamības gadījumos pēc palīdzības
vai padoma vēršas pie ģimenes ārsta,
kas, piemēram, noformē nosūtījumu

pie speciālista, pie kura klients tiek nogādāts, iesaka ārstēšanas metodes. Tāpat
centrā strādā speciālists, kas klientiem
ik dienu vada sporta un dažādu aktivitāšu nodarbības. I.Jansone atzīst, ka
komandas nokomplektēšana ir diezgan
problemātiska. «Pirms dažiem gadiem
bija sarežģīti atrast fizioterapeitu uz
pusslodzi, bet no 2016. gada janvāra, kad
pašvaldība rada iespēju mazliet palielināt atalgojumu, izdevās piesaistīt šādu
speciālistu. Problēmas ir arī atrast aprūpētājus, medicīnas darbiniekus, jo darbs
ir grūts – gan fiziski, gan psiholoģiski, jo
pavadīt visu dienu ar cilvēkiem, kuri nebūt nav paši saulainākie, nav viegli. Pat
pavāru atrast nav tik vienkārši – mēs paši
nodrošinām klientu ēdināšanu,» stāsta
centra vadītāja, spriežot, ka tie, kuri vēlas
strādāt, darbu jau ir atraduši Jelgavā vai
Rīgā, savukārt tie, kuri palikuši pagastā,
strādāt vienkārši nevēlas. Jāpiebilst, ka
jau vairāk nekā divus gadus reizi nedēļā – piektdienās – sociālās aprūpes un
rehabilitācijas centrā dievkalpojumu
vada Kalnciema Kristus Karaļa Romas
katoļu baznīcas prāvests Aleksandrs
Stepanovs. Viņš to dara brīvprātīgi,
nesaņemot par to atlīdzību. Centra
vadītāja norāda, ka tas centra klientiem
ir svarīgi un nepieciešams – ik nedēļu
dievkalpojumu apmeklē ap 15 cilvēku.
Garīdznieks pieiet arī pie gulošajiem
klientiem un ar katru aprunājas.
I.Jansone norāda, ka gados veciem
cilvēkiem nepatīk pārmaiņas – viņi
pierod pie vietas, kaimiņiem. Katras
pārmaiņas rada viņiem lieku stresu,
tāpēc centra darbinieki cenšas nepārvietot istabu iemītniekus. Tikpat būtiski
ir veidot tradīcijas. «Cenšamies svinēt
visus svētkus. Diemžēl mums ir ierobežojumi – daudzi centra klienti ir diezgan
nespēcīgi, tāpēc nevaram nekur doties,
tomēr ar tiem pieciem sešiem klientiem,
kuri ir spēcīgāki, vienu divas reizes gadā
dodamies ekskursijā. Līgo svētkus svinam pagalmā, kur var izbraukt arī klienti

ratiņkrēslā. Tāpat divreiz gadā rīkojam
sporta svētkus, protams, ar aktivitātēm,
kas ir pa spēkam mūsu centra iemītniekiem,» tā centra vadītāja. Vēl centrā ir
bingo dienas, karaokes dienas, literārās
pēcpusdienas, kad priekšā tiek lasītas
grāmatas – visiecienītākās ir pasakas.
Tāpat klienti reizēm kopā gatavo, piemēram, cep pīrāgus vai cepumus, tostermaizes. Lai ikdiena būtu interesantāka,
pērn, piemēram, tika sarīkota fotosesija
ar pārģērbšanos.
Daudz tiek strādāts arī pie tā, lai veidotu sadarbību un draudzību ar citām
iestādēm, organizācijām un lai uz Kalnciemu brauktu ciemiņi, padarot ikdienu
interesantāku. Piemēram, 2016. gada
nogalē centram izveidojās sadarbība ar
Jelgavas cietumu – ieslodzītie uzšuvuši
rotaļlietas, ko cietuma sociālie darbinieki vēlējušies uzdāvināt sociālās aprūpes
un rehabilitācijas centra klientiem. «Veciem cilvēkiem domāšana nereti līdzinās
bērna domāšanai un pasaules uztverei,
un viņi patiešām priecājās par šīm rotaļlietām. Cits to ņem blakus gultā, cits
tur līdzās uz skapīša,» stāsta I.Jansone.
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas
centra «Kalnciems» vadītāja norāda, ka
pēc centra kā patstāvīgas iestādes izveides darbs būtiski nemainīsies, jo mērķi ir
tie paši, kas līdz šim. Viens no pirmajiem
darbiem, ko viņa darīs, ir ilgstošo sociālo
pakalpojumu reglamenta izstrāde, lai
būtu skaidri definēti pakalpojumi, ko
sniedz iestāde. «Ir bijuši gadījumi, kad
klients, piemēram, vēlas trīs reizes gadā
nomainīt protēzi, bet tas paredzēts reizi
gadā. Tāpat reglamentā var paredzēt,
teiksim, ka akūtu sāpju gadījumā nodrošinām stomatologa pakalpojumu,
bet tas nebūs kā papildu pakalpojums
ikdienā. Šāds reglaments ir būtisks arī
tāpēc, ka reizēm par uzturēšanos centrā
maksā klientu tuvinieki – viņiem ir būtiski zināt, ko nodrošina iestāde un ko
vajadzēs nodrošināt pašiem,» norāda
I.Jansone.

Maksa par uzturēšanos jebkurā
Jelgavas novada sociālās aprūpes un
rehabilitācijas centrā ir 566,24 eiro mēnesī.
Ja klientam ir vecuma pensija vai invaliditātes pabalsts, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
noteikto 90 procenti no tā tiek segti kā
maksa par pakalpojumu.
Atlikušo starpību sedz viņa radinieki,
bet, ja tādu nav, – pašvaldība.

Sociālās aprūpes
un rehabilitācijas centrs

Kapacitāte

«Kalnciems»

40 vietas

«Jaunsvirlauka»

29 vietas

«Eleja»
• Jauniešu māja

10 vietas

• Bērnu ilgstošā aprūpe

19 vietas

• Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem

8 vietas mēnesī

• «Atelpas brīdis»

Līdz 6 bērniem
mēnesī

Pilnveidos pakalpojumu
klāstu cilvēkiem ar invaliditāti
«ELEJA»
Sociālās aprūpes centrā
«Eleja» šobrīd ir visplašākais
pakalpojumu klāsts: ilgstoša
sociālā aprūpe bērniem un
jauniešiem, «Atelpas brīdis»
bērniem ar īpašām vajadzībām, sociālā aprūpe pilngadīgām personām un krīzes
centrs ģimenēm ar bērniem.
Pēdējo gadu tendences rāda,
ka samazinās institūcijā
ievietoto bērnu un jauniešu skaits, savukārt pieaug
senioru skaits, kā arī arvien
biežāk ģimenes izmanto krīzes centra pakalpojumus.
Elejas sociālās aprūpes centra vadītāja
pienākumu izpildītāja Nellija Veinberga
skaidro, ka Jelgavas novada pašvaldība ir
iesaistījusies valsts deinstitucionalizācijas
projektā un tās vīzija ir samazināt bērnu,
kas mitinās sociālās aprūpes iestādē, skaitu, jo bērniem labāk ir dzīvot ģimenē. Tāpēc pēdējos gados pašvaldība pastiprināti
strādā pie tā, lai atrastu iestādē esošajiem
bērniem viesģimeni vai audžuģimeni. Tas
ir devis rezultātu, jo šobrīd institūcijā ievietoti vien 19 klienti, kas ir divreiz mazāk,
nekā pēdējos gados bijis vidējais klientu
skaits (45 – 55). N.Veinberga skaidro, ka
daļa centra bērnu tiek uzņemti audžuģimenēs vai atgriezti ģimenēs tepat Jelgavas

novadā, bet divi adoptēti uz ārzemēm.
Vienlaikus viņa novērojusi, ka audzis
pieprasījums pēc sociālās aprūpes pakalpojuma pilngadīgām personām, un
pēdējo divu gadu laikā Elejā uzņemti 44
klienti. Lai viņi izjustu mājas sajūtu, telpas
un istabas tiek pielāgotas viņu vajadzībām.
Savukārt brīvā laika aizpildīšanai tiek
organizētas dažādas aktivitātes atbilstoši
klientu spējām: brīvdabas pasākumi,
izbraucieni pie jūras, uz muzeju, dabas
parku apmeklējumi, sporta nodarbības
un sporta spēles kopā ar citu centru
iemītniekiem.
Arī krīzes centrā pēc palīdzības vēršas
arvien vairāk ģimeņu ar bērniem. «Tā
ir iespēja ģimenei, kas nonākusi grūtā
situācijā, līdz sešiem mēnešiem uzturēties
centrā, kamēr tiek atrisināta problēma.
Situācijas, kad ģimenes pie mums vēršas
pēc palīdzības, ir dažādas, piemēram,
banka izlikusi uz ielas un ģimenei nav
kur dzīvot, vecāki sirgst no dažādām
atkarībām, vientuļā māmiņa, kas viena
audzina vairākus bērnus, ar vienu mazuli
dodas ārstēties slimnīcā, bet pārējie bērni uz laiku tiek ievietoti krīzes centrā,»
stāsta Elejas centra vadītāja pienākumu
izpildītāja. Viņa šo tendenci kopumā vērtē
pozitīvi, jo tas nozīmē, ka vecākiem netiek
pārtrauktas aprūpes tiesības un ģimene
grib atveseļoties un uzlabot savu dzīvi,
tikt vaļā no atkarībām un paskatīties uz
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pasauli citām acīm. Krīzes centrs mēnesī
var uzņemt līdz astoņiem cilvēkiem.
Jauns pakalpojums, ko Elejā piedāvā
no pagājušā gada maija, ir «Atelpas
brīdis», kas ģimenei bērnu ar īpašām
vajadzībām līdz 30 dienām gadā ļauj
uzticēt centra speciālistiem. Plānotā
kapacitāte vienlaikus ļautu uzņemt līdz
sešiem bērniem mēnesī. «Ir bijusi tikšanās
ar šādu bērnu vecākiem, pastāstot par šo
pakalpojumu, bet pagaidām vēl neviens
to nav izmantojis, tāpēc ģimenes, kurās
aug bērni ar īpašām vajadzībām, aicinām
interesēties par šo iespēju un izmantot
to,» tā N.Veinberga, piebilstot, ka interesēties par šo pakalpojumu var Elejas
sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā
vai pie sava pagasta sociālā darbinieka.
Šo pakalpojumu var izmantot, piemēram,
ja vecāki plāno doties ceļojumā, viņiem
nepieciešama rehabilitācija vai ārstēšanās
slimnīcā, jādodas darba komandējumā,
vai jebkurā citā situācijā, kad nav, kam
uzticēt savu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem. Elejā bērniem tiek piedāvāta
arī izmitināšana pa nakti, līdz ar to visu
vecāku prombūtnes laiku bērns atradīsies
centrā speciālistu uzraudzībā. Šo pakalpojumu ģimenēm apmaksā valsts. Jāpiebilst,
ka tuvākajā laikā plānots paplašināt
mērķgrupu, kas varētu šo pakalpojumu
saņemt, iekļaujot tajā arī audžuģimenēs
ievietotos bērnus.

Sagalata Danuta, Glūdas pag.
Apanasjuka Alla,
Jaunsvirlaukas pag.
Arnīte Maija, Jaunsvirlaukas pag.
Basaičuks Ivans,
Jaunsvirlaukas pag.
Bārs Viesturs, Jaunsvirlaukas pag.
Bundzēna Silvija,
Jaunsvirlaukas pag.
Krīgers Ilgvars, Jaunsvirlaukas pag.
Skorko Genoefa,
Jaunsvirlaukas pag.
Grigorjeva Gaļina, Kalnciema pag.
Rumjanceva Irena, Kalnciema pag.
Andrejeva Raja, Kalnciema pag.
Nutovcs Juris, Līvbērzes pag.
Ruļuks Vitauts, Sesavas pag.
Stūre Anita, Sesavas pag.
Frinds Egons, Svētes pag.
Janušauskis Jānis, Svētes pag.
Pūdelis Eduards, Vilces pag.

Martā – 75 gadi

Komara Olga, Elejas pag.
Smirnova Ņina, Glūdas pag.
Kalniņa Māra, Jaunsvirlaukas pag.
Martunoviča Marija,
Jaunsvirlaukas pag.
Tukule Ināra, Jaunsvirlaukas pag.
Dmitrenko Ļubova, Kalnciema pag.
Novogurska Jekaterina,
Kalnciema pag.
Aņisimova Ļuda, Platones pag.
Miļauska Staņislava, Sesavas pag.
Baucis Armands, Svētes pag.
Dzene Broņislava, Svētes pag.
Gorenko Danuta, Svētes pag.
Solomeviča Teresa, Svētes pag.
Treigute Marija, Svētes pag.
Turka Ināra, Svētes pag.
Vasiļjeva Anna, Svētes pag.
Bartuševica Inna, Valgundes pag.
Jansone Sofija, Valgundes pag.
Prancīte Gunta, Valgundes pag.
Strautniece Aija, Valgundes pag.
Vilka Rūta, Valgundes pag.
Grīnfelde Hedviga, Vilces pag.
Nekraša Aina, Vilces pag.
Oļšuka Janina, Vilces pag.
Ose Gunta, Vircavas pag.
Veļkilis Vitauts, Zaļenieku pag.

Martā – 80 gadi

Krivko Vladimirs, Glūdas pag.
Aleksejevs Vladimirs,
Kalnciema pag.
Kovaļenoka Antonija,
Kalnciema pag.
Mihailova Fomaida,
Kalnciema pag.
Indriksone Raisa, Lielplatones pag.
Vērza Brigita, Līvbērzes pag.
Duburs Ēvalds, Platones pag.
Kazakeviča Františka, Sesavas pag.
Kručonoka Aija, Sesavas pag.
Salmane Albīna, Svētes pag.
Līcīte Praskovija, Valgundes pag.
Kovaļova Marija, Vircavas pag.
Bartosja Konstantīna,
Zaļenieku pag.

Martā – 85 gadi

Ērmiņa Olita, Svētes pag.

Martā – 90 gadi

Pudniks Donāts, Kalnciema pag.
Daugaviņa Vera, Zaļenieku pag.

Martā – 95 gadi

Vainilavičene Milda, Sesavas pag.

Dati apkopoti 27.02.2017.
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PAGASTU ZIŅAS
KALNCIEMĀ UN ELEJĀ
Būs pieejami medicīnas
pakalpojumi

Uzņēmums SIA «Spectre Latvia» (reģ.
Nr.40003527355) (Kalnciemā, Jelgavas novadā) ir dāņu grupas uzņēmums un viens no mūsdienīgākajiem
tekstilapstrādes uzņēmumiem Latvijā,
kas specializējas funkcionālo aktīvās
atpūtas un sporta apģērbu ražošanā.
Laužot industrijas tradīcijas, uzņēmums ir dumpinieks, kas, pielietojot
«Lean» metodoloģiju, mērķtiecīgi strādā pie nepārtrauktiem uzlabojumiem,
procesu pilnveidošanas un jaunu tehnoloģiju izstrādes vēl labāku rezultātu
sasniegšanai. Uzņēmuma galvenās
vērtības ir inovācijas, godprātīgums,
komunikācija un sociālā atbildība,
kam par apliecinājumu ir iegūtais
SA8000 (sociālās atbildības) sertifikāts.
SIA «Spectre Latvia» aicina
pievienoties savai komandai
• Šuvējas(-us) (uz nenoteiktu laiku).
Prasības: vēlama atbilstoša darba
pieredze; pozitīva attieksme pret
darbu un dzīvi; vēlme strādāt un
sasniegt labus rezultātus. Darbs
šūšanas līnijās.
• Universālās šuvējas(-us) (uz
nenoteiktu laiku; 2 vakances).
Prasības: profesionāla šūšanas darba pieredze, zināšanas par šūšanas
operāciju paņēmieniem un metodēm;
aizstāt promesošus kolēģus šūšanas
līnijās, apmācīt jaunos kolēģus; vēlme
strādāt un sasniegt labus rezultātus.
• Laminācijas operatores(-us)
(uz nenoteiktu laiku; 5 vakances;
darbs maiņās).
Prasības: pamatzināšanas šūšanā,
precizitāte, efektivitāte un kvalitatīva darba nodrošināšana; vēlme
strādāt un sasniegt labus rezultātus.
• Komplektētājas(-us) (uz nenoteiktu laiku; 3 vakances; darbs
maiņās).
Prasības: augsta atbildības un precizitātes izjūta, efektivitāte, spēja
organizēt savu darbu patstāvīgi,
akurātums; izpratne par pasūtījumu
loģistikas plūsmu.
• Piegriešanas ceha operatoru(-i)
(uz nenoteiktu laiku; darbs maiņās).
Prasības: augsta atbildības un precizitātes izjūta, efektivitāte, spēja organizēt savu darbu patstāvīgi, akurātums;
prasme strādāt ar datoru; prasme strādāt ar piegriešanas iekārtām (robotu);
kvalitatīva darba nodrošināšana.
• Piegriešanas ceha operatoru(-i) (klājēju) (uz nenoteiktu
laiku; darbs maiņās).
Prasības: augsta atbildības un precizitātes izjūta, efektivitāte, spēja organizēt savu darbu patstāvīgi, akurātums; prasme strādāt ar datoru;
prasme strādāt ar klāšanas iekārtu;
kvalitatīva darba nodrošināšana.
• Paraugu šūšanas tehnologu(-ģi)/
meistaru(-i) (uz nenoteiktu laiku).
Prasības: spēja izstrādāt modeļa
šūšanas tehnoloģijas aprakstu,
vadoties pēc modeļa zīmējuma vai
parauga, pievēršot uzmanību atsevišķu detaļu, mezglu un visa parauga
apstrādes tehnoloģijām; paraugu
šūšanas līnijā sekot līdzi tehnoloģijas
ievērošanai un atbilstošo iekārtu
izmantošanai; izskatīt priekšlikumus
no šuvējam, lai uzlabotu tehnoloģijas, saskaņot tos ar Paraugu departamenta vadītāju, sniegt atzinumus
par to piemērotību izmantošanai
ražošanā; savlaicīgi nodrošināt Ražošanas departamentu ar modeļa
izstrādāto šūšanas tehnoloģiju u.c.
Uzņēmums darbiniekiem nodrošina:
• sociālās garantijas (nodokļu nomaksa, apmaksāts atvaļinājums u.c.);
• divu nedēļu apmaksātu apmācību
kursu šūšanā, darbiniekiem sākot
strādāt;
• kvalifikācijas paaugstināšanas
iespējas;
• bezmaksas nokļūšanu uz Kalnciemu no Jelgavas, Jūrmalas un
atpakaļ (ieskaitot apdzīvotās vietas,
kas ir pa ceļam minētajā maršrutā;
daļēji apmaksātas transporta izmaksas, ja nav šajā maršrutā);
• daļēji apmaksātas pusdienas;
• uzņēmuma līdzdalību veselības
apdrošināšanas polises apmaksā;
• labiekārtotu darba vidi, gaišas telpas
un mūsdienīgu darba aprīkojumu;
• konkurētspējīgu atalgojumu.
Pieteikties vai iegūt sīkāku informāciju par aktuālajām vakancēm var pa tālruni 26382829
(Guna), 26330630 (Santa) vai
e-pastu guna.silina@spectre.lv,
santa.goleva@spectre.lv.

Autobuss iebrauks
Platones ciemā
Pēc iedzīvotāju ierosinājuma, Platones pagasta pārvalde lūdza
VSIA «Autotransporta
direkcija» izskatīt iespēju dažus sabiedriskā transporta maršrutu reisus novirzīt tā,
lai autobuss iebrauktu
Platones ciema centrā. Šāda vienošanās
ir panākta: līdz 30.
aprīlim autobuss divas
reizes dienā – no rīta
braucot uz Jelgavu un
vakarā atpakaļ – iebrauks Platones ciemā
līdz skolai.

Jelgava–Eleja–Kalnrozes–Ziedkalne
Pietura
Laiks
Ziedkalne
6.50
Vilces pienotava
7.00
Kalnrozes
7.10
Vilces pienotava
7.20
Tīsi
7.26
Lielplatones pagasta pārvalde 7.30
Lielplatones muiža
7.36
Mazeleja
7.39
Eleja
7.43
Elejas skola
7.45
Eleja
7.47
Mazeleja
7.52
Zvaigznītes
7.57
Smedēni
8.01
Platone
8.05
Platones skola
8.07
Lapu krogs
8.11
Dimzas
8.16
Viskaļi
8.20
Savienības iela
8.21
Jelgavas autoosta
8.25

«Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc nepieciešams,
lai autobuss iebrauc pagasta
centrā, ir tas, ka gada tumšajos
mēnešos ceļa posms, pa kuru
iedzīvotāji dodas mājās, izkāpjot autobusa pieturā A8 šosejas
malā, gājējiem ir ļoti bīstams. Ar
sniegu bagātās dienās šosejas mala,
kas paredzēta gājējiem, ir piegrūsta
ar sniegu, un gājēji spiesti pārvietoties pa autoceļa braucamo daļu,»
situāciju raksturo Platones pagasta
pārvaldes vadītājs Vladislavs Pogožeļskis.
Izskatot Platones pagasta pārvaldes lūgumu, Sabiedriskā transporta
padomes 2017. gada 3. februāra
sēdē nolemts no 1. marta ieviest
grozījumus SIA «Migar» apkalpotajos maršrutos, nodrošinot autobusa
iebraukšanu Platones ciema centrā,
informē VSIA «Autotransporta
direkcija». Tā kā uzņēmumu SIA

Jelgava–Lielplatone–Eleja–Jelgava
Pietura
Laiks
Jelgavas autoosta
18.45
Savienības iela
18.48
Viskaļi
18.50
Dimzas
18.54
Lapu krogs
18.56
Platones skola
19.00
Platone
19.02
Smedēni
19.05
Zvaigznītes
19.07
Mazeleja
19.10
Lielplatones muiža
19.12
Lielplatones pagasta pārvalde 19.15
Tīsi
19.17
Eleja
19.20
Mazeleja
19.23
Zvaigznītes
19.26
Smedēni
19.28
Platone
19.30
Lapu krogs
19.34
Dimzas
19.36
Viskaļi
19.39
Savienības iela
19.40
Jelgavas autoosta
19.46

«Migar» ir pārpirkusi SIA «B-bus»,
lēmuma izpilde ir jānodrošina
jaunajam uzņēmuma īpašniekam,
skaidro direkcijas pārstāve Zane
Plone. «Mainoties pārvadājumu uzņēmuma īpašniekam, apkalpotajam
maršrutu tīklam jāpaliek nemainīgam – autobusiem jāturpina braukt
noteiktajos maršrutos un maršrutiem jābūt izpildītiem saskaņā ar
apstiprināto kustības sarakstu,» viņa
uzsver, aicinot iedzīvotājus informēt
direkciju, ja tiek konstatēts, ka autobuss nebrauc saskaņā ar kustības
sarakstu (neievēro noteikto laiku,
neapstājas konkrētās pieturvietās),
maršruts tiek izpildīts ar nepiemē-

rotas ietilpības autobusu, netiek
ievērotas kvalitātes vai biļešu tirdzniecības prasības (e-pasts info@atd.
lv, tālrunis 67686485).
Laika periodā no 1. novembra līdz
30. aprīlim maršruta Jelgava–Eleja–Kalnrozes–Ziedkalne autobuss,
kas darba dienās kursē pulksten
6.50 no Ziedkalnes, piestās arī
pieturvietā «Platones skola». Šajā
pieturvietā iebrauks arī maršruta
Jelgava–Lielplatone–Eleja–Jelgava
autobuss, kas darba dienās pulksten
18.45 izbrauc no Jelgavas autoostas.
Platones pagasta pārvalde izveidojusi arī pieturvietu «Platones
skola».

Atrod vērtīgu zobenu
Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā nonācis vērtīgs
zobens, kas atrasts Jelgavas novada teritorijā.
«Zaļenieku apkārtnē 2016. gada
beigās atrastais zobens ir daudzo
17. – 18. gadsimta karu liecinieks un
pieredzējis Kurzemes hercogistes
pastāvēšanu. Tas ir divasmeņu zobens ar nolauztu roktura pogu, tāpat
trūka gabala no tā šķērša, tāpēc radās
iespaids, ka pirms nozaudēšanas tas
ticis lietots cīņā,» atradumu raksturo
muzeja Arheoloģijas departamenta
galvenais glabātājs vēstures doktors
Artūrs Tomsons.
Viņš stāsta, ka interesanta ir arī
paša zobena asmens forma – tā nav
tradicionālā garengrope, ko dažkārt
joprojām aplami dēvē par asinsreni,
kam patiesībā nav nekāda sakara ar
asiņojošiem pretiniekiem, bet ieroča
asmens izturību pret sānu lieci. Šī
zobena asmens forma šķērsgriezumā
bija plāna rombveida griezuma. «Šādi
veidoti asmeņi zobeniem un dunčiem
ir zināmi jau no viduslaikiem un bijuši
domāti vairāk duršanai, tajā skaitā

bruņās tērptam pretiniekam, lai stabilizētu ieroča asmeni trieciena brīdī.
Zobens ir taisns, ļoti viegls un visai
īss, kas norāda, ka tas, visticamāk,
nav bijis kavalērista (kam, cērtot ar
zobenu, piemēram, pa kājniekiem,
jāaizsniedzas pietiekami lielā attālumā), bet drīzāk kājnieka ierocis tuvām
distancēm vai tikai pašaizsardzībai,»
vērtē speciālists. Viņš norāda, ka
kopumā zobens vērtējams kā ne
pārāk veiksmīgs risinājums – gan kā
cērtamais, gan kā duramais ierocis
tas nav pārāk efektīvs. Tas ir pārāk
īss, lai efektīvi aizsniegtu ienaidnieku
lielākā distancē, gan arī pārāk viegls,
lai veiktais cirtiena spēks būtu pietiekams, kaut vai pārcērtot biezāku
formas apģērbu. A.Tomsons pieļauj,
ka, visticamāk, tas varējis būt kādas
citas ieroču šķiras karotāja blakus
ierocis, piemēram, pīķneša vai varbūt
artilērista bruņojuma sastāvdaļa, vai
arī piederējis kādam no komandieriem, kam tas bijis vairāk dekoratīvs
elements pie formas tērpa.
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
speciālists izsaka pateicību visiem apzinīgajiem atradējiem, kas saglabāja

šo pagātnes
liecību.
Muzejā
priekšmetus
izvērtē restaurators.
Ja nepieciešams, tie tiek
apstrādāti, lai nebojājas. Turpmāk
zobens atradīsies muzeja krājumā pie
attiecīgā pagasta un apriņķa liecībām.
«Priekšmetiem, nonākot muzejā, to
tālākais liktenis ir būt pieejamiem
ikvienam interesentam, pētniekam,
vēstures studentam – visplašākajai
sabiedrībai. Ļaudis varbūt domā, ka,
nonākot muzejā, priekšmeti pazūd no
sabiedrības acīm. Gluži pretēji – tieši
speciālistu rokās tie sāk runāt, kas ir
būtiskākais šajā stāstā. Un nav runas
ne par saktu, zobenu vai pogu, bet
informāciju, ko, saliekot visus atradumus kopā kā mozaīku, mēs uzzināsim
par pagātnes daudzpusīgajiem notikumiem, norisēm, cilvēkiem, kas dzīvojuši,» norāda A.Tomsons, piebilstot,
ka muzeja darba «redzamākā» daļa ir
izstādes, kurās reizēm apskatāmi arī
jaunieguvumi.

9. martā no pulksten 10 līdz 17
Kalnciemā, Lielupes ielā 27 (pie
sociālās aprūpes centra), un 28.
martā no pulksten 10 līdz 17 Elejā,
Lietuvas ielā 42 (pie saieta nama),
iedzīvotājiem būs iespēja izmantot
mobilās diagnostikas pakalpojumus, informē «MFD Veselības
grupa» izbraukumu koordinatore
Agnese Skrodele. Piedāvājumā
ietilpst: 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 – 1 projekcija 6,50 eiro)
un D vitamīna noteikšana (4,50
eiro). Pacienti tiks pieņemti pēc
iepriekšēja pieraksta. Par iespēju
pierakstīties lūgums interesēties pa
tālruni 25431313.

GLŪDĀ
Sakārtosim vidi kopā!

Ir veikti visi priekšdarbi, lai pavasarī
realizētu projektu un labiekārtotu
centrālos gājēju celiņus Glūdas
pagasta Nākotnes ciemā. Plānots
bruģēt celiņus 700 metru garumā.
«Projekta laikā netiks izbūvēti celiņi, kas ved uz katras mājas ieejas
durvīm. Par savas mājas pagalma,
ieejas mezgla, celiņa labiekārtošanu atbild ēkas īpašnieki, kas vienlaikus ir arī ēkas apsaimniekotāji.
Tāpēc aicinām iedzīvotājus apsvērt
iespēju piedalīties pašvaldības
izsludinātajā projektu konkursā
«Mēs savai videi 2017», tādējādi
gūstot iespēju saņemt finansējumu
apkārtējās vides uzlabošanai un
teritorijas sakopšanai. Kopīgiem
spēkiem veidosim Nākotnes ciemu
pievilcīgāku un ērtāku dzīvošanai!» tā Glūdas pagasta pārvaldes
vadītāja Silvija Zīberte. Projektus
konkursā «Mēs savai videi 2017»
var iesniegt līdz 31. martam.

LĪVBĒRZĒ
Ēnu dienā iepazīst
bibliotēkas darbu

Līvbērzes vidusskolas 2. klases
skolnieces Evelīna Ruslevica un Madara Zīle Ēnu dienā, kas notika 17.
februārī, viesojās Līvbērzes pagasta
bibliotēkā, lai iepazītu bibliotekāra
profesiju. «Apmeklējām Līvbērzes
pagasta pārvaldi, lai iepazītos ar
bibliotēkas vadītājas veicamajiem
darbiem. Bibliotēkā iepazināmies
ar krājumu – katrai grāmatai ir
sava noteikta vieta. Apskatījām
lasītavas periodisko izdevumu klāstu, un meitenēm visvairāk patika
pielikumā «Putni Dabā Bērniem»
publicētie atjautības uzdevumi,
krustvārdu mīklas un zīmējumi.
Tāpat iekārtojām jauno grāmatu
izstādi «Iesakām izlasīt» un literatūras izstādes, kas veltītas rakstnieku
jubilejām. Vēl lasījām dzejoļus no
krājumiem «Zemgales vācelīte»,
kuri bija eksponēti lasītavā, tādējādi bērni varēja uzzināt vairāk arī
par manu aizraušanos – dzejošanu.
Aplūkojot izstādi «Līvbērzes pagasts
cauri gadsimtiem», iepazinām
savus novadniekus, kā arī mēģinājām atpazīt Līvbērzes ievērojamās
vietas pēc senām fotogrāfijām. Un,
protams, mācījāmies praktiski veikt
dažādus bibliotekāra pienākumus,»
stāsta bibliotēkas vadītāja Velga
Petņičenko. Skolnieces uzzināja, kā
piereģistrē lasītāja apmeklējumu
sistēmā «Alise», izsniedz grāmatas
vai nu uz mājām, vai lasītavā,
reģistrē jaunos periodiskos izdevumus, atrod grāmatu plauktā,
un citus svarīgus uzdevumus, ko
bibliotekārs veic ikdienā. «Ēnas»
iepazina bibliotēkā pieejamās
datubāzes un, izmantojot letonika.
lv sniegtās iespējas, noklausījās
lasāmpasaku «Divi lācēni». Madara
kļuva par bibliotēkas lasītāju, jo to
līdz šim vēl nebija izdarījusi, taču
Evelīna bibliotēku jau apmeklējusi
vairākkārt. «Liels paldies abām
skolniecēm par pacietīgo klausīšanos, čaklo, patstāvīgo darbu
un, pats galvenais, ieinteresētību,» norāda bibliotēkas vadītāja,
piebilstot, ka meitenes saņēma
Pateicības rakstu.

PAGASTU ZIŅAS
LIELPLATONĒ
Izzina kāzu tematiku

10. februārī Lielplatones muižā notika pasākums «Es sirdī staroju», kurā
izskanēja kāzu vedēju stāstījumi
un mīlas dzeja. «Vēlos pateikt lielu
paldies Jelgavas Mūzikas vidusskolas meitenēm Elīzai Rozenbahai un
Antai Puķītei, dzejniecēm Mariannai
Madžulei un Velgai Rozenbergai,
Santai Aleksandrovai, kas nebaidījās
stāstīt par pieredzi, kā būt vedējmātei kāzās, Jurim Puiķim, kas iejutās
reportiera ādā un intervēja vedējus,»
stāsta pasākuma organizatore Lielplatones pagasta bibliotēkas vadītāja Baiba Vaškinele. Pēc pasākuma
interesentiem bija iespēja aplūkot
kāzu kleitu izstādi.
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Izveido lasītāju klubiņu

VILCĒ UN ELEJĀ
Ieskandina kaimiņvalsts
Neatkarības dienu

Februārī dibināts Sesavas pagasta bibliotēkas
lasītāju klubiņš «Laimīgie
lasa grāmatas un dzer
kafiju». Turpmāk lasītāju
klubiņa dalībnieki sanāks
kopā vienu reizi mēnesī
– mēneša pirmajā piektdienā.
«Bibliotēkas lasītāja Inta Rubana
jau vasarā interesējās par lasītāju
klubu, bet es atbildēju, ka tāda nav.
Kad rudenī Intas kundze vēlreiz
jautāja par šādu iespēju, piedāvāju
viņai vadīt klubiņu bibliotēkas tel-

pās. Bibliotēkas lasītāju vidū atradām vairākus domubiedrus, kas arī
labprāt dalītos iespaidos par izlasīto
literatūru,» par ieceri veidot lasītāju
klubiņu stāsta Sesavas bibliotēkas
vadītāja Inta Strazdiņa. Klubiņa
nosaukums ir aizgūts no franču
rakstnieces Agneses Martēnas-Ligānas romāna nosaukuma.
Bibliotēkas vadītāja norāda, ka
tikšanās laikā pie kafijas tases plānots pārrunāt galvenās atziņas un
domas par kopīgi lasītu grāmatu,
kā arī klātesošie varēs iepazīties
ar bibliotēkas krājuma jaunākajām
grāmatām un arī savā starpā vieno-

ties, ko lasīt līdz nākamajai tikšanās
reizei, priekšroku dodot latviešu
rakstnieku darbiem. Marta tikšanās
reizē pārrunāta Laimas Kotas grāmata «Istaba», ko izdevusi «Dienas
Grāmata» vēstures romānu sērijā
«Mēs. Latvija, XX gadsimts».
Bibliotēkas lasītāji aicināti pievienoties klubiņam, lai kopā iedibinātu
jaunas tradīcijas un lasītāju klubiņš būtu ilgtspējīgs. Lai uzzinātu,
kāda grāmata tiks pārrunāta aprīlī,
interesenti aicināti sazināties ar
bibliotēkas vadītāju I.Strazdiņu pa
tālruni 63061681 vai e-pastu inta.
strazdina@jelgavasnovads.lv.

Izdots buklets «Eiropas pēdas Jelgavā un tās apkārtnē»
2016. gada nogalē
«Europe Direct» Informācijas centra īstenotā
projektā izdots buklets
«Eiropas pēdas Jelgavā
un tās apkārtnē», kurā
akcentētas un apkopotas vēsturiskas un mūsdienīgas kopsakarības
starp Jelgavas novadu
un Eiropu, Jelgavas
apkārtnes nozīmīgākie
objekti, vietas, personības, kuras savulaik
un mūsdienās saistītas
ar Eiropas vērtībām un
notikumiem.

Bukletā iekļauti tādi Jelgavas novada
objekti kā Blankenfeldes muiža, Elejas
muižas komplekss, Ziemassvētku kauju
vietas, Eliasa dzimtas mājas «Zīlēni» un
atainota Mūrmuižas kauja. «Europe
Direct» Informācijas centra vadītāja
Tabita Šķerberga norāda, ka bukletā
iekļautie objekti tika izvēlēti kopā ar
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja vēsturniekiem, kuri arī
sagatavoja informāciju un izraudzījās
vēsturiskās fotogrāfijas. T.Šķerberga
teic, ka pārtulkots šis buklets varētu
kalpot kā labs ceļojuma maršruta plānotājs, piedāvājot ne vien apskatīt dažādus
objektus, bet arī uzzināt interesantus
vēstures stāstus, ļaujot rast Jelgavas

novada un Latvijas saikni ar Eiropu un
tās kultūrvēsturiskajām vērtībām.
Buklets tiek izplatīts Jelgavas novada
skolās, pagastu bibliotēkās, Jelgavas
reģionālajā Tūrisma centrā, «Europe
Direct» organizētajos pasākumos. Šobrīd tas pieejams Jelgavas reģionālajā
Tūrisma centrā un 1. stāva informatīvajā
stendā Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Elektroniskā versija
pieejama «Europe Direct» Jelgavas
Informācijas centra mājaslapā www.
edic.jrp.lv.
Jāpiebilst, ka «Europe Direct» Informācijas centrs projekta gaitā ik gadu
izdod kādu informatīvu materiālu par
Jelgavas novadu Eiropas kontekstā.

Mudina ieraudzīt nepamanīto
Vilces pagasta vidējās paaudzes
deju kolektīvs «Medaga» un Elejas
pagasta jauniešu deju kolektīvs
«Tracis» 11. un 12. februārī sniedza
koncertu Igaunijas Nacionālajā
muzejā Tartu, kas tika atklāts 2016.
gada oktobrī. «Tikām uzaicināti
sniegt koncertu par godu tam, ka
tuvojās Igaunijas neatkarības 99.
gadadienas svinības. Šo dienu
igauņi atzīmē 24. februārī. Cilvēku
atsaucība un interese par mūsu
priekšnesumu bija ļoti liela, savukārt
mēs ieguvām iespēju dejot Igaunijas
lielākajā muzejā, piepildīt tik milzīgu
deju laukumu un arī apskatīt jauno
muzeju un Tartu,» norāda kolektīvu
vadītāja Ivita Lejava-Majore.

FOTO: Šobrīd Lielplatones muižā, bet vēlāk bibliotēkas telpās būs iespēja apskatīt 2016. gada Lielplatones pagasta bibliotēkas rīkotā fotokonkursa
«Lielplatone vasarā» dalībnieku iesūtītās bildes.
Kopā fotokonkursā piedalījās pieci cilvēki, iesūtot 26
bildes. Tās vērtēja bibliotēkas apmeklētāji, un par
labākā foto īpašnieci tika atzīta Liene Privka-Silvanoviča. Bibliotēkas vadītāja Baiba Vaškinele stāsta,
ka konkurss tika rīkots tāpēc, ka ir daudz cilvēku,
kas slēpj savus talantus, bet iecere bija pamudināt
viņus atklāt sevi. «Kāds fotografē tikai prieka pēc,
pat nepamanot, ka viņam ir potenciāls. Pat cilvēks,
kurš nekad nav fotografējis dabasskatus, iesūtīja
konkursam savas bildes, un jāsaka, ka sanācis ir ļoti
labi,» tā bibliotēkas vadītāja, sakot paldies visiem,
kas piedalījās.
Ņemot vērā atsaucību, arī 2017. gadā ir izsludināts
fotokonkurss «Mans krāsu mikslis». Bildes līdz 31. decembrim jāiesūta pa e-pastu baiba.
vaskinele@jelgavasnovads.lv vai Lielplatones bibliotēkas lapai sociālajā tīklā facebook.com.

Februārī no mums aizgājuši...
Vladislavs Babris, Zaļenieki
(28.12.1980. – 01.02.2017.)
Karīna Veisa, Jaunsvirlauka
(03.06.1977. – 01.02.2017.)
Jevgenijs Tomaševičs, Sesava
(23.03.1935. – 02.02.2017.)
Rita Aļhimoviča, Zaļenieki
(08.09.1936. – 03.02.2017.)
Jadviga Budre, Valgunde
(24.04.1925. – 06.02.2017.)
Olga Valtenberga, Līvbērze
(03.01.1922. – 06.02.2017.)
Haralds Petroļevičs, Svēte
(03.11.1943. – 07.02.2017.)

Reģistrēti 11
kukuļdošanas
gadījumi
2016. gadā Jelgavas novada teritorijā reģistrēti 11
gadījumi, kad autovadītājs mēģinājis iedot kukuli
Valsts policijas darbiniekam. Lielākā policistam
piedāvātā summa bija 580
eiro.

LĪVBĒRZĒ
Sadanco ar draugiem

25. februārī Līvbērzes jauniešu
deju kolektīvs «Spīgana» Līvbērzes
kultūras namā aicināja kolektīvus
no visas Latvijas uz deju koncertu «Ielūdz «Spīgana»». Koncertā
pulcējās 12 kolektīvi no Kuldīgas,
Dobeles, Liepājas, Alsungas, Tērvetes, Penkules, Jelgavas, Elejas
un paši Līvbērzes kolektīvi. Deju
kolektīvi, gatavojoties deju skatēm,
katrs vēlējās parādīt labāko, ko
māk, palepoties ar savu varējumu
un salīdzināt to ar citu sniegumu.
«Lepojamies, ka mūsu vidējās paaudzes deju kolektīvs «Miestiņš»,
jauniešu deju kolektīvs «Spīgana»
un bērnu deju kolektīvs «Spīganiņa» saņēma daudz atzinīgu vārdu
par savu sniegumu un izaugsmi.
Savukārt viesu kolektīviem ļoti patika mūsu kultūras namā. Paldies
kolektīva vadītājai Aigai Muzikantei, jo jauniešu deju kolektīvs mums
izveidojies gana varošs un spēcīgs,
saliedēts un darbīgs,» vērtē Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāja Ruta
Medne, piebilstot, ka pēc sadanča
publika bija gandarīta, dejotāju vecāki – priecīgi, paši dejotāji – gatavi
deju skatei. Vienīgais aizrādījums
no publikas puses bijis, ka koncerts
izvērties pārāk garš, bet organizatori uzskata, ka tas ir piedodami,
jo visi kolektīvi, kas ieradušies uz
sadanci, grib sevi parādīt.
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Jānis Auzāns,
Jaunsvirlauka
(27.05.1922. – 08.02.2017.)
Alfrēds Leja, Glūda
(14.07.1943. – 09.02.2017.)
Laimonis Kaufmanis, Sesava
(25.01.1925. – 10.02.2017.)
Gunta Lasmane, Sesava
(12.04.1949. – 10.02.2017.)
Dzintars Smiltnieks,
Jaunsvirlauka
(08.01.1937. – 10.02.2017.)
Trufilijs Jevstifejevs, Kalnciems
(06.07.1929. – 11.02.2017.)

Milda Cauņa, Eleja
(06.04.1934. – 13.02.2017.)
Jevgenija Pirožņikova, Valgunde
(25.04.1927. – 13.02.2017.)
Valentīna Ļedņika, Jaunsvirlauka
(02.01.1954. – 15.02.2017.)
Teresa Šalkauskiene,
Jaunsvirlauka
(02.05.1936. – 16.02.2017.)
Jevdokija Bogdanova,
Jaunsvirlauka
(01.11.1939. – 16.02.2017.)
Igors Smoļakovs, Kalnciems
(20.04.1936. – 17.02.2017.)

Aina Stūrmane,
Kalnciems
(05.01.1934. – 18.02.2017.)
Pēteris Beikulis, Glūda
(13.06.1940. – 19.02.2017.)
Fjodors Sidorovs,
Kalnciems
(23.11.1948. – 19.02.2017.)
Albina Supruna, Vircava
(15.10.1923. – 20.02.2017.)
Zinaida Šeršņova, Sesava
(14.10.1922. – 24.02.2017.)
Juris Smirnovs, Sesava
(09.12.1963. – 26.02.2017.)

Valsts policijas pārstāve Ieva Sietniece stāsta, ka 580 eiro policistam piedāvāja kāds 1967. gadā dzimis Lietuvas
pilsonis, jo viņš automašīnā «Audi»
nelikumīgi glabāja un pārvadāja 100
000 cigaretes «Minsk slim» ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām.
Pret viņu uzsākts kriminālprocess
par alkoholisko dzērienu vai tabakas
izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu,
pārvietošanu (pārvadāšanu) vai realizāciju, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā,
un par kukuļdošanu.
Otrs lielākais kukulis bija 500 eiro, ko
Līvbērzes pagasta teritorijā policistiem
mēģināja iedot 1974. gadā dzimis vīrietis, kurš vadīja automašīnu alkohola
reibumā un bez vadītāja apliecības.
Pārējās summas, ar kādām neapzinīgi autovadītāji mēģinājuši piekukuļot
policistus, ir 10, 20, 35 vai 50 eiro.
Iemesli, kas pamudinājuši viņus uz
šo soli, ir atļautā braukšanas ātruma
pārsniegšana, kas bija visbiežākais
pārkāpums, braukšana ar automašīnu, kam nav OCTA, un braukšana ar
transportlīdzekli, kas nav piereģistrēts
noteiktajā kārtībā. Kukuļdevēji pieķerti
Valgundes pagasta, Platones pagasta,
Zaļenieku pagasta, Glūdas pagasta,
Līvbērzes pagasta un Elejas pagasta
teritorijā.
Jāpiebilst, ka vienā gadījumā kukuli
policistiem iedot mēģināja Lietuvas
pilsone. Kopumā no 11 kukuļdevējiem
trīs bijuši Lietuvas pilsoņi.

Vērtīgs
dāvinājums
Zaļenieku pagasta Ūziņu
bibliotēka februārī saņēma
vērtīgu dāvinājumu – 13
jaunas grāmatas. Bibliotēkas vadītāja Gunita Kulmane norāda, ka tas ir ļoti
liels atspaids bibliotēkai, jo
pašvaldības līdzekļu nav tik
daudz, lai spētu iegādāties
visas jaunākās grāmatas.
G.Kulmane stāsta, ka Ūziņu bibliotēkai izveidojusies ļoti laba sadarbība ar
Raņķu ģimeni Rīgā. «Iesākumā tā bija
sadarbība novadpētniecības jomā – Raņķa kunga mamma ir dzimusi ūziņniece.
Ūziņu bibliotēka no Raņķu ģimenes ir
saņēmusi gan vērtīgas fotogrāfijas, gan
Kleinbergu dzimtas koku, taču nu jau
ceturto gadu dāvinājumā tiek saņemtas
arī jaunas grāmatas. Tās ir grāmatas,
kuras gada laikā ģimene iegādājas un
Raņķes kundze izlasa,» norāda Ūziņu
bibliotēkas vadītāja, piebilstot, ka šīs 13
grāmatas kundze izlasījusi pēdējo piecu
mēnešu laikā. Pa šiem gadiem bibliotēka
no Raņķu ģimenes dāvinājumā saņēmusi apmēram 70 grāmatu.
Bibliotēkas vadītāja norāda, ka dāvinājumā galvenokārt ir kvalitatīvi kriminālromāni. «Par to esmu ļoti priecīga,
jo šīs grāmatas tiek ļoti labi lasītas – lasa
gan kungi, gan dāmas,» tā viņa. Līdz
šim Raņķu ģimene grāmatas dāvināja
ik gadu septembrī, kad bibliotēkā daļa
jauno grāmatu jau iegādātas. Šogad,
lai grāmatas nedublētos, G.Kulmane
vienojusies, ka dāvinājumu saņems februārī – pirms bibliotēkā veikts pirmais šī
gada grāmatu pasūtījums.
Bibliotēkas vadītāja stāsta, ka ik pa
laikam kāds uzdāvina bibliotēkai kādu
grāmatas eksemplāru, un saka par to
paldies, jo dāvinājumi katru gadu veido
būtisku daļu no bibliotēkas krājuma
jaunieguvumiem un krietni atslogo
bibliotēkas budžetu, ļaujot iegādāties
papildu izdevumus.

8 2017. gada marts

NOTIKUMI

Disku un šķēpu iemaina pret saksofonu
Līdz šim platonieka Dagņa
Roziņa vārds vairāk izskanējis saistībā ar vieglatlētiku – pagājušo sezonu
viņš noslēdza ar bronzu
Latvijas ziemas čempionātā
diska mešanā junioriem un
bronzu Latvijas čempionātā vieglatlētikā junioriem
diska un šķēpa mešanā. Bet
šosezon Dagnis ar sportu
mazliet piebremzējis, par
prioritāti izvirzot otru aizraušanos – mūziku. Viņš turpina
mācības Rīgas Doma kora
skolas (RDKS) 3. kursā džeza
programmā, viņam ir savs
trio, kas aktīvi koncertē, un
nesen ar jaunām atziņām
puisis atgriezies no «Erasmus+» programmas pieredzes apmaiņas brauciena uz
Ļubļanas Mūzikas un baleta
konservatoriju Slovēnijā.
Dagnis atzīst, ka sportu šobrīd pabīdījis malā. «Teikšu tā – jo dziļāk mūzikā,
jo vairāk no sporta prom,» saka Dagnis,
piebilstot gan, ka paralēli sportam vienmēr ir bijis saistīts ar mūziku, taču šobrīd
tas tiek darīts profesionālā līmenī, pievēršot tai lielāku uzmanību. «Dziedu jau no
piecu gadu vecuma, uzstājos «Cālī» un
citur, bet deviņu gadu vecumā mūzikas
skolā sāku mācīties klasisko dziedāšanu.

Līdz ar balss lūzumu izšķīros par labu
instrumenta spēlei, izvēloties saksofonu,
lai gan es arī turpinu dziedāt,» stāsta
Dagnis. Arī RDKS viņš mācās Džeza
nodaļā saksofonu. «Vecāki man piedāvāja – trombons vai saksofons. Trombons
laikam tāpēc, ka Intars Busulis, kas
viņiem un arī man patīk, to spēlē, bet
saksofons, jo tas visiem patīk. Man kaut
kā saistošāks šķita otrais,» stāsta Dagnis,
kurš nu arī pats sācis rakstīt skaņdarbus,
kas tiek izpildīti kopā ar viņa grupu,
kurai gan vēl nav nosaukuma. Dagnis
stāsta, ka viņam ir savs trio, kurā spēlē arī

Pasākumi
Jelgavas novada domē

 10. martā pulksten 15 – lekcija «Veselīgs dzīvesveids»,
lektors – dakteris Hosams Abu-Meri. Pieteikšanās – pie
pagastu mūžizglītības speciālistiem.

Elejā

 11. martā pulksten 17 – Sieviešu dienai veltīts koncerts
«Laimes pilna pasaule». Piedalās viesi no Lielplatones
– vīru vokālais ansamblis «Tikai tev!», jauktais vokālais
ansamblis «Vīnava» un amatierteātris. Ieeja – bez maksas
(saieta namā).
 18. martā pulksten 10 – austo mandalu darbnīca.
Nodarbību vadīs austo mandalu darbnīcas vadītāja Līga
Mellupa un floristikas skolas «Ziedulaiva» vadītāja Gaiva
Mičule. Materiāli tiks nodrošināti. Vietu skaits ierobežots.
Lūgums pieteikties pa tālruni 28475448 (Elīna). Dalības
maksa – € 3 (saieta namā).
 25. martā pulksten 18 – mākslas filma «Melānijas hronika». Režisors V.Kairišs. Ieeja – bez maksas (saieta namā).

Glūdā

 No 6. marta – fotoizstāde «Es mīlu Nākotni» – Glūdas
iedzīvotāju fotodarbi (Nākotnes k/n).
 10., 13., 17. martā pulksten 14 – radošās nodarbības
«Tapošanas dažādi paņēmieni un raksti» (aktivitāšu centrā
«Zemgale»).
 14. martā pulksten 14 – Glūdas senioru Sporta diena
(saieta namā).
 15. martā pulksten 16 – praktiskā nodarbība «Tamborēšanas pamati» un «Apgleznosim akmeņus». Lektore
L.Cine (saieta namā).
 20., 24., 27., 31. martā pulksten 14 – radošā nodarbība
«Putni no dzijas» (aktivitāšu centrā «Zemgale»).
 22. martā pulksten 18 – neklātienes ceļojums «Mārtiņš
Sils: Pasaules stāsti – Portugāle». Tikšanās ar aktīvu ceļotāju
un piedzīvojumu meklētāju. Ieeja – bez maksas (Nākotnes
bibliotēkā).
 15. martā pulksten 14 – tematiska pēcpusdiena skolēniem un jauniešiem «Zinu? Minu!» (aktivitāšu centrā
«Zemgale»).
 Līdz 31. martam – fotogrāfiju izstāde «Aktivitāšu centra
apmeklētāji – aktīvi darbīgi jau 10 gadus!» (aktivitāšu
centrā «Zemgale»).
 Līdz 31. martam – aušanas pulciņa 1. darbu izstāde «No
veca jauns!» (aktivitāšu centrā «Zemgale»).
 Līdz 31. martam – izstāde «Rokdarbnieces mīļlietiņas» –
Ausmas Krauzes uzpirksteņu kolekcija (50 gab.). Ieeja – bez
maksas (Nākotnes bibliotēkā).

Jaunsvirlaukā

 11. martā pulksten 15 – Silvas Počas gleznu izstādes
atklāšana, tikšanās ar mākslinieci. Ieeja – bez maksas
(IKSC «Līdumi»).
 12. martā pulksten 13 – Dramaturgu teātra (Rīga)
komēdija «Sveķainie cīsiņi». Ieeja – € 2 (IKSC «Līdumi»).
 20. martā pulksten 18 – sevis pilnveides seminārs «Sevis
izzināšana». Semināru vadīs mākslas terapijas speciāliste
Kristīna Kode. Iepriekš pieteikties pa tālruni 26955286
(Jeļena) (IKSC «Līdumi» filiālē «Jaunlīdumi»).
 25. martā pulksten 13 – represēto piemiņai veltīts
pasākums: dziesmas, dzeja, sarunas. Viesi – dziesminieki
Valdis Atāls un Egons Pičners. Ieeja – € 1; represētajiem un
«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: 07.03.2016.

skolasbiedri Artis Boriss (klavieres) un
Reinis Zariņš (bungas). «Jau kādu laiku
diezgan aktīvi koncertējam pa Latviju,
uzstājoties dažādos privātajos pasākumos, kafejnīcās, klubos. Martā spēlēsim
Rīgā, klubā «Hamlets»,» stāsta puisis.
Jāpiebilst, ka viņš ir arī skolas kombo
dalībnieks un nupat kopā ar skolasbiedriem piedalījās konkursā Ventspilī. Tāpat
viņš spēlē Jelgavas novada jauniešu
bigbendā, kas aprīlī dosies un konkursu
Beļģijā. Dagnis nenoliedz, ka attiecībā uz
mūziku viņam ir lieli plāni – viņš noteikti
turpinās rakstīt mūziku un cer uzstāties

FOTO: Sportists platonieks Dagnis
Roziņš (pa
kreisi) šķēpu
un disku šobrīd iemainījis
pret saksofonu, raksta
mūziku, aktīvi
koncertē un
pavisam
nesen smēlās
jaunu pieredzi Ļubļanas
Mūzikas un
baleta konservatorijā
Slovēnijā.
arī plašākai publikai uz lielākas skatuves.
Sportu Dagnis negrasoties pamest
pavisam, jo tas palīdzot arī mūzikā, proti,
treniņš ir laba relaksācija pēc mūzikas
piepildītās nedēļas skolā. «Diska mešana
palīdz atiet. Sava veida relaksācija,» tā
Dagnis, uzsverot, ka arī sportā iemācītais
viņam palīdz mūzikā. Kā piemēru viņš
min spēju koncentrēties. «Koncentrēšanās jau man ir uztrenēta no sporta – man
noteikti vajag mazāk laika, lai savāktos,
nekā citiem,» tā puisis.
Šobrīd no akadēmiskās mūzikas
Dagnis pārgājis pie džeza. Kāpēc tā? Vi-

senioriem – bez maksas. Ja nepieciešams transports, to pieteikt pa tālruni 28687981 līdz 13. martam. (IKSC «Līdumi»).
 Līdz 24. martam – apsveikuma kartīšu izstāde «Starptautisko sieviešu dienu svinēja – un turpinām svinēt!» (Dzirnieku
bibliotēkā).

Kalnciemā

 11. martā pulksten 20 – atpūtas vakars «Par godu Sievietēm». Galdiņu rezervēt līdz 8. martam. Biļešu cena iepriekšpārdošanā – € 4; pasākuma dienā – € 5 (Kalnciema k/n).
 21. martā pulksten 11.40 – Teātra dienu gaitā – «Vai
jaunietis domāts skatuvei»: iepazīšanās ar Jelgavas Latviešu
biedrības aktieri Artūru Ediju Zīli. Monoizrāde «Sprīdis mežā»
pēc A.Brigaderes pasaku lugas «Sprīdītis» motīviem. Ieeja –
bez maksas (Kalnciema k/n).
 24. martā pulksten 9.30 un 10.30 – Putnu dienas: pasākums kopā ar Latvijas Dabas muzeju. Iepazīsim Latvijas
putnus kopā ar putnu pazinēju Dmitriju Boiko. Ieeja – bez
maksas (Kalnciema k/n).
 25. martā pulksten 12 – «Putnu māja paša rokām»:
meistardarbnīca pie kultūras nama. Ģimenes aicinātas
pievienoties aktivitāšu centra aktīvistiem un kopā ar māmiņām un tētiem uzmeistarot māju tiem, kas drīz atgriezīsies
no tālā ceļojuma.
 Līdz 30. martam – grāmatu izstāde «Ieskaties Nākotnē»
no Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājuma. Izstāde tiem, kam
patīk psiholoģija, ezoterika, numeroloģija un viss neparastais (Kalnciema bibliotēkā).
 Līdz 1. aprīlim – Ilzes Ezernieces 16 gleznu izstāde «Pavasari gaidot» (Kalnciema bibliotēkā).

Lielplatones tautas namā

 10. martā pulksten 19 – Sieviešu dienas koncerts «Daiļuma būtība». Ieeja – bez maksas. Transports no centra uz
tautas namu pulksten 18.30.

Platonē

 18. martā pulksten 14 – tradicionālais Jelgavas novada
senioru sadraudzības pasākums «Mēs tikāmies martā».
Grāmatu, gardumu un noderīgu lietu tirdziņš no pulksten
13. Pieteikties pie sava pagasta senioru koordinatora līdz
14. martam (Lielvircavas k/n).
 Līdz 20. martam – aicina pieteikties interesentus aušanas
mākas apgūšanā un praktiskā darbā. Nodarbības notiks
Lielvircavas k/n bez maksas. Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 26547117 (Rasma).
 Līdz 20. martam – TLMS «Staļģene» darbu izstāde (vadītāja Rita Sidraba) un bijušās lielvircavnieces Ritas Indrikovas darināto cimdu un zeķu izstāde. Ieeja – bez maksas
(Lielvircavas k/n).
 No 20. marta – audējas Rutas Štālas mazo formu darbu
izstāde. Ieeja – bez maksas (Lielvircavas k/n).
 22. martā pulksten 14.30 – radošā nodarbība «Čaklās rokas. Lietu otrā elpa». Dalība – bez maksas (Lielvircavas k/n).
 24. martā pulksten 18 – pieminot Komunistiskā terora
upuru piemiņas dienu, režisores Dzintras Gekas dokumentālā filma «Kur palika Tēvi». Ieeja – bez maksas (Lielvircavas
k/n).
 25. martā pulksten 18 – līnijdeju kolektīvu sadancis «Pavasara ritmi». Kolektīvi aicināti pieteikties līdz 20. martam.
Ieeja – bez maksas (Lielvircavas k/n).
 6. aprīlī pulksten 18 – radošā nodarbība Lieldienu dekoru
gatavošanā. Dalība – bez maksas (Lielvircavas k/n).
 Katra mēneša 1. un 3. ceturtdienā pulksten 16.30 – radošās darbnīcas bērniem (Lielvircavas bibliotēkā).

Sesavā

9. martā pulksten 10 – pēc remonta durvis vērs Bērvir-

ņaprāt, džeza mūzika ir sarežģīta, bet tā
ļoti labi trenē dzirdi, taču pats galvenais
– tajā var improvizēt. «Spēlējot džezu,
tu spēj pielāgoties jebkurai situācijai, jo
vari brīvi improvizēt. Un tas man patīk,»
tā Dagnis.
Lai smeltos pieredzi un pilnveidotu
savas prasmes, nesen Dagnis divas
nedēļas programmas «Erasmus+»
laikā viesojās Ļubļanas Mūzikas
un baleta konservatorijā Slovēnijā.
«Brauciena mērķis bija paskatīties, kā
tur notiek mācību process, pavērtēt,
kādā līmenī esmu, ko varu uzlabot,
un smelties idejas, kā varētu darīt pie
mums, kā arī rast jaunus kontaktus,
sadarbības iespējas,» stāsta Dagnis.
Šo divu nedēļu laikā viņš apmeklējis
vairākas tā sauktās «jam session» un
bijis arī divos džeza koncertos. «Tā
bija vērtīga pieredze. Šai skolai ir tikai
desmit gadi – jauna, skaista. Mēs par
tādu bāzi varam tikai sapņot. Taču
no mācību procesa mani visvairāk
aizķēra tas, ka viņi ansambļa nodarbībās pamatā skaņdarbus mācās
pēc dzirdes. Viņi noklausās vairākas
reizes skaņdarbu, tad sāk spēlēt līdzi.
Mēs jaunu skaņdarbu mācāmies pēc
notīm, taču viņu gadījumā tas labāk
paliek atmiņā. Domāju, ko tādu
mēs varētu ieviest savos sastāvos,»
tā Dagnis, cerot, ka šis nav pēdējais
pieredzes apmaiņas brauciens uz
ārzemēm.

cavas bibliotēka.
17. martā pulksten 19 – tematiskais vakars «100
receptes Latvijas simtgadei». Ieeja – bez maksas (Bērvircavas t/n).
20. martā pulksten 19 – Bērvircavas bērnu teātra kolektīva pirmizrāde: I.Šteinberga «Parastā gotiņa». Ieeja – bez
maksas (Bērvircavas t/n).
Līdz 31. martam – gleznu izstāde «Mirklis», autors
Staņislavs Matuss; Intas Bendrupas pīto grozu izstāde
(Sesavas bibliotēkā).

Svētē

18. martā pulksten 18 – Svētes pašdarbības kolektīvu
koncerts, veltīts kultūras nama piecu gadu jubilejai kopš
renovācijas. Ieeja – bez maksas. Pēc koncerta pulksten 21
– balle. Ieeja – € 3. Galdiņu rezervēt pa tālruni 27234198
(Sandra) (Jēkabnieku k/n).
Līdz 15. martam – lūgums Svētes iedzīvotājus pieteikt
ikgadējai iedzīvotāju radošo darbu izstādei savus darinājumus (adījumi, tamborējumi, izšuvumi, gleznojumi,
foto, dekupāža, filcēšana, keramika u.c.). Pieteikties pa
tālruni 27234198 (Sandra). Izstādes atklāšana – 20. martā
pulksten 13 (Jēkabnieku k/n).

Valgundē, IKSC «Avoti»

18. martā pulksten 18 – SDK «Saulgrieži» un draugu
deju koncerts «Pavasara Saulgrieži». Ieeja – bez maksas.
Transports: no Tīreļu DUS pulksten 17.15–Vītoliņi 17.45.
31. martā no pulksten 15 līdz 19 – pasākums «Satiec
savu Meistaru!»: TLMS Valgunde meistardarbnīca kopā ar
rokdarbniecēm un audējām. Nāc un izzini rokdarbu un
aušanas amatu prasmes – pulsa sildītāju adīšanā, čību
tamborēšanā un dekora aušanā. Pieteikties pa tālruni
28612076.

Vircavā

Vircavas bibliotēka organizē izbraukumus reizi mēnesī
uz Mazlaukiem (16. martā) no pulksten 10 līdz 12. Grāmatas un žurnālus iespējams iepriekš pasūtīt pa tālruni
22307442.

Zaļeniekos

11. martā – kino diena. Pulksten 12 – filma bērniem
«Vilks aitas ādā». Ieeja – € 1; pulksten 13.30 – Andreja
Ēķa jaunā filma «Svingeri» (tikai pieaugušajiem). Ieeja – €
3 (pagasta mājā).
11. martā pulksten 20 – Sieviešu dienas balle kopā ar
Ēriku Budēvicu un Indru Railu no grupas «Hameleoni».
Ieeja – € 3. Galdiņu rezervēt līdz 8. martam pa tālruni
29361231 (Zaļenieku k/n).
15. martā pulksten 15 – tikšanās ar Dārzkopības institūta agronomu, vadošo pētnieku un grāmatas «Augļkopība»
līdzautoru Edgaru Rubauski (Zaļenieku k/n).
16. martā pulksten 11 – Lasītāju klubiņa pirmā tikšanās
(Zaļenieku bibliotēkā).
19. martā pulksten 13 – Elejas amatierteātra izrāde:
Danskovīte «Tēva meitas». Režisore A.Švītiņa. Ieeja – bez
maksas (Zaļenieku k/n).
25. martā pulksten 10 – piemiņas brīdis izsūtītajiem
(pie akmens).
26. martā pulksten 13 – Teātra dienas pasākums:
teātris, dziesmas no izrādēm, teātra tērpu izstāde (Zaļenieku k/n).

Vilces tautas namā

11. martā pulksten 19 – Vilces VPDK «Medaga» organizētais sadancis «Mums šogad 18!». Piedalās kolektīvi
no Ugāles, Kalnciema un visi Vilces kolektīvi. Ieeja – bez
maksas.

