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Strādājošie
varēs mācīties
Valsts izglītības attīstības
aģentūra (VIAA) sākusi
īstenot Eiropas Sociālā
fonda finansētu projektu
«Nodarbināto personu
profesionālās kompeten
ces pilnveide», kas ļaus
strādājošajiem vai pašno
darbinātajiem vecumā no
25 gadiem paaugstināt
savu profesionālo kompe
tenci un konkurētspēju ar
ES fondu un valsts līdzfi
nansējumu. Interesentiem
mācībām kādā no pirmās
kārtas programmām
jāpiesakās līdz 6. novem
brim. Jelgavas novadā šo
projektu koordinē Izglītī
bas pārvaldes galvenais
speciālists mūžizglītības
jautājumos Jānis Erno.
Šobrīd strādājošie var pieteikties
mācībām programmās, kas sagatavo
speciālistus četrās tautsaimniecības
nozarēs, kurās pašlaik visvairāk
trūkst kvalificētu darbinieku, skaidro VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne
Keiča. Šīs nozares ir: būvniecība;
kokrūpniecība; elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas
un komunikācijas tehnoloģijas; metālapstrāde, mašīnbūve un mašīn
zinības. «Saskaņā ar Ekonomikas
ministrijas prognozēm iedzīvotāju
skaits darbspējas vecumā nākamajos
gados turpinās sarukt, līdz 2022.
gadam samazinoties par vairāk nekā
60 tūkstošiem un radot vairāk nekā
25 tūkstošu vidējās kvalifikācijas
speciālistu iztrūkumu darba tirgū,»
norāda K.Keiča, piebilstot: ar ES
atbalstu strādājošajiem ir iespēja
pārkvalificēties vai celt savu kvalifikāciju.
Būtiski, ka projekts tiks īstenots
līdz 2022. gada 31. decembrim,
katru gadu izsludinot vairākas
pieteikšanās kārtas atšķirīgās profesijās. Katrs strādājošais projektā
piedāvātās mācības var izmantot
tikai vienu reizi.
3.lpp.

Jelgavas novada
pašvaldība aicina
pieteikt seniorus
konkursam
«Atraktīvākais seniors/
atraktīvākā seniore
Jelgavas novadā 2017»
Pieteikumu var iesniegt līdz 31. oktobrim pieteiktā seniora dzīvesvietas
pagasta pārvaldē vai pa e-pastu
inta.savicka@jelgavasnovads.lv.
Pieteikumā jābūt norādītam pieteicēja vārdam, uzvārdam, dzīvesvietai, tālruņa numuram, kā arī precīzi
minētam nominētā seniora vārdam,
uzvārdam, dzīvesvietai un tālruņa
numuram.
Katra pagasta pārvalde izvirzīs pretendentu konkursa finālam. Plānots,
ka svinīgā godināšana, kuras laikā
visiem nominantiem tiks piešķirtas
arī naudas balvas (30 eiro no «Europe Direct» projekta līdzekļiem un
30 eiro no Jelgavas novada pašvaldības), notiks 1. decembrī pulksten
12 Jēkabnieku kultūras namā.

Šogad novadā pilnībā
būs rekonstruēti divi tilti

Jelgavas novada Glūdas
pagastā rekonstruēts
Viesturu tilts pār Tērvetes
upi, un no 9. oktobra pa
to pilnībā arī atjaunota
satiksme. Tas nozīmē, ka
ne tikai iedzīvotāji var
pārvietoties pa ierasto
ceļu, bet arī Jelgavas pil
sētas nozīmes sabiedris
kais transports – 1. un 8.
autobuss – atkal kursē pa
ierasto maršrutu līdz Vies
turiem. Savukārt otra tilta
– pār Platones upi Vilces
pagastā – rekonstrukcija
novadā vēl turpinās.
Viesturu tilts pār Tērveti pieder
AS «Latvijas valsts meži». Tā remon-

tdarbi sākās vasarā un noslēdzās
oktobra sākumā. Remontdarbi bija
nepieciešami, jo tilts diendienā ir
ļoti noslogots – šī pagājušā gadsimta
sešdesmito gadu būve bija avārijas
stāvoklī, un satiksme pār to vairs
nebija droša, īpaši smagajam kravas
transportam un autobusiem. Remontdarbu laikā tika nostiprināta
tilta konstrukcija un atjaunota tilta
plātne, līdz ar to pārvietoties pa tiltu
tagad ir droši. Tāpat arī gājējiem
izveidots savs celiņš.
Iepirkuma rezultātā darbus šajā
objektā veica SIA «Tilts» par 250
tūkstošiem eiro. Tilta pārbūves darbus projektēja AS «Ceļuprojekts».
Jāpiebilst, ka šovasar Jelgavas
novada teritorijā tika sākti vēl viena
tilta atjaunošanas darbi – tiltam pār

Platones upi ceļa posmā starp Eleju
un Vilci (valsts nozīmes ceļa P103
Bauska–Dobele 35,83. kilometrā).
Šajā objektā darbi vēl turpinās un
autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Informācija
VAS «Latvijas valsts ceļi» mājaslapā
www.lvceli.lv liecina, ka paredzamais objekta šķērsošanas laiks ir
apmēram piecas minūtes – pār tiltu
ir reversā satiksme, kas tiek regulēta ar luksoforiem, vēl ir noteikts
ātruma ierobežojums, ļaujot braukt
maksimāli ar 30 kilometriem stundā,
noteikts arī transportlīdzekļu masas
ierobežojums – 52 tonnas, savukārt
pagaidu tilta platums, pa kuru
šobrīd var šķērsot Platones upi, ir
četri metri.
«Jelgavas Novada Ziņas» jau

rakstīja, ka tilts pār Platones upi
celts pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados un savu mūžu bija
jau nokalpojis – tas bija ļoti sliktā
stāvoklī, tādēļ arī tika pieņemts
lēmums par tā pārbūvi. «Tiltam tiks
izbūvētas jaunas laiduma konstrukcijas un hidroizolācija, kā arī ieklāts
jauns segums. Tāpat tiks uzstādītas
jaunas aizsargbarjeras. Tilta garums
būs 25,5 metri,» norāda «Latvijas
valsts ceļu» Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Ieva Niedra. Darbus objektā
veic SIA «Rīgas tilti». To izmaksas
ir 467 tūkstoši eiro, ieskaitot PVN.
Tilta pār Platoni būvdarbus paredzēts pabeigt novembrī.
JNZ

Turpinās meliorācijas sistēmas sakārtošana
Noslēdzoties iepirkuma
procedūrai, konkursā par
tiesībām veikt meliorācijas
darbus Lielplatones, Jaun
svirlaukas, Kalnciema un
Līvbērzes pagastā uzvarē
jusi SIA «Mežgaļi». Līgum
cena ir 56 371 eiro ar PVN.
Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Dace Kaņepone informē, ka Lielplatones ciemā gar Parka un Purmaļu
ielu iecerēts attīrīt un atjaunot grāvjus
364 metru garumā, kā arī nomainīt
četras caurtekas. Jaunsvirlaukas
pagastā paredzēts izcirst krūmus un
appļaut Lielupes dambja nogāzes, lai
uzlabotu redzamību, pārvietojoties pa
ceļu. Līvbērzes pagastā atjaunos grāvi
1555 metru garumā un nomainīs trīs
caurtekas. Šis novadgrāvis ir būtisks,
jo nodrošina Līvbērzes ciema centra

meliorācijas sistēmu ūdeņu novadi uz
Vecbērzes poldera kanālu, bet laika
gaitā tā gultne piesērējusi. Savukārt
Kalnciema pagastā plānots atjaunot
grāvi 740 metru garumā gar valsts
autoceļu Kalnciems–Kaiģi. Šis grāvis
nodrošina ūdeņu novadi no lielas
daļas ciema teritorijas un Kalnciema
dīķiem.
D.Kaņepone norāda, ka saskaņā ar
līgumu šie darbi jāpaveic trīs mēnešu
laikā.
Jāuzsver, ka meliorācijas sistēmu sakārtošana ir viena no Jelgavas novada
pašvaldības prioritātēm un šogad tam
atvēlēti vairāk nekā 217 175 eiro – gan
no pašvaldības budžeta, gan no projektos piesaistītā finansējuma. Piemēram, starp jau realizētajiem darbiem ir
projekts Kalnciema ciemā, sakārtojot
dīķi pie kultūras nama un drenāžas
sistēmu Draudzības ielā 4 par kopējo
summu 60 045 eiro. Šie darbi galve-

nokārt paredzēja dīķa ūdens līmeņa
regulēšanas būves novadošā kolektora
izbūvi uz Kalnciema dīķu teritoriju,
kur ūdens līmeni regulē Vecbērzes
poldera sūkņu stacija. Savukārt vēl šogad iecerēts realizēt Līvbērzes ciema
aizsargdambja atjaunošanu – šobrīd
norit projektēšanas darbi.
«Šogad lielākie paveiktie meliorācijas sistēmas sakārtošanas darbi saistīti
ar projekta «NutrInflow» pilota teritorijas izbūvi Glūdas pagasta Sodītes
strautā. Sodītes strauta rekonstrukcija
sākta aprīļa beigās, un šis objekts ir
unikāls ar to, ka vienā objektā visā tā
garumā tiek ierīkots divpakāpju grāvja
profils. 3,75 kilometrus garā strauta
posma malās izveidotās vairāku līmeņu terases palīdzēs mazināt biogēno
elementu ieplūdi Baltijas jūrā, vienlaikus nodrošinot labāku ūdens novadi
un pasargājot tuvējās teritorijas no
plūdu ietekmes. Izveidotās palu tera-

ses kalpos par ekoloģisko koridoru, un
šāda profila grāvis nodrošinās daudzveidīgu vidi dzīvajiem organismiem un
uzlabos ūdens kvalitāti. Tāpat Sodītes
strautā izveidoti mākslīgie mitrāji
ar iekļautu seklūdens zonu, kas ļaus
samazināt ūdenstilpņu aizaugšanu
veicinošo produktu noplūšanu Tērvetes upē un tālāk Baltijas jūrā,» stāsta
D.Kaņepone.
Jāpiebilst, ka projekts «NutrInflow»
no 2015. gada septembra līdz 2019.
gada februārim tiek īstenots Centrālā
Baltijas jūras reģiona programmā
2014.–2020. gadam. Projekta vadošais
partneris ir lauku uzņēmējdarbības
atbalsta organizācija «ProAgria Southern Finland», un tā kopējais budžets
ir 1,78 miljoni eiro, no kuriem 85 procenti ir Centrālā Baltijas jūras reģiona
programmas līdzfinansējums.
JNZ
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«Jāļauj sagaršot,
ka dzīvot veselīgi ir forši»

Veselība ir mūsu
dzīves lielākā vērtība, ko
nevar nopirkt par naudu,
turklāt dzīvot veselīgi
ir katra cilvēka izvēle. Jel
gavas novada pašvaldība,
domājot par iedzīvotāju
veselību, kopš 2015. gada
ir iesaistījusies Nacionālajā
veselīgo pašvaldību tīklā,
bet sadarbībā ar Slimību
profilakses un kontroles
centru izstrādāts Jelgavas
novada iedzīvotāju Vese
lības profils. Tajā apkopoti
veselības rādītāji, slimību
tendences Jelgavas nova
dā, un tas ņemts par pa
matu, pašvaldībā plānojot
novada attīstības program
mu 2017.–2023. gadam,
kurā būtiska loma atvē
lēta tieši profilaktiskiem
un veselības veicināšanas
pasākumiem. Šīs pašvaldī
bas iniciatīvas deva iespēju
piesaistīt ESF finansējumu
projektam «Slimību profi
lakses un veselības veici
nāšanas pasākumi Jelga
vas novadā».
«Pašvaldība var veidot atbilstošu
vidi, radīt iespējas, piedāvāt nodarbības, sniegt informāciju un izglītot, lai
veicinātu iedzīvotāju ieradumu maiņu,
kas pozitīvi ietekmēs cilvēku veselību
un līdz ar to uzlabos viņu dzīves kvalitāti,» pārliecināta Labklājības pārvaldes vadītāja Ilze Brakmane – tieši
Labklājības pārvaldei uzticēta veselības aprūpes un sabiedrības veselības
jomas pārraudzība mūsu pašvaldībā.

Iesaista visas
iedzīvotāju grupas

Projekta «Slimību profilakses
un veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā» (projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/033) aktivitātes paredzētas vairākām iedzīvotāju grupām: senioriem, bērniem, jaunajām
ģimenēm, trūcīgām personām un
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā
arī katram novada iedzīvotājam, kurš
ir gatavs mainīt savu dzīvesveidu uz
veselīgāku.
Labklājības pārvaldes veselības veicināšanas speciāliste Inna Legzdiņa
stāsta, ka kopš vasaras vidus aizvadīti
virkne pasākumu. Piemēram, sadarbībā ar Jelgavas novada Sporta centru
sportiskas nodarbes iedzīvotājiem
piedāvātas pagastu svētku un sporta
svētku laikā. Bērniem un jauniešiem
bija iespēja piedalīties kopumā divās
nometnēs, apzinot savas spējas un
mācoties darboties komandā, savukārt 30 sievietes iesaistījās Vasaras
skolā, veltot laiku sev, relaksējoties,
kā arī apmeklējot speciālistu vadītas
nodarbības un apgūstot dažādas
tehnikas sevis līdzsvarošanai un sakār-

mazliet vairāk, nekā to pieprasa mācību programma.
Jāpiebilst, ka Veselību veicinošo
skolu tīklā pēc savas iniciatīvas var
iesaistīties ikviena vispārējās vai
profesionālās izglītības iestāde, kura
apņemas ikdienā īstenot aktivitātes,
kas paredz uzlabot un aizsargāt veselību. Vairāk par Nacionālo veselību
veicinošo skolu tīklu un pieteikšanos
var uzzināt Slimību profilakses un
kontroles centra mājaslapā www.
spkc.gov.lv, sadaļā «Profesionāļiem»,
«Veselību veicinošo skolu tīkls».
Arī senioriem no oktobra tiek piedāvāta iespēja apmeklēt peldbaseinu.
«Tiesa, kopš tika izziņota senioru
Izaicinājums – iesaistīt
pieteikšanās peldēšanas nodarbīkūtrākos
bām, vēlmi piedalīties izteikuši jau
Jau kopš Jelgavas novada izveides apmēram 120 interesenti. Ņemot vērā
mūsu pašvaldības iedzīvotāji bez lielo pieprasījumu, katram gribētājam
maksas var izmantot teju visu pagastos LLU peldbaseinu Jelgavā būs iespēja
pieejamo sporta
apmeklēt kopumā
infrastruktūru, tur- «Mums ir svarīgs arī
sešas reizes, noklāt pēdējā laikā,
drošinot arī seniopaplašinot fizisko iedzīvotāju viedoklis ru nokļūšanu uz
un idejas, kas vēl
aktivitāšu iespēpeldēšanas nodarjas, tā papildināta
būtu nepieciešams, bībām,» norāda
ar āra trenažieru
I.Lazdiņa.
lai katrā pagastā
laukumiem virkSavukārt oktobnē mūsu novada
un novadā kopumā ris visās mūsu skopagastu. Projekta
sācies ar izglībūtu iespēja uzlabot lās
laikā jau notikutojošām nodarbīun stiprināt savu
šas gan izglītojošas
bām 5. un 8. klašu
lekcijas par jautāskolēniem – piektveselību. Ar ietei
jumiem, kas saistīti
kopā ar
kumiem iedzīvotāji klasnieki
ar veselīgu uzturu
uztura speciālistu
un dzīvesveidu, aicināti vērsties Lab gan teorētiski, gan
gan tematiskas
klājības pārvaldē.» praktiski apgūs vemeistarklases un
selīga uztura papraktiskas sporta
matprincipus, bet
nodarbības, un tas veicinājis kopējo astotie papildus šai tēmai diskutēs arī
iedzīvotāju izpratni par veselīgu dzī- par reproduktīvo veselību, pubertāti
vesveidu un ne vienam vien licis kaut un citiem pusaudžu vecumā aktuāliem
nedaudz mainīt savus paradumus, jautājumiem.
taču, kā uzsver Labklājības pārvades
speciālistes, šobrīd īstenotā veselības Aktivitāšu centros – lekcijas
veicināšanas projekta lielākais izaici- un praktiskas nodarbības
Vēl šogad plānotas vairākas lekcijas
nājums ir aktivitātēs iesaistīt kūtrākos
iedzīvotājus – «ļaut viņiem sagaršot un praktiskas nodarbības Jelgavas
to sajūtu, ka pareizi ēst un ikdienā novada aktivitāšu centros. I.Legzdiņa
daudz kustēties ir ne tikai veselīgi, skaidro, ka jaunās ģimenes varēs apmeklēt nodarbības par bērnu aprūpi:
bet arī forši».
viena izglītojoša nodarbība pediatra
Veselīgajām skolām –
vadībā plānota par bērnu aprūpes
bonuss
pamatiem, otra nodarbība uztura speNo septembra par projekta līdzek- ciālista vadībā būs par bērna uzturu,
ļiem četru pagastu skolu skolēniem mazuļa ēdināšanu un veselīga uztura
uz trim mēnešiem nodrošinātas nozīmi bērna ēdienkartes veidošanā.
peldēšanas nodarbības. «Novērtējot Tāpat interesentiem būs iespēja apizglītības iestāžu iniciatīvu veselīga meklēt praktisku nodarbību par vesedzīvesveida popularizēšanā, baseinu līga uztura pagatavošanu ekonomiski,
apmeklē Kalnciema pagasta vidus- un šīs nodarbības notiks Jelgavas
skolas, Šķibes pamatskolas, Vircavas novada aktivitāšu centros «Zemgale»,
vidusskolas un Aizupes pamatskolas «Līvbērze», «Kalnciems», «Tīreļi»,
skolēni, jo tieši šīs skolas iesaistījušās «Birztaliņas» un «Zaļenieki».
Nacionālajā veselību veicinošo skolu
Savukārt aktivitāšu centros «Kalntīklā un ieguvušas Veselību veicinošas ciems», «Zemgale», «Līvbērze» un
izglītības iestādes statusu,» skaidro «Zaļenieki» vēl šogad notiks vispāLabklājības pārvaldes galvenā spe- rējo veselību veicinošas vingrošanas
ciāliste Ieva Lazdiņa, norādot, ka nodarbības fizioterapeita vadībā, kā
tas ir bonuss skolām, kuras veselības arī papildus būs iespēja apmeklēt
veicināšanas nolūkā gatavas darīt fizioterapeita konsultācijas nelielās
tošanai. Bet septembrī, kad izglītības
iestādēs tradicionāli norisinās sporta
dienas, pasākumos fizisko aktivitāšu
nodrošināšanai tika pieaicināti speciālisti, lai nedaudz citādāk izvingrinātu
skolēnus pirms sporta dienas sākuma.
«Būtiskākais ir tas, ka gan pagastos,
gan skolās projekta aktivitātes papildina jau ierastās nodarbes, dažkārt sniedzot jaunu skatījumu un demonstrējot
citu pieeju, un ieguvēji neapšaubāmi ir
iedzīvotāji,» vērtē I.Legzdiņa, piebilstot, ka vērtīga pieredze noteikti ir arī
iespēja iepazīt līdz šim varbūt mazāk
apgūtas lietas, piemēram, jogu, biodeju, mandalu krāsošanu un veidošanu.

grupās par vingrošanas nozīmi ikdienā
gan lieliem, gan maziem.

Iegādājas inventāru

Labklājības pārvaldes galvenā
speciāliste I.Lazdiņa norāda, ka mūsu
novada ģeogrāfiskā izvietojuma dēļ
pasākumus nav viegli saplānot tā, lai
vienlaicīgi aptvertu visus 13 pagastus,
taču, tā kā projekts ilgs trīs gadus, plānots, ka katru gadu atšķirsies pagasti,
kuros koncentrēsies pasākumi. Trīs
gadu laikā tiks aptverti visi pagasti,
lai novada iedzīvotājiem nodrošinātu
līdzvērtīgas aktivitātes.
«Atbilstoši projekta nosacījumiem
visu nodarbību – gan teorētisko, gan
praktisko – vadīšanai tiek piesaistīts
sertificēts speciālists, savukārt no savas
puses nodrošinām vietu šo nodarbību
norisei, un šajā ziņā ļoti nozīmīgi ir
mūsu aktivitāšu centri. Vietējie iedzīvotāji, tostarp bērni, jau ir pieraduši,
ka tajos, saturīgi pavadot brīvo laiku,
ikdienā var darboties, bet projekta
aktivitātes sniedz papildu pievienoto
vērtību,» I.Lazdiņa skaidro, ka par
projekta līdzekļiem jau papildināts aktivitāšu centru inventārs – tas ne tikai
šobrīd kvalitatīvi ļauj īstenot projekta
aktivitātes, bet arī kalpos kā nozīmīgs
atspaids nākotnē, kad projekts būs
noslēdzies.
Tā, piemēram, visi aktivitāšu centri
apgādāti ar virtuves piederumiem,
tostarp elektriskajām krāsniņām,
katliem, pannām, rīvēm, formiņām
cepšanai. I.Lazdiņa vērtē, ka ēdienu
pagatavošanas nodarbības allaž bijušas iedzīvotāju iecienītas, un projekta
laikā īpašs akcents likts tieši uz veselīgu ēdienu un dzērienu pagatavošanu,
kas turklāt neprasa lielus līdzekļus.
«Šobrīd visu mūsu skolu 5. klases
skolēni uztura speciālista lekcijās
apgūto liek lietā, veselīgu ēdienu
pagatavojot nodarbībās skolas mājturības kabinetā,» papildina I.Legzdiņa,
piebilstot, ka šādas nodarbības uz ēst
gatavošanas procesu iedzīvotājiem
ļauj paskatīties no cita skatpunkta.
«Lai pagatavotu saldo, ne vienmēr
jāizmanto cukurs – lielisks deserts var
būt arī krāsnī cepti āboli ar medu,»
uz vienkāršo, kas reizē ir arī veselīgs,
norāda I.Legzdiņa.
Tāpat par projekta līdzekļiem papildināts aktivitāšu centros pieejamais
sporta inventāra klāsts, tostarp vingrošanas paklāji, līdzsvara diski, bumbas,
hanteles, kā arī 50 pāri nūju. «Projekta
ideja paredz, ka sākotnēji kvalificēti
treneri interesentiem parāda un
pastāsta, kā šo inventāru izmantot
veselības stiprināšanai, kādus vingrojumus veikt, un pēc tam jau iedzīvotāji
būs zinoši un ieinteresēti darboties
patstāvīgi,» tā veselības veicināšanas
speciāliste.
Savukārt iegādātie asinsspiediena
mērītāji, svara un garuma mērierīces,
kas nu pieejamas aktivitāšu centros, ne
tikai ļaus kontrolēt pašsajūtu ikdienā,

bet arī, iespējams, motivēs daudz lielāku uzmanību pievērst savai veselībai
– pamanīt kādu kritiskāku rādītāju un
savlaicīgi vērsties pie ārsta.

Labprāt uzklausīs
iedzīvotāju idejas

Veselīgam dzīvesveidam ir vislielākā nozīme veselības uzlabošanā un
slimību profilaksē, un uz veselības
veicināšanu orientētas izvēles var
izdarīt ikviens neatkarīgi no vecuma,
nodarbošanās, ienākumiem vai citiem
faktoriem, uzsver Labklājības pārvaldes speciālistes.
«Apzināmies, ka sabiedrības veselīgumu nav iespējams izmērīt vienā
dienā – veselības stiprināšana un
uzlabošana ir ilglaicīgs process, kura
kvalitatīvos rādītājus var apzināt tikai
ilgstošā laika posmā,» uzsver veselības
veicināšanas speciāliste I.Legzdiņa.
Taču viņa vērtē, ka jau pēc pirmajiem
projekta mēnešiem iedzīvotāju vidū
vērojamas pozitīvas izmaiņas: «Piemēram, līdz šim vērienīgākā projekta
aktivitāte bija septembrī aizvadītā
Veselības nedēļa ar daudzveidīgiem
pasākumiem visām vecuma grupām,
un mums ir ļoti liels prieks, ka pēc
nodarbībām dalībnieki tos atzina par
vērtīgiem, izrādīja interesi ko līdzīgu
apmeklēt vēlreiz un lūdza nodarbību
vadītāju kontaktus, lai šādas tematiskas tikšanās organizētu jau ārpus šī
projekta.»
Un tieši tāds arī ir šī projekta
mērķis: iedzīvotājiem kaut nedaudz
likt aizdomāties par to, ko savas veselības labā ikdienā var darīt citādāk;
rosināt izmantot pagastos bez maksas
pieejamo sporta infrastruktūru un
citas nodrošinātās iespējas; veicināt
pozitīvu ieradumu veidošanos, jo
ikdienā vairāk kustēties un piedomāt
pie veselīgas ēdienkartes nav nedz
dārgi, nedz sarežģīti.
Jāpiebilst, ka projekta «Slimību
profilakse un veselības veicināšanas
pasākumi Jelgavas novadā» aktivitātes
notiks līdz 2019. gada 31. decembrim
un kopējās izmaksas ir 292 357 eiro,
tostarp ESF finansējums 248 503,45
eiro un valsts budžeta finansējums 14
617,85 eiro.
Projekta «Slimību profilakse un
veselības veicināšanas pasākumi
Jelgavas novadā» aktivitāšu plāns
apstiprināts visiem trim gadiem, un
informācijai par nodarbībām un to
norises laikiem var sekot līdzi Jelgavas
novada pašvaldības mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv, pasākumu plānā, kā
arī sadaļas «Sabiedrība» apakšsadaļā
«Sociālā joma», «Veselība».
«Taču mums ir svarīgs arī iedzīvotāju
viedoklis un idejas, kas vēl būtu nepieciešams, lai katrā pagastā un novadā
kopumā būtu iespēja uzlabot un stiprināt savu veselību. Ar ieteikumiem
iedzīvotāji aicināti vērsties Labklājības
pārvaldē,» norāda veselības veicināšanas speciāliste.
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Ar pašvaldību varēs Nojauc Kalnciemā
sazināties caur
patvaļīgi uzbūvētu māju
mobilo aplikāciju
Lai Jelgavas novada
pašvaldības komuni
kāciju ar iedzīvotājiem
padarītu vēl efektīvāku,
plānots ieviest saziņu
caur mobilo aplikāciju
«Mobio», ar kuras palī
dzību iedzīvotāji varēs
salīdzinoši ātri un ērti
pašvaldībai pieteikt
kādu atrisināmu jautāju
mu, ziņot par tikko novē
rotu atgadījumu pagastā
vai pieteikt saimnieciski
risināmu un plānojamu
darbu ciemā. Šobrīd ap
likācija tiek testēta.
Izmantojot šo aplikāciju, iedzīvotāji aicināti ziņot par dažādām
aktuālām lietām, piemēram, par
izdegušu laternas spuldzi uz pašvaldības ceļa, nelegālu atkritumu
izgāztuvi, smēķējošu nepilngadīgo
personu pulciņu. Pašvaldības
atbildīgie dienesti, saņemot ziņu
caur mobilo aplikāciju «Mobio», varēs
reaģēt
atkarībā no
situācijas. Ja pieteikums skars
Pašvaldības policijas kompetenci, tad,
iespējams, risinājums ir
nekavējoties apsekot vietu.
Citā gadījumā, kad jautājums
skars, piemēram, plānojamus izdevumus saimnieciskiem darbiem,
piesaistītais speciālists novērtēs
situāciju un iekļaus to paveicamo
darbu listē. «Moderno tehnoloģiju
laikmetā arvien vairāk jādomā, kā
līdzatbildību par apkārtējo vidi
uzņemties katram cilvēkam. Un
arī pašvaldībai šis rīks palīdzētu
tieši un aktīvi sazināties ar saviem
iedzīvotājiem. Vienīgais lūgums:
apzināties, ka ir problēmas, kas
nevar tikt atrisinātas uzreiz. Visvairāk tas attiecas, piemēram,

uz ceļu kvalitāti, jo mēs visi saprotam, ka neatkarīgi no tā, cik
ziņojumu katrs sūtītu par ceļa
slikto kvalitāti, pašvaldībai nav
tādu resursu, lai visos gadījumos
varētu rast tūlītēju pozitīvu risinājumu,» skaidro Jelgavas novada
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja Dace Kaņepone.
Sadarbība ar mobilās aplikācijas
«Mobio» izstrādātājiem līdz pat
gada nogalei mūsu pašvaldībā ir
izmēģinājuma stadijā. Ja vien tas
radīs atsaucību un arī pašvaldība
konstatēs, ka saziņā ar iedzīvotājiem tas palīdz konkrētas problēmsituācijas risināt operatīvāk,
tad pašvaldība lems par mobilās
aplikācijas pakalpojuma nodrošinājumu arī turpmāk. Izmantojot
mobilo aplikāciju, ziņojumi tiek
saņemti autorizēti, nevis anonīmi. Tas nozīmē, ka cilvēkam, kas
izmanto šo saziņu, nav ļauts sūtīt
viltus vai izdomātus ziņojumus
– tie sistēmā netiks apstiprināti.
Gan pēc situācijas apsekošanas,
gan uzdevuma izpildes konkrētais iedzīvotājs, kurš problēmu pieteica, saņems
atbildes ziņojumu. Turklāt
gan nosūtītie
p i e teikumi, gan
ziņojumi
par izpildi
rindosies listē,
lai ikviens, kas
izmanto šo aplikāciju, varētu gūt
priekšstatu par procesa virzību.
Lai uzsāktu mobilās aplikācijas
lietošanu, izmantojot savu mobilo
tālruni, nepieciešams lejuplādēt
mobilo aplikāciju, ierakstot vārdu
MOBIO. Autorizējoties konkrētā
persona varēs iekļūt tajā vidē, kas
ļauj gan nosūtīt savu ziņojumu
pašvaldībai, gan redzēt pašvaldības aktualitātes.
JNZ

Oktobra sākumā nojauk
ta Kalnciemā applūstošā
dabas teritorijā nelegāli
uzbūvēta dzīvojamā ēka
«Luģi 1» – piespiedu būves
nojaukšanu organizēja
pašvaldība, konkursa kār
tībā piesaistot uzņēmumu.
«Tas Latvijā ir bezprece
denta gadījums. Parasti,
ja pat lemts par patvaļī
gas būvniecības objekta
nojaukšanu, to īsteno pats
īpašnieks, taču šajā gadī
jumā to darīja pašvaldība,
jo ēkas īpašniece ilgstoši
ignorēja un nepildīja do
mes un tiesas lēmumus,»
norāda Jelgavas novada
pašvaldības Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja
Dace Kaņepone.
Ēka sākta būvēt 2009. gadā, kad
Jelgavas novads kā administratīva
teritorija vēl nepastāvēja. Ēkas īpašniece Valentīna Rudenko sāka vienģimenes mājas celtniecību, neraugoties
uz Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju Būvvaldes rakstisku atteikumu
izsniegt plānošanas un arhitektūras
uzdevumu ēkas projektēšanai.
Kad tika izveidota Jelgavas novada pašvaldība, īpašumu 2010. gada
rudenī apsekoja Jelgavas novada
pašvaldības Būvvalde un konstatēja: uz pašvaldības zemes patvaļīgi

uzbūvēti ēkas pamati un tiek būvēts
pirmais stāvs. Īpašniecei tika sastādīts pārbaudes akts par nelikumīgu
būvniecību un pašvaldības Administratīvā komisija uzlika administratīvo sodu. Īpašniece atzina, ka nav
ņēmusi vērā Būvvaldes aizliegumus,
un turpināja būvdarbus. «Mājas
īpašniece ilgstoši cerēja, ka situācija
kaut kā atrisināsies un ēku izdosies
legalizēt, tāpēc uz Būvvaldes norādījumiem nereaģēja. Viņa ir mēģinājusi gan būvi definēt kā mazēku,
gan citādi determinēt tās statusu,
tomēr ēka iekļaujas vienotā apbūves
laukumā 180 kvadrātmetru platībā.
Tāpat viņa nav atsaukusies pašvaldības aicinājumam rast kompromisu
un vienoties par alternatīva apbūves
gabala piedāvājumu un labprātīgu
pakāpenisku būves pārvietošanu,»
situāciju skaidro D.Kaņepone.
2010. gadā Jelgavas novada dome
pieņēma lēmumu par būves atbrīvošanu un nojaukšanu, uzliekot par
pienākumu V.Rudenko par saviem
līdzekļiem deviņu mēnešu laikā
no lēmuma spēkā stāšanās dienas
nojaukt jaunbūvi un pašvaldībai
piekritīgo zemes īpašumu «Luģi
1» atjaunot iepriekšējā stāvoklī.
Īpašniece lēmumu apstrīdēja, un
sākās tiesvedība. Noslēdzoties tiesvedības procesam vairākās instancēs,
Augstākā tiesa 2014. gada 18. jūlijā
apstiprināja Jelgavas novada domes
2010. gada lēmuma tiesiskumu un at-

Strādājošie varēs
mācīties

zina piespiedu izpildi, kā arī patvaļīgi
uzbūvētās būves nojaukšanu.
V.Rudenko nerespektēja pat tiesas lēmumu, tāpēc, pamatojoties
uz Administratīvā procesa likuma
361. pantu, 2015. gada 26. maijā
viņai tika nosūtīts brīdinājums «Par
Jelgavas novada domes 2010. gada
24. novembra lēmuma piespiedu
izpildi», kas nav pārsūdzēts tiesā
un ir stājies spēkā. «Tā kā atbilstoša
rīcība no ēkas īpašnieces puses nesekoja, pašvaldība nonāca situācijā,
kurā nevar izpildīt tai likumā «Par
pašvaldībām» un Būvniecības likumā
uzliktos pienākumus. Apgrūtinātā
administratīvā akta piespiedu izpilde
nostādīja pašvaldību ķīlnieces lomā,
vienlaikus radot iluzoru visatļautības,
nesodāmības un tiesību normu ignorances iespējamību Latvijā,» skaidro
D.Kaņepone.
Oktobra sākumā pašvaldība organizēja ēkas nojaukšanu. «Saskaņā ar
domes lēmumu īpašniecei bija jānojauc dzīvojamā māja un saimniecības
ēka, tāpēc abas ēkas tika demontētas.
Viņas lietošanā paliks uz pašvaldībai
piekritīgās zemes iekopts mazdārziņš ar siltumnīcu. Sievietes mantas
tika aizvestas uz glabātuvi,» norāda
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja, uzsverot: visi ar
ēku nojaukšanu saistītie izdevumi
tiks piedzīti no V.Rudenko.
JNZ

Patriotu skrējiens

12. novembrī Valgundes
pagasta Ziemassvētku
kauju muzeja «Mangaļi»
teritorijā un tā apkārtnē
1.lpp.
pēc 45 gadiem, kuri ir pakalpojumu notiks jau ceturtais skrējiens
Pirmajā pieteikšanās kārtā iedzī- un tirdzniecības darbinieki, kvalificēti «Patriots».

votājiem pieejamas 770 apmācību
programmas, ko piedāvā 55 izglītības
iestādes. Jelgavas novadā nevienā
izglītības iestādē šajā kārtā strādājošos neapmācīs, bet interesenti var
izvēlēties sev piemērotu programmu
jebkurā izglītības iestādē – tuvākās ir
Jelgavas pilsētā, kur kursus piedāvā
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Jelgavas tehnikums,
Jelgavas Amatu vidusskola, kā arī
mācību centri «Buts» un «ABC».
Pieteikties var līdz 6. novembrim,
iesniedzot dokumentus izraudzītajā
izglītības iestādē.
Mācības plānots uzsākt 2018. gada
janvārī. Tās lielākoties notiks brīvdienās un vakaros, lai varētu apvienot
ar darbu. Mācību ilgums var būt no
dažiem mēnešiem līdz pat gadam
vai pusotram atkarībā no izvēlētās
izglītības programmas.
Pieteikties mācībām var ikviens
strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem ar pabeigtu
vai nepabeigtu izglītību. Tomēr, ja
būs liels pieprasījums, priekšrocības
uzņemšanā būs cilvēkiem vecumā

strādnieki un amatnieki, iekārtu un
mašīnu operatori un izstrādājumu
montieri vai vienkāršajās profesijās
strādājošie, jo tieši šīs iedzīvotāju
grupas ir visvairāk pakļautas bezdarba
riskam nākotnē.
Ar programmu sarakstu un projekta nosacījumiem detalizēti var
iepazīties mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.
Lielāko daļu mācību maksas sedz
ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem būs jānodrošina tikai 10
procentu līdzmaksājums, kuru var
segt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības būs bez
maksas, kā arī būs pieejams atbalsts
reģionālajai mobilitātei, savukārt strādājošajiem ar invaliditāti – asistenta
vai surdotulka izmaksu kompensācija.
Mūsu novadā konsultācijas par
šo projektu var saņemt pie Jelgavas
novada Izglītības pārvaldes galvenā
speciālista mūžizglītības jautājumos
J.Erno (tālrunis 63012258; e-pasts
janis.erno@jelgavasnovads.lv).

Pasākuma organizators Vilmārs
Zeme stāsta, ka skrējēji var startēt
kādā no divām distancēm: 10+ vai 24+
kilometru distancē. Īsāko distanci varēs
skriet dalībnieki no 14 gadu vecuma,
garāko – no 18 gadu vecuma. «Skrējienā
var piedalīties arī jaunāki bērni, taču ar
nosacījumu, ka vecāki uzņemas atbildību,» norāda V.Zeme.
Šogad pirmo reizi skrējēji saņems
piemiņas nozīmi «Karavīra poga».
Dalībnieku reģistrācija sacensību dienā
sāksies pulksten 9 un garākajai distancei
noslēgsies pulksten 10.45, jo pulksten 11
būs starts, bet īsākajai distancei varēs
reģistrēties līdz pulksten 12, jo starts
tiks dots pulksten 12.15. Apbalvošana
paredzēta pulksten 15.
Skrējienu organizē biedrība «Meža
taku skrējieni» un SIA «Burģis» sadarbībā ar Kara muzeju, Ziemassvētku
kauju muzeju, Jelgavas novada pašvaldību, Aizsardzības ministriju.
Plašāk par skrējienu var uzzināt mājaslapā www.skrejienspatriots.lv.
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NOTIKUMI
Pasākumi

Elejā

 28. oktobrī pulksten 13 – tirdziņš un koncerts «Mārtiņdienu gaidot». Tirgot
gribētājiem jāpiesakās pa tālruni 28354093 (skvērā pie dīķa).
 Elejas iedzīvotāji aicināti iesaistīties fotokonkursā «Iemūžini Eleju». Foto
grāfijai jābūt uzņemtai Elejas pagastā rudenī ar Latvijas karogu vai ciparu
100 priekšplānā. Bildes jāiesūta līdz 1. novembrim pa e-pastu eva.lejava@
jelgavasnovads.lv. Sīkāka informācija pa tālruni 28354093.

Glūdā

 21. oktobrī pulksten 10 – Glūdas atklātais turnīrs florbolā (Skolas ielā 3).
 23. oktobrī pulksten 18 – Madaras Boldiševicas «Deco Clay» ziedu gatavošanas meistarklases nodarbība. Dalībnieku skaits ierobežots. Lūgums
pieteikties Nākotnes bibliotēkā. Dalība – bez maksas (Nākotnes bibliotēkā).
 31. oktobrī pulksten 19 – pasākums «Bramberģes bibliotēkā Helovīni!»
(Bramberģes bibliotēkā).
 Līdz 31. oktobrim – grāmatu izstāde «Sēņu valstībā»; grāmatu izstāde
«Apceļojam Latviju – Iecava un novads» (Bramberģes bibliotēkā).
 3. novembrī pulksten 10 – Liepājas Leļļu teātra izrāde «Sarkangalvīte».
Ieeja – € 2 (Nākotnes k/n).
 3. novembrī pulksten 16 – sveču liešanas darbnīca «Lej gaismu!». Līdzi
ņemt mazus trauciņus un parafīna gabaliņus (Mūzikas un mākslas skolā).

Jaunsvirlaukā

 Oktobrī – Irēnas Nikinenas-Černikas (Rīga) fotogrāfiju izstāde «Noskaņa». Ieeja – bez maksas (IKSC «Līdumi»).
 No 23. oktobra līdz 24. novembrim – rokdarbu entuziastes Sandijas
Nāckalnes keramikas suvenīru izstāde (Dzirnieku bibliotēkā).		

Kalnciemā

 28. oktobrī pulksten 18 – pašdarbības kolektīvu sezonas atklāšanas pasākums «Kas var dziesmas izdziedāt, kas valodas izrunāt?» (Kalnciema k/n).
 11. novembrī pulksten 18 – Kalnciema pagasta iedzīvotāju un iestāžu
Gaismas ceļš. Ar savu gaismeklīti rokās dodamies gājienā no sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra līdz Kalnciema kultūras namam. Vienosimies
dziesmās, atšķirsim vēstures lappuses un malkosim karstu tēju. Iedzīvotāji
arī savu māju logos aicināti iedegt sveci kritušo piemiņai.

Lielplatones tautas namā

 21. oktobrī pulksten 17 – Lielplatones amatierteātra izrādes A.Eglītis
«Spēle ar brāļiem» pirmizrāde. Režisore Vija Zelmene. Ieeja – bez maksas.
 28. oktobrī no pulksten 22 līdz 3 – Leģendu nakts balle, spēlē grupa
«Borning Bridges». No 18 gadu vecuma. Ieeja – € 3. Savlaicīga galdiņu
rezervācija pa tālruni 26827971 (Lielplatones t/n).

Līvbērzē

 21. oktobrī pulksten 21 – sestdienas vakarā balle kopā ar grupu «2
PROmiles» (Līvbērzes k/n).
 Oktobrī – literatūras izstādes «Anna Brigadere bērniem un pieaugušajiem», «Aleksandra Čaka dzīve un daiļrade», «Tikai sevi aizdedzinot, var
citiem gaismu nest» (novadniecei dzejniecei un prozaiķei Mirdzai Bendrupei
– 107); tematiskās izstādes «Skolas dzīve = dzīves skola», «Veselīgi ēdieni
un to gatavošanas tradīcijas» (Līvbērzes bibliotēkā).

Platonē

 21. oktobrī pulksten 17 – Latgales kultūras dienas Lielvircavā. Baltinavas
novada amatierteātra viesizrāde: «Latgola LV» 9. daļa «Ontans i Anne». Režisore, dramaturģe – Danskovīte (Anita Ločmele). Ieeja – € 4; 5 (biļetes varēs
iegādāties pirms pasākuma). No pulksten 16 – Rudens labumu tirdziņš.
Transports no Tūjām pulksten 16.10–Pēterlauki–Lielvircava (Lielvircavas k/n).
 27. oktobrī pulksten 19.30 – Zemgales novada vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts «Ielūdz Platones pagasta vokālā grupa «Savējie»». Piedalīsies kolektīvi no Jelgavas, Bauskas, Olaines, Suntažu novada. Transports
no Pēterlaukiem pulksten 16; Tūjas – 16.10; Poķi – 16.15 (Lielvircavas k/n).
 27. oktobrī no pulksten 21 līdz 2 – balle kopā ar grupu «Starpbrīdis».
Ieeja – € 3 (Lielvircavas k/n).
 4. novembrī pulksten 14 – Platones pagasta senioru atpūtas sarīkojums
«Gadus tinu kamolā». Lūgums pieteikt dalību pie klātiem galdiņiem un
pašvaldības transportu, zvanot Rasmai pa tālruni 26547117, līdz 1. novembrim (Lielvircavas k/n).
 Aicinu pieteikties seniorus, kuri vēlas piedalīties peldēšanas nodarbībās
Jelgavā trešdienās no pulksten 10 un nūjošanas apmācībās trešdien, 8. novembrī, pulksten 10 pie pagasta pārvaldes un pulksten 11.15 Lielvircavā pie
skolas pieturas. Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26547117 (Rasma).

Sesavā

 21. oktobrī pulksten 15 – Rīgas Dramaturgu teātra izrāde: H.Paukšs
«Samainītie». Ieeja – € 3 pieaugušajiem; € 1,50 – pensionāriem, studentiem. Transportu pieteikt līdz 20. oktobrim pa tālruni 27234235 (S.Ārmane)
(Bērvircavas t/n).
 31. oktobrī pulksten 18 – radošā darbnīca «Mīļlietiņas dekupāžas tehnikā» (Bērvircavas t/n).
 4. novembrī pulksten 16 – Jelgavas Latviešu biedrības teātra izrāde:
A.Eglītis «Par purna tiesu». Režisore Vija Zelmene. Ieeja – € 1. Transportu
lūgums pieteikt līdz 2. novembrim pa tālruni 27234235 (Sandra Ā.) (Bērvircavas t/n).
 11. novembrī pulksten 21 – rudens balle ar grupu «Zvaigžņu lietus».
Ieeja – € 3. Galdiņu rezervācija līdz 10. novembrim pa tālruni 27234231
(Sandra Z.) vai 29768725 (Rita) (Bērvircavas t/n).

Svētē

 28. oktobrī pulksten 18 – senioru deju kolektīvu koncerts «Tautas deju
pūra lāde». Piedalās senioru deju kolektīvi no Vecumniekiem, Slampes,
Dobeles, Skrundas, Tērvetes un Jelgavas novada. Ieeja – bez maksas
(Jēkabnieku k/n).
 4. novembrī pulksten 16 – dzejas pēcpusdiena «Dzeja pie kamīna». Piedalās dzejnieki Rasma Urtāne, Jānis Zariņš, Broņislava Dzene un Svētes vokālais ansamblis «Nianse». Ieeja – bez maksas (Jēkabnieku k/n kamīnzālē).

Valgundes IKSC «Avoti»

 Līdz 2. novembrim – rokdarbu izstāde «Krāsainie dzīpariņi» (Mazajā zālē).

Vircavā

 Līdz 3. novembrim – Alda Feldmaņa gleznu izstāde. 3. novembrī pulksten
13 – tikšanās ar A.Feldmani (Vircavas bibliotēkā).
 Līdz 1. decembrim – Jelgavas Mākslinieku biedrības plenēra darbu
izstāde Arvīda Spertāla piemiņai «Mirklis Vircavā» (Vircavas t/n).

Zaļenieku kultūras namā

 1. novembrī pulksten 11 – apvienības «Teātris un es» leļļu izrāde bērniem
«Sarkangalvīte un vilks» ar «Avārijas brigādes» lellēm. Ieeja – € 1,50.
«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: 17.10.2017.

Leģendu nakts –
28. oktobrī!
Iepazīt muižas īpašā no
skaņā, kad vēstures stāsti
aizraujošā veidā savijas ar
muižu mūsdienu dzīvi un ak
tivitātēm, varēs 28. oktobrī,
Leģendu naktī. Ciemiņus no
pulksten 16 līdz pusnaktij
gaidīs astoņas Jelgavas no
vada muižas. Pasākumam
privātajās muižās – Berķe
nes un Abgunstes – iepriekš
jāpiesakās.
«Šajā vakarā visas muižas būs izgaismotas, aicinošas, piedāvās noslēpumainām leģendām apvītus vēstures stāstus
un ne tikai. Ģimenes ar bērniem varēs
iesaistīties radošajās darbnīcās, nogaršot vietējos produktus, izstaigāt muižu
parkus lāpu gaismā. Leģendu nakts
ir iespēja saistošā veidā iepazīties ar
novadā nozīmīgiem objektiem un notikumiem. Jāpiebilst, ka šī gada Leģendu
nakts programma ir ļoti daudzveidīga
un interesanta,» saka Jelgavas novada
pašvaldības tūrisma attīstības projektu
vadītāja Tabita Šķerberga.
Īpaša Leģendu nakts solās būt Liel-

Foto: no Jelgavas novada
pašvaldības arhīva
FOTO: 28. oktobrī astoņas Jelgavas novada muižas ielūdz uz
Leģendu nakts pasākumiem. Būs ekskursijas, spoku stāsti,
degustācijas, tirdziņi, veco gludekļu izstāde, garīdznieku tēr
pu ekspozīcija, plaša kultūras programma un daudz kas cits.
platones muižā – tur apmeklētāju rīcībā
tiks nodoti muižas bēniņi, kas līdz šim
bija slēgti. «Muižas bēniņi ilgu laiku kalpojuši kā noliktava, kur sakrāmēti skolas
galdi, krēsli un dažādas citas lietas. Taču,
redzot to, cik tie interesanti un cik daudz
vēstures faktu slēpj, nolēmām, ka jāveic
revīzija un jāļauj arī muižas apmeklētājiem tos apskatīt. Bēniņos ir divas skaistas

nišas, divi padomju laika dzīvoklīši, uz
skursteņa iespējams aplūkot oriģinālus
gleznojumus,» stāsta Lielplatones Tūrisma informācijas centra vadītāja Ingūna
Pranka, ieintriģējot, ka Leģendu naktī
bēniņos valdīs īpaša gaisotne. Jāpiebilst,
ka bēniņi interesentiem būs atvērti arī
turpmāk, jo tur iecerēts izveidot izstāžu
zāli un iekārtot pastāvīgo ekspozīciju.

Leģendu nakts programma Jelgavas novada muižās
Elejas muižas parkā un
Tējas namiņā – no pulksten 16 līdz 20
• Elejas parkā pulksten 16 un 18 – vēsturiski izzinoša
ekskursija (sākums – pie mūra žoga).
• Tējas namiņā no pulksten 16 līdz 20 – tējas baudīšana
(par maksu), radošā darbnīca «Karnevāla masku veidošana», izklaide ar ilūzijām un burvju trikiem; pulksten 19.30
– muzikāls priekšnesums; pulksten 19.40 – uguns šovs.
Lielplatones muižā – no pulksten 20 līdz 24
• Pulksten 19 – viesu sagaidīšana; pulksten 20 un
22 – vēsturisko deju kolektīva «Senvedere» teatrāls deju
uzvedums «Reiz Šēnverderes muižā»; pulksten 21 – muižas bēniņu atklāšana; no pulksten 20 līdz 24 – radošas
aktivitātes, iespēja nobaudīt našķus, iegādāties muižas
suvenīrus un vietējos gardumus tirdziņā «Šēnverderes
labumi», varēs satikt vešerieni un iepazīties ar seno dienu
veļas mazgāšanas lietām, apmeklēt Rozālijas buduāru un
Krievzemes kņazienes Olgas atpūtas telpu, uz kāršu spēli
viesus aicinās pats barons un tā augstdzimušie draugi,
būs pārsteigumi muižas pagrabā.
Lielvircavas muižā un baznīcā – no pulksten 20 līdz 24
• Lielvircavas baznīcā pulksten 20 – atklāšana, baznīcas

vēstures stāsti, 18. gadsimta luteriskās draudzes sprediķis
(oriģināla lasījums), «Kas priesterim mugurā? Garīdznieka
tērpa vēsture, simboli un krāsas» (D.Indrika), ekskursija
pa baznīcu, ērģeļmūzikas koncerts – 18. un 19. gadsimta
skaņdarbi –, garīdznieku tērpu ekspozīcija no dažādiem
Latvijas dievnamiem.
• Lielvircavas muižā no pulksten 22 līdz 24 – vēlās tējas
baudīšana ar vieglām uzkodām, Valda Karpušenkova veco
gludekļu privātkolekcijas izstāde un stāsti, mūzikas salonā
iespēja klausīties atskaņojumus no veciem plašu ierakstiem,
ekskursijas un stāsti par muižu.
Staļģenes muižā – no pulksten 19 līdz 23
• Pulksten 19 – muižas parkā apslēptās mantas meklēšana
lāpas gaismā; pulksten 20 – vakarēšana kopā ar folkloras
kopu «Liepāre»: mīklu minēšana, dziedāšana, nostāsti,
radošās darbnīcas (zeķu lāpīšana, adīšana, prievīšu pīšana,
aušana stellēs, sveču liešana), Kalpa galda gardumiņš.
Vilces muižā – no pulksten 18 līdz 23
• Pulksten 18 – brīvmūrnieku izstāde un lekcija
(Laimdota un Andris Ruģēni); no pulksten 20 līdz 21.30
– izrāde «Kaliostro Vilcē» (biedrība «Slepenie aģenti»);
pulksten 22 – pagraba burvestības/fizikas un ķīmijas

eksperimenti un radošās darbnīcas.
Zaļenieku muižā – no pulksten 18 līdz 24
• Pulksten 18 un 21 – ekskursijas ar pārsteigumiem
muižas pagrabos; pulksten 19.30 – vokālā ansambļa
«Zaļā krūze» koncerts pils zālē; pulksten 20 – ugunskurs
un tēja pils parka pusē.
Berķenes muižā – no pulksten 20 līdz 22
• Fragmentu lasījumi no autentiskās 19. gadsimta beigu
Berķenes muižas pārvaldnieka Burkevica dienasgrāmatas.
Cienastā karsta zupa, muižas siers un plūškoka ziedu tēja.
Ieejas maksa – € 5, bērniem līdz 12 gadiem – € 3. Tiek piedāvāta nakšņošana. Kontaktpersonas – Ilze (29252565)
un Aldis (29228580); berkenesmuiza@gmail.lv
Abgunstes muižā – no pulksten 18 līdz 24
• Būs radošās darbnīcas, kvests (ar iepriekšēju pieteikšanos) un citas radošas iespējas. Ieeja – ziedojums par
dalību pasākumā un cienastu € 6; bērniem no 7 līdz 12
gadu vecumam – € 3; pirmsskolas vecuma bērniem –
bez maksas. Ziedojums par kvestu – € 10 (30 minūšu
spēle līdz 5 personu grupai). Iespēja rezervēt naktsmājas.
Kontaktpersona – Asnāte Avotniece, tālrunis 29393131,
e-pasts asnate@abgunste.lv.

Mūsu šķēpmetējam – šogad labākais
rezultāts Čehijā
Ļoti veiksmīgi starti Eiro
pas Starptautiskajās bērnu
vieglatlētikas spēlēs Čehijā
«Brno pilsētā» izdevušies
mūsu novada vieglatlē
tiem Artim Čakšam un Elvai
Vestartai. Artis izcīnīja 1.
vietu šķēpmešanā (61,64
metri) un papildus saņēma
kausu par labāko rezultātu
šogad Čehijā kopumā savā
vecuma grupā. Elvai 2. vieta
lodes grūšanā ar rezultātu
11,95 metri, uzstādot savu
personīgo rekordu, un 3.
vieta šķēpa mešanā (35,12
metri). Jāuzsver, ka šīs bija
viņas pirmās šķēpa mešanas
sacensības.
Artis Čehijā piedalījās jau pērn, izcīnot
1. vietu. Vēsture atkārtojas, un arī šoreiz
zelta medaļa, raidot šķēpu 61,64 metrus
tālu. Artis stāsta, ka šogad konkurence
bija diezgan liela – vairāk nekā 20
dalībnieku viņa vecuma grupā (2001.
dzimšanas gads). Jāpiebilst gan, ka šis
nav viņa labākais sezonas rezultāts – Jāņa
Lūša kausā viņš šķēpu raidīja 63,06 metrus tālu. Taču, pateicoties bērnu spēlēs
sasniegtajam rezultātam, Artis ieguva
īpašu kausu, jo šis ir šosezon labākais rezultāts Čehijā viņa vecuma grupā. Proti,
neviens sportists viņa vecumā šajā sezonā
nav aizsniedzis 60 metru atzīmi. Arī 2.
vietas ieguvējs no Maltas šajos mačos
no Arta atpalika par diviem metriem.

Taču pats Artis ar rezultātu nav
apmierināts, jo traumētās kājas dēļ
tehnikas ziņā neesot parādījis visu, uz
ko spējīgs. «Treniņos ļoti noslīpējām
tehniku, un šķita, ka jābūt ļoti labam
metienam, taču, ierodoties Čehijā, kāja
lika par sevi manīt,» tā Artis. Sezona
sportistam noslēgusies ar sacensībām
Koknesē, kur Čehijas rezultātu izdevies
uzlabot par diviem centimetriem. «Sezonas noslēguma sacensības tiešām bija
trakas – pirmajā metienā salauzu ļoti
dārgu šķēpu. Tā man pirmo reizi mūžā
gadījās. Jā, šķēps bija nedaudz ieplīsis,
taču, gaisā lidojot, nolūza uzgalis. Zemē
iedūrās tikai kāts. Tas, protams, mainīja
lidojumu,» stāsta Artis. Taču, neskatoties
uz to, Artis ieguva Kokneses kausu par
labāko rezultātu šķēpa mešanā starp
visām vecuma grupām. Šobrīd viņš nodevies mācībām un aktīviem treniņiem
Murjāņu Sporta ģimnāzijā, lai cītīgi
gatavotos jaunajai vieglatlētikas sezonai.
Ar Elvas panākumiem bērnu spēlēs,
kur viņa piedalījās pirmo reizi, lepojas
treneris Imants Roziņš. «Elva šobrīd ir
ļoti spēcīga, neskatoties uz to, ka viņai ir
tikai 13 gadi un grupā, kurā viņa startē,
konkurentes ir gandrīz par diviem
gadiem vecākas. Es ļoti ceru, ka viņai
neapsīks entuziasms un neapniks. Šobrīd
viņa ļoti daudz trenējas, neskatoties
uz laika apstākļiem. Mums, metējiem,
viegli neiet, jāizmanto katra iespēja
trenēties ārā, jo zālē ar mešanu nevar
nodarboties,» tā treneris. Elva Čehijā trīs
kilogramus smago lodi aizgrūda gandrīz

FOTO: Ar uzteicamiem panāku
miem no Eiropas Starptautiska
jām bērnu spēlēm atgriezušies
mūsu novada vieglatlēti Artis
Čakšs un Elva Vestarta. Artis
šajās sacensībās šķēpa mešanā
uzrādīja labāko rezultātu šo
gad Čehijā vispār savā vecuma
grupā, bet Elva, debitējot šķēpa
mešanā, izcīnīja 3. vietu.
12 metrus tālu, uzstādot savu personīgo
rekordu, kas gan pēc divām nedēļām
tika gāzts Koknesē, kur viņa lodi aizgrūda 12,38 metrus tālu. Šķēpa mešanā
pirmo reizi savu roku Elva iemēģināja
tieši Čehijā, 500 gramus smago šķēpu
raidot 35,12 metrus un uzrādot trešo
labāko rezultātu. Arī Elvai sacensību
sezona noslēdzās Koknesē, kur iegūta
1. vieta lodes grūšanā, šķēpa mešanā un
arī vesera mešanā. Vesera mešanā Elvai
izdevās uzrādīt šogad labāko rezultātu
U-16 grupā Latvijā kopumā. Viņa trīs
kilogramus smago veseri raidīja 50,54
metrus tālu, saņemot īpašo Kokneses
kausu par labāko rezultātu vesera mešanā, vērtējot labākos rezultātus visās
vecuma grupās.

