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Pašvaldība
izsolē pārdos
slēgtās Glūdas
skolas ēku

Skolotāji svin savu dienu

Jelgavas novada dome
septembra domes sēdē
pieņēma lēmumu, kas paredz atsavināt un pārdot
izsolē slēgtās Glūdas skolas ēku un tās palīgtelpas.
Nepietiekamā skolēnu
skaita dēļ pamatizglītības
programma skolā tika
pārtraukta jau pagājušajā
rudenī, savukārt šovasar
mācības beidza arī pēdējā
pirmsskolas grupiņa. Pašreiz ēka ir gandrīz tukša
– tajā atrodas vien novada
pašvaldības dokumentu glabātuve jeb arhīvs,
taču līdz ar pārdošanu
to plānots pārcelt uz citu
pagastu.
2009. gadā, veicot pirmo reorganizāciju, Glūdas skola, kas iepriekš bija
pamatskola, pārtapa par Svētes pamatskolas Glūdas filiāli, un izglītības
iestādē mācījās 1.–6. klašu skolēni.
2016. gadā, kad skola piedzīvoja
otru reorganizāciju, pamatizglītības
programma tika pārtraukta. Tobrīd
skolā apvienotajās klasēs kopumā
mācījās vien 14 bērni. Lai gan Glūdas
pagasts ir viens no iedzīvotāju skaita
ziņā lielākajiem novadā, ģeogrāfiskā
izvietojuma dēļ skolai neizdevās
piesaistīt pietiekami daudz skolēnu. Skola atrodas Zemgales ciema
teritorijā, bet ne centrā. No tuvākās
apdzīvotās vietas līdz tai ir vairāk
nekā divi kilometri.
«Diemžēl uzturēt Glūdas pagastā
četras izglītības iestādes – līdzās Šķibes pamatskolai un novada Mūzikas
un mākslas skolai – vairs nav saimnieciski izdevīgi, jo ēkas apsilde un
elektrība veido lielas izmaksas. Tagad,
kad skolas telpas vairs netiek izmantotas un ēkā izvietots vien pašvaldības
dokumentu arhīvs, domē tika virzīts
lēmumprojekts par nama pārdošanu.
Pēc skolas slēgšanas domājām par
ēkas turpmāko pielietojumu – ieceres un vīzijas bija, bet, ņemot vērā,
ka skolas teritorija atrodas nomaļus,
pašvaldības funkciju veikšanai ēkas
nav lietojamas. Jāuzsver, ka jautājumu par skolas pārdošanu vēlējāmies
aktualizēt savlaicīgi, lai ēku stāvoklis
no ilgas dīkstāves nepasliktinātos,»
skaidro novada domes izpilddirektora vietnieks Valdis Buividaitis.
Nekustamais īpašums «Glūdas
skola» sastāv no apbūvētas zemes
vienības 3,79 hektāru platībā un
ēkām – skolas, noliktavas, ēdnīcas
un saimniecības ēkas. Pēc domes lēmuma pieņemšanas tiek veikts pasūtījums sertificētam tirgus vērtētājam
nekustamā īpašuma tirgus vērtējuma
noteikšanai, ko savukārt izvērtēs
Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisija, lai
tālāk virzītu jautājumu izskatīšanai
domes sēdē atsavināšanai izsolē jau
par konkrētu nosacīto cenu,» informē
Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace
Kaņepone.
JNZ

Īsi pirms Skolotāju dienas
– 28. septembrī – Jelgavas novada pašvaldība
pulcēja izglītības iestāžu
pedagogus, lai pateiktos
par sasniegumiem profesionālajā darbā un uzsvērtu skolotāja profesijas
nozīmi. Šogad svinīgajā
pieņemšanā pateicība
izteikta arī pedagogiem
senioriem par mūža ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā izglītības
iestādēs.
Pateicība par nostrādātajiem gadiem izteikta trīs novada pensionētajiem skolotājiem, kuri savu darba

mūžu veltījuši jaunās paaudzes izglītošanai: Zaļenieku Komerciālajā un
amatniecības vidusskolā Elizabete
Leite latviešu valodu pasniedza 47
gadus, Imants Roziņš Vircavas vidusskolas Platones filiālē 43 gadus
vadīja sporta nodarbības, savukārt
Lilija Rižeščenoka Vircavas vidusskolā 44 gadus skolēniem mācīja
matemātiku.
Ar Jelgavas novada Pateicības
rakstu šogad apbalvoti deviņi skolotāji, kuri absolvējuši augstskolu un
ieguvuši bakalaura grādu pedagoģijā.
Atzinību saņēma arī jaunie pedagogi,
kuri pedagoģisko darbu skolā šogad
uzsāk pirmo reizi. Jelgavas novada
pedagogu saimē uzņemti trīs jauni
skolotāji – Elīna Māliņa, kas Zaļe-

nieku Komerciālajā un amatniecības vidusskolā skolēniem pasniedz
restaurācijas nodarbības, Monta
Bērziņa, kura Vircavas vidusskolas
Platones filiālē vada sporta stundas,
un Ēriks Močāns, kurš Sesavas pamatskolā pasniedz matemātiku.
Šogad katra novada izglītības
iestāde apbalvojumam izvirzīja arī
vienu pedagogu, kas iestādē veic
izcilu pedagoģisko darbu, un 18
skolotāji saņēma pateicību par to, ka,
piemēram, skolā nodrošina radošas
nodarbības, piedalās starptautiskos
projektos vai arī viņu skolēni gūst
izcilus sasniegumus olimpiādēs, informē Jelgavas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone.

Jāuzsver, ka līdzās izglītības iestāžu skolotājiem pasākumā par izciliem sasniegumiem sporta aktivitātēs
šogad godināti arī Jelgavas novada
Sporta centra treneri, sporta skolotāji un sportisti. 26 sportisti un astoņi
treneri saņēma Pateicības rakstu un
naudas balvu par labiem rezultātiem
Latvijas Jaunatnes olimpiādē, savukārt 12 sporta skolotājiem balvas
piešķīra par sportistu sagatavošanu
Jelgavas un Ozolnieku novada skolēnu sporta spēlēm. Šosezon Latvijas
Jaunatnes olimpiādē augstākie rezultāti uzrādīti regbijā, izcīnot 3. vietu,
vieglatlētikā, orientēšanās stafetēs,
pludmales volejbolā un brīvajā cīņā.
JNZ

Politiski represētām personām Var balsot par ģimenei
un nacionālās pretošanās
draudzīgāko pašvaldību
kustības dalībniekiem iespēja un laimēt vērtīgas balvas
noteiktu Latvijas pašval- nēm ar bērniem sniedz ievērojamu
saņemt pašvaldības pabalstu Lai
dības, kas nodrošina lielāko atbalstu, ko dažkārt mūsu iedzīvoLīdz ar pagājušajā gadā
pieņemtajiem Jelgavas
novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem arī
šogad politiski represētām
personām un nacionālās
pretošanās kustības dalībniekiem uz valsts svētkiem
katram tiks piešķirts ikgadējs pabalsts 30 eiro. Lai
saņemtu pabalstu, personai pašvaldībā jāvēršas ar
iesniegumu.

Lai saņemtu pabalstu, minēto
mērķgrupu personām jābūt deklarētām Jelgavas novadā un līdz 31. oktobrim pašvaldībai jāuzraksta iesniegums
par pabalsta piešķiršanu. Politiski
represētām personām un nacionālās

pretošanās kustības dalībniekiem
iesniegumā jānorāda kredītiestādes
konts, uz kuru pārskaitīt pabalstu,
pievienojot tam politiski represētā
apliecības kopiju vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu
apliecinoša dokumenta kopiju.
Apkopojot datus par šiem iedzīvotājiem, Jelgavas novada pašvaldība
apzinājusi, ka novadā ir apmēram
170 politiski represētas personas un
10 nacionālās pretošanās kustības
dalībnieki. Izvērtējot finanšu iespējas,
pašvaldība līdz ar pagājušajā gadā pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem
katru gadu minētajām personām
valsts proklamēšanas svētku laikā –
novembrī – piešķir 30 eiro.

atbalstu, daudzveidīgākos
un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem,
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija (VARAM) šogad pirmo
reizi rīko konkursu «Ģimenei draudzīga pašvaldība».
Pašvaldību sniegto atbalstu
ģimenēm vērtēs gan konkursa komisija, pamatojoties
uz pašvaldību iesniegto
informāciju, gan ikviens
iedzīvotājs, kura viedoklis
tiks ņemts vērā, izvēloties
konkursa uzvarētājus. Šajā
konkursā startē arī Jelgavas
novada pašvaldība.

JNZ

«Mūsu novadā pašvaldība ģime-

tāji jau uztver kā pašu par sevi saprotamu un nespēj pat iedomāties,
ka citviet par to ģimenēm nākas
maksāt pašām. Piemēram, ja mūsu
skolēni dodas mācību ekskursijās,
visu apmaksā pašvaldība; ja bērns
apmeklē interešu izglītības pulciņus
skolā, izdevumus sedz pašvaldība;
ja deju kolektīvam nepieciešami
jauni tērpi, tos iegādājas pašvaldība; ja ģimenei ir vēlme vakaros
sportot, izmantojot pagasta sporta
bāzes, tas ir bez maksas. Un tie ir
tikai daži piemēri, kad mūsu ģimenēm pakalpojums tiek nodrošināts
par brīvu, bet citviet par to nāktos
maksāt,» uzsver Jelgavas novada
Labklājības pārvaldes vadītāja Ilze
Brakmane.
3.lpp.
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IZSOLES
Jelgavas novada pašvaldība izsola nekustamo īpašumu

Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 9. novembrī pulksten
10 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaun
svirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli
nekustamajam īpašumam Pūpolu iela 6 – 6 Kārniņos, Jaunsvirlaukas
pagastā, kadastra Nr.5456 900 0451, kas sastāv no dzīvokļa 44,8 m²
platībā. Izsoles sākumcena – 1000 EUR. Visiem pretendentiem, kuri
vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 100 EUR un izsoles
dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jaunsvir
laukas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv
vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk
kā līdz 2017. gada 7. novembra pulksten 17. Izsolāmo objektu var
apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 9. novembrī pulksten
10.30 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli
nekustamajam īpašumam «Ieloki» Jaunsvirlaukas pagastā, kadastra
Nr.5486 011 0025, kas sastāv no zemes vienības 1,81 ha platībā.
Izsoles sākumcena – 9700 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas
piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 970 EUR un izsoles dalības
maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas
pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai
Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pie
teikumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk
kā līdz 2017. gada 6. novembra pulksten 17.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 16. novembrī pulksten 10
Lielplatones pagasta pārvaldē Alejas ielā 7, Lielplatonē, Lielplatones
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam
īpašumam «Ābeļdārzs» Lielplatones pagastā, kadastra Nr.5460 001
0135, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,56 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5460 001 0135. Izsoles sākumcena – 8000 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības
nauda 800 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteiku
miem var iepazīties Lielplatones pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37,
Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Lielplatones pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 9. novembra pulksten 17. Iz
solāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29469223.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 16. novembrī pulksten
9 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam
īpašumam «Bērzkroga mežs» Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.5496 004 0226, kas sastāv no neapbūvētas meža ze
mes vienības 15,66 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 004
0226. Izsoles sākumcena – 41 000 EUR. Par zemes vienības nomu
noslēgts meža zemes nomas līgums, spēkā – līdz 30.12.2035. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda
4100 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties Zaļenieku pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37,
Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 9. novembra pulksten 17. Izso
lāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22016330.
Jelgavas novada pašvaldība rīko rakstisku izsoli par apbūves tiesību
izveidot un lietot autostāvvietu uz Jelgavas novada pašvaldībai piede
roša nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5456 002 0258 – daļas 0,04 ha platībā, kas atrodas Ciedru ielā 5,
Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā. Izsoles sākum
cena – 5 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē,
jāiemaksā drošības nauda 5 EUR un izsoles dalības maksa 14,23
EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta
pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas
novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Piedāvājumi
izsolei jāiesniedz Jelgavas novada domes kancelejā vai Jaunsvirlaukas
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 30. oktobra pulksten 17.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 9. novembrī pulksten 9
Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
Dārza iela 13 – 14 Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.5448 900 0640, kas sastāv no dzīvokļa 55,9 m² platībā. Izsoles
sākumcena – 2560 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā drošības nauda 256 EUR un izsoles dalības maksa
50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Elejas pagasta pārval
dē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada
pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei
jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 8.
novembra pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazi
noties pa tālruni 22037260.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 9. novembrī pulksten 9.30
Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
Dārza iela 15 – 17 Elejā, kadastra Nr.5448 900 0632, kas sastāv no
dzīvokļa 34,4 m² platībā. Izsoles sākumcena – 2000 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda
200 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties Elejas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jel
gavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā,
sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne
vēlāk kā līdz 2017. gada 8. novembra pulksten 17. Izsolāmo objektu
var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22037260.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 16. novembrī pulksten 10
Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamajam
īpašumam «Zemgalieši»-4 Sesavas pagastā, kadastra Nr.5474 900
0174, kas sastāv no dzīvokļa 23,9 m² platībā. Izsoles sākumcena – 160
EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 16 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles
noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē, interneta mā
jaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta
ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pa
gasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 9. novembra pulksten 17.
Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 16. novembrī pulksten

10.30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekusta
majam īpašumam «Zemgalieši»-7 Sesavas pagastā, kadastra Nr.5474
900 0210, kas sastāv no nedzīvojamās telpas 94,1 m² platībā. Izsoles
sākumcena – 560 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izso
lē, jāiemaksā drošības nauda 56 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē, interneta
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta
ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pa
gasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 9. novembra pulksten 17.
Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 16. novembrī pulksten
9.30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekus
tamajam īpašumam «Klieņi»-2 Sesavas pagastā, kadastra Nr.5474 900
0209, kas sastāv no dzīvokļa 33,5 m² platībā. Izsoles sākumcena – 320
EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 32 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles
noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē, interneta mā
jaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta
ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 9. novembra pulksten 17.
Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 16. novembrī pulksten
9.30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu trešo atklātu mutisku izsoli
nekustamajam īpašumam «Priedes»-1 Sesavas pagastā, kadastra
Nr.5474 900 0105, kas sastāv no dzīvokļa 60,8 m² platībā. Izsoles sā
kumcena – 500 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē,
jāiemaksā drošības nauda 50 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar
izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē, interneta
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta
ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pa
gasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 8. novembra pulksten 17.
Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 16. novembrī pulksten
11.30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu trešo atklātu mutisku izsoli
nekustamajam īpašumam «Sūnāji» Sesavas pagastā, kadastra Nr.5474
007 0362, kas sastāv no zemes vienības 0,64 ha platībā. Izsoles sākum
cena – 1080 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē,
jāiemaksā drošības nauda 108 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar
izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē, interneta
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta
ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pa
gasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 10. novembra pulksten 12.
Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 16. novembrī pulksten
11 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu trešo atklātu mutisku izsoli
nekustamajam īpašumam «Līvu ferma» Sesavas pagastā, kadastra
Nr.5474 011 0060, kas sastāv no zemes vienības 1,82 ha platībā.
Izsoles sākumcena – 1960 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas pie
dalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 196 EUR un izsoles dalības
maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta
pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas
novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei
jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 10.
novembra pulksten 12. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties
pa tālruni 26425497.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 14. novembrī pulksten
9.30 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2 – 4, Vilcē, Vilces pagas
tā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamajam
īpašumam «Grantskalni» Vilces pagastā, kadastra Nr.5490 004 0138,
kas sastāv no zemes vienības 22,8 ha platībā. Izsoles sākumcena – 210
400 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 21 040 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles
noteikumiem var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37,
Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pār
valdē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 10. novembra pulksten 12. Izsolāmo
objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 14. novembrī pulksten 9
Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2 – 4, Vilcē, Vilces pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
«Zemes» Vilces pagastā, kadastra Nr.5490 005 0052, kas sastāv no
apbūvētas zemes vienības 0,6509 ha platībā un uz tā esošas dzīvojamās
ēkas un saimniecības ēkas. Izsoles sākumcena – 11 900 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda
1190 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jel
gavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā,
sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne
vēlāk kā līdz 2017. gada 10. novembra pulksten 12. Izsolāmo objektu
var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 7. novembrī pulksten 10
Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam
īpašumam «Celtnieki»-1 Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.5431 900 0020, kas sastāv no dzīvokļa 33,3 m² platībā. Izsoles
nosacītā sākumcena – 1300 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas
piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 130 EUR un izsoles dalības
maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kalnciema pagasta
pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas
novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi
izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.
gada 7. novembra pulksten 9. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš
sazinoties pa tālruni 29124567.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 7. novembrī pulksten
10.30 Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā 14, Kalnciemā,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli ne
kustamajam īpašumam Nometnes iela 2 – 4 Kalnciemā, kadastra
Nr.5411 900 0832, kas sastāv no garāžas 44,2 m² platībā. Izsoles

sākumcena – 3500 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā drošības nauda 350 EUR un izsoles dalības maksa
50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kalnciema pagasta
pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas
novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi
izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.
gada 7. novembra pulksten 9. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš
sazinoties pa tālruni 29124567.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 7. novembrī pulksten 11
Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam
īpašumam Nometnes iela 2 – 5 Kalnciemā, kadastra Nr.541900833,
kas sastāv no garāžas 22,0 m² platībā. Izsoles sākumcena – 2000 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības
nauda 200 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteiku
miem var iepazīties Kalnciema pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37,
Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 7. novembra pulksten 9. Izsolāmo
objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29124567.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 7. novembrī pulksten
11.30 Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā 14, Kalnciemā,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli
nekustamajam īpašumam Nometnes iela 2 – 6 Kalnciemā, kadastra
Nr.5411 900 0830, kas sastāv no garāžas 21,5 m² platībā. Izsoles
sākumcena – 1900 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā drošības nauda 190 EUR un izsoles dalības maksa
50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kalnciema pagasta
pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas
novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi
izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.
gada 7. novembra pulksten 9. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš
sazinoties pa tālruni 29124567.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 7. novembrī pulksten 13
Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam
īpašumam Nometnes iela 2 – 7 Kalnciemā, kadastra Nr.5411 900
0834, kas sastāv no garāžas 21,7 m² platībā. Izsoles sākumcena
– 2100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jā
iemaksā drošības nauda 210 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kalnciema pagasta pārvaldē,
interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada
pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei
jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada
7. novembra pulksten 9. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš
sazinoties pa tālruni 29124567.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 9. novembrī pulksten 10
Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
«Līgotnes 1»-1 Glūdas pagastā ar kadastra Nr.5452 900 0422, kas
sastāv no dzīvokļa 41,2 m2 platībā un kopīpašuma 412/7297 domā
jamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5452
005 006 1001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452
005 0061. Izsoles sākumcena – 31 000 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 procentu
apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības
maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Glūdas pagasta
pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas
novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi
izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.
gada 7. novembra pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš
sazinoties pa tālruni 26109253.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 7. novembrī pulksten
9 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam
īpašumam «Tušķu dārzs» Līvbērzes pagastā, kadastra Nr.5462 010
0667, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās
zemes vienības 1,0870 platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 010
0667. Izsoles sākumcena – 6500 EUR. Visiem pretendentiem, kuri
vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 procentu apmērā
no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50
EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Līvbērzes pagasta pārvaldē,
interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada
pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei
jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada
3. novembra pulksten 15.30. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš
sazinoties pa tālruni 26552569.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 7. novembrī pulksten
10 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku cirsmas (koksnes)
izsoli nekustamā īpašuma «Skujas» (kadastra Nr.5462 001 0079)
Līvbērzes pagastā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5462
001 0078. Izsoles sākumcena – 16 500 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 procentu
apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības
maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Līvbērzes pagasta
pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas
novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi
izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.
gada 3. novembra pulksten 15.30. Izsolāmo objektu var apskatīt,
iepriekš sazinoties pa tālruni 26552569.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 16. novembrī pulksten
11 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli ne
kustamajam īpašumam «Zemgalieši»-1 Sesavas pagastā, Jelgavas
novadā, kadastra Nr.5474 900 0214, kas sastāv no dzīvokļa 65,7
m² platībā. Izsoles sākumcena – 400 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 40 EUR un
izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Sesavas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.
lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz
2017. gada 10. novembra pulksten 12. Izsolāmo objektu var apskatīt,
iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.

ZIŅAS

Aicina pieteikties stipro
ģimeņu godināšanai
Turpinot tradīciju, Jelgavas novada Dzimtsarakstu
nodaļa aicina pieteikties stipro ģimeņu godināšanas
pasākumam.

2017. gada oktobris
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Meklē ģimenei
draudzīgāko pašvaldību

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).
Svinīgais godināšanas pasākums plānots šā gada 9. decembrī pulksten
14, bet pieteikties pasākumam ģimenes var Jelgavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā pa tālruni 63012255 vai 29104956 līdz 15. novembrim.
JNZ

Piecas novada skolas
ieguvušas ekoskolas statusu
Latvijas Nacionālās
bibliotēkas telpās septembrī notika ikgadējā
ekoskolu apbalvojumu
piešķiršana. 132 skolas
saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu,
bet vēl 69 – Latvijas
ekoskolas sertifikātu.
Šīs balvas skolām tiek
piešķirtas uz vienu mācību gadu un katru reizi
jāizcīna no jauna. Uz
apbalvošanas ceremoniju šogad bija uzaicinātas
arī piecas Jelgavas novada skolas – trīs ieguva
Zaļo karogu, bet divas –
sertifikātu.
Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā
Zaļā karoga balva, ko saņem
tikai tās skolas, kas ilgstošā laika
posmā spēj demonstrēt izcilas
aktivitātes vides jomā.
Viena no pirmajām skolām, kas
ne tikai Jelgavas novadā, bet arī
Zemgales mērogā aizsāka zaļā
dzīvesveida popularizēšanu, ir
Aizupes pamatskola. Ekoskolu
programmā skola darbojas jau
kopš 2004./2005. mācību gada,
izpētot visas ekoskolu tēmas –
transportu, veselīgu dzīvesveidu,
atkritumus, klimata izmaiņas,
enerģiju, skolas vidi un apkārtni.
Šī gada tēma ir «Ēdam atbildīgi!».
2005./2006. mācību gadā Ekoskolu programmā sāka darboties arī
Šķibes pamatskola – sākotnēji
skola ieguva Zaļo diplomu, bet
pirmo augstāko apbalvojumu
izcīnīja jau 2008./2009. mācību
gadā. Līdzās abām skolām šogad

Zaļo karogu saņēma arī Vilces
pamatskola.
Viens no ieguvumiem, iesaistoties Ekoskolu programmā, ir
iespēja skolēniem saprast dabu
un izturēties pret to saudzīgi. Tā ir
balva par videi draudzīgu rīcību,
gan iesaistoties dažādos vides projektos un konkursos, gan šķirojot
atkritumus, vācot makulatūru un
plastmasas pudeles, gan arī papildus piedaloties dažādās sportiskās
nodarbībās.
Latvijas ekoskolas nosaukums
un sertifikāts ir nacionāla līmeņa
balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo
karogu. Šogad starp laureātiem
ir arī Kalnciema vidusskola, kura
projektā iesaistās jau no 2012. gada,
un Sesavas pamatskola, kura tajā
darbojas no pērnā gada.
Iegūstot jebkuru no apbalvojumiem, skola drīkst sevi saukt par
ekoskolu.
Ekoskolu programma ir viens no
populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kas Latvijā darbojas
jau 14 gadus. Ekoskolu programmā
Latvijā šobrīd iesaistījušās vairāk
nekā 200 izglītības iestāžu (no bērnudārziem līdz pat augstskolām), bet
visā pasaulē programmā ir iesaistītas
vairāk nekā 49 000 skolu. Iepriekšējā
mācību gadā Zaļā karoga apbalvojumu Latvijā saņēma 125 skolas.
Lēmumu par skolu apbalvošanu
pieņem Ekoskolu programmas nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas, Izglītības un zinātnes
ministrijas un citu valsts institūciju,
kā arī sabiedrisko vides aizsardzības
un izglītības organizāciju pārstāvji.
JNZ

1.lpp.
«Iesaistoties šajā konkursā, arī mums
kā pašvaldībai bija iespēja plašāk paskatīties uz to, ko katrā jomā esam izdarījuši
– ieraudzīt kopainu, jo ikdienā tas ir
katras pašvaldības pārvaldes vai nodaļas
darbs – Izglītības, Kultūras, Labklājības,
Sporta centra un citu,» skaidro Jelgavas
novada Labklājības pārvaldes vadītāja,
piebilstot, ka pašvaldība, realizējot šādu
atbalsta politiku, domā par saviem
iedzīvotājiem un vēlas panākt tikai vienu – lai ikvienam novada iedzīvotājam
būtu vienlīdzīgas iespējas darboties un
iesaistīties pašvaldības nodrošinātajās
aktivitātēs.
Kā informē VARAM, no 2. līdz 31.
oktobrim ikviens iedzīvotājs aicināts
novērtēt savas vai arī citu pašvaldību
sniegto atbalstu ģimenēm dažādās jomās. «Šajā konkursā svarīgs ir arī jūsu
viedoklis, jo tas var palīdzēt uzvarēt
tieši jūsu pašvaldībai! Balsot par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem

var interneta vietnē www.vietagimenei.
lv. Priecāsimies arī par ierosinājumiem,
kādu atbalstu ģimenēm no pašvaldības
vēlaties vēl saņemt. To varēsiet ierakstīt
balsojuma anketā,» uzsver VARAM.
Lai piedalītos balsojumā, nepieciešams reģistrēties ar savu «Facebook»,
draugiem.lv profilu vai e-pasta adresi.
Balsot var ne tikai par tām 55 pašvaldībām, kas piedalās konkursā, bet arī par
jebkuru citu. Šis balsojums gan netiks
ņemts vērā konkursā, bet noderēs pašvaldībām atbalsta pasākumu plānošanā
ģimenēm ar bērniem.
Aktīvi balsojot, ikviens var palīdzēt
sev un savai pašvaldībai tikt pie jauna
rotaļu laukuma. To papildus VARAM
balvai iegūs kāda no tām četrām pašvaldībām, kas tiks atzītas par ģimenei
draudzīgākajām un kuras balsotāju
īpatsvars būs lielāks pret kopējo pašvaldības iedzīvotāju skaitu. Pašvaldībai
tikai būs jāpiemeklē bērniem droša un
piemērota vide rotaļu laukuma ierīko-

šanai. Rotaļu laukumu dāvinās SIA
«Jūrmalas Mežaparki».
Tāpat katrs, kas sniegs vērtējumu kaut
vai par vienu pašvaldību, piedalīsies
izlozē. Tajā katru nedēļu varēs laimēt
dāvanu karti 50 eiro vērtībā ģimenes
izklaidei, kā arī citas balvas. Piemēram,
katru nedēļu izlozēs trīs mobilo sakaru
operatora «Amigo» dāvātās mobilo
tālruņu uzlādes baterijas un divas ieejas
biļetes (katra 2 cilvēkiem) uz starptautisko izstādi «Baltic Beauty 2017», kā arī trīs
«Rimi» dāvanu kartes 10 eiro vērtībā.
Vietnē www.vietagimenei.lv var atrast
informāciju gan par Jelgavas novada, gan
citu pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm – ne tikai pabalstiem, sabiedrisko
transportu skolēniem, ēdināšanu skolās,
bet arī interešu izglītību, rotaļu laukumiem, pasākumiem ģimenēm pašvaldībās, ēku pieejamību un citām pašvaldību
iniciatīvām ģimeņu atbalstam.
JNZ

Novada vecākajai iedzīvotājai – 102
FOTO: 102. dzimšanas dienu nosvinējusi novada vecākā
iedzīvotāja Katrīna Brēdiķe. Kundzi jubilejā sveica arī novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune un Labklājības
pārvaldes vadītāja Ilze Brakmane, jubilārei dāvanā pasniedzot gan kūku un ziedus, gan dāvinājumu naudas veidā.
Jau kādu laiku K.Brēdiķe vairs nedzīvo viena savās mājās
Svētes pagastā, bet uzturas Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā «Eleja». Ņemot vērā veselības
stāvokli un iespējas dzīvot vienai, uz aprūpes centru viņa
pārcēlās tikai nesen. «Neskatoties uz veselības problēmām,
acīmredzams ir Katrīnas dzīvesprieks, jo viņa arvien smaida
un labprāt uzņem viesus,» teic I.Brakmane.

Skolām izstrādā vardarbības novēršanas plānu
Sākoties jaunajam mācību gadam, jo īpaši aktuāls kļūst jautājums par
bērnu drošību – drošību
mājās, ārpus mājas un
drošību skolā. Jelgavas
novada pašvaldība šogad
aktīvi strādā, lai katrā no
mūsu izglītības iestādēm
ieviestu konkrētu rīcības
plānu, kas ļautu apzināt
un laikus novērst vardarbības riskus skolā.
«Kā zināms, drošība ir viena no
svarīgākajām cilvēka vajadzībām.
Drošības izjūta bērnam ir īpaši
svarīga sociāli emocionālai attīstībai, tas ir pamats bērna interesei
un motivācijai izzināt pasauli,
kas savukārt dod iespēju bērnam
apgūt zināšanas, prasmes un gūt
panākumus. Pārmērīgi sodi, kritika,
draudi, pārmetumi un citi emocionāli pāridarījumi un pārdzīvojumi
bērnam grauj drošības izjūtu, turpretim stabilitāte, paredzamība,
uzticamība, informētība, draudzīga
atmosfēra veicina drošības izjūtas

veidošanos,» uzsver Jelgavas novada pašvaldības speciāliste bērnu
tiesību aizsardzības jautājumos
Ilona Stepanoviča-Monkēviča.
Diemžēl Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas apkopotie
statistikas dati atklāj joprojām augstu vardarbības izplatību Latvijas
izglītības iestādēs. Arī Tiesībsarga
pētījums par vardarbības izplatību
pret bērniem mūsu valstī 2015.
gadā atspoguļoja būtiskus riska faktorus vardarbībai izglītības iestādēs
un rekomendēja īstenot virkni
preventīvu pasākumu vardarbības
samazināšanai. Daudzie pētījumi
pamato, ka profilaktiski pasākumi
un agrīna prevencija palīdz mazināt
vardarbības izplatību un ekonomiski efektīvi ļauj ietaupīt ievērojamus
līdzekļus.
Lai īstenotu emocionāli un fiziski drošas vides nodrošinājumu
Jelgavas novada izglītības iestādēs,
šajā mācību gadā uzsākta Vardarbības intervences (iejaukšanās)
un novēršanas plāna izstrāde,
ieviešana katrā mācību iestādē.
Kā skaidro I.Stepanoviča-Monkē-

viča, Jelgavas novada pašvaldība nas kārtību, šajā mācību gadā šāda
ir viena no pirmajām pašvaldībām kārtība tiks izstrādāta un ieviesta
valstī, kas aizsākusi šāda plāna visās Jelgavas novada izglītības
izstrādi, un tā mērķis ir nodrošināt iestādēs, bērnu ārpusģimenes apskolās emocionāli un fiziski drošu rūpes iestādēs un aktivitāšu cenvidi. To paredzēts īstenot, apzinot tros. Ar to tiks iepazīstināti bērni,
vardarbības riska
paredzot, kam un
faktorus, kas rakkādā veidā sūdzīKUR VĒRSTIES,
sturīgi konkrētai
ba ir iesniedzaizglītības iestā- JA JUMS IR INFORMĀCIJA PAR ma, kā tā izskaVARDARBĪBU PRET BĒRNU? tāma. Jāpiebilst,
dei; plānojot un
realizējot atbalka šādas kārtības
sta, izglītojošus
mērķis ir veiciJelgavas novada Bāriņtiesa:
un preventīvus
āt iespējamu
tālrunis 27843780 (Olga Rudaka), nkonfliktsituāciju
pasākumus bēr26530195 (Solveiga Alksne)
niem, vecākiem
vai vardarbības
un skolu darbisituāciju laicīgu
Diennakts režīmā – Valsts i d e n t i f i c ē š a n u
niekiem, mazinot
apzinātos riska
un novēršanu,»
policija: tālrunis 110
faktorus izglītīstāsta I.Stepanovai glābšanas dienests:
bas iestādē; pilnviča-Monkēviča,
tālrunis 112
veidojot iekšējos
piebilstot: «Konormatīvos dopīgiem spēkiem
kumentus, lai nodrošinātu drošību rūpēsimies par bērniem, veicinot
izglītības iestādē.
viņos drošības izjūtu un mazinot
«Pamatojoties uz Bērnu tiesību apdraudējumu!»
aizsardzības likuma 70. panta 2.
Ja vecāki tomēr pamana un
daļu, kas paredz izstrādāt bērnu saskata draudus bērnu drošībai,
sūdzību iesniegšanas un izskatīša- ja ar bērnu saistītām institūcijām

neizdodas rast cieņpilnu dialogu
strīdīgās situācijās, lūgums vērsties
pēc palīdzības pie speciālistes bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
I.Stepanovičas-Monkēvičas Jelgavas novada domes ēkā Jelgavā, Pasta ielā 37, 410. kabinetā, iepriekš
piesakoties pa tālruni 25707991.
Jāpiebilst, ka jau kopš aprīļa Jelgavas novada pagastos tiek organizētas
arī bezmaksas grupu nodarbības
vecākiem par bērnu drošības jautājumiem. Grupu nodarbībās vecākiem
ir iespēja gūt priekšstatu par to, kā
pasargāt savu bērnu no vardarbības,
gūt zināšanas par tādām disciplinēšanas metodēm, kas veicina bērnā
drošības un stabilitātes izjūtu, palīdz
atrast un stiprināt savus kā vecāka
iekšējos resursus. Grupu nodarbības
jau notikušas Zaļenieku, Glūdas,
Kalnciema, Līvbērzes un Lielplatones pagasta aktivitāšu centros. Bet
19. oktobrī pulksten 14.30 vecākiem
un vecvecākiem ir iespēja nodarbību
apmeklēt Jaunsvirlaukas pagasta
aktivitāšu centrā «Dzirnieki».
JNZ
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«Jauniešu garantijas» programma –
iespēja ikvienam jaunietim,
kurš ir bez darba
UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI «JAUNIEŠU GARANTIJAS» PROGRAMMĀ

Šobrīd Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) īsteno ES
finansētu projektu «Jauniešu
garantija», kas jauniešiem no
17 gadu vecuma un vismaz
ar pamatizglītību ļauj gada
vai pusotra gada laikā bez
maksas iegūt profesiju, lai
spētu iekļauties darba tirgū
un mazinātu kopēju jauniešu
bezdarbu. «Jauniešu garantija» tiek piedāvāta daudzās
Latvijas profesionālās izglītības skolās, arī Jelgavas novada Zaļenieku Komerciālajā
un amatniecības vidusskolā.
Jaunieši, kuri ir vecumā no
17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)
un nestrādā, šo iespēju varēs
izmantot vēl tikai 2018. gada
sākumā, kad janvārī un
februārī notiks uzņemšana
«Jauniešu garantijas» programmā, savukārt jaunieši,
kas ir vecumā no 17 līdz 24
gadiem (ieskaitot) un strādā,
projekta gaitā tikt pie profesijas varēs līdz 2023. gadam.
Zaļenieku Komerciālajā un amatniecības vidusskolā «Jauniešu garantijas»
programma darbojas no 2014. gada
septembra. Līdz šim profesiju «Jauniešu
garantijas» laikā šajā skolā ir ieguvuši 43
jaunieši, bet šogad profesiju programmā
plāno iegūt 31 audzēknis, kam kvalifikācijas eksāmeni būs oktobrī un decembrī,
stāsta Zaļenieku Komerciālās un amatniecības vidusskolas direktores vietniece
Dace Vīpule-Kuļika.

Zaļeniekos –
trīs profesijas

Zaļenieku Komerciālajā un amatniecības vidusskolā «Jauniešu garantijas»
projektā piedāvā iegūt trīs profesijas –
augkopības tehniķa (uzņemšana – pēc 12.
klases, mācību ilgums – 1,5 gadi), klientu
apkalpošanas speciālista (uzņemšana –
pēc 12. klases, mācību ilgums – 1,5 gadi)
un mūrnieka (uzņemšana – pēc 9. klases,
mācību ilgums – 1 gads). D.Vīpule-Kuļika
norāda, ka no 2014. gada kādā no šīm
izglītības programmām skolā mācības
ir uzsākuši 98 jaunieši, tomēr daļa tās
dažādu iemeslu dēļ nav pabeiguši. Viņa
lēš, ka skaitliski tie ir apmēram piektā
daļa jauniešu, kuri iestājušies kādā no
«Jauniešu garantijas» programmām.
D.Vīpule-Kuļika teic, ka vislielākās grūtības rada mācību slodze, jo ļoti īsā laika
periodā ir jāapgūst liels zināšanu apjoms
un jāizpilda programmas prasības – jānokārto eksāmeni un jāiegūst praktiskās
iemaņas profesijā. Tas arī visbiežāk ir
iemesls mācību pārtraukšanai. «Jauniešu
garantijas» programmu Zaļeniekos absolvējuši un profesiju ieguvuši 43 jaunieši.

Lielākoties – jaunieši
no tuvējiem novadiem

Vidējais Zaļenieku skolas audzēkņu
vecums «Jauniešu garantijas» programmā ir 22–26 gadi, un, kā norāda skolas
pārstāve, viņi apzinās savu izvēli un mērķ
tiecīgi cenšas sasniegt rezultātu. «Daļa
vēlas apgūt jaunu profesiju un nomainīt
līdzšinējo darbavietu, uzsākot jaunu nodarbošanos, daļai kvalifikācijas iegūšanu
pieprasa darba devējs, īpaši tas vērojams
būvniecības sektorā, tātad mūrnieka
profesijā. Tāpēc, lai iegūtu labāku darbu,
izvēlas mācīties šajā programmā. Lielākā
daļa jauniešu, kuri izvēlas apgūt augkopības tehniķa profesiju, savu nākotni saista
ar aktīvu lauksaimniecisko darbību savā
vai vecāku zemnieku saimniecībā, attīstot kādu no augkopības nozarēm, vēlas

uzsākt savu uzņēmējdarbību, piesaistīt
attīstībai ES līdzfinansējumu, un šādu
projektu īstenošanai lauksaimniecībā
nepieciešams iegūt kvalifikāciju,» jauniešu
motivāciju mācīties raksturo Zaļenieku
Komerciālās un amatniecības vidusskolas
direktores vietniece.
Katram jaunietim ir savs stāsts un sava
motivācija, bet daudzi tikai tagad ir apjautuši izglītības nozīmi un nākamo profesiju
izvēlas, izvērtējot nākotnes iespējas darba
tirgū. Pie šādas atziņas nonāk arī tie, kuri
pēc skolas izvēlējās strādāt un pelnīt,
nereti pēc lielās naudas dodoties ārpus
mūsu valsts robežām.
«Jelgavas Novada Ziņas» piedāvā divu
jauniešu stāstus – abu dzīves pieredze un
izvēlētā profesija atšķiras, bet viņus vieno
tas, ka ir pārliecināti: šī ir iespēja mainīt
dzīvi, strādāt, pelnīt un dzīvot labāk.

Var mācīties visā Latvijā

«Jauniešu garantijas» projektā ir
iesaistījušās daudzas Latvijas skolas, un
jaunietis var izvēlēties sev piemērotāko
piedāvājumu – vai pēc apgūstamās profesijas, vai pēc skolas atrašanās vietas, vai
pēc kādiem citiem kritērijiem. Ar skolu
sarakstu un profesijām, kādas tās piedāvā
tieši «Jauniešu garantijas» audzēkņiem,
var iepazīties VIAA mājaslapā www.viaa.
gov.lv, apakšsadaļā «Jauniešu garantija».
Būtiski, ka, cītīgi mācoties, ir iespēja saņemt arī stipendiju, tāpat ir iespēja dzīvot
dienesta viesnīcā.
Zaļenieki ir vienīgā profesionālā skola
Latvijā, kurā var iegūt augkopības tehniķa
kvalifikāciju, un līdz šim tieši šī profesija
bijusi vispieprasītākā «Jauniešu garantijas» audzēkņu vidū. Kopumā Zaļenieku
Komerciālajā un amatniecības vidusskolā
«Jauniešu garantijas» laikā profesiju
apgūst lielākoties jaunieši no tuvākās
apkārtnes – Jelgavas pilsētas un novada,
Tērvetes un Dobeles novada.

Mācās arī jaunieši
ar augstāko izglītību

Saskaņā ar «Jauniešu garantijas» projekta nosacījumiem jauniešiem, lai varētu
iesaistīties šajā projektā un iegūt profesiju,
jābūt pamata vai vidējai izglītībai, tomēr
Zaļenieku Komerciālās un amatniecības
vidusskolas pārstāve teic, ka ir vērojama
tendence – arvien vairāk jauniešu nāk ar
jau iegūtu augstāko izglītību citā, nesaistītā, nozarē vai iegūtu vidējo profesionālo
izglītību. Viņi galvenokārt vēlas pārkvalificēties. «Īpaši tas ir raksturīgi augkopības
programmai, ko izvēlas jaunieši, kuri
grib attīstīt savu zemnieku saimniecību,»
stāsta D.Vīpule-Kuļika, piebilstot: projekta noteikumi paredz, ka «Jauniešu
garantijas» programmā nedrīkst uzņemt
jaunieti, kurš kvalifikāciju ieguvis pēdējo
12 mēnešu laikā. Tāpat lielākajai daļai
jauniešu, kuri vēlas iestāties «Jauniešu
garantijas» programmā, ir bijusi darba
pieredze, un tāda ir apmēram 80 procentiem pretendentu.
Vairāk iespēju iegūt profesiju Zaļeniekos izmanto puiši, un skolas pārstāve to
skaidro ar programmām, kas iekļautas
«Jauniešu garantijas» projektā un ir
vairāk piemērotas vīriešiem. Piemēram,
mūrnieka profesiju apgūst tikai puiši ar
vienu izņēmumu – pa šiem gadiem bijusi
viena meitene. Arī augkopības tehniķa
profesiju izvēlas pārsvarā puiši – apmēram 85 procenti audzēkņu. Savukārt
klientu apkalpošanas speciālista profesiju
lielākoties apgūst meitenes – apmēram
75 procenti.

Bez darba nepaliek

«Pēc programmas absolvēšanas
jaunieši ir konkurētspējīgi darba tirgū,
jo ļoti īsā periodā ir iegūta profesija,

turklāt skola projekta laikā piedāvā
arī papildu iespējas – iegūt vēl citu
prasmju apliecinošus dokumentus,
kas nepieciešami, lai pilnvērtīgi veiktu
amata pienākumus,» stāsta skolas
pārstāve. Piemēram, augkopības tehniķim papildus kvalifikācijas iegūšanai
ir iespēja apgūt un nokārtot eksāmenu
traktoru vadīšanas apliecībai A, B, D
kategorijai, kas paver plašākas iespējas
būt nodarbinātam lielajās zemnieku
saimniecībās un ar lauksaimniecības
nozari saistītos uzņēmumos. «Jauniešu garantijas» programmu jaunieši
darbu bieži vien atrod jau skolas laikā
– liela daļa par savu darbavietu izvēlas
uzņēmumu, kurā bijuši praksē,» tā
D.Vīpule-Kuļika.

Uzņem divreiz gadā

Uzņemšana «Jauniešu garantijā»
notiek divas reizes gadā – vasarā un
ziemā. Nākamā uzņemšana plānota
ziemā – tā sāksies decembrī un noslēgsies nākamā gada janvāra sākumā.
Zaļeniekos ziemas uzņemšanā jaunieši
varēs pieteikties divās profesijās: augkopības tehniķa un klientu apkalpošanas speciālista.
Jāuzsver, ka mācībām var pieteikties
nestrādājoši jaunieši vecumā no 17
līdz 29 gadiem vai strādājoši jaunieši
vecumā no 17 līdz 24 gadiem.

PIESAKIES,
JA:

«JAUNIEŠU GARANTIJAS»
PROGRAMMĀS UZŅEMTO
AUDZĒKŅU SKAITS LATVIJĀ

«JAUNIEŠU GARANTIJAI»
VARI PIETEIKTIES ARĪ TAD,
JA:

✔ mācību uzsākšanas brīdī un mācību laikā turpini strādāt

kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais;
✔ vari savienot mācības ar darbu;
✔ esi jaunais vecāks, kas saņem bērna kopšanas pabalstu un
esi vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot).

✔ būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētājs vai bezdarb-

nieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
✔ vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna
laika studiju programmās.

TU VARI:

✔ vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs «Jauniešu garantijas» pasāku-

ŅEM VĒRĀ,
KA:

mos, ko īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra, izņemot darba meklēšanas atbalsta
pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās;
✔ ja iepriekš mācības «Jauniešu garantijas» izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;
✔ vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē, tajā skaitā
atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā.

KĀDA IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA
NEPIECIEŠAMA?

✔ 1 gada izglītības programmās (2. kvalifikācijas līmenis) – pamatizglītī-

ba, vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība (pēc 9. vai 12. klases);

✔ 1,5 gada izglītības programmās (3. kvalifikācijas līmenis) – vispārējā
vidējā vai profesionālā vidējā izglītība (pēc 12. klases).

✔ būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru;
✔ saņemsi stipendiju 70–115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos
mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles);

MĀCĪBU
LAIKĀ:

✔ varēsi dzīvot apmaksātā dienesta viesnīcā profesionālās izglītības iestādē;
✔ saņemsi karjeras atbalsta pasākumus;
✔ nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistīti
ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā;
✔ atsevišķās profesijās profesionālos priekšmetus varēsi apgūt nevis mācību darbnīcās,
bet reālā darba vidē pie darba devējiem, kas piedāvā darba vidē balstītas mācības;
✔ papildus varēsi iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, piemēram, darbam ar kases aparātu, darbam ar sistēmu tūrisma pakalpojumu rezervācijai, auto vai traktora
tehnikas vadīšanas apliecību, un citus sertifikātus, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

2014. gada vasarā

2498

2015. gada ziemā

463
2015. gada vasarā

2206
2016. gada ziemā

728
2016. gada vasarā

2812
2017. gada ziemā

722

KVALIFIKĀCIJAS
PRAKSES LAIKĀ:

✔ 15 nedēļas pavadīsi pie darba devēja;
✔ apmaksās ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas

būs nepieciešams;
✔ apmaksās civiltiesisko apdrošināšanu;
✔ nodrošinās obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās
profesijas specifika.

«JAUNIEŠU GARANTIJAS» PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA LATVIJĀ
• JAUNIEŠIEM VECUMĀ NO 17 LĪDZ 24 GADIEM, kas ir nodarbināti, pieejams mācību atbalsts

sākotnējās profesionālās izglītības programmu apguvei otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa
ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā 2017. gadā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) uzsāktajā ES struktūrfondu projektā «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide», nodrošinot
iespēju pieteikties mācību uzsākšanai jau šī gada septembrī. Minētais projekts tiks īstenots līdz 2023. gadam.

• JAUNIEŠIEM VECUMĀ NO 17 LĪDZ 29 GADIEM, kas nav nodarbināti un nemācās, būs pie-

2017. gada vasarā –
dati vēl nav apkopoti
Avots: VIAA

Populārākās «Jauniešu garantijas» programmas Latvijā
(pēc uzņemto audzēkņu skaita)

951
Pavārs

249
Metinātājs

122
Dārzkopis

432
Grāmatvedis

222
Restorānu
pakalpojumu
speciālists

101
Apdares darbu
strādnieks

vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas.

Iegūst visi

Programma «Jauniešu garantija»,
ko īsteno VIAA, ir laba iespēja jauniešiem apgūt jaunu profesiju vai celt
kvalifikāciju, lai justos drošāk darba
tirgū. Tomēr, kā norāda D.Vīpule-Kuļika, iesaistīšanās projektā «Sākotnējās
profesionālās izglītības programmu
īstenošana «Jauniešu garantijas» ietvaros» nākusi par labu arī izglītības
iestādei. «Skolai šīs programmas ir devušas iespēju pilnveidoties profesionāli
gan pedagogiem, gan administrācijai.
«Jauniešu garantijas» īstenošanas laikā
būtiski ir attīstījusies izglītības programma «Augkopība», iegūstot nozīmīgus
sadarbības partnerus gan Latvijā, gan
ārzemēs un jaunu pieredzi praktisko
mācību īstenošanā ciešā sadarbībā ar
darba devējiem,» tā viņa.

✔ esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nestrādā;
✔ esi vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot) un strādājošs vai pašnodarbināts;
✔ esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;
✔ esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta

2017. gada oktobris

ejams mācību atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu apguvei otrā un trešā profesionālās
kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā VIAA īstenotajā ES struktūrfondu projektā
«Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana «Jauniešu garantijas» ietvaros», paredzot
uzņemšanu mācību uzsākšanai 2017. gada septembrī un 2018. gada janvārī un februārī.

30
Ekotūrisma
speciālists

23
Multimediju
dizaina speciālists

381
Frizieris

200
Lauku
īpašumu
apsaimniekotājs

83

363
Lietvedis

171

Avots: VIAA

270
Automehāniķis

Viesmīlis

Konditors

157

125

Spa
speciālista

Viesnīcu
pakalpojumu
speciālists

Loģistikas
darbinieks

71

68

Autoatslēdznieks
Klientu
Apdares
apkalpošanas
darbu tehniķis
speciālists

25

252

24
Augkopības
tehniķis

22
Galdnieks

66
Finanšu
darbinieks

21
Tekstila
ražošanas
speciālists

«Nav jāmācās mācīšanās pēc»
Silvestrs Nastevičs (22 gadi)
no Jaunsvirlaukas pagasta
Staļģenes «Jauniešu garantijas» gaitā apguva augkopības
tehniķa profesiju. «Programmas pabeigšana man deva
lielāku pārliecību par sevi
profesionāli, jo tagad vairāk
izprotu lauksaimniecības procesus un zinu, kas kā kad un
kāpēc jādara,» viņš saka.
Pēc vidusskolas absolvēšanas Silvestrs
nolēma neturpināt mācības. «Man bija
garantēts darbs zemnieku saimniecībā
Ozolnieku novadā pie mana onkuļa, tāpēc nolēmu, ka labāk pastrādāšu – varbūt
vēlāk radīsies idejas, ko darīt tālāk,» stāsta
jaunietis. Pēc pāris gadiem nejaušības pēc
onkulis Silvestru un viņa māsīcas vīru, kurš
arī strādā šajā saimniecībā, paņēma līdzi
uz semināru Lauksaimniecības atbalsta
dienestā Jelgavā, un tas izrādījās liktenīgs. «Semināra beigās tika stāstīts par
Zaļenieku Komerciālo un amatniecības
vidusskolu un programmu «Jauniešu
garantija». Onkulis mums abiem ieteica
mēģināt, ko arī izdarījām – kopā braucām
uz skolu, kopā to arī absolvējām. Tobrīd
man tas jau šķita interesanti un gribējās
vairāk izprast savu darbu, tāpat bija sva-

rīgi, ka mācības var apvienot ar darbu,
pozitīvs stimuls bija arī stipendija, ar ko
pietika degvielai, mērojot ceļu uz skolu
un mājās – apmēram 50 kilometrus –,
un vēl mazliet. Tomēr man pats lielākais
ieguvums kā finansiāli, tā profesionāli
bija tas, ka bez maksas ieguvu traktora
un kombaina vadītāja apliecību,» stāsta
S.Nastevičs. Tieši traktormācība bijis
visinteresantākais mācību priekšmets, ko
vadījis pieredzējis mācībspēks no LLU un
ļāvis studentiem arī daudz darboties praktiski, iepazīt un pētīt izjauktus traktorus,
automašīnu dzinējus. Vēl interesants, bet
arī grūts priekšmets bija agronomija, kas
bija galvenais programmas priekšmets.
Silvestram mācību laikā bija arī iespēja

iziet praksi Francijā, izmantojot studentu
apmaiņas programmas «Erasmus»
piedāvājumu. «Patiesībā es biju cerējis,
ka apmeklēšu dažādus seminārus un
lekcijas, bet tā vietā strādāju vairākās
lauku saimniecībās un pats darīju visādus
darbus. Tas man ļāva iepazīt viņu saimniekošanas stilu, darba metodes, un jāsaka,
ka viņi strādā tā, kā pie mums Latvijā
zemnieki strādāja pirms gadiem desmit.
Arī tehnika viņiem nav tik attīstīta un
moderna kā Latvijā. Iespējams, tās nebija
lielākās saimniecības, tāpat atšķīrās arī to
profils – es šobrīd strādāju graudkopības
saimniecībā, bet Francijā praksē biju
saimniecībās, kas audzē dārzeņus, vīnogas, arī vienā graudkopības saimniecībā.
Tur dominē smags roku darbs, bet mums
zemnieki vairāk strādā ar tehniku,» novērojumos dalās S.Nastevičs.
Viņš uzskata, ka nav jāmācās mācīšanās
pēc vai tāpēc, ka vecāki to grib. «Jāmācās
ir tad, kad pašam to gribas un kad kaut kas
interesē,» pārliecināts Silvestrs. Šobrīd
viņam ir vidējā profesionālā izglītība,
bet studēt tālāk lauksaimniecību viņš
gan neplāno. «Es varbūt varētu mācīties
mehāniķos,» tā viņš. Silvestrs joprojām
strādā zemnieku saimniecībā pie onkuļa
par traktoristu un, kā pats saka, «dara
visu ko».

«Diploms kabatu nespiež»

Endijai Krašauskai ir 25 gadi.
Viņa dzīvo Tērvetes novada
Kroņaucē un šobrīd Zaļenieku Komerciālajā un amatniecības vidusskolā «Jauniešu
garantijas» gaitā mācās par
klientu apkalpošanas speciālisti. «Lai gan man jau ir
viena profesija, šis ir mans
aicinājums – man patīk
strādāt ar cilvēkiem, turklāt
uzskatu, ka ar šādu profesiju
ir iespējas atrast darbu arī
laukos,» tā viņa.
Vidējo profesionālo izglītību Endija
ieguva Saldū, apgūstot viesnīcu servisa pakalpojumu speciālista un pavāra profesiju.
Tad dzīves ceļi viņu aizveda uz Tērvetes
novadu, kur izveidota ģimene. Kādu laiku
Endija strādāja Tērvetes Dabas parka
kafejnīcā, bet tad ģimenē ienāca bērni un
par prioritāti kļuva mājas solis.
«Zaļenieku skolā iestājos pagājušā
gada rudenī. Viens gads jau pagājis, atlicis
vēl pusgads. Kad uzzināju par «Jauniešu
garantijas» programmu, nodomāju, ka to
varu un gribu – tagad abi mani bērni iet
bērnudārzā, un es varu šo laiku izmantot, lai mācītos. Jau agrāk man bija tāda
vēlme, bet tad mazie ļoti bieži slimoja un
nebija ko domāt pat par darbu, kur nu vēl
mācīšanos,» stāsta E.Krašauska.
Viņa neslēpj: sākumā bija domājusi,
ka te apgūs gandrīz to pašu, ko viesnīcu
servisa pakalpojumu speciālista profesijā, tomēr programma atšķiras. «Esmu

iemācījusies daudz jauna un noderīga.
Piemēram, ļoti būtiskas ir iegūtās zināšanas dokumentu pārvaldībā – kā veidot
dažādus dokumentus. Noderīgas ir arī
datorprasmes, jo te mums padziļināti
māca datora izmantošanu grāmatvedībā.
Protams, pirms tam jau skolā biju apguvusi datorprasmes, bet ne tik padziļināti.
Arī darba drošības aspekti ir jāzina,» vērtē
Endija, piebilstot: «Es iesaku ikvienam
jaunietim izmantot šo iespēju un apgūt
profesiju. Diploms kabatu nespiež – tas
tikai var palielināt iespējas atrast darbu.»
Šobrīd Endijai skolā ir prakse, ko viņa
iziet SIA «Ores» – mazumtirdzniecības
veikalā tuvu pie mājām. «Mums ir vesels
saraksts ar punktiem, kas prakses laikā
jāapgūst, kam jāpievērš lielāka uzmanība. Arī veikalā ir darbs ar cilvēkiem,
turklāt izzinu arī veikala vadītājas darbu
un pienākumus,» stāsta E.Krašauska.
Viņa norāda, ka ir iespēja pēc prakses
palikt pastāvīgā darbā veikalā, ko Endija
domā izmantot. «Tā kā man ir ģimene,
darbs vajadzīgs, un, kamēr neatradīšu
ko citu, domāju, ka pastrādāšu veikalā,»
saka jauniete. Viņa arī ļoti pozitīvi vērtē
to, ka, mācoties «Jauniešu garantijas»
programmā, var saņemt stipendiju. «90
eiro – tā arī ir nauda. Turklāt šī stipendija
ir arī kā papildu motivācija mācīties. Man
kā ģimenes cilvēkam tas ir īpaši svarīgi, jo,
kamēr mācos, strādāt un dot pienesumu
ģimenes budžetā nevaru,» tā Endija.
Endijas kursā iestājās padsmit jaunieši,
bet jūnijā eksāmenu kārtoja tikai apmēram desmit. «Domāju, ka daudzi īsti

5

Sveicam
Jelgavas novada
iedzīvotājus dzīves
nozīmīgajās jubilejās!
Oktobrī – 70 gadi
Ohotņika Ļubova, Elejas pag.
Gulbis Ēriks, Glūdas pag.
Vorobjova Feodosija,
Glūdas pag.
Dombrovskis Aleksandrs,
Jaunsvirlaukas pag.
Markovskis Pāvels,
Jaunsvirlaukas pag.
Špillers Jānis,
Jaunsvirlaukas pag.
Bīmanis Arvis, Kalnciema pag.
Jekimenko Vera, Kalnciema pag.
Krastiņš Andris, Kalnciema pag.
Strods Vilis, Līvbērzes pag.
Pempere Inese, Vilces pag.
Streka Rasma, Vilces pag.
Spalvēns Jānis, Zaļenieku pag.

Oktobrī – 75 gadi
Golubcovs Mihails, Elejas pag.
Kapeika Andris, Elejas pag.
Ozoliņa Marija, Elejas pag.
Petaka Valda, Elejas pag.
Treibahs Aivars, Elejas pag.
Bembere Dagmāra, Glūdas pag.
Mikele Nadežda,
Kalnciema pag.
Vosloboiņikovs Jakovs,
Kalnciema pag.
Audze Biruta, Līvbērzes pag.
Vikštrems Imants Otto,
Sesavas pag.
Brunovskis Haralds, Vilces pag.

Oktobrī – 80 gadi
Bernāte Līvija, Elejas pag.
Jasote Ilga, Elejas pag.
Truslis Valdis,
Jaunsvirlaukas pag.
Tukulis Arvīds,
Jaunsvirlaukas pag.
Romanova Praskovja,
Kalnciema pag.
Zariņa Anna, Lielplatones pag.
Ozoliņa Nesīna, Līvbērzes pag.
Labanovska Dzidra,
Platones pag.
Caune Dzintars Ādolfs,
Sesavas pag.
Kindure Aina, Zaļenieku pag.
Vētra Ruta, Zaļenieku pag.

Oktobrī – 85 gadi

nesaprata lietas nopietnību, neapzinājās,
ka katru dienu būs jāapmeklē nodarbības,
un domāja, ka uz skolu ies, kad gribēs.
Ja nepameklē stundas un nemācās, tad
jau arī atbirst,» vērtē E.Krašauska. Viņa
uzskata, ka darba devējs novērtē cilvēka
izglītību, un, viņasprāt, vidējā profesionālā
izglītība ir vērtīgāka par vidējo vispārējo
izglītību. «Darba devējs redz, ka cilvēks
ir centies, mācījies, kaut ko apguvis un
viņam bijusi par to interese,» viņa uzskata.
Galvenie argumenti, kāpēc Endija izlēma
par labu «Jauniešu garantijas» programmai, ir tas, ka jāmācās tikai pusotrs gads,
skola atrodas tuvu mājām, par studijām
augstskolā jāmaksā, bet te izglītību var
iegūt par brīvu. «Domāju, ka klientu
apkalpošanas speciālista profesija laukos
noder vairāk nekā viesnīcu servisa pakalpojumu speciālista profesija. Var strādāt,
piemēram, apdrošināšanas kompānijā
vai kur citur. Ja man būs šāda iespēja, es
to noteikti izmantošu,» nākotnē pozitīvi
raugās Endija.

Roze Emīlija,
Jaunsvirlaukas pag.
Šumakova Valentīna,
Jaunsvirlaukas pag.
Voitkeviča Marija,
Jaunsvirlaukas pag.
Bluķe Margrieta, Kalnciema pag.
Smilga Skaidrīte, Līvbērzes pag.
Zīlava Biruta, Līvbērzes pag.
Barišņikova Vera,
Zaļenieku pag.

Oktobrī – 90 gadi
Nikitina Anna, Elejas pag.
Spasjuka Anna, Glūdas pag.
Kantāns Jānis, Lielplatones pag.
Majora Velta, Lielplatones pag.
Šalajevs Grigorijs, Vircavas pag.

Oktobrī – 95 gadi
Ādamsone Spodra,
Valgundes pag.
Dati apkopoti uz 25.09.2017.
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PAGASTU ZIŅAS

Ražos jaunu
produktu

JAUNSVIRLAUKĀ
Iespēja pārbaudīt
veselību

Jaunsvirlaukas pagasta
cēlkoka grīdu ražošanas
uzņēmums SIA «Amber
wood» ar bankas «Citadele» līdzfinansējumu plāno
investēt pusmiljonu eiro un
iegādāties ražošanas tehniku, lai ieviestu un ražotu
jaunu produktu – shevron
jeb franču skujiņas parketu.
Jaunais produkts ir neregulāras
formas ar slīpiem gala griezumiem
un interjeram sniedz jaunas dizaina
iespējas. SIA «Amber wood» vadītājs
Ivars Akerfelds stāsta, ka uzņēmuma
klientu pieprasījums liecina, ka šobrīd
Eiropā šis grīdas segums ir modes
tendence. «Aptuveni 80 procenti no
mūsu saražotā tiek eksportēts, un
šobrīd jūtam pieprasījumu no ārzemju
partneriem, kas vēlas iegādāties tieši
shevron parketu. Arī grīdu segumiem
ir modes tendences, un mūsu uzstādījums ir tām pielāgoties. Samērā liels
klientu pieprasījums ir arī pēc dārga
un specifiska apdares materiāla, piemēram, ar dažādiem sena koka efektiem,» stāsta I.Akerfelds. Viņš skaidro,
ka kvalitatīva shevron parketa izveidei
ir nepieciešama speciāla tehnika, jo
materiāls grūti pakļaujas industriālai
apstrādei.
Šobrīd uzsākta ražotnes angāra
paplašināšana un tiek gatavots projekts
ES finansējuma piesaistīšanai. Vienlaikus ir izsludināts iepirkums par iekārtu
iegādi, lai projekta apstiprināšanas gadījumā varētu ātrāk sākt tā realizāciju.
SIA «Amber wood» ir dibināta
2003. gadā. Uzņēmums veic pilnu pārstrādes ciklu cēlkoka grīdas ražošanas
procesam, sākot no zāģbaļķu iepirkšanas, sazāģēšanas un līdz pat grīdas
dēļu slīpēšanai un eļļošanai. Ražošanā
tiek izmantots gan masīvkoks, gan saplāksnis. Lielākā daļa «Amber wood»
saražotās produkcijas tiek eksportēta
uz Norvēģiju, Zviedriju, Vāciju un
Baltijas valstīm. Investīcijas modernajās tehnoloģijās uzņēmumam pavērs
eksporta iespējas arī citās valstīs.

Grib likt aizdomāties
Šovasar kādreizējā sarga
būda pie sociālās aprūpes
un rehabilitācijas centra (SARC) «Kalnciems»
ieguvusi jaunu izskatu –
to ar saviem zīmējumiem
atdzīvinājis kalnciemnieks
Rihards Amirovs.
«Manos darbos ir divas galvenās
tēmas – daba un dažādas paaudzes.
Uz galvenās sienas centos parādīt,
ka mēs visi esam pārāk aizņemti
gan ar dažādām tehnoloģijām un
ierīcēm, gan ar dažādām darīšanām, nereti piemirstot par saviem
bērniem un atstājot viņus novārtā.
Un bērni dzīvo savā pasaulē. Dabas tematiku papildināju ar ideju,
ka Kalnciems agrāk bija pilsēta,
bet daudzi vietējie iedzīvotāji to
pat nezina,» par savu darbu stāsta
Rihards, piebilstot: «Sev par galveno uzdevumu biju izvirzījis to, ka
zīmējumam jāliek citiem aizdomāties. Ar savu mākslu vēlos ietekmēt
sabiedrības domāšanas veidu un
ienest pozitīvas notis.»
R.Amirovu uzrunāja SARC
«Kalnciems» vadītāja Ivita Jansone
un piedāvāja apzīmēt kādreizējās

sarga mājas sienas. «Pagājušogad
Rihards pats atnāca uz Kalnciema pagasta pārvaldi un piedāvāja
apgleznot padomju laika drūmās
pelēkās betona sētas Kalnciemā,
tādā veidā padarot tās dzīvīgākas
un jautrākas. Viņš to bija gatavs
darīt bez atlīdzības. Kalnciema pagasta pārvalde nodrošināja krāsas,
otas, rullīšus un krāsu aerosolus,
iztērējot 100 eiro,» par sadarbību ar
Rihardu stāsta Kalnciema pagasta
pārvaldes vadītājs Dainis Keidāns.
Vienīgais nosacījums, ko pašvaldība
māksliniekam izvirzīja: uz mākslas
darba jābūt senajam Kalnciema
nosaukums «Kalnzeem». «Doma
bija, lai katrs iedzīvotājs, kurš izlasīs
šo vārdu, aizdomātos par to, atrastu
internetā, kas tas «Kalnzeem» ir, un,
iespējams, palasītu kādu teikumu
par Kalnciema vēsturi,» turpina
D.Keidāns.
Sarga māju Rihards apzīmēja no
darba brīvajā laikā. Viņš stāsta, ka
tad, kad darbs gāja uz beigām, viņam
pievienojās vairāki pagasta jaunieši, kuri vēlējās palīdzēt. Riharda
veikumu atzinīgi vērtē arī pagasta
iedzīvotāji, kas pozitīvas atsauksmes
pauduši gan laikā, kad zīmējumi vēl

tapa, gan tagad, kad tie jau pabeigti.
«Neviens ar automašīnu nevar piebraukt pie SARC, nepabraucot garām sarga mājai, kura nu ir pārklāta
ar Riharda grafiti. Jāatzīst, ka šis
grafiti stils atšķiras no tiem, ko mēs
redzam Rīgas iekšpagalmos vai zem
tiltiem. Mākslinieks savos darbos
ieliek to, ko zina par Kalnciemu, par
Kalnciema vēsturi, Kalnciema dabas
ainavām. Pieliekot klāt mazliet futūrisma, sanāk ļoti interesanti grafiti
zīmējumi,» norāda Kalnciema pagasta pārvaldes vadītājs, piebilstot,
ka sarga māja tiek izmantota kā
darba instrumentu noliktava.
«Pēdējā gada laikā Kalnciemā
daudz kas ir uzlabots, un man gribētos domāt, ka arī es un mans darbs
ir daļa no tā,» norāda R.Amirovs,
piebilstot, ka vēlētos, lai arī pagasta
iedzīvotāji nāktu klajā ar idejām,
kurus objektus un ar kādiem tēliem
vai tematiku nepieciešams apzīmēt.
R.Amirovs ir dzimis Daugavpilī, bet
no 1989. gada dzīvo Kalnciemā. Viņš
ir absolvējis Kalnciema pagasta vidusskolu, studējis mākslu Anglijā. Rihards
saņēmis uzaicinājumu arī SARC «Eleja» Jauniešu mājā kopā ar jauniešiem
nokrāsot sienas viņu istabās.

Plāno izveidot piemiņas zīmi Artūram Čikstem
Biedrība «Tautsaimnieka Artūra Čikstes piemiņai» nolēmusi izveidot un
Glūdas pagasta Nākotnē
uzstādīt piemiņas zīmi
tautsaimniekam A.Čikstem,
kas uzskatāms par Nākotnes izveidotāju un ir bijis
ilggadējs vadītājs.
Biedrības valdes priekšsēdētājs
Juris Kaņepe stāsta, ka šogad aprit 25
gadi, kopš aizsaulē aizgājis kolhoza
«Nākotne» priekšsēdētājs A.Čikste,
tāpat ir pagājis 51 gads, kopš 1966.
gadā A.Čikste sāka vadīt kolhozu
«Nākotne». Un ir arī pagājuši jau 40
gadi, kopš 1977. gadā, lai stiprinātu
saimniecību, tika pievienoti blakus
esošie kolhozi «Sarkanais stars» un

«Zemgale», tagadējā Glūdas pagasta
robežās izveidojot vienu ļoti spēcīgu,
uz attīstību tendētu saimniecību
«Nākotne».
Viņš uzskata, ka A.Čikstes padarītie
darbi ir spēcīgs atbalsts šā brīža Glūdas
pagasta iedzīvotāju un uzņēmēju ikdienā – ciematu infrastruktūras izveide, komunālā saimniecība, izglītības
pieejamība, ārstniecības pakalpojumu
pieejamība, sporta un kultūras dzīve.
Lai godinātu A.Čikstes devumu
Glūdas pagasta vēsturē un par to
pastāstītu arī jaunajām paaudzēm,
izveidota darba grupa, kas apņēmusies
vadīt un koordinēt piemiņas zīmes radīšanu un izvietošanu Glūdas pagasta
Nākotnes ciematā. J.Kaņepe stāsta,
ka piemiņas zīmi plānots izvietot pie
Šķibes pamatskolas ieejas. «Ieceri jau

esam apsprieduši ar māksliniekiem.
Tā būs apmēram 60x40 centimetrus
liela alumīnija plāksne, uz kuras atliets
A.Čikstes portrets un īsa informācija
par viņu. Turklāt tā ļoti labi izskatīsies
šajā vietā, jo siena ir ķieģeļu sarkana,» ieceri atklāj biedrības vadītājs,
turpinot: «Mēs esam tā paaudze,
kas 20. gadsimta 70.–80. gados ienācām kolhozā «Nākotne». Liela daļa
A.Čikstes laikabiedru atstājuši šo
pasauli, un kopš viņa vadīšanas laika
nomainījušās jau divas paaudzes – ja
mēs neiemūžināsim viņa piemiņu, to
vairs neizdarīs neviens.»
Piemiņas plāksnes aptuvenās izmaksas tiek lēstas 3000–4000 eiro.
«Ceram uz sabiedrības atbalstu šīs
ieceres īstenošanā,» norāda J.Kaņepe.
Glūdas pagasta iedzīvotāji, pagastā

reģistrētās juridiskās personas, kā arī
ikviena fiziska vai juridiska persona,
kas atbalsta biedrības ideju, aicināta
veikt ziedojumu speciāli šim mērķim
atvērtā «SEB bankas» norēķinu
kontā: LV47UNLA0055000198006
(biedrības reģistrācijas numurs
40008265454). Ja tiks saziedots vairāk līdzekļu, nekā nepieciešams
piemiņas plāksnes izveidei, biedrība
apkopos vēstures materiālus ne tikai
par A.Čiksti, bet arī citiem kolhoza
«Nākotne» vadītājiem. Tos plānots
izvietot stendā vēsturiskajā Šķibes
pamatskolā – telpās, kas atvēlētas
kolhoza vēstures ekspozīcijai. Tāpat
varētu izdot informatīvu bukletu, lai
par šo pagasta vēsturē nozīmīgo personību varētu mācīt arī bērniem skolā
Latvijas vēstures stundās.

Līvbērzes pagastā mazinās plūdu riskus
VSIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» Jelgavas novada
Līvbērzes pagastā sākusi
īstenot trīs projektus plūdu risku samazināšanai
lauku teritorijās – Auces
poldera sūkņu stacijas
pārbūvi, Vārpas poldera
sūkņu stacijas pārbūvi un
Ruduļa poldera aizsargdambja D-1 atjaunošanu
–, ieguldot vairāk nekā
divus miljonus eiro.
«Mēs ļoti priecājamies, ka atrasti līdzekļi polderu sistēmas sakār-

tošanai Līvbērzes pagastā, jo esam
piedzīvojuši plūdu bailes, redzot,
ka, piemēram, Vārpas polderis var
neizturēt kādus lielākus plūdus un
ciema iedzīvotāji un lopu ferma
var atrasties zem ūdens,» norāda
Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Medne. Viņa stāsta, ka
pēdējā laikā Zemkopības ministrija arvien vairāk sāk piedomāt pie
polderu sistēmas uzturēšanas –
tiklīdz ziņots par kādu postījumu,
tā gandrīz vienmēr atrasta iespēja
to novērst. R.Medne norāda, ka
lielu postu polderiem nodara arī
bebri, tāpēc pagājušogad jau tika
stiprinātas Vārpas poldera malas.

Zemkopības ministrijas Preses
un sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja Dagnija Muceniece informē, ka projekti tiek realizēti
par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Auces
poldera sūkņu stacijas pārbūves
kopējais plānotais finansējums ir
0,7 miljoni eiro, Vārpas poldera
sūkņu stacijas pārbūves kopējais
plānotais finansējums ir 0,85
miljoni eiro, bet Ruduļa poldera
aizsargdambja D-1 atjaunošanas
kopējais plānotais finansējums ir
0,68 miljoni eiro.
Viņa norāda, ka VSIA «Zemkopības ministrijas nekustamie

īpašumi» ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada
plānošanas periodā specifiskā
atbalsta mērķa «Samazināt plūdu
riskus lauku teritorijās» gaitā turpina valstij piederošu hidrotehnisko būvju atjaunošanu un pārbūvi,
kā arī valsts nozīmes ūdensnoteku
atjaunošanas projektu īstenošanu.
Šā atbalsta mērķis ir samazināt
plūdu apdraudējumu, tādējādi
veicinot uzņēmējdarbības attīstību, uzlabojot iedzīvotāju dzīves
kvalitāti, kā arī palielinot dabas
teritoriju vērtību, pievilcīgumu un
produktīvu izmantošanu Latvijas
lauku teritorijā.

Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē,
Lielupes ielā 5 (pie Jaunsvirlau
kas pagasta pārvaldes ēkas), 16.
oktobrī no pulksten 10 līdz 17 būs
pieejama mobilā diagnostika. SIA
«Dziedniecība» izbraukumu koor
dinatore Anda Birbele informē, ka
būs iespējami trīs veidu izmeklē
jumi: mamogrāfija, rentgens un D
vitamīna noteikšana. Ar Nacionālā
veselības dienesta uzaicinājuma
vēstuli mamogrāfija ir bez maksas,
ar ģimenes ārsta nosūtījumu maksa
par izmeklējumu ir 2,85 eiro, bez
nosūtījuma – 20 eiro. Lai veiktu
rentgenu (plaušām, locītavām
u.c.), ģimenes ārsta nosūtījums nav
nepieciešams, un maksa par vienu
projekciju ir 6,50 eiro. Savukārt D
vitamīna noteikšana maksā 4,50
eiro. Pacienti aicināti iepriekš
pieteikties pa tālruni 25431313.
Pakalpojumu nodrošina MFD vese
lības grupa «Dziedniecība».

ELEJĀ
Uzstādīts radars

Jelgavas novada Elejas pagasta
teritorijā, autoceļa Rīga–Jelga
va–Lietuvas robeža (Meitene) (A8)
krustojumā ar Skolas ielu, uzstādīts
stacionārais radars. Kā informē
Ceļu satiksmes drošības direkcija,
šī vieta izraudzīta, jo tai ir augsta
potenciālā bīstamība – caur apdzī
votu vietu ved tranzītsatiksmes ceļš,
uz kura ir gājēju pārejas un ar kuru
ir vairāki ielu krustojumi.

VILCĒ
Startē literārā
konkursā

Vilces pamatskolas 8. klases skol
nieks Kārlis Pūķis ieguvis 2. vietu
7.–9. klašu grupā Jāņa Jaunsudra
biņa 140. dzimšanas dienai veltītā
literāro darbu un ainavu konkursā.
Viņš, pats būdams makšķernieks,
rakstīja tēlojumu «Makšķernieka
stāsts», informē Vilces pamatskolas
latviešu valodas skolotāja Zanda
Reinvalde. Konkursi, kuru mērķis
ir veicināt skolēnu un skolotāju
dziļāku interesi un izpratni par
J.Jaunsudrabiņu un viņa daiļradi,
rakstnieka muzejā «Riekstiņi» Ne
retas novadā pulcēja skolēnus no
visas Latvijas. Abu konkursu vēr
tēšanas komisijas priekšsēdētāja
bija J.Jaunsudrabiņa muzeja vadī
tāja un J.Jaunsudrabiņa biedrības
valdes priekšsēdētāja Ilze Līduma,
darbus vērtēja Neretas Jāņa Jaun
sudrabiņa vidusskolas latviešu
valodas un literatūras skolotājas
Egija Apiņa un Dace Kronīte, Raiņa
un Aspazijas mājas vadītāja filolo
ģe Gaida Jablovska, Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolas vizuālās
mākslas skolotājas Dita Pavloviča
un Marija Šalna un gleznotāja Līga
Jukša. Godalgoto vietu ieguvēji
saņēma īpašu dāvanu – grāmatu
«… atrast otru Latviju pasaulē nav
iespējams», kurā publicēti visu
pirmo trīs vietu ieguvēju literārie
darbi un zīmējumi.

LĪVBĒRZĒ
Uzdāvina matračus

Sākoties jaunajam mācību gadam,
Līvbērzes skolā audzis bērnu skaits
bērnudārza grupiņās, tādēļ pašval
dība steidzamības kārtā meklēja
atbilstoša lieluma gultas matracī
šus, lai visiem bērniem nodrošinātu
diendusas atpūtu. «Izrādījās, ka
iegādāties atbilstošus gultas matra
čus nemaz nav tik vienkārši, tāpēc
uzrunājām vietējo uzņēmēju par to
izgatavošanu,» norāda Līvbērzes
pagasta pārvaldes vadītāja Ruta
Medne, sakot paldies uzņēmējam
Aigaram Smiltniekam par sarūpē
tajiem pieciem matračiem un to
uzdāvināšanu skolai.

PAGASTU ZIŅAS
KALNCIEMĀ
Būs pieejami
izmeklējumi

18. oktobrī no pulksten 10 līdz 17
Kalnciema pagastā, Lielupes ielā
27 (pie sociālās aprūpes centra),
būs pieejama mobilā diagnostika,
ko nodrošina MFD veselības grupa
«Dziedniecība». SIA «Dziedniecība»
izbraukumu koordinatore Anda Bir
bele informē, ka iedzīvotājiem būs
pieejama mamogrāfija. Ar Nacionā
lā veselības dienesta uzaicinājuma
vēstuli pakalpojums būs bez maksas,
ar ģimenes ārsta nosūtījumu maksa
par izmeklējumu ir 2,85 eiro, bez
nosūtījuma – 20 eiro. Tāpat būs ie
spējams veikt rentgenu, piemēram,
plaušām, locītavām. Lai saņemtu šo
pakalpojumu, ģimenes ārsta nosū
tījums nav nepieciešams, un maksa
par vienu projekciju ir 6,50 eiro. Vēl
būs iespējams noteikt D vitamīnu –
maksa par pakalpojumu ir 4,50 eiro.
Pacienti aicināti iepriekš pieteikties
pa tālruni 25431313.

VALGUNDĒ
Jauno sezonu sagaida
ar pārmaiņām

Valgundes pagasta izglītības, kultū
ras un sporta centrs «Avoti» jauno
sezonu sagaidījis ar pārmaiņām –
telpa uz bibliotēku ir ieguvusi jauku,
saulainu noskaņu. Šomēnes tiks
pabeigtas arī garderobes, kas iegūs
kosmētisko remontu, stāsta «Avotu»
vadītāja Egija Šuneiko. «Īpašs prieks
ir par izgatavotiem jauniem pārvie
tojamiem podestiem, kurus varēs
izmantot gan teātra vajadzībām, gan
deju horeogrāfijā, gan izstādēm,»
viņa papildina, aicinot ikvienu līdz
15. oktobrim apskatīt fotogrāfiju
izstādi «Arktikas noslēpumi», kuras
autors ir Kanādas vēstnieks Balti
jas valstīs Džons Morisons. Izstāde
izveidota sadarbībā ar Kanādas
vēstniecību Latvijā.

ZAĻENIEKOS
Piedāvā ekskursijas

Interesenti aicināti doties ekskursijā
uz Zaļenieku kokaudzētavu. Apmē
ram stundu ilgas pastaigas laikā
viesi varēs apskatīt dendrāriju, stādu
tirdzniecības placi, ja būs vēlme,
iegādāties kādu stādu, uzdot jautā
jumus, kā arī apskatīt dārza dizaina
objektus – skulptūras un strūklakas
no Itālijas, Spānijas, Portugāles un
citām valstīm. Ekskursijas cena ir 20
eiro no grupas. Ekskursija jāpiesa
ka pa tālruni 29410756. «Ar katru
gadu mūs apmeklē arvien vairāk
viesu, īpaši brīvdienās. Pie mums
pat ir notikušas kāzu svinības un
fotosesijas,» norāda kokaudzētavas
īpašnieks Imants Parfenovičs.

LĪVBĒRZĒ
Svin Tēva dienu

17. septembrī jau trešo reizi notika
Līvbērzes pamatskolas Vecāku pa
domes organizēts pasākums – Tēva
diena. Šajā dienā tiek popularizētas
vīrišķīgas aktivitātes – iepriekšējos
gados bija ielu vingrotāju priekšne
sums, motociklu parāde, bet šogad
– BMX riteņbraukšanas demonstrē
jumi, ko nodrošināja Jelgavas klubs
«Mītavas kumeļi». Bērniem bija
iespēja pamēģināt savus spēkus ar
BMX velosipēdiem angārā izveido
tajā ziemas trasītē. Jaunāko klašu
skolēni bija izveidojuši savu tēvu
portretus un aprakstus. Tos varēja
apskatīt izstādē. Tēvi kopā ar bēr
niem piedalījās dažādās aktivitātēs
un radošajās darbnīcās – šaušanā
ar loku, burinieka peldināšanā, olu
mešanā, burtu meklēšanā, malkas
zāģēšanā, skrūvēšanā un citās.
Pasākumā piedalījās 24 ģimenes.
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Labiekārto vēsturisko laivu
piestātni
Kalnciemā netālu no pagasta pārvaldes ēkas labiekārtota neliela daļa no Lielupes
ielas promenādes. Vēsturiski
šī vieta Kalnciemā kalpoja
kā laivu piestātne. Piestātne
atjaunota pēc pagasta pārvaldes iniciatīvas, izveidojot
to par nelielu atpūtas vietu
vietējiem iedzīvotājiem.
«Atjaunotais Lielupes krasta posms ir
neliels Kalnciema vizītkartes fragments
– dažkārt nevajag lepnu strūklaku vai
pieminekli, bet pietiek ar labiekārtotu
vietu, no kuras nesteidzīgi baudīt skaisto
dabas skatu, kas paveras no Lielupes
krasta,» norāda Kalnciema pagasta
pārvaldes vadītājs Dainis Keidāns. Viņš
stāsta, ka jaunizveidotā vieta lielā mērā
tapusi, pateicoties pagasta atbalstītājiem.
Lai izveidotu drošu gājēju celiņu un
nostiprinātu upes krastus, bija nepieciešama melnzeme, atsijas un šķembas.
Materiālus nodrošināja pagasta ilggadējais atbalstītājs uzņēmums «Gneiss».
Ieceres īstenošanā piesaistīti arī
projekta līdzekļi un pašvaldības līdzfi-

nansējums. Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja Dace Kaņepone informē, ka
Latvijas Pašvaldību savienības projekta
«Pašvaldību lielie darbi parkos Latvijas
simtgadei» gaitā atpūtas vietā izveidoti

divi koka soli laivu veidolā, lai filozofiski atpūtniekiem atgādinātu par agrāko
laivu un kuģu kustību Lielupē. No projekta līdzekļiem koku soliem atvēlēti
500 eiro, to izgatavošanā finansējumu
ieguldīja arī Kalnciema uzņēmums

SIA «WWL Houses».
Bruģēšanas darbus, teritorijas sakopšanu un videokameras uzstādīšanu
Jelgavas novada pašvaldība veica par
saviem budžeta līdzekļiem, tam atvēlot
3800 eiro.

Arī Nākotnē uzstādīti āra trenažieri
Septembra sākumā Glūdas
pagasta Nākotnes ciemā
uzstādīti četri āra trenažieri
– slēpotājs, krūšu trenažieris,
šeikera trenažieris un kardiotrenažieris «Orbitrek».

Glūdas pagasta sporta organizatore
Laura Griestiņa stāsta, ka ideja par
brīvdabas trenažieriem radās, novērojot cilvēku dzīves ritmu un aktīva
dzīvesveida lomu tajā. «Arvien biežāk
veselīga un sportiska dzīvesveida aktualizēšana tiek novērtēta tikai tad,
kad jau ir radušās pamatīgas veselības
problēmas. Īstenojot ideju par brīvdabas
trenažieru uzstādīšanu, iedzīvotāji tiek
vairāk ieinteresēti parūpēties par savu
veselību. Āra trenažieri ir piemēroti
visām vecuma grupām un cilvēkiem ar
dažādiem fiziskās sagatavotības līme-

ņiem,» viņa skaidro.
L.Griestiņa norāda, ka par trenažieriem ir liela interese gan jauniešiem,
gan senioriem, gan pieaugušajiem.
Šobrīd pieprasītākais ir slēpotājs, jo to
var izmantot divas personas vienlaicīgi.

Turklāt tas ir universāls trenažieris, jo
tiek trenētas vairākas muskuļu grupas,
piemēram, sirds, kājas, roku, krūšu, plecu un muguras muskulatūra. Trenažieri
izvietoti daudzdzīvokļu māju pagalmā
blakus rotaļu laukumam, un aprīko-

jums pieejams ikvienam iedzīvotājam,
kuram ir vēlme sākt piekopt veselīgu
dzīvesveidu un iesaistīties fiziskās aktivitātēs. Iedzīvotāji ar trenažieriem tika
iepazīstināti Veselības nedēļas laikā,
pārrunājot drošības aspektus un demonstrējot veidus, kā trenažierus lietot.
«Šādi paraugdemonstrējumi un informatīvi pasākumi iedzīvotājiem atkārtoti
tiks rīkoti pēc ziemas perioda un pirms
vasaras sākuma,» norāda L.Griestiņa.
Trenažieri iegādāti un uzstādīti par
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējumu Jelgavas
novada pašvaldībai, pamatojoties uz
likuma «Par valsts budžetu 2017. gadam» 14. pielikumu – 3624 eiro piešķirti
ieceres «Āra trenažieru iekārtu iegāde
un uzstādīšana Jelgavas novada Glūdas
ciematā» realizēšanai (vienošanās Nr.526/MPP/2017-098).

Saņem atbalstu novadpētniecībai
Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi valsts mērķdotāciju portatīvā datora
un atmiņas diska iegādei
Ūziņu bibliotēkā – tehnika
nepieciešama novadpētniecības materiālu apstrādei
un saglabāšanai. Aparatūra bibliotēkā nonākusi
šovasar.
2016. gada septembrī Ūziņu bibliotēkas vadītāja Gunita Kulmane izstrādāja projektu «Tehniskā nodrošinājuma
iegāde Ūziņu bibliotēkai – Ūziņu un
tuvējās apkārtnes kultūras, sabiedriskās
un saimnieciskās dzīves vēstures izpētes
nodrošināšanai». Tā realizēšanai tika
piešķirta valsts mērķdotācija 1500 eiro
(vienošanās Nr.5-26/MPP/2017-101).
Augustā bibliotēka saņēma portatīvo
datoru un cieto ārējo disku četru terabaitu apjomā. «Novadpētniecības darbam
veltu brīvo laiku, kā arī tikai personīgos
līdzekļus un tehnisko aprīkojumu. Jaunā
tehnika būs liels atbalsts šim darbam,
arī iegūtie dati nu būs drošībā,» norāda

G.Kulmane. Viņa stāsta, ka pirms pāris pētot dzimtas un uzmeklējot radiniekus,
gadiem, sabojājoties zibatmiņai, zaudē- Ūziņu kapos ir atsāktas kopt gandrīz 20
jusi vairāku mēnešu darbu.
kapavietas. 2015. gada nogalē, dodoties
Daudzu gadu garumā intensīvi strādā- ekspedīcijā uz slēgtajiem un vairāk nekā
jot, izveidots plašs novadpētniecības krā- 30 gadus nekoptajiem Ceplīšu kapiem,
jums – vecākais oriģinālais dokuments Ūziņu bibliotēkas vadītāja atrada pabibliotēkā datēts ar 1849. gadu. «Vairāk zīstama kunga sensenus senčus, par
nekā pusotru gadu gandrīz ik nedēļu kuriem viņš nezināja. Rezultātā viņš
apmeklēju Latvijas Valsts vēstures arhīvu viens pats iztīrīja un sakopa visu Ceplīšu
un esmu ieguvukapu teritoriju, bet
No 1. oktobra Ūziņu bibliosi plašas ziņas par
šogad Lielās talkas
tēkai ir mainīts darba laiks.
Ūziņu apkārtni.
laikā viņam pievieTurpmāk bibliotēka strādās
Līdz šim uz arhīvu otrdienās un ceturtdienās no
nojās arī Jēkabnienācās līdzi ņemt pulksten 9 līdz 18. Trešdiena
ku jaunieši. Tāpat
savu datoru vai arī ir Metodiskā diena, kad lasīpirms pāris gadiem
pierakstu klades,
G.Kulmane kopā
tāji netiek apkalpoti.
taču no kladēm
ar Viesturu Rudzīti
informācija ir vēlreiz jāpārraksta, kas un domubiedru grupu brīvajā laikā
ir dubults darbs. Ar atrastajām ziņām pētīja Aspazijas mātes dzimtu (dzejnielabprāt dalos – gandrīz katru nedēļu ces māte dzimusi Ūziņos). Rezultātā
kādam interesentam kaut ko nosūtu izveidots dzimtas koks no apmēram 500
gan Latvijā, gan ārzemēs. Pēdējā gada personām.
laikā dokumenti un fotogrāfijas sūtītas uz
Laba sadarbība novadpētniecības
Šveici, Kanādu, Vāciju, Krieviju,» stāsta jomā jau vairāku gadu garumā G.KulŪziņu bibliotēkas vadītāja.
manei izveidojusies ar otru Zaļenieku
Viņa norāda, ka darbam novadpēt- pagasta novadpētnieci ilggadēju biblioniecības jomā ir arī praktisks labums – tekāri Aritu Liepiņu, kura novadpētnie-

cībai ir veltījusi vairāk nekā 30 gadus un
šo gadu laikā ir savākusi un apkopojusi
ļoti iespaidīgu un apjomīgu novadpētniecības materiālu krājumu – dokumentus,
fotogrāfijas, audio un video failus. Abi
novadpētniecības krājumi drīzumā tiks
apvienoti un ievietoti jaunajā cietajā
diskā.
Darbs pie Ūziņu novadpētniecības
bibliotēkas vadītājai ir sirdslieta. Arī
šobrīd viņa atkārtoti meklē ziņas par
Ūziņu «Jekstiem» – «Jekstu» pļava/līcis
vairākus gadu desmitus bija īpašākā
Ūziņu vieta, kur notika visi brīvdabas
pasākumi – balles, koncerti, aizsargu
mācības, I Ūziņu novada Dziesmu
svētki, Jēkabnieku Aizsargu nodaļas
rīkotie Dziesmu svētki un citi. Zināms,
ka par «Jekstu» Paulu dzimtu iznāks
grāmata, to vācu valodā izdos Peters
Pauls no Bāzeles, kurš 2014. gadā jau
izdeva grāmatu par «Daukšām» un
«Daukšu» Paulu dzimtu. «Būšu pateicīga, ja atsauksies kāds, kura rīcībā ir
kādas senākas fotogrāfijas un informācija par Ūziņiem,» G.Kulmane aicina
sazināties ar viņu tālruni 29420785.

Marija Garne, Svēte
(10.12.1935. – 05.09.2017.)
Irina Haritonova, Glūda
(13.07.1950. – 05.09.2017.)
Viktors Kaļinausks, Platone
(26.11.1963. – 13.09.2017.)
Ona Šimkiene, Sesava
(20.06.1929. – 13.09.2017.)
Andrejs Vanags, Līvbērze
(09.03.1953. – 17.09.2017.)
Andris Upmanis, Līvbērze
(17.09.1956. – 08.09.2017.)

Anna Škarupska, Lielplatone
(15.02.1950. – 20.09.2017.)
Sergejs Markovs,
Lielplatone
(13.01.1957. – 24.09.2017.)
Boriss Baranovs, Zaļenieki
(04.08.1969. – 24.09.2017.)
Tatjana Gusarova,
Platone
(12.03.1930. – 26.09.2017.)
Juris Bušs, Svēte
(04.01.1940. – 28.09.2017.)

No mums aizgājuši...
Santa Kindure, Zaļenieki
(17.01.1973. – 31.08.2017.)
Jekaterina Sproģe, Eleja
(08.01.1927. – 02.09.2017.)
Ivars Gludiņš, Jaunsvirlauka
(06.09.1941. – 02.09.2017.)
Marija Žodziņa, Vilce
(29.11.1935. – 03.09.2017.)
Ēvalds Kalvāns, Glūda
(25.02.1938. – 05.09.2017.)
Gaļina Zeļenkeviča, Jaunsvirlauka
(07.04.1960. – 05.09.2017.)

Igors Dukšta, Eleja
(07.08.1951. – 12.09.2017.)
Pēteris Žuravļovs, Eleja
(06.09.1944. – 13.09.2017.)
Genādijs Prudans, Eleja
(30.08.1928. – 17.09.2017.)
Aleksandrs Samuilovs, Eleja
(24.02.1963. – 17.09.2017.)
Fabijans Koržeņevskis, Kalnciems
(05.04.1931. – 18.09.2017.)
Vilma Baranova, Līvbērze
(23.09.1932. – 18.09.2017.)
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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 pagasta teritorijā rudens noskaņās ar Latvijas ka
rogu vai ciparu 100 priekšplānā. Bildes jāiesūta līdz 1. novembrim pa e-pastu
eva.lejava@jelgavasnovads.lv. Sīkāka informācija pa tālruni 28354093.

Glūdā

 4. oktobrī pulksten 14 – senioru sporta pasākums, veltīts Starptautiskajai
veco ļaužu dienai (saieta namā).
 6. oktobrī pulksten 12 – senioru pēcpusdiena. Dalībai pieteikties pa tālruni
29594204 (Maiga) (Jēkabnieku k/n).
 Līdz 8. oktobrim – izstāde «Sēņu laiks»: viss par sēnēm (Nākotnes k/n).
 18. oktobrī pulksten 16 – degustēsim ražas veltes – lūgums līdzi ņemt
receptes un dažādus konservējumus (saieta namā).
 Aicinām pieteikties amatierteātra, līnijdeju, folkloras un senioru deju
kolektīvā. Informācija pa tālruni 27873309 (Vija).

Jaunsvirlaukā

 No 4. oktobra – Irēnas Nikinenas-Černikas (Rīga) fotogrāfiju izstāde
«Noskaņa». Ieeja – bez maksas (IKSC «Līdumi»).
 9. un 30. oktobrī pulksten 17 – radošā darbnīca bērniem «Zelta rociņas»:
rudens dekori. Dalība – bez maksas. Pieteikties pa tālruni 26955286 (Jeļena
Ankudoviča) («Jaunlīdumos»).
 16. oktobrī pulksten 18 – seminārs neformālā izglītībā «Sevis izzināšana».
Nodarbību vadīs mākslas terapijas speciāliste Kristīna Kode. Ieeja – bez
maksas («Jaunlīdumos»).
 18. oktobrī pulksten 19 – Rīgas teātru aktieru apvienības izrāde komēdija
«Silvija». Lomās: Evija Skulte, Dace Makovska, Aīda Ozoliņa, Ivars Puga,
Voldemārs Šoriņš. Ja nepieciešams transports, pieteikties pie Ilzes pa tālruni
28687981 līdz 13. oktobrim. Ieeja – € 3 (IKSC «Līdumi»).
 Līdz 17. oktobrim – Ērikas Priekules izstāde «Manas fantāzijas» (Dzirnieku
bibliotēkā).

Kalnciemā

 6. oktobrī pulksten 20 – Slampes amatierteātra «Spārni» izrāde: Monika
Zīle «Sunītis un viņa kauliņš». Ieeja – € 3 (Kalnciema k/n).
 28. oktobrī pulksten 18 – pašdarbības kolektīvu sezonas atklāšanas pa
sākums «Kas var dziesmas izdziedāt, kas valodas izrunāt?» (Kalnciema k/n).
 Līdz 14. oktobrim – Marģera Martinsona fotoizstāde «Atvasara» (Kaln
ciema bibliotēkā).

Lielplatonē

 21. oktobrī pulksten 17 – Lielplatones amatierteātra izrādes A.Eglītis
«Spēle ar brāļiem» pirmizrāde. Režisore – Vija Zelmene. Ieeja – bez maksas
(Lielplatones t/n).
 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

 6. oktobrī pulksten 15 – Kartupeļu svētki: radošās darbnīcas, konkurss
«Dārzeņi – rekordisti», zorba bumbas stafetes (pie pagasta pārvaldes).
 21. oktobrī pulksten 21 – balle kopā ar grupu «2 PROmiles» (Līvbērzes
k/n).

Platonē

 4. oktobrī pulksten 9.30 – apvienības «Teātris un ES» izrāde jaunākā
vecuma bērniem «Burunduka TV šovs». Ieeja – bez maksas (Lielvircavas k/n).
 15. oktobrī pulksten 14 – Ērģeļu dienu koncerts. Muzicēs ērģelniece
Larisa Carikova un Baiba Renerte (soprāns). Atbalsta Zemgales plānošanas
reģions (Lielvircavas baznīcā).
 21. oktobrī pulksten 17 – Latgales kultūras dienas Lielvircavā. Baltinavas
novada amatierteātra viesizrāde: «Latgola LV» 9. daļa «Ontans i saime».
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 sadzie
dāšanās koncerts «Ielūdz Platones pagasta vokālā grupa «Savējie»». Pieda
līsies kolektīvi no Jelgavas, Bauskas, Olaines, Suntažu novada. Transports
no Tūjām pulksten 19. Ieeja – bez maksas (Lielvircavas k/n).
 3. novembrī pulksten 14 – Platones pagasta senioru atpūtas sarīkojums
«Gadus tinu kamolā». Lūgums pieteikt dalību pie klātiem galdiņiem un
pašvaldības transportu pa tālruni 26547117 (Rasma) līdz 1. novembrim
(Lielvircavas k/n).		

Sesavā

 21. oktobrī pulksten 15 – Rīgas Dramaturgu teātra izrāde: H.Paukšs
«Samainītie». Ieeja – € 3 pieaugušajiem; € 1,50 – pensionāriem, studen
tiem. Transportu pieteikt līdz 20. oktobrim pa tālruni 27234235 (S.Ārmane)
(Bērvircavas t/n).
 22. oktobrī pulksten 11 – Ērģeļu dienu koncerts. Muzicēs vokālā grupa
«Putni» un ērģelniece Larisa Carjkova (Sesavas baznīcā).
 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).
 Līdz 5. novembrim – Renātes Verpakovskas gleznu izstāde «Tur, laukā»
(Bērvircavas t/n).

Pludmales volejbola
sezona noslēgusies
Spītējot laikapstākļiem – lietum un tikai plus 11 grādiem
–, noslēgusies Valgundes
pludmales volejbola sezona,
noskaidrojot pēdējā posma
Valgundes kausa ieguvējus un sveicot visa turnīra
labākos spēlētājus. Uzslavu
pelnījis Miks Fiļimonovs,
kurš piedalījās visos sešos
Valgundes kausa izcīņas
posmos.
Sacensību organizators Arnis Bergmanis stāsta, ka 2017. gada pludmales
volejbola sezona noslēgta diezgan ekstremālos laikapstākļos. «Tik šausmīgos
laikapstākļos vēl nebija spēlēts. Ārā bija
tikai plus 11 grādi, visu dienu lija, turklāt
tik spēcīgi, ka vienīgā doma bija: ka tikai
kāds nesaslimst ar plaušu karsoni,» stāsta
organizators, piebilstot, ka, pulksten 9
ierodoties sacensību norises vietā, nolēmis atcelt sacensības, izziņojot to sociālos
tīklos, taču tam sekojuši dalībnieku zvani.
«Kārtīgu volejbolistu pat ar mietu no
laukuma neaizdzīsi – ja paredzētas sacensības, laikapstākļi nav šķērslis. Nedaudz
uz vēlāku laiku pārceļot sacensību sākumu, nolēmām, ka mači tomēr notiks,»
tā A.Bergmanis, piebilstot, ka uz pēdējo
posmu ieradās 13 komandas.
Neskatoties uz to, ka visu dienu lija,
neviens dalībnieks nežēlojās, bet alka
uzvarēt katru komandu, kas stājās
pretī. Uzvaru noslēguma posmā izcīnīja
pieredzes bagātākā komanda – Rihards
Vilmanis un Artis Danieks, kuri finālā
pārspēja Nilu Piebalgu un Jāni Solu.
3. vietu izcīnīja Kristaps Sosnarevs un
Dāvids Boļšis. Sieviešu-jauniešu grupā
1. vietu izcīnīja Sindija Bože un Elva
Andersone, 2. vieta Diānai Maļavko
tandēmā ar Miku Fiļimonovu, bet 3.
vieta Līvai Solai un Zanei Leikumai.

Foto: no A.Bergmaņa personīgā arhīva
FOTO: Valgundes kausa izcīņas pludmales volejbolā kopvērtējuma
uzvarētāji: 1. rindā no kreisās – Mikus Laganovskis (labākā komanda
Mix grupā), Diāna Maļavko (3. vieta sieviešu grupā), Kristīne Puniņa
(labākā komanda Mix grupā), 2. rindā no kreisās – Kristaps Sosnarevs
(4. vieta vīriešu grupā), Alvis Ūdris (6. vieta vīriešu grupā), Dāvids
Boļšis (3. vieta vīriešu grupā), Gvido Griestiņš un Sergejs Kozlovs (1.
vieta vīriešu grupā), Miks Fiļimonovs (piedalījās visos sešos posmos).
Apbalvošanā nepiedalījās Matīss Ribkinskis (5. vieta vīriešu grupā),
Baiba Lulle un Gunta Strode (1. vieta sieviešu grupā).
Par apakšējo piespēļu čempionu sacensības, padarot tās interesantākas un
pēdējā posmā kronēts D.Boļšis, kurš spraigākas. Tāpat milzīgs paldies visiem
superfinālā pārspēja L.Solu.
atbalstītājiem – Valgundes sporta hallei,
Pēc sacensībām notika sezonas labāko personīgi Sarmītei Beltei, Valgundes
spēlētāju apbalvošana vīriešu un sieviešu pagasta pārvaldei, personīgi pārvaldes
grupā. Jāpiebilst, ka aizvadītajā sezonā vadītājai Maijai Lasmanei, izglītības,
Valgundes pludmales volejbola lauku- kultūras un sporta centra «Avoti» kolekmos pavisam aizvadītas 10 sacensības, tīvam, Jelgavas novada Sporta centram
kurās piedalījās 156 komandas, kopā un Jelgavas novada pašvaldībai, kā arī
nospēlējot 612 spēles. «Tas ir maz vai vietējiem volejbola entuziastiem, zemvarbūt daudz? Ne jau mums par to nieku saimniecībām «Brasli» (Āboliņu
spriest – par to lai spriež statistiķi, bet tas ģimenei) un «Strautnieki» (Strautnieku
tikai apliecina, ka Valgundē mīl volejbolu ģimenei), kuri atbalsta volejbolu katru
un nekas to nespēs izmainīt,» pārlieci- gadu. A.Bergmanis piebilst, ka jau šonāts A.Bergmanis, sakot paldies visiem mēnes tiks atklāta volejbola nakts turnīru
sportistiem, kas apmeklēja šīs sezonas sezona Valgundes sporta hallē.

Novada koriem jauni vadītāji
Rudens ar pārmaiņām nācis
vairākiem Jelgavas novada
koriem. No senioru kora
«Gaisma» un jauktā kora
«Sidrabe» pelnītā atpūtā
devusies ilggadējā diriģente Zita Kurševa, «Gaismu»
nododot diriģentes Sanitas
Šefleres rokās, kura Olainē
vada vokālo ansambli un
kori, bet «Sidrabē» līdzšinējam diriģentam Guntim
Pavilonam pievienojusies
kormeistare Annija Rencberga. Jauna vadītāja arī
jauktajam korim «Vilce» – to
turpmāk vadīs Mārīte Jonkus un kormeistare Agnese
Neimane.
«Lēmums tiešām ir pārdomāts. Diriģenta darbs nav viegls, nepieciešams gan
fiziskais, gan emocionālais, gan garīgais
spēks, un jutu, ka nu ir gana un pietiek.
Dievs dod zīmes, ka darbs ir padarīts
un laiks pievērsties kam citam,» par
aiziešanu no koriem saka Z.Kurševa,

piebilstot, ka ilgus gadus meklējusi ceļu
pie Dieva un šobrīd nolēmusi laiku veltīt
garīgajām lietām un darbam Jelgavas
katoļu draudzē. «Mans uzdevums būs
kalpot katoļu draudzē, un darba mums
tur tiešām ir daudz,» atzīst Z.Kurševa.
Diriģente uzsver, ka jūt lielu mīlestību
pret dziedātājiem abos koros, jo kopā
pavadīts skaists un ievērojams laika
posms. Jāpiebilst, ka Z.Kurševa tagadējo
«Gaismu», kas iepriekš bija skolotāju koris, sāka vadīt 80. gados, bet ar «Sidrabi»
kopā bija no 1971. gada. «Es jau «Gaismas» koristiem smējos, ka uz jubilejas
koncertu, kas būs 2020. gadā, noteikti
atnākšu un «Pūt, vējiņi» nodiriģēšu,» tā
Z.Kurševa.
Viņas vietā «Gaismas» vadību pārņem S.Šeflere no Olaines, kura ar kori
jau tikusies. «Jelgavas Novada Ziņām»
viņa atzīst, ka pēc pirmās tikšanās sirdī
iezadzies uztraukums. «Esmu pārsteigta
par tik daudz dziedātājiem. Man ir uzticēta liela atbildība – saturēt kolektīvu,
noturēt sasniegto līmeni un tiekties vēl
augstāk. Taču esmu priecīga, jo atmosfēra korī ir kolosāla, un ceru, ka satrau-

kumu mazinās koristu pretimnākšana,»
tā jaunā diriģente. Viņa atzīst, ka kopīgu
plānu ir daudz un viens no tālejošākajiem
– kopā ar «Gaismu» aizbraukt pie kora
draugu kolektīva Dānijā.
Z.Kurševa jaunajai diriģentei novēl
atdot sevi korim, iedegt dzirksteli dziedātājos un lai visiem – kā diriģentam,
tā dziedātājiem – ir gandarījums par
paveikto. «Lai ir saskaņa un dziesma
kopā uzplaukst!» vēl Z.Kurševa.
Z.Kurševa pateicībā par ieguldījumu
kormūzikā saņēma Nacionālā kultūras
centra Atzinības rakstu. Atvadīšanās
pasākumā Jelgavas novada pašvaldība
īpaši sveica arī vecāko kora «Gaisma»
dziedātāju Jāni Blīvi, kurš tikko nosvinēja 90. dzimšanas dienu. Vēl pagājušajā sezonā viņš dziedāja korī un arī pēc
apbalvojuma saņemšanas lepni noteica:
«Tagad es gribētu nodziedāt dziesmu!»
Savukārt līdz ar Z.Kurševas aiziešanu «Sidrabē» līdzšinējam diriģentam
G.Pavilonam pievienojusies kormeistare
A.Rencberga, bet jauktajā korī «Vilce»
Pēteri Vaickovski nomainījusi M.Jonkus,
bet kormeistare ir A.Neimane.

Svētē

Tautas lietišķās mākslas studijai «Nākotne» – 45!

Valgundē

Šomēnes jubileju – 45 gadus – svin Glūdas pagasta
tautas lietišķās mākslas
studija (TLMS) «Nākotne».
21. oktobrī pulksten 12
Nākotnes kultūras namā
studija ielūdz uz svētku sarīkojumu un izstādes «Nākotnes raksti» atklāšanu.

 Līdz 4. oktobrim – izstāde «Lielā oga – ķirbis» (Jēkabnieku k/n).
 Svētes pašdarbības kolektīvi – folkloras kopa «Dālava», vokālais ansamblis
«Nianse», senioru deju kolektīvs «Brūklenājs», vidējās paaudzes deju kolektīvs
«Sānsolis» – jaunajā sezonā aicina jaunus dalībniekus. Sīkāka informācija
pa tālruni 27234198 (Sandra).
 Līdz 15. oktobrim – sadarbībā ar Kanādas vēstniecību Latvijā apskatāma
fotogrāfiju izstāde «Arktikas noslēpumi» (IKSC «Avoti» Mazajā zālē).

Zaļeniekos

 Zaļenieku kultūras nama kolektīvi atsāk darbu un aicina pievienoties
jaunus dalībniekus vidējās paaudzes deju kolektīvam «Lustīgais», senioru
deju kolektīvam «Zaļaisdancis» un sieviešu korim. Tālrunis 29361231.

Vilcē

 14. oktobrī pulksten 18 – Elejas amatierteātra izrāde: V.Pumpure «Kuce».
Ieeja – € 1 (Vilces t/n).
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Tieši ar TLMS «Nākotne» dibināšanu Jelgavas novadā aizsākusies tautas
lietišķās mākslas studiju darbība. «Ja
salīdzinām ar Smilteni, kur studija
nosvinēja jau 70 gadus, mums šis –
45 gadi – ir labs brieduma vecums,»
saka studijas ilggadējā vadītāja Ligita

Ozolniece, kura studiju vada no 2004.
gada. «Es jau tikai šo bagātību esmu
mantojusi no Elzas Strautnieces, kura
bija mana mājturības skolotāja, un
Zentas Gulbes. Paldies viņām,» pieticīgi saka L.Ozolniece, atzīmējot, ka
jubilejas pasākumā ir iecere atskatīties
pagātnē, ieskatīties tagadnē un ielūkoties nākotnē. Proti, jubilejas izstādei no
vietējiem iedzīvotājiem, kuriem bijusi
saistība ar TLMS «Nākotne», sarunāti
agrāk tapušie darbi, kā arī tiks eksponēts jaunākais šobrīd aktīvi strādājošo
dalībnieču veikums.
Šobrīd studijā darbojas 11 kundzes.
Vadītāja spriež, ka dalībnieču vecuma
ziņā šis ir diezgan jauns kolektīvs –

vidēji tāds pats vecums kā studijai.
«Diemžēl jaunieši ar rokdarbiem ir
uz «jūs», taču esmu novērojusi, ka ceļu
uz studiju meklē tie, kuri nav darba
attiecībās, bet vēlas sevi pilnveidot, un
tie, kuri pensijā grib lietderīgi pavadīt
laiku,» vērtē L.Ozolniece.
Viņa norāda, ka dalībnieces nesen beigušas šūt tautiskos Zemgales
kreklus, bet nu ir iecere ķerties klāt
tautisko brunču audumu aušanai.
«Dažas dalībnieces vēlas izveidot savu
tautas tērpu, un tas ir ļoti jauki,» saka
L.Ozolniece, atzīmējot, ka studijai
plānu vēl ir daudz, taču par to, kas
jau paveikts, ikviens aicināts uzzināt
jubilejas pasākumā.

