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Lielplatones
muižā restaurēs
griestu
apmetumu

Stipendiju piešķir
četrām novada studentēm

Valsts kultūrkapitāla
fonds apstiprinājis Jelgavas novada pašvaldības
projektu, kas paredz
restaurēt Lielplatones
muižas griestu apmetumu. Griestu atjaunošanas
darbi iecerēti kādreizējā barona guļamistabā,
kurā patlaban norit arī
podiņu krāsns restaurācija.
«Kādreizējā barona guļamistabā telpas noformējums saglabāts
vēsturiskajā stilā, veidojot kungu
telpu. Tajā atrodamas vairākas
vēsturiskas detaļas, kuras iecerēts
saglabāt un atjaunot. Piesaistot
projekta finanses, gada sākumā
šajā telpā uzsākām podiņu krāsns
restaurāciju, bet, turpinot iesākto
un startējot jaunos projektos, izdevies piesaistīt papildu finansējumu
4000 eiro arī vēsturisko griestu
atjaunošanai. Telpā saglabājusies
20. gadsimta sākuma griestu plastika. Griesti rotāti ar jūgendstilam
raksturīgiem dekoratīviem elementiem: augu vainags griestu centā,
zvanveida augu motīva vītnes no
telpas centra, lentes līklocis pa
griestu perimetru un lentes vijumi,
orķelis ar norobežojošiem sienu un
griestu profiliem,» stāsta Jelgavas
novada pašvaldības kultūras un
sporta projektu koordinatore Ella
Jerofejeva.
Kungu telpas griestu restaurācija
noritēs divās kārtās. Nupat apstiprinātais Valsts kultūrkapitāla fonda
projekts paredz realizēt pirmo kārtu. Tā kā apmetuma stāvoklis griestiem nav viendabīgs, novērojams
plaisu tīklojums un aptuveni puse
no apmetuma apjoma ir birstoša,
restauratori izgatavos jaunu kaļķa
apmetumu. Pirmās kārtas atjaunošanas darbi tiks sākti šogad un
ilgs aptuveni gadu – līdz nākamā
gada novembrim. Kopējais projekta finansējums aprēķināts 4644
eiro. Valsts kultūrkapitāla fonds
līdzfinansēs 4000 eiro, bet atlikušo
nepieciešamo summu nodrošinās
Jelgavas novada pašvaldība.
Jāatgādina, ka Lielplatones muižas pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Pērn veiktajā
muižas kungu mājas atsevišķo telpu
arhitektoniski mākslinieciskajā inventarizācijā tika pieņemts lēmums
iespēju robežās atjaunot muižā vēl
esošās kultūrvēsturiskās vērtības,
saglabājot to oriģinālsubstanci.
Pils/kungu māja celta 1838. gadā.
Projektu izstrādājis Kurzemes guberņas arhitekts E.J.A.Štrauss, bet
ap 1860. gadu pils pārbūvēta un paplašināta nenoskaidrota arhitekta
vadībā. Muižas kompleksā ietilpst
20 hektāru liels parks, kalpu māja,
veļas māja jeb vešūzis, kapela, dīķis
un Hānu dzimtas kapi.
Šobrīd muižas ēkā atrodas pirmsskolas izglītības iestāde, pagasta
pārvalde, Tūrisma informācijas
punkts un bibliotēka.

Jau piecus gadus Jelgavas novada pašvaldība
sadarbībā ar Latvijas
Universitātes (LU) fondu
katra akadēmiskā gada
sākumā piešķir stipendiju
izcilākajiem, mērķtiecīgākajiem un reizē sociāli
aktīvākajiem jauniešiem,
kas uzsāk studijas kādā
no Latvijas augstskolām.
Šogad stipendija piešķirta
četrām jaunietēm – Gerdai
Pootai, Madarai Ratniecei,
Samantai Osei un Laurai
Reinholdei.
Šogad stipendijai kopumā tika
saņemti 11 pieteikumi, un, lai gan
skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
ir pieaudzis, Jelgavas novada domes
priekšsēdētājs Ziedonis Caune no-

rāda: gribētu, lai jauniešu atsaucība
ir vēl lielāka un aktīvāki būtu novada
jaunieši, kuri mācās novada skolās.
«Saņemtie pieteikumi liecina, ka
jaunieši aizvadītajā mācību gadā ir mācījušies labāk, un tas ir ļoti iepriecinošs
fakts un atspoguļo arī mūsu novada
jauniešu attieksmi pret mācībām, izglītību un savu nākotni. Arī jauniešu,
kuri pretendēja uz stipendijas saņemšanu, izvēlētās studiju programmas un
nākotnes profesijas ir perspektīvas,
kas varētu palīdzēt iekļauties darba
tirgū tepat novadā vai Latvijā,» vērtē
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs.
Šī gada stipendiāte G.Poota uzsākusi studijas Rīgas Stradiņa universitātes
(RSU) starta uzņēmējdarbības vadības programmā, S.Ose studē Latvijas
Lauksaimniecības universitātes 1.
kursā ekonomiku, L.Reinholde ir
uzsākusi studijas Rīgas Tehniskajā

universitātē medicīnas inženierijā
un fizikā, savukārt M.Ratniece ir
izvēlējusies studēt medicīnu RSU.
Plašāk ar jaunietēm, viņu mērķiem
un argumentiem profesijas izvēlē
varēs iepazīties kādā no nākamajiem
«Jelgavas Novada Ziņu» numuriem.
Stipendijas mērķis ir finansiāli
atbalstīt Jelgavas novada pašvaldības
jauniešus izglītības pieejamībai Latvijas augstskolās, kā arī veidot novada
atpazīstamību Latvijā un veicināt
piederību Jelgavas novada iedzīvotāju
vidū. Katras stipendijas apmērs ir
1500 eiro akadēmiskajā gadā, un to
administrē LU fonds. Nodibinājums
«Latvijas Universitātes fonds» darbojas kopš 2004. gada un ir respektabla
filantropijas organizācija, kas rūpējas
par izciliem, centīgiem studentiem,
maģistrantiem, doktorantiem, pedagogiem, zinātniekiem, kā arī atbalsta

izcilus izglītības, zinātnes, sporta un
kultūras darbiniekus un projektus
sadarbībā ar izglītību atbalstošiem
mecenātiem un partneriem.
Kā norāda Z.Caune, tradīcija
piešķirt Jelgavas novada stipendiju
pirmā kursa studentiem turpināsies
arī nākamgad, bet, visticamāk, tiks
mainīts sadarbības partneris. Tas
gan nemainīs konkursa būtību, un
vidusskolas klašu audzēkņi var mērķ
tiecīgi tam gatavoties. Būtiskākie
nosacījumi stipendijas saņemšanai:
jaunietim deklarētā dzīvesvieta ir
Jelgavas novadā un viņš 2018./2019.
mācību gadā uzsāks studijas 1. kursā
kādā no Latvijā akreditētām augstskolām. Vērā tiek ņemtas sekmes
vidusskolā, panākumi konkursos un
sabiedriskās aktivitātes.
JNZ

Biznesa iespēju dienā pieci uzņēmēji saņems pašvaldības finansējumu

Žūrijas komisija izvērtējusi Jelgavas novada
pašvaldības konkursā
«Esi uzņēmējs Jelgavas
novadā» iesniegtās biznesa idejas un to autorus,
kas pretendē uz iespēju
saņemt pašvaldības starta
kapitālu uzņēmējdarbības
uzsākšanai vai attīstībai.
No septiņām konkursam
pieteiktajām idejām žūrijas komisija šogad lēma
finansiāli atbalstīt piecas,
kopumā tām atvēlot 6000
eiro. Laureāti tiks sveikti
23. novembrī pasākumā
«Biznesa iespēju diena»,
kurā aicināts piedalīties
ikviens novada uzņēmējs,
lai gūtu jaunas idejas,
kā veidot un attīstīt savu
JNZ biznesu.

Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace
Kaņepone norāda, ka šogad starp
konkursa laureātiem ir gan tādi jaunie
uzņēmēji, kas jau paspējuši atrast savu
profesionālo nišu un uz pašvaldības
finansiālu atbalstu pretendē ar mērķi
kvalitatīvāk attīstīt pakalpojumu, gan
arī tādi, kam izkristalizējusies lieliska
biznesa ideja, kuras īstenošanu varētu
uzsākt jau tuvākajā laikā.
Trīs biznesa idejām piešķirti 1500
eiro. Šādu atbalstu saņems Inese Saulāja, kas aizsākusi īpašas receptūras
tomātu mērces ražošanu no dabīgām
un ekoloģiski audzētām izejvielām,
Solveiga Arnīte, kas sākusi darbu pie
fiziskās un garīgās labsajūtas centra
izveides Jaunsvirlaukas pagastā, un
Daiga Bitēna, kas Elejā plāno veidot
Gaismas dārzu jeb gaismu virtenēm
un izgaismotiem objektiem dekorētu
vietu brīvā dabā.

1000 eiro atbalstu no pašvaldības
saņems Madara Buškevica, kas prezentēja ideju par pasākumu dizaina
aģentūru «Ota». Madara paralēli mūziķes karjerai sākusi uzņēmējdarbību
ar mērķi Jelgavas novadā radīt stabilu
un konkurētspējīgu pasākumu un dizaina aģentūru ar specializāciju svētku
vietas dekorēšanā. Uzņēmums paralēli

pakalpojuma sniegšanai klientiem vēlas piedāvāt arī inventāra nomu. Vēl
žūrijas atbalstu un 500 eiro saņems
Ruta Briede, kura vēlas uzsākt uzņēmējdarbību floristikā un finansējumu
plāno izmantot fotoaparāta iegādei, lai
prezentētu savu darbu potenciālajiem
klientiem.
3.lpp.
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AUGSTĀKIE APBALVOJUMI

Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes pieņemšanā par godu valsts proklamēšanas 99. gadadienai, kas šogad tika
rīkota 16. novembrī Līvbērzes kultūras namā, par īpašiem nopelniem un profesionālu ieguldījumu pasniegti pieci Jelgavas novada augstākie apbalvojumi. Trim novada cilvēkiem – Lilitai Leoho, Zitai Kurševai un Arvīdam Tukulim – piešķirts
Goda diploms, savukārt Anitai Klupšai un Olgai Rožko – Atzinības raksts. Viņi pievienojušies to
cilvēku lokam, ar kuriem Jelgavas novads īpaši lepojas!

«Tagad man ir jauns izaicinājums – «Atzinības raksts ir mans
strādāt vēl labāk, jo vienmēr
atmiņu apbalvojums»
ir kur tiekties!»
Jelgavas novada
pašvaldības Goda
diploms pasniegts Lilitai Leoho, Zaļenieku
Komerciālās un amatniecības vidusskolas
direktorei, par ilggadēju un mērķtiecīgu
ieguldījumu izglītības
sistēmas attīstībā
Jelgavas novadā
«Esmu no Vidzemes, bet Zaļeniekus
par savām mājām saucu kopš 1983.
gada, kad sāku šeit strādāt par ekonomikas skolotāju. Lai gan pēc izglītības
esmu finansiste ekonomiste, par darbu
skolā nekad neesmu nožēlojusi – esmu
bijusi gan skolotāja, gan metodiķe, gan
direktora vietniece, gan tagad direktore
un visus šos gadus uz darbu esmu gājusi
ar prieku un izjutusi gandarījumu par
paveikto, īpaši tad, ja izdodas tikt galā
ar arvien jauniem izaicinājumiem.
Pēdējos četrus gadus mans lielākais
izaicinājums ir Zaļenieku Komerciālās un amatniecības vidusskolas

vadīšana – esmu
atbildīga ne tikai
par profesionālās izglītības programmu
audzēkņiem, bet arī
bērndārzniekiem un
pamatskolēniem,
un, jāatzīst, sākums
mazliet biedēja, jo
ar tik maziem bērniem iepriekš nebiju strādājusi. Taču
man piemīt viena traki slikta īpašība –
es reizēm vispirms pasaku pārliecinošu
«jā!» un tikai pēc tam domāju, kā ar to
tikšu galā. Es labprāt pieņemu jaunus
izaicinājumus, jo tie allaž ir vērsti uz
pozitīvām pārmaiņām un attīstību.
Izglītības reformas līkločos ir īpaši
svarīgi nebaidīties pieņemt jauno, un
tas nebūtu iespējams bez saliedēta,
profesionāla un atsaucīga skolotāju
kolektīva – mēs mācāmies kopā, kopā
ceļam un būvējam, un, ja cilvēki ir
apmierināti, tas nozīmē, ka strādājam
pareizā virzienā. Mana pārliecība
ir, ka izglītības iestādei ir jābūt ne
tikai izglītojošai, bet arī pelnošai, un ir

Jelgavas novada
pašvaldības Atzinības raksts pasniegts
Anitai Klupšai,
Kalnciema pagasta
vidusskolas direktorei, par nozīmīgu ieguldījumu izglītības
darbā un nopelniem
starpkultūru dialoga
veicināšanā

gandarījums, ka mums ar saviem piedāvātajiem pakalpojumiem kā novada
iedzīvotājiem, tā tūristiem tas izdodas.
To, ka esmu izvirzīta Jelgavas novada
augstākajam apbalvojumam, kolēģi
turēja noslēpumā, un, to uzzinot, biju
pārsteigta un jutos ļoti pagodināta, ka
mans ieguldījums ir saredzēts un novērtēts. Un tagad man ir jauns izaicinājums
– strādāt vēl labāk. Vienmēr jau ir kur
tiekties, piemēram, jaunas izglītības
programmas, jauna pieeja mācību
metodikai, galu galā arī attieksmē pret
padarīto darbu ir ko pielikt...
Paldies, ka esmu novērtēta, un
esmu lepna, ka varu strādāt Jelgavas
novadā!»

«Dievs zina, kurā brīdī pietiek to lielo
riteni griezt»
Jelgavas novada pašvaldības Goda diploms pasniegts Zitai
Kurševai, diriģentei,
par nozīmīgu un spilgtu radošo devumu
koru mākslas attīstībā
un Jelgavas novada
popularizēšanā
«Šis gads man ir nozīmīga dzīves
pagrieziena gads – visa mana līdzšinējā
dzīve bijusi nemitīgā kustībā, bet Dievs
nav mazais bērns, zina, kurā brīdī pietiek
to lielo riteni griezt, un šis nu ir mans
laiks. Kaut arī pamazām visu sāku atmest
jau iepriekš – gan atvadoties no vecākās
paaudzes ansambļa «Mežābele», gan
atstājot darbu skolā –, tikai šogad pienāca brīdis atvadīties arī no abiem koriem
– «Sidrabes» un «Gaismas». Sajūtas, atvadoties no sirdsdarba, kam veltīti gadu
desmiti, ir tādas: gluži vienkārši šis laiks
ir pagājis. Diriģenta darbs ir ārkārtīgi
grūts gan emocionāli, gan fiziski, un, ja

kļūst grūti strādāt, ir
jāatvadās un jādod
vieta jaunajiem. Un
man tiešām bija tā
sajūta, ka diriģentes
darbā es sevi esmu
piepildījusi, taču tajā
pašā laikā ļoti, ļoti
svarīgas ir citas lietas.
Galu galā – cilvēks
nav tikai miesīga, bet arī garīga būtne,
un ir kaut kas, kas stāv pāri visam. Mani
uzrunāja tas, ka jāvelta sevi garīgajai dzīvei, un to es darīšu, kalpojot Elejas katoļu
draudzē, lūdzoties gan par aizgājušajiem,
gan cilvēkiem, kuriem līdzās pašlaik
dzīvojam. Arī šī garīgā druva jākopj...
Uz dzīvi Lielplatonē pārcēlos 1971.
gadā – šeit bija mana pirmā darba vieta:
vispirms Lielplatones astoņgadīgā skola,
tagadējā internātpamatskola, kur strādāju par mūzikas skolotāju, tad papildus
kultūras nams, kur kļuvu par mākslinieciskās daļas vadītāju, un vēl mans pirmais
koris – Lielplatones ciema jauktais koris.

«Saskatīt līdzīgo, ne
atšķirīgo; vienot, ne šķelt!»
Darba bija pārpārēm, un mana dzīve bija
tik piesātināta! Man patika darboties, būt
cilvēkos, un, kad izveidojās ģimene, tik
ļoti biju ievilkta tajā ritenī, ka apstāties īsti
nemācēju, lai gan apzinājos, ka ģimenei
manis pietrūkst. Tas bija tik pašsaprotami – tu vadi kolektīvus, tevi aicina, un tu
ej, tu strādā...
Savā dzīvē nekad neesmu alkusi novērtējumus un cildinājumus vai jutusies
pārāka par citiem, un arī šajā reizē nav
sajūtas, ka šo apbalvojumu būtu pelnījusi. Protams, mans vienkāršais paldies
par to, taču ne apbalvojumu dēļ esmu
strādājusi.»

«Šeit ar saknēm esmu ieaudzis»
Jelgavas novada
pašvaldības Goda
diploms pasniegts
Arvīdam Tukulim,
SIA «Cīruļi» valdes
loceklim, par nozīmīgu ieguldījumu
lauksaimniecības
nozares un uzņēmējdarbības attīstībā
«Šeit, Staļģenē, esmu dzimis,
audzis, strādājis un, ja vien dzīves
līkloči pēkšņi citur neaizvedīs, līdz
mūža galam dzīvošu, jo citur neplānoju pārcelties. Šeit ar saknēm esmu
ieaudzis – savā dzimtā, cik zinu es,
esmu trešā paaudze, kas te dzīvojusi,
un jau aiz manis trešā paaudze šeit
saknes dzen.
Lai gan mana pirmā un vienīgā
darbavieta ir saistīta ar lauksaimniecību – Staļģenes saimniecībā biju

inženieris –, jāatzīst, ka īsti nezinu,
kāds tad ir tas mans nozīmīgais
ieguldījums lauksaimniecībā, par
ko man piešķirts šis augstais apbalvojums. Ne es viens to visu esmu
sasniedzis – mums ir stipra ģimenes komanda. Sākās tas viss pirms
gadiem 25, kad brāļa sieva aicināja
palīgā un kopā sākām saimniekot
vietējā fermā: viņa – pēc profesijas
zootehniķe, es – spēcīgs mehanizā-

«Šis man ir īpašs gads, jo Skolotāju dienas noskaņās par izciliem
bērnu sasniegumiem olimpiādēs
saņēmu pašvaldības apbalvojumu kā skolotāja.
Tas bija lielisks
iemesls, lai atskatītos uz paveikto,
kopā ar kolēģiem
secinot, ka, piedaloties bioloģijas olimpiādēs,
pēdējo desmit
gadu laikā mūsu
skolēni vienmēr
ir ieguvuši godalgotas vietas, iekļūstot pirmajā trijniekā. Savukārt
valsts svētku priekšvakarā piešķirto
pašvaldības augstāko apbalvojumu
uztveru kā atmiņu apbalvojumu, jo
tas man lika atskatīties un izvērtēt
25 skolas direktores amatā pavadītos gadus.
Kalnciema sākumskola, Kalnciema sešgadīgā pamatskola, Kalnciema pamatskola, Kalnciema pilsētas
vidusskola un visbeidzot Kalnciema

pagasta vidusskola – mūsu skola ir
sākusies ar divām klasēm un divdesmit diviem skolēniem un izaugusi
līdz vidusskolai, kurā šobrīd mācās
152 skolēni. Šogad, skolēniem stāstot par mūsu skolas pirmsākumiem,
secināju, ka manas darba gaitas kā
direktorei sākās ar tukšu skolu, taču
šo gadu laikā mums visiem kopā izdevies radīt un nosargāt svarīgāko –
skolas dvēseli, kas nav iedomājama
bez mūsu lieliskā skolotāju kolektīva, mācīties gribošiem skolēniem,
saprotošiem vecākiem. Dvēsele
piepildās, kad gribas nākt uz darbu,
gribas mācīties,
un, domāju, par
spīti dažkārt nebūt ne vieglajai
situācijai izglītības jomā mūsu
valstī, mums
visiem kopā tas
izdodas. Tieši
tādēļ uzskatu –
kaut arī pašvaldības Atzinības
raksts pasniegts
man, tas pieder visiem mūsu skolas
darbiniekiem, skolēniem, viņu vecākiem, jo viss sasniegtais nav viena
cilvēka darbs un nopelns, to kopā
esam panākuši.
Kopš skolas pirmsākumiem pagājis nozīmīgs laika posms un nomainījušās jau vairākas skolēnu paaudzes,
taču mums, skolotājiem, nav laika
novecot, mēs joprojām esam jauni,
jo mums vienmēr apkārt ir bērni,
kuriem jāspēj turēt līdzi.»

cijā. Šobrīd saimniecībā jau ir 475
liellopi, tostarp 220 slaucamas govis.
Jā, ir vēriens, bet mana pārliecība kā
darba, tā ģimenes dzīvē ir tāda: jau
kaut ko dara, tad dara pamatīgi. Mēs
jūtamies atbildīgi arī savu darbinieku – 22 cilvēku – priekšā. Ja cilvēki
ir apmierināti, arī mums ir labi.
Tiesa, pamazām saimniecību
pārņem jaunā paaudze – tā jau uzticēta manam mazdēlam Jānim, kurš
piekrita iesākto
turpināt, taču es
vienalga pamanos
pa vidu maisīties
un pēdējais vārds
vienalga vēl pieder man. Taču tas
tikai pagaidām, jo
mazdēls ir lauksaimniecībā zinošs, uzticams un
manu pārbaudi
izturējis.»

Jelgavas novada
pašvaldības Atzinības raksts pasniegts
Olgai Rožko, Šķibes
pamatskolas skolotājai, par nozīmīgu
ieguldījumu izglītības darbā un nopelniem starpkultūru
dialoga veicināšanā
«Par apbalvojumu vēl aizvien esmu
ļoti apmulsusi – tas man ir liels gods,
prieks, gandarījums, jo acīmredzot
novērtēts ne tikai mans ilggadējais
darbs kā skolotājai Šķibes pamatskolā, bet vairāk mans ieguldījums
slāvu folkloras kopšanā un popularizēšanā, vadot slāvu folkloras kopu
«Slavjanočki», kas
Glūdas pagasta
un Jelgavas novada vārdam ļāvis
izskanēt visā Latvijā, arī Dziesmu
svētkos, un ārpus
mūsu valsts robežām.
Es jūtos piederīga šai vietai – Glūdas pagastā
dzīvoju jau kādus 50 gadus un 37 no
tiem strādāju Šķibes pamatskolā. Te
piedzimuši un izauguši mani bērni,
te cilvēki mani pazīst un ciena gan
kā skolotāju, gan kā iedzīvotāju – es
tiešām ne brīdi neesmu jutusi sliktu
attieksmi. Un jaukākais ir tas, ka pat
pēc tik daudz gadiem pie manis nāk
klāt cilvēki, apskauj un asarām acīs
saka paldies par manu darbu. Atzīšos – dažkārt jūtos ļoti nogurusi un
aizdomājos par to, ka folkloras kopu
varētu vairs nevadīt, taču, atkal un at-

kal satiekot savas folkloras meitenes,
saprotu, ka nedrīkstu viņas pievilt
un padoties, jo mēs kopā paveicam
svētīgu darbu – cilvēkus saliedējam,
nevis šķeļam.
Slāvu tradīciju kopšanai mani
mudināja pievērsties laiks, kad visās
skolās pārgāja uz mācībām latviešu
valodā un bērni no krievu ģimenēm
sāka mācīties latviešu skolās. Pamanīju, ka šie bērni īsti nemaz nezina
savas tautas tradīcijas, taču, ja cilvēks
nezina savas tautas kultūru, viņam
nav vēlēšanās iepazīt citu tautu tradīcijas, bet tās mums visiem pašos
pamatos ir tik līdzīgas! Mums pat ir
ļoti daudz vienādu tautisko zīmju,
vien nosaukums tām atšķiras, un
tieši šo dažādās
kultūrā līdzīgo
es rosinu saskatīt. Tagad varu
būt gandarīta,
ar kādu saliedētību vainagojies
mans darbs, piemēram, slāviem
raksturīgo Masļeņicu ar tādu
pašu prieku kā
krievu tautības cilvēki gaida arī
latvieši!
Šobrīd projekta gaitā mums top
tautu sadraudzības paklājs, kopā ar
bērniem vienā paklājā izšujot visu
mums apkārt dzīvojošo tautu rakstus,
tā apliecinot mūsu vienotību. Pirmās
zīmes esmu izšuvusi arī es – krustdūrienā jau tapuši krievu tautu raksti un
vēl top ukraiņu raksti, jo pati pēc tautības esmu ukrainiete. Tā būs dāvana
un vienlaicīgi dziļa pateicība mūsu
pagastam un pašvaldībai par to, ka
šeit jūtamies mīlēti un novērtēti.»

ZIŅAS
Biznesa iespēju dienā pieci uzņēmēji
saņems pašvaldības finansējumu
1.lpp.
Svinīga pašvaldības starta kapitāla pasniegšana jaunajiem uzņēmējiem un
konkursa laureātiem notiks 23. novembrī Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā, kur Jelgavas novada pašvaldība organizēs pasākumu
«Biznesa iespēju un iedvesmas diena», uz kuru aicināti visi interesenti.
Dalība pasākumā – bez maksas.
Vairāk par pašvaldības konkursā atbalstītajām biznesa idejām varēs
uzzināt «Jelgavas Novada Ziņu» decembra numurā.
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«Patriots» Ložmetējkalnā
pulcē 499 dalībniekus

JNZ

«Biznesa iespēju un iedvesmas dienas» programma
• Pulksten 9.30 – dalībnieku ierašanās un reģistrācija.
• Pulksten 10.00 – atklāšana un iepazīšanās. Foruma moderators –
Valdis Melderis.
• Pulksten 10.05 – Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Ziedoņa
Caunes uzruna.
• Pulksten 10.10 – Līga Lonerte, Jelgavas novada pašvaldības Attīstības
nodaļa: Jelgavas novada pašvaldības atbalsts uzņēmējiem, konkursa
«Esi uzņēmējs Jelgavas novadā» uzvarētāju sveikšana.
• Pulksten 11.00 – pieredzes stāsts: Aldis Melgalvis, Berķenes muiža.
• Pulksten 11.20 – Līga Švānberga, Lauku partnerība «Lielupe»: uzņēmēju iespējas LEADER projektos.
• Pulksten 11.40 – Agnese Oļševska, LIAA, Jelgavas Biznesa inkubators:
uzdrīkstēties īstenot sapni par savu biznesu.
• Pulksten 12.00 – iedvesmas stāsts: Aksels Zingulis un Reinis Ņikuļcevs,
uzņēmums «RocketGrip».
• Pulksten 12.20 – kafijas pauze, uzkodas, tīklošanās. Biedrības «Pārtikas
amatnieki» produkcijas degustācija.
• Pulksten 13.15 – Mārīte Lazdiņa, «Altum»: kāpēc un kā sākt savu
biznesu?
• Pulksten 13.35 – pieredzes stāsts: Enno Ence, SIA «Milzu!».
• Pulksten 14.00 – Līga Buša-Lehtonena, SIA «Marketing Angels»:
mārketinga ceļamaize uzņēmējiem.
• Pulksten 15.00 – neformālās sarunas, tīklošanās.
Tīklošanās: LIAA, «Altum», LLKC, Lauku partnerība «Lielupe», Zemgales
Plānošanas reģions, LTRK, SIA «Milzu!», Nodarbinātības valsts aģentūra,
«RocketGrip», SIA «Marketing Angels», Berķenes muiža, LLU Tehnoloģiju
pārneses nodaļa, «AGRI – URBAN» projekta pārstāvji

Novada domes priekšsēdētājs
saņem «Lāčplēša» goda zīmi
Latvijas valsts aizsardzības fonds «Lāčplēsis» 11.
novembrī Latviešu biedrības namā pasniedza trīs
pakāpju goda zīmes cilvēkiem, kas ar savu darbu sekmējuši Latvijas valsts attīstību un aizsardzības spējas.
II pakāpes goda zīmi sudrabā par lielu ieguldījumu
novada un Latvijas vides sakārtošanā un ekonomikas
attīstībā šajā dienā saņēma arī Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.
Goda zīmi Jelgavas novada domes priekšsēdētājam pasniedza fonda
«Lāčplēsis» prezidents Jānis Ivars Kasparsons un biedrības valde.
Latvijas valsts aizsardzības fonds «Lāčplēsis» dibināts 1996. gada 2. maijā,
un tā uzdevums ir sekmēt Latvijas valsts drošību no ārējiem un iekšējiem
apdraudējumiem, veicināt aizsardzības un drošības institūciju darbību,
nacionālās ekonomikas un kultūras attīstību, kā arī veicināt Latvijas iedzīvotāju, it īpaši jaunatnes, patriotisko audzināšanu.

FOTO: Aivars Auniņš

FOTO: Ceturtais valsts svētkiem veltītais skrējiens «Patriots» 12. novembrī Ložmetējkalnā pulcēja 499 dalībniekus, tostarp Jelgavas novada iedzīvotājus, kuri mēroja 10 vai 24 kilometru
distanci skrienot vai nūjojot. «Gada laikā piedalos piecu lielu skrējienu organizēšanā Latvijā, taču skrējiens «Patriots» ir īpašs, jo tajā var gūt pacilātākas emocijas. Pēc skrējiena man
pienāca klāt kāda ģimene un jautāja: «Kā tas var būt, Vilmār: tikai četri cilvēki pēc skrējiena
saņem balvas, bet tajā piedalās 500?» Tur laikam ir tas sāls, ka uz šo skrējienu nebrauc pēc
balvām, bet gan patriotisku jūtu vadīti – lai piedalītos, tādējādi izrādot mīlestību savai valstij,»
saka viens no skrējiena organizatoriem Vilmārs Zeme.
Pirmajos gados «Patriots» pulcēja nedaudz vairāk kā 200 cilvēku, pērn – pāri 400, bet šogad –
jau teju 500 dalībnieku. 24 kilometru svētku skrējiena finišu sasniedza 109 kungi un 47 dāmas,
bet 10 kilometru svētku skrējiena finišu – 126 kungi un 131 dāma. Jāpiebilst, ka pirmo reizi
skrējienā piedalījās NATO sabiedroto spēku karavīri, kas klātesošajiem ļāva izpētīt un iepazīt
savu kaujas tehniku, turklāt daļa karavīru arī paši piedalījās skrējienā. «Paldies par atbalstu
veiksmīgai skrējiena norisei mums jāsaka Jelgavas novada pašvaldībai, citiem sponsoriem,
Zemessargu 52. kājnieku bataljonam un brīvprātīgajiem,» tā V.Zeme.
Viņš norāda, ka piektais skrējiens «Patriots» notiks nākamgad 17. novembrī Ložmetējkalnā.
«Nākamais ir Latvijas simtgades gads, tāpēc arī mēs domāsim par jaunas treses izveidi, lai
dalībniekiem būtu interesantāk,» tā V.Zeme. Skrējienu «Patriots» jau ceturto gadu rīkoja
biedrība «Meža taku skrējieni» un SIA «Burģis» sadarbībā ar Latvijas Kara muzeju, tā filiāli
Ziemassvētku kauju muzeju, Jelgavas novada pašvaldību, Aizsardzības ministriju un Zemessardzes 52. kājnieku bataljonu.

Popularizē ģimeniskās vērtības

Lai popularizētu ģimeniskās vērtības un mudinātu
vecākus vairāk un kvaJNZ
litatīvāk pavadīt laiku
kopā ar saviem bērniem,
Jelgavas novada domes
zālē notika Labklājības
ministrijas rīkotās kampaņas «Maziem mirkļiem
ir liela nozīme» pasākums. Tajā labklājības
ministrs Jānis Reirs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu
sveica vairākas novada
Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» 17. punktu un
ģimenes, kas tur godā
Jelgavas novada pašvaldības 2012. gada 28. novembra saistošo
ģimeniskās vērtības.
noteikumu Nr.14 «Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada

Paziņojums par publisko
apspriešanu koku ciršanai
īpašumā «Kalnciema vidusskola»

administratīvajā teritorijā» II daļas 4. punktu un III daļu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai īpašumā
«Kalnciema vidusskola» (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
5486 007 0404), Valgundes pagasts, Jelgavas novads.
Tiks zāģēti koki: 13 melnalkšņi (apkārtmērs 1,3 m augstumā no
sakņu kakla centimetros – 107; 122; 114; 148; 125; 144; 149;
147; 143; 123; 122; 78; 138); 2 parastās kļavas (apkārtmērs 1,3m
augstumā no sakņu kakla centimetros – 164; 96) un 1 parastais
osis (apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla centimetros – 66).
Kopumā 16 koki.
Minētajā vietā plānots ierīkot jaunsargu mācību trasi ar sporta tūrisma kāpšanas torni. Koki šajā vietā ir bojāti. Melnalkšņiem redzamas
stipras trupes pazīmes, un koki ir sašķēlušies. Parastajam osim ir
nolūzusi galotne. Kļava aug ļoti tuvu nožogojumam un sasvērusies
uz saimniecības ēkas jumta pusi.
Publiskā apspriešana notiek laika posmā
no 22.11.2017. līdz 05.01.2018.
Saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu, kā arī rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt vai nosūtīt pa pastu, adresējot
Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldei, Pasta iela 37,
Jelgava, LV-3001 vai e-pastu dace.grazule@jelgavasnovads.lv.
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Jelgavas novada
pašvaldības Īpašuma pārvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas
rezultātiem virzīs izskatīšanai Jelgavas novada domes sēdē.

Kā skaidro Jelgavas novada
pašvaldības Labklājības pārvaldes
vadītāja Ilze Brakmane, šoreiz
lemts teikt paldies ģimenēm, kas

sniedz ārpusģimenes aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem
– audžuģimenēm un aizbildņiem.
Ģimenes tika izvērtētas atbilstoši
konkursa kritērijiem. Simbolisku
pateicību – kampaņas pulksteni
– no ministra un Jelgavas novada
domes priekšsēdētāja vietnieces
Ilzes Vītolas saņēma Margarita
Voitkāne, Ruta Vertele, Maruta un
Gunārs Drēskas, Andris un Andra
Kurgi un Vija un Leonīds Barsuki.
Kā norāda labklājības ministrs,
pulkstenis izraudzīts tāpēc, ka
rāda: katram diennaktī ir 24 stundas laika, bet no katra paša ir
atkarīgs, cik daudz no tā viņš velta
saviem bērniem un ģimenei. Tā arī
ir viena no centrālajām tēmām, par
ko tiek runāts kampaņas «Maziem

mirkļiem ir liela nozīme» pasākumos, – ka katram mirklim, kas
pavadīts kopā ar bērnu, ir jābūt
patiesam un kvalitatīvam, jo no
šādiem maziem brīžiem veidojas
lieli notikumi, bērna priekšstats
par dzīvi, ģimeni un pasauli, kas
vēlāk jau kā bērnības atmiņas pavadīs viņu visu mūžu.
Domu apmaiņu vadīja psiholoģe
Kristīne Balode un trīs meitu tēvs
TV personība Armands Simsons.
Viņi vecākus mudināja ar bērniem
komunicēt kā ar līdzīgiem, nevis
nepārtraukti pamācīt un strostēt,
jo tikai tad bērns spēj justies piederīgs un iederīgs, atraisīties un būt
radošs un drosmīgs savās izvēlēs.
JNZ

Stāstīs par sabiedriskā labuma
organizāciju uzraudzības aktualitātēm
Valsts ieņēmumu dienests
(VID) ikvienu interesentu aicina uz bezmaksas
semināru par sabiedriskā labuma organizāciju
uzraudzības aktualitātēm.
Jelgavā seminārs notiks
5. decembrī, bet pieteikties tam iespējams līdz 30.
novembrim.
Seminārs 5. decembrī pulksten 10
notiks Jelgavā, Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā, Svētes
ielā 33. Dalībai seminārā jāpiesakās

līdz 30. novembrim, aizpildot anketu
VID tīmekļa vietnes www.vid.gov.lv
sadaļā «Notikumi».
Uz semināru aicināti sabiedriskā
labuma organizāciju, nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi interesenti.
Kā informē VID Sabiedrisko attiecību
daļā, seminārā tiks aplūkotas tēmas,
kuras aktuālas tieši sabiedriskā labuma
organizācijām. VID speciālisti vērsīs
uzmanību uz biežāk sastopamajām
kļūdām, aizpildot gada pārskatus,
un sniegs ieteikumus, kā no tām
izvairīties.
Semināra tēmas: sabiedriskā labuma

organizāciju darbības vispārējie nosacījumi; sabiedriskā labuma organizāciju
darbības pārskatu aizpildīšanas kārtība
un būtiskākās pārskatu aizpildīšanas
kļūdas; atbildes uz jautājumiem.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā
lūgums zvanīt pa tālruni 67121838,
67121842. Individuālos jautājumus,
uz kuriem atbildes VID speciālisti
sniegs semināra laikā, lūgums sūtīt pa
e-pastu SLK@vid.gov.lv vai norādīt,
aizpildot semināra dalībnieka anketu
VID tīmekļa vietnē.
JNZ
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Kori aicina uz
Papildu sporta stundas –
sadziedāšanos «Līdumos» vēl vienai klasei
Starts dots Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētā projekta
«Sporto visa klase» ceturtajai sezonai, kurā iesaistījusies arī Staļģenes vidusskolas 3. klase. Līdz ar to
šobrīd piecas sporta stundas nedēļā
šajā mācību gadā notiek divām
Staļģenes vidusskolas klasēm – 3.
un 5. klasei.

FOTO: Jelgavas novada koris «Svīri» (attēlā) kopā ar draugiem 2. decembrī
pulksten 16 izglītības, kultūras un sporta centrā «Līdumi» ielūdz uz sadziedāšanās koncertu «Ceļā uz Dziesmu svētkiem».

2. decembrī pulksten 16 notiks
kora «Svīri» rīkotais tradicionālais
sadziedāšanās pasākums «Ceļā uz
Dziesmu svētkiem». Šoreiz skatītāji
gaidīti izglītības, kultūras un sporta
centrā «Līdumi» Staļģenē, kur ar
dziesmām priecēs pieci kori. «Svīru»
diriģents Farhads Stade stāsta, ka
šoreiz koriem konkrēta uzstādījuma
nav. «Gribam, lai dzied to, kas pašiem patīk, tādējādi sagādājot pozitīvas emocijas sev un skatītājiem,»
tā diriģents, aicinot uz koncertu.
Jāpiebilst, ka trīs iepriekšējos gadus sadziedāšanās koncerts izskanēja Staļģenes sporta hallē, taču
šogad tas notiks «Līdumos». «Vienkārši jutām, ka
lielajā sporta hallē sevi esam mazliet izsmēluši,
līdz ar to atgriežamies mājās – «Līdumos», kur ir
mājīgāk un mīļāk,» tā diriģents.
Koncertā «Ceļā uz Dziesmu svētkiem» jau
tradicionāli uzaicināti piedalīties ilggadējie draugi
– koris «Līga» no Ozolniekiem, Lielplatones, Platones un Elejas pagasta jauktais koris «Sidrabe»,

jauktais koris «Vilce», Rīgas 64. vidusskolas jauktais
jauniešu koris –, un, protams, uzstāsies arī mājinieki – Salgales un Jaunsvirlaukas jauktais koris
«Svīri». «Diemžēl šogad sadziedāšanās pasākumā
nepiedalīsies senioru koris «Gaisma», jo dziedātājiem 3. decembrī jādodas uz Latvijas senioru koru
sadziedāšanos Kurzemē,» piebilst F.Stade.
Jautāts par koncerta repertuāru, diriģents stāsta,
ka šoreiz koriem nav izvirzīti konkrēti nosacījumi,
nenotiks arī koru vērtēšana, kā tas bija iepriekšējos gadus. «Vienkārši gribam sanākt kopā un
ar dziesmu iepriecināt sevi un skatītājus. Katrs
koris aicināts dziedāt savas mīļākās dziesmas, kas
koristiem labi skan, tāpēc koncertprogramma
būs patiešām raiba. Galvenais, lai šajā tumšajā
un drēgnajā laikā repertuārā būtu priecīgas
dziesmas, lai skatītāji no mūsu dziedāšanas gūst
pozitīvas emocijas,» saka diriģents, piebilstot, ka
katrs koris izpildīs savu individuālo programmu,
kurā, iespējams, būs iekļautas arī dziesmas no
gaidāmo Dziesmu un Deju svētku repertuāra, kā
arī kori apvienosies kopīgos priekšnesumos un uz
sadziedāšanos aicinās arī skatītājus.
Ieeja pasākumā – bez maksas.

Pasākumi
Elejā

No 13. novembra – Lilianas Skudras akvareļu un
pasteļu izstāde (saieta namā).
1. decembrī – eglītes iedegšanas svētki. No pulksten
16 – radošās darbnīcas (saieta namā); pulksten 18 – kopīgi izrotāsim un iedegsim svētku egli (pie saieta nama).
Aicinām ikvienu Elejas iedzīvotāju iesaistīties fotokonkursā «Iemūžini Eleju». Bildei jābūt uzņemtai Elejas
pagasta teritorijā ziemas noskaņās ar Latvijas karogu vai
ciparu 100 priekšplānā. Bildes jāiesūta līdz 1. februārim
pa e-pastu eva.lejava@jelgavasnovads.lv. Sīkāka informācija pa tālruni 28354093.
17. decembrī pulksten 13.30 – Ziemassvētku eglīte Elejas pagasta pirmsskolas vecuma mazuļiem (saieta namā).

Glūdā

23. novembrī pulksten 15 – radošās darbnīcas nodarbība «Adventes durvju dekors». Ieeja – bez maksas
(Nākotnes bibliotēkā).
25. novembrī pulksten 14 – Zemgales NVO projekta
«Latviešu un mazākumtautību tradīciju izzināšana un
sabiedrības saliedēšana radošā procesā» noslēguma
pasākums «Dažādu tautu rudens tradīcijas. Kāzas». Ieeja
– bez maksas (Nākotnes k/n).
29. novembrī pulksten 16 – praktiskā nodarbība «Svētku dekoru un apsveikumu izgatavošana» (saieta namā).
Līdz 30. novembrim – grāmatu izstāde «Apceļojam
Latviju – Ungurpils»; grāmatu izstāde «Astridai Lindgrēnei
– 110» (Bramberģes bibliotēkā).
13. decembrī pulksten 15 – praktiskā nodarbība
«Ziemassvētku noskaņas radīšana telpā» (saieta namā).
16. decembrī pulksten 11 – «Svētki uz ledus»: eglīte
bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi
(Nākotnes k/n).
19. decembrī pulksten 15 – eglīte pensionāriem.
Dalību un transportu pieteikt pa tālruni 27873309 (Vija)
(Nākotnes k/n).
20. decembrī pulksten 15 – gada atskaites pasākums
senioriem (saieta namā).
Līdz 31. decembrim – grāmatu izstādes: «Vairai Vīķei-Freibergai – 80»; «Pasaules tautu pavārgrāmata
– Amerikas Savienotās Valstis» (Bramberģes bibliotēkā).

Jaunsvirlaukā, IKSC «Līdumi»

Novembrī – Alda Feldmaņa gleznu izstāde «Veltījums
Jelgavai».
22. novembrī pulksten 19 – Jaunsvirlaukas pagasta
amatierteātra «PIECI+» izrāde: A.Niedzviedzis «Trīsarpus
atraitnes», režisore I.Segliņa. Lomās: Iveta Stundiņa,
Saiva Drupa, Dainis Segliņš, Irisa Drozdovska, Marita
Rikmane. Ieeja – € 1.
2. decembrī pulksten 16 – Jelgavas novada un draugu
«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: 21.11.2017.

«Piedalīties vai ne – šāds jautājums nemaz
netika apspriests. Trešklasnieki, redzot, ko dara
tagadējie piektie, uzreiz teica: «Jā, mēs gribam!»,»
par 3. klases iesaistīšanos projektā saka Staļģenes
vidusskolas sporta skolotāja un 5. klases audzinātāja Edīte Čakša. Jāpiebilst, ka tagadējā 5. klase
projektā darbojas jau trešo mācību gadu.
Projekts paredz, ka šīm klasēm atšķirībā no
citiem skolēniem ir vēl trīs papildu sporta nodarbības, līdz ar to viņi sporto visu nedēļu. Līdzās
ierastajām divām sporta stundām šo klašu bērni
reizi nedēļā brauc uz arī uz peldēšanu Jelgavā,
viena stunda veltīta futbola iemaņu apguvei, bet vēl
viena – vispārējai fiziskajai sagatavotībai. Līdztekus
sporta nodarbībām skolēniem jāuzrāda arī labi
rezultāti mācībās un mācību gada laikā jāpaveic
kāds labs darbs. Mācību gada noslēgumā viņi sacentīsies stafetē ar citiem Latvijas trešklasniekiem,
kuri iesaistījušies projektā.

koru sadziedāšanās «Ceļā uz Dziesmu svētkiem». Ieeja
– bez maksas.
7. decembrī pulksten 16 – svētku egles iedegšanas
pasākums kopā ar folkloras kopu «Liepāre» un Staļģenes
mazpulku. Ieeja – bez maksas.
9. decembrī pulksten 14 – Jaunsvirlaukas pagasta
senioru Ziemassvētku pasākums kopā ar «Suitu muzikantiem». Kursēs autobusi: pulksten 13 – Smedēni, 13.10
– Jaunsvirlauka, 13.25 – Dzirnieki, 13.35 – Pauļuki; pulksten 12.45 – Šalkas, 12.55 – Kārniņi, 13.05 – Mežciems,
13.10 – Blukas, 13.20 – Pakuļi, 13.30 – Vecsvirlauka,
13.40 – Straumēni.

Kalnciemā

10. decembrī pulksten 14 – Kalnciema pagasta senioru
interešu klubu «50+ » un «Sarma» gada notikumu un darbu izvērtēšanas pasākums pie tējas tases (Kalnciema k/n).
Novembrī – grāmatu izstāde «Veselīgā oga – ķirbis» no
Jelgavas pilsētas bibliotēkas fonda (Kalnciema bibliotēkā).
No 17. novembra – M.Martinsona fotoizstāde «Lieloga
– ķirbis»; 29. novembrī pulksten 16 – tikšanas ar fotoizstādes autoru (Kalnciema bibliotēkā).
Lielplatonē
23. novembrī pulksten 19 – Lielplatones amatierteātra
izrāde: A.Eglītis «Spēle ar brāļiem», režisore V.Zelmene.
Ieeja – bez maksas (Lielplatones t/n).
Līdz 24. novembrim – izstāde «LR proklamēšanas diena» (Lielplatones bibliotēkā).

Līvbērzē

Līdz 30. novembrim – projekta «Zemgales kultūras
mantojuma meistaru zināšanu un prasmju pārmantošana» gaitā TLMS «Līve», «Valgunde», «Nākotne» izstāde
«Es uzdevu baltu kreklu…» (Līvbērzes k/n un bibliotēkas
lasītavas telpās).

Platonē

Platones pagasta mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi aicina pievienoties dalībniekus! Lietišķās mākslas
pulciņa nodarbības notiek trešdienās no pulksten 18.
Vecāki aicināti pieteikt savas atvases pirmsskolas vecuma
bērnu tautisko deju kolektīvā. Nodarbības – ceturtdienās
no pulksten 19. Sīkāka informācija un pieteikšanās pa
tālruni 26547117.
Aicina pieteikties seniorus, kuri vēlas piedalīties peldēšanas nodarbībās Jelgavā trešdienās no pulksten 10.
Informācija pa tālruni 26547117 (Rasma).
22. novembrī pulksten 14 – Liepājas Leļļu teātra izrāde
jaunākā vecuma skatītājiem «Teika par Vilciņu». Ieeja –
bez maksas (Lielvircavas k/n).
Līdz 30. novembrim – mākslinieces Lindas Freibergas
gleznu izstāde (Lielvircavas k/n).

Sesavā

Līdz 24. novembrim – grāmatu izstāde «Latvijas stāsti»
(Sesavas bibliotēkā).
26. novembrī pulksten 11 – Ziemassvētku kartīšu darināšana (Bērvircavas t/n).
28. novembrī pulksten 17 – radošā darbnīca «Balti nāca

Skolotāja atzīst, ka šī ir lieliska iespēja radināt
bērnus pie fiziskām aktivitātēm. Skolēniem patīk
projekts, jo notiek arī sacensība. «Ir labi, ka projektā tiek ņemti vērā ne tikai sportiskie sasniegumi, bet
arī atzīmes mācībās. Pēc saviem audzināmajiem,
piektklasniekiem, redzu, ka projekts labvēlīgi
ietekmē sekmes. Bērni viens otru pabaksta, palīdz,
lai kopējais klases rezultāts būtu augstāks. Protams,
katrs cenšas un grib būt labāks,» tā E.Čakša, piebilstot, ka arī trešklasnieki cenšas. Viņa norāda, ka
piecas sporta stundas 3. klases audzēkņiem jau ir
no septembra un bērni uz tām nāk ar lielu prieku.
Tas veicinājis arī to, ka klase kļuvusi saliedētāka un
draudzīgāka, jo visiem ir viens mērķis.
«Šajās stundās strādāt ir interesanti, jo projektā
jau ir izgatavoti metodiskie materiāli – grāmatas,
kas šogad papildinātas ar videomateriālu, kurā
parādīti konkrēti vingrinājumi, kas jāapgūst, līdz
ar to sporta stundas kļūst aizraujošākas, jo tajās
varam izmantot arī tehnoloģijas,» tā E.Čakša.
Jāpiebilst, ka projekta ceturtajā sezonā iesaistās
jaunas 112 3. klases no 92 izglītības iestādēm visā
Latvijā. Savukārt 4. klašu grupā dalību projektā
turpina 80 klases, 5. klašu grupā – 35 klases, tostarp Staļģenes vidusskolas 5. klase, bet 6. klašu
grupā piecas reizes nedēļā sportos sešas projekta
pilotklases. Līdz ar to katru mācību dienu visā
Latvijā sporto jau vairāk nekā 5240 skolēnu no
233 klasēm.
FOTO: Novembra sākumā
Vidzemes Olimpiskajā centrā Valmierā notika projekta
«Sporto visa klase» ceturtās
sezonas svinīgā atklāšana.
Tajā piedalījās arī Staļģenes
vidusskolas 3. klase, sporta
skolotāja Edīte Čakša un
klases audzinātāja Lelde
Jēkabsone. Klase saņēma
projekta «Sporto visa klase»
karogu, kas simbolizē viņu
piederību projektam.

Ziemassvētki»: gatavosim adventes dekoru. Nodarbība
– bez maksas (Sesavas bibliotēkā).
Līdz 30. novembrim – Jelgavas Tautas gleznošanas
studijas mākslinieku gleznu izstāde «Tikai mirklis...»;
fotogrāfiju izstāde «Tur tālāk...», autors Viesturs Mazūdris
(Sesavas bibliotēkā).
2. decembrī pulksten 18 – atpūtas vakars «Bērvircavas
amatierteātrim – 20». Uz pasākumu mīļi tiek aicināti
bijušie un esošie kolektīva dalībnieki, pagasta pašdarbnieki un draugi. Sīkāka informācija pa tālruni 27234231
(Sandra Z.) (Bērvircavas t/n).
5. decembrī pulksten 18 – dekupāžas nodarbība. Vadītāja Laila Šutine (Bērvircavas t/n Mazajā zālē).

Svētē

25. novembrī pulksten 18 – koncerts «Katrīndienas
danči». Piedalās: VPDK «Vidums» (Tukums), VPDK «Līdums» (Īslīce), VPDK «Janita» (Olaine), VPDK «Dieveris»
(Jaunbērze), VPDK «Svirlauka» (Staļģene), TDA «Ritums»
(Jelgava). Ieeja – bez maksas (Jēkabnieku k/n).
16. decembrī pulksten 18 – gada balle Svētes pagasta
senioriem. Par jauku atmosfēru un deju mūziku gādās
radošā apvienība «Krelles». Lūgums paziņot par savu dalību, kā arī pieteikt transportu līdz 5. decembrim pa tālruni
27234198 (Sandra). Ieeja – bez maksas (Jēkabnieku k/n).
17. decembrī pulksten 14 – Ziemassvētku vecītis gaidīs
uz pasākumu «Kā Ziemassvētku vecītis balsi pazaudēja»
un kopīgām jautrām rotaļām. Ja vajadzīgs transports,
lai nokļūtu uz pasākumu, zvanīt pa tālruni 27234198
(Sandra) (Jēkabnieku k/n).

Vilces tautas namā

24. novembrī pulksten 20 – Vilces amatierteātra pirmizrāde: M.Svīre «Slazdu krogs un divi nami Rīgā», režisore
R.Deksne. Ieeja – bez maksas.
9. decembrī pulksten 19 – Goda teātra izrāde «Bļitka».
Piedalās E.Dombrovskis un K.Gods. Ieeja – € 3.
Novembrī – M.Martinovas gleznu izstāde. Apskatāma
darba dienās no pulksten 10 līdz 17.

Vircavas tautas namā

Līdz 1. decembrim – Jelgavas Mākslinieku biedrības
plenēra darbu izstāde Arvīda Spertāla piemiņai «Mirklis
Vircavā».
4. decembrī pulksten 13.30 – «Jautrie klauni» piedāvā
cirka izrādi. Programmā: profesionālu klaunu priekšnesumi, burvju triki, žonglieri un sīko dzīvnieciņu parāde.
Ieeja – € 1,50.
17. decembrī pulksten 10 – pirmsskolas vecuma bērnu
eglīte. Kursēs autobuss.
19. decembrī pulksten 14 – senioru Ziemassvētku
pasākums. Pieteikties pagasta pārvaldē pie sekretāres
pa tālruni 63085984, 27234148.

Zaļenieku kultūras namā

Novembrī – Irēnas Nikkinenas fotoizstāde.
9. decembrī pulksten 12 – Līvbērzes amatierteātra
viesizrāde: D.Butrima «Kaislīgie rododendri», režisore
D.Granāte. Ieeja – bez maksas.

