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Zaļeniekos
būvēs jaunu
kapliču
Jelgavas novada pašvaldības izsludinātajā
konkursā par kapličas
būvniecību Zaļenieku
evaņģēliski luteriskās
baznīcas kapos divu
pretendentu konkurencē
uzvarējusi SIA «Telms».
Uzņēmums jau šogad
paredz ieliet pamatus
jaunajai kapličai, bet
būvdarbi pilnībā tiks
pabeigti nākamā gada
laikā.

Pašvaldība kompensēs
pusdienu sadārdzinājumu

Jelgavas novada dome
augusta sēdē apstiprināja
lēmumprojektu, kas paredz
ar 1. oktobri no pašvaldības
budžeta līdzekļiem daļēji
segt pusdienu naudu jeb
ēdināšanas izdevumus visiem novada pirmsskolas un
pamatskolas audzēkņiem.
Lai bērnu vecākiem kompensētu izdevumu kāpumu,
pašvaldība nodrošinās
līdzmaksājumu, katram
pirmsskolas un pamatskoIzvērtējot prioritāros projektus las skolēnam sedzot 0,50
investīciju plānā un reaģējot uz eiro no kopējām pusdienu
Zaļenieku baznīcas un iedzīvotāju izmaksām.
lūgumu, pašvaldība šogad aktualizējusi ieceri par kapličas būvniecību Zaļeniekos. Kapličas celtniecība pašvaldības investīciju plānā
iekļauta jau vairākus gadus, un,
izvērtējot šogad veicamos darbus
un finanses, nolemts tās būvniecību
sākt šoruden. Kā informē Jelgavas
novada pašvaldības Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja Dace
Kaņepone, izstrādātais tehniskais
projekts paredz kompozicionāli
kapliču būvēt uz dievnama garenass, lai simboliski ass vienotu
dievnama altāri ar kapličas centrālās ieejas daļu.
«Zaļenieku baznīcas kapi ir
sabiedriski nozīmīga vieta, tur ik
gadu notiek luterāņu kapusvētki,
tiek rīkoti svecīšu vakari un atceres
pasākumi. Kopumā mūsu pagasta
teritorijā ir trīs kapsētas, bet kapličas, no kuras cienīgos apstākļos
cilvēkus izvadīt pēdējā gaitā, nav
nevienas. Līdz šim esam izlīdzējušies, kā vien varam, izvadot gan no
baznīcas, gan kaimiņu pašvaldības
kapličas Tērvetē. Ņemot vērā baznīcas lūgumu un apkārtējo iedzīvotāju intereses, pagasta pārvalde
tehniskā projekta izstrādē aktīvi
sāka iesaistīties jau 2014. gadā.
Šogad būvprojekts tika uzlabots
un pabeigts,» skaidro Zaļenieku
pagasta pārvaldes vadītājs Aivars
Brikmanis.
Sertificētās arhitektes Aijas
Ziemeļnieces izstrādātais projekts
paredz, ka ēkas apjoms būs teju 120
kvadrātmetri. Kapličas plānojumā
iekļauta atvadu zāle, palīgtelpa
kapu inventāra novietošanai un noliktava. Arhitektes iecere ir kapliču
būvēt tieši iepretim baznīcai, lai
kompozicionāli tās abas atrastos uz
vienas ass. No baznīcas līdz kapličai iecerēts izveidot arī liepu aleju.
«Sekojot investīciju plānam un
rūpīgi izvērtējot finanšu iespējas,
šogad plānots vien izbūvēt pamatus, savukārt ēkas būvniecību
turpināt un pabeigt nākamgad.
Jāuzsver, ka kapličas būvniecība
sadalīta divās kārtās. Sākotnēji tiks
uzcelta kapliča, bet otrajā kārtā
iecerēti objekta labiekārtošanas
darbi, pie kapličas izveidojot arī
automašīnu stāvlaukumu,» skaidro pašvaldības Attīstības nodaļas
vadītāja Līga Lonerte.
Kopējās būvniecības izmaksas ir
152 697,66 eiro ar PVN.
JNZ

«Līdz ar pārtikas cenu kāpumu nav
iespējams ēdināšanas pakalpojumu
nodrošināt un saglabāt tādā pašā līmenī, kā pirms trīs gadiem apstiprinātajā
iepirkuma rezultātā. Izvērtējot statistikas
datus un sadarbības iespējas ar ēdināšanas uzņēmumiem, Izglītības pārvalde
pārskatījusi nosacījumus ēdināšanas
pakalpojuma nodrošinājumam novada
izglītības iestādēs, akceptējot daļēju
sniegtā pakalpojuma sadārdzinājumu.
Taču, lai jaunais mācību gads ģimenes
nepārsteigtu ar ēdināšanas izmaksu
strauju kāpumu, dome lēma par daļēja
līdzfinansējuma nodrošināšanu – vēlamies, lai cenu kāpums būtu pēc iespējas
mazāk sāpīgs ģimenēm,» skaidro Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa.
Ja līdz šim pašvaldība nodrošināja
pusdienu kompensāciju tikai konkrētām
skolēnu mērķgrupām, tad no oktobra
pašvaldības līdzfinansējums 0,50 eiro
apmērā pienāksies visiem pirmsskolas
un pamatskolas skolēniem. Līdz šim
pusdienas skolēnam izmaksāja vidēji
1,42 eiro – atkarībā no konkrētā ēdinātāja. Pieaugot ēdināšanas maksai, no 1.
oktobra pusdienu cena palielināsies līdz
1,70 eiro. Taču, ņemot vērā pašvaldības
nodrošināto līdzmaksājumu, skolēnam
maksa par pusdienām varētu kļūt pat
mazāka – 1,20 eiro.

FOTO: Svētes pamatskolas 4. klases audzēkņi atzīst,
ka pusdienas skolā viņiem garšo, ēd visa klase, un
daži pat saka, ka skolā mēdz būt garšīgs arī tas, ko
mājās viņi parasti neēd.
Jauno noteikto cenu – 1,70 eiro – pilnā
apmērā pašvaldība kompensēs arī tām
skolēnu grupām, kuras jau līdz šim saņēma brīvpusdienas. Tas attiecas uz piecgadīgajiem un sešgadīgajiem audzēkņiem,
trūcīgo ģimeņu, kā arī audžuģimenēs
un aizbildnībā augošajiem bērniem.
Līdzfinansējuma daļa attieksies arī uz
1.–4. klašu skolēniem, kam pusdienas
1,42 eiro apmērā šobrīd nodrošina valsts.
Lai mazo klašu skolēniem saglabātos
pilnībā apmaksāta ēdināšana, pašvaldība
līdzfinansēs vecākiem starpību 28 centu
apmērā.
Tiesa gan, pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu vecākiem jāapzinās, ka,
neskatoties uz pusdienu kompensāciju,
par pārdesmit centiem pieaugs brokastu
vai launaga izmaksas.

«Varbūt kāds teiks, ka šie 50 centi nav
liela summa, ka līdzfinansējumu varēja
sadalīt citādāk, taču vēlos uzsvērt, ka,
piešķirot šo naudas daudzumu visiem –
ne tikai mazāko klašu bērniem, bet arī
lielākiem skolēniem –, pieaugs iespēja,
ka ēdāju skaits kļūs lielāks un vairāk
bērnu paēdīs siltas pusdienas, kas varētu
būt ieguvums un zināms rentabilitātes
aspekts arī ēdināšanas pakalpojuma
sniedzējiem. Tiesa gan, ģimenes jau
laikus vēlos informēt, ka, visticamāk,
jaunās pusdienu cenas, kas būs spēkā
no oktobra, nemainīgas paliks tikai
līdz gada beigām. Līdz ar nākamā gada
sākumu jārēķinās, ka maksa par ēdināšanu atkal palielināsies, ņemot vērā
valstī noteiktās minimālās darba algas
kāpumu, kas savukārt radīs ietekmi uz

produktu cenām,» tā G.Avotiņa.
Jelgavas novada pašvaldība ēdināšanas izmaksu kompensācijai līdz 2017.
gada beigām kopumā atvēlējusi 60 000
eiro jeb 20 000 eiro katru mēnesi, paredzot šādu sadali uz 2900 audzēkņiem.
Par kārtību, kādā notiks norēķini par
ēdināšanu, jāinteresējas savā izglītības
iestādē.
Savukārt to, cik skolēnu ēdināšana
varētu izmaksāt nākamajā gadā un
kāds līdzmaksājuma apjoms paredzams 2018. gadā, pašvaldība vērtēs
līdz ar nākamā gada budžeta izstrādi,
informē Jelgavas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Dace Kaņepone.
JNZ

Gaida studentu pieteikumus novada pašvaldības stipendijai
Vēl līdz 6. oktobrim pirmkursniekiem ir iespēja
pieteikties Jelgavas novada
pašvaldības stipendijai. Uz
to var pretendēt ikviens
jaunietis, kurš deklarēts Jelgavas novadā un šogad uzsācis studijas 1. kursā kādā
no Latvijas augstskolām.
Jelgavas novada pašvaldība
šādu stipendiju piešķir jau
no 2012. gada, un līdz šim to
saņēmuši 16 jaunieši.
Jelgavas novada pašvaldības Izglītības
pārvaldes galvenais speciālists mūžizglītības jautājumos Jānis Erno skaidro,
ka Latvijas Universitātes fonda administrētās Jelgavas novada pašvaldības
stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt
novada jauniešus izglītības pieejamībai
ikvienā Latvijas augstskolā, veidot Jelgavas novada atpazīstamību Latvijā un
stiprināt jauniešiem piederības izjūtu
savam novadam. Tā paredzēta ikvienam
Jelgavas novada pašvaldībā vismaz vienu
gadu deklarētam 12. klases absolventam,
kurš ir reģistrējies studijām kādā no

Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura
studiju programmā 2017./2018. akadēmiskajā gadā. Stipendijas apjoms vienam
jaunietim ir 1500 eiro akadēmiskajā gadā
– tātad katru mēnesi 150 eiro visa mācību
gada garumā.
Katru mācību gadu stipendija tiek
piešķirta trīs jauniešiem. Lai pretendētu
uz stipendiju, tiks ņemtas vērā jaunieša
sekmes – absolvējot 12. klasi, vidējam
vērtējumam jābūt virs 7,5 ballēm. Tāpat
tiek vērtēta motivācija stipendijas saņemšanai, jaunieša mērķtiecība un ieceres,
aktivitātes vidējās izglītības iegūšanas
laikā. Vienlaikus jaunietim jārēķinās,
ka stipendijas saņemšanas gadījumā
divreiz gadā būs jāatskaitās fondam
par sekmēm, lai komisija izvērtētu, vai
stipendiāts ir tiesīgs arī turpmāk saņemt
stipendiju.
Plašāk iepazīties ar stipendijas noteikumiem un pieteikties tai var tiešsaistē
mājaslapā www.fonds.lv. Piesakoties
stipendijai, mājaslapā augšupjāielādē
aizpildīta fonda noteikta parauga pieteikuma anketa, kurā ietilpst motivācijas
vēstule, fonda noteikta parauga CV
atbilstoši EIROPASS prasībām, reko-

mendācija no vidējās izglītības iestādes
direktora, ārpusskolas vai interešu izglītības iestādes vadītāja vai citas nozares
pārstāvja, kā arī citi dokumenti, kas, pēc

jaunieša domām, varētu palīdzēt, izvērtējot pretendenta pieteikumu.
JNZ
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Pašvaldības policija iegādāsies
dronu
No 1. oktobra Jelgavas
novada Pašvaldības policijas administrācija
būs un apmeklētājus pieņems jaunā vietā – Svētes
pagasta pārvaldes ēkā
Dzirnavu ielā 1, Svētē.
Juridiskā adrese korespondencei paliks nemainīga: Pasta iela 37,
Jelgava, LV-3001.

Ir sācies jaunais mācību
gads, un Jelgavas novada Pašvaldības policijai
tas nozīmē pastiprinātu
dežurēšanu pie izglītības
iestādēm un jauniešu
pulcēšanās vietās. «Pēc
vasaras brīvlaika bērni
un jaunieši vēlas dalīties
iespaidos, un kompānijā
notikumi var attīstīties tā,
kā nevajag, tāpēc mācību
gada sākumā pastiprināti
pievēršam uzmanību tam,
ko pagastos bērni un jaunieši dara pēc stundām,»
norāda Jelgavas novada Pašvaldības policijas
vecākā inspektore Inese
Tarvida.
Dežurēšana pie skolām ir Pašvaldības policijas šābrīža prioritāte – tas
būs aktuāli, kamēr bērni un jaunieši
pieradīs pie jaunās dienas kārtības
un atradīs brīvā laika nodarbes.
Policijas inspektori ir pārliecinājušies – bezmērķīgi klaiņojot bariņos,
rodas dažādas idejas, kas var izvērsties administratīvā vai pat kriminālā
pārkāpumā. Piemēram, septembra
pirmajā nedēļā šāda situācija piedzīvota Elejas pagastā – vairāki 10–13
gadus veci bērni bariņā ar akmeņiem
bija apmētājuši govis. Citi pārkāpumi pirmajās jaunā mācību gada
nedēļās nav konstatēti. «Biežākie
pārkāpumi ir nepilngadīgo smēķēšana un personu, kas nav sasniegušas
16 gadu vecumu, atrašanās ārā pēc
pulksten 22 bez vecāku klātbūtnes.
Pagājušajā mācību gadā Jelgavas
novada pašvaldības Administratīvā
komisija skatīja vairākus jauniešu
pārkāpumus par smēķēšanu un
piemēroja gan audzinoša rakstura,
gan administratīvos sodus, bet šajā
septembrī neviens nepilngadīgs
smēķētājs vēl nav pieķerts. Gribētos
cerēt, ka tas ir mūsu preventīvā darba rezultāts, jo ar bērniem ir daudz
strādāts, skaidrojot smēķēšanas
ietekmi uz veselību, arī ar vecākiem
runājam, atgādinot viņu atbildību,»
tā I.Tarvida.

Pretimnākšanu
izmanto ļaunprātīgi

Rudens sākums ir arī laiks, kad
Pašvaldības policija zemju īpašniekiem atgādina par zāles nopļaušanu,
kas saskaņā ar pašvaldības saisto-

FOTO: «Jau drīzumā tiksim pie bezpilota lidaparāta jeb drona. Tas uzlabos mūsu iespējas un,
piemēram, palīdzēs darbā ar maluzvejniecības un nelikumīgas makšķerēšanas apkarošanu,
nekustamo īpašumu apsekošanā, nomaldījušos vai pazudušu cilvēku meklēšanā,» stāsta Jelgavas novada Pašvaldības policijas vecākā inspektore Inese Tarvida.
šajiem noteikumiem jāizdara līdz
15. septembrim. «Gandrīz katrā
pagastā ir savs Pašvaldības policijas
inspektors, viņš zina savu pagastu
un teritorijas, kam jāpievērš pastiprināta uzmanība. Mūsu mērķis nav
sodīt, bet panākt, lai teritorijas tiktu
sakoptas. Taču grūtības rada īpašnieki, kas atrodas ārzemēs vai dzīvo citā
pašvaldībā: konstatējot pārkāpumu,
vispirms rakstām priekšrakstu, norādot termiņu, līdz kuram tas jānovērš,
bet šie īpašnieki ne priekšrakstu, ne
aicinājumu ierasties pie Pašvaldības
policijas darbinieka paskaidrojuma
sniegšanai nesaņem – vai nu apzināti
pastā neizņemot vēstuli, vai arī nav
sasniedzams. Tad meklējam radus,
draugus, kaimiņus, ar kuru starpniecību varētu viņus sasniegt. Ir arī tādi,
kas, saņemot priekšrakstu, vēršas pie
mums ar lūgumu pagarināt norādīto
termiņu. Tā kā mūsu mērķis nav
sodīt, nākam pretī, bet ir daļa, kas
mūsu pretimnākšanu izmanto ļaunprātīgi, uzskatot: «esmu atzīmējies,
varu atkal gadu neko nedarīt», un
ignorē Pašvaldības policijas prasības,» stāsta I.Tarvida.
Viņa norāda, ka Pašvaldības
policijas darbu ietekmē arī gadalaiki, piemēram, no pavasara līdz
oktobrim pastiprināti tiek kontrolēti
makšķernieki Lielupē, pārbaudot
makšķerēšanas kartes, vai laivas

Pašvaldības policijas inspektori pagastos
Pagasts

Inspektors

Kontaktinformācija

Kalnciems

Normunds
Umbraška

27827808; normunds.umbraska@jelgavasnovads.lv

Glūda

Aldis
Griestiņš

29807366; aldis.griestins@jelgavasnovads.lv

Jaunsvirlauka

Aigars
Bērtulis

26629947; aigars.bertulis@jelgavasnovads.lv

Līvbērze

Ārijs
Ališauskis

27827901; arijs.alisauskis@jelgavasnovads.lv

Platone,
Svēte

Sergejs
Masaļskis

29403203; sergejs.masalskis@jelgavasnovads.lv

Sesava

Jānis
Šimkus

26671431; janis.simkus@jelgavasnovads.lv

Valgunde

Juris Bite

29495818; juris.bite@jelgavasnovads.lv

Vircava

Andrejs
Dimants

29355652; andrejs.dimants@jelgavasnovads.lv

Zaļenieki

Anatolijs
Koteļņikovs

28335641; anatolijs.kotelnikovs@jelgavasnovads.lv

Eleja

Salvis
Alksnis

25433885; salvis.alksnis@jelgavasnovads.lv

Vilce,
Lielplatone

Dainis
20044770; dainis.zemgalnieks@jelgavasnovads.lv
Zemgalnieks

aprīkotas atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām. Martā
Kalnciema dīķī āliņģos tika atrastas
un izņemtas ūdas, bet tas, kas tās
ievietojis, atklāts netika. Savukārt
jūnijā, pirms Jāņiem, Lielupē Jaunsvirlaukas pagastā tika izņemti
nelikumīgi zvejas tīkli un tajos
noķertās zivis palaistas vaļā. Ziemā,
uzsniegot pirmajam sniegam, aktivizējas driftotāji.

Iedzīvotāji uzticas

Viņa norāda, ka šobrīd pilnībā
pietiek ar vienu Pašvaldības policijas
inspektoru pagastā (ir divi izņēmumi, kur uz diviem pagastiem ir viens
inspektors, bet tajos kopējais iedzīvotāju skaits ir tuvu tam kā lielākajos
novada pagastos), turklāt kolēģi cits
citu aizvieto un palīdz viens otram, ja
tas nepieciešams. Tāpat pilnveidota
sadarbība ar Valsts policiju, kam arī
pagastos ir inspektori, un nereti abu
policiju inspektori kopā veic reidus
pagastos, lai novērstu bīstamas situācijas un likumpārkāpumus.
I.Tarvida uzsver, ka Pašvaldības policijas inspektori neatsaka
palīdzību pat tad, ja izsaukums
neatbilst viņu darba profilam – ja
nepieciešams, tiek izsaukta Valsts
policija vai citu institūciju pārstāvji.
Līdz ar to pašvaldības policista
darba joma ir ļoti plaša – sākot ar
nepilngadīgo smēķēšanu, alkohola
lietošanu un klaiņošanu un beidzot
ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējiem, dzērājšoferu ķeršanu, latvāņu
apkarošanu un zādzību izmeklēšanu. Piemēram, septembra sākumā
Līvbērzē aktivizējušies sirotāji pa
mazdārziņiem, kas ne tikai izposta
sējumus un nozog dārzeņus, bet
arī sabojā siltumnīcas. Pašvaldības
policisti kopā ar Valsts policijas
inspektoriem veikuši vairākus reidus – Līvbērzē pagaidām pārkāpēji
nav notverti, bet citos pagastos šādi
pārkāpumi nav konstatēti. «Novada
iedzīvotāji par pārkāpumiem biežāk
vispirms ziņo Pašvaldības policijai, lai gan tā ne vienmēr ir mūsu
kompetence, piemēram, ja nodarīti
materiālie zaudējumi, par to jāziņo
Valsts policijai. Tas liecina, ka iedzīvotāji mums uzticas,» tā Pašvaldības
policijas vecākā inspektore.

Palīdz pastnieki un seniori

Viņa uzsver: tieši tad, ja iedzīvotāji policijai uzticas, viņi ziņo par
pārkāpumiem, sniedz nepieciešamo informāciju, palīdz atrisināt
dažādus jautājumus. Piemēram,
nereti policistiem palīdz pastnieki,
kuri pazīst ne tikai iedzīvotājus, bet

arī suņus un zina, kam kurš suns
pieder – tas ir aktuāli pavasarī, kad
ir suņu laiks. Palīdz arī seniori, kuri
pa dienu ir mājās un bieži kaut ko
pamana, ievēro. «Pašvaldības policijas galvenais uzdevums ir novadā
nodrošināt sabiedrisko kārtību un
drošību iedzīvotājiem, tāpēc vēlētos,
lai iedzīvotāji par notikušo zvanītu
un informētu uzreiz, nevis pēc
nedēļas vai divām, kad bieži vien
gandrīz neko vairs nevar palīdzēt.
Ja informāciju saņemam uzreiz,
varam rīkoties operatīvi, kā arī piesaistīt palīdzību, ja nepieciešams,»
stāsta I.Tarvida. Viņa iedzīvotājus
aicina informēt par notikumiem
sava pagasta policijas inspektoru,
tomēr arī atgādina: Pašvaldības
policija nestrādā 24 stundas diennaktī un inspektors nevar būt klāt
visos notikumos. Šādos gadījumos
jāzvana pa Valsts policijas kopējo
palīdzības tālruni 110 vai Zemgales
reģiona pārvaldes Dežūrdaļai pa
tālruni 63004202, 63004200 – par to
Pašvaldības policijas pārstāvji runā
arī iedzīvotāju sanāksmēs pagastos.

Ne visas problēmas
var atrisināt

I.Tarvida stāsta, ka nereti policisti
ir bezspēcīgi, jo iedzīvotāji neizprot
un pat necenšas izprast likumu un
saistošo noteikumu prasības, kā
arī nerespektē cits citu. Visbiežāk
ar pretestību nākas sastapties gadījumos, kad jaunieši līdz 16 gadu
vecumam vieni atrodas ārā pēc
pulksten 22, īpaši vasarā, un to par
normālu situāciju bieži vien uzskata
arī vecāki – ne vecāki, ne bērni nejūt
robežu, kur iestājas atbildība likuma
priekšā. «Policija nebūs tā, kas katrā
varēs ieaudzināt cieņu un atbildību,
ja ģimenē tas būs palaists garām,»
viņa uzsver.

Sadarbojas arī
ar citiem dienestiem

Pašvaldības policija sadarbojas
arī ar citām pašvaldības un valsts
institūcijām. Visbiežāk nākas doties
vizītēs kopā ar pašvaldības Sociālā
dienesta vai Bāriņtiesas darbiniekiem. «Lielākoties braucam līdzi pie
riska ģimenēm, kurās varētu sagaidīt
vecāku agresiju. Sociālie darbinieki
vai Bāriņtiesas locekļi dara savu
darbu, bet mūsu uzdevums vizītes
laikā ir nepieļaut agresiju. Nereti
šīs ģimenes ar laiku nonāk arī mūsu
redzeslokā jau par dažādiem likumpārkāpumiem, un reizēm šādas
kopīgas vizītes laikā pamanām arī
šos riskus un varam kaut ko darīt,
lai tos novērstu,» stāsta I.Tarvida.

Robežas tuvums laiku pa laikam
nozīmē arī sadarbību ar Robežsardzi. Lielākoties Pašvaldības
policijas inspektori aiztur kravas
transporta līdzekļus, kas brauc pa
vietējas nozīmes grants seguma
ceļiem, pārkāpjot noteiktos masas
ierobežojumus. Pārsvarā tās ir
kravas mašīnas ar Lietuvas numurzīmēm, kas izvēlas apkārtceļus, lai
nav jāpērk vinjete.
Vēl Pašvaldības policija sadarbojas ar Pārtikas un veterināro
dienestu, piemēram, gadījumos,
kad saņemta informācija par mājdzīvniekiem, kas atstāti novārtā,
tiek turēti pie ķēdes, bet netiek
baroti. Bijusi sadarbība arī ar Valsts
meža dienestu, konstatējot zādzības
mežā, nesankcionēti nozāģētus
kokus, sastopot meža dzīvniekus.

Drons ļaus
paplašināt iespējas

Vērtējot pašvaldības policistu
aprīkojumu, I.Tarvida lēš, ka tas
ir atbilstošs un palīdz veikt darba
pienākumus: katram pagasta inspektoram ir dienesta automašīna,
kas aprīkota ar videoreģistratoru,
dienesta tālrunis, fotoaparāts.
Vēl Pašvaldības policijas rīcībā ir
divas laivas, kas tiek izmantotas
malu zvejniecības un neatļautas
makšķerēšanas novēršanai Lielupē
Jelgavas novada teritorijā. Makšķerniekus, kas iecienījuši mazākas
upes, pašvaldības policisti kontrolē,
piekļūstot no krasta. «Pašvaldības
vadība mūs atbalsta, un katru gadu
tiek iegādāts kas jauns. Jau drīzumā, kad būs pabeigta tirgus izpētes
procedūra, tiksim pie bezpilota
lidaparāta jeb drona. Tas uzlabos
mūsu iespējas un, piemēram, palīdzēs darbā ar maluzvejniecības
un nelikumīgas makšķerēšanas
apkarošanu, nekustamo īpašumu
apsekošanā, tā saucamo mazo
pīpmanīšu ķeršanā pie skolām,»
stāsta I.Tarvida. Drons, tāpat kā
laivas, būs piesaistīts konkrētam
Pašvaldības policijas inspektoram,
kurš būs atbildīgs par ierīci un strādās ar to, izbraucot uz pagastiem
-situācijās, kad nepieciešama šāda
veida palīdzība.
Savukārt nākamgad Pašvaldības
policijas budžetā paredzēti līdzekļi
mobilo tālruņu nomaiņai, lai visiem
inspektoriem būtu viedtālruņi – tā
kā policijas automašīnās nav datoru,
tālrunī varēs ieinstalēt nepieciešamo programmatūru un izmantot
darba pienākumu pildīšanā, piemēram, pārbaudīt makšķerēšanas atļaujas, zemūdens medību licences.
I.Tarvida uzskata, ka labie darba
apstākļi ir arī viens no iemesliem,
kāpēc pēdējos gados tikpat kā nav
novērota kadru maiņa – pirms
dažiem gadiem uz ārzemēm strādāt devās Jaunsvirlaukas pagasta
inspektors, bet šovasar Zaļenieku
pagasta inspektors Aivars Brikmanis
kļuva par pagasta pārvaldes vadītāju. Brīvā vakance jau aizpildīta
– kopš 18. septembra Zaļenieku
pagastā par inspektoru strādā līdzšinējais Kalnciema pagasta inspektors
Anatolijs Koteļņikovs, bet Kalnciemā Pašvaldības policijas inspektora
pienākumus sāka pildīt jauns darbinieks – Normunds Umbraška.
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Trešdien, 18. oktobrī
Ceturtdien, 19. oktobrī
Ceturtdien, 19. oktobrī
Ceturtdien, 19. oktobrī
Ceturtdien, 19. oktobrī
Ceturtdien, 19. oktobrī
Pirmdien, 23. oktobrī
Pirmdien, 23. oktobrī
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Otrdien, 24. oktobrī
Trešdien, 25. oktobrī
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Trešdien, 25. oktobrī
Trešdien, 25. oktobrī
Trešdien, 25. oktobrī

Konteinera novietošanas vieta
Ciems
Novietošanas adrese
Nākotne
Atkritumu laukums
Līvbērze
Baložu iela 2
Dorupe
Atkritumu laukums
Dorupe
Individ. māju raj.
Nākotne
Tomsona iela
Zemgale
Upes iela 10/12
Viesturciems
Mežvidi, aut. galapunkts
Viesturciems
Siliņu dīķis
Viesturciems
«Virdzinieku» iebrauktuve
Viesturciems
Viesturi/Straume e-līnija
Bramberģe
Ceļš uz «Auriņiem»
Zaļenieki
Katlumāja
Sesava
Pie Sesavas katlumājas
Bērvircava
Laukumā pie tautas nama
Nākotne
Atkritumu laukums 2
Nākotne
Atkritumu laukums
Līvbērze
Baložu iela 2
Vircava
Katlu iela (katlumāja)
Dorupe
Ūdeles
Kalnciems
Draudzības iela 4
Dorupe
Viesturciems, Tērvete
Vītoliņi
Vītolu iela (veikals «Aibe»)
Nākotne
Tomsona iela
Valgunde
Celtnieku iela 35 (katlumāja)
Zemgale
Upes iela 10/12
Tīreļi
Aiz Tīreļu/Vidus ielas
Viesturciems
Mežvidi, aut. galapunkts
Mežciems
Liepu iela 4
Viesturciems
Siliņu dīķis
Kalnciema skola Māja «Kalnciemi»
Viesturciems
«Virdzinieku» iebrauktuve
Kārniņi
Centrs
Viesturciems
Viesturi/Straume e-līnija
Eleja
Dārza ielas masīvs
Bramberģe
Viesturciems, Birzīte
Mežciems
Ciedru iela laukums
Zaļenieki
Katlumāja
Eleja
Bauskas iela 5
Sesava
Pie Sesavas katlumājas
Jaunsvirlauka
Pie Brāļu kapiem
Bērvircava
Laukumā pie tautas nama
Eleja
Parka ielas dzīv.masīvs
Nākotne
Atkritumu laukums 2
Dzirnieki
Centrs
Līvbērze
Baložu iela 2
Vilce
Austrumu iela 5
Vircava
Katlu iela (katlumāja)
Ziedkalne
Lielmuskuļu ceļš (kūtiņas)
Kalnciems
Draudzības iela 4
Vilce
«Ceļmalas» un «Videnieki»
Vītoliņi
Vītolu iela (veikals «Aibe»)
Dzirnieki
Centrs
Valgunde
Celtnieku iela 35 (katlumāja)
Bandenieki
Pie konteineriem
Tīreļi
Aiz Tīreļu/Vidus ielas
Staļģene
Svirlaukas iela 22
Mežciems
Liepu iela 4
Lielplatone
Lielplatones muižas laukums
Kalnciema skola Māja «Kalnciemi»
Kārniņi
Autobusu galapunkts
Kārniņi
Centrs
Platone
«Atspulgi», Platones pag.
Eleja
Dārza ielas masīvs
Staļģene
Niedru iela
Mežciems
Ciedru iela laukums
Mazlauki
Vidus iela (pie garāžām)
Eleja
Bauskas iela 5
Vecsvirlauka
Stārķu iela 24
Jaunsvirlauka
Pie Brāļu kapiem
Oglaine
Zaļā iela (Oglaine 24)
Eleja
Parka ielas dzīv.masīvs
Svēte
Parka iela
Dzirnieki
Centrs
Lielvircava
Ausekļa iela 28
Vilce
Austrumu iela 5
Jēkabnieki
Straumes iela
Ziedkalne
Lielmuskuļu ceļš
Kapteines
«Ceļmalas» un «Videnieki»
Dzirnieki
Centrs
Bandenieki
Pie konteineriem
Staļģene
Svirlaukas iela 22
Lielplatone
Lielplatones muižas laukums
Kārniņi
Autobusu galapunkts
Platone
«Atspulgi», Platones pag.
Staļģene
Niedru iela
Mazlauki
Vidus iela (pie garāžām)
Vecsvirlauka
Stārķu iela 24
Oglaine
Zaļā iela (Oglaine 24)
Svēte
Parka iela
Lielvircava
Ausekļa iela 28
Jēkabnieki
Straumes iela
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Amatniecības darbnīcas
pielāgos cilvēkiem ar
kustību traucējumiem

FOTO: Kaut arī Abgunstes muižā radošuma rezidenci sāka veidot tikai pirms gada, tā jau
veiksmīgi iekļāvusies mūsu novada kultūras un tūrisma apritē. Augustā ar plašu programmu
tika svinēti Abgunstes muižas svētki.

Augusta domes sēdē
deputāti pieņēma lēmumu par līdzfinansējuma
piešķiršanu biedrībai
«Radošuma meka», kas
ieplānojusi īstenot unikālu projektu Latvijā un
pat Baltijā. Proti, Zaļenieku pagasta Abgunstes
muižā uzstādīs ne tikai
tehniskos palīglīdzekļus, lai cilvēki ar īpašām
vajadzībām varētu ērti
pārvietoties pa muižu,
bet arī amatniecības
darbnīcas muižas telpās
aprīkos ar darbarīkiem
un ierīcēm, kas ļaus
cilvēkiem ar redzes un
kustību traucējumiem nodarboties ar kokapstrādi,
keramiku un tekstilmākslu.
Biedrība «Radošuma meka»
zināmā mērā ir iesācēji Latvijā,
kuri savā apsaimniekotajā īpašumā

– valsts kultūras nozīmes piemineklī Abgunstes muižā – iespēju
darboties atvērtajās amatniecības
darbnīcās piedāvās arī cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām, tajā skaitā
gados vecākiem cilvēkiem. Muižas
ēkas pieejamību plānots panākt ar
vertikālo un mobilo pacēlāju, piemērotām labierīcībām – tualeti un
aprīkotu dušas telpu –, kā arī stāvvietām un celiņiem. Vēl jo svarīgāk,
ka amatniecības darbnīcās cilvēki
ar redzes un kustību traucējumiem
varēs darboties ar speciāli viņiem
piemērotu šūšanas un izšūšanas
mašīnu, kā arī izmantot galda gobelēna un pērļošanas stelles.
«Kopš sākām darboties muižā un
pakāpeniski to atjaunot, mūsu mērķis ir bijis to padarīt pieejamu visai
sabiedrībai neatkarīgi no fiziskās
veselības stāvokļa vai vecuma. Iekļaujošā izglītība, kultūras un aktīvās atpūtas piedāvājumi cilvēkiem
ar funkcionāliem traucējumiem
arvien ir neatrisināts jautājums
tieši sabiedrības iekšienē. Mūsdie-

nu tehnoloģiskie risinājumi ir pārspējuši cilvēku primitīvo vajadzību
robežas, un to ieviešanai praktiskajā dzīvē arvien pieejami jauni
tehnoloģiskie risinājumi. Mūsu
pārliecība ir, ka ēkai vai jebkurai
arhitektoniskai formai, kas atrodas
publiskajā telpā, jābūt publiski
pieejamai ikvienam. Vēl jo vairāk
tad, ja ēkā esošās iestādes darbība
saistīta ar pakalpojumiem,» stāsta
biedrības «Radošuma meka» pārstāve Asnāte Avotniece.
ELFLA projekta kopējās izmaksas – 15 000 eiro, bet pašvaldības
līdzfinansējuma daļa ir 1500 eiro.
«Radošuma meka» par Abgunstes muižas saimniekiem kļuva tikai
pērn, un šobrīd visi spēki tiek veltīti, lai atjaunotu muižas kompleksu
un tur izveidotu Abgunstes radošuma rezidenci, informē Jelgavas
novada pašvaldības Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja Dace
Kaņepone.
JNZ

Meklē atraktīvākos seniorus
Pašvaldības tradicionālajā konkursā, kas
ik gadu rosina zināma
veida sāncensību pagastu iedzīvotāju senioru
vecumā vidū, šogad tiks
titulēts «Atraktīvākais
seniors/atraktīvākā seniore Jelgavas novadā
2017». Pieteikumus var
iesniegt līdz 31. oktobrim, un tos izvērtēs žūrijas komisija, lai galvenos
nominantus paziņotu
gada nogales svinīgajā
pasākumā 1. decembrī.
Katrs – vai tas būtu ģimenes loceklis, radinieks, paziņa, kaimiņš,
vai attāls līdzcilvēks – konkursam
var pieteikt savu kandidātu – cilvēku senioru vecumā, kam atraktivitāte ir personības izteiksmes
veids. Tā var izpausties daudzējādi
– iespējams, cilvēks plēš jokus, ir
anekdošu vācele, ikdienā mēdz
trāpīgi pasmieties par nopietnām
lietām, uzjautrināt bērnus, organizēt pārsteigumus vai tik atraktīvi
ģērbties, ka pārējiem jābrīnās.
Atraktivitāte var būt šī cilvēka
izturēšanās, konkrēta rīcība kādā
situācijā vai arī attieksme un per-

sonības iezīme. Tikpat labi tā var
būt gan aktivitātes sabiedriskajā
dzīvē, gan vaļasprieka veids vai
atbalsts līdzcilvēkiem.
Šogad aprit jau seši gadi, kopš
«Europe Direct» Informācijas
centrs un Jelgavas novada pašvaldība organizē konkursu senioru
sniegtās pieredzes un aktivitātes
atzinībai. Ik gadu konkursa tēma
tiek mainīta, lai akcentētu dažādas
vērtības, kas senioru gados sniedz
dzīves piepildījumu.
«Šo gadu laikā esam iepazinuši un godinājuši gan aktīvākos
seniorus pagastos, gan brīnišķīgus rokdarbniekus un labdarības
akciju dalībniekus. Tāpat esam
meklējuši sirdsmīļos vecvecākus,
kad pieteikumus konkursam gatavoja senioru bērni, mazbērni.
Novadā ir daudz brīnišķīgu cilvēku
– seniori, kas ir aktīvi, ieinteresēti
savos gados apgūt jaunas lietas,
izpalīdzīgi un ārkārtīgi ģimeniski,
uzturot un rūpējoties par kopīgām
emocionālām saitēm savā saimē.
Turpinot aizsākto tradīciju, šoreiz
konkursam aicinām pieteikt tos seniorus, kurus vērojot, satiekot vai
esot viņu kompānijā arvien varam
mazliet pabrīnīties par viņu azartu
un personības valdzinājumu. Ja

kaut reizi esat par kādu cilvēku
nodomājis, ka labprāt gribētu viņa
gados būt ar šādu optimisma devu,
tad droši piesakiet šo personu
konkursam! Tas var būt kaimiņš,
brālēns, draugs, sens cīņu biedrs
vai ģimenes loceklis. Galu galā
pieteikums konkursam var būt
šim cilvēkam arī pārsteiguma pilna
dāvana! Šis konkurss ir viens no
veidiem, kā iedzīvotājiem varam
pateikties par viņu izvēli dzīvot novadā, veidojot ikdienu pilnvērtīgu
un veselīgu,» skaidro Labklājības
pārvaldes vadītāja Ilze Brakmane.
Pieteikumus var iesniegt līdz
31. oktobrim pieteiktā seniora
dzīvesvietas pagasta pārvaldē vai
pa e-pastu inta.savicka@jelgavasnovads.lv. Pieteikumā jābūt
norādītam pieteicēja vārdam,
uzvārdam, dzīvesvietai, tālruņa
numuram, kā arī jābūt precīzi minētam nominētā seniora vārdam,
uzvārdam, dzīvesvietai un tālruņa
numuram.
Katra pagasta pārvalde konkursa finālam izvirzīs savu pretendentu. Plānots, ka svinīgā godināšana
notiks 1. decembrī pulksten 12
Jēkabnieku kultūras namā.
JNZ
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Pasākumi
Glūdā

 29. septembrī pulksten 18 – Lielvārdes Pensionāru biedrības senioru
teātra «Paši» viesizrāde: Mārtiņš
Zīverts «Zelta zeme» (Nākotnes k/n).
 28. septembrī pulksten 13 – tikšanās ar gleznotāju Aldi Feldmani.
Līdz 30. septembrim apskatāma
viņa gleznu izstāde (Nākotnes
bibliotēkā).

Jaunsvirlaukā

 20. septembrī pulksten 18 –
lekcija «Karjeras izaugsmes posmi,
kompetences un iespējas». Lektore
– karjeras speciāliste Anita Rācene
(«Jaunlīdumos»).
 23. septembrī pulksten 18 –
«Līdumiem» – 15 gadu jubileja.
Pasākums divās daļās: 1. daļa –
apsveikumi, pateicības, muzikāli
pārsteigumi un jubilejas kūka. Ieeja
– bez maksas; 2. daļa – dzimšanas
dienas balle pie galdiņiem. Vietas
rezervēt pa t.27231143 (Inese).
Kolektīvu dalībniekiem un dzīvesdraugiem ieeja – bez maksas;
pārējiem – € 2 (IKSC «Līdumi»).
 No 23. septembra – fotoizstāde
««Līdumi» – laiks, cilvēki, pasākumi»
(IKSC «Līdumi»).
 27. septembrī pulksten 8.30
– ekskursija «Apceļosim Bauskas
novada pilis un muižas». Pieteikties
līdz 25. septembrim pa t.26955286
(Jeļena Ankudoviča).
 No 5. oktobra – Irēnas Nikinenas-Černikas fotoizstāde «Noskaņa» (IKSC «Līdumi»).
 Līdz 17. oktobrim – Ērikas Priekules izstāde «Manas fantāzijas»
(Dzirnieku bibliotēkā).

Kalnciema bibliotēkā

 Līdz 14. oktobrim – Marģera
Martinsona fotoizstāde «Atvasara».

Līvbērzē

 Septembrī – izstāde «Es un skola»
(par skolas dzīvi daiļliteratūrā) (Līvbērzes bibliotēkā).
 6. oktobrī pulksten 15 – «Kartupeļu svētki». Radošās darbnīcas,
konkurss «Dārzeņi – rekordisti»,
zorba bumbas stafetes. Aicina pieteikties tirgotājus, t.26574144 (pie
pagasta pārvaldes).

Lielvircavas kultūras namā

 4. oktobrī pulksten 9.30 – apvienības «Teātris un ES» izrāde jaunākā
vecuma bērniem «Burunduka TV
šovs». Informācija pa t.26547117.

Jēkabnieku kultūras namā

 22. septembrī pulksten 21 – balle
ar grupas «Apvedceļš» mazo sastāvu. Ieeja – € 4. Galdiņus rezervēt pa
t.27234198. Ieeja no 18 gadiem.
 No 28. septembra līdz 4. oktobrim – izstāde «Lielā oga – ķirbis».
Iedzīvotāji aicināti piedalīties ar dārzā izaugušo ķirbi, kā arī receptēm.
Ķirbjus pēc izstādes varēs saņemt
atpakaļ. Pieteikties pa t. 27234198
(Sandra).
 Svētes pašdarbības kolektīvi –
folkloras kopa «Dālava», vokālais
ansamblis «Nianse», senioru deju
kolektīvs «Brūklenājs», vidējās paaudzes deju kolektīvs «Sānsolis» –
jaunajā sezonā aicina jaunus dalībniekus. Informācija pa t. 27234198.

Valgundē

 24. septembrī pulksten 14 –
Līvbērzes amatierteātris piedāvā:
D.Butrima «Kaislīgie rododendri»,
režisore D.Granāte. Ieeja pieaugušajiem – € 1,50; bērniem – bez
maksas (IKSC «Avoti»).
 Līdz 10. oktobrim – sadarbībā
ar Kanādas vēstniecību Latvijā
apskatāma fotoizstāde «Arktikas noslēpumi» (IKSC «Avoti» Mazajā zālē).

Vircavā

 No 25. septembra – Jelgavas
Mākslinieku biedrības plenēra darbu izstāde Arvīda Spertāla piemiņai
«Mirklis Vircavā» (Vircavas t/n, Vircavas pagasta pārvaldes Mazajā zālē).
«Jelgavas Novada Ziņas» Metiens – 10 000 eks.
Reģistrācijas apliecības Nr. 000703361
Izdevējs: Jelgavas novada pašvaldība
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001
Tālrunis 63024934, fakss 63022235
e-pasts: zinas@jelgavasnovads.lv
Iespiests: SIA «Poligrāfijas grupa MŪKUSALA»
Iznākšanas datums: 19.09.2017.

NOTIKUMI

Teātra svētki Vircavā
No 29. septembra līdz 1. oktobrim Vircavā notiks lauku
amatierteātru festivāls «Bīne
2017», kas šoreiz aizritēs
ievērojamā scenogrāfa vircavnieka Arvīda Spertāla un
viņa dzīvesbiedres kostīmu
mākslinieces Margas Spertāles zīmē. Trīs dienu laikā
varēs noskatīties desmit
izrādes, tostarp vairākas
pirmizrādes, kā arī skatītāju vērtējumam tiks nodota
filma par Spertālu dzimtu.
Šogad aprit 120 gadi, kopš dzimis
ievērojamais scenogrāfs vircavnieks
A.Spertāls, kurš 20. gadsimta 20.–30.
gados bija Jelgavas Profesionālā teātra
dekorators, pēc kara – arī Akadēmiskā
drāmas (tagad Nacionālā) teātra galvenais mākslinieks un Latvijas Mākslas
akadēmijas Skatuves glezniecības darbnīcas vadītājs. Radot izrāžu scenogrāfijas
un kostīmus Jelgavas teātrī un vēlāk
Nacionālajā teātrī, A.Spertāls kopā ar
dzīvesbiedri M.Spertāli, kas ir pirmā
kostīmu māksliniece Latvijā, ierakstījuši
Latvijas teātra mākslas vēsturē tikai un
vienīgi Spertālu mākslas rokrakstam
piederošas spožas lapaspuses. Viņu abu
radošā darbība, profesionalitāte un inteliģence cēla teātra izrāžu māksliniecisko
līmeni ne tikai vizuāli. «Ņemot vērā šo
aspektu, šogad «Bīne» tiks aizvadīta
Spertālu zīmē. Proti, festivāla laikā esam
iecerējuši arī īpašu piemiņas sarīkojumu,
veltītu Spertāliem, kurā teātra pazinēji
dalīsies atziņās par Spertālu devumu latviešu teātrim. Vēl kāds zīmīgs notikums –
pirmizrādi festivāla laikā piedzīvos filma,
kas veltīta Spertāliem,» stāsta Jelgavas
novada pašvaldības Kultūras pārvaldes
kultūras darba organizatore Nelda Ķi-

FOTO: No 29. septembra līdz 1. oktobrim Vircavā notiks lauku
amatierteātru festivāls «Bīne». Festivālu ar Rūdolfa Blaumaņa lugas
«Pazudušais dēls» pirmizrādi 29. septembrī pulksten 19 atklās Vircavas amatierteātris un režisore Sarmīte Sustrupe (otrā no labās),
kura šomēnes svin nozīmīgu dzīves jubileju.
kute, uzsverot, ka festivāla noslēgumā
arī pirmo reizi tiks pasniegta A.Spertāla
balva par labāko izrādes scenogrāfiju un
M.Spertāles balva par labākajiem teātra
kostīmiem, kuras ieguvējus noteiks trīs
ekspertu komisija – žūrijas komisijas
vadītājs ir Jelgavas novada amatierteātru
virsvadītājs režisors Valdis Lūriņš.
Trīs dienu laikā Vircavā skatītāji varēs
novērtēt desmit dažādu teātru sniegumu,
tostarp pašmāju aktieru no Vircavas,
Bērvircavas, Valgundes un Līvbērzes
amatierteātra. Festivālu ar Rūdolfa
Blaumaņa lugas «Pazudušais dēls»
pirmizrādi atklās vircavnieki. Jāpiebilst,
ka arī Vircavas amatierteātra režisore
Sarmīte Sustrupe šomēnes svin nozīmīgu
dzīves jubileju.
Kultūras pārvaldē atzīst, ka lauku
amatierteātru atsaucība bijusi ļoti liela,
bet, domājot par kapacitāti, izraudzītas

tikai desmit izrādes, kas ekspertiem šķita
interesantākās un, domājams, būs saistošas arī skatītājiem. Jāpiebilst, ka žūrija
apbalvos ne tikai Spertālu balvu, bet arī
oriģinālākās izrādes režijas un labākā
aktierdarba balvas ieguvējus.
Ieeja uz visām izrādēm un atceres
sarīkojumu – bez maksas.
«Jelgavas Novada Ziņas» jau rakstīja,
ka, godinot izcilā novadnieka piemiņu,
Jelgavas novada domes deputāti pēc
A.Spertāla mazdēla mākslinieka Ginta
Strēļa lūguma pavasarī atbalstīja ideju
atjaunot A.Spertāla un viņa sievas
vārdā nosaukto un vairāk nekā pirms
30 gadiem iedibināto apbalvojumu par
izciliem un ievērojamiem sasniegumiem
teātra mākslā. Pirmo atjaunoto Spertālu
balvu saņēma scenogrāfs, pasteļgleznotājs un Latvijas Mākslas akadēmijas
profesors Edvīns Kalnenieks.

Festivāla programma
29. septembrī
• Pulksten 18.30 – festivāla atklāšana (Vircavas t/n).
• Pulksten 19 – Vircavas amatierteātra izrāde: Rūdolfs Blaumanis «Pazudušais dēls», režisore S.Sustrupe (t/n).
30. septembrī
• Pulksten 11 – Bērvircavas amatierteātra izrāde: Antons Čehovs un
Bērvircavas amatierteātra aktieri
«Par lāčiem un krokodiliem», režisore
A.Treija (pagasta pārvaldes zālē).
• Pulksten 12.15 – Saldus Tautas
teātra izrāde: Lauris Gundars, Ansels
Kaugers, Ivo Briedis, Jānis Balodis
«Saules aptumsums», režisore I.Legz
diņa (Vircavas t/n).
• Pulksten 14.20 – Kokneses amatierteātra izrāde: Francis Arnolds,
Ernests Bahs «Traks numurs», režisore
I.Strazdiņa (t/n).
• Pulksten 16 – Brocēnu amatierteātra izrāde: Anna Brigadere «Ilga»,
režisore Z.Strogonova (pagasta
pārvaldes zālē).
• Pulksten 17.30 – Tērvetes amatierteātra izrāde: Elīna Zālīte «Rudens
rozes», režisore Dz.Zimaiša (t/n).
• Pulksten 20 – piemiņas pasākums
latviešu scenogrāfa Arvīda Spertāla
un viņa dzīvesbiedres kostīmu mākslinieces Margas Spertāles daiļradei.
• Pulksten 21.30 – balle amatierteātru kolektīviem.
1. oktobrī
• Pulksten 11 – Ozolnieku amatierteātra izrāde: Džons Bointons Prīstlijs
«Viesnīcas noslēpums», režisore
D.Vilne (t/n).
• Pulksten 14 – Īles amatierteātra
«Tonis» izrāde: Jānis Kļaviņš «Velna
skuķis», režisore R.Adamaite (t/n).
• Pulksten 16 – Valgundes amatierteātra izrāde: Monika Zīle «Laulības treniņu aģentūra», režisore I.Rimša (t/n).
• Pulksten 18.15 – Līvbērzes amatierteātra izrāde: Danuta Butrima
«Kaislīgie rododendri», režisore
D.Granāte (t/n).
• Pulksten 20 – festivāla noslēgums
un balvu pasniegšana (t/n).

Ērģeles šoruden skanēs trijās novada baznīcās
Jau septīto gadu septembrī
un oktobrī notiks rudens
mūzikas festivāls «Zemgales
ērģeles 2017», iedzīvinot
ērģeļmūzikas tradīcijas
Zemgales dievnamos,
kuros atrodas ērģeles. Pieci
koncerti ar dažādu mākslinieku piedalīšanos notiks
arī Zaļenieku, Sesavas un
Lielvircavas baznīcā. Pirmais
izskanēs 24. septembrī pulksten 14 Zaļenieku baznīcā,
kur uzstāsies Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas
godalgotais meiteņu koris
«Vivace» un ērģelniece Ilona
Birģele.
Pasākuma organizatore ērģelniece

Sports

Māra Ansonska stāsta, ka šoruden
gaidāmi kopumā desmit koncerti astoņos Zemgales novada dievnamos. No
tiem pieci – Jelgavas novada Sesavas,
Zaļenieku un Lielvircavas baznīcā,
kuros muzicēs gan Latvijas redzamākie
ērģelnieki, gan arī mūziķi no ārzemēm.
Pirmais koncerts Zaļenieku dievnamā būs svētdien, 24. septembrī, pulksten
14, kas reizē būs arī Vēsturisko ērģeļu
svētku koncerts. Koncertā «Latvija –
ērģeļu zeme» dzirdēsim ērģelnieces
I.Birģeles sniegumu kopā ar Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas meiteņu
kori «Vivace». Koncerta ievadā – ērģeļu
meistara Alvja Melbārža lekcija par vēsturiskajiem instrumentiem – ērģelēm,
bet Jelgavas Mākslas skolas audzēkņi
piedāvās apskatīt izstādi «Klusā daba
ar mūzikas instrumentu».

M.Ansonska stāsta, ka bērnu zīmējumu izstāde ir kopdarbs, kas tapis,
sadarbojoties Jelgavas Mūzikas skolai
ar Jelgavas Mākslas skolu. Projekta
autores ir mākslas pasniedzējas Līga
Valtere un Anete Aizsilniece-Kreicberga. «Darbu pamatā ir ideja par mūzikas
un mūzikas instrumentu attēlošanu
mākslas darbos. Jaunie mākslinieki
pirms zīmēšanas viesojās Mūzikas skolā
un iepazinās ar dažādajiem mūzikas
instrumentiem, to atšķirīgajām skaņām.
Mūzikas pasaule ir tikpat krāsaina un
dažāda kā mākslas pasaule. Bērni savos
darbos attēloja spilgtākās izjūtas, kas
saistās ar mūziku, mēģināja uzburt skaņu toņos un pustoņos,» tā M.Ansonska.
Izstādē apskatāmi vairāk nekā 30 bērnu
vecumā no deviņiem līdz 15 gadiem
gleznojumi, zīmējumi, skices. «Ar šiem

darbiem bērni lieliski atklāj, kā mūzika
un māksla viena otru var iedvesmot un
papildināt,» tā M.Ansonska. Jāpiebilst,
ka pēc koncerta apmeklētājiem tiks
dota iespēja balkonā apskatīt ērģeles
un redzēt ērģelnieka spēli.
Oktobrī – šobrīd gan vēl nav zināmi
precīzi datumi – koncerti notiks arī
Lielvircavas un Sesavas, kā arī vēl viens –
Zaļenieku baznīcā. Uzstāsies mūziķi no
Sanktpēterburgas – Dina Ihina un Deniss Mahaņkovs, vokālā grupa «Putni»
un citi mākslinieki. Precīzi koncertu laiki
oktobrī tiks publicēti festivāla mājaslapā
www.zemgalesergeles.lv.
Rudens mūzikas festivālu «Zemgales
ērģeles 2017» finansiāli atbalsta Jelgavas
novada pašvaldība, Zemgales plānošanas reģions ar Kultūras kapitāla fonda
projekta finansējumu.

Sacensībām bagāta vasara Sporta centra orientieristiem

Aizvadītā vasara bija smags
darba cēliens Jelgavas novada Sporta centra orientieristiem, kas piedalījušies
daudzos čempionātos un
mājās pārveduši dažāda
kaluma medaļas. Vasaras
izskaņā aizvadīts Pasaules
kausa posms orientēšanā, kur V16 grupā mūsu
Rihards Krūmiņš 27 valstu
labāko sportistu konkurencē
izcīnīja 2. vietu.
Orientēšanās trenere Krista Strautniece stāsta, ka šī vasara orientieristiem
bijusi sacensībām bagāta. Aizvadīti vairāki Latvijas kausa posmi, mūsējie piedalījušies Eiropas čempionātā, pārstāvot
Latviju, kā arī Jelgavas novada vārds
ierakstīts Pasaules kausa sacensībās.
Jūnija sākumā Smiltenes novadā notika Latvijas kausa orientēšanās sportā
posms – ikgadējā Mazā balva. Šajās
sacensībās S8 grupā Luīze Plone ieguva
3. vietu, V10 grupā Kevins Švalbe – 1.
vietu, V12 grupā Edvards Krūmiņš – 3.
vietu, V18 grupā Rihards Krūmiņš – 1.
vietu, V20 grupā Aivis Šiliņš – 2. vietu.

Jūlijā Slovākijā bija Eiropas Jauniešu čempionāts orientēšanās sportā,
kurā piedalījās vairāk nekā 30 valstu
komandas. Latvijas jaunatnes izlases sastāvā startēja arī Jelgavas novada Sporta
centra jaunie orientieristi Signe Sirmā
(W18 grupā), R.Krūmiņš (M18) un
Ralfs Eižvertiņš (M16). K.Strautniece
norāda, ka labs starts izdevās R.Krūmiņam, kurš kopā ar komandas biedriem
Frici Spektoru no Rīgas un Ilvaru Cauni
no Smiltenes izcīnīja sudraba medaļu
stafetē M18 grupā. R.Eižvertiņš stafetē
ierindojās 10. vietā, S.Sirmā – 17. vietā.
Individuālajās sacensībās garajā distancē R.Eižvertiņam 39. vieta 100 dalībnieku konkurencē, bet R.Krūmiņam – 32.
vieta 108 dalībnieku konkurencē.
Mūsējie startēja arī Pasaules junioru
čempionātā, kas notika Somijā. Latviju
tajā pārstāvēja deviņi izlases sportisti,
tostarp Jelgavas novada Sporta centra
audzēknis Endijs Titomers. Labākais
rezultāts čempionātā – 7. vieta stafetē,
kur Endijs startēja komandā ar Matīsu
Slikšjāni no Smiltenes un Uldi Upīti no
Carnikavas.
Vasaras vidū Krāslavas novadā dabas
parkā «Daugavas loki» aizvadītas trīs

dienu orientēšanās sacensības «Kāpa».
«Šajās sacensībās laikapstākļi jauniešus nelutināja, jo visas trīs dienas lija,
taču tas netraucēja sacensību norisei.
Neskatoties uz lietaino laiku, jaunieši
cīnījās par godalgotām vietām,» tā
K.Strautniece, atzīmējot, ka trīs dienu
kopvērtējumā W8 grupā L.Plonei 1.
vieta, W10 grupā Ilzei Jumiķei 2. vieta,
W12 grupā Mārai Krūmiņai 1. vieta,
W16 grupā Arletai Apsītei 1. vieta.
Lielākais piedzīvojums un jauna
orientēšanās pieredze jauniešiem
bija brauciens uz Polijas sacensībām
«Limanowa Cup 2017». Tur kalnainā
apvidū tika pavadītas trīs sacensību
dienas, kas lielai daļai jauniešu bija
veiksmīgas, izcīnot iespēju kāpt uz
goda pjedestāla. S10 grupā I.Jumiķe
ieguva 3. vietu, S18 grupā S.Sirmā – 1.
vietu, V10 grupā K.Švalbe – 3. vietu,
V14 grupā Jēkabs Segliņš – 3. vietu,
V16 grupā Artūrs Freimanis – 2. vietu,
V18 grupā R.Krūmiņš – 1. vietu, V20
grupā E.Titomers – 1. vietu, V20 grupā
A.Šiliņš – 2. vietu.
Savukārt pagājušajā mēnesī orientieristiem ar Siguldas kausu atsākās Latvijas kausa sacensības. Kaut arī Jelgavas

novads nebija kupli pārstāvēts, mājās
pārvestas piecas medaļas. S12 grupā
M.Krūmiņa izcīnīja 3. vietu, S18 grupā
S.Sirmā – 1. vietu, V10 grupā K.Švalbe
– 3. vietu, V18 grupā R.Krūmiņš – 1. vietu, V20 grupā E.Titomers – 1. vietu. Bet
augusta vidū sportisti tikās Kocēnos, lai
piedalītos Valmieras čempionātā, kas
reizē bija Latvijas kausa 11. posms. Šīs
sacensības veiksmīgas bija mūsu jaunajiem audzēkņiem: V10 grupā Emīls
Vilkaušs ieguva 2. vietu, bet S12 grupā
M.Krūmiņa izcīnīja 1. vietu.
Bet augusta noslēgumā Cēsīs notika
Pasaules kausa posms, kur pasaules
labākie orientieristi no 27 valstīm sacentās vidējā distancē, stafetē un sprinta
distancē. Latvijas izlases sastāvā bija
arī mūsu S.Sirmā, kas startēja stafešu
komandā. Paralēli Pasaules kausam
notika Latvijas kausa 12. posms: pirmajā dienā Ozolkalna apkārtnē tika
veikta vidējā distance, bet otrajā dienā
– sprinta distance pa Cēsīm. Sacensību
kopvērtējumā 2. vieta R.Krūmiņam
V16 grupā, kas arī ir augstākais rezultāts
mūsu audzēkņiem.
Jāpiebilst, ka sacensību sezona vēl
turpinās.

