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Novada
augstākos
apbalvojumus
saņems pieci
cilvēki

FOTO: Oktobra beigās
jauns asfalts ieklāts ceļa
posmā Ķemeri–Zanderi,
ko veica SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»».

Jelgavas novada dome
25. oktobra sēdē pašvaldības augstākajiem
apbalvojumiem apstiprinājusi piecus kandidātus.
Viņiem 16. novembrī,
priekšsēdētāja Ziedoņa
Caunes pieņemšanā par
godu valsts proklamēšanas 99. gadadienai,
piešķirs Goda diplomus
un Atzinības rakstus.
Godināmie cilvēki kā
īpašu simbolisku balvu saņems arī vārpiņas
formā veidotu piespraudi
– kā elementu no novada
ģerboņa.
Novada domes augstākie apbalvojumi tiek piešķirti cilvēkiem par īpašiem nopelniem vai
profesionālu ieguldījumu, kā arī
sasniegumiem kādā jomā. Tāpat
kā iepriekšējos gados, arī šogad
personas apbalvojumiem varēja
izvirzīt ikviens iedzīvotājs kopā ar
domubiedru grupu – ne mazāk par
pieciem cilvēkiem.
Saskaņā ar 25. oktobra domes
lēmumu augstākais apbalvojums
«Goda diploms» piešķirts trim personām: Lilitai Leoho, Zaļenieku
Komerciālās un amatniecības vidusskolas direktorei, par ilggadēju
un mērķtiecīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā Jelgavas
novadā; Zitai Kurševai, diriģentei,
par nozīmīgu un spilgtu radošo
devumu koru mākslas attīstībā un
Jelgavas novada popularizēšanā;
Arvīdam Tukulim, Jaunsvirlaukas
pagasta SIA «Cīruļi» valdes loceklim, par nozīmīgu ieguldījumu
lauksaimniecības nozares un uzņēmējdarbības attīstībā Jelgavas
novadā.
Savukārt apbalvojumu «Atzinības raksts» saņems Olga Rožko,
Šķibes pamatskolas skolotāja, un
Anita Klupša, Kalnciema pagasta
vidusskolas direktore, par nozīmīgu ieguldījumu izglītības darbā un
nopelniem starpkultūru dialoga
veicināšanā Jelgavas novadā, informē Jelgavas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone.
Goda diploma saņēmējiem
kpašvaldība pasniedz apzeltītas
sudraba vārpiņas piespraudi, savukārt Atzinības raksta saņēmēji
iegūs sudraba vārpiņas piespraudi.
Tā simbolizē apliecinājumu nozīmīgam ieguldījumam ar lauksaimniecības kā jomas prioritāti saistītā
novada attīstībā.
Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes pieņemšana
par godu Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai jeb svinīgais
pasākums augstāko apbalvojumu
pasniegšanai notiks 16. novembrī
pulksten 16 Līvbērzes kultūras
namā.
JNZ

Noasfaltēti ceļi
piecos pagastos
Kamēr laikapstākļi vēl ļauj,
Jelgavas novadā turpinās
ceļu sakārtošana. Šobrīd darbi turpinās Vircavas, Jaun
svirlaukas pagastā, bet Vilces,
Zaļenieku un Kalnciema pagastā tie jau noslēgušies.
Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace
Kaņepone norāda, ka pavasarī novadā
aizsākās plaša asfalta ceļu rekonstrukcija,
īstenojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētu
projektu. Pirmajā projekta kārtā noasfaltēti ceļu posmi Valgundē, Platonē un
Sesavā ar kopējo garumu 2,66 kilometri,
bet otrajā projekta posmā sakārtoti ceļu
posmi Vircavā, Jaunsvirlaukā, Vilcē,
Zaļeniekos un Kalnciemā.
Vircavas pagastā rekonstruē divus
kilometrus garu ceļa posmu MS–Dainas–JM, Jaunsvirlaukas pagastā – šosejas Līči–Pirtnieki–Vecsvirlaukas 0,110

kilometru garu posmu, Vilces pagastā
noasfaltēts ceļš Kalnrozes–Valdeikas
posms divu kilometru garumā, Zaļenieku pagastā – ceļš Ķemeri–Zanderi četru
kilometru garuma, savukārt Kalnciema
pagastā atjaunots Lielupes ielas posms
120 metru garumā. Jāpiebilst, ka Zaļenieku ceļa pārbūvi veiks divos posmos:
viena posma rekonstrukcija (no 5,54. līdz
7,54. kilometram) jau pabeigta, bet otra
posma (no 3,46. līdz 5,46. kilometram)
rekonstrukcija noritēs nākamgad.
«Pašvaldībai bija jāizpilda virkne nosacījumu, lai konkrētos ceļu posmus varētu
pieteikt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas administrētajai projektu programmai. Primāri šim ceļa posmam bija jāved gar ražotni novadā, kas
vēlāk – pēc rekonstrukcijas – sekmētu
uzņēmējdarbības attīstību noteiktā vietā
un radītu jaunas darbavietas,» atgādina
D.Kaņepone, piebilstot: projekta otrā
kārta aptver 25 novada uzņēmumus, un
projekta nosacījumu un datu analīze lie-

cina, ka pēc ceļu posmu rekonstrukcijas
šie uzņēmumi kopumā radīs 48 jaunas
darbavietas.
Vircavā darbus veic SIA «Lemminkainen Latvija», bet pārējos pagastos – SIA
«Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»».
Savukārt Zaļenieku ceļa otrā posma
darbu veicējs vēl tiks noskaidrots – šobrīd
tiek gatavoti dokumenti, lai izsludinātu
iepirkumu.
Jāatgādina, ka pirmā projekta
kārtā Valgundē rekonstruēts Meža
ielas posms no Vērpju ielas līdz uzņēmumam «Zemgales tehnoloģiskais
centrs», uzklājot asfalta segumu 0,650
kilometru garumā. Platones pagastā
noasfaltēts 1,170 kilometrus garš ceļa
posms no Lielvircavas kapiem līdz SIA
«Lielvircavas Agro», Sesavas pagastā
– 0,680 kilometrus garš ceļa Saulstaru
iela–Blūdži posms no Saulstaru ielas
līdz zemnieku saimniecībai «Laimas»
un 0,160 kilometrus garš Buķu ielas
posms no valsts vietējā autoceļa V1072

Platones stacija–Sesava–Lietuvas
robeža līdz zemnieku saimniecībai
«Akācijas».
Abu kārtu kopējās izmaksas ir 4 328
556 eiro. ERAF līdzfinansējuma daļa ir
2 603 547 eiro, valsts budžeta dotācija –
415 807 eiro, pašvaldības finansējums –
1 308 199 eiro.
Projekti «Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras
attīstība Jelgavas novadā, 1. kārta»
(Nr.3.3.1.0/16/I/009) un «Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā, 2.
kārta» (Nr.3.3.1.0/16/I/032) tiek īstenoti
specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. «Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos,
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz
vietējo uzņēmēju vajadzībām» ietvaros.
JNZ

Elejas un Jaunsvirlaukas pagastā sāk
pārbūvēt ielu apgaismojumu
Divos Jelgavas novada
pašvaldības pagastos –
Elejas un Jaunsvirlaukas
– norit ielu apgaismojuma
pārbūve. Veco stabu demontāžu un jaunu uzstādīšanu, elektrības vadu
pārvilkšanu un jaunu
spuldžu ierīkošanu nodrošina uzņēmums SIA «Mītavas Elektra», kas kopsummā darbus veiks par 42
432 eiro. Apgaismojuma
nomaiņa pagastos noritēs
līdz gada nogalei.
Iepirkuma procedūras par apgaismojuma rekonstrukciju Jaun
svirlaukas pagastā rezultātā SIA
«Mītavas Elektra» būvdarbus Mežciemā, Rožu ielā, veiks par 22 432
eiro. Būvnieki 800 metru garumā
demontē vecos apgaismojuma stabus un uzstādīs jaunus, kā arī aprīkos tos ar energoefektīvām lampām.
Līdzīgi kā Jaunsvirlaukā, arī Elejā

norit jauna apgaismojuma izbūve.
Uzņēmums SIA «Mītavas Elektra»
par 20 000 eiro Parka ielā demontē
24 nolietojušos apgaismes stabus,
paredzot pēc tam jaunu stabu ierīkošanu. Jāpiebilst, ka papildus tiks
uzstādīti arī trīs jauni stabi pie gājēju
celiņa pretī Elejas parkam.
Lai pagastos nodrošinātu jaunu
apgaismojumu, pašvaldība izmanto
Autoceļu fonda piešķirtos līdzekļus.
Šā gada domes budžets skāra daudzu ilgi gaidītu jautājumu risināšanu, un kā viena no prioritātēm tika
izvirzīta pakāpeniska apgaismojuma
izbūve pagastos. Rūpīgi pārskatot
un sadalot Autoceļu fonda līdzekļus, tika pieņemts lēmums teju
20 procentus no kopējiem fonda
piešķirtajiem līdzekļiem novirzīt
tieši apgaismojuma nodrošināšanai
pagastu ciemos. Jelgavas novada
pašvaldības ceļu būvinženieris
Edgars Jumītis skaidro, ka jauns
apgaismojums primāri tiks izbūvēts
to ielu posmos, kur ir veci, nolie-

tojušies balsti vai arī nepieciešami
energoefektīvi gaismekļi.
«Apgaismojuma rekonstrukcija
šogad jau realizēta Sesavas pagastā,
bet līdz gada nogalei tiks pabeigta
arī Jaunsvirlaukā un Elejā. Jāatzīst
gan, ka šogad bijām iecerējuši apgaismojumu atjaunot un no jauna
ierīkot arī Vircavā un Glūdā, taču
šo ieceri nevaram īstenot, jo, aizsākot tehnisko projektu izstrādi,
atklājās neparedzēti apgrūtinājumi.
Piemēram, Vircavā, Jelgavas ielā,
apgaismojuma būvniecības laikā ir
noteikts saglabāt bērzu aleju. Diemžēl dažādu papildu ieceru īstenošana
paildzināja tehniskā projekta izstrādes laiku. Tā kā ieplānoto apgaismojuma rekonstrukciju Vircavā un
Glūdā neizdevās īstenot šogad, būvniecības darbi pārcelti uz nākamo
gadu. Kopumā šogad apgaismojumu
būvdarbiem bija ieplānoti ap 165 000
eiro,» skaidro E.Jumītis.
JNZ

Ja mūsu valsts proklamēšanas gadadiena būtu atzīmējama vasarā, tai
piemistu vairāk izklaides noskaņa. Taču
rudens krēsla un tumsa, lāpu gājiens
un sveču aizdegšana ļauj nopietnāk un
svinīgāk izvērtēt mūsu katra atziņas
attiecībā pret šo valsti, zemi, kurā
dzīvojam, un saprast, ka esam tās
būtiska daļa. Apzināties savu atbildību
pret Latviju kā valsti ir svarīgi kā lielam,
tā mazam, jo atbildība ir pamats godaprātam un aizstāvībai.

Sveicu visus novada
iedzīvotājus mēnesī,
kad Latvija atzīmē
valsts proklamēšanas
99. gadadienu!
Novada domes priekšsēdētājs
Ziedonis Caune
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AKTUĀLI

Top jauns teritorijas plānojums;
iedzīvotāji aicināti izvērtēt
sava īpašuma
izmantošanas
mērķi

FOTO: Izstrādājot jauno Jelgavas novada teritorijas plānojumu, speciāli izveidota darba grupa izvērtēs esošo situāciju visos
trīspadsmit pagastos, tostarp Elejas pagastā, un izmaiņas tiks iekļautas jaunajā dokumentā. Būtiski, ka tā izstrādes procesā
tiks organizētas vairākas sabiedriskās apspriešanas, ikvienam iedzīvotājam nodrošinot iespēju izteikt viedokli par atļauto
teritorijas izmantošanu. Paredzēts, ka teritorijas plānojuma pirmā redakcija apspriešanai varētu tikt nodota jau nākamā
gada vasarā.

Šobrīd sācies jauna pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes process,
un līdz pat nākamā gada
vasaras vidum iedzīvotāji, kuri vēlas mainīt
sava nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi,
ar attiecīgu iesniegumu
aicināti vērsties pašvaldībā, lai plānotās izmaiņas
varētu iekļaut topošajā
dokumentā.
«Jauna teritorijas plānojuma
izstrāde kopumā varētu aizņemt
pusotru gadu – plānots, ka tas tiks
apstiprināts 2019. gadā un būs
spēkā astoņus gadus,» norāda Jelgavas novada pašvaldības Attīstības
nodaļas vadītāja Līga Lonerte.
Viņa uzsver, ka teritorijas plānojums līdztekus Jelgavas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai
un attīstības programmai ir ļoti
nozīmīgs pašvaldības plānošanas
dokuments, kas reglamentē zemes
pieļaujamo izmantošanas mērķi, lai
nodrošinātu visas novada teritorijas
racionālu izmantošanu, tieši tādēļ
iedzīvotāju līdzdalība šī dokumenta
izstrādē ir ļoti būtiska.

Jaunais plānojums
neatšķirsies radikāli

Šobrīd spēkā esošais Jelgavas
novada teritorijas plānojums tika
izstrādāts 2010.–2011. gadā un stājās spēkā 2011. gada 30. novembrī.
Tā izstrādes mērķis bija pēc teritoriālās reformas, kuras rezultātā izveidojās Jelgavas novads, sagatavot
vienotu teritorijas plānojumu visam
novadam, jo līdz tam darbojās 13
atsevišķi plānojumi, kas turklāt bija
tapuši dažādos laikos pie mainīgas
likumdošanas.
«Kopš stājās spēkā novada teritorijas plānojums 2011.–2023. gadam,

ir notikušas būtiskas izmaiņas gan
esošajā situācijā Jelgavas novadā,
gan normatīvajos aktos. Izvērtējot
visas šīs izmaiņas, kas kopumā
skar vairāk nekā piecus procentus novada teritorijas, secinājām,
ka lietderīgāk ir izstrādāt jaunu
teritorijas plānojumu, nevis veikt
virkni labojumu esošajā dokumentā,» jauna teritorijas plānojuma
nepieciešamību pamato Attīstības
nodaļas vadītāja, gan akcentējot,
ka salīdzinājumā ar jauno dokumentu esošais teritorijas plānojums
Jelgavas novadā nemainīsies radikāli, turklāt tiks ņemtas vērā vecās
iestrādes.

«Tieši šis ir piemērotākais
laiks, lai arī iedzīvotāji
vēlamās izmaiņas savā
īpašumā rosinātu iekļaut
teritorijas plānojumā, piemēram, ja ir vēlme apmežot teritoriju, mainīt zemes
lietošanas mērķi, veikt
apbūvi, attīstīt ražošanu.»
Jāpiebilst, ka atbilstoši Teritorijas
plānojuma grozīšanas kārtībai, kas
ietverta Jelgavas novada teritorijas
plānojumā 2011.–2023. gadam,
par būtiskiem grozījumiem teritorijas plānojumā uzskatāmi tādi
grozījumi, kas saistīti ar teritorijas
attīstības plāna izmaiņām vai skar
vairāk nekā piecus procentus novada teritorijas.

Mainījusies teritorijas
esošā situācija

Teritorijas plānojuma mērķis ir
veidot pamatu ilgtspējīgai, efektīvai
un racionālai novada teritorijas un
tās resursu izmantošanai, izvērtēt
novada teritorijas attīstībai esošo
potenciālu un noteikt tā izmanto-

šanai nepieciešamās prasības un
ierobežojumus, radīt labvēlīgus
apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei, radīt
priekšnoteikumus vides kvalitātes
nodrošināšanai, rūpniecisko un
vides risku novēršanai, veicināt
pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas funkcionēšanu, saglabāt dabas un kultūras
mantojumu, ainavas un bioloģisko
daudzveidību, kā arī paaugstināt
kultūrainavas un apdzīvoto vietu
kvalitāti.
Ieskicējot izmaiņas Jelgavas
novada teritorijas esošajā situācijā,
L.Lonerte norāda, ka, piemēram,
kopš 2011. gada apbūves attīstības
procesā ekspluatācijā pieņemti 720
būvobjekti, apmežoti 74,32 hektāri
zemes, lielākoties Valgundes, Līvbērzes un Jaunsvirlaukas pagastā.
Zemju apgūšanā saņemti vairāk
nekā 20 iedzīvotāju iesniegumi
izmaiņu ierosināšanai teritorijas
plānojumā, izstrādāts 271 zemes
ierīcības projekts, izstrādāti divi
detālplānojumi, kā arī īstenošanā
ir vēl trīs detālplānojumi. Savukārt
degradēto teritoriju rekultivācijas
procesā nojauktas vairāk nekā
desmit bīstamas ēkas, rekultivēts
«Grantiņu» karjers Svētes pagastā
un uzsākta uzņēmējdarbība vairākās padomju laika mantojuma ēkās.
Un arī šīs izmaiņas atspoguļosies
jaunajā teritorijas plānojumā.

Iedzīvotāju
ierosinājumiem –
deviņi mēneši

Lēmums par jauna Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādi
tika pieņemts 28. jūnija Jelgavas
novada domes sēdē, un šobrīd
dokumenta izstrādes process jau
sācies. «Tieši šis ir piemērotākais
laiks, lai arī iedzīvotāji vēlamās
izmaiņas savā īpašumā rosinā-

tu iekļaut teritorijas plānojumā,
piemēram, ja ir vēlme apmežot
teritoriju, mainīt zemes lietošanas
mērķi, veikt apbūvi, attīstīt ražošanu,» tā L.Lonerte. Šādā gadījumā
ar attiecīgu iesniegumu jāvēršas
pašvaldībā, un jautājums par izmaiņu apstiprināšanu tiks iekļauts
darba kārtībā.
Atbilstoši Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādes laika
grafikam plānojuma pirmās redakcijas izstrādāšanai paredzēti deviņi
mēneši, un, lai gan vēlamās izmaiņas būs iespēja iesniegt arī pēc tam,
iedzīvotāji aicināti nevilcināties ar
iesniegumu iesniegšanu.
Savukārt paralēli notiks esošās
situācijas izvērtēšana, ko veiks
visos trīspadsmit Jelgavas novada
pagastos. «Tieši tādēļ par iecerēm
vai kādām konkrētām plānotām
izmaiņām teritorijas plānojumā
šobrīd runāt ir pāragri – tas būs
iespējams, kad šī plānošanas dokumenta pirmā redakcija tiks nodota
sabiedriskajai apspriešanai, tajā
aicinot aktīvi iesaistīties ikvienu
Jelgavas novada iedzīvotāju un
personas, kurām mūsu pašvaldībā
pieder nekustamais īpašums,» tā
L.Lonerte.
Būtiski, ka teritorijas plānojuma
izstrādes procesā pašvaldība ne
tikai apkopo privāto un juridisko
personu iesniegumus un priekšlikumus teritorijas plānojumam,
bet arī cieši sadarbojas ar kaimiņu
pašvaldībām un citām institūcijām,
lai apzinātu to attīstības plānus un
saskaņotu ar saviem mērķiem.
Jāpiebilst, ka līdz brīdim, kad
spēkā stāsies jaunais dokuments,
pašvaldībai un iedzīvotājiem ir
saistošs šobrīd spēkā esošais teritorijas plānojums, kas izstrādāts
2011.–2023. gadam.
JNZ

Grozījumi saistošajos
noteikumos
kopš iepriekšējā
teritorijas plānojuma
izstrādes:
• 01.12.2011. stājās spēkā
jauns Teritorijas attīstības
plānošanas likums;
• 01.08.2014. stājās spēkā
jauni MK noteikumi Nr.392
«Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas
noteikumi»;
• 01.05.2015. stājās spēkā
jauni MK noteikumi Nr.628
«Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem»;
• 30.04.2013. stājās spēkā
jauni MK noteikumi Nr.240
«Vispārējie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi».

Jelgavas novada
teritorijas
plānojuma izstrāde
notiks sadarbībā ar:
Valsts vides dienesta Jelgavas
reģionālo Vides pārvaldi; Dabas
aizsardzības pārvaldi; VAS «Latvijas valsts ceļi»; Valsts meža
dienestu; Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūru, Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju; VAS «Latvijas
valsts meži»; VAS «Latvenergo»;
AS «Latvijas gāze»; SIA «Lattelecom»; VSIA «Latvijas vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs»; Zemgales plānošanas reģionu; Jelgavas pilsētas
pašvaldību; Tērvetes novada
pašvaldību; Dobeles novada
pašvaldību; Tukuma novada
pašvaldību; Babītes novada
pašvaldību; Olaines novada
pašvaldību; Ozolnieku novada
pašvaldību; Rundāles novada
pašvaldību.

ZIŅAS

Muižas kungu māja – medību pils –
celta 18. gadsimtā pēc barona Mēdema
pasūtījuma. Baroka laika muižas apbūve
veidota kā simetrisks ansamblis, un līdz
mūsdienām saglabājusies arī muižas
kalte, klēts un smēde. Pašlaik lielāko
muižas daļu aizņem skolas vajadzībām
pielāgotie kabineti. Muižā ir arī Tūrisma
informācijas punkts un 1. stāvā atrodas
neliela vēstures ekspozīcija par muižu un
skolu. Piesaistot dažādu projektu finanses, muižu iecerēts pakāpeniski atjaunot,
bet pirms atjaunošanas darbu veikšanas
nepieciešams izpētīt tās arhitektoniski
māksliniecisko potenciālu.
«Šobrīd muižas 1. stāvā ir izveidotas
divas ekspozīciju telpas – vienā ir vēstures
apkopojums par muižu un tās saimnie-

kiem, otrā var iepazīties ar skolas vēsturi.
Izpētes laikā arhitekti strādās ar vēstures
materiāliem, kas pieejami arhīvos, muzejos un publicēti dažādos izdevumos, lai
noskaidrotu muižas 1. stāva kādreizējo
izskatu. Paralēli tam noritēs darbs pie
konstrukciju plānojuma izpētes, stāva
plāna uzmērīšanas, būvdetaļu un interjera apdares izpētes,» stāsta Jelgavas
novada pašvaldības kultūras un sporta
projektu koordinatore Ella Jerofejeva.
Arhitektu darbs pie izpētes ilgs aptuveni pusgadu – līdz 2018. gada maijam.
Līdz šim arhitektoniski mākslinieciskā
izpēte veikta arī muižas ieejas portāla
ģerbonim, ēkas galvenajam lievenim,
ārdurvīm, 2. stāva zālei un muižas
pagrabam. Darbs pie pagrabu izpētes
tika aizsākts jau 2012. gadā, un šogad
pagrabam un muižas parkam izdevies
izstrādāt būvprojektu, kas paredz pamatīgu pagraba restaurāciju, lai tajā
izvietotu interaktīvu ekspozīciju par
muižu un dabas vērtībām dabas parkā
«Vilce» un izveidotu semināru telpas.
Savukārt muižas parkā iecerēts ierīkot
vides izziņas taku, iekļaujot tajā baskāju
sajūtu taku un atdzīvinot to ar koka
skulptūrām.
JNZ

Uzaicinājums ģimenēm!
Turpinot tradīciju, Jelgavas novada
Dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikties
stipro ģimeņu godināšanas pasākumam.

Pasākumam var pieteikties ģimenes, kas šogad atzīmē
Sudrabkāzas (kopā 25 gadi), Pērļu kāzas (30 gadi), Koraļļu
kāzas (35 gadi), Rubīna kāzas (40 gadi), Safīra kāzas (45 gadi), Zelta kāzas (50 gadi),
Smaragda kāzas (55 gadi), Dimanta kāzas (60 gadi) vai Briljanta kāzas (70 gadi).

Pasākums notiks 9. decembrī plkst.14,
novada pašvaldības lielajā zālē, Pasta ielā 37
Pieteikšanās – līdz šā gada 15. novembrim

Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā, tālrunis 63012255, 29104956,
e-pasts dzimtsaraksti@jelgavasnovads.lv.

PAZIŅOJUMS PAR PUBLISKO APSPRIEŠANU
Zemgales Plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna
2017.–2020. gadam pirmā redakcija
Zemgales Plānošanas reģions projekta Nr.9.2.2.1/15/I/001 «Atver sirdi
Zemgalē» gaitā izstrādā Zemgales Plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.–2020. gadam.
Saskaņā ar Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes 2017.
gada 17. oktobra lēmumu Nr.4/29 publiskai apspriešanai tiek nodota
Zemgales Plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–
2020. gadam pirmā redakcija.
Publiskās apspriešanas laikā no 2017. gada 18. oktobra līdz 21.
novembrim ar deinstitucionalizācijas plāna pirmās redakcijas
materiāliem var iepazīties:
• Zemgales Plānošanas reģiona mājaslapā www.zemgale.lv;
• projekta «Atver sirdi Zemgalē!» interneta vietnē www.atversirdi.lv;
• Zemgales Plānošanas reģiona telpās Jelgavā, Katoļu ielā 2b, 2. stāvā,
214.a kabinetā, tālrunis 63021250.
Priekšlikumi iesniedzami līdz 2017. gada gada 21. novembrim:
• aizpildot priekšlikumu anketu un nosūtot to pa e-pastu dace.strautkalne@
zpr.gov.lv vai pa pastu Zemgales Plānošanas reģionam, Katoļu iela 2b,
Jelgava, LV-3001;
• aizpildot elektronisko līdzdalības anketu tiešsaistē http://ejuz.lv/
idzdaliba.
Plānu izstrādājusi SIA «KPMG Baltic», kontaktpersona jautājumu gadījumā – Ģirts Lapiņš, tālrunis 27700605, e-pasts glapins@kpmg.com.
Informējam, ka sabiedriskās apspriedes sanāksmes, kurās visi laipni aicināti
piedalīties, notiks laikā no 2017. gada 1. līdz 15. novembrim reģiona attīstības
centros (Dobelē, Jelgavā, Bauskā, Aizkrauklē, Jēkabpilī). Visa ar sabiedriskajām
apspriedēm saistītā informācija būs pieejama Zemgales Plānošanas reģiona
mājaslapā, sadaļā «Attīstības plānošana»/«Sabiedrības līdzdalība».

Svecīšu vakars
Jelgavas novada kapsētās
Kad saules ir nedaudz par maz
un diena drusku par īsu, es lūdzu sveci dot gaismu
– rāmu… gaišu… siltu…
Svecīšu vakars ir laiks, pēc kura kapsētās iestājas klusuma periods.
Kapu kopiņas tiek noklātas ar skujām un rotātas ar vainadziņiem, degošu
svecīšu gaismā kapu kopiņas ieslīgst mierā līdz pavasarim.
SIA «Jelgavas novada KU» iedzīvotājus aicina sakopt kapavietas
un aizdedzināt svecītes mirušo piemiņai

visās Jelgavas novada kapsētās 25. novembrī.
Šajā dienā īpaši ceremoniāli pasākumi organizēti netiks.
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Kļūst par Supervaroņiem

Veiks arhitektoniski
māksliniecisko izpēti
Jelgavas novada vēsturiskajam objektam – Vilces muižas
kungu mājai – gūts apstiprinājums Valsts kultūrkapitāla
fonda rīkotajā konkursā.
Izstrādājot kvalitatīvus kritērijus, pašvaldības pieprasītais
finansējums apstiprināts pilnā apmērā. Iecerēts, ka par
1148 eiro muižas 1. stāvam
veiks arhitektoniski māksliniecisko izpēti.

2017. gada novembris

FOTO: Valsts policija, apvienojoties ar sadarbības partneriem, radījusi kampaņu «Supervaronim nepazust», kuras galvenais mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību bērnu drošībai. Ar
šo kampaņu Valsts policija vēlas mudināt gan vecākus, gan skolotājus ar bērniem jau kopš
mazotnes runāt par drošības jautājumiem un rīcību dažādās situācijās. Zemgales reģionā akciju
atklāja 1. novembrī Aizupes pamatskolā. Bērni kopā ar policijas darbiniekiem, kā arī tēliem
Runci Rūdi un Bebru Bruno izzināja, kā rīkoties, nokļūstot ķibelē, – kam un kā lūgt palīdzību,
jo ikviens, kurš to zina, kļūst par Supervaroni.

Amatu atstāj Pašvaldības policijas vadītājs
Līdz ar Jelgavas novada
Pašvaldības policijas priekšnieka iesniegto atlūgumu
oktobra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par
Pašvaldības policijas vadītāja Haralda Dauginoviča
atbrīvošanu no amata.
Jelgavas novada Pašvaldības policijai tiek meklēts jauns vadītājs, jo
pašreizējais policijas priekšnieks H.
Dauginovičs savu amatu nolēma atstāt, izvēli pamatojot ar argumentu,
ka pienācis laiks amata vietu nodot
jaunākam un azartiskākam cilvēkam,
informē Jelgavas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas speciā-

liste Enija Kreicberga-Kapša.
Par Jelgavas novada Pašvaldības policijas vadītāju H.Dauginovičs sāka strādāt
2010. gadā. Arī iepriekšējās darba gaitās
viņš ieņēma vadošus amatus, strādājot
par policijas priekšnieku Valsts policijas
Dobeles pilsētas un rajona policijas
pārvaldē, kā arī no 1994. gada līdz 2009.
gadam vadot Valsts policijas Jelgavas
pilsētas un rajona policijas pārvaldi.
H.Dauginovičs no darba sevi lūdza
atbrīvot līdz ar 25. oktobri. Domes
lēmums paredz, ka līdz brīdim, kad
konkursa kārtībā būs izvēlēts jauns policijas priekšnieks, Pašvaldības policijas
vadītāja pienākumus pildīs Jelgavas
novada Pašvaldības policijas vecākā
inspektore Inese Tarvida.

Pašvaldība jau izsludināja konkursu
uz vakanto amatu, un pretendentiem
līdztekus citām tika izvirzītas šādas
prasības: augstākā izglītība, vismaz trīs
gadu pieredze vadošā amatā, kā arī
vismaz trīs gadu pieredze policijas darbā
un izpratne par Pašvaldības policijas
funkcijām. Pieteikuma vēstule un nepieciešamie dokumenti bija jāiesniedz
līdz 27. oktobrim. Kopumā uz vakanto
Pašvaldības policijas priekšnieka amatu
saņemti septiņi pieteikumi – tos šobrīd
izvērtē pašvaldības izveidota vērtēšanas
komisija, kas pieņems lēmumu par labākā kandidāta virzīšanu apstiprināšanai
amatā domes sēdē.
JNZ

Aicina pieteikties brīvprātīgos
mentorus novada jauniešiem
Biedrība «Mentor Latvia»
izsludinājusi mentoru
pieteikšanos 2018. gada
mentorprogrammai Jelgavas novadā. Mentori varēs
pieteikties no 27. novembra
līdz 5. janvārim.
Kā informē biedrībā, pieteikties
aicināti mentori vecumā no 25 gadiem,
aizpildot pieteikuma anketu mājaslapā
www.mentor.lv.
Mentors ir padomdevējs – pieaugušais vecumā no 25 gadiem, kurš gatavs
kļūt par jaunieša atbalsta un uzticības
personu, sniegt atbalstu jaunietim,
uzklausot viņu, pavadot kopā laiku dažādās brīvā laika aktivitātēs un palīdzot
labāk sagatavoties patstāvīgas dzīves
uzsākšanai.

Mentorprogrammā katram jaunietim
tiek nodrošināts individuāls mentors.
Pirms programmas uzsākšanas «Mentor Latvia» veic individuālas intervijas
gan ar mentoriem, gan jauniešiem, lai
izveidotu pēc iespējas saderīgāku mentorpāri. Sadarbība ilgst vienu gadu, kad
mentoram un jaunietim jātiekas vismaz
divas reizes mēnesī. Mentorprogramma
paredz arī kabatas naudu mentorpāra
tikšanās un dažādu pasākumu apmeklēšanas izdevumu segšanai 168 eiro apmērā. Tāpat gada laikā «Mentor Latvia»
organizē kopīgus izglītojošus un radošus
pasākumus jauniešiem un mentoriem,
savukārt biedrības atbalstītāji sniedz iespēju viņiem apmeklēt dažādus kultūras
un sporta pasākumus.
«Mentor Latvia» ir nevalstiskā organizācija, kas sniedz praktisku un emocio-

nālu atbalstu jauniešiem, palīdzot tiem
iepazīt veselīgu dzīvesveidu, iesaistot
dažādās aktivitātēs un iepazīstinot
ar reālām dzīves situācijām, tādējādi
palīdzot sagatavoties patstāvīgai dzīvei.
Mentorprogramma darbojas Rīgā,
Tukumā, Saldū un Jelgavā, bet tās ideja
aizgūta no Zviedrijas. Ar pirmā Latvijas
prezidenta mazmazdēla Aleksandra
Čakstes iniciatīvu mentorprogramma
Latvijā darbojas kopš 2010. gada.
Plašāka informācija par mentorprogrammu pieejama «Mentor Latvia» mājaslapā www.mentor.lv. Kontaktpersona
jautājumiem par mentoru pieteikšanos
– Ļubova Vasečko, «Mentor Latvia»
reģionālā koordinatore (e-pasts lubova.
vasecko@mentor.lv, tālrunis 27063307).
JNZ

Paziņojums par ietekmes uz vidi (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu
Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Valsts nozīmes
ūdensnotekas Valgundes 1. vasaras poldera kanāla posma
pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada Valgundes
pagastā.
Paredzētās darbības ierosinātājs: VSIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» Zemgales reģiona meliorācijas
nodaļa (reģ.Nr.40003338357), adrese: Uzvaras iela 1, Bauska,
Bauskas novads, LV-3901.
Ziņojuma sagatavotājs: SIA «AMECO vide» (reģ.
Nr.40103842264), juridiskā adrese: Ezermalas iela 2k-2-9,
Rīga, LV-1006.
Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts
biroja lēmums par ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju («Natura 2000») novērtējuma procedūras piemērošanu VSIA «Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi» Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas ierosinātās
darbības valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1. vasaras
poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas
novada Valgundes pagastā pieņemts 2015. gada 9. decembrī.
IVN ziņojums «Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.
vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana
Jelgavas novada Valgundes pagastā» sagatavots 06.11.2017.
Ietvertā informācija: ar ietekmes uz vidi ziņojumu ar pieliku-

miem iespējams iepazīties:
• SIA «AMECO vide» mājaslapā www.amecovide.lv (sadaļā
«Jaunumi»), sākot no 20.11.2017;
• VSIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» mājaslapā
www.zmni.lv;
• VSIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» Zemgales
reģiona meliorācijas nodaļā, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska,
Bauskas novads, LV-3901;
• Valgundes pagasta pārvaldē pie lietvedes, adrese: Celtnieku iela 35, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads,
LV-3017.
Paredzētās darbības sabiedriskā apspriešana: sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 28. novembrī
plkst.17.30 Valgundes pagasta izglītības, kultūras un sporta
centrā «Avoti», adrese: Saules iela 2, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017.
Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par paredzēto darbību
līdz 2017. gada 10. decembrim var iesniegt Vides pārraudzības
valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr.67321173,
e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv, mājaslapas adrese: www.vpvb.gov.
lv) un/vai SIA «AMECO vide» (Gaiļezera iela 3, Rīga, LV-1079,
tālr.26668334, e-pasts info@amecovide.lv, mājaslapas adrese:
www.amecovide.lv).
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2017. gada novembris

Jelgavas novada skolas gatavojas izglītības
reformai – kompetencēs balstītai izglītībai
Ir pieņemts lēmums jau no nākamā mācību gada valstī
sākt īstenot izglītības reformu, un šobrīd vietnē www.
skola2030.lv publicēts izglītības reformas apraksts, ar
ko aicināti iepazīties un apspriest ne vien pedagogi,
bet ikviena ieinteresēta persona. Savukārt, lai aprobētu jauno programmu, jau šajā mācību gadā simts
Latvijas skolu iesaistījušās pilotprojektā, tostarp divas
Jelgavas novada skolas – Elejas vidusskola un Šķibes
pamatskola. Pilotskolu pedagogiem mācības notiek jau
no pavasara, iepazīstot jaunās vadlīnijas un mēģinot
izprast, kas tiks sagaidīts no viņiem un kādus rezultātus cerēts panākt, ieviešot izglītības reformu. Savukārt
no šī mācību gada arī pārējo skolu skolotāji var piedalīties semināros, lekcijās un citos izglītojošos pasākumos par izglītības reformu un mācību saturu.
Runājot par izglītības reformu,
tiek norādīts: pāriesim uz kompetencēs balstītu izglītību. «Patiesībā
šobrīd terminam «kompetences»
ir atrasts latvisks sinonīms – «lietpratība», ar ko saprotam indivīda

spēju kompleksi lietot zināšanas,
prasmes un paust attieksmi, risinot
problēmas mainīgās reālās dzīves
situācijās,» skaidro Jelgavas novada
Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības satura un programmu

jautājumos Vivita Eiklone. Viņa
norāda, ka joprojām notiek jaunā
mācību satura apspriešana un daudz
kas vēl var mainīties, tomēr ir skaidrs
– no 2018. gada 1. septembra visās
Latvijas skolās sāksies izglītības reformas ieviešana. «Kāpēc to vajag?
Jo dzīvojam laikmetā, kad pārmaiņas
notiek ļoti strauji un nepārtraukti.
Tām līdzi mainās arī cilvēks, it īpaši
bērni, kas kāri uztver visu jauno. Tas
nozīmē, ka jāmainās arī skolai, tas ir,
izglītības sistēmai, izglītības saturam,
mācību procesam, vērtēšanai, valsts
pārbaudījumiem,» skaidro Izglītības
pārvaldes speciāliste.
Reformas ieviešana notiks pakāpeniski. No nākamā mācību
gada jaunais izglītības saturs tiks
ieviests pirmsskolā, 1. un 4. klasē.
2019./2020. mācību gadā – pirmsskolā, 1. un 2. klasē, 4. un 5. klasē,

Jāvērtē ne tikai rezultāts, bet arī process
«Domāju, ka izmaiņas izglītības sistēmā dos pozitīvu
rezultātu un mācību procesu
skolēnam padarīs radošāku,
jo viņam pašam būs jānonāk
pie rezultāta – skolotājs būs
tikai procesa vadītājs,» gaidāmās pārmaiņas skolā raksturo
Šķibes pamatskolas vizuālās
mākslas un sociālo zinību skolotāja Dace Jakušonoka.
Viņa norāda, ka arī līdz šim skolēniem
ir bijuši praktiskie darbi, bet tagad tādu
būs vairāk un biežāk. «Mainīsies mācību
pieeja – skolotājs dos uzdevumu, kopā
ar bērniem noteiks mērķi, bet bērniem
pašiem vajadzēs nonākt pie rezultāta.
Arī tad, ja viņi kļūdīsies, mums bērniem
jāiemāca, ka no kļūdām var mācīties.
Tas sniegs lielāku izpratni un palīdzēs
turpmāk izvairīties no kļūdām,» spriež
skolotāja.
Viens no šādiem uzdevumiem vizuālās
mākslas stundā par tēmu arhitektūra
bija skolēniem pašiem izpētīt ēku fasāžu
elementus, uzzinot, ko nozīmē skolotājas
nosauktais jēdziens. «Agrāk es vairāk
stāstīju pati, runāju, rādīju un mācīju.
Protams, šobrīd iespējas arī ir dažādas
– ir interaktīvā tāfele, projektors, dators
un citi mācību līdzekļi. Tomēr šoreiz es
pateicu jēdzienu, un skolēnu uzdevums
bija noskaidrot tā nozīmi. Viņi meklēja
informāciju paši – kam ir pieejamas modernās tehnoloģijas, meklēja internetā,
citi gāja uz skolas bibliotēku. Ja skolēni
paši meklē informāciju, tad arī labāk to
atceras,» spriež D.Jakušonoka, piebilstot,
ka skolēni labprāt stundās izmanto vied
ierīces, pat ja tajās jāmeklē informācija.
Tāpat tas attīsta skolēnos informācijas
meklēšanas prasmes, kas lieti noderēs ne
tikai mācībās, bet arī dzīvē.
Šķibes pamatskolas skolotāja skaidro,
ka jaunā pieeja paredz arī to, ka vienu
un to pašu tēmu var mācīties vairākos
mācību priekšmetos, padziļinot skolēnu
izpratni un prasot, protams, pedagogu
sadarbību. D.Jakušonokai šāda pieredze jau ir bijusi: kādā skolas pasākumā
literatūras skolotāja lasījusi dzeju, bet
viņa uz interaktīvās tāfeles zīmējusi tai
ilustrāciju. «Toreiz tas bija kas īpašs uz
pasākumu, bet līdz ar izglītības reformu
šāda veida nodarbības varētu kļūt par
mūsu ikdienu,» viņa norāda. Skolotāja
stāsta: izzinot ēku fasāžu arhitektoniskos
elementus, bērni noskaidrojuši arī, kas
ir jūgendstils, un pārrunājuši, ka Rīgā ir
ļoti skaistas jūgendstila ēkas. «Arī literatūrā, mūzikā ir stili un žanri, un šādu
tēmu var apgūt visos šajos priekšmetos,
meklējot mūzikā, literārajos darbos

7. un 10. klasē. «Lai gan no nākamā gada jaunā pieeja būs jāievieš
visās skolās, mēs būsim ieguvēji,
jo divu novada skolu pedagogi būs
padziļināti iepazinušies ar izglītības
reformu un varēs dalīties pieredzē ar
kolēģiem no citām novada skolām.
Jau šogad Elejas vidusskolā un Šķibes pamatskolā rīkosim seminārus,
kuros pilotprojektā iesaistītie skolotāji citiem pastāstīs, ko ir uzzinājuši, iemācījušies, kādas pārmaiņas
ieviesuši savā darbā,» tā V.Eiklone.
Viņa papildina, ka kompetenču
pieeja skolās tiek īstenota jau tagad.
«To nosaka dzīve, skolēni, kas nav
vairs gatavi tikai saņemt zināšanas,
bet grib paši tās apgūt darbojoties,
turklāt tādas zināšanas un prasmes,
kas noderēs viņu karjerai. To sauc
par jēgpilno mācīšanos, mācīšanos
ar izpratni un iedziļinoties.»

Stundas uzdevums spēj
mobilizēt pat pirmklasniekus
Elejas vidusskolas sākumskolas skolotāja Marianna
Madžule māca 1. klasi un
jauno pieeju nolēma ieviest
jau ar pirmo šī mācību gada
dienu. «Vecāki bija dzirdējuši par izglītības reformu
un to, ka mūsu skola iesaistīsies pilotprojektā, un bija
satraukušies, tāpēc nolēmu
sākt ar pirmo dienu, dodot
pirmo uzdevumu,» stāsta
skolotāja.

kādam konkrētam stilam raksturīgo,»
norāda skolotāja. Viņai ir pieredze –
kopā ar literatūras skolotāju vizuālās
mākslas mācību stunda, kurā tika
apgūta tēma par portretu. Stundā tika
izmantots Anšlava Eglīša darbs «Pansija
pilī», kurā portreti aprakstīti vārdiem,
un papildu materiāls ar piemēriem
vizuālajā mākslā, parādot, ka portretu
var veidot gan ar vārdiem, gan krāsām,
gan materiāliem. Tas apliecina: pedagogi
jau sadarbojas un mācību stundu vēlas
padarīt interesantāku, šādām mācību
stundām ar jauno mācību pieeju vajadzētu būt vairāk. D.Jakušonoka gan
norāda: lai sagatavotos šādam mācību
procesam, ir vajadzīgs ilgāks laiks.
Viņasprāt, ļoti būtiska izmaiņa ir tā, ka
skolotājam būs jāvērtē arī process, nevis
tikai rezultāts. «Liekot vērtējumu, jāņem
vērā arī bērna attieksme un darbošanās.
Ne visiem ir talants vizuālajā mākslā, bet
viņš varbūt ieliek darbiņā visu savu vēlmi
un cenšas maksimāli. Tas varēs dot lielu
plusu viņa darba novērtējumā,» stāsta
skolotāja, uzsverot: šāda vērtēšanas pieeja
noteikti iedrošinās kautrīgākos un nepārliecinātākos bērnus. Viņa spriež, ka citos
mācību priekšmetos, piemēram, matemātikā procesa vērtēšana ļaus skolotājam
vieglāk ieraudzīt vietu, kur skolēnam
pietrūkst zināšanu, kur viņš kļūdās un pie
kā vairāk jāpiestrādā. «Es visādi mēģinu
dažādot darbu, jo gribu, lai skolēniem ir
interesanti, tomēr ir lietas, kas jāiemāca.
Vizuālajā mākslā jāmāca zīmēt, bet vajag
skolēnus rosināt uzzīmēt lietu tā, kā viņi to
redz. Daudzi bērni baidās, ka būs nepareizi, bet es saku, ka nekas nav nepareizi, un
aicinu viņus pamatot savu ideju – kāpēc
uzzīmēja tieši tā,» turpina skolotāja.
D.Jakušonoka uzskata, ka izglītības
reforma skolotājiem sniegs lielāku brīvību stundas satura veidošanā, jo daudz
kas balstīsies uz skolēnu patstāvīgo darbu
– līdztekus pamatprasmēm nozīmīga

ir cilvēka darbība, lai spētu orientēties
jaunajos apstākļos, svarīgas ir arī prasmes,
dažādas personības īpašības, attieksme
un noteikta vērtību sistēma. Viņa gan
norāda, ka vizuālā māksla šajā ziņā ir pateicīga, bet ir priekšmeti, piemēram, latviešu valoda, matemātika, angļu valoda,
kuros bērnam ir jāieliek pamatzināšanas,
un tajos varētu vairāk būt nepieciešams
pedagoga skaidrojums un iesaiste. «Tas,
vai konkrēta ideja aizies vai ne, atkarīgs
no bērniem. Ja neaiziet, ir jāmeklē cita
pieeja, kā konkrēto lietu, tēmu pasniegt,»
pārliecināta skolotāja.
Viņa norāda, ka izglītības saturs vēl
tiek izstrādāts un pārspriests, tomēr viņai
jau ir dažas idejas, kā mācīt bērniem vizuālo mākslu, ļaujot vairāk darīt pašiem,
piemēram, iegūt krāsu no dabas materiāliem. «Vienā stundā mums tēma bija
zīmēšana ar tušu. Pateicu skolēniem, lai
atnes tušu, un kāds zēns uz skolu atnāca
ar mammas skropstu tušu. Ļāvu viņam
zīmēt darbu ar skropstu tušu – kāds sanāks, tāds sanāks. Šis gadījums apliecina,
ka tikai darot bērns iemācās ko jaunu – šis
bija piemērs tam, ka var strādāt dažādos
veidos,» stāsta skolotāja.
Tajā pašā laikā mācību programmās
stundas tēmai tiek piedāvāti konkrēti
mākslinieku radīti mākslas darbi, tehnikas, uzdevumi, ko izmantot darba procesā
tēmas izzināšanai un apgūšanai, kā arī norādīts skolēnam sasniedzamais rezultāts.
D.Jakušonoka uzskata, ka tas atvieglos
viņas darbu. Viņa skolas iesaisti pilotprojektā vērtē pozitīvi un uzskata, ka skolai
ir jāmainās līdzi laikam. «Pilotprojekts ir
laiks, kad izglītības reforma tiek aprobēta,
kad iespējams ieteikt uzlabojumus un
izmaiņas. Mūsu skolas iesaistīšanās pilot
projektā ir iespēja man izteikties. Līdzīgi
kā saka par dalību vēlēšanās – ja neesi
gājis vēlēt, tad tev nav tiesību sūdzēties
par rezultātu, ka kaut kas nepatīk, jo tu
neesi paudis savu viedokli,» tā skolotāja.

Jaunā pieeja mācībām paredz arī
ciešu pedagogu sadarbību, izvērtējot,
ko no piedāvātā satura kurā mācību
stundā un kā mācīties. «Tieši, kā to
darīt, lai būtu interesanti, lai būtu
ar izpratni, lai veicinātu skolēnu
sadarbības prasmes – tas ir svarīgākais un arī sarežģītākais jautājums.
Te liela būs nozīme pedagoga profesionalitātei un, galvenais, spējai
mainīt darba stilu, mācību metodes.
Protams, pedagogi un skolu vadība
arī ir uztraukušies. Skolām tiek solīta
lielāka brīvība mācību procesa plānošanā, organizēšanā. Tas nozīmē,
ka arī atbildība būs lielāka,» stāsta
izglītības speciāliste.
«Jelgavas Novada Ziņas» piedāvā
trīs skolotāju, kuri iesaistījušies
pilotprojektā, viedokli par gaidāmo
izglītības reformu un to, kā tā mainīs
pedagoga darbu.

1. septembrī skolotājas Mariannas
audzēkņi katrs izlozēja kādu skolotājas
atnestu augli, dārzeni vai augu ar saknēm. Uzdevums: kopā ar vecākiem to
iestādīt, audzēt, kopt un pavasarī atnest
to, kas būs izaudzis. «Es devu uzdevumu un pateicu, ka tas ilgs līdz pavasarim, bet bērni paši laiku pa laikam mani
informē, kā viņiem veicas. Piemēram,
citronā bijusi tik maza sēkliņa, ka viņi
ar mammu knapi to atraduši, bet nu tā
iestādīta, tiek laistīta, taču pagaidām
vēl nekas nav izaudzis. Saprotu, ka
tas bija pareizs lēmums, jo gan vecāki
atvērās, gan bērniem ir interesanti,»
stāsta skolotāja.
Viņa norāda, ka ikviens vecāks savam bērnam var palīdzēt apgūt dažādas
praktiskas lietas, nododot savu dzīves
pieredzi, un tādējādi iesaistīties sava
bērna mācīšanās procesā. «Nereti ir
dzirdēts, ka bērnu skolas uzdevumi nav
pa spēkam pat vecākiem, līdz ar to viņi
it kā tiek izslēgti no bērnu izglītības procesa, jo nevar atbalstīt viņus, palīdzēt,
pamācīt. Jaunā pieeja ļaus arī vecākiem
iesaistīties bērnu izglītības procesā, kas
ir ļoti svarīgi,» tā skolotāja.
Vēl viena no lietām, ko skolotāja

M.Madžule ieviesusi savā darbā, pēc
padziļinātas kāda temata apguves, ir
stundas mērķa definēšana. Tas tiek
uzrakstīts uz tāfeles, ja nepieciešams,
skolotāja bērniem paskaidro, kas tas ir,
un tad viņi paši cenšas to sasniegt. Piemēram, kad pirmklasnieki nedēļu bija
darbojušies ar dažādiem līniju veidiem
vizuālajā mākslā, skolotāja definēja
stundas mērķi: izmantot dažādus līniju
veidus savā ainaviskajā zīmējumā. Tad
bērni ar atgādņu palīdzību atcerējās,
ko viņi veselu nedēļu mācījušies, un
skolēni radīja savus zīmējumus. Pēc
tam tas tiek pārrunāts – kas ir izdevies,
kas nav tik labi izdevies , ko varētu uzlabot –, mudinot skolēnus pašus uzlabot
savu darbu arī pēc tam, kad vērtējums
jau ielikts. M.Madžule uzsver, ka vajag
ne tik daudz runāt un skaidrot, bet likt
bērnam pašam saprast, atcerēties un
atrast risinājumu. «Lai gan pagājuši
vien pāris mēnešu, mani skolēni jau
ir pieraduši, ka stundām tiek doti
konkrēti uzdevumi, un pat gaida tos.
Pagaidām ne vienmēr un visās stundās
definēju šos uzdevumus, bet, kad tie ir
doti, skolēni darbojas mērķtiecīgāk,»
novērojusi skolotāja.
Latviešu valodā pirmklasnieki apgūst tikai pamatprasmes. Kādā stundā
runājuši par Latviju – vispirms bērni
stāstīja, ko viņi zina par Latviju, bet
pēc tam skolotāja pajautāja, ko viņi
gribētu vēl uzzināt. Klase nonākusi pie
kopsaucēja, ka Latvija ir skaista, un
skolotāja devusi uzdevumu – atnest
attēlu ar kādu skaistu Latvijas vietu,
kaut vai pļavu, upi, un pastāstīt, kāpēc
bērns to izvēlējies. Kāds skolēns atnesis
attēlu ar kultūrvēsturisku pieminekli,
kas atrodas netālu no viņa mājām un
ko viņš pēc saviem novērojumiem bija

zīmējis. Viņš speciāli gājis, pētījis un
mēģinājis pieminekli uzzīmēt. «Gadījās
tā, ka tobrīd klasē ienāca logopēde, un
viņa bija pārsteigta, ka bērni pārspriež
šādas nozīmīgas un gudras lietas. Ja
viņu pašu tas interesē, tad uzdoto dara
ar prieku un arī rezultāti ir labāki. Un
mans kā skolotājas uzdevums ir skolēnu
ieinteresēt,» uzskata M.Madžule.
Pirms rudens brīvlaika skolēniem
bija tēma par iepazīšanos – kā pareizi
iepazīties, ko pastāstīt par sevi, ja
atbrauc viesis. Katram bija jāsagatavo
prezentācija un jāpastāsta, kā viņu sauc,
kur viņš dzīvo, kur mācās un kādas ir
viņa intereses. Tad klasē spēlētas lomu
spēles – skolotāja attēlojusi viesi, kuram
skolēni stāstījuši par sevi. Pēc tam bija
jāatrod sev draugs ar līdzīgām interesēm, tāpēc skolēni cītīgi klausījušies,
ko citi stāsta, kā arī jautājuši skolotājas
domas par kāda bērna hobijiem.
Pirms četriem gadiem M.Madžule,
iesaistoties citā projektā, pabijusi četrās valstīs – Turcijā, Anglijā, Vācijā un
Zviedrijā. Viņa stāsta, ka katrā vietā bijis kas tāds, ko var aizgūt vai pārņemt un
ieviest savā darbā. Piemēram, Zviedrijā
pirmsskolas un sākumskolas bērni
daudz laika pavada dabā, pēta, mācās.
Viņi ārā iet katru dienu neatkarīgi no
laikapstākļiem. Piemēram, ja jāmācās
valoda, bērni vākuši dabas materiālus
un no tiem veidojuši burtus, vārdus.
Savukārt Turcijā pirmsskolas bērni
daudz brīvāk pārvietojas pa mācību
telpām un paši iet uz kabinetiem. «Man
tas bija pārsteigums, ka tur bērnus
neviens nekur neved, pakaļ neskatās,
kur tieši viņi dodas, jo tā bērna izvēle
un atbildība, un nesatraucas par to, ko
viņi pa ceļam dara gaiteņos,» pieredzētajā dalās M.Madžule, piebilstot,
ka tādējādi bērni kļūst patstāvīgi jau
pirmsskolas vecumā.
«Man gan ir bažas, un esmu tās
paudusi arī kompetenču semināros,
ka līdz ar izglītības reformu skolotāja
slodze palielināsies – lai gan mācību
procesu vadīt būs vieglāk, sagatavoties
tam būs grūtāk un tas prasīs vairāk
laika. Arī mācību saturs tiek pieņemts
lielā steigā. Un tomēr izmaiņas izglītībā
bija nepieciešamas, bet to, kāds būs
iznākums, rādīs laiks. Lai gan joprojām
tiek spriests par mācību saturu un citām
lietām, varu teikt: jaunajā pieejā nav
nekā tāda, ko mēs skolā jau nedarītu,
tikai tas ir nosaukts citos vārdos,» rezumē Elejas vidusskolas sākumskolas
skolotāja.
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«Skolēnam jāsaprot, ka bioloģijā un ķīmijā
ir tie paši procenti, kas matemātikā»
«Jaunais izglītības saturs
tiek veidots tā, lai skolēns, beidzot skolu, būtu
lietpratējs, ar pašapziņu,
radošs darītājs un atbildīgs par savu darbu un
rīcību,» izglītības reformu
īsumā raksturo Elejas vidusskolas dabaszinību un
bioloģijas skolotāja Velta
Smolova, piebilstot, ka
tikpat būtiska ir digitālā
kompetence un prasme
sadarboties.
Viņa stāsta, ka tagad bērnu zināšanas ir sadrumstalotas un viņi ne
vienmēr spēj saskatīt saistību starp
mācību priekšmetiem un tēmām.
«Piemēram, mums dabaszinībās bija
uzdevums ar procentu aprēķināšanu, bet bērni jautāja, vai tie ir tie
paši procenti, kas matemātikā. To
pašu jautājumu viņi uzdeva atkal,
kad procentu aprēķināšana bija
nepieciešama ķīmijā. Skolēniem
jāsaprot, ka tas ir tas pats, ka viņi
to jau ir apguvuši un prot pielietot.
Tāpēc izglītības reforma tiek virzīta
uz to, lai bērns saprastu, ka viņš
to jau zina, saskaroties ar to citos
mācību priekšmetos, lai viņam tiktu
attīstīta tehnoloģiju kompetence, lai
viņš prastu sadarboties, iesaistītos
stundās, lai būtu skolēna pašvadība
un pašizziņa un mācību procesu
tik daudz vairs nevadītu pedagogs,
bet vairāk paši skolēni izzinātu un
apgūtu,» skaidro V.Smolova.
Viņa pozitīvi vērtē caurvijas pieeju, kas paredz, ka konkrēta tēma
tiek mācīta katrā klasē, to padziļinot
atbilstoši bērnu vecumam, izpratnei
un uztvertspējai. Skolotāja norāda,
ka tagad, piemēram, zooloģiju vai
par augiem māca atsevišķi, bet
dzīvības process ir tēma, kas būtu
jāmāca katrā klasē, pakāpeniski
padziļinot skolēnu izpratni par to,
kas ir dzīvais organisms, kādas ir
tā pazīmes, un tamlīdzīgi. «Esmu
mēģinājusi šādu pieeju: es stundas
sākumā nosaucu tēmu, piemēram,
dzīvnieki, un skolēni paši padomā,
ko par to jau zina un ko vēlētos
uzzināt. Sarakstot visu skolēnu
priekšlikumus, sanāca 13 mazie
mērķīši, kas jāsasniedz stundās.
Tāpat, piemēram, var plānot ceļojumu – skolēns izvēlas galamērķi
un izlemj, ko vēlētos tur redzēt, un
tad sāk vākt datus, piemēram, par
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tās valsts dabu, kontinenta ūdenskritumiem,» stāsta V.Smolova,
piebilstot, ka, viņasprāt, šādu pieeju
katru stundu izmantot nevar, jo tas
skolēniem apniks. Tā kā skolēniem
šobrīd vēlme mācīties ir stipri
maza, skolotājam jāstrādā radoši,
lai nākotnē mūsu skolēni veidotos
par radošiem sabiedrības locekļiem.
Skolotāji semināros tiek izglītoti
arī par to, kā strādāt, lai veiksmīgāk ieviestu izglītības reformu.
«Šajā sakarā mēs runājam par 3P
– paslavē, pajautā un piedāvā. No
pieredzes zinu, ka paslavēt ir grūti,
tomēr katrā jāmēģina atrast kaut ko
labu. Redzot, ka bērns nodarbojas,
jāpajautā: ko tu dari? Lai skolēns
stāsta, skaidro, atklāj savu domugaitu, pieeju. Un tad vajag piedāvāt,
vai viņš nevēlas izdarīt vēl kaut ko,
papildināt, pamainīt. Arī tas nav
viegli, jo jābūt uzmanīgam, lai bērnu
nesabiedētu un viņš gribētu darīt vēl
un vairāk. Vadoties pēc 3P principa,
bērnam veidosies lielāka atbildības
izjūta,» stāsta Elejas vidusskolas
skolotāja.
Viņa piekrīt, ka ir smagie mācību
priekšmeti, kuros ieviest jauno
pieeju varbūt būs grūtāk, bet savu
priekšmetu – bioloģiju – uzskata par
pietiekami interesantu pamatskolas
programmā. «Bērni daudz ko zina,
un es no viņiem tās zināšanas vienkārši ņemu ārā un paplašinu. Piemēram, bērni jau 1. klasē zina daudz
ko par augiem, pazīst dzīvniekus.
Vidusskolas bioloģijas programma
gan ir sarežģītāka, bet domāju, ka,

ieviešot reformu, skolēniem būs
vieglāk, jo pamatus viņi būs apguvuši pamatskolā. Piemēram, ja par
ģenētiku skolēni sāks mācīties jau
mazajās klasēs, protams, atbilstoši
viņu līmenim, vidusskolā viņiem
būs sajūta, ka viņi to zina un vienkārši atklāj jaunas šķautnes,» stāsta
V.Smolova.
Skolotāja atbalsta to, ka skolēni
vairāk darīs paši, jo arī tagad praktiskajos darbos cenšas ieviest jaunu
pieeju. «5. klasei bija pētnieciskais
darbs par tēmu: šķīst vai nešķīst.
Klasē stāvēja dažādi trauki, mēģenes, no kuriem viņiem pašiem bija
jāizvēlas pareizie. Tāpat skolēniem
jāizdomā, ka šķīdinātājs ir ūdens,
un jāpārbauda piecas vielas – tās
šķīst vai nešķīst. Pēc tam jāizdara
secinājumi: vai konkrētā viela šķīst,
kā tas izskatās.» Skolēni, darot paši,
labāk izprot un varēs šīs zināšanas
un prasmes pielietot arī citās situācijās un mācību priekšmetos,
piemēram, mājturībā, vārot zupu,
un ķīmijā, kur šīs zināšanas tiks
padziļinātas – bērni iemācīsies, ka,
uzkarsējot ūdeni, vielas tajā šķīst
labāk, vai, atdzesējot to, – izkristalizējas,» tā dabaszinību un bioloģijas
skolotāja. Viņa uzsver: ar līdzdalību
problēmām nevajadzētu būt, jo
bērniem patīk darboties pašiem,
vienīgi jādomā par skolēnu dalījumu
grupās – skolotājam ir jāpaseko,
lai visi bērni izpildītu uzdevumus;
lai viens neizpilda visu uzdevumu
un cits nepaliek maliņā, lai grupā
notiek saskaņota sadarbība.

Gaidajenko Antoņina, Glūdas pag.
Kudrjavceva Ludmila, Glūdas pag.
Domkova Valentīna,
Jaunsvirlaukas pag.
Minkeviča Janina,
Jaunsvirlaukas pag.
Šaldere Aina, Jaunsvirlaukas pag.
Dervanova Kirjanija, Kalnciema pag.
Naidjonoka Vladislava,
Līvbērzes pag.
Botviņikova Zinaida, Platones pag.
Laviša Marija, Platones pag.
Ropa Aija, Platones pag.
Šlautere Janīna, Sesavas pag.
Zāģere Dzidra, Sesavas pag.
Bahova Tatjana, Svētes pag.

Novembrī – 85 gadi
Burenkova Anna, Elejas pag.
Liepiņš Pēteris, Glūdas pag.
Mīļā Biruta, Glūdas pag.
Plinta Austra, Kalnciema pag.
Valters Egons, Kalnciema pag.
Kaipšteina Vaira, Līvbērzes pag.
Indāns Arvīds, Platones pag.
Bolgova Jekaterina, Valgundes pag.

Novembrī – 90 gadi
Samulioniene Eugenija, Elejas pag.
Slokenberga Zinaida, Elejas pag.
Rožāne Anna, Platones pag.
Simanaite Sofija, Valgundes pag.

Novembrī – 95 gadi
Spēlmane Irēna, Zaļenieku pag.

Dati apkopoti uz 02.11.2017.
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Novērtē
skolotājas
devumu
Mobilo sakaru un interneta operators «Zelta zivtiņa» jau otro gadu organizēja valsts mēroga akciju
«Iedvesmojošākais skolotājs». Sumināti tika pa
diviem pedagogiem katrā
novadā un Rīgas reģionā.
Viena no divām Zemgales iedvesmojošākajām
skolotājām ir Jelgavas
novada Elejas vidusskolas
skolotāja Mārīte Lazda.
M.Lazda Elejas vidusskolā māca
matemātiku un fiziku. «Skolotāja,
kas atdod sevi tik, cik vien iespējams. Klases audzinātāja, kura
mīlestības formulu izpilda apbrīnojami labi. No 5. līdz 11. klasei viņa
ir iepazinusi katru savu audzināmo
bērnu. Pratusi un centusies tam
iedot pēc iespējas vairāk no sevis.
Devusi drosmi, atbalstu, saliedētību,
plašāku pasaules redzējumu, daudz
kopīgu panākumu, kam visa pamatā
ir bijusi stipra ticība un liels darbs.
Esam pat startējuši «ZZ čempionāta» pusfinālos. Mūsu lielā «Prāta
vētras» fane ir tik aktīva un atraktīva skolotāja, ka mūsu ārpusskolas
dzīve nekad nestāv uz vietas. Tā ir
skolotāja, kura māca, ka patiesai
mīlestībai ir vajadzīgs laiks, darbs,
kas ir ārpus noteiktajām robežām.
Šajā kopīgajā laikā mūsu Mārīte ir
bijusi ne tikai labākā matemātikas
un fizikas skolotāja, bet arī skolotāja
bez robežas,» konkursa pieteikumā
par skolotāju M.Lazdu raksta Anna
Landorfa.
Jāpiebilst, ka visi desmit laureāti
– skolotāji, kuri iedvesmo ne vien
audzēkņus un kolēģus, bet visu
Latviju, – pateicībā par ieguldījumu
dāvanā saņem jaunu viedtālruni, norāda «Zelta zivtiņas» sabiedrisko attiecību konsultante Jūlija Vasiļjeva.
Šogad kopumā akcijā saņemti ap
100 stāstu par skolotājiem.

Remontēs
aktivitāšu
centru
Šomēnes Līvbērzes pagasta pārvalde plāno veikt
kosmētisko remontu Vārpas
aktivitāšu centrā, ieguldot
ap 2000 eiro, informē Līvbērzes pagasta pārvaldes
vadītāja Ruta Medne.
Viņa skaidro: pieaugot aktivitāšu
centra vadītājas darba apjomam, ir
ļoti būtiski sakārtot darba apstākļus.
«Līdz šim lielāka uzmanība tika veltīta
aktivitāšu telpām, bet darba telpas bija
atstātas novārtā, tāpēc tagad plānojam
sakārtot tieši tās,» tā R.Medne.
Vārpas aktivitāšu centrā, veicot
kosmētisko remontu un atjaunojot
elektroinstalāciju, šogad paredzēts
sakārtot divas telpas, ko savām vajadzībām izmanto centra darbinieki. Vienā
no darba telpām arī tiks nomainīti
gaismekļi pret mūsdienīgākiem. Elektrosistēmas atjaunošanas darbus veic
uzņēmums «Mītavas Elektra», un to
izmaksas ir nepilni 700 eiro bez PVN.
«Ņemot vērā, ka telpas nav remontētas, 24 kvadrātmetrus lielo telpu
mēģināsim sakārtot pēc iespējas labāk
– nosiltināt sienas, atjaunot grīdu un
veikt kosmētisko remontu, lai radītu
atbilstošus apstākļus darbam un centrā būtu vēl par kādu sakārtotu telpu
vairāk,» stāsta R.Medne, norādot, ka
šos darbus veiks pagasta pārvaldes
Saimniecības daļas strādnieki. Telpu
remontdarbiem plānots tērēt ap 1100
eiro, no kuriem lielākā daļa – apmērm
800 eiro – tiks izmantoti nepieciešamo
remontmateriālu iegādei.

PAGASTU ZIŅAS

Sesavā un Staļģenē
izbūvēti celiņi

LĪVBĒRZĒ
Aicina izmantot
apvienoto lasītāja karti

«Līvbērzes pagasta iedzīvotāji, kuri
vēlas bez maksas izgatavot sev jauno apvienoto lasītāja karti, kas būs
derīga Jelgavas pilsētas un Jelgavas
novada bibliotēkās, nofotografēties
kartei var pie mums, bibliotēkā,»
aicina Līvbērzes bibliotēkas vadītāja
Velga Petņičenko. Karti izgatavos
Jelgavas pilsētas bibliotēkā, bet nofotografēties tai un arī saņemt karti
pēc izgatavošanas varēs Līvbērzes
bibliotēkā.

SESAVĀ
Sācies Sesavas
kauss novusā

Jelgavas novada Sesavas
un Jaunsvirlaukas pagastā,
izbūvējot gājēju un velosipēdistu celiņu, īstenoti divi
Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēti projekti.
Abu celiņu izbūve izmaksāja
ap 212 000 eiro.
Sesavā celiņš izbūvēts 636 metru
garumā, bet Jaunsvirlaukas pagasta
Staļģenē – 330 metru garumā. Jelgavas
novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone
norāda: lai izveidotu jaunus celiņus,
tika veikta gan teritorijas topogrāfiskā
uzmērīšana, gan jauna bruģa pamatnes
sagatavošana un ieklāšana. Abi celiņi
izbūvēti stratēģiski svarīgās vietās.

Staļģenes ciemā jaunais celiņš ved
no skolas sporta zāles līdz atpūtas vietai
pie Lielupes. Līdz šim, lai nokļūtu līdz
Lielupei, iedzīvotāji devās pa autoceļa
Jelgava–Staļģene–Code malu, bet
tagad paralēli šosejai gar lauka malu
ierīkots labiekārtots gājēju un velosipēdistu celiņš. «Lai ietvi padarītu vizuāli
pievilcīgāku, tā izveidota kā interaktīvs
objekts – celiņa malā uzstādītas plāksnes
ar izzinošu un interesantu informāciju.
Pieaugušie var izlasīt par veselību
veicinošām aktivitātēm, bet bērni var
uzzināt, piemēram, cik ilgā laikā šo ceļa
attālumu pieveic kāds no kukaiņiem, cik
lieliem soļiem šo attālumu veiktu kāds
no dzīvniekiem,» stāsta D.Kaņepone.
Savukārt Sesavas pagasta Sesavas
ciemā jaunais celiņš ierīkots no Dobeles–Bauskas lielceļa līdz Sesavas

pamatskolai. Sesavas iedzīvotājiem
pārvietošanās no šosejas, kur atrodas
autobusu pietura, līdz pagasta centram
kļuvusi ne vien ērtāka, bet arī drošāka,
jo apvienotais gājēju un velosipēdistu
celiņš ir arī izgaismots – apgaismojums
ar energoefektīvām lampām ir visa
celiņa garumā.
Būvniecības darbus abos pagastos
veica SIA «Uzars bruģēšana». Celiņa
izbūve Staļģenē izmaksāja 57 812 eiro
ar PVN, bet projekta kopējās izmaksas
bija 67 668 eiro, tostarp ELFLA finansējums – 27 000 eiro un pašvaldības līdz
finansējuma daļa – 40 668 eiro. Celiņa
izbūve Sesavā izmaksāja 135 670 eiro
ar PVN, bet projekta kopējās izmaksas
bija 144 400 eiro, tostarp ELFLA finansējums – 27 000 eiro un Jelgavas novada
pašvaldības finansējums – 117 400 eiro.

Pupu kraukšķu ražotāji paplašinās
Startējot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) projektā,
Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar pārtikas
amatnieku SIA «Zekants»
Jaunsvirlaukas pagastā
plāno paplašināt uzņēmuma telpas.
«Ņemot vērā augošo interesi par
mūsu radīto produktu un ražošanas
procesiem, mums ir vitāli nozīmīgi paplašināt ražošanas telpas, lai vienlaicīgi
varētu norisināties vairāki ražošanas
posmi. Projekts ietver nākamo ražošanas attīstības posmu – vēlamies aptvert
papildu telpas amatniecības centrā
«Jaunlīdumi», kurās esam iecerējuši
izveidot gatavās produkcijas iepakošanas līniju un uzglabāšanas noliktavu.

Ar paplašināšanos ceram vienlaicīgi
nodrošināt divus tehnoloģiskos procesus – gan produkcijas ražošanu, gan
gatavās produkcijas fasēšanu. Līdz šim
šie procesi tika realizēti nodalīti laikā,
kas ievērojami paildzināja visu tehnoloģisko procesu īstenošanu,» stāsta
uzņēmuma pārstāve Kristīne Ozoliņa.
Projekta gaitā ieplānota vienkāršotā
telpu atjaunošana, kas ietvers grīdas,
sienu un griestu segumu maiņu un
telpu savstarpējo savienošanu ar ailu.
Kopprojekta īstenošanas laikā par
projekta realizēšanu un ieviešanu atbildīga ir Jelgavas novada pašvaldība
sadarbībā ar SIA «Zekants». Kopējais
projekta finansējums ir 16 189 eiro,
no kuriem ELFLA finansējums ir 12
951 eiro, bet SIA «Zekants» ieguldīs
3237 eiro.
Jelgavas novada pašvaldības Sa-

biedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Dace Kaņepone norāda, ka pašvaldības sadarbība ar uzņēmumu SIA
«Zekants» aizsākās 2016. gadā, kad
uzņēmums startēja pašvaldības biznesa
ideju konkursā «Esi uzņēmējs Jelgavas
novadā». Saņemot pašvaldības starta
kapitālu 1500 eiro un noslēdzot īres
līgumu ar pašvaldību, uzņēmums
amatniecības centrā «Jaunlīdumi»
Jaunsvirlaukas pagastā izveidoja ražotni. Cūku pupu kraukšķi kā produkts ar
dažādām garšām jau pieejams pārtikas
tirdziņos un veselīga uztura veikaliņos.
«Interese par šī produkta tapšanas
stāstu un ražošanas niansēm aug, tāpēc
pašvaldība, sadarbojoties ar ražotāju,
organizē dažādu delegāciju viesošanos
amatniecības centrā, būtiski veicinot
pašvaldības un uzņēmuma atpazīstamību,» papildina D.Kaņepone.

Trako Izraēlā
Elejas pagasta jauniešu deju
kolektīvs «Tracis» no 2. līdz 9.
oktobrim piedalījās X starptautiskajā folkloras festivālā
«Dance of peace» Izraēlā.

«Astoņu dienu laikā izdejojām deviņus koncertus, piedzīvojām četras muitas
pārbaudes, pabijām pieņemšanā pie
Izraēlas pilsētas Ibilinas mēra, Nācaretē,
Betlēmē, Jeruzalemē, kā arī Telavivā.
Peldējāmies Nāves, Galilejas jūrā un
Vidusjūrā, apciemojām sešas tuvējās
skolas, izbaudījām 38 grādu karstumu un
Izraēlas virtuvi, sākot no rūgtas līdz ļoti
saldai garšai. Ceļojuma laikā dzīvojām
Ibilinā arābu ģimenēs. Neskatoties uz
Izraēlas nestabilo drošības stāvokli, ik
brīdi jutāmies ļoti pasargāti un gaidīti šajā
valstī. Mums apkārt valdīja neiedomājama laipnība, viesmīlība un mīlestība pret

līdzcilvēkiem. Turp braucot, daudzi no
mums vēl neapjauta, kādus iespaidus un
emocijas sevī slēpj šī valsts, un mājupceļā
jau 80 procenti «Trača» dejotāju Izraēlu
uzskatīja par valsti, kurā ļoti vēlētos
atgriezties. Ceļojuma pēdējās dienas
vakarā sāka līt, un festivāla organizators
Jusifs Haiders teica, ka debesis raud,
jo latvieši dodas mājās. Tik skumji arī

jutāmies, jo šajā neilgajā laikā bijām iemīlējuši viesģimenes, viesmīlīgos ļaudis un
karsto sauli,» stāsta Elejas saieta nama
kultūras darba vadītāja Eva Lejava.
Kolektīvs saka paldies labvēļiem,
pateicoties kuriem varēja aizbraukt
uz šo festivālu: K.Dugem, U.Caunem,
H.Briģim, kā arī Jelgavas novada
pašvaldībai.

Ir sācies šī gada Sesavas kauss novusā, un pirmajā posmā startēja 26
dalībnieki, informē pagasta sporta
dzīves organizatore Inga Striška.
Pirmajā posmā uzvarēja sesavnieks
Staņislavs Voitehovičs. «Tas bija
patīkams pārsteigums, ka turnīra
pirmajā posmā uzvaru izdevās izcīnīt
mūsu pagasta pārstāvim,» piebilst
I.Striška. Nākamie novusa turnīra
posmi notiks 19. novembrī, 9. un
23. decembrī. Pavisam turnīrā būs
desmit posmi.

VALGUNDĒ
Apskatāma
rokdarbu izstāde

17. oktobrī IKSC «Avoti» Mazajā
zālē atklāta tautas lietišķās mākslas
studijas «Valgunde» rokdarbu izstāde «Krāsainie dzīpariņi». Izstādē
apskatāmi austie darbi – dvieļi,
jostas, sega –, adījumi, tamborējumi, mezglojumi, keramika, rotas,
apsveikumu kartītes, arī pinumi no
kārklu klūgām, jo pavasarī ikvienam
bija iespēja pamēģināt pie pinēja
amata meistara Pētera Tutāna paplātes pīšanu pieaugušo izglītības
mūžizglītības programmā. Šogad
studijas dalībnieces vasaras plenērā
mācījās ar dabas materiāliem krāsot
dziju. Krāsošanas procesā iegūtie
krāsainie dzijas dzīpari arī skatāmi izstādē. Līdzās tautas lietišķās
mākslas studijas «Valgunde» izstādei
apskatāmi arī lina krekli – tie tapuši
projekta «Zemgales kultūras mantojuma meistaru zināšanu un prasmju
pārmantošana» (projekta Nr.17/114.2/K 18) laikā. Tajā iesaistījās
valgundnieces kopā ar Līvbērzes
un Glūdas pagasta rokdarbniecēm.

VILCĒ
Izzina pagasta vēsturi

Līdz 29. novembrim Vilces muižā apskatāma izstāde par brīvmūrniecību.
«Daudziem varbūt šķiet – kas tas ir un
kāpēc tāda tēma? Bet tā ir Vilces muižas vēsture,» norāda Vilces pagasta
Tūrisma informācijas punkta vadītāja
Elita Priedniece. Viņa skaidro, ka muižas kādreizējie īpašnieki Mēdemi bijuši
brīvmūrnieki, tāpēc šogad šī tēma nedaudz papētīta, cenšoties atbildēt uz
jautājumiem, kas ir brīvmūrniecība;
kāpēc daudzi gaiši prāti tajā iesaistījās;
ar ko nodarbojās Brīvmūrnieku ordeņa
pārstāvji? «Šo izstādi atklājām 28.
oktobrī – Leģendu nakts pasākumā.
Laimdotas Ruģēnas veidotajā izstādē
var iepazīt brīvmūrniecības vēsturi,
apskatīt brīvmūrnieku simbolus un
aksesuārus, piemēram, grāmatas, žurnālus, apmetņus,» stāsta E.Priedniece,
piebilstot, ka Leģendu naktī Vilces
muižā ar lekciju par brīvmūrniecību
uzstājās arī Latvijas brīvmūrnieks Andris Ruģēns. Leģendu nakti Vilces muižā
apmeklēja ap 500 interesentu.
Izstādi par brīvmūrniecību var apskatīt ceturtdienās un piektdienās
no pulksten 11 līdz 15, bet citā laikā
– iepriekš piesakoties pie Elitas pa
tālruni 26351169. Izstāde apskatāma
bez maksas, ar izzinošu ekskursiju
pa Vilces muižu maksa ir 1,50 eiro,
skolēniem un pensionāriem – 1 eiro,
pirmsskolas vecuma bērniem – bez
maksas.

PAGASTU ZIŅAS
ELEJĀ
Jauna iela

Lai sakārtotu adresācijas objektus Jelgavas novada Elejas pagastā, oktobra
Jelgavas novada domes sēdē pieņemts
lēmums noteikt ielas statusu valsts reģionālā autoceļa P103 Dobele–Bauska
posmam Elejas ciema teritorijā no
dzelzceļa pārbrauktuves līdz autoceļam
A8. Šim posmam piešķirts Tērvetes ielas
nosaukums. Lēmums stājās spēkā ar tā
pieņemšanas brīdi.

2017. gada novembris

Novada zemnieki – konkursa Līvbērzē
veidos hokeja
laukumu
«Sējējs 2017» laureāti
Jelgavas novada pašvaldības Budžeta komisijā atbalstīts priekšlikums piešķirt
5500 eiro Līvbērzes iedzīvotāju iniciatīvas īstenošanai
– pagasta iedzīvotāji vēlas
izveidot hokeja laukumu.

VALGUNDĒ
Dzejas vakars Valgundē

6. oktobrī IKSC «Avoti» literāri muzikālā pasākumā «No sirds kas dots
– pie sirds nāk atpakaļ» aicināja kopā
dzejas draugus. Pasākumu organizēja
Valgundes bibliotēka. Bibliotēkas
vadītāja Ligita Ķekare stāsta, ka tajā
skanēja novadnieku Irēnas Ščeglovas
un jau mūžībā aizgājušā Gunāra Grēniņa dzeja no viņa krājuma «Baltais
balodis». I.Ščeglovai izdots dzejoļu
krājums «Dvēselītes lidojums», kurā
galvenā tēma ir ģimenes mīlestība un
ticība Dievam. Vakaru papildināja viņas
meitas Solvitas Grasmanes izpildītās
dziesmas ar abu dzejnieku vārdiem
un mazdēla Kristapa Grasmaņa dabasskatu fotoattēli.

SESAVĀ
Florbolisti sāk sezonu

Kā jau ierasts, Sesavas pagastā no
oktobra līdz maijam notiek florbola
turnīrs, kas komandas kopā pulcē katra
mēneša pirmajā sestdienā no pulksten
10. «Diemžēl pirmajā posmā piedalījās
tikai trīs komandas. Tas skaidrojams ar
šī gada auksto vasaru un ieilgušajiem
lauku darbiem, kā arī citiem florbola
turnīriem, kuros komandas startē,»
norāda Sesavas pagasta sporta dzīves
organizatore Inga Striška. Pirmo vietu
pirmajā posmā izcīnīja komanda no
Svētes (attēlā), otrie – Sesavas florbolisti, trešie – Kalnciema komanda.

VILCĒ
Tautas namā –
krāsaina izstāde

Vilces tautas namā rudens ienesis neparastus krāsu salikumus – tajā apskatāmi Kuldīgā un Alsungā praktizējošas
ārstes Mudītes Martinovas darbi. «Viņa
dalās ar saviem ceļojumu iespaidiem,
mīļajām puķēm un ainavām. Eksponētajās eļļas gleznās redzami dakteres
ceļojuma maršruti, jo viņa ir kaislīga
ceļotāja. Pujenes, ceriņi, pļavas ziedi
un ainavas ir košas, krāsainas, priecīgas
un iedvesmojošas šajā rudens pelēcīgumā,» stāsta Vilces tautas nama vadītāja
Daina Judina. M.Martinova glezniecībai
pievērsusies 2012. gadā, kad viņas
darba mūžs jau bija skaitāms gadu
desmitos (viņa dzimusi 1950. gadā
Jūrmalā). Viņa aktīvi piedalās plenēros,
apmeklē kursus un neatlaidīgi papildina savas gleznošanas prasmes. Izstāde
tautas namā apskatāma darba dienās
darba laikā un pirms pasākumiem līdz
18. decembrim.

13. oktobrī zemkopības
ministrs Jānis Dūklavs un
valsts augstākās amatpersonas sveica konkursa
«Sējējs 2017» laureātus
deviņās nominācijās.
Starp laureātiem ir arī Jelgavas novada pārstāvji.
Zemkopības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija
Straujupe informē, ka balvas pasniegtas šādās nominācijās: «Gada
lauku saimniecība», «Gada uzņēmums pārtikas ražošanā», «Ģimene
lauku sētā», «Jaunais veiksmīgais
zemnieks», «Bioloģiskā lauku saimniecība», «Gada «Leader» projekts
vietējā rīcības grupā», «Rītdienas
«Sējējs» – mazpulks», «Zinātne
praksē, inovācijas», «Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā». Katrā
nominācijā sveikts uzvarētājs un
pasniegtas arī veicināšanas balvas,
kopumā suminot 16 konkursa dalībniekus. Starp balvu saņēmējiem

ir arī Jelgavas novada saimniecības.
Laureāta tituls nominācijā «Gada
lauku saimniecība» šogad piešķirts
Jelgavas novada zemnieku saimniecībai «Terēņi» Vilces pagastā
un tās saimniekiem Kasparam un
Lolitai Dugēm. Saskaņā ar konkursa
nolikumu par konkursa dalībnieku
šajā nominācijā var būt juridiska
vai fiziska persona, kura vismaz trīs
gadus nodarbojas ar lauksaimniecības primāro produktu ražošanu un
kuras ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas ir vismaz 50 procentu
apmērā. «Mūs mudināja pieteikties
konkursam, un to arī izdarījām, jo
vērtēšanas kritēriji bija zināmi un
saprotami, turklāt tajos bija iekļauts
tas, ko jau darām – lauksaimniecības
tradīcijas, lauku mēslošanas plāni,
prasību ievērošana noliktavās, sakopta vide apkārt, realizēti dažādi
projekti. Par tādu iznākumu nebijām pat iedomājušies, tāpat kā īsti
nebijām aizdomājušies, cik nozīmīgs
šis konkurss ir visas Latvijas mērogā.

Esam pārsteigti un, protams, gandarīti par augsto novērtējumu. Tas
ir gadu gadiem ilgs darbs jeb dzīves
ritms. Tas ir kopdarbs – darbinieku,
radu un draugu, sadarbības partneru, to, kas atbalsta gan ar vārdiem,
gan darbiem,» panākumus komentē
«Terēņu» saimniece. Jāpiebilst, ka
saimniecība ir dibināta 1992. gadā
un nodarbojas ar graudkopību.
Savukārt veicināšanas balvu nominācijā «Ģimene lauku sētā»
saņēma zemnieku saimniecība
«Vilki» Svētes pagastā, kurā saimnieko Puriņu ģimene. Šajā nominācijā varēja startēt vienas ģimenes
apsaimniekota lauku saimniecība,
kura veic pastāvīgu saimniecisko
darbību un kurā saimnieko ģimene
vismaz divās paaudzēs.
Jāpiebilst, ka konkurss «Sējējs»
kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem
pasākumiem lauksaimniecības nozarē, bet laureāta nosaukums – par
priekšzīmīga darba apliecinājuma
zīmi.

Ārsta prakse Nākotnē – jaunās telpās
Ģimenes ārstes Evijas Maigones ārsta prakse Glūdas
pagasta Nākotnes ciemā
no 6. oktobra atrodas jaunās telpās. Ārsta prakse no
Šķibes pamatskolas ēkas
pārcelta uz Skolas ielu 6.
«Kā to atceras liela daļa Nākotnes
iedzīvotāju, 70. gadu beigās, rūpējoties
par iedzīvotāju veselību, kolhoza «Nākotne» vadība tieši šajā ēkā iekārtoja
lauku ambulanci. 90. gadu beigās, kad
tika atslēgta ciemata kopējā apkures
sistēma, sala laikā ēkā plīsa ūdensvads,
applūdinot daļu no telpām un padarot
tās nelietojamas. Toreizējā pagasta padome doktorāta izvietošanai ierādīja
telpas Šķibes pamatskolas ēkā,» stāsta
Glūdas pagasta pārvaldes vadītāja
Silvija Zīberte.
Šķibes pamatskolas ēkā ārsta prakse
darbojās teju 20 gadus, taču telpu
izvietojums īsti neatbilda ārstniecības
iestādes prasībām: caur koridoru, kurš
vienlaikus bija arī pacientu uzgaidāmā
telpa, uz 2. stāvā izvietoto datorklasi
un dabas zinību klasi pārvietojās
skolēni, no blakus esošās sporta zāles
nepārtraukti atskanēja troksnis. «Lai

gan ikdienā līdzāspastāvēšana bija
mierīga, pacienti ar šiem apstākļiem
īsti apmierināti nebija. Ar jauno telpu
izbūvi situācija ir būtiski mainījusies,»
skaidro ģimenes ārste E.Maigone.
Jaunās gaišās un mājīgās telpas,
kuras jau atzinīgi novērtējuši pacienti,
atrodas Nākotnes ciemā, Skolas ielā
6 – ēkā, kurā jau iekārtota Nākotnes
bibliotēka un darbojas pasta nodaļa.
Telpu pārbūves projekts atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem tika
izstrādāts jau pirms vairākiem gadiem,
kad telpas atbrīvojās, un nu, ieguldot
pašvaldības līdzekļus, projektu izdevies realizēt. «Ministru kabineta noteikumi nosaka piekļuves nodrošinājumu
personām ar īpašām vajadzībām, tādēļ
ārsta praksei izbūvēta atsevišķa ieeja,
uzbrauktuve, plaša uzgaidāmā telpa,
tualete, kas piemērota arī invalīdiem,
ārsta pieņemamā telpa, kā arī procedūru un manipulāciju istaba,» stāsta
ārste. Īpaši padomāts arī par mazākajiem pacientiem – izveidots neliels
rotaļu stūrītis.
Pagasta pārvaldes vadītāja S.Zīberte norāda, ka līdztekus ārsta prakses
telpu remontam un ieejas mezgla
izbūvei pie ēkas gan atjaunotas, gan no

Leopolds Firsts, Līvbērze
(15.11.1923. – 07.10.2017.)
Jaņina Kirilova, Eleja
(30.04.1949. – 09.10.2017.)
Prans Gerutis, Eleja
(16.07.1931. – 13.10.2017.)
Roberts Melbārdis,
Jaunsvirlauka
(14.07.1924. – 11.10.2017.)

Jaņina Runcis, Kalnciems
(26.03.1926. – 12.10.2017.)
Leonids Čerņavskis,
Kalnciems
(05.11.1940. – 12.10.2017.)
Ausma Bērziņa, Kalnciems
(10.07.1928. – 14.10.2017.)
Gunta Bungfelde, Eleja
(28.08.1934. – 14.10.2017.)

jauna izbūvētas gājēju ietves, ierīkots
ielu apgaismojums un videonovērošana, izveidota velosipēdu novietne,
tādējādi labiekārtojot piekļuvi arī
pārējām šajā ēkā esošajām iestādēm
– bibliotēkai un pastam. Kopējās projekta realizācijas izmaksas ir nepilni
47 000 eiro.
Jāpiebilst, ka Glūdas pagasta teritorijā darbojas divas ģimenes ārsta
prakses – Ināras Staņas ārsta prakse
Zemgalē un E.Maigones ārsta prakse
Nākotnē. 2014. gadā, piesaistot ES
finansējumu un ieguldot pašvaldības
līdzekļus, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par obligātajām
prasībām ārstniecības iestādēm tika
izremontētas ārsta prakses telpas
Zemgales ciemā, Upes ielā 12A.

No mums aizgājuši...
Ojārs Indrīns, Līvbērze
(16.04.1961. – 01.10.2017.)
Ivars Šarikovs, Vilce
(08.03.1960. – 02.10.2017.)
Irina Dervanova,
Kalnciems
(24.04.1932. – 07.10.2017.)
Jānis Šteins, Glūda
(22.06.1936. – 07.10.2017.)
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Pēteris Ādminis, Valgunde
(13.03.1948. – 16.10.2017.)
Nikolajs Solovjovs, Eleja
(25.08.1934. – 17.10.2017.)
Jeļena Ulasa, Kalnciems
(01.06.1942. – 19.10.2017.)
Ausma Prieciņa, Glūda
(06.09.1936. – 22.10.2017.)
Imants Cīska, Kalnciems
(13.08.1931. – 22.10.2017.)

Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Medne stāsta, ka laukumu
plānots veidot teritorijā pie metāla
angāra un katlumājas, kur kādreiz bija
piepūšamā angāra vieta. Laukums būs
19x39 metrus liels ar koka bortiem. «Lai
izgatavotu bortus, pašvaldība iegādāsies
kokmateriālus un finieri, ko apstrādās
ar pinoteksu,» skaidro R.Medne. Lai
labāk varētu izbaudīt ziemas priekus,
viņa līvbērzniekus aicina būt aktīviem
un palīdzēt tapt šai iecerei.
Laukumu varēs izmantot gan hokeja
spēlēšanai, gan slidošanai, bet pagaidām nav izlemts, piemēram, vai tas būs
pieejams visu laiku, vai būs apgaismots.
Pagasta pārvaldes vadītāja norāda: ja
pieprasījumus un interese būs liela,
nāksies domāt, kā organizēt laukuma
izmantošanu, lai cits citam netraucētu.
Plānots, ka laukuma ledus uzturēšana
gulsies uz pašu izmantotāju pleciem.

Mazajiem
volejbolistiem –
sudrabs
Sudraba medaļas Latvijas
Volejbola federācijas (LVF)
kausā izcīnījuši Jelgavas
novada Sporta centra U-12
puiši. «Pērn palikām ceturtie, un bija zināms rūgtums,
taču vasaras striktais treniņu grafiks devis rezultātu.
Priecīgi ir gan puiši, gan mēs
– treneres,» atzīst viena no
komandas trenerēm Inese
Jursone.
U-12 komandā spēlē 2006. gadā dzimuši puiši un jaunāki. LVF kausā mūsu
sportisti sacentās ar vēl 13 Latvijas zēnu
komandām. «Spēles Rīgā notika divas
dienas, un konkurence bija diezgan sīva.
Diemžēl finālā piecos setos zaudējām
Kuldīgas komandai, kuru iepriekš esam
vinnējuši,» stāsta I.Jursone. Viņa uzsver:
lai tiktu līdz šādam rezultātam, šogad
ieguldīts liels darbs. «Kopā ar treneri
Sarmīti Belti un bērniem ļoti daudz
trenējamies. Vasarā aizvadīti neskaitāmi
treniņi, un arī šobrīd gandrīz katru dienu
tiekamies laukumā,» tā I.Jursone.
Trenere atzīst, ka prieks par 2. vietu ir
gan trenerēm, gan mazajiem volejbolistiem. «Saņemot medaļas, bērni redz, ka
smagie treniņi nes rezultātus, un, jāatzīst,
līdz ar to arī treniņu apmeklējums aug.
Medaļas un uzmanība, kas veltīta viņiem,
ir stimuls,» tā I.Jursone. Viņa piebilst, ka
daži U-12 komandas puiši šobrīd kopā
ar U-13 komandu gatavojas LVF kausa
izcīņas finālam U-13 grupā, kas notiks
decembra sākumā. «Esam jau aizvadījuši apakšgrupas spēles un iekļuvuši
to astoņu labāko komandu vidū, kuras
tiksies finālā,» piebilst I.Jursone. Bet pēc
Ziemassvētkiem volejbolistiem sāksies
Latvijas čempionāts volejbolā.
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NOTIKUMI

Deviņas izrādes rudens vakariem
Novembrī un decembrī
Jelgavas novadā notiks
ikgadējā amatierteātru
skate, kurā savu jaunāko
veikumu skatītājiem un
žūrijai rādīs deviņi mūsu
novada teātri. Uz pirmo
izrādi skatītāji gaidīti jau
Mārtiņdienā, 10. novembrī, Vircavas tautas
namā, kur vietējie aktieri
piedāvās Rūdolfa Blaumaņa «Pazudušo dēlu»,
bet izrādēm piesātinātākā nedēļa būs no 22. līdz
25. novembrim.
Jelgavas novada pašvaldības
Kultūras pārvaldes kultūras darba
organizatore Nelda Ķikute stāsta,
ka šoreiz Jelgavas novada teātra
skatē piedalīsies deviņi vietējie
amatierteātri, kuri cīnīsies par iespēju Jelgavas novada vārdu aizstāvēt Zemgales reģiona teātru skatē,
kas notiks nākamā gada pavasarī.
Ņemot vērā novada teātru režisoru ieteikumus, tāpat kā pagājušajā gadā, arī šoreiz teātriem būs
iespēja spēlēt izrādes savās mājās.
Pirmā skates izrāde notiks jau 10.
novembrī Vircavas tautas namā,
bet izrādēm piesātinātākā būs
nedēļa no 22. līdz 25. novembrim,
kad skatītājus gaidīs Līvbērzes,
Lielplatones, Bērvircavas, Vilces,
Elejas un Jaunsvirlaukas aktieri,

Teātra skates izrāžu grafiks

FOTO: Mārtiņdienā, 10. novembrī, pulksten
19 Vircavas tautas namā uz Rūdolfa Blaumaņa lugas «Pazudušais dēls» izrādi ielūdz
pašmāju aktieri un režisore Sarmīte Sustrupe.
Foto: no Jelgavas novada pašvaldības arhīva

bet Zaļenieku un Kalnciema amatierteātri savu jaunāko veikumu būs
gatavi parādīt decembrī.
Izrādes vērtēs kompetenta žūrija
– Tērvetes amatierteātra «Trīne»
režisore Dzintra Zimaiša, Jelgavas
novada amatierteātru virsvadītājs
režisors Valdis Lūriņš un jaunā re-

Pasākumi
Glūdā

 8. novembrī pulksten 16 – praktiskā nodarbība «Svētku
apsveikumu gatavošana». Vadītāja – L.Cine (saieta namā).
 9. novembrī pulksten 10 – Liepājas Leļļu teātra izrāde
«Sarkangalvīte». Ieeja – € 2 (Nākotnes k/n).
 17. novembrī pulksten 18 – Ainas Božas autorkoncerts
«Savai zemītei». Varēs iegādāties autores grāmatu un mūzikas ierakstus. Pulksten 21 – svētku balli spēlēs «Dvinskas
muzikanti». Lūgums pieteikt galdiņu pa tālruni 27873309
(Vija). Ieeja – bez maksas (Nākotnes k/n).
 Līdz 20. novembrim – izstāde «Nākotnes raksti», veltīta
TLMS «Nākotne» 45 gadu jubilejai (Nākotnes k/n).
 25. novembrī pulksten 14 – projekta «Latviešu un mazākumtautību tradīciju izzināšana un sabiedrības saliedēšana
radošā procesā» Zemgales NVO 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).
 15. novembrī pulksten 18 – neklātienes ceļojums «Uz
Horvātiju ar auto». Ieeja – bez maksas (Nākotnes bibliotēkā).

Jaunsvirlaukā

 No 6. novembra – Alda Feldmaņa gleznu izstāde «Veltījums Jelgavai» (IKSC «Līdumi»).
 6. un 20. novembrī pulksten 17 – radošā darbnīca bērniem «Zelta rociņas» (svētku piespraudes). Pieteikties pa tālruni 26955286 (Jeļena). Ieeja – bez maksas («Jaunlīdumos»).
 8. novembrī pulksten 10 – tematiskā pēcpusdiena «Apciemosim uzņēmumu «Pupuchi»». Ir iespēja tuvāk iepazīties
ar Jaunsvirlaukas pagasta uzņēmumu «Pupuchi», kā arī
nodegustēt grauzdētas Latvijā audzētas cūku pupas, bagātinātas ar dažādām garšvielām. Pasākumam pieteikties, jo
apmeklētāju skaits ierobežots, pa tālruni 26955286 (Jeļena).
Ieeja – bez maksas (no «Jaunlīdumiem»).
 13. novembrī pulksten 18 – pozitīvas domāšanas seminārs
«Domu spēks, un kā tas ietekmē mūsu dzīvi». Nodarbību
vadīs mākslas terapijas speciāliste Kristīne Kode. Lūgums
pieteikties pa tālruni 26955286 (Jeļena). Ieeja – bez maksas
(«Jaunlīdumos»).
 17. novembrī pulksten 18 – «Jaunsvirlauka lepojas!»:
pasākums veltīts Latvijas valsts 99. jubilejai. Apsveikumi
kopā ar Salgales Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem,
VPDK «Svirlauka», jaukto kori «Svīri» un komponistu Mārtiņu
Braunu. Ieeja – bez maksas (IKSC «Līdumi»).
 Jaunsvirlaukas pagasta iedzīvotāji aicināti būt atsaucīgi un
piedalīties kopīgi veidotā brīvā laika radošo darbu izstādē!
Pieņemti tiek jebkurā tehnikā darināti darbi. Tos var iesniegt
Staļģenes «Līdumos», interesēties pa tālruni 28687981 (Ilze),
27231143 (Inese). Izstāde būs apskatāma no 10. līdz 20.
novembrim.
 Līdz 24. novembrim – rokdarbu entuziastes Sandijas
Nāckalnes keramikas suvenīru izstāde (Dzirnieku bibliotēkā).

Kalnciemā

 11. novembrī pulksten 18 – Kalnciema pagasta iedzīvotāju
un iestāžu Gaismas ceļš. Ar savu gaismeklīti rokās dodamies
«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: 07.11.2017.

žisore Antra Leite-Straume. Ieeja
uz visām izrādēm ir bez maksas.
Jāpiebilst, ka nākamgad Latvijas
simtgades Dziesmu un deju svētkos tiks godināts Ādolfs Alunāns,
kuram 2018. gadā apritētu 170
gadi. Latvijas amatierteātri šobrīd
ir aicināti iestudēt viņa darbus, lai

varētu piedalīties teātra svētkos
Vērmanes dārzā Dziesmu un deju
svētku laikā.
Iestudēto darbu atlase notiks reģionālajās skatēs februārī un martā
– tad arī žūrija noteiks labākos teātru iestudējumus, kuri piedalīsies
Dziesmu un deju svētkos.

gājienā no sociālās aprūpes un rehabilitrācijas centra līdz
Kalnciema kultūras namam. Vienosimies dziesmās, atšķirsim
vēstures lappuses un malkosim karstu tēju. Iedzīvotāji arī savu
dzīvokļu logos aicināti iedegt sveces.
 17. novembrī pulksten 17 – svētku koncerts «Mana zeme,
mana sēta, mana Latvija»: dūdas, mandolīnas, ģitāra, vijole
un citi skaņu instrumenti neparastā koncertā kopā ar pagasta
2017. gada īpašajiem cilvēkiem. Gaidīts ikviens interesents.
Ieeja – bez maksas (Kalnciema k/n).

Lielplatonē

 12. novembrī pulksten 13 – Mārtiņdienas pasākums. Aicināti visi, kas vēlas piedalīties Mārtiņdienas andelē. Ieeja – bez
maksas (pie Lielplatones t/n).
 No 13. līdz 16. novembrim – Ziemeļvalstu literatūras nedēļas izstāde (Lielplatones bibliotēkā).
 17. novembrī pulksten 20 – valsts svētku koncerts «Mana
sapņu zeme». Pēc koncerta – balle. Ieeja – bez maksas (Lielplatones t/n).
 No 17. līdz 24. novembrim – LR Proklamēšanas dienas
izstāde (Lielplatones t/n).

Elejā

 17. novembrī pulksten 18 – LR proklamēšanas 99. gadadienai veltīts koncerts (saieta namā).

Līvbērzē

 9. novembrī pulksten 13 – Liepājas Leļļu teātra izrāde
«Sarkangalvīte». Ieeja – € 3 (Līvbērzes k/n).
 11. novembrī pulksten 17 – izgaismosim spēka zīmes Līvbērzei – Latvijai. Sadziedāsim kopā ar folkloras kopu «Zemgaļi»
(pie Līvbērzes k/n).
 17. novembrī pulksten 18 – Latvijas valsts 99. gadadienai
veltīts pasākums «Tev – Latvija!»: Līvbērzes biedrībai «Dziesmu
kronis» 150 gadi» (Līvbērzes k/n).
 17. novembrī pulksten 21 – svētku balle ar grupu «Lustīgais
blūmīzers». Ieeja – bez maksas (Līvbērzes k/n).
 21. novembrī pulksten 13 – pulkvežleitnanta Artūra Kēlera
piemiņas pasākums (Līvbērzes pagasta Vārpas ciemā).
 Līdz 30. novembrim – projekta «Zemgales kultūras mantojuma meistaru zināšanu un prasmju pārmantošana» laikā
– TLMS «Līve», «Valgunde», «Nākotne» izstāde «Es uzdevu baltu
kreklu...» (Līvbērzes k/n, Līvbērzes bibliotēkas lasītavas telpās).

Platonē

 17. novembrī pulksten 19.30 – Platones pagasta mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncerts Latvijas 99. dzimšanas
dienā. No pulksten 21 līdz 3 – balle pilngadīgiem kopā ar grupu «Bruģis». Ieeja – bez maksas (Lielvircavas k/n). Transports
uz koncertu – pulksten 19.10 no Tūjām–Pēterlauki–Lielvircava.
 22. novembrī pulksten14 – jaunākā vecuma bērniem Liepājas Leļļu teātra izrāde «Teika par vilciņu». Ieeja – bez maksas.
Tālrunis informācijai 26547117 (Lielvircavas k/n).
 Platones pagasta mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi
aicina pievienoties dalībniekus! Lietišķās mākslas pulciņa
nodarbības – trešdienās no pulksten 18. Vecākus aicina pieteikt savas atvases pirmsskolas vecuma bērnu tautisko deju
kolektīvā; nodarbības – ceturtdienās no pulksten 18. Sīkāka
informācija pa tālruni 26547117 (Rasma).
 Aicina pieteikties seniorus, kuri vēlas piedalīties peldēšanas nodarbībās Jelgavā trešdienās no pulksten 10. Sīkāka
informācija un pieteikšanās pa tālruni 26547117 (Rasma).
 Līdz 30. novembrim – mākslinieces Lindas Freibergas
gleznu izstāde (Lielvircavas k/n).

10. novembrī
• Pulksten 19 – Vircavas amatierteātra izrāde: R.Blaumanis «Pazudušais dēls», režisore
S.Sustrupe (Vircavas t/n).
22. novembrī
• Pulksten 19.30 – Līvbērzes amatierteātra
izrāde: D.Butrima «Kaislīgie rododendri»,
režisore D.Granāte (Līvbērzes k/n).
23. novembrī
• Pulksten 19 – Lielplatones amatierteātra
izrāde: A.Eglītis «Spēle ar brāļiem», režisore
V.Zelmene (Lielplatones t/n).
24. novembrī
• Pulksten 18.30 – Bērvircavas amatierteātra
izrāde: A.Čehovs un Bērvircavas amatierteātra aktieri «Par lāčiem un krokodiliem», režisore
A.Treija (Bērvircavas t/n).
• Pulksten 20 – Vilces amatierteātra izrāde:
M.Svīre «Slazdu krogs un divi nami Rīgā»,
režisore R.Deksne (Vilces t/n).
25. novembrī
• Pulksten 12 – Elejas amatierteātra izrāde:
V.Pumpure «Kuce», režisore A.Švītiņa (Bērvircavas t/n).
• Pulksten 14 – Jaunsvirlaukas amatierteātra
izrāde: A.Niedzviedzis «Trīsarpus atraitnes»,
režisore I.Segliņa (Bērvircavas t/n).
15. decembrī
• Pulksten 19 – Kalnciema amatierteātra
izrāde: D.Dalgā «Grāmatu tārps», režisore
D.Dalgā (Kalnciema k/n).
Decembrī (izrādes datums un laiks tiks
precizēts)
• Zaļenieku amatierteātra izrāde: A.Eglītis
«Kazanovas mētelis», režisore L.Ņefedova
(Zaļenieku k/n).

Sesavā

 11. novembrī pulksten 21 – rudens balle ar grupu
«Zvaigžņu lietus». Ieeja – € 3. Galdiņu rezervācija līdz 10.
novembrim pa tālruni 27234231 (Sandra Z.), 29768725
(Rita) (Bērvircavas t/n).
 17. novembrī no pulksten 21 līdz 3 – valsts svētku balle
kopā ar grupu «Sastdynas myzikants» no Latgales. Ieeja – bez
maksas. Galdiņu rezervācija līdz 14. novembrim pa tālruni
29155972 (Ilze K.), 29892831 (Daina Ļ.) (Sesavas t/n).
 18. novembrī pulksten 16 – LR proklamēšanas gadadienai
veltīts pasākums: svinīgā daļa, svētku koncerts. Transportu
lūgums pieteikt līdz 16. novembrim pa tālruni 27234235
(Sandra Ā.) (Bērvircavas t/n).
 26. novembrī pulksten 11 – Ziemassvētku kartīšu darināšana (Bērvircavas t/n).
 2. decembrī pulksten 18 – atpūtas vakars «Bērvircavas
amatierteātrim – 20» kopā ar ansambli «Tandēms trijatā».
Uz pasākumu mīļi tiek aicināti bijušie un esošie kolektīva
dalībnieki, pagasta pašdarbnieki un draugi. Informācija pie
Sandras Z. pa tālruni 27234231 (Bērvircavas t/n).
 Līdz 30. novembrim – Jelgavas Tautas gleznošanas studijas mākslinieku gleznu izstāde «Tikai mirklis...»; fotogrāfiju
izstāde «Tur tālāk...», autors – Viesturs Mazūdris (Sesavas
pagasta bibliotēkā).

Svētē

 10. novembrī pulksten 19 – Mārtiņdienas danču vakars
kopā ar folkloras kopām «Dālava» un «Dimzēns». Ieeja – bez
maksas (Jēkabnieku k/n).
 12. novembrī pulksten 16 – koncerts, veltīts valsts svētku
99. gadadienai, «Paauklē, saulīte, savu zemīti». Ieeja – bez
maksas (Jēkabnieku k/n).
 17. novembrī pulksten 21 – valsts svētkiem veltīta balle
ar grupu «Brenča muzikanti». Galdiņu rezervēt pa tālruni
27234198 (Sandra). Ieeja – bez maksas (Jēkabnieku k/n).

Valgundē, IKSC «Avoti»

 17. novembrī pulksten 19 – valsts svētku koncerts «Pie
simtgades sliekšņa». Ieeja – bez maksas. No pulksten 21.30
līdz 2 – valsts svētku balle ar Armandu Immeru no grupas
«Ceļavējš». Ieeja – bez maksas.

Vilces tautas namā

 11. novembrī pulksten 17 – filma «Vectēvs, kas bīstamāks
par datoru». Ieeja – € 2.
 17. novembrī pulksten 18 – valsts svētku koncerts un balle
ar grupu «Vigars». Ieeja – bez maksas.
 24. novembrī pulksten 20 – Vilces amatierteātra pirmizrāde: M.Svīre «Slazdu krogs un divi nami Rīgā». Ieeja – bez
maksas.

Vircavas tautas namā

 10. novembrī pulksten 19 – Vircavas amatierteātra izrāde:
R.Blaumanis «Pazudušais dēls». Ieeja – bez maksas.
 17. novembrī pulksten 18 – Latvijas valsts proklamēšanas
99. gadadienai veltīts koncerts «Daudz laimes, Latvija!».
 Līdz 1. decembrim – Jelgavas Mākslinieku biedrības
plenēra darbu izstāde Arvīda Spertāla piemiņai «Mirklis
Vircavā». 		

Zaļenieku kultūras namā

 Novembrī – Irēnas Nikkinenas fotoizstāde.
 17. novembrī pulksten 22 – valsts gadadienas svētku balle
ar grupu «Velves». Galdiņu pieteikt līdz 13. novembrim pa
tālruni 29361231. Ieeja – bez maksas.

