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SIA «Jelgavas
novada KU»
mainās rēķinu
apmaksas
kārtība

Godinām stiprās ģimenes!

No 2019. gada 1. janvāra
tiks slēgti atlikušie SIA
«Jelgavas novada KU» norēķinu punkti Kalnciemā,
Elejā, Līvbērzē un Staļģenē, kā arī birojā Jelgavā.
Tas nozīmē, ka par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem – apkuri, ūdeni,
kanalizāciju, dzīvokļa
īri, daudzdzīvokļu māju
pārvaldīšanu un citiem –
vairs nevarēs norēķināties
skaidrā naudā tā kasēs.
Kā skaidro SIA «Jelgavas novada
KU» valdes priekšsēdētāja Antra
Alksne, tie, kuri joprojām vēlēsies
par pakalpojumiem maksāt skaidrā
naudā, to varēs izdarīt VAS «Latvijas pasts» nodaļās vai SIA «Jelgavas
tirgotājs» veikalos.
Šādu lēmumu uzņēmums pieņēmis vairāku apsvērumu dēļ. «Jau
pirms pāris gadiem tika slēgti norēķinu punkti Valgundes, Svētes, Zaļenieku, Platones, Vircavas, Sesavas
un Glūdas pagastā. Arī tad bija bažas, kā iedzīvotāji spēs norēķināties
par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, taču, par laimi, viss izrādījās
vienkārši. Daļa izvēlējās norēķinus,
izmantojot internetbanku, citi – vietējo veikalu pakalpojumus. Būtiski
ir tas, ka skaidras naudas iekasēšanas izmaksas nepārtraukti palielinās, jo ir jāalgo kasieris, jāuztur
attiecīgās informācijas tehnoloģijas
un tīkli, tāpat pieaug prasības gan
datu, gan fiziskajai drošībai, kas
arī prasa ievērojamus resursus. Ja
maksa par skaidras naudas iekasēšanu vēl pirms pāris gadiem puslīdz
sedza tās iekasēšanas izmaksas, tad
šobrīd bilance ir negatīva. Turklāt
tās, kuras nesedz konkrētā pakalpojuma lietotājs, sedz visi pārējie,
izmaksas iekļaujot pakalpojuma
tarifā. Tātad 7000 uzņēmuma klientiem būtu jāapmaksā apmēram 400
klientu vēlme norēķināties skaidrā
naudā. Diemžēl, pat vairākkārt
paaugstinot maksu par skaidras
naudas iekasēšanu, neizdotos segt
arvien pieaugošās skaidras naudas
iekasēšanas izmaksas, piemēram,
tikai kasieru algošanai vien mēnesī
tiek tērēts vairāk nekā 2000 eiro,»
skaidro A.Alksne. Tāpat viņa uzsver,
ka jau vairākus gadus spēkā esošie
normatīvie akti nosaka īpašas prasības kases aparātiem. Ja līdz šim,
cerot, ka Valsts ieņēmumu dienests
apstiprinās tādu kases aparātu lietošanu, kas būtu piemēroti komunālo
pakalpojumu apmaksai un pieslēgti
pie norēķinu sistēmas, tika lietoti
vecie kases aparāti, tad šobrīd ir
skaidrs, ka piemērotu un normatīvajiem aktiem atbilstošu kases
aparātu šādu maksājumu iekasēšanai un administrēšanai pārskatāmā
nākotnē nebūs.
SIA «Jelgavas novada KU» aicina iedzīvotājus ar izpratni uztvert
šādas reformas un turpmāk izvēlēties maksājumus veikt, izmantojot
bezskaidras naudas norēķinus jeb
internetbanku.
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FOTO: Jau devīto reizi mūsu novadā notika stipro ģimeņu godināšanas pasākums. Tajā pagājušās nedēļas nogalē svinīgi
sveikti 20 pāri, kuri kopā nodzīvojuši ilgus gadus: trīs pāri šogad svin Smaragda kāzas (55 gadi), pieci pāri – Zelta kāzas
(50 gadi), viens pāris – Safīra kāzas (45 gadi), četri pāri – Rubīna kāzas (40 gadi), četri pāri – Koraļļu kāzas (35 gadi), viens
pāris – Pērļu kāzas (30 gadi) un divi pāri – Sudrabkāzas (25 gadi). «Ļoti patīkami, ka deviņi no šiem pāriem jau otro reizi piedalās stipro ģimeņu godināšanas pasākumā – arī pirms pieciem gadiem viņi kopīgā pasākumā svinēja apaļu kāzu jubileju,»
stāsta Jelgavas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Anda Strautniece. Tradicionāli svētku reizē katrs pāris
parakstījās Goda grāmatā un kā dāvanu svētkos saņēma ģimenes fotosesiju un fotogrāfijas ģimenes albumam.
Stiprās ģimenes atzīst: «Lai vai tur kas, bet ģimene tevi sapratīs vienmēr.» Tieši to arī laulātie sauc par lielāko ģimenes vērtību – mājas sajūtu, atbalsta plecu, iespēju būt pašam…

Bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem būs lielāks atbalsts
Jelgavas novada domes
deputāti 28. novembra sēdē
apstiprināja lēmumprojektu, kas novada bāreņiem
un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem, kuri
sasnieguši pilngadību, paredz piešķirt jaunu pabalsta
veidu – mājokļa pabalstu –
un dubultot sociālo garantiju
apmēru diviem jau esošiem
pabalstiem.
Arī līdz šim Jelgavas novada pašvaldība bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem, kas sasnieguši
pilngadību, nodrošināja pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra
iegādei un pabalstu ikmēneša izdevumu
segšanai. Turpmāk pašvaldība konkrētajai mērķgrupai nodrošinās vēl vienu
pabalsta veidu – mājokļa pabalstu.
Pabalsts plānots kā kompensācija īres
un komunālo maksājumu izdevumu
segšanai tādā gadījumā, ja pabalsta saņēmējs īrē dzīvesvietu Jelgavas novadā
vai jebkurā citā pašvaldībā. Saistošajos
noteikumos paredzētajā kārtībā pašvaldība ik mēnesi mājokļa pabalstu maksās
pilngadību sasniegušajam bārenim vai
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
Pabalstu piešķirs ar dzīvojamās telpas
lietošanu saistītu izdevumu segšanai.

«Izvirzot kritērijus dzīvokļa pabalsta
apmēram, ņēmām vērā vidējās ar dzīvojamās telpas īri saistītās izmaksas mēnesī
par dzīvojamo telpu 30 kvadrātmetru
platībā – par īri, aukstā ūdens patēriņu,
kanalizāciju, atkritumiem un apkuri neatkarīgi no kurināmā veida. Tas nozīmē,
ka mājokļa pabalsts vienam pilngadību
sasniegušam bārenim mēnesī būs 16
procentu apmērā no valstī noteiktās
minimālās algas jeb 68,80 eiro,» skaidro
Jelgavas novada Labklājības pārvaldes
vadītāja Liene Upeniece.
Līdztekus jauna sociālā pabalsta ieviešanai Labklājības pārvalde rosinājusi
arī palielināt sociālo garantiju apmēru
diviem esošajiem pabalstiem – sadzīves
priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
un ikmēneša izdevumu segšanai.
Šobrīd valstī noteiktais minimālais
pabalsta apmērs sadzīves priekšmetu un
mīkstā inventāra iegādei ir 249,71 eiro.
Paredzēts, ka Jelgavas novada bāreņi
un bez vecāku gādības palikušie bērni,
kas sasnieguši pilngadību, turpmāk šo
pabalstu saņems 500 eiro apmērā. Šis
ir vienreizējs pabalsts, un tas pabalsta
pieprasītājam tiek piešķirts, lai aprīkotu
mājokli ar nepieciešamo sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra minimumu
patstāvīgas dzīves uzsākšanai.
Otrs pabalsta veids, kam paredzēts
palielināt finansējumu, ir pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai. Šobrīd valstī

noteiktais pabalsta apmērs ir pielīdzināts
valstī noteiktajam sociālā nodrošinājuma
pabalsta apmēram, un 2018. gadā tas ir
64,03 eiro. Jelgavas novada pašvaldībā
2019. gadā pabalstu paredzēts noteikt
128,06 eiro. Jānorāda, ka šo pabalstu pieprasītājs var saņemt, ja turpina mācības
valsts akreditētā vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studijas valsts
akreditētā augstskolā vai koledžā. Lai
saņemtu pabalstu, personai trīs reizes
gadā (janvārī, maijā un septembrī)
pašvaldībā jāiesniedz izglītības iestādes
izsniegta izziņa, kas apliecina izglītības
apguvi.
«Mērķgrupa, uz kuru attiecināms
saistošo noteikumu tiesiskais regulējums
2019. gadā, ir 11 bāreņi un bez vecāku

gādības palikušie bērni, kuri nākamgad
sasniegs pilngadību, un deviņi pilngadību sasniegušie bāreņi un bez vecāku
gādības palikušie bērni, kuri jau reģistrēti
pašvaldības palīdzības reģistrā. Vadoties
pēc pieejamajiem datiem un aprēķiniem,
prognozējam, ka izmaiņas un jaunie
saistošie noteikumi no pašvaldības budžeta papildus prasīs 37 724 eiro,» tā
L.Upeniece.
Jāpiebilst, ka saistošie noteikumi
stāsies spēkā, kad būs saņemts Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprinošs atzinums un tie būs
publicēti pašvaldības izdevumā «Jelgavas
Novada Ziņas».

Šogad esam piedzīvojuši bagātīgu gadu – gan notikumos un
pasākumos, kas saistījās ar valsts simtgadi, gan laikapstākļos,
kas dāvāja daudz saules un siltuma. Kā tauta un sabiedrība esam ļoti daudz smēlušies kopības izjūtā un skaistos
iespaidos – lai tas kalpo kā ieguldījums jauniem mērķiem
nākamajam gadam! Mūsdienu cilvēkam pārsvarā pietrūkst
miera un nesteigšanās. Tāpēc, Ziemassvētkus gaidot, vēlu
mieru piedzīvot mājās, ģimenē, starp savējiem. Ja jutīsimies
labi paši savās mājās, tad vēlēsimies katrs izdarīt ko vairāk
arī darbā un sava pagasta un valsts labā!

Laimīgu jauno gadu!
Ziedonis Caune, Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
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Jelgavas novads var lepoties ar izciliem cilvēkiem, kuri ar savu
degsmi, aizrautību un zinātkāri spēj iedvesmot un ieinteresēt.
To apliecina arī tradicionālais pašvaldības konkurss senioriem, un arī šogad titulam «Kultūras mantojuma glabātājs un
popularizētājs Jelgavas novadā 2018» pieteiktie kandidāti ir
cits par citu pārsteidzošāki. Turklāt viņu mūža veikums, kas
sācies vien kā hobijs un sirdij patīkama nodarbe, ir īsta vērtība
ne vien sava pagasta un novada, bet pat visas Latvijas mērogā. Pagājušās nedēļas nogalē pašvaldība sveica 14 mūsu
novada seniorus kultūras mantojuma glabātājus: Janīnu
Cauni no Elejas, Sofiju Daņiļeviču no Glūdas, Saivu Drupu no
Jaunsvirlaukas, Ausmu Freimani no Kalnciema, Juri Čuričevu
no Lielplatones, Moniku Trušeli no Līvbērzes, Jāzepu Ošu no
Platones, Mairitu Dūzi no Sesavas, Broņislavu Dzeni no Svētes,
Kārli Degaini no Valgundes, Rutu Baņģieri no Vilces, Jāni un
Dainuvīti Redbergus no Vircavas un Anitu Reihenbahu no
Zaļeniekiem. Konkurss jau tradicionāli norisinās pēc Europe
Direct Informācijas centra iniciatīvas, atzīmējot Eiropas Kultūras mantojuma gadu.
«Jelgavas Novada Ziņas» iepazīstina ar dažiem no viņiem.

«Jūtos lepna
piederēt Vilcei,
no kuras
cēlušās izcilas
personības»
«Ir labi un atbalstāmi, ka
pētām savus dižkokus, taču
līdztekus kokiem ir jāpēta
arī cilvēki. Ar šādu domu
un cerībām par būtisku
papildinājumu enciklopēdijai «Zemgale» savulaik
sāku Vilces apkaimes ļaužu
apzināšanu, personību izcelšanu. Līdz ar juku laikiem
domas par enciklopēdiju
izčākstēja, taču mans darbs
nekur nav pazudis. Esmu
priecīga zināt, ka nāku no
tās pašas vietas, no kuras
cēlušās izcilas Latvijas personības, un mans personību
apkopojums joprojām daudziem ir interesants,» teic
Ruta Baņģiere no Vilces.
Ilgus gadus nostrādājusi bibliotēkā,
R.Baņģiere šobrīd jau devusies pensijā,
taču viņas darbs, apzinot pagasta izcilos
cilvēkus, aizvien ir liela vērtība. Dati un
stāsti par personībām, kas cēlušās no
Vilces, nozīmīgiem notikumiem, sadzīvi
un kultūru apkopoti 25 biezās mapēs un
glabājas pagasta muzejā. Sadarbībā ar
Sigurdu Rusmani viņas novadpētniecības vākums palīdzēja tapt arī grāmatai
«Zeme starp Rundāli un Tērveti», kurā
ietverts bagāts vēsturiskais materiāls par
Vilces pagastu.
«Bibliotēkā nostrādāju vairāk nekā 20
gadu. Šajā laikā arī aktīvi pētīju novadniekus, un netrūka daudz pārsteidzošu
atklājumu, arī tādi, kas kaut kādā ziņā
manī raisīja un joprojām raisa lepnumu par piederību Vilcei. Man pašai
lielākais atklājums bija, ka no Vilces
nāk Latvijas Universitātes docents un
būvinspektors Mārtiņš Robs, ar kuru
kopā Kārlis Ulmanis ielika Ķeguma
spēkstacijas pamatakmeni un kapsulu ar
vēstījumu nākamajām paaudzēm. Biju
pārsteigta, kad uzzināju, ka no Vilces
cēlies viens no aktīvākajiem valstsvīriem
Bruno Kalniņš, kas iestājās par Latvijas
neatkarības atjaunošanu. Protams, arī
izcilais kontrtenors Sergejs Jēgers un
dvēseliskā dzejniece Māra Misiņa, par
kuru godināšanu vēl nupat lasīju, un
daudzi citi. No Vilces nāk izcilas personības, un esmu lepna tai piederēt,» teic
R.Baņģiere.
Par savu vaļasprieku, kas liek arī prātam būt možam, viņa sauc krustvārdu
mīklu minēšanu. Turklāt viņas pašas
noteikums ir minēt vārdus, izmantojot
vien savas zināšanas, nevis gudras
grāmatas, jo tas lieliski trenē prātu un
atmiņu. Šis vaļasprieks savulaik viņai
palīdzēja izcīnīt titulu «Zemgales pūce»
un galveno balvu – ceļojumu uz Prāgu.
Savukārt par nominēšanu Jelgavas
novada senioru konkursam R.Baņģiere
gan ir pārsteigta – jau krietnus gadus
viņa vairs aktīvi nestrādājot, un nav
šķitis, ka kāds viņas darbu vēl atminas.
Taču nominācija ir patīkama un sniedz
prieku. Tiesa, viņas lielākais prieks ir
pieci bērni un septiņi mazbērni.

45 gadus veidotā dzimtas koka zaros – «Darot mīļu
darbu, sirds
jau vairāk nekā 5800 radu vārdu
«Tas ir niķis, gluži kā slimība, kas neliek mieru. Citi vāc
un kolekcionē krūzītes vai
zilonīšus, es vācu radiniekus, lai iekļautu viņus savas
dzimtas kokā. Kopā ar laulātajiem esam jau 5803 cilvēki, un šķiet, ka tas tiešām
vismaz Latvijā ir lielākais
apkopotais dzimtas koks.
Taču, kā jau dabā iekārtots,
cilvēki dzimst, precas, rada
savus bērnus un mirst, tāpēc
darbs pie dzimtas koka nav
pabeidzams. Gribas ticēt,
ka nu jau vairāk nekā 45
gadus manis veidotais radu
apkopojums būs interesants
arī kādam no maniem pēcgājējiem, kas koku turpinās
kopt un pētīt,» par sava
mūža lielo veikumu teic
Jāzeps Ošs no Platones.
Ar dzimtas pētīšanu J.Ošs aizrāvies
1972. gadā. Tolaik, būdams Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijas Mežsaimniecības fakultātes 2. kursa students, viņš par vēstures lietām īpaši
interesējies neesot, taču viesošanās pie
vecāsmātes kļuvusi teju par atskārsmes
un pagrieziena punktu. «Todien pie
vecmammas biju kopā ar saviem brālēniem. Bijām jaunekļi, kas viens uz otru
raudzījāmies kā līdzīgs uz līdzīgu, kā
puiši, kuriem ir līdzīgas ar tagadni, ne
pagātni saistītas intereses. Taču pēkšņi
atskārtu, ka mēs neesam vienkārši jauni

cilvēki, mēs esam brālēni – radinieki,
kurus vieno kopīgi senči un saknes, vienas asinis! Nemāku sacīt, kādēļ šī doma
mani tik ļoti aizrāva, bet tā nelika mieru,
un sāku pētīt savus senčus, ko neesmu
pārtraucis darīt arī šodien. Es cieši ticu,
ka radniecībai ir nozīme un ir būtiski
zināt, no kurienes nākam, lai drošu soli
būvētu savu nākotni. Tagad ar interesi
gaidu, kā izvērtīsies manas dzimtas
nākamais salidojums – 20. jūlijā tēva
mājās vēlos saaicināt visus radiniekus pa
vectēva (tēva) līniju. Kopā esmu apzinājis 348 cilvēkus, zinu, ka 65 no viņiem ir
aizgājuši, bet 95 cilvēki ir pielaulāti. Cik
būs tādu, kas aicinājumam atsauksies un
vēlēsies satikties – iespējams, satikties
pirmo reizi mūžā –, pagaidām var vien
zīlēt. Taču ticu – būs interesanti,» nākamās vasaras lielo projektu atklāj dzimtas
sakņu izzinātājs. Iepriekš viņš savās tēva
mājās Preiļu pusē organizējis jau divus
dzimtas salidojumus un zina, ka šādi
saieti bez pārsteidzošiem atklājumiem
nemēdz notikt.
Gana daudz piedzīvojumu un pārsteigumu bijis arī garajos gados, kopš
dzimtas koka izpēte sākta. «Mana
dzimtas koka pamats ir datēts ar 1820.
gadiem – ar manu vecvectēvu, trīs viņa
brāļiem un viņu sievām. Ierakstus par
viņiem atradu Latgales pusē baznīcas
grāmatās no laika, kad ļaudīm tikai sāka
piešķirt uzvārdus. Ticiet, tikt pie senajām
baznīcas grāmatām padomju gados,
kad jau doma vien par baznīcu bija
laikmetīgo varu zaimojoša, nebija viegls
uzdevums. Tomēr man tas izdevās, un

dzimtas koka pamats bija likts,» atceras
J.Ošs, kurš ir arī grāmatas «Vienkārša
cilvēka atmiņas» autors.
Viņš akcentē, ka atšķirībā no daudzviet redzamiem dzimtas kokiem, kur
parasti dzimtas pamatlicēju vārdi likti
augšpusē un visi pēcteči izkārtoti apakšā,
viņš savas dzimtas koku apzināti ir būvējis ar saknēm pamatos. «Tikai ar stiprām
saknēm zemē var spēcīgi un kupli augt
uz augšu. Tieši tāds – ar pamatu, kas
nāk no mana vecvectēva, bet zariem
augšup – ir sakuplojis manis veidotais
dzimtas koks. Šobrīd, raugoties uz kuplo
koku, kura zarus un atzarus veido 5803
radinieki, šķiet neticami, ka tikai no
četrām ģimenēm ir izaugusi tik bagātīga
saime, kas turpina augt arī šobrīd. Ceru,
ka manis pētīto dzimtas koku vēlāk kāds
no pēcgājējiem vēlēsies turpināt kopt
un bagātināt ar jauniem ierakstiem,» tā
J.Ošs, kuru par neatlaidīgo dzimtas sakņu izzināšanu un apkopošanu Jelgavas
novada pašvaldības senioru konkursam
izvirzījusi viņa kundze.
Seniors vien piebilst, ka dzimtas
koka apzināšana un veidošana bijis
viņa sirdsdarbs un tas īstenots paralēli
darbam, kas saistīts ar mežu un zemi.
Ilgus gadus kungs bijis meliorācijas speciālists akadēmijas mācību un pētījumu
saimniecībā «Jelgava», pūtēju orķestra
dalībnieks, kā arī Dabas un pieminekļu
aizsardzības biedrības vadītājs. Latvijai atgūstot neatkarību, J.Ošs bijis
arī Platones pagasta vecākais un līdz
pat šodienai ir sertificēts meliorācijas
speciālists.

«Līdz ar seniora statusu darbīgums
un radošums nekur nepazūd!»
«Uzzinot, ka esmu izvirzīta senioru konkursam, patiesi samulsu. Nodzīvoti vien 56 gadi, es joprojām aktīvi strādāju,
īstenoju apstiprinātos projektus, un domas raisās pie vēl
jaunu radīšanas, dzīve kūsā, un šķiet patiesi savādi, ka esmu
pieteikta senioru konkursam. Taču, apsēžoties un godīgi
padomājot, saprotu – taisnība ievērota pēc visiem noteikumiem. Esmu omīte četriem brīnišķīgiem mazbērniem, turklāt
arī pati, organizējot pasākumus, norādu, ka pie senioriem
pieskaitāmas 55 gadu slieksni sasniegušas dāmas un kungi.
Tā nu apmulsusi, bet pagodināta pieņemu šo nomināciju.
Galu galā arī šis konkurss apliecina, ka seniora statuss nebūt
nav sinonīms pasivitātei, drūmumam vai radošuma apsīkumam,» teic Saiva Drupa, kas daudz pētījusi Jaunsvirlaukas
pagasta vēsturi, bet papildu prieku un gandarījumu rod,
izstrādājot glītus ādas vākus, rotas un jostas.
Dzimusi Kurzemē, S.Drupa sevi
uzskata par zemgalieti, kas nu jau 35
gadus dzīvo Jaunsvirlaukas pagastā.
Lielāko darba mūža daļu viņa aizvadījusi, strādājot par veterinārārsti. Tas
bijis mīlēts darbs, kas sniedzis arī prieku un gandarījumu, tomēr šobrīd viņa
atzīst, ka dzīves līkloči viņu aizvien
likuši situācijās, kurās vairāk sanācis
strādāt ar cilvēkiem, un to ar prieku
viņa dara arī tagad, būdama pagasta
Tūrisma informācijas punkta vadītāja.
Darbs tūrisma jomā viņu mudinājis
arī izzināt sava pagasta vēsturi, kas
joprojām pārsteidz un aizrauj.
«Sākot strādāt tūrisma jomā, apmeklētājiem aizvien vēlējos sniegt

neparastus un interesantus stāstus.
Pie tādiem var tikt vien pētot, bet,
jo vairāk pēta, jo neparastākas lietas
atklājas, un izzināšanai nekad nav
gala,» stāsta Saiva, kura daudz enerģijas veltījusi, apkopojot vēstures
faktus par pagastu, Staļģenes muižas
izcelsmi, par latvisko dzīvesziņu un
senču atstāto kultūras mantojumu.
Pilnveidojot sevi, viņa pabeigusi arī
gidu kursus un strādājusi pie ieceres
Staļģenes muižā izveidot novadpētniecības muzeju, kas pagaidām gan
realizēta ekspozīcijas veidā.
Saiva ir arī aktīva folkloras kopas
«Liepāre» dalībniece un ar godu nēsā
Zemgales tautastērpu. Papildus tam

viņa vadījusi sieviešu klubiņu, bijusi
pensionāru kluba vadītāja. Kundze izmanto katru iespēju kursos gūt jaunas
iemaņas, un tieši pēc vieniem šādiem
kursiem viņa atradusi arī savu sirdsdarbu un vaļasprieku – ādas apstrādi.
«Ar atvērtu prātu tveru katru
iespēju apgūt ko jaunu. Tā manā
ceļā gadījās ādas apstrādes kursi, kas
deva jaunas prasmes un brīnišķīgu
vaļasprieku. Ar baudu darinu ādas
vākos sietus plānotājus, atsauksmju
grāmatas, rokassprādzes un jostas.
Katrai vissmalkākajai detaļai veltu
labas domas, kad pēc jaunā pāra
pasūtījuma darinu viņu kopīgās dzīves pirmo fotoalbumu. Tas ir smalks
darbs, kas sniedz prieku. Vēlos, lai
prieku un papildu aizsardzību katra
no manis darinātajām lietām nes arī
tās nākamajam īpašniekam, tādēļ
bieži savos darbos iestrādāju latvju
spēka zīmes – ticu, ka tās sniedz spēku un aizsardzību,» saka Saiva, kura
savus darinātos ādas izstrādājumus
labprāt veido arī pēc individuāliem
pasūtījumiem.
Lepojoties ar piederību Zemgalei,
Saiva izgatavojusi arī ādas izstrādājumu sēriju Jelgavas novada pašvaldības
krāsās ar vēlējumu, lai Laima dod
svētību, Zalktis nes gudrību, bet Jumis
vairo turību!

gavilē, un prieks
apņem arī
līdzās esošos»
«Sēžot pie stellēm, musturā
liekot diedziņu pie diedziņa
un redzot, kā veidojas ar mīlestību un spēka zīmēm pildītais veselums, sirds gavilē! Un
tad vēl prieks no satikšanās
ar savām meitenēm pie kafijas tases. Dejošana, sportošana un rosīšanās tik ļoti
piepilda dienu, ka kaut kādas
vecuma kaites nevar sevi
izpaust! Nav taču man vaļas
tagad gulšņāt un skaitīt, kur
kas atkal sāk vilkt vai sāpēt!
Jāiet uz priekšu ar smaidu,
jābūt aktīvai, tad arī dzīve būs
priecīga,» enerģiski teic Sofija
Daņiļeviča no Glūdas.

Dzimusi Latgalē, Krāslavas pusē, uz
Zemgali Sofiju atveda mīlestība un nākamais vīrs. Viņa ar siltumu atminas, kā
bērnībā vērojusi savu mammu sēžam pie
stellēm un aužam. Arī pašai visu mūžu
patikuši rokdarbi – adīšana, tamborēšana, mezglošana –, taču ar pilnu sparu
viņa rokdarbiem nodevusies pēc aktīvā
darba mūža. Tagad viņas lielākā aizraušanās ir aušana, kas ļaujot radīt skaistas
lietas, turklāt mudina izkustēties. Tiesa,
kustību Sofija radusi arī sportošanā un
dejošanā kolektīvā «Sens, tik sens», un
vēl viņai pietiek laika dzejas rindiņu
radīšanai.
«Šis man bijis ļoti aktīvs un krāsains
gads – izdevās daudz sportot, doties
nūjotāju pārgājienos un krietni kustēties, tomēr mana sirdslieta ir stelles un
aušana. Ir gluži vienalga, vai rezultātā
top lakats, sega, dvielis, paklājs, josta vai
vēl kas: ja mans darbs patīk vēl kādam,
saņemu dubultu siltumu,» atzīst S.Daņiļeviča, kura uz stellēm darina īstus
meistardarbus kā no lina un vilnas, tā
citiem diegiem, kas tiek papildināti arī ar
krāsainām lupatiņām un trušu ādiņām.
Bērni – brīnišķīgs dēls un meita –, kā
arī mazbērni jau pieraduši, ka daudzi
viņas radītie rokdarbi tiek saņemti kā
dāvana godos, taču ir arī meistardarbi,
kas kopā ar citiem Glūdas pagasta tautas
lietišķās mākslas studijas «Nākotne»
dalībnieku darbiem tiek eksponēti izstādēs. Šogad rokdarbus plašāka publika
varēja novērtēt arī Rīgā Dziesmu un deju
svētku tautas lietišķās mākslas izstādēs.
«Cilvēkam ir jāmeklē prieka avots,
jāmeklē tās lietiņas, kas iededz sirdī
dzirksteli un neļauj rimties. Varētu jau es
arī gulšņāt un ļauties visām tām kaitēm,
kas grib mākties virsū. Droši, ka šādā
veidā katru dienu atklātu aizvien jaunas
sāpes, par ko sūkstīties. Bet vai tad tā
es justos labāk?! Nē! Prieks ir kustībā,
prieks ir skaistu lietu radīšanā, sarunās
ar domubiedriem un draugiem. Tas arī
mani dzen uz priekšu,» teic Sofija.
Šogad atzīmējusi savu 80. jubileju,
viņa ar lepnumu atklāj, ka joprojām no
mājām uz ciema centra veikalu dodas ar
divriteni, bet visā kundzes teiktajā skan
možums un dzīvesprieks, ko sevī atrast
viņa vēl ikvienam.

ZIŅAS

Zemkopības ministrijas Atzinības
raksts – Mirdzai Feldmanei
Valsts svētku laikā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
apbalvoja nozares pārstāvjus – lauksaimniekus,
ekspertus, zinātniekus,
mācībspēkus un valsts
pārvaldes darbiniekus – par
sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē, zivsaimniecībā un pārtikas aprites
nodrošināšanā, pasniedzot
Zemkopības ministrijas
(ZM) medaļu «Par centību», ZM Atzinības rakstu
un Zivju fonda Atzinības
rakstu. Viena no godinātajām personām bija Latvijas
Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) valdes
priekšsēdētāja vietniece
Mirdza Feldmane.
ZM Atzinības rakstu M.Feldmane
saņēma par kooperācijas un uzņēmējdarbības veicināšanu laukos, apdzīvotības un darba nodrošināšanu, sekmējot
lauksaimnieku stabilitāti, modernizāciju
un attīstību. M.Feldmane kā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības «Pienupīte» vadītāja ir LLKA
biedre un LLKA valdes priekšsēdētāja
vietniece, kā arī aktīva asociācijas piena
nozares darba grupas vadītāja, kas
iesaistās tieši mazo un vidējo piena ražotāju interešu un to
izaugsmes iespēju
aizstāvēšanā, kā
dēļ savulaik kopā
ar citu lauksaimnieku nevalstisko
organizāciju pārstāvjiem ir devusies piketēt arī uz
Briseli.
Kooperatīvs

«Pienupīte» Jelgavas novada Līvbērzes
pagastā reģistrēts 2009. gadā, tolaik apvienojoties 47 Zemgales piensaimnieku
saimniecībām. Darbības laikā tas ir
sekmīgi attīstījies, kāpinot gan savu apgrozījumu, gan palielinot biedru skaitu,
un šobrīd apvieno teju 70 saimniecības
no Bauskas, Jelgavas, Iecavas, Rundāles,
Tērvetes un Dobeles novada.
Ņemot vērā daudzo kooperatīvu
sadarbību, ik dienu ir iespējams nodot
vairāk piena un saņemt augstāku cenu,
kā rezultātā vairāk var samaksāt pašam
darba darītājam – zemniekam, tādējādi
veicinot kopējo lauku ekonomisko
izaugsmi un attīstību.
Lai nākotnē aizvien vairāk paplašinātu kooperācijas ietekmi piena nozarē,
M.Feldmane ir iniciatore un vadītāja
kooperatīvu konsolidācijai jeb apvienošanai, strādājot pie tā sauktās otrās
pakāpes kooperatīva izveides, kurā kā
biedri darbosies apvienotie kooperatīvi.
Tāpat novērtēts viņas ieguldījums
Baltijas valstu kooperācijas veicināšanā,
iesaistoties kopējās sanāksmēs, lai dalītos
pieredzē un attīstītu sadarbību kopējo
interešu aizstāvēšanai Baltijas valstu ietvaros. Kā LLKA pārstāve M.Feldmane
darbojas ZM Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla Konsultatīvajā padomē un
Nacionālajā piena padomē.
JNZ
Foto: no
ZM arhīva

Jelgavas novada pašvaldība
izsola nekustamo īpašumu
Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 24. janvārī pulksten 10 Lielplatones pagasta pārvaldē Alejas ielā 7, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas
novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Grāvmaļi» Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5460 001 0314, kas sastāv
no neapbūvētas zemes vienības 1,73 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5460 001 0319. Izsoles sākumcena – 12 300 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1230 EUR un izsoles
dalības maksa 50 EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada
Īpašuma pārvaldē 3. stāvā, Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa
tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Lielplatones pagasta pārvaldē
ne vēlāk kā līdz 2019. gada 17. janvāra pulksten 17. Izsolāmo objektu var
apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29469223. Izsoles noteikumi publicēti
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 7. februārī pulksten 10 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Piestātnes lauks» Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5456
010 0415, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 17,87 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5456 010 0412. Izsoles sākumcena – 112 800 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda
11 280 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar īpašuma vērtējumu var
iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē 3. stāvā, Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz
Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 4. februāra
pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni
29481067. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 14. janvārī pulksten 13 Glūdas
pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Salvijas» Glūdas
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 005 0022, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 2,75 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 5452 005 0040. Izsoles sākumcena – 15 500 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1550 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar īpašuma vērtējumu var
iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē 3. stāvā, Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz
Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 10. janvāra pulksten
17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 25640976.
Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.

Vides pārraudzības valsts birojs informē,

ka 2018. gada 25. septembrī ir izsniedzis atzinumu par valsts nozīmes
ūdensnotekas Valgundes 1. vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30
pārbūves Jelgavas novada Valgundes pagastā ietekmes uz Eiropas nozīmes
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju («Natura 2000») – dabas parku «Svētes
paliene» – novērtējuma ziņojumu.
Ar ietekmes uz «Natura 2000» novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības
valsts biroja atzinumu var iepazīties Jelgavas novada domē un Valsts vides
dienesta Jelgavas reģionālajā Vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības
valsts birojā Rīgā, Rūpniecības ielā 23, tālrunis 67321173, un biroja interneta tīmekļvietnē www.vpvb.gov.lv.

2018. gada decembris
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Saņem «Latvisko mantojumu»
Latvijas Lauku tūrisma
asociācija 18 lauku tūrisma uzņēmējiem kā pateicību par līdz šim paveikto kultūras mantojuma
kopšanā un daudzināšanā novembrī pasniedza
kultūras zīmi «Latviskais
mantojums». Par skalu
grozu pinumu turēšanu
godā apbalvojumu saņēma Jelgavas novada
Sesavas pagasta amatniece Inta Bendrupa.
Amatniece izgatavo visdažādākos
skalu grozus un pinumus no meln
alkšņa, liepas, priedes un apses, kā
arī piknika grozus, grozus sēņošanai
un ogošanai. Šajā arodā apmācīti
arī ģimenes locekļi, kuri vajadzības
gadījumā labprāt nāk talkā un palīdz
radīt šo paliekošo vērtību. Vispieprasītākais produkts esot sīpolu un
ķiploku groziņi, kurus Inta pati apglezno ar uzrakstiem, augļu un dārzeņu zīmējumiem un latviešu spēka
zīmēm, bet vasarā skalu pinumu
darbnīcā apmeklētāji var ielūkoties
arī grozu tapšanas procesā.
«Apbalvojums man bija liels pārsteigums, un jutos ļoti pagodināta, jo

savu amatu aizsāku pavisam nejauši.
Proti, laikā, kad vēl strādāju Jelgavā
un domāju par papildu ienākumu
iespējām, kādā dienā, dodoties
uz māju pusi, man salūza mašīna.
Apstājos pie saimniecības turpat pagastā, kur kāda ģimene nodarbojas
ar kokapstrādi, un taujāju pēc darba
iespējām. Vārds pa vārdam, un tiku
uzaicināta pīt groziņus, bet pēc mēneša jau pie viņiem strādāju. Ar laiku
sapratu, ka vēlos pamēģināt kaut ko
citādāku, un sāku pīt groziņus arī
pati savās mājās,» stāsta I.Bendrupa.
Jāpiebilst, ka kultūras zīme «Latviskais mantojums» izveidota pēc
Latvijas lauku tūrisma asociācijas

«Lauku ceļotājs» iniciatīvas un
sadarbībā ar Kultūras ministriju
un Latvijas Pašvaldību savienību tā
kopš 2013. gada tiek piešķirta lauku
tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā,
iekļauj mūsdienu dzīvē un rāda
apmeklētājiem latviskās kultūras un
sadzīves tradicionālās vērtības.
Uzņēmējus, klātesot zīmes saņēmēju draugiem un atbalstītājiem,
sveica kultūras ministre Dace Melbārde, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētāja vietnieks Gints
Kukainis un «Lauku ceļotāja» valdes
priekšsēdētāja Asnāte Ziemele.
JNZ

Atjaunos Valgundes 1. vasaras poldera kanālu
Lai nodrošinātu pietiekamu pretplūdu aizsardzību Valgundes pagasta
teritorijā, nākamgad
1. vasaras polderī, kas
atrodas netālu no Vītoliņu ciema Lielupes labajā
krastā, VSIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» paredzējusi veikt pārtīrīšanas un
pārbūvēšanas darbus.
Tā kā objekta sateces
baseins atrodas Eiropas
nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijā
«Natura 2000» – dabas
parkā «Svētes paliene» –,
projektam veikts ietekmes uz vidi novērtējums.
Jelgavas novada domes
deputāti ar projektu un
tā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kā
arī ekspertu sniegtajiem
atzinumiem iepazinās
novembra domes sēdē un
vienbalsīgi lēma atbalstīt
poldera kanāla tīrīšanu.
VSIA «Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi» Jelgavas sektora vadītāja Filimonija Brigmane
skaidro, ka polderis ir ar aizsargdambjiem norobežota nosusināta
teritorija, kuras hidroloģiskais
režīms tiek regulēts mākslīgi, proti,
notece tiek nodrošināta, izmantojot sūkņu staciju. Kanāla kopējais
garums ir 3,63 kilometri, kanāla
lejtecē atrodas sūkņu stacija ar 400
metru garu krājbaseinu, ūdensnotekā izbūvētas trīs caurtekas un 26
drenu iztekas. Piegulošās platības
apsaimnieko 56 nelielas saimniecības, un polderī izbūvētas segtās
drenāžas meliorācijas sistēmas
apmēram 100 hektāru platībā, bet
apmēram 150 hektāri nosusināti ar
vaļējiem grāvjiem.
Šobrīd kanāla gultne nenodrošina
normālu ūdens noteci, tās šķērsgriezums ir samazinājies. Ūdensnoteka
ekspluatācijas laikā ir aizaugusi ar
augiem, galvenokārt ar kalmēm
un niedrēm, kanāla krasti vietām
ir izskaloti un noslīdējuši, profils
deformējies. Piesērējuma dēļ tiek
traucēta ūdens pietece polderu
sūkņu stacijai, līdz ar to kanālā visu
laiku ir augsts ūdens līmenis un
drenu iztekas atrodas zem ūdens
vai arī zem piesērējuma. Tas nozīmē,
ka drenāža nepilda savas funkcijas
un ar laiku iesaistītās meliorācijas

sistēmas var pārtraukt darboties.
Tāpat arī caurtekas ir sliktā stāvoklī,
nodrupis gala sienu betona nostiprinājums.
Valgundes 1. vasaras poldera kanāla pārbūve pēdējo reizi realizēta
1975. gadā. Šobrīd kanāla pārbūve
jāveic ne tikai tāpēc, lai nodrošinātu
poldera kanālam piegulošo lauksaimniecības zemju nosusināšanu
to ilgtspējīgai izmantošanai, bet arī
lai nodrošinātu dabas parka vērtību
saglabāšanu. Vasaras poldera platības applūst Lielupes palu augstā
ūdens līmeņa laikā. Lai nodrošinātu
noteikto vasaras poldera darbības
režīmu, pēc palu perioda beigām
poldera kanālam netraucēti jānovada poldera platībā uzkrātais ūdens
līdz sūkņu stacijai. Ir jārod līdzsvars
starp teritorijas applūšanu un tās
ilgumu dabas parka teritorijā un
lauksaimniecības zemju racionālu
izmantošanu un ūdens savlaicīgu
novadīšanu.
Jānorāda, ka, veicot kanāla pārtīrīšanu, tiks ņemti vērā un realizēti
pasākumi uz vidi negatīvās ietekmes mazināšanai un novēršanai.
Piemēram, būvdarbi objektā varētu
sākties 2019. gada vasaras vidū, kad
dabā nenotiek putnu ligzdošana un
zivju nārstošana. Lai mazinātu uzduļķojumus, aizsērējuma materiāla
izņemšana paredzama mazūdens
periodā, sākot no ūdensnoteces
lejteces. Tāpat, lai vismaz daļēji

ūdensnotekā būtu iespējams saglabāt esošās zivis, pirms paredzētās
darbības ar sūkņu staciju plānots
pazemināt ūdens līmeni, to pilnībā
nenosusinot. Iecerēts, ka projekts
varētu noslēgties nākamā gada nogalē, skaidro F.Brigmane.
Lai mazinātu iespējamo negatīvo
ietekmi uz dabas parka teritoriju, izstrādātais projekts paredz ūdensnotekas kreisajā krastā izveidot divpusējo darbības meliorācijas sistēmu,
kas vienlaicīgi būs izmantojama, lai
kreisā krasta piegulošajā dabas parka teritorijā saglabātu augstu ūdens
līmeni, bet labā krasta piegulošajās
teritorijās varētu veikt liekā ūdens
novadīšanu. Meliorācijas sistēmas
regulācijas nodrošināšanai tiks ierīkoti četri regulējami aizvara tipa
aizsprosti un septiņi meniķi. Vēl
pārbūves procesa laikā paredzēts
veikt gultnes piesērējuma izņemšanu visā kanāla garumā, izrokot
apmēram 8000 kubikmetrus grunts,
kā arī atjaunot trīs caurtekas un 26
drenu iztekas.
Valgundes 1. poldera kanāla
īpašnieks ir Zemkopības ministrija,
un ūdensnoteka ierīkota 1969. gadā.
VSIA «Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi» projekta realizāciju veiks, piesaistot Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļus 138 400 eiro apmērā.
JNZ

Par VSIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» paredzētās darbības – valsts nozīmes ūdensnotekas
Valgundes 1. vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30
pārbūvi Jelgavas novada Valgundes pagastā – akceptu
Jelgavas novada domes 2018. gada 28. novembra lēmums
(protokols Nr.16, 15.§)
Izskatot VSIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» 2018. gada 24.
oktobra iesniegumu par paredzētās darbības – valsts nozīmes ūdensnotekas
Valgundes 1. vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 pārbūvi Jelgavas novada Valgundes pagastā – akceptu, izvērtējot SIA «AMECO vide»
sagatavoto ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
(«Natura 2000») – dabas parku «Svētes paliene» – novērtējuma ziņojumu
VSIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» paredzētajai darbībai –
valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1. vasaras poldera kanāla posma
pik.00/00-36/30 pārbūvei Jelgavas novada Valgundes pagastā –, Vides
pārraudzības valsts biroja 2018. gada 25. septembra atzinuma Nr.6-01/1
«Par paredzētās darbības – valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.
vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 pārbūve Jelgavas novada
Valgundes pagastā – ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju («Natura 2000») – dabas parku «Svētes paliene» – novērtējuma
ziņojumu» un pamatojoties uz likuma «Par ietekmes uz vidi novērtējumu»
22. panta otro daļu, 23. pantu, Jelgavas novada dome nolemj akceptēt
VSIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» paredzēto darbību –
valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1. vasaras poldera kanāla posma
pik.00/00-36/30 pārbūvi Jelgavas novada Valgundes pagastā.
Lēmums stājas spēkā no brīža, kad tas paziņots adresātam. Lēmumu
saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79. pantu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Jelgavas novada pagastu pārvalžu vadītāji ieskicē mērķus 2019. gadam
Pagasta pārvaldes vadītājs ir kā saimnieks, kurš redz,
kā pagasts attīstās, zina darbus, kas vēl veicami. Tiesa,
pagasta pārvalde var īstenot vien tos attīstības plānus,
ko atbalstījuši Jelgavas novada domes deputāti. Tieši
deputāti, apstiprinot kopējo Jelgavas novada pašvaldības budžetu, lemj, kurš no pagastu pārvalžu iesniegtajiem investīciju pieprasījumiem ir atbalstāms, bet kurš
jāatliek, jo visa novada kontekstā ir steidzamāki darbi.
Gatavojot nākamā gada budžetu, visu pagastu pārvalžu iesniegtie investīciju projekti un pieprasījumi tiek izvērtēti decembrī, un līdz novada budžeta apstiprināšanai nav precīzi iespējams pateikt, kuri no iecerētajiem
darbiem pagastos nākamajā, 2019., gadā tiks īstenoti,
taču katras pagasta pārvaldes vadītājs «Jelgavas Novada Ziņām» atklāj, viņaprāt, nozīmīgākās lietas, kas
būtu jāīsteno pagastā jau tuvākajā laikā.

Līvbērzē grib atjaunot
aizsargdambi un tiltu pār Svēti
Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāja
Ruta Medne stāsta,
ka 2019. gada februārī
tiks atklāts renovētais pagasta kultūras
centrs. «Savas 45. jubilejas gadā kultūras
centrs piedzīvo atdzimšanu – šogad varējām renovēt morāli
un tehniski novecojušo
ēku, sakārtot tās inženierkomunikācijas, kas bija savu laiku
nokalpojušas un kļuva pat bīstamas.
Plānojam, ka 2019. gada februārī novadam, iedzīvotājiem un kolektīviem
ārkārtīgi nozīmīgā ēka renovēta vērs
savas durvis jaunam darba cēlienam,»
tā R.Medne.
Tāpat viņa uzsver, ka nākamajā gadā
Līvbērzē tiks sakārtots gājēju celiņš uz
tirgus laukumu starp Jelgavas un Bērzu
ielu. «Vēsturiski ieklātās betona plāksnes uz celiņa ir faktiski sabrukušas,
turklāt slapjos laikapstākļos celiņu
klāj ūdens, kas gājējiem liek mīt jaunas
takas zālienā. Celiņā ieklājot jaunu
bruģi, šo jautājumu atrisināsim. Ticu,
ka Jelgavas ielā izdosies savest kārtībā
arī apgaismojuma stabus, bet ārstu
praksē varēsim sakārtot grīdu. Taču
papildus šiem darbiem ir arī finansiāli
apjomīgi projekti, kurus esam iekļāvuši
savā investīciju plānā, lai cīnītos par

Elejas pagasta pārvaldes vadītājs
Ingus Zālītis atzīst, ka 2018. gads sākās ar
Jauniešu centra hosteļa izveidi, kā arī iestādēs veikti dažādi remonta un labiekārtošanas darbi. «Zinu, ka iedzīvotāju galvenā
vēlme ir jaunais sporta komplekss, kur
līdztekus sporta zālei būtu peldbaseins
un iespēja organizēt arī starptautiskas
sacensības. No savas puses esam gatavi
darīt maksimumu, lai šo projektu varētu
realizēt, jo tas arī ļautu skolas sporta zāli,
kas tiek izmantota sporta nodarbībām,
pārbūvēt par kultūras namu, kur organizēt pagasta, novada un skolas pasākumus.
Jau šobrīd tiek izstrādāts kultūras nama
tehniskais projekts. Cik daudz no tā visa
nākamajā gadā izdarīsim, šobrīd nevaru
vērtēt, bet zinu, ka par ideju iestāsimies,»
uzsver I.Zālītis.

2019. gadā iecerēta
arī Elejas sākumskolas
teritorijas labiekārtošanas un infrastruktūras
projekta realizācija, kas
ļaus izbūvēt arī bērniem
drošu un piemērotu āra
sporta laukumu. «Tehniskais projekts mums
jau ir – tagad jāgādā,
lai to var realizēt. Domājot par drošību, nākamajā gadā Elejā
vēlamies sākt izstrādāt tehnisko projektu
gājēju un velo celiņa izveidei no Parka
ielas līdz Lietuvas šosejai. Līdzīgi kā citos,
arī šajā projektā paļaujamies ne vien uz
Jelgavas novada pašvaldības, bet arī ES
fondu līdzekļiem,» stāsta I.Zālītis.
Viņš atzīst, ka lielākoties visi pagasta

pārvaldes projekti vērsti uz kvalitatīvu atpūtas vidi un drošību. Pie tādiem pieskaitāma arī iecere nākamajā gadā labiekārtot
skvēru, izbūvējot bērnu rotaļu laukumu
dažādām vecuma grupām. «Izmaksu
ziņā šī ir viena no lētākajām iecerēm, un
ticam, ka to 2019. gadā izdosies īstenot,»
tā Elejas pagasta pārvaldes vadītājs.

Sesavā labiekārtos skolu un ar iedzīvotāju
atbalstu tīrīs muižas parka dīķus

finansējumu. Viens no būtiskākajiem
projektiem ir tilta pār Svēti rekonstrukcija Tušķu ciemā. Jau tagad pār tiltu
drīkst braukt vien vieglās automašīnas
ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām, taču ar
katru dienu situācija tikai pasliktinās,
un tilts var kļūt patiesi bīstams. Ceram,
ka deputāti projektu atbalstīs un nākamajā gadā tilta rekonstrukciju varēsim
sākt. Otrs apjomīgs projekts ir aizsargdambja atjaunošana starp autoceļa un
dzelzceļa tiltu. Šis projekts jau ir saskaņots un nākamajā gadā, izmantojot
dabas resursu nodokļa līdzekļus, tiks
arī realizēts,» stāsta pārvaldes vadītāja.
Tāpat Līvbērzes pagasta pārvalde
iecerējusi vairāku grants seguma ceļu
atjaunošanu, kā arī asfalta virskārtas
atjaunošanu Bērzu un Kooperatīva
ielā. Taču arī šos darbus būs iespējams
veikt, tikai saņemot tiem nepieciešamo
finansējumu.

Zaļeniekos, noslēdzot vienu
rekonstrukcijas projektu,
jau tiek domāts par nākamajiem
Zaļenieku pagasta
pārvaldes vadītājs
Aivars Brikmanis atzīst, ka nākamajā gadā
joprojām būtiski darbi
turpināsies Zaļenieku
Komerciālās un amatniecības vidusskolas
ēku kompleksa restaurācijai, rekonstrukcijai un pielāgošanai
skolas vajadzībām.
«Jau šajā gadā sākām
Zaļās muižas zirgu staļļa rekonstrukciju un pārbūvi par Restaurācijas
namu. Pēc atjaunošanas darbiem
iepriekš neizmantotā muižas ēka kļūs
par modernu un mūsdienīgu mācību
vietu ar atbilstošām laboratorijām un
aprīkojumu. Plānojam, ka Restaurācijas namā sekmīgi varēs īstenot ne vien
profesionālo izglītības programmu,
bet tas būs interesants arī dažādu
restaurācijas uzņēmumu darbinieku
un amatnieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai, semināriem
un līdzīgām aktivitātēm. Esam apņēmušies visus darbus zirgu stallī pabeigt
2019. gadā. Turpat līdzās Zaļās muižas
ēku kompleksā ir arī Līkā māja, ko
plānojam rekonstruēt, lai, piesaistot
papildu audzēkņus, varētu atvērt
jaunu mācību programmu viesmīlības
specialitātē. Gādājot par skolēniem,

Elejā akcentēs sportu, kultūru un aktīvu
dzīvesveidu sakoptā vidē

Sesavas pagasta pārvaldes vadītājs
Staņislavs Matuss atzīst, ka 2019. gadā
iecerēts sākt vai realizēt projektus teju
katrā jomā, tomēr lielākais akcents ir
uz teritorijas labiekārtošanu. «Apjomīgam darbam gatavojamies Bērvircavas
muižas parkā. Tur paredzēts tīrīt dīķus
un izzāģēt bīstamos kokus. Atsevišķu
koku, kurus eksperti ir novērtējuši kā
bīstamus, izzāģēšanai jau ir saņemta
Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja.
Būtiski, ka šos darbus ar savu tehniku
ir gatavi atbalstīt vietējie iedzīvotāji.
Bērvircavā vēlamies izveidot arī bērnu
un jauniešu sporta un atpūtas laukumu
jeb skeitparku. Savukārt Sesavā esam
gatavi realizēt pamatskolas labiekārtošanas projektu, kurš paredz skolas

teritorijas nožogošanu, sporta laukuma
izveidi, kā arī ūdens novadsistēmas
izbūvi, kas no mitruma provocētiem
tālākiem bojājumiem pasargātu ēkas un
esošās halles pamatus. Šiem darbiem jau

notiek projektēšana, un
ticu, ka nākamajā gadā
izdosies īstenot vismaz
kādu no kopējā projekta sadaļām,» stāsta
S.Matuss.
Papildus tam Sesavā
iecerēts izbūvēt apgaismojumu velo un gājēju
celiņam. Tiesa, šie darbi
atkarīgi no tā, kad projekta realizāciju sāks
VAS «Latvenergo».
«Daudzās iecerēs jūtam arī iedzīvotāju
ieinteresētību – viņi ne vien jautā, kad
darbi sāksies, bet arī ir gatavi iesaistīties
projekta realizācijā,» gandarīts ir pārvaldes vadītājs.

Platone, gādājot par vides labiekārtošanu,
akcentu liek uz drošību
Platones pagasta pārvaldes vadītājs
Vladislavs Pogožeļskis uzsver, ka darāmā
2019. gadā netrūks, šobrīd aktuāls vien
jautājums, vai ieceres gūs finansiālu atbalstu. «Pēdējo gadu laikā neatlaidīgi esam
strādājuši pie Lielvircavas muižas un tās
teritorijas labiekārtošanas. Šogad izdevās
noasfaltēt muižas piebraucamo ceļu, ir
izdevies atjaunot arī atsevišķas muižas
telpas, un nākamajā gadā teritorijas labiekārtošanu vēlamies turpināt. Papildus tam
gribam realizēt Platones skolas teritorijas
labiekārtošanas projektu, kas ļautu savest
kartībā drenāžu un izbūvēt sporta laukumu – tad bērniem būtu iespēja trenēties
labākos un drošākos apstākļos,» uzsverot,
ka šo darbu tehniskais projekts jau iz-

strādāts, stāsta V.Pogožeļskis. Sporta laukuma
izbūve pagasta pārvaldei
ļautu organizēt arī sporta pasākumus novada
iedzīvotājiem, piemēram, sporta spēles.
Pagasta pārvaldes vadītājs vēlas, lai nākamajā
gadā tiktu izbūvēts arī
gājēju celiņš no Platones
centra līdz autoceļam A8, kur šobrīd
gājēju un satiksmes intensitāte ir augsta,
bet drošības apstākļi – nepietiekami.
Tāpat jāizbūvē gājēju celiņš caur Lielvircavas centru. Ir arī ieceres uzlabot ielu
apgaismojumu Platonē un Lielvircavā.

«Šobrīd mūsu darba galvenais virziens ir
drošības uzlabošana un kvalitatīvas dzīves
vides izveide. Visi projekti ir iedzīvotājiem
būtiski, un cieši ticu, ka vismaz daļu no
tiem 2019. gadā izdosies realizēt,» uzsver
pārvaldes vadītājs.

Jaunsvirlaukā turpinās labiekārtot muižas parku
un strādās pie sporta laukuma rekonstrukcijas
esam apņēmušies nomainīt skolas
sporta laukuma skrejceļa segumu,
esošā grants seguma vietā izvēloties
mākslīgo. Aktuāla ir arī kultūras nama
rekonstrukcijas projekta izstrāde. Darāmo darbu saraksts ir garš, un katrs
nākamais gads pārņem iepriekšējā
gadā sāktos darbus, lai, tos pabeidzot,
sāktu citus. Atliek vien būt aktīviem,
lai visiem plāniem rastu nepieciešamo
finansējumu,» atzīst A.Brikmanis.
Viņš piebilst, ka katru gadu Zaļeniekos tiek īstenoti arī atsevišķu ielu
un ceļu posmu rekonstrukcijas vai
atjaunošanas projekti. Tādi ir paredzēti arī 2019. gadā, kur pagastam
ar līdzdalību projekta realizācijā,
nodrošinot darba vietas, talkā nāk
vietējie zemnieki un uzņēmēji, kas ir
ieinteresēti kvalitatīva ceļa seguma
izbūvē.

Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes
vadītāja Iveta Strēlniece uzsver, ka
2019. gadā turpināsies Staļģenes vidusskolas teritorijas labiekārtošanas
projekta realizācija, kas paredz sakārtot
ne vien piebraucamo ceļu, bet arī pārējo skolas apkārtni. «Projektā būtisks
akcents ir likts uz Staļģenes muižas
parku. Jau šogad, stādot īpaši izvēlētus
ainaviski iederīgus stādus, sekmīgi
sākām parka ainavas zaļās struktūras
atjaunošanu. Tāpat muižas parkā norit
gadskārtu un tradīciju svinību vietas
ierīkošana – izveidojot ugunskura un
saieta vietu, radām piemērotus apstākļus Saules gadskārtu rituma atzīmēšanai
latviskajā dzīvesziņā. Nākamajā gadā
darbu pie parka teritorijas labiekārtošanas turpināsim, lai tas kļūtu aizvien
funkcionālāks, vizuāli pievilcīgāks un
iedzīvotājiem patīkamāks. Šo mērķu
īstenošanai parkā esam iecerējuši izveidot arī ērtu un bērniem drošu rotaļu
laukumu,» stāsta I.Strēlniece.
Viņa atklāj, ka nozīmīgi ir Jaunsvir-

laukas pagasta pārvaldes plāni saistībā
ar skolas sporta laukumu. «Vēlamies ne
vien atjaunot skrejceļus, bet arī realizēt
apjomīgus darbus, kas skolas sporta laukumam ļautu pārtapt par daudzfunkcionālu sporta arēnu, kura piemērota
arī ziemas sporta veidiem un plašām
sacensībām. Iecere ir vērienīga un
pagastam un visam novadam nozīmīga.
Šobrīd nevaru solīt, ka projekts saņems
finansējumu un varēsim to realizēt, taču
varu apliecināt, ka aizstāvēsim projekta

nepieciešamību, cerot
to pamatot un aizstāvēt
tā, lai pašvaldība atbalsta,» tā I.Strēlniece.
Nākamajā gadā iecerēts paplašināt un
labiekārtot arī automašīnu stāvlaukumu
pie pagasta pārvaldes
ēkas Staļģenē, kā arī
pie «Jaunlīdumiem»
Dzirniekos. «Protams,
arī mums aktuāli ir
darbi, kas saistīti ar ceļu uzturēšanu un
atjaunošanu. Meklējam veidus, kā funkcionāli uzlabot arī ielu apgaismojumu,
izmantojot energoefektīvus un mūsdienīgus risinājumus, piemēram, LED
apgaismojumu. Taču arī šiem darbiem
ir nepieciešams pašvaldības atbalsts.
Šobrīd varu sacīt, ka mūsu tuvākais un
svarīgākais darbs būs iesniegto investīciju projektu aizstāvēšana finansējuma
saņemšanai, kas notiks šomēnes,» tā
pārvaldes vadītāja.

Glūdas pagasta prioritāte – iedzīvotāju drošība Kalnciema plāns – skolas
Glūdas pagasta pārvaldes vadītāja
Silvija Zīberte kā 2018. gada apjomīgāko veikumu min jumta izbūvi
aktivitāšu centram «Zemgale» un
Bramberģes bibliotēkai, kur šobrīd
vēl turpinās ieejas mezglu sakārtošana,
savukārt nākamajā gadā akcents tiks
likts uz ceļiem. «Viens no sasāpējušiem jautājumiem ir satiksmes drošība Nākotnē posmā no bērnudārza
«Taurenītis» līdz valsts autoceļam
Jelgava–Dobele, kur nākamajā gadā
iecerēts veikt vismaz pirmos būtiskos
darbus. Posmā Tomsona iela–valsts
autoceļš ceļa braucamā daļa ir šaura,
īpaši ziemā, kad jau tā šauro ceļu vēl
vairāk sašaurina malās sašķūrētais
sniegs. Uz tā nav viegli samainīties
pretim braucošām automašīnām, bet
gājējiem vietas nav vispār, tāpēc ir
nepieciešama ceļa posma paplašināšana, kas gadu no gada tiek atlikta.
Tas pats attiecas arī uz ceļa posmu no
bērnudārza līdz tā dēvētajam vecajam
ciematam – Tomsona ielai, kur iedzī-

votāju, it īpaši bērnu un velobraucēju,
drošībai nepieciešams izbūvēt gājēju
un velo celiņu ar apgaismojumu. Katru
gadu budžeta izstrādes laikā šo jautājumu aktualizējam, bet diemžēl pagaidām līdz situācijas atrisināšanai tikuši
neesam. Kā pirmo soli šīs problēmas
mazināšanai 2019. gadā vēlamies
bīstamajā ceļa posmā realizēt vismaz
gājēju un velo celiņa izbūves projektēšanas darbus,» akcentē S.Zīberte.
Savukārt, lai gādātu par Dorupes

iedzīvotāju drošu pārvietošanos diennakts
tumšajā laikā, individuālās apbūves sektorā nākamajā gadā
pagasta pārvalde iecerējusi izbūvēt ielu
apgaismojumu. Tāpat,
domājot par iedzīvotāju drošību, 2019.
gadā pagasta pārvalde
vēlas sakārtot graustu
teritoriju aiz mazdārziņiem, kur kādreiz uzsākta garāžu
būvniecība, bet tagad pussagruvušās
būves kā magnēts pievilina pusaudžus.
S.Zīberte par vienu no būtiskākajiem drošības faktoriem min ceļu un
ielu seguma kvalitāti: «Ir svarīgi katru
gadu atvēlēt līdzekļus sabrukšanas
stadijā esošo asfaltēto ceļu seguma
atjaunošanai. Lai gan pēdējo gadu
laikā grants ceļu uzturēšanā veikti
lieli ieguldījumi, arī to uzlabošana ir
aktuāla joprojām.»

Svētē plāno izbūvēt apgaismojumu Atpūtas
ciemā un sakārtot ielas
Svētes pagasta pārvaldes vadītājs
Edgars Grīnofs uzsver, ka pagastā
apjomīgi investīciju projekti īstenoti jau
iepriekšējos gados, tomēr, lai uzturētu
kārtību un attīstītos, darāmā netrūks arī
turpmāk. «Kā viena no būtiskākajām
iecerēm minama apņemšanās noasfaltēt vairākas ielas dzīvojamo māju zonā.
Viena no pirmajām varētu būt Dārza
iela. Ir prieks, ka Svētē atsevišķi ciemi,
kuros iepriekš novērojām iedzīvotāju
skaita kritumu un kas nebija populāri,
tagad atdzīvojas. Aizvien vairāk jaunu
cilvēku tos novērtē kā labu dzīvesvietu,
tādēļ arī pagasta pārvalde vēlas investēt
šo ciemu infrastruktūras labiekārtošanā.
Piemēram, redzam, ka aizvien apdzīvotāks kļūst Atpūtas ciems, un plāno-

jam ieguldīt darbu šīs
teritorijas attīstīšanā.
Prioritāte būtu ielu apgaismojuma sakārtošana,» stāsta E.Grīnofs.
Pagasta pārvaldes
vadītājs cer, ka 2019.
gadā sāksies arī iepriekš atliktie valsts
autoceļu rekonstrukcijas projekti, kas pagasta iedzīvotājiem nozīmētu arī jauna
gājēju un velo celiņa izbūvi. «Mūsu
darbs ļoti lielā mērā ir atkarīgs no tā,
kādu projektu realizāciju atbalstīs
novada pašvaldība un kādus papildus
tiem realizēs valsts. Taču viennozīmīgi
zinu, ka Svētē, kur pēdējos gados daudz

visi iedzīvotājiem būtiskie pakalpojumi būtu ērti pieejami un izvietoti tuvu
cits citam,» uzsver pagasta pārvaldes
vadītāja. Viņa stāsta, ka nākamajā
gadā pie muižas ieejas kāpnēm iecerēts izbūvēt arī pacēlāju, lai ēkas
1. stāvā ērti un droši varētu iekļūt
cilvēki ar kustību traucējumiem un

strādāts infrastruktūras uzlabošanas
jomā un kas kļuvusi par iecienītu dzīvesvietu, arī nākamajos gados veiksim
šķietami mazos un neredzamos, taču
patiesībā būtiskos ikdienas darbus, lai
pagasts kļūtu vēl patīkamāks, ērtāks un
drošāks,» uzsver E.Grīnofs.

apmeklētāji ar bērnu
ratiņiem. Savukārt
Vilces muižas kalpu
mājai tiek plānots
izstrādāt tehnisko
projektu fasādes un
jumta remontam.
«Ar jumta rekonstrukciju un jaunu piebūvi nākamajā gadā
plānojam uzlabot
sadzīves apstākļus
arī tautas namā, kur
taps jauns sanitārais mezgls un telpa
noliktavai. Līdztekus tam Vilcei ir
aktuāli vairāku ielu remonti un ielu
apgaismojuma pilnveidošana, bet to,
cik daudz no iecerētā varēsim realizēt, noteiks projektiem piešķirtais
finansējums un prioritāšu izvērtējums,» akcentē A.Duge.

Valgundē būs plašs bērnudārzs, bet kolektīviem –
ērtas telpas
Valgundes pagasta pārvaldes vadītāja
Maija Lasmane stāsta, ka 2019. gadā tiks
pabeigta bērnudārza rekonstrukcija. «Ir
pilnībā pārplānotas un pārbūvētas vecā
bērnudārza telpas, un faktiski var sacīt, ka
no vecās ēkas pāri palikušas vien ārsienas
un viena iekšsiena. Tāpat, paplašinot ēkas
ietilpību, ir izbūvēts jumta stāvs. Mums
būs izdevies būtiski palielināt pirmsskolas
izglītības iestādes telpu skaitu un platību,
lai bērnudārzs kļūtu ērts un darbam patīkams. Pēc pārbūves tas varēs uzņemt arī
nedaudz vairāk bērnu. Šobrīd ar pārliecību varu sacīt, ka jau pavasarī mazie varēs
mācīties un rotaļāties jaunā un skaistā
bērnudārzā,» gandarīta ir M.Lasmane.
Domājot par pagastā nodrošināto
pakalpojumu pieejamību un daudzveidību, ar nepacietību tiek gaidīts atbalsts

informācijas, kultūras
un sporta centra «Avoti» rekonstrukcijai. «Šis
projekts ir nozīmīgs ne
tikai deviņiem pagasta
pašdarbības kolektīviem, bet visiem iedzīvotājiem. Turklāt rekonstrukcija atrisinās arī
ģimenes ārsta prakses
vides pieejamības jautājumu, jo mediķiem plānotas telpas jaunajā
piebūvē,» stāsta pārvaldes vadītāja.
Tāpat M.Lasmane min jau īstenotos
ielu rekonstrukcijas projektus – šogad
izdevās rekonstruēt Mauriņu ielu, bet
pērn – Meža ielu. Pagasts meklē risinājumus, kā ielu rekonstrukciju īstenot arī
nākamajos gados. Papildus tam uzmanība

Kalnciema pagasta pārvaldes vadītājs
Pēteris Veļeckis par
nākamā gada galvenajiem darbiem sauc lielo
projektu realizāciju.
«Esmu apņēmies gādāt, lai nākamajā gadā
tiktu sākts nozīmīgais
Kalnciema pagasta vidusskolas ēkas pārbūves
un energoefektivitātes
paaugstināšanas, kā arī
teritorijas un sporta laukuma labiekārtošanas projekts, kas jau iepriekš bija guvis
atbalstu, taču līdz realizācijai nenonāca.
Nākamgad plānots veikt arī ēkas Draudzības ielā 3 rekonstrukciju, izveidojot
daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu
centru. Būtiski ir arī turpināt pagasta
teritorijā sakārtot ielu apgaismojumu
– nākamajā gadā ir iecere ekonomisko
LED apgaismojumu ierīkot Jelgavas
ielā,» 2019. gada plānus atklāj P.Veļeckis.
Tāpat paredzēts sākt realizēt Lielupes
krastu teritorijas labiekārtošanas projektu, kas perspektīvā ļautu izbūvēt vasaras
sezonā izmantojamu atpūtas zonu ar
estrādi pasākumiem. Vēl 2019. gadā

plānots uzstādīt trīs solus gar Lielupes
ielas trotuāru. Kā estētiski pievilcīgu vietu
Kalnciemā iecerēts labiekārtot arī centrā
izveidoto dīķīti.
«Kalnciemā teritorijas sakopšanai
un labiekārtošanai jau līdz šim darīts ne
mazums, taču joprojām ir vietas, kuras
varam vērst pievilcīgākas, funkcionālākas
un ērtākas. Tas attiecināms gan uz atsevišķu aizaugušu teritoriju atbrīvošanu no
krūmājiem, gan ielu un ceļu sakārtošanu.
Vēlamies, lai Kalnciems ir tīkama un ērta
vieta, kur cilvēki grib dzīvot un strādāt.
Ar šādu noskaņojumu raugos arī uz
nākamajā gadā iecerētajiem darbiem,»
tā pārvaldes vadītājs.

Lielplatonē aktuāls ir ielu
apgaismojums un drošība

Vilcē gādās par pakalpojumu pieejamību
Vilces pagasta pārvaldes vadītāja
Anda Duge uzsver, ka jau šogad
daudz paveikts pagasta pakalpojumu
ērtākai nodrošināšanai un nākamajā
gadā darbi tiks turpināti. Tas vienlaikus ļauj optimizēt pagasta pārvaldes
izdevumus par ēku uzturēšanu. «Šobrīd rit remontdarbi Vilces muižas
ēkas 1. stāvā, kurp jau tuvākajā laikā
pārcelsies pagasta pārvalde. Šobrīd
muižas ēkā joprojām izglītojas 5.–9.
klašu skolēni un darbojas Tūrisma
informācijas punkts. Savukārt muižas kalpu mājā, kas atrodas līdzās,
jau drīzumā būs izbūvētas telpas
doktorātam. Patlaban kalpu mājā
ir bibliotēka, sadzīves pakalpojumu
punkts, kā arī katru darba dienu vienu stundu apmeklētājiem pieejami
pasta pakalpojumi. Pārvietojot uz
ēku arī doktorātu, būsim gādājuši, lai

rekonstrukcija un pievilcīga dzīves vide

tiks veltīta ielu apgaismojuma izbūvei un
atjaunošanai. «Ceram, ka 2019. gadā izdosies ierīkot apgaismojumu Lāču ielā, un
meklēsim veidu, kā to sakārtot arī citviet.
Strādājam ar skatu uz nākotni, un ticu, ka,
mums visiem kopā intensīvi darbojoties,
radīsim arī projektiem nepieciešamo
finansējumu,» tā M.Lasmane.

Lielplatones pagasta pārvaldes vadītāja Līga Rozenbaha ar pārliecību teic,
ka 2019. gadā visā pagasta teritorijā būs
atjaunoti informācijas stendi. «Daudzviet
tie jau ir atjaunoti un izveidoti atbilstoši
vienotajam novada standartam, bet nākamajā gadā šis darbs tiks veikts pilnīgi visos
ciemos. Par citiem pagastam būtiskiem
darbiem tik striktas pārliecības šobrīd vēl
nav, taču strādājam pie ielu apgaismojuma ierīkošanas un sakārtošanas, kas
arī būtu minama kā 2019. gada lielākā
apņemšanās,» stāsta L.Rozenbaha.
Viņa norāda, ka jau šogad ir izdevies
ierīkot apgaismojumu pie gājēju celiņiem
Lielplatones muižas parkā, kas daudziem
iedzīvotājiem ir galvenais ceļš uz darbu,
skolu un citās ikdienas gaitās. Daļēji
apgaismojums ierīkots Lielplatones
ciema Birzes un Alejas ielā, kā arī Tīsos.
Savukārt Sidrabes ciemā apgaismots
iekšējais pagalms. Uzsverot, ka labs apgaismojums ir būtisks ne vien iedzīvotāju
ērtībām, bet arī drošībai, Lielplatones
pagasta pārvaldes vadītāja apņēmusies
arī nākamajā gadā turpināt darbu pie
ciemu ielu apgaismojuma sakārtošanas
un ierīkošanas. «Ielu apgaismojuma

projektu realizācijai dokumentācija jau
ir sagatavota, un, saņemot finansējumu,
darbus operatīvi varēsim realizēt. Nākamajā gadā apgaismojumu iecerēts ierīkot
Sidrabes ciema Mazplatones ielā, kas ved
uz tautas namu, tāpat apgaismojumu
esam iecerējuši izbūvēt Dārziņu ielā un
Sidrabes parkā, kur šobrīd tā nav vispār.
Vēlamies, lai pakāpeniski visā pagasta
teritorijā iedzīvotāji varētu pārvietoties
pa gaišām, tātad arī drošākām ielām,» tā
pagasta pārvaldes vadītāja.

Vircavā plāno vairot drošību pie
skolas un sakārtot muižas parku
Vircavas pagasta
pārvaldes vadītāja
Rita Borščevska atzīst,
ka 2019. gadā lielākais
darbs ir Vircavas vidusskolas un sporta
halles teritorijas labiekārtošana. «Īstenojot
šo projektu, esam iecerējuši būtiski uzlabot
skolas ēkas tehnisko un
vizuālo stāvokli. Skolas
teritorijā plānojam ierīkot apgaismojumu, kā arī lietusūdens
kanalizācijas un drenāžas sistēmu, līdz ar
to no mitruma ietekmes izdotos pasargāt
ēku pamatus. Tāpat esam iecerējuši
labiekārtot skolas teritoriju, tostarp nodrošināt, lai bērniem nav jāpārvietojas pa
laukumu, kurā brauc arī autotransports.
Tas būtiski uzlabotu bērnu drošību pie
skolas,» akcentē R.Borščevska. Viņa
uzsver, ka skola un tautas nams atrodas
līdzās ceļam un pašreiz bērniem pie šīm
ēkām nākas atrasties vietā, kur vienlaikus
brauc arī personāla un apmeklētāju
automašīnas. «Tas nenovēršami paaugstina bīstamību, bet, izbūvējot atsevišķu

automašīnu stāvvietu skolas vajadzībām,
tā būs ievērojami mazināta,» akcentē
R.Borščevska.
Savukārt gar Poķu kapu ārējo malu
sastādot tūjas, Vircavas pagasts plāno
precīzi nodalīt kapu teritoriju no tai piegulošajām platībām. «Ticu, ka šādu darbu novērtēs gan iedzīvotāji, kuri dodas
sakopt savu aizgājēju kapu kopiņas, gan
arī saimnieki, kuru lauki sniedzas līdz pat
kapu robežai,» skaidro R.Borščevska.
Vircavā plānots arī izbūvēt novadpētniecības stendu, kurā būtu atspoguļota
informācija par Vircavas muižas kompleksu un novadniekiem.
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Līvbērzes
bibliotēkā
papildināts
grāmatu klāsts
Līvbērzes bibliotēkā ikvienam lasītājam ir iespēja iepazīties ar jaunāko
grāmatu klāstu. Kā norāda tās vadītāja Velga
Petņičenko, grāmatas
iepriecinās gan mazākos
bibliotēkas lasītājus, gan
arī jauniešus un pieaugušos. Bibliotēkas plauktos
jaunās grāmatas nonāca
novembrī, un, tās iegādājoties, rūpīgi tika analizētas lietotāju vajadzības un
pieprasījums.
«Krājums papildināts ar latviešu
rakstnieku darbiem gan dzejā, gan
prozas žanrā. Piemēram, Kornēlijas
Apškrūmas grāmatiņa «Latvija gaismas draudzē». Viņa ir ļoti iecienīta
autore mūsu bibliotēkā. Tāpat iegādāta ilustratīvā grāmata, kas ir gandrīz
kā enciklopēdija vai rokasgrāmata
katram latvietim, «Latvijas valsts
stāsts. 20.–21. gadsimts.» Grāmatas
autors Valdis Klišāns vēlējies iepazīstināt pēc iespējas lielāku lasītāju loku
ar mūsu zemes vēsturi pēdējo 100
gadu garumā. Grāmatā ir vairāk nekā
300 fotogrāfiju, kā arī daudzi plakāti
un kartes, kas ilustrē aplūkotos vēstures procesus, faktus un objektus. Savukārt pielikumos ievietotās laikmeta
liecības, piemēram, preses fragmenti,
atklātnes, Latvijas vēstures periodus
atdzīvina, padara taustāmus un ļauj
sajust pagājušo laiku elpu. Tas ir īsts
bibliogrāfisks dārgums! Izzinoša lasītājiem ikvienā vecumā būs Latvijas
mazā ģeogrāfijas enciklopēdija. Tā
kā bibliotēka ir socializēšanās vieta,
jaunajai paaudzei esam iegādājušies
intelektuālu faktu spēli «Latvija»,
kura paredzēta entuziastiem no 12
gadu vecuma,» stāsta V.Petņičenko.
Latviešu literatūras klāstu papildinājusi arī Daces Judinas grāmata
«Gredzens» un jaundarbs «Amnēzija», tāpat bibliotēkā pieejams Daigas
Mazvērsītes izdevums «Mans draugs
Mārtiņš Freimanis», Inetas Meimanes «Nepalikt vienai tumsā», Elitas
Veidemanes pārizdotais un papildinātais izdevums «Zemdegas gruzd»
par izcilo Eduardu Pāvulu un Ulda
Pūcīša «Dienasgrāmatas».
«Pašlaik bibliotēkā, sevišķi pēc
filmas noskatīšanās, populārs ir arī
Anšlava Eglīša vēsturiskais darbs
«Homo novus». Romānā radītais
30. gadu Latvijas tēls, atmiņas par
to laiku paradoksālā kārtā kalpo arī
par nākotnes vīziju. Apskaužamā
asprātība, pašironija Anšlava Eglīša
rakstītajā allaž bijusi labvēlīga. Viņa
radītajā pasaulē valdīja pašcieņa un
cieņa citam pret citu. Bet šarmantā
mākslinieku vide apbūra ar krāsainību, košumu un lieliem nodomiem,»
turpina V.Petņičenko.
Iegādāti arī ārzemju autoru darbi
– Lekbergas Kamillas «Ledus bērns»,
Hannas Kristīnes «Lakstīgala»,
Hornbijas Simonetes Anjello «Mandeļu vācēja» un citi.
«Skaistas spēļgrāmatas papildinājušas pavisam mazāko bērnu grāmatu
stūrīti – «Ugunsdzēsējs steidz palīgā»,
«Ķepu patruļas piedzīvojumi», «Lapsiks dodas meklēt laimi» un «Pasakas
ģimenei»,» tā bibliotēkas vadītāja.

PAGASTU ZIŅAS

Veic Lielplatones muižas
dārznieka namiņa izpēti
Jelgavas novada vēsturiskajam objektam – Lielplatones muižas ansambļa
ēkai «Dārznieka namiņš»
– ar Valsts kultūrkapitāla
fonda finansiālu atbalstu
šomēnes uzsākta arhitektoniski mākslinieciskā
izpēte. Arhitekti, mākslas
vēsturnieki un restauratori
līdz pat vasarai strādās
ar vēstures materiāliem,
veiks ēkas uzmērīšanu
un būvdetaļu un interjera
apdares izpēti.
Lielplatones muižas teritorijā
līdz mūsdienām saglabājies teju
viss muižas ansamblis: Lielplatones
muižas kungu māja, klēts, zirgu
stallis, vešerienes māja, dārznieka
namiņš, kapela, dīķis, Hānu dzimtas
kapi un 20 hektāru liels parks. Lai
attīstītu un iedzīvinātu Lielplatones
muižas ansambli, pagasta pārvalde
jau savlaicīgi pieņēmusi lēmumu
pakāpeniski iespēju robežās atjaunot visas tā ēkas. Jāatgādina, ka
šoruden muižas kompleksā atdzimšanu piedzīvoja vešerienes māja, kad
būvniecības procesā to atjaunoja
autentiski 18.–19. gadsimtam. Līdzīgi
pagasta pārvalde iecerējusi sakārtot
arī dārznieka namiņu.
«Izpētes darbus objektā aizsācis
šajā nozarē atzīts izpētes un projektēšanas birojs SIA «Arhitektoniskās
izpētes grupa». Arhitekti Daiga
Lēvalde, Ilmārs Dirveiks un Zanda
Bikše, mākslas vēsturniece Vija
Strupule un restauratores Ruta
Taurena un Ieva Liepa iepazīsies
ar vēsturiskajiem materiāliem par
ēku, apkopos būvvēstures informāciju, veiks ēkas vizuālo apsekošanu,
vēsturisko vērtību (izstrādājumu,
apdares detaļu) inventarizāciju un
uzskaiti. Neskatoties uz to, ka arhīvos
ir pārāk maz informācijas, ļoti ceram,

Noslēgumam tuvojas
elektrotīkla rekonstrukcija

Jau kopš oktobra AS «Sadales tīkls»
Zaļeniekos veic elektrotīkla rekonstrukciju, lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti pagasta
iedzīvotājiem. Kā norāda uzņēmuma pārstāve Tatjana Smirnova, SIA
«Elektromontāžas serviss» objektā
darbi jāpabeidz janvārī. Elektrotīkla
pārbūves laikā elektriķi Zaļenieku
centrā rekonstruē 1981. gadā izbūvēto zemsprieguma 0,4 kilovoltu
elektrotīklu un pārbūvē gaisvadu
elektrolīnijas par kabeļu līnijām 4,4
kilometru garumā. Papildus strādnieki
200 metru garumā pārbūvē arī vidējā
sprieguma 20 kilovoltu gaisvadu par
kabeļu līniju, izbūvē jaunu transformatoru apakšstaciju, kā arī sakārto
klientu elektroapgādes sadalnes un
novieto tās AS «Sadales tīkls» darbiniekiem brīvi pieejamā vietā. Pēc
elektrotīkla pārbūves elektroapgādes
drošums un kvalitāte būtiski uzlabosies
65 klientiem.

JAUNSVIRLAUKĀ
Latviskie Ziemassvētki

ka arhitektiem un restauratoriem
izdosies gūt pietiekami daudz ziņu,
lai dārznieka namiņa izpēte būtu labs
materiāls restaurācijas būvprojekta
izstrādei,» stāsta Jelgavas novada
pašvaldības kultūras projektu vadītāja Ella Popesko.
Zināms, ka barona laikos ēka celta
kā muižas kompleksa dārzam piederoša, tā pildījusi dārznieka namiņa
funkciju. Celšanas gads nav konkrēti
datēts, tādēļ pašreiz tiek pieņemts,
ka nams tapis kopā ar pārējo muižas
apbūvi 19. gadsimtā. Padomju laikos
dārznieka namiņš tika izmantots kā
dzīvojamā māja – tajā bija trīs dzīvokļi. Kā stāsta Lielplatones muižas
Tūrisma informācijas punkta vadītāja
Ingūna Pranka, neapdzīvots dārznieka namiņš ir pēdējos četrus piecus
gadus. Vietējie iedzīvotāji norāda,
ka ēkas pagrabā esot aizmūrētas ejas.

«Piesaistot projektu finanses,
dārznieka namiņu vēlamies atjaunot
un izveidot tajā interaktīvu ziemas
dārzu, kā arī, sasaistot divus dažādus
laika posmus – 19. (kapitālisma un
imperiālisma) un 21. (tehnoloģiju)
gadsimtu –, dot interesentiem iespēju
uzlūkot ēkas vēsturisko funkciju ar
mūsdienu skatienu. Protams, atjaunošanas procesā var notikt dažādas
izmaiņas un idejas mainīties – šobrīd
ir vīzija, bet daudz kas atkarīgs no izpētes atklājumiem un tiem sekojošā
būvprojekta,» piebilst I.Pranka.
Speciālisti arhitektoniski māksliniecisko izpēti veiks aptuveni pusgadu – līdz 2019. gada jūnijam.
Kopējās projekta izmaksas ir 2178
eiro, tostarp Valsts kultūrkapitāla
fonda finansējums 2000 eiro un
Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums 178 eiro.

Starp Gada uzņēmējiem Zemgalē – arī novadnieki
Zemgales Plānošanas
reģions sadarbībā ar 22
reģiona pašvaldībām 30.
novembrī jau trešo reizi
Rundāles pilī organizēja
krietnāko uzņēmēju godināšanu. No Jelgavas novada
konkursam tika izvirzīta un
nomināciju «Gada uzņēmējs
Zemgalē 2018» saņēma
zemnieku saimniecība «Ziemeļi» no Glūdas pagasta.
Atbilstoši konkursa nolikumam,
ko apstiprinājusi Zemgales Attīstības
padome, visas 22 reģionā ietilpstošās
pašvaldības izraudzīja katra vienu titula «Gada uzņēmējs Zemgalē 2018»
cienīgu kandidātu. Šādu atzinību var
saņemt vidējo un mazo uzņēmumu
īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts
vai veic saimniecisko darbību konkrētās
pašvaldības teritorijā.
«Pasākuma mērķis ir godināt aktīvus,
radošus un godprātīgus Zemgales Plānošanas reģiona pašvaldību teritorijās
darbojošos mazos uzņēmējus, tādā
veidā sekmējot uzņēmējdarbības vides
attīstību pašvaldību teritorijās un veicinot uzņēmēju atpazīstamību, kā arī
popularizējot uzņēmējdarbības labas
prakses piemērus,» informē Zemgales
Plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists Juris Kālis.
Izvirzītajiem kandidātiem nedrīkst
būt nodokļu vai nodevu parāds, kā arī
pārkāpumi darba tiesisko attiecību un
darba aizsardzības jomā. Tāpat uzņēmumiem jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana un ar savu produkciju
jābūt aktīviem vietējā vai ārzemju tirgus
dalībniekiem. Vēl būtisks konkursa
kritērijs ir radošums uzņēmumā, kā arī
sabiedriskā aktivitāte.

ZAĻENIEKOS

«Zemnieku saimniecībā «Ziemeļi»
saimnieko Juris un Regīna Kaņepes.
Stāsts par šo pāri ir brīnišķīgs – viņi,
sākot saimniekošanu ar trīs hektāriem
iegādātā īpašumā, kam nebija mantinieku, nu pārvalda 1700 hektārus.
Liela daļa zemes, protams, tiek nomāta, taču citādi saimnieks neredzot
patiesu atdevi un peļņu iepretim
ieguldījumam. Rapsis, ziemas kvieši,
lucerna, auzas, vasaras kvieši – Juris
katrai kultūrai var nosaukt precīzu
aizņemto vai sasēto hektāru skaitu.
«Ziemeļos» strādā 11 mehanizatori,
pieci speciālisti, viņš pats rūpējas
par savu kolektīvu ar tēvišķu gādību,
stingru stāju un cilvēcisku paļāvību,
ka katrs īstens, uzticams un atbildīgs
darbinieks ir daļa no viņa saimes.
Zemnieku saimniecībai «Ziemeļi»
piemīt vēriens, profesionāls zemniecisks un saimniecisks tvēriens un
rūpīgi uz godaprātu balstīts darbs,»
par saimniekiem un Glūdas zemnieku
saimniecību «Ziemeļi» saka Jelgavas
novada Plānošanas un attīstības
departamenta Attīstības nodaļas

vadītāja Ilze Matusa, kura sagatavoja
pieteikumu konkursam.
Godināšanas pasākumā nominētie uzņēmēji saņēma īpaši darinātu
piemiņas zīmi, Atzinības rakstu un
naudas balvu.
«Esam pagodināti saņemt šāda veida
atzinību. Mūsuprāt, konkursa un pasākuma mērķis ir sasniegts, jo uzņēmējiem
tika radīta ne tikai svētku izjūta, bet arī
pārliecība, ka viņi tiek novērtēti. Uzskatu, ka lauksaimniecība pasaulē ir nozīmīga nozare, kas ne vien ražo pārtikas
produktus, bet arī lauksaimnieki maksā
nodokļus, nodrošina cilvēkiem darbu,
apstrādā zemes platības. Mūsu saimniecība dibināta 1992. gadā, un šo gadu
laikā ar izaicinājumiem nācies saskarties
ik dienu – gan ar cenām, gan politiskām
nostājām, gan, protams, mainīgajiem
laikapstākļiem, kas ik gadu būtiski
ietekmē ražas kvalitāti, bet esam optimisti. Uzskatu, ka veiksmīgas darbības
pamatā ir mūsu saimniecības komanda.
Man ir zinoši darbinieki, uz kuriem varu
paļauties,» saka zemnieku saimniecības
«Ziemeļi» vadītājs J.Kaņepe.

Arī šogad 22. decembrī pulksten 16
Jaunsvirlaukā notiks ziemas saulgriežu
svinēšana – bluķa vilkšana un sadedzināšana, sadziedāšanās un rotaļās
iešana. «Senatnē, lai atvairītu tumsu,
aukstumu un pērnā gada neveiksmes, sliktos darbus un domas, no
vienas sētas uz otru tika velts lielais
bluķis, kuru ceļa beigās sadedzināja.
Bluķa sadedzināšana simbolizē jauna
saules gada sākumu un pašu sauli,
kas zemniekam vienmēr ir bijusi ļoti
svarīga. Pasākums pagastā notiks jau
astoto reizi. Par muzikālo priekšnesumu rūpēsies Staļģenes folkloras kopa
«Liepāre». Aicinām ikvienu pievienoties mūsu maskotajam gājienam paša
darinātā maskā! Pēc bluķa vilkšanas
Staļģenes muižas telpās dziedāsim
saulgriežu dziesmas, mielosimies ar
cūkas šņukuru, zirņiem un baudīsim
siltu tēju,» stāsta Jaunsvirlaukas IKSC
«Līdumi» vadītāja Inese Segliņa.

SESAVĀ
Iespēja pieteikties
adīšanas pulciņa
nodarbībām

Sesavas bibliotēkas vadītāja Inta
Strazdiņa atgādina, ka tautas namā
jau no oktobra sesavniekiem ir iespēja
apmeklēt adīšanas pulciņa nodarbības. «Nodarbībās mīļi gaidīts ikviens,
kurš vēlas apgūt adīšanas un tamborēšanas mākslu vai gluži vienkārši
satikt tikpat čaklus domubiedrus. Šī
gada pulciņa tēma ir Latvijas rakstainie cimdi, taču dalībnieki tiek aicināti
padalīties arī paši ar savām idejām,»
stāsta I.Strazdiņa. Paredzēts, ka nodarbības noritēs līdz pat maijam – tās
notiek katra mēneša pirmajā otrdienā.
Vienas nodarbības ilgums ir 2–2,5
stundas. Nākamā tuvākā nodarbība,
kurai vēl var paspēt pieteikties, notiks
8. janvārī pulksten 19. Adīšanas pulciņu vada Sesavas bibliotēkas vadītāja
I.Strazdiņa, tālrunis 26178445.

LIELPLATONĒ
Aicina darbā
medicīnas māsu

Lielplatones internātpamatskola no
2019. gada 7. janvāra savam kolektīvam aicina pievienoties medicīnas
māsu. Prasības: profesionālā vidējā izglītība vai augstākā izglītība veselības
aprūpē vai māszinībās ar medicīnas
māsas kvalifikāciju, reģistrācija Latvijas Republikas Ārstniecības personu
reģistrā medicīnas māsas specialitātē,
atbildīga attieksme pret darbu un
precizitāte pienākumu izpildē, labas
komunikācijas spējas un teicama
saskarsmes kultūra, spēja rezultatīvi strādāt patstāvīgi un komandā,
prasmes darbā ar datoru («MS Office»), kā arī valsts valodas zināšanas
augstākajā pakāpē. Pieteikties var,
CV sūtot pa e-pastu andris.urbans@
jelgavasnovads.lv vai zvanot pa tālruni
63061940, 63061925, 28710735.

PAGASTU ZIŅAS
ZAĻENIEKOS
Bibliotēkā – bezmaksas
datorapmācības

Zaļenieku pagasta bibliotēka seniorus un ikvienu interesentu aicina
pieteikties bezmaksas datorapmācībām. «Bibliotēka jau sen vairs
nav tikai grāmatu saņemšanas un
nodošanas vieta – tā ir arī kultūras
pieturpunkts un vieta, kur izglītoties, tādēļ vietējiem pagasta ļaudīm
piedāvāju iespēju nākt uz bibliotēku
un individuāli apgūt datorprasmes.
Nodarbības pasniedzu pati – mācu
teksta ievadi, informācijas meklēšanu internetā, saziņu, izmantojot
e-pastu, darbu e-pakalpojumu
portālos rēķinu apmaksai un prezentāciju veidošanu. Jānorāda, ka šīs
nav klasiskas nodarbības ar noteiktu
stundu garumu – lai apgūtu ar datoru saistītas lietas, interesenti aicināti
bibliotēku apmeklēt tās darba laikā.
Ar katru cilvēku strādāju individuāli,» stāsta Zaļenieku bibliotēkas
vadītāja Baiba Borherte-Smiļģe.
Pieteikties nodarbībām var pa tālruni
63074470 vai klātienē bibliotēkā.

VALGUNDĒ
Jaunsargi piedalījās
akcijā «Brīvības sardzē»

Novembrī par godu Latvijas valsts
simtgadei Rīgā un reģionos notika
akcija «Brīvības sardzē», kuras laikā
godasardzē pie Latvijas brīvības simboliem stāvēja jaunsargi, lai tādējādi
ne tikai godinātu brīvības cīnītājus,
bet arī paustu gatavību sargāt savas
valsts nākotni. Akcijai atsaucās arī
Kalnciema vidusskolas jaunsargi –
jaunieši kopā ar instruktoru Oskaru
Karlu akcijas laikā godasardzē
stāvēja Jelgavā, pie pieminekļa
pirmajam Valsts prezidentam Jānim
Čakstem. Akcijas mērķis bija parādīt,
ka Latvijas jaunā paaudze ir gatava
iesaistīties valsts nākotnes veidošanā
un ka jauniešiem rūp savas valsts
drošība un aizsardzība.

GLŪDĀ
Rokdarbnieces aktualizē
tautisko brunču aušanas
prasmes
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Līvbērzes Goda grāmatā – Berķenes
muiža gūst
trīs jauni ieraksti
atzinību

apceļošanas
akcijā

Svinot Baltijas valstu
simtgadi, to piļu un muižu
asociācijas īstenoja apceļošanas akciju «Apmeklēsim Baltijas pilis un muižas – svinēsim kopā!». Akcijas noslēguma svinīgajā
pasākumā tika sveikti
ceļotāju kartēs atzīmētie
un balsojumam nominētie
akcijas dalībnieki. NomiAina Lazda
Vilis Raginskis
Anita Priedniece
nācijās «Viesmīlīgākā pils
vai muiža» un «Labākais
A.Priedniece Līvbērzes skolā seniorēm, uz kuru varam paļauties stāstnieks pilī vai muižā»
Līvbērzes pagasta pārnostrādāja 24 gadus – sākotnēji aktivitāšu centrā «Līvbērze». Viņa otro vietu ieguva Vilces
valde novembrī – Latvijas
viņa bija sākumskolas skolotāja, bet darbojas folkloras kopā «Zemgaļi», pagasta Berķenes muiža.
proklamēšanas gadadievēlāk pamatskolas un vidusskolas sporto pati un aizstāv pagasta godu
nas mēnesī – tradicionāli
«Mums ir ļoti liels gandarījums,
klasēs skolēniem pasniedza sociālās novada sacensībās. Velti laiku netērē
rīkoja pasākumu ar konzinības, ģeogrāfiju un dabaszinī- un vaļasbrīdī uzraksta kādu dzejoli. ka šīs akcijas gaitā abās nominācicertu un iedzīvotāju subas. «Anitas Priednieces kolēģi ļoti Aina dzimusi Madonā, skolā gājusi jās ieguvām otro vietu. Bija jauki
mināšanu. Vietējie šogad
atzinīgi vērtē viņas ieguldījumu Iecavā, bet uz Līvbērzes pagastu pār- sajust lielo apmeklētāju interesi, jo
tika godināti divās nomiLīvbērzes pamatskolas attīstībā. cēlās 1985. gadā,» turpina R.Medne. katram ciemiņam cenšamies izstāstīt
nācijās – «Mūža ieguldījums Līvbērzes pagastam» Daudzu gadu garumā viņa veiksmīgi
Savukārt V.Raginskis apbalvots Berķenes muižas vēsturi. Priecājagatavoja skolēnus mācību priekšmetu par aktīvu darbību pagasta sporta mies, ka apmeklētājiem ir iespēja
un «Es – Līvbērzes pagasolimpiādēm, vadīja projektu darbus, dzīves stiprināšanā. «Vilis ir mūsē- redzēt atjaunotu un sakoptu muižas
tam». Kopumā atzinību
zinātniski pētnieciskos darbus, tāpat jais aktīvists, kurš gan pats neatteiks teritoriju un viņi atzinīgi novērtē
saņēma trīs līvbērznieki.
«Visi kopā esam mēs – cilvēki, kas
šeit dzīvo, strādā, atpūšas un lepojas
ar savu pagastu, savu novadu, savu
Latviju. Un mēs lepojamies ar saviem
cilvēkiem. Tuvojoties gada nogalei,
valsts svētku mēnesī jau vairākus
gadus paldies sakām pagasta ļaudīm
par labo, ko katrs darījis, lai mūsu
mājas būtu labākais un skaistākais
Latvijas stūrītis,» saka Līvbērzes
pagasta pārvaldes vadītāja Ruta
Medne.
Šogad Līvbērzes pagasta Goda
grāmata papildināta ar trīs jauniem
vārdiem un uzvārdiem. Nominācijā
«Mūža ieguldījums Līvbērzes pagastā» apbalvojumu saņēma divas
pagasta iedzīvotājas – bijusī Līvbērzes pamatskolas skolotāja Anita
Priedniece un aktīva pagasta seniore
Aina Lazda. Savukārt nominācijā
«Es – Līvbērzes pagastam» sumināts
Vilis Raginskis.

vadīja klašu audzinātāju metodisko
komisiju skolā un bioloģijas metodisko apvienību novadā. Līdztekus
savu priekšmetu pasniegšanai Anita
lieliski prata skolēnus aizraut arī
ārpus stundām, organizējot, piemēram, slēpošanas nodarbības. Tāpat
viņa modināja skolēnos interesi par
veselīgu dzīvesveidu un bija lieliska
padomdevēja veselīga uztura jautājumos. Personisku iemeslu dēļ šogad
diemžēl A.Priedniece savas darbagaitas skolā pārtrauca,» stāsta R.Medne.
A.Lazda atzinību izpelnījusies par
ieguldījumu pagasta sabiedriskajā
dzīvē. Viņa daudzu gadu garumā
aktīvi darbojas senioru kopā, kā arī
muzicē folkloras kopā «Zemgaļi». Kā
norāda pagasta pārvaldes vadītāja,
A.Lazda ir seniore, uz kuru vienmēr var paļauties. «Dzīvespriecīgā,
aktīvā, darbīgā, izpalīdzīgā, un tā
varētu vēl turpināt, uzskaitot viņas
īpašības. Mūsu viena no aktīvākajām

palīdzēt, gan palīdzēs organizēt
brīvprātīgos kāda darbiņa paveikšanai, bet nozīmīgākais ieguldījums ir
sportā. 2018. gadu viņš aizvadījis ar
sasniegumiem pauerliftingā – Latvijas čempionātā izcīnīta 3. vieta. Viņš
ir arī viens no virves vilcēju kluba
«Līvbērze» dalībniekiem – Latvijas
čempionātā izcīnīta 3. vieta. Tā teikt,
pats velk virvi un papildus strādā ar
jauniešu komandu kā treneris, lai
mūsu klubā būtu arī jaunā maiņa.
Panākumi arī jauniešu komandai
šogad nav gājuši secen – izcīnīts
Latvijas kauss un Latvijas čempionāta tituls. Jelgavas novada Sporta
centrs saskaitījis – kopumā izcīnītas
10 godalgotas vietas. Paldies par šo
darbu!» saka R.Medne.
Jāpiebilst, ka pirmie ieraksti Līvbērzes pagasta Goda grāmatā veikti
jau 2007. gadā – atzinību toreiz saņēma Skaidrīte Aleksandroviča, Indra
Cīrule un Elvijs Kukša.

to, ko esam paveikuši. Uzskatu, ka
šādas akcijas ir lieliska iespēja, kā
iepazīstināt mūsu valsts iedzīvotājus
ar tās kultūrvēsturisko mantojumu,
un apliecinājums tam, cik patiesībā
esam bagāti ar cilvēkiem, kuri dara
visu, lai to saglabātu. Mums tā bija
arī laba publicitātes iespēja, lai parādītu, ka Latvijā ir par vienu labiekārtotu un atjaunotu muižu vairāk,
jo daudzi par tādu Berķenes muižu
pirms tam neko nezināja,» stāsta
muižas saimniece Ilze Melgalve.
Šogad apceļošanas akcijas laikā
apmeklētāji tika aicināti viesoties
131 Baltijas valstu pilī un muižā,
tostarp vairāk nekā 45 vēsturiskās
pilīs un muižās Latvijā, kas to apmeklētājiem atklāja piļu un muižu
bagātīgumu, ļāva izzināt līdzības
un atšķirības, kā arī novērtēt to
cilvēku darbu, kuri cītīgi strādā, lai
saglabātu mūsu kopīgo vēsturisko
mantojumu.

Svētes pils dārzā ierīkos vietu brīvdabas konferencēm
Aktivitāšu centrā «Zemgale» kopš
11. decembra ir iespēja apskatīt
izstādi «Varēšanas prieks». Tā apvieno Glūdas rokdarbnieču darinātos
plecu lakatus un noaustos brunčus.
Rokdarbnieces tautisko brunču
aušanas prasmes sāka apgūt jau
šī gada maijā, kad pagastā tika
uzsākts Valsts kultūrkapitāla fonda,
Zemgales Plānošanas reģiona un
AS «Latvijas valsts meži» finansiāli
atbalstīts projekts «Aušanas amata
prasmju attīstība un popularizēšana Zemgales ciemā». Biedrības
«Attīstības centrs – Dzīvo gudri»
valdes priekšsēdētāja Herta Elza
Šalkovska stāsta, ka projekta galvenais mērķis bija aktualizēt tautisko
brunču aušanas prasmes, sekmēt
Zemgales reģionam raksturīgo aušanas amata prasmju saglabāšanu,
attīstību un popularizēšanu. «Teorētiskās nodarbībās vienpadsmit
rokdarbnieces varēja uzzināt par
latviešu etnogrāfiskā tērpa veidošanās vēsturi, apģērba gabaliem,
Zemgales sieviešu brunču auduma
krāsām, rakstiem, materiāliem,
kopējo un atšķirīgo dažādos Latvijas novados. Savukārt praktiskajās
nodarbībās rokdarbnieces apguva
iemaņas aušanai atlasa tehnikā,
mācījās aprēķināt velku materiālu
brunču audumam un veikt visus
sagatavošanās darbus brunču aušanai,» saka H.E.Šalkovska. Kopējais
piešķirtais finansējums projektam
bija 900 eiro.

Svētes (Lielsvētes) muižas
kungu māju jeb Svētes
pili šā gada sākumā savā
īpašumā iegādājās vietējā
ģimene Artūrs Blumfelds
un Mārīte Bahromkina,
kas sākuši sakopt un
atjaunot pili un tai piegulošo aptuveni trīs hektāru
lielo teritoriju. Saimnieki
nepilna gada laikā kultūrvēsturiskajā objektā jau
paspējuši realizēt vairākus
projektus – pirmie vairāk
saistīti ar pils apkārtnes
sakārtošanu, un arī nesen apstiprinātais Eiropas
Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA)
projekts pils dārzā paredz
izveidot jaunu objektu
– brīvdabas konferenču
vietu.
Pirmie darbi, kas jauniegūtajā
īpašumā veikti, ir pils teritorijas attīrīšana no aizaugumiem un brikšņiem,
tāpat demontēts betona žogs pie
Svētes upes, apzinātas un padarītas
cilvēkiem drošas kanalizācijas akas,
kurām bija nozagti čuguna vāki, bet
iekšā samesti atkritumi. Pils īpašnieku līdzekļi nav tik lieli, lai varētu algot
darbaspēku, tāpēc apkārtnes sakopšana notiek talku veidā, galvenokārt
ar radu un draugu palīdzību, bet liela
daļa finansējuma pils un apkārtnes

sakopšanai tiek iegūts, piesaistot projektu līdzekļus. Līdz šim saimnieki jau
izveidojuši laivu piestātni blakus esošajā Svētes upē, veikuši mākslinieciski
arhitektonisko izpēti un konservācijas
projekta izstrādi pils ēkai.
«Diemžēl Svētes pils vēsture un
liktenis nav iepriecinošs – pēdējos
20 gadus tā bijusi aizmirsta, nolaista
un aizaugusi, lēnām pārvērtusies par
graustu. Šobrīd tajā nav iespējams
uzturēties. Izstrādātais konservācijas
projekts ļaus mums ēku iekonservēt,
lai tā neturpinātu pārvērsties graustā.
Protams, nākamie projekti, kurus
vēlamies īstenot, būs saistīti ar ēkas
atjaunošanu, bet jāatzīst, ka tas būs
ļoti laikietilpīgs un lēns process.
Tādēļ pašreiz ar pilnu sparu esam
pievērsušies pils apkārtnes labiekārtošanai,» stāsta Svētes pils saimnieks
A.Blumfelds.
Lai dārzā valdītu senatnīguma noskaņa, saimnieki uzsākuši sadarbību
ar ainavu arhitekti Latvijas un parku
pētnieci Ilzi Māru Janeli, un viena no
lietām, ko paredz dārza projekts, ir
brīvdabas konferenču vietas izveide.
«Viņas izstrādātais dārza ainavas projekts parkā un dārzā paredz atjaunot
arī apstādījumus, vēsturiskās taciņas,
celiņus un apgaismojumu. Brīvdabas
konferenču vietas izveidi plānojam
realizēt jau nākamajā gadā. Lai tā
būtu piemērota radošām darbnīcām,
mūžizglītības pasākumiem un cita
veida aktivitātēm, tā tiks realizēta kā

lapene ar multimediālu aprīkojumu,
paredzot iespēju interneta nodrošināšanai, audiofailu atskaņošanai no
mobilajām ierīcēm, vietu projektora
ekrānam un projektora pieslēgumam. Tā kā par līdzīgas vietas izveidi
Jelgavas novadā neesam dzirdējuši,
ceram, ka tā Svētes pilij spēs piesaistīt
apmeklētājus un veicinās pils atpazīstamību,» saka A.Blumfelds.
Projekta īstenošanai lielāko finansējuma daļu – teju 9000 eiro –
saimnieki gūs no ELFLA projekta,
savukārt 977 eiro projekta realizācijai
piešķīrusi Jelgavas novada pašvaldība.
Saimnieki ir apņēmības pilni nodrošināt ēkas un tās apkārtnes ilgtspējīgu attīstību.
«Gan radi, gan draugi, gan vietējie
Svētes iedzīvotāji, uzzinot, ka esam

nopirkuši veco graustu – Svētes pili –,
uzskatīja, ka neesam pie pilna prāta.
Jā, atzīstu, ēka ir bēdīgā stāvoklī, bet,
diendienā braucot tai garām, manī
radās pārliecība, ka varu tai palīdzēt.
Uzskatu, ka kopā ar dzīvesbiedri
veicam nozīmīgu darbu, jo vēl 20.
gadsimta sākumā Latvijā bija krietni
vairāk muižu nekā tagad. Senās muižas diemžēl aiziet nebūtībā,» turpina
A.Blumfelds.
Saimnieki pagaidām neatklāj visas
ieceres, kā nākotnē plāno apsaimniekot pili, vien nosaka, ka pašlaik
strādā pie stratēģijas, kā visefektīvāk
to saglabāt.
«Mēs nezinām, ar ko tas beigsies,
– zinām tikai to, ka, ja arī iesāktais
process neizdosies, mēs to nenožēlosim,» piebilst A.Blumfelds.
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NOTIKUMI

kori
Pieminēs Ziemassvētku kaujas Novada
koncertēs baznīcā
12. janvārī notiks Ziemassvētku kauju 102.
gadadienai veltīti atceres
pasākumi. Iedzīvotāji
aicināti uz piemiņas aizlūgumu Kalnciema-Klīves
baznīcā, «Mangaļos» vērot
strēlnieku sadzīvi pirms
102 gadiem, doties lāpu
gājienā no Ziemassvētku
kauju muzeja līdz Ložmetējkalnam, kur atceres
pasākums noslēgsies ar
svinīgu piemiņas brīdi. Uz
pasākumiem tiks organizēts bezmaksas transports.
Jelgavas novada pašvaldības
Kultūras pārvalde informē, ka Ziemassvētku kauju atceres pasākumus
ievadīs Ziemassvētku kaujām veltīts
volejbola turnīrs Valgundes sporta
hallē, kas sāksies pulksten 11. Pulksten 12 notiks piemiņas aizlūgums
Kalnciema-Klīves baznīcā. Tajā
piedalīsies Jelgavas Svētās Annas
un Kalnciema-Klīves baznīcas mācītājs Kaspars Kovaļovs un Kalnciema-Klīves baznīcas draudzes

ērģelnieks Dāvis Beitlers. Bet pēc
piemiņas dievkalpojuma visi tiks
aicināti uz Kalnciema vidusskolu,
kur varēs sasildīties un iedzert siltu
tēju ar līdzpaņemtajām maizītēm.
Pulksten 13.15 Kalnciema vidusskolā bez maksas varēs noskatīties
Askolda Saulīša filmu «Astoņas
zvaigznes», kas vēsta par latviešu
strēlnieku brīvprātīgajiem bataljoniem, to izveidošanos un cīņām. Ap
pulksten 14.35 iecerēts pasākuma
dalībnieku pārbrauciens no Kalnciema vidusskolas uz Ziemassvētku
kauju muzeju «Mangaļos», kur jau
no pulksten 13 ikviens varēs iepazīt
muzeja ekspozīcijas un redzēt, kā
latviešu strēlnieki dzīvoja pirms 102
gadiem. «Ziemassvētku kauju muzeja vadība šoreiz nepiedāvā kauju
rekonstrukciju, bet būs iespēja vērot
un izjust strēlnieku sadzīves apstākļus,» stāsta Kultūras pārvaldes kultūras darba speciāliste Nelda Ķikute.
Pulksten 15.15 Ziemassvētku
kauju muzejā svinīgo solījumu dos
jaunie zemessargi un jaunsargi, bet
pulksten 16 visi aicināti doties lāpu
gājienā no «Mangaļiem» uz Ložmetējkalnu. Aptuveni sešus kilometrus

Pasākumi
Elejā

 16. decembrī pulksten 15.30 – teatralizēta rotaļu programma «Pelēna pirmie Ziemassvētki»: Ziemassvētku eglīte bērniem, kuri deklarēti
Elejā, nemācās skolā un bērnudārzā (saieta namā).
 18. decembrī pulksten 13 – Ziemassvētku koncerts Elejas pagasta
senioriem «Sajūti Ziemassvētkus». Lūgums dalību pieteikt pa tālruni
28354093 (saieta namā).

Glūdā

 15. decembrī pulksten 11 – «Pelēna pirmie Ziemassvētki»: eglīte
bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu (Nākotnes k/n).
 15. decembrī pulksten 14 – piemiņas plāksnes tautsaimnieka
Artura Čikstes piemiņai «Nākotnes cēlājs» atklāšana. Pasākumu
organizē biedrība «Tautsaimnieka Artura Čikstes piemiņai» (Glūdas
pagasta pārvaldē).
 19. decembrī pulksten 15 – radošā darbnīca «Ziemassvētku dekorējumi un eglīšu rotājumi» (saieta namā).
 20. decembrī pulksten 12 – «Ziemassvētki sabraukuši...»: 2018.
gada čaklāko lasītāju tikšanās pie kafijas tases (Nākotnes bibliotēkā).
 22. decembrī pulksten 19 – Ziemassvētku pasākums «Sen gaidīju,
nu atnāca tie bagāti Ziemassvētki» (Bramberģes bibliotēkā).
 28. decembrī pulksten 14 – pasākums «Mūsu skaistākie mirkļi šajā
gadā». Lūgums ņemt līdzi groziņu (saieta namā).
 28. decembrī pulksten 21 – balle «Veco gadu aizvadot». Spēlēs Juris
no Džūkstes. Biļešu cena iepriekšpārdošanā līdz 27. decembrim – 5 €.
Informācija pa tālruni 27873309 (Vija) (Nākotnes k/n).
 Decembrī – izstāde «Balto ziemu gaidot» (Nākotnes k/n).
 Decembrī – izstāde «Labam garastāvoklim» (saieta namā).
 Līdz 31. decembrim – izstāde «Pašu puikas – rakstniekam Andrim
Kolbergam 80»; grāmatu izstāde «Ceļš uz «Straumēniem» – rakstniekam Edvartam Virzam 135» (Bramberģes bibliotēkā).

Jaunsvirlaukā

 15. decembrī pulksten 17 – «Radugai – 10»: svētku koncerts un
saviesīgā daļa (aktivitāšu centrā Dzirniekos, Ievu ielā 12).
 16. decembrī pulksten 10 – Ziemassvētku eglīte pagasta mazuļiem
(IKSC «Līdumi»).
 20. decembrī pulksten 19 – sporta deju kluba «Lielupe» dalībnieku
koncerts (IKSC «Līdumi»).
 22. decembrī pulksten 16 – Bluķa vakars kopā ar folkloras kopu
«Liepāre». Ierašanās maskās. Informācija pa tālruni 28687981 (Ilze)
vai 29199324 (Saiva) (Staļģenes muižā).
 Decembrī – dažādu rokdarbu entuziastes Irinas Golovenko darbu
izstāde (Dzirnieku bibliotēkā).
 Līdz 3. janvārim – Mārītes Upmales izšuvumu izstāde «Visi mani
brīvie brīži krāsās tērpušies» (Staļģenes bibliotēkā).

Kalnciemā

 16. decembrī pulksten 16 – interešu klubu «Sarma» un «50+» gada
novērtēšanas pasākums (Kalnciema k/n).
 21. decembrī pulksten 19 – Nikolaja Puzikova koncerts «Te nu es
esmu». Biļešu iepriekšpārdošana – kultūras namā no 10. decembra.
Biļešu cena – 6; 5; 4 € (Kalnciema k/n).
 22. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku eglīte mazajiem kalnciemniekiem. Ierašanās ar ielūgumiem (Kalnciema k/n).
 1. janvārī pulksten 1 – sagaidām Jauno gadu kopā! Atpūtas vakars
ar duetu «Sandra» – krievu, latviešu mūzika un disko mūzika nakts
garumā. Ieeja – 4 €. Līdz 28. decembrim lūgums pieteikt galdiņu k/n
(Kalnciema k/n).

Lielplatonē

 15. decembrī pulksten 10 – radošās darbnīcas «Ziemassvētkus gaidot», pulksten 12 – izglītojoša nodarbība vecākiem, vada D.Reinfelde,
pulksten 16 – koncerts «Vešerieņu Ziemassvētki» (Lielplatones muižā).
 20. decembrī pulksten 13 – senioru un iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām Ziemassvētku pasākums. Pieteikšanās līdz 14. decembrim pa
tālruni 26827971 vai personīgi pie Ilzes (Lielplatones t/n).
 21. decembrī pulksten 16 – pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku pasākums (Lielplatones t/n).

Līvbērzē

 20. decembrī pulksten 13 – svētku balle un koncerts pagasta senioriem «Ceļā uz Ziemassvētkiem». Transports no pagasta pārvaldes
«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: 11.12.2018.

15. decembrī uz Ziemassvētku koncertu Zaļās draudzes
evaņģēliski luteriskajā baznīcā Zaļeniekos pulksten 16
ielūdz Jelgavas novada kori.

garajā gājienā var piedalīties ikviens. Lūgums līdzi ņemt savu lāpu.
Lāpu gājiens pulksten 17.30 noslēgsies Ložmetējkalnā ar svinīgu
atceres brīdi pie piemiņas akmens.
Tāpat tur tiks iedegti atmiņu ugunskuri un skanēs strēlnieku dziesmas.
Pasākumā piedalīsies Jelgavas
novada pašvaldības vadība, Jelgavas pilsētas pašvaldības pārtāvji,
zemessargi un augstākā.
Svinīgajā piemiņas brīdī uzstāsies
vīru kopa «Vilki».
N.Ķikute norāda, ka uz atceres
pasākumiem 12. janvārī tiks organi-

zēts bezmaksas autobuss, kas interesentus gaidīs pie Jelgavas kultūras
nama un izbrauks pulksten 11.15
maršrutā Jelgava–Kalnciema-Klīves baznīca–Kalnciema vidusskola–«Mangaļi»–Ložmetējkalns, bet
ap pulksten 20.30 dosies atpakaļ
uz Jelgavu. «Iespējams, ir cilvēki,
kuri vēlas doties lāpu gājienā, bet
uztraucas, kā pēc tam nokļūs pēc
savas automašīnas «Mangaļos». Par
to nav jāraizējas – viņiem piedāvāsim iespēju no Ložmetējkalna līdz
«Mangaļiem» nokļūt ar autobusu,»
tā viņa.

– pulksten 12.30. Pieteikties pa tālruni 26574144 (Daiga), 26569128
(Sandija) (Vārpas aktivitāšu centrā).
 22. decembrī pulksten 21 – Ziemassvētku balle. Spēlē Silvestrs un
Helvijs no grupas «Zelta kniede». Ieeja – 4 €. Galdiņu pieteikt pa tālruni
29268742 (Smaida) (Vārpas aktivitāšu centrā).
 26. decembrī pulksten 14 – teatralizēta rotaļu programma pirmsskolas vecuma bērniem «Pelēna pirmie Ziemassvētki». Līdzi jāņem ielūgums
un maiņas apavi (Līvbērzes sporta hallē).
 Decembrī – tematiskā izstāde «Ar savu gaismu Ziemassvētki nāk»
(Līvbērzes bibliotēkā).

Platonē

 16. decembrī pulksten 14 – Trešās adventes koncerts «Mīlestības
gaismā». Dziedās G.Riekstiņš un A.Jankevica (flauta, balss). Pēc koncerta
– dievkalpojums (Lielvircavas baznīcā).
 22. decembrī pulksten 18 – jaunā romantiskā komēdija «Jaungada
taksometrs». Ieeja – 2 € (Lielvircavas k/n).
 23. decembrī pulksten 10.30 – Ziemassvētku sarīkojums pagasta
bērniem. Ziemassvētku vecīša tālrunis – 26547117 (vecākiem) (Lielvircavas k/n).
 25. decembrī pulksten 13.30 – dievkalpojums bērniem, pulksten
14 – Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums (Lielvircavas baznīcā).
 30. decembrī pulksten 21 – Vecgada balle kopā ar grupu «Lustīgais
blūmīzers» no Saldus. Ieeja – 4 €. Galdiņu lūgums iepriekš rezervēt pa
tālruni 26547117 (Lielvircavas k/n).

Sesavā

 15. decembrī pulksten 18 – grupas «Cryin’White» Ziemassvētku
koncerts: pieci jauni puiši no Jelgavas radīs Ziemassvētku noskaņu – lasīs
dzeju, kura mīsies ar dziesmām (Sesavas t/n).
 15. decembrī pulksten 19 – Elejas amatierteātris piecu gadu jubileju
atzīmēs ar Monikas Zīles lugu «Savedējs» (Bērvircavas t/n).
 20. decembrī pulksten 19 – M.Martinsona jaunā romantiskā komēdija «Jaungada taksometrs». Ieeja – 2 € (Sesavas t/n).
 22. decembrī pulksten 11 – Ziemassvētku eglīte pagasta pirmsskolas
vecuma bērniem «Pelēna pirmie Ziemassvētki». Gaidīsim ikvienu mazo
pelēnu – arī tādu, kurš nav deklarēts Sesavas pagastā, bet par pārsteigumu zem eglītes jārūpējas vecākiem pašiem. Informācija – pa tālruni
27234231 (Sandra Zeimule), transportu pieteikt līdz 19. decembrim pa
tālruni 27234235 (Sandra Ārmane) (Bērvircavas t/n).
 23. decembrī pulksten 9.30 – Ceturtās adventes dievkalpojums
(Sesavas baznīcā).
 24. decembrī pulksten 16 – Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums (Sesavas baznīcā).
 Līdz 31. decembrim – Staņislava Matusa jaunāko darbu izstāde
«Mirkli, apstājies!» (Sesavas t/n).
 1. janvārī pulksten 1.01 – Jaungada balle. Galdiņu pieteikt līdz
28. decembrim pa tālruni 27234231 (Sandra Zeimule). Ieeja – 3 €
(Bērvircavas t/n).
 13. janvārī pulksten 9.30 – dievkalpojums (Sesavas baznīcā).

Svētē

 14. decembrī pulksten 13 – Lasītāju klubiņa tikšanās (Ziemassvētku
dzejoļi, dziesmas, tradīcijas) (Jēkabnieku bibliotēkā).
 15. decembrī pulksten 16 – gada nogales balle pagasta senioriem.
Koncertā šovā «Brālēni Jarāni» Jānis Jarāns un Viktors Sedihs priecēs ar
dziesmām, tostiem, horoskopiem. Par deju mūziku gādās Haralds Švītiņš.
Galdiņu rezervēt un transportu no Svētes pieteikt pa tālruni 27234198
(Sandra) (Jēkabnieku k/n).
 23. decembrī pulksten 15.30 – Ziemassvētku eglīte pagasta mazuļiem – Ziemassvētku paciņas tiem bērniem, kas neapmeklē bērnudārzu.
Uz eglīti aicināts ikviens bērniņš (ja vēlas, vecāki paši var sagādāt dāvaniņas, ko nodot Ziemassvētku vecītim). Transportu pieteikt un uzdot
jautājumus var pa tālruni 27234198 (Sandra) (Jēkabnieku k/n).
 23. decembrī pulksten 19 – duets «Mediante» priecēs ar zināmām
un skaistām Ziemassvētku dziesmām, izdziedot tās programmā «Ziemas
ainavas». Koncerts ir dāvana iedzīvotājiem Ziemassvētkos. Transportu
pieteikt līdz 18. decembrim pa tālrunis 27234198 (Sandra) (Jēkabnieku
k/n).
 29. decembrī no pulksten 21 līdz 2 – gada nogales balle ar «Sestdynas» muzikantu Elmāru Sarkanu. Galdiņu rezervēt pa tālruni 27234198
(Sandra). Ieeja – 3 € (Jēkabnieku k/n).
 Decembrī – Sesavas bibliotēkas vadītājas Intas Strazdiņas rokdarbu
izstāde (Jēkabnieku bibliotēkā).

Valgundē

 12. decembrī pulksten 14 – Ziemassvētku pasākums Valgundes
senioriem. Transports: pulksten 13.15 – no Eglīt-kaģiem, 13.20 – Tīreļu
DUS, Vītoliņi – 13.45, pulksten 19 – transports mājup (IKSC «Avoti»).

Jelgavas novada pašvaldības Kultūras pārvalde aicina uz Ziemassvētku
laika koncertu, kurā apvienojušies
novada kori. Tajā uzstāsies senioru koris
«Gaisma», Jaunsvirlaukas un Salgales
pagasta jauktais koris «Svīri», Platones,
Lielplatones, Elejas pagasta jauktais
koris «Sidrabe», jauktais koris «Vilce»,
Zaļenieku pagasta sieviešu koris un solisti Endijs un Zane Rožkalni, bet ērģeles
spēlēs ērģelniece Māra Ansonska. Koncerta mākslinieciskais vadītājs ir Jelgavas
novada koru virsdiriģents Edgars Vītols,
kurš šim koncertam izvēlējies daudzveidīgus Ziemassvētku laikam raksturīgus
skaņdarbus. «Šis gads bijis dažādiem kultūras notikumiem piesātināts. Gribas šo
svētku sajūtu paturpināt, tāpēc novada
kori gada nogalē apvienojušies koncertā
baznīcā. Ceram, ka klausītājiem šis būs
sajūtām bagāts koncerts gaidāmo svētku
noskaņās,» tā Kultūras pārvaldes speciāliste Nelda Ķikute.
Ieeja koncertā – bez maksas.

 22. decembrī pulksten 11 – eglīte bērniem ar rotaļu izrādi «Kurš
ir Ziemassvētku vecītis?». Režisors – A.Ekštets. Bezmaksas transports:
pulksten 10.15 – Eglītkaģi, 10.20 – Tīreļu DUS, 10.45 – Vītoliņi. Pulksten
12.30 – transports mājup (IKSC «Avoti»).
 23. decembrī pulksten 16 – Ziemassvētku koncerts «Ar eņģeļu spārniem»: duets «Mediante». Bezmaksas transports: pulksten 15 – Vītoliņi,
15.15 – IKSC «Avoti», 15.40 – Tīreļu DUS. Pulksten 17.30 – transports
mājup (Kalnciema-Klīves baznīcā).
 31. decembrī no pulksten 22 līdz 3 – simtgades Jaungada ballīte
ar grupu «Starpbrīdis» no Jēkabpils. Ieeja – 4 €. Galdiņu rezervēt pa
tālruni 28612076 (Egija) (IKSC «Avoti»).

Vilces tautas namā

 15. decembrī pulksten 14 – pagasta pirmsskolas bērnu Ziemassvētku pasākums «Pelēna pirmie Ziemassvētki». Ierašanās ar ielūgumiem.
Kursēs autobuss.
 18. decembrī pulksten 14 – pagasta senioru Ziemassvētku pasākums «Uzsniga sniedziņš balts...» kopā ar brāļiem Ziemeļiem. Pieteikties
pasākumam un transportam – pa tālruni 29377668 (Broņislava) vai
20244887 (Vigita).
 29. decembrī pulksten 19 – koncerts loterija «Cūkas laime» par
godu jaunajam – 2019., Cūkas – gadam. Ieeja – 1 €. Pulksten 21
– balle ar grupu «Brāļi Rozentāli». Ieeja – 3 €. Galdiņu rezervēt pa
tālruni 20244887.
 Līdz 5. janvārim – izstāde «Mans tautastērps»: Ilze Strēle, Ginta
Zaumane un Dace Sadaka apkopojušas mūsdienu stāstus par latvju
īpašajiem tērpiem.

Vircavā

 18. decembrī pulksten 14 – senioru Ziemassvētku pasākums. Dalību pieteikt pa tālruni 26237337 (Sarmīte Ļūmane). Informācija par
transportu – pa tālruni 25603902 (Una) (Vircavas t/n).
 19. decembrī pulksten 18 – Jāņa Paukštello un Lailas Ilzes Purmalietes koncertizrāde «Ziemassvētku laimes formula». Ieeja – 2 €
(Vircavas t/n).
 23. decembrī pulksten 13 – pirmsskolas bērnu Ziemassvētku eglīte
«Pelēna pirmie Ziemassvētki» (Vircavas t/n).
 25. decembrī no pulksten 21 līdz 2 – Ziemassvētku balle kopā ar
grupu «Klaidoņi». Ieeja – 4 €. Savlaicīga galdiņu pieteikšana līdz 24.
decembrim pa tālruni 25603902 (Una) (Vircavas t/n).
 Līdz 28. decembrim – bibliotēkas lasītāju veidota apsveikumu
kartīšu izstāde «Lai priecīgi svētki» (Vircavas bibliotēkā).

Zaļeniekos

 13. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku ieskaņas koncerts «Krīt
pienenēs sniegs». Muzicēs māsas Legzdiņas. Ieeja – bez maksas
(Zaļenieku bibliotēkā).
 15. decembrī pulksten 16 – novada koru Ziemassvētku koncerts
(Zaļenieku baznīcā).
 15. decembrī pulksten 19 – pagasta deju kolektīvu «Zaļaisdancis»
un «Lustīgais» piecu gadu jubilejas koncerts. Koncerta viesi – «Brūklenājs», «Miestiņš», «Saulgrieži», «Vecie vilki» (Zaļenieku k/n).
 17. decembrī pulksten 9.30 – bibliotēkmācības nodarbība «Gribu
būt lasītājs» 5–7 gadus veciem bērniem sadarbībā ar PII «Zvaniņš».
Nodarbībai pieaicināts speciālais pedagogs. Nodarbības tēma – «Ziemassvētki» (Zaļenieku bibliotēkā).
 17. decembrī pulksten 15.30 – lasīšanas veicināšanas programmas
«Mazo pūcēnu skoliņa» noslēguma nodarbība un mazo grāmatu
ekspertu apbalvošana (Zaļenieku bibliotēkā).
 18. decembrī pulksten 15 – lasīšanas veicināšanas programmas
«Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija» cītīgāko grāmatu lasītāju sumināšana (Zaļenieku bibliotēkā).
 20. decembrī – Zaļenieku pamatskolēnu Ziemassvētku pasākums:
pulksten 10.30 – zīmējumu teātris ar izrādi «Skaistākā lieta pasaulē»,
biļetes skolēniem apmaksā programma «Latvijas skolas soma»;
pulksten 12.10 – pamatskolēnu Ziemassvētku koncerts. Pulksten 16
– «Ziemassvētki rūķu ciemā»: pirmsskolas bērnu Ziemassvētku eglīte
(Zaļenieku k/n).
 26. decembrī pulksten 11 – «Pelēna pirmie Ziemassvētki»: eglīte
bērniem, kas neapmeklē bērnudārzu (Zaļenieku k/n).
 28. decembrī pulksten 13 – «Ar prieku sirdī»: senioru Ziemassvētku
pasākums. Pieteikšanās pa tālruni 28473356 (Helēna) (Zaļenieku k/n).
 1. janvārī pulksten 1 – Jaungada balle ar dīdžeju Gunču. Ieeja
– 3 €, rezervējot galdiņu līdz 28. decembrim. Tālrunis 29361231
(Zaļenieku k/n).
 Decembrī – plaša novadpētniecības materiālu izstāde: «Triju
Zvaigžņu ordeņa un Viestura ordeņa kavalierim Jānim Bergam – 130»
(Ūziņu bibliotēkā).

