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Var iegādāties
novada karogu

Foto: athletics.lv/Guntis Bērziņš

Ikvienam ir iespēja iegādāties Jelgavas novada
karogu, informē Jelgavas
novada pašvaldības kancelejas vadītāja Laila Čima.
Pieejami ir gan karogi, kas
paredzēti vilkšanai mastā,
gan karogi izkāršanai pie
ēkas fasādes.
Kancelejas vadītāja skaidro, ka
saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par pašvaldības simboliku komersantam, lai izgatavotu un
izplatītu novada karogu, ir nepieciešama speciāla licence. Tādu ir saņēmis
viens uzņēmums – SIA «Olnis» –, kas
šobrīd savās telpās arī piedāvā karogu
iegādāties. Uzņēmums atrodas Jelgavā, Jāņa Čakstes bulvārī 7, un karogu
iespējams nopirkt darba dienās no
pulksten 8 līdz 16.30. Fasādes karoga
cena ir 17 eiro, savukārt masta karoga
cena – 24 eiro. Papildu informācija
pieejama pa tālruni 26620132.
L.Čima norāda, ka pašvaldība
ir uzsākusi sarunas arī ar Jelgavas
reģionālo Tūrisma centru – plānots,
ka drīzumā Jelgavas novada karogu
varēs iegādāties arī Tūrisma centrā
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī.
Informācija par iespējām iegādāties
novada karogu ir pieejama arī visās
novada pagastu pārvaldēs. Jāuzsver,
ka pašvaldība karogu tirdzniecību
neveic.
Jāatgādina, ka Jelgavas novada
pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13
«Par Jelgavas novada simboliku» tika
apstiprināti 2011. gada 26. oktobrī un
nosaka karoga izskatu un izmantošanas nosacījumus.
JNZ

Jelgavas novada dome
31. janvāra domes
sēdē ir apstiprinājusi
aktualizēto
Investīciju plānu
2018.–2020. gadam
un aktualizēto
Rīcības plānu
2018.–2023. gadam.
Ar apstiprinātajiem dokumentiem
var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv, sadaļas
«Publiskie dokumenti» apakšsadaļā
«Jelgavas novada attīstības programma 2017.–2023. gadam».

Gatis Čakšs
saņem
Gada balvu
FOTO: Jelgavas novada Sporta centra audzēknis šķēpmetējs Gatis Čakšs (no kreisās) saņēmis Latvijas Vieglatlētikas savienības (LVS) Gada balvu vieglatlētikā nominācijā «Gada U-23 vieglatlēts». 7. februārī kultūras pilī «Ziemeļblāzma» LVS
sveica vieglatlētus, kuri uzrādījuši labus rezultātus 2017. gada sezonā. Par Gada vieglatlētu U-23 grupā atzīts mūsu sportists
G.Čakšs, kura pagājušās sezonas labākais rezultāts ir 8. vieta Eiropas čempionātā U-23 grupā un 12. vieta Eiropas rangā
šajā pašā grupā. Sportists atzīst: «Balva bija negaidīta, jo man pērn neizdevās līdz galam izpildīt savus mērķus.» Viņš stāsta,
ka Eiropas čempionātā cerējis iekļūt trijniekā, kas bijis diezgan iespējami, taču trauma to liedza. «Mans personīgais rekords
ir 80,06 metri, kas uzmesti pirms diviem gadiem Jāņa Lūša kausā, un līdz šim man nav izdevies to atkārtot. Eiropas čempionātā aizmetu 74,69 metrus, taču zinu, ka varu labāk,» atzīst sportists, kurš ir pilns apņēmības šovasar piedalīties Eiropas
čempionātā pieaugušajiem un šķēpu raidīt tālāk par 80 metriem. Jāpiebilst, ka G.Čakšs mācās un trenējas Murjāņu Sporta
ģimnāzijā. «Mums ir uzbūvēta jauna vieglatlētikas manēža, līdz ar to ir radīti apstākļi, lai varētu trenēties un tiekties uz jauniem sasniegumiem. Šobrīd notiek fiziskās sagatavotības treniņi, un jūtu, ka tehniski esmu labi sagatavojies. Martā sāksim
mest šķēpu, bet jau aprīlī paredzēta pirmā treniņnometne ārzemēs,» stāsta G.Čakšs.
G.Čakšam balvu pasniedza bijušais vieglatlēts Latvijas rekordists 110 metru barjerskrējienā Staņislavs Olijars.

Jauns zemesgrāmatu bezmaksas pakalpojums
visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem
Pēc Latvijas Pašvaldību savienības ierosinājuma Tiesu
aģentūra, kas nodrošina zemesgrāmatu elektronisko
funkcionalitāti, izveidojusi jaunu bezmaksas pakalpojumu visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem – iespēju klātienē, uzrakstot iesniegumu, vai elektroniski
portālā www.zemesgramata.lv piereģistrēt savu e-pasta adresi, uz kuru iesniegšanas brīdī tiks nosūtīta informācija par katru iesniegtu nostiprinājuma lūgumu
uz īpašumā esošu nekustamo īpašumu.
Šis elektroniskais pakalpojums ir
būtisks krāpniecības novēršanai gadījumos, kad Zemesgrāmatā tiek iesniegti viltoti nostiprinājuma lūgumi,
jo nodrošinās, ka esošais īpašnieks,

ja vien būs piereģistrējis sava e-pas
ta adresi, uzreiz saņems ziņu par
iesniegto nostiprinājuma lūgumu,
tādējādi ļaujot nekustamā īpašuma
īpašniekam nekavējoties informēt

Zemesgrāmatu, kā arī iespējami ātri
vērsties kompetentajās izmeklēšanas
iestādēs, lai novērstu turpmāku prettiesisku darījumu ķēdi.
Pakalpojums ir pieejams arī gadījumos, ja nekustamā īpašuma
īpašniekam nav e-pasta adreses, bet
ir kāds uzticams cilvēks, kuram ir
e-pasts, jo nekustamā īpašuma īpašnieks klātienē, rakstot iesniegumu
kādā no Zemesgrāmatu nodaļām
vai Tiesu administrācijā Antonijas
ielā 6, Rīgā, var norādīt jebkuru
e-pastu, uz kuru turpmāk tiks nosūtīta informācija par katru iesniegtu

nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā
esošu nekustamo īpašumu, tiklīdz
konkrētais nostiprinājuma lūgums
tiks iesniegts Zemesgrāmatā.
Pakalpojums elektroniski pie
ejams portālā www.zemesgramata.
lv, autorizējoties ar banku autorizācijas līdzekļiem, e-parakstu vai
eID karti sadaļā «Mani dati», apakšsadaļā «Pieteikt manu īpašuma
uzraudzību», izvēlnē «Paziņojumi
par iesniegtajiem nostiprinājuma
lūgumiem».
JNZ

Aicina pieteikt kandidātus Jelgavas novada Uzņēmēju gada balvai
Lai veicinātu novada
uzņēmēju atpazīstamību un popularizētu labas
uzņēmējdarbības prakses
piemērus, Jelgavas novada pašvaldība arī šogad
organizē konkursu «Jelgavas novada Uzņēmēju
gada balva 2018». Ikviens
novada iedzīvotājs no 1.
marta līdz 6. aprīlim aicināts atsaukties konkursam
un pieteikt savu favorītu –
pakalpojuma sniedzēju un
uzņēmumu, kas izpelnījies
simpātijas un atzinību.
«Konkurss pašvaldībā pirmo reizi
tika rīkots praktiski līdz ar Jelgavas
novada izveidi. Septiņu gadu laikā

uzņēmējdarbības attīstībā ir vērojama
krāsaina aina. Ja 2010. gadā Jelgavas
novadā bija 2100 uzņēmumu, tad
2017. gadā – jau 2550. Pa šiem septiņiem gadiem juridisko personu kopskaitu novadā papildinājuši vismaz 450
uzņēmēju. Jelgavas novada lepnums
nenoliedzami ir lielie uzņēmumi un
zemnieki, kas, darbojoties lauksaimniecības nozarē, tur savās rokās maizes
klēts statusu. Taču ar katru gadu arvien
izteiktāk vērojama uzņēmīgu jaunpienācēju debija – inovatīva domāšana,
bezbailīga interese tirgū piedāvāt ko
nebijušu, vēlme strādāt pēc citādiem
principiem un darboties globālā tirgū.
Tāpēc aicinu ikvienu novada iedzīvotāju atsaukties konkursam un pieteikt
savu favorītu – preces vai pakalpojuma
sniedzēju, kas izpelnījies simpātijas,

atzinību, ievērību, lai mēs varētu
novērtēt gan jaunuzņēmumus, gan
stabilos spēlētājus tirgū,» aicina Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore
Līga Lonerte.
No 1. marta līdz 6. aprīlim Jelgavas novada uzņēmēji, iedzīvotāji un
pagastu pārvaldes var izvirzīt savus
kandidātus konkursam balvas saņemšanai. Lai būtu iespēja piedalīties
dažādu nozaru uzņēmējdarbības
pārstāvjiem, pašvaldība aicina iedzīvotājus izvēlētos dalībniekus pieteikt
kādā no desmit nominācijām: «Gada
lauksaimnieks», «Gada ražotājs»,
«Videi draudzīgs uzņēmums», «Gada
debija», «Gada mājražotājs/amatnieks», «Darbiniekam draudzīgākais
darba devējs», «Gada atraktīvākais
uzņēmējs», «Gada pakalpojuma snie-

dzējs», «Gada ģimenes uzņēmums»,
«Gada partneris».
Speciāli konkursam izstrādātā
pieteikuma anketa novada mājaslapā būs pieejama no 1. marta. Tāpat
kā iepriekšējos gados, arī šoreiz tā
lejupielādējama, aizpildāma un iesniedzama gan klātienē tuvākajā pagasta
pārvaldē, Jelgavas novada Attīstības
nodaļā (Jelgavā, Lielajā ielā 5/7) vai
pašvaldības centrālās administrācijas
ēkā (Jelgavā, Pasta ielā 37), gan elektroniski, aizpildot pieteikuma formu
novada mājaslapā www.jelgavasnovads.lv, sadaļā «Uzņēmējdarbība».
Konkursam var pieteikt Jelgavas
novadā esošas komercsabiedrības,
to filiāles un struktūrvienības, kas
veic saimniecisko darbību Jelgavas
novada teritorijā neatkarīgi no juri-

diskā statusa un darbības nozares.
Tāpat var tikt pieteikti komersanti,
lauksaimnieciskās ražošanas un citu
aroddarbību veicēji fiziskas personas,
kas reģistrējušas un veic saimniecisko
darbību Jelgavas novadā. Tiesa gan,
iepriekšējo trīs gadu attiecīgās nominācijas uzvarētājs nedrīkst piedalīties
konkursā nominācijā, kurā saņemts
apbalvojums.
Uzvarētāji visās nominācijās tiks
godināti Jelgavas novada svētkos, domes priekšsēdētāja rīkotajā svinīgajā
pieņemšanā 18. maijā.
Ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties Jelgavas novada
mājaslapā vai sazinoties ar novada
Attīstības nodaļu, tālrunis 63048487.
JNZ
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jelgavas novada pašvaldības
Jelgavā 2017. gada 29. novembrī (protokols Nr.16, 19.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.16

«Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.2
«Jelgavas novada pašvaldības nolikums»»
Izdoti, pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
Izdarīt grozījumus Jelgavas novada pašvaldības 2009. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.2 «Jelgavas novada pašvaldības
nolikums»:
1. papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā: «4.1 Lai nodrošinātu pastāvīgu, ekonomisku, efektīvu un lietderīgu pašvaldības
institūciju tiesību, funkciju un uzdevumu īstenošanu, dome ir izveidojusi iekšējo auditu.»;
2. svītrot 5.15. apakšpunktā vārdus «kurai ir filiāle» un 5.15.1. apakšpunktu;
3. izteikt 5.18. apakšpunktu šādā redakcijā: «Līvbērzes pamatskola»;
4. svītrot 5.24. apakšpunktā vārdus «kurai ir filiāle» un 5.24.1. apakšpunktu;
5. papildināt 5.31. apakšpunktu ar tekstu šādā redakcijā: «kurai ir filiāle: 5.31.1. Lielplatones filiāle»;
6. izteikt 5.40. apakšpunktu šādā redakcijā: «5.40. Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs «Eleja»», svītrot 5.40.1.,
5.40.2. un 5.40.3. punktu;
7. papildināt noteikumus ar 5.40.1 punktu šādā redakcijā: «5.40.1 Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs «Staļģene»»;
8. papildināt noteikumus ar 5.40.2 punktu šādā redakcijā: «5.40.2 Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs
«Kalnciems»»;
9. izteikt 5.44. apakšpunktu šādā redakcijā:
«5.44. Jelgavas novada Labklājības pārvalde, kurai ir struktūrvienības:
5.44.1. Jelgavas novada pašvaldības aktivitāšu centrs «Kalnciems»;
5.44.2. Jelgavas novada pašvaldības aktivitāšu centrs «Tīreļi»;
5.44.3. Jelgavas novada pašvaldības aktivitāšu centrs «Līvbērze»;
5.44.4. Jelgavas novada pašvaldības aktivitāšu centrs «Zemgale»;
5.44.5. Jelgavas novada pašvaldības aktivitāšu centrs «Birztaliņas»;
5.44.6. Jelgavas novada pašvaldības aktivitāšu centrs «Zaļenieki»;
5.44.7. Jelgavas novada pašvaldības aktivitāšu centrs «Dzirnieki».»;
10. izteikt 5. punkta trešo sadaļu šādā redakcijā: «Jelgavas novada Pašvaldības policija, iekšējais audits atrodas domes priekšsēdētāja
pakļautībā. Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļa, Jelgavas novada Būvvalde, Jelgavas novada Sporta centrs, Jelgavas novada Izglītības
pārvalde, Jelgavas novada Kultūras pārvalde, Jelgavas novada Labklājības pārvalde atrodas pašvaldības izpilddirektora (turpmāk –
izpilddirektors) pakļautībā.»;
11. izteikt 5. punkta ceturto sadaļu šādā redakcijā: «Jelgavas novada Sociālais dienests, Jelgavas novada sociālās aprūpes un
rehabilitācijas centrs «Eleja», Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs «Staļģene», Jelgavas novada sociālās
aprūpes un rehabilitācijas centrs «Kalnciems», dienas aktivitāšu centri atrodas Jelgavas novada Labklājības pārvaldes pakļautībā.»;
12. izteikt 5. punkta piekto sadaļu šādā redakcijā: «Jelgavas novada Īpašuma pārvalde, pagastu pārvaldes atrodas pašvaldības izpilddirektora vietnieka pakļautībā.»;
13. svītrot 6.10. apakšpunktu;
14. papildināt 6. punktu ar 6.12. apakšpunktu šādā redakcijā: «6.12. Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas.»;
15. papildināt 6. punktu ar 6.13. apakšpunktu šādā redakcijā: «6.13. Iepirkumu nodaļas.»;
16. papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā: «7.1 Pašvaldības institūciju darbības juridiskais nodrošinājums tiek īstenots ar
šim mērķim izveidotas pašvaldības institūcijas darbību vai ārpakalpojumu.»;
17. svītrot 9.2. apakšpunktu;
18. papildināt 11. punktu ar 11.19. apakšpunktu šādā redakcijā: «11.19. Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju;»;
19. papildināt 11. punktu ar 11.20. apakšpunktu šādā redakcijā: «11.20. Publisku izklaides un svētku, sapulces, gājienu un piketu
rīkošanai iesniegto pieteikumu izskatīšanas komisiju;»;
20. papildināt 11. punktu ar 11.21. apakšpunktu šādā redakcijā: «11.21. Deputātu ētikas komisiju.»;
21. papildināt nolikumu ar 12.2 punktu šādā redakcijā: «12.2 Uzņēmējdarbības veicināšanai, sabiedrības iesaistīšanai pašvaldības
funkciju realizēšanā dome izveido Uzņēmējdarbības un sabiedriskās iniciatīvas veicināšanas konsultatīvo padomi.»;
22. papildināt 19.1 punktu aiz vārdiem «atbildīgs par» ar vārdiem «pagastu pārvalžu,»;
23. svītrot 31.4. apakšpunktu;
24. svītrot 39. punktā trešo teikumu;
25. papildināt 42. punktu aiz vārda «elektroniski» ar vārdiem: «nosūtot uz pašvaldības oficiālo elektroniskā pasta adresi (dome@jelgavasnovads.lv) no iesniedzēja oficiālās elektroniskā pasta adreses vai citas adreses, ja dokuments parakstīts ar elektronisko parakstu,
vai», aiz vārda «sistēmā» ar vārdiem «vai arī iesniedzot kancelejā,»;
26. papildināt nolikumu ar 42.1 punktu šādā redakcijā: «42.1 Iesniegtos lēmumu projektus reģistrē kanceleja, kura tos ievieto dokumentu
vadības sistēmā un virza domes priekšsēdētājam. Priekšsēdētājs izskata iesniegto lēmuma projektu un nosaka pastāvīgo komiteju (ja
projekts netiek virzīts no komitejas vai ja tas attiecas uz vairākām komitejām) un pašvaldības institūciju vai tās darbinieku, kam jāizskata
un papildus jāsniedz rakstisks atzinums par sagatavoto projektu.»;
27. izteikt 43. punktu šādā redakcijā: «43. Domes lēmumu projektus pirms to iekļaušanas sēdes darba kārtībā nodod izskatīšanai un
atzinuma sniegšanai juridiskā nodrošinājuma sniedzējam un pašvaldības institūcijām vai tās darbiniekiem atbilstoši kompetencei.
Pašvaldības saistošo noteikumu projektam, kas izstrādāts, lai pašvaldība varētu pildīt autonomo funkciju vai brīvprātīgo iniciatīvu, papildus šo noteikumu 42. punktā minētajam izskatīšanai domes sēdē jāiesniedz juridiskā nodrošinājuma sniedzēja atzinumu par saistošo
noteikumu projekta atbilstību augstākstāvošajiem normatīvajiem aktiem un juridiskās tehnikas noteikumiem.»;
28. svītrot 44. punktu;
29. svītrot 46. punktā pirmo teikumu;
30. svītrot 52. punktu;
31. svītrot 53. punktu;
32. izteikt 59. punktu šādā redakcijā: «Domes kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un darba
kārtību. Video un audio ieraksti sēžu zālē ir atļauti, informējot sēdes vadītāju.»;
33. izteikt 60. punkta otro teikumu šādā redakcijā: «Domes sēdēs jāpiedalās izpilddirektoram, pagastu pārvalžu vadītājiem, centrālās
administrācijas struktūrvienību vadītājiem, nozaru (jomu) pārvalžu vadītājiem, juridiskā nodrošinājuma sniedzējam.»;
34. izteikt 69. punktu šādā redakcijā: «Izpilddirektors pēc domes sēdes var sniegt īsu pārskatu par veikto darbu un par pieņemto lēmumu
izpildes gaitu attiecīgajā periodā. Pēc pārskata deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus un saņemt atbildes par pārskatā minēto.»;
35. izteikt 70. punktu šādā redakcijā: «Ja kāds no pieņemtajiem lēmumiem netiek izpildīts noteiktajā termiņā, domes priekšsēdētājs vai
tā vietnieks sniedz informāciju, norādot motīvus, kādēļ lēmums nav izpildīts. Šāda informācija ir iekļaujama domes sēdes darba kārtībā.»;
36. papildināt 72. punktu aiz vārda «ziņotājam» ar vārdiem «ne vairāk kā divus»;
37. aizstāt 75. punktā vārdu «divas» ar vārdu «vienu», papildināt punktu ar teikumu šādā redakcijā: «Pēc debatēm katram runātājam
ir tiesības uz vienu repliku.»;
38. izteikt 76. punktu šādā redakcijā: «76. Visi labojumi domes lēmumu projektiem ir jāiesniedz, ievietojot dokumentu vadības sistēmā
ne vēlāk kā trīs stundas pirms domes sēdes sākuma.»;
39. papildināt 91.2. apakšpunktu aiz vārda «vietniekam» ar vārdiem «labklājības un sociālajā jomā»;
40. papildināt 91. punktu ar 91.4. apakšpunktu šādā redakcijā: «Domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības, kultūras un sporta jautājumu
jomā – ceturtdienās no plkst.13.00 līdz plkst.17.00»;
41. svītrot 101. punktā vārdu «attiecīgās»;
42. svītrot 105.3. apakšpunktu;
43. papildināt 105. punktu ar 105.4. apakšpunktu šādā redakcijā: «105.4. Bāriņtiesas priekšsēdētājs.».
Priekšsēdētājs Z.Caune

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par 2017. gada 29. novembra grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības 2009.
gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.2
«Jelgavas novada pašvaldības nolikums».
1. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums
1.1. lai nodrošinātu neatkarīgu un objektīvu pašvaldības institūciju darbības izvērtēšanu,
nepieciešams mainīt iekšējā audita pakļautību;
1.2. ir reorganizētas pašvaldības iestādes:
1.2.1. Elejas vidusskola,
1.2.2. Līvbērzes vidusskola,
1.2.3. Svētes pamatskola,
1.2.4. Elejas pirmsskolas izglītības iestāde «Kamenīte»,
1.2.5. Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs,
1.2.6. Jelgavas novada Labklājības pārvalde;
1.3. ir izveidota jauna centrālās administrācijas struktūrvienība – Darba aizsardzības,
ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļa;
1.4. nepieciešams izveidot jaunu centrālās administrācijas struktūrvienību – Uzņēmējdarbības attīstības nodaļu;
1.5. ir likvidēta SIA «Datorcentrs»;
1.6. ir izveidotas jaunas komisijas:
1.6.1. Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija,
1.6.2. Publisku izklaides un svētku, sapulces, gājienu un piketu rīkošanai iesniegto pieteikumu izskatīšanas komisija,
1.6.3. Deputātu ētikas komisija;
1.7. lai veicinātu uzņēmējdarbību, sabiedrības iesaistīšanu pašvaldības funkciju realizēšanā, nepieciešams izveidot Uzņēmējdarbības un sabiedriskās iniciatīvas veicināšanas
konsultatīvo padomi;
1.8. lai nodrošinātu efektīvāku iestāžu darba pārraudzību, nepieciešama pienākumu pārdale
starp pašvaldības izpilddirektoru un izpilddirektora vietnieku, samazinot izpilddirektora
noslodzi;
1.9. ņemot vērā, ka dokumentu aprite pašvaldībā notiek, izmantojot elektronisko datu
vadības sistēmu, lai atvieglotu dokumentu iesniegšanas procesu, kā arī lai veicinātu
vienveidīgu noteikumu, kas skar šos jautājumus, piemērošanu, nepieciešams precizēt
esošo dokumentu iesniegšanas un aprites kārtību;
1.10. lai paaugstinātu domes darba efektivitāti, nepieciešams precizēt domes darba
reglamentu.
2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts
2.1. ar 4.1 punkta iekļaušanu noteikumos, 6.10. apakšpunkta svītrošanu un grozījumu
5. punkta trešajā sadaļā tiek noteikts, ka iekšējais audits atrodas domes priekšsēdētāja
pakļautībā;
2.2. ar grozījumiem 5.15. un 5.24. apakšpunktā noteikts, ka tiek likvidētas struktūrvienības
(filiāles) Elejas vidusskolai un Svētes pamatskolai;
2.3. ar grozījumu 5.18. apakšpunktā noteikts, ka Līvbērzes vidusskola tiek reorganizēta
par pamatskolu;
2.4. ar grozījumu 5.31. apakšpunktā noteikts, ka Elejas pirmsskolas izglītības iestādei
«Kamenīte» ir izveidota struktūrvienība – Lielplatones filiāle;
2.5. ar grozījumiem 5.40., 5.40.1 un 5.40.2 apakšpunktā noteikts, ka, likvidējot Jelgavas
novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru, tā filiāļu vietā tiek izveidotas 3 patstāvīgas iestādes;
2.6. ar grozījumu 5.44. apakšpunktā noteikts, ka Jelgavas novada Labklājības pārvaldei
ir izveidotas 7 struktūrvienības – aktivitāšu centri;
2.7. ar grozījumu 5. punkta trešajā un piektajā sadaļā noteikts, ka pagasta pārvalžu
pakļautība no izpilddirektora pāriet izpilddirektora vietniekam;
2.8. ar 6.12. un 6.13. apakšpunkta iekļaušanu noteikumos tiek noteikts, ka ir izveidota
Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļa un Iepirkumu nodaļa;
2.9. ar grozījumu 9.2. apakšpunktā no noteikumiem tiek svītrota ________ likvidētā
SIA «Datorcentrs»;
2.10. ar 11.19., 11.20. un 11.21. apakšpunkta iekļaušanu noteikumos tiek noteikts, ka
ir izveidota Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija, Publisku izklaides un svētku, sapulces,
gājienu un piketu rīkošanai iesniegto pieteikumu izskatīšanas komisija un Deputātu ētikas
komisija;
2.11. noteikumu 12.2 apakšpunkts paredz izveidot Uzņēmējdarbības un sabiedriskās
iniciatīvas veicināšanas konsultatīvo padomi;
2.12. ar grozījumiem noteikumos no 42. līdz 46. punktam ir precizēta lēmumu projektu
iesniegšanas kārtība, pieļaujot tos iesniegt, nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pastu no
iesniedzēja oficiālā e-pasta vai citas adreses, ja dokuments parakstīts ar elektronisko
parakstu, vai ievietojot dokumentu vadības sistēmā, kā arī saglabājot iespēju to izdarīt,
iesniedzot kancelejā papīra formā;
2.13. ar grozījumiem noteikumos no 59. līdz 76. punktam ir precizēts domes darba reglaments, papildinot amatpersonu loku, kam jāpiedalās domes sēdēs, grozot izpilddirektora
pārskata sniegšanas kārtību, precizējot jautājumu uzdošanas, labojumu iesniegšanas un
debašu kārtību;
2.14. ar grozījumiem noteikumu 91. punktā ir konkretizēti domes priekšsēdētāja vietnieku
pieņemšanas laiki.
3. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz pašvaldības budžetu
3.1. saistošo noteikumu projekta īstenošanas rezultātā pašvaldībai palielināsies izdevumi
jaunveidojamo institūciju izveidošanai un darbības nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu
apmērā.
4. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
4.1. uzlabos.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām
5.1. neietekmē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu
projektu
6.1. saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv;
6.2. pieejams Jelgavas novada pagasta pārvaldēs un Jelgavas novada pašvaldības
administratīvajā ēkā.
Priekšsēdētājs Z.Caune

ZIŅAS
Jelgavas novada pašvaldība
izsola nekustamo īpašumu
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 29. martā pulksten 9 Zaļenieku pagasta
pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu
mutisku izsoli dzīvokļa īpašumam «Deguļi»-3 Zaļenieku pagastā, kadastra Nr.5496
900 0281, kas sastāv no dzīvokļa 19,5 m² platībā, kopīpašuma 195/3087 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5496
001 0064 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0064. Izsoles
nosacītā sākumcena – 1400 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē,
jāiemaksā drošības nauda 140 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles
noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Zaļenieku pagasta pārvaldē vai Jelgavas
novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 28. marta pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 63074441. Izsoles noteikumi publicēti
interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
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Skolēni ēno
novada domē

Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 29. martā pulksten 9.30 Zaļenieku
pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā,
rīko atklātu mutisku izsoli dzīvokļa īpašumam «Deguļi»-4 Zaļenieku pagastā, kadastra
Nr.5496 900 0274, kas sastāv no dzīvokļa 21,5 m² platībā, kopīpašuma 215/3087
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu
5496 001 0064 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0064.
Izsoles nosacītā sākumcena – 300 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā drošības nauda 30 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles
noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Zaļenieku pagasta pārvaldē vai Jelgavas
novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 28. marta pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 63074441. Izsoles noteikumi publicēti
interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 29. martā pulksten 10 Vircavas pagasta
pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu
mutisku izsoli ar pretendentu atlasi nekustamajam īpašumam «Akmentiņi» Vircavas
pagastā, kadastra Nr.5492 005 0243, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes vienības – starpgabala 1,42 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5492 005 0243. Izsoles nosacītā sākumcena – 6400 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 640 EUR un izsoles dalības
maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Vircavas pagasta
pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei
jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 22. marta pulksten
17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26261569. Izsoles
noteikumi publicēti interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.

Paziņojums par meža meliorācijas sistēmas
«Zāmeļa–Tīsu mežs» plānotās pārbūves sākotnējo
sabiedrisko apspriešanu
Paredzētās darbības nosaukums: meža meliorācijas sistēmas «Zāmeļa–
Tīsu mežs» pārbūve 1150 ha platībā LVM Zemgales reģiona Tērvetes meža
iecirkņa 192., 193., 194., 195., 196., 197., 198., 199., 200., 201., 206.,
213., 214., 215., 219., 220., 221., 222., 223., 224., 225., 226., 227., 228.,
229., 230., 231., 238., 239., 240., 241., 248. kvartālā.
Paredzētās darbības ierosinātājs: akciju sabiedrība «Latvijas valsts meži»
(vienotais reģistrācijas Nr.40003466281).
Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: paredzētā darbība plānota
zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 5490 005 0054, 5490 003 0245,
5490 003 0246 (nekustamā īpašuma «Zāmeļu mežs» ar kadastra Nr.5490 003
0245 sastāvā Jelgavas novada Vilces pagastā), 5460 003 0032 (nekustamā
īpašuma «Lielplatones mežs» ar kadastra Nr.5460 003 0030 sastāvā Jelgavas
novada Lielplatones pagastā), 5448 009 0001, 5448 009 0003 (nekustamā
īpašuma «Mūrnieku mežs» ar kadastra Nr.5448 009 0001 sastāvā Jelgavas
novada Elejas pagastā).
Informācija par lēmumu veikt ietekmes uz vidi novērtējumu: Valsts
vides dienesta Jelgavas reģionālā Vides pārvalde, veicot ietekmes uz vidi
sākotnējo izvērtējumu, 2017. gada 27. jūlijā pieņēma lēmumu Nr.JE17SI0020
piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru akciju sabiedrības «Latvijas
valsts meži» ierosinātajai darbībai – meža meliorācijas sistēmas «Zāmeļa–Tīsu
mežs» pārbūvei 1150 ha platībā.
Paredzētās darbības apraksts: atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 3.
augusta noteikumiem Nr.714 «Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi» tika apsekota meža meliorācijas sistēma «Zāmeļa–Tīsu
mežs» un konstatēts, ka objekta teritorijā lielākā daļa grāvju ir aizsērējuši un
tikai daļēji pilda savu funkciju, novadot ūdeni. Lai atjaunotu sistēmas darbību,
ir nepieciešams veikt pārbūvi. Meža meliorācijas sistēmas «Zāmeļa–Tīsu mežs»
pārbūve notiks saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumiem Nr.550 «Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi» un Meža
infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskajiem noteikumiem (reģistrēti LVS
16.09.2015. ar Nr.8099). Meliorācijas sistēmu projektēšanā sertificēts projektētājs izvērtēs un izstrādās risinājumus, lai tiktu atjaunota meža meliorācijas
sistēmas «Zāmeļa–Tīsu mežs» darbība. Tiks pārtīrīti esošie susinātājgrāvji, lai
atvadītu lieko mitrumu no meža, kā arī tiks pārtīrīti novadgrāvji un maģistrālie
grāvji, lai tie kvalitatīvi pildītu savu novadošo funkciju – ūdens transportēšanu
uz tuvāko promteku. Vietās, kur novadgrāvis vai maģistrālais grāvis pieslēdzas
ūdensnotekai, sanešu uzkrāšanai tiks izveidoti sedimentācijas baseini saskaņā
ar LVM Meža infrastruktūras objektu projektēšanas noteikumiem. Pārbūves
laikā plānots atbrīvot grāvju trases no apauguma, lauzt celmus grāvju virsmas
platumā, tos pēc tam novietot atbērtnē. Izrakto grunti plānots izlīdzināt atbērtnē. Lai atvadītu lieko mitrumu no meža atbērtnes pusē, zemākajās vietās
plānots izveidot ievalkas. Paredzēts nomainīt caurtekas, kas ir sliktā stāvoklī,
un iebūvēt jaunas, kur tas nepieciešams.

FOTO: 14. februārī Latvijā norisinājās biznesa izglītības biedrības «Junior Achievement – Young
Enterprise Latvija» organizētā Ēnu diena, kurā, kā ik gadu, piedalījās arī Jelgavas novada
pašvaldība. Šoreiz skolēni varēja pieteikties deviņām dažādām vakancēm. Iespēju ēnot
pašvaldības vadību, speciālistus un nodaļu vadītājus šogad izmantoja 32 skolēni. Ēnu diena
novada domē sākās ar nelielu kopēju pasākumu, kura laikā skolēni iepazinās ar speciālistu,
kuru ēnos, un domes vadību. Savukārt atlikušo dienas daļu ēnas pavadīja ar izvēlēto pašvaldības darbinieku, kura vadībā iepazinās ar profesijas specifiku, darba dienu pašvaldībā, kā
arī guva iespēju uzdot interesējošus jautājumus.

Izglītības iestādes nodrošinās ar
jaunām informācijas tehnoloģijām
Jelgavas novada domes
deputāti šī gada pirmajā
domes sēdē atbalstīja Izglītības pārvaldes
iesniegtu lēmumprojektu, kas paredz skolām
iegādāties dažāda veida
informācijas tehnoloģiju
ierīces – datorus, interaktīvas tāfeles, projektorus, ekrānus un dažādas
lietvedībai nepieciešamas tehnikas vienības.
Apstiprinātais lēmums
informācijas tehnoloģijas paredz iegādāties ar
valsts aizņēmumu
145 000 eiro apmērā.
Kā informē Jelgavas novada
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
nodaļas speciāliste Enija Kreicberga-Kapša, pašvaldība ik gadu
no budžeta līdzekļiem nodrošina
datortehniku un citas izglītības

citai – ekrānu, projektoru, bet vēl
kādā ir nolietojusies lietvedībā
nepieciešamā tehnika, piemēram,
printeris,» skaidro Jelgavas novada
pašvaldības Izglītības pārvaldes
vadītāja Ginta Avotiņa.
Esošo informācijas tehnoloģiju
novērtējumu skolās veica novada
pašvaldības Izglītības pārvalde
sadarbībā ar Informācijas tehnoloģiju nodaļu. Kopumā 16 Jelgavas novada izglītības iestādēm
plānots iegādāties 55 stacionāros
datorus, 8 dokumentu kameras, 3
interaktīvās tāfeles, 54 portatīvos
datorus vai planšetes, 10 projektorus, 3 printerus un 2 elektriskos
ekrānus. Nepieciešamību sarakstā
ir arī programmatūra datortīkla
pārvaldībai «Smart Sync».
Vecā datortehnika un citas nolietojušās informācijas tehnoloģijas
tiks nodotas utilizācijai.
JNZ

Pierīgas novadi veidos kopīgu
tūrisma maršrutu

Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana: sākotnējās
sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 6. martā pulksten 18
Elejas saieta namā (adrese: Lietuvas iela 42, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas
novads).

Seši Pierīgas novadi,
tostarp Jelgavas novads, īstenojot projektu
«Tūrisms kopā», paredz
izveidot kopīgu tūrisma
maršrutu. Pašvaldības
pēdējo gadu laikā savās
teritorijās, piesaistot gan
projektu finanses, gan ieguldot budžeta līdzekļus,
iedzīvotājiem labiekārtojušas un izveidojušas
vairākas apskates vērtas
vietas. Lai šos apskates
objektus popularizētu
plašākam tūristu lokam,
pašvaldības vienojušās
tūrisma tirgū startēt kopīgiem spēkiem, izveidojot
kopīgu tūrisma stratēģiju
un rīcības plānu tālākai
tūrisma piedāvājuma
popularizēšanai.

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par paredzēto darbību var
iesniegt: līdz 2018. gada 13. martam Vides pārraudzības valsts birojā
(adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis 67321173, e-pasts:
vpvb@vpvb.gov.lv, mājaslapas adrese: www.vpvb.gov.lv) un AS «Latvijas
valsts meži» Zemgales reģionā (adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007,
e-pasts: lvm@lvm.lv).

Pašlaik projekts ir starta pozīcijā – saņemts pozitīvs vērtējums no
Lauku atbalsta dienesta un sākta
pakāpeniska projekta realizācija.
Janvārī Ķekavas novadā notika

Informācijas par paredzēto darbību iegūšanas iespējas: ar sagatavotajiem dokumentiem par paredzēto darbību iespējams iepazīties:
• AS «Latvijas valsts meži» mājaslapā http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/parskati/ietekmes-uz-vidi-novertejums/pazinojumi;
• AS «Latvijas valsts meži» Zemgales reģionā (adrese: Atmodas iela 19, Jelgava; kontaktpersona – Zemgales reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas
vadītājs Jānis Zitāns, tālrunis 28387781);
• Elejas saieta namā (adrese: Lietuvas iela 42, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas
novads; kontaktpersona – Eva Lejava, tālrunis 28354093).

iestādēm nepieciešamas informācijas tehnoloģijas. Novadā ir gan
pirmsskolas izglītības iestādes,
gan pamatskolas un vidusskolas,
kā arī viena mūzikas un mākslas
skola – kopā 18 izglītības iestādes.
Lai secīgi nomainītu savu laiku
nokalpojušo tehniku, pieņemts
lēmums 16 izglītības iestādēm
iegādāties jaunus datorus, interaktīvās tāfeles, projektorus,
ekrānus un arī jaunu datortīkla
programmatūru.
«Informācijas tehnoloģiju pilnvērtīgai izmantošanai ir būtiska
nozīme mācību procesa kvalitātes
paaugstināšanā un pievilcības
palielināšanā. Vecās tehnikas
nomaiņa paredzēta tajās skolās,
kur datoru komponentes ir tehnoloģiski novecojušas, ir lēna datoru
darbība un tiek traucēts darba
process. Jānorāda, ka izglītības
iestādes saņems atšķirīgu tehniku. Vienai vairāk trūkst datoru,

svinīga projekta atklāšana un
iesaistīto pašvaldību sadarbības
līguma parakstīšana.
«Zināms, ka tūrists pirms kāda
konkrēta objekta apskates mēdz
ievākt informāciju arī par citiem
apkārtnes objektiem. Cilvēkam
nav svarīgas novada robežas. Viņu
interesē pēc iespējas krāsaināks un
bagātāks tūrisma maršruts. Katra
no projektā iesaistītajām pašvaldībām var piedāvāt interesantas
lietas. Ja Jelgavas novads izceļas ar
savām daudzajām muižām un māj
ražotāju saimniecībām, tad, piemēram, kolēģi Olainē var lepoties
ar kvalitatīvi izveidotu āra atpūtas
vietu ģimenēm ar bērniem, savukārt kaimiņos Ozolniekos ir mini
zoodārzs, lauku sēta. Apskates
vērti tūrisma objekti ir arī pārējās
projektā iesaistītajās Pierīgas pašvaldībās, tādēļ, apvienojot spēkus,
mēs kopīgi ieguldīsim naudu mārketingā un reklāmas materiālos, un
ieguvēji būsim visi,» par turpmāko
sadarbību stāsta Jelgavas novada
tūrisma attīstības projektu vadītāja
Tabita Šķerberga.

Projektā apvienojušies seši Pierīgas novadi – Olaines, Mārupes,
Babītes, Ķekavas, Ozolnieku un
Jelgavas. Pašvaldības projektu īsteno kopā ar vietējās rīcības grupām
– biedrību «Pierīgas partnerība»,
lauku partnerību «Lielupe» un
partnerību «Daugavkrasts».
Parakstītā vienošanās starp partneriem paredz regulāri apmainīties
ar informāciju tūrisma jomā, plānot kopīgus reklāmas materiālus,
veikt vienotas mārketinga aktivitātes mērķa tirgos, veidot publicitāti,
izvērtēt iespējas iesaistīties investīciju projektos, kā arī sadarboties ar
novadu tūrisma uzņēmējiem.
Projekts noritēs divus gadus –
līdz pat 2019. gada beigām – saskaņā ar apstiprinātajām aktivitātēm
un tajās esošajām darbībām. Tas
pilnībā tiek finansēts no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam
apakšprogrammā «Starpteritoriālā
un starpvalstu sadarbība».
JNZ
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NOTIKUMI

Iemūžini novada
upes un piedalies
fotokonkursā!
Augustā novada iedzīvotāji pulcēsies Lielupes
krasta svētkos Kalnciemā,
kas būs viens no Latvijas simtgadei veltītajiem
pasākumiem. Bet šobrīd,
gatavojoties svētkiem, līdz
1. maijam ikviens aicināts
piedalīties fotokonkursā
«Jelgavas novada upes»,
iesūtot fotogrāfijas, kurās
redzams Jelgavas novadā esošo upju skaistums
dažādos gadalaikos. Labākās fotogrāfijas noteiks
skatītāji ar facebook.com
starpniecību, noskaidrojot
tās, kas tiks eksponētas
īpašā fotoizstādē Lielupes
krasta svētkos un vēlāk
ceļos pa visu novadu.
«Mūsu novadam ne tikai cauri tek
Zemgales lielākā upe – Lielupe –,
bet mēs varam lepoties arī ar daudzām citām skaistām upēm, kuras
ir vērts izcelt. Un kurš gan vislabāk
zina šīs upes un var parādīt tās citiem, ja ne paši vietējie iedzīvotāji?!
Tieši tāpēc aicinām ikvienu Jelgavas
novada iedzīvotāju ielūkoties savos
albumos – varbūt tur ir kāds foto
ar Jelgavas novada upēm – vai arī
doties un iemūžināt tās tagad,» piedalīties konkursā mudina Kalnciema
bibliotēkas vadītāja un konkursa
kuratore Nadežda Vovere.
Fotokonkursā var piedalīties dažāda vecuma cilvēki neatkarīgi no
fotografēšanas iemaņām un pieredzes. Fotogrāfijas var būt uzņemtas
jebkurā gadalaikā jebkurā tehnikā,
galvenais, lai tajās atainota kāda no
Jelgavas novadā esošajām upēm.
Viens konkursa dalībnieks drīkst
iesniegt līdz piecām fotogrāfijām
JPG un JPEG formātā, elektronis-

«Mangaļos» filmē
«Dvēseļu puteni»

kā veidā tās sūtot uz sava pagasta
bibliotēkas e-pastu vai personīgi
datu nesējā nododot sava pagasta
bibliotēkā. Fotogrāfijām jāpievieno
arī īss apraksts un jānorāda uzņemšanas vieta un gads.
Fotogrāfijas ar Jelgavas novada
upēm pagastu bibliotēkās tiks gaidītas
līdz 1. maijam. No 14. līdz 20. maijam
katra bibliotēka Novada svētku nedēļas laikā rīkos pasākumu, kurā aicinās
vietējos iedzīvotājus noteikt trīs labākās bildes, kas tiks nākamajā kārtā.
«Trīs labākās fotogrāfijas bibliotēku
vadītāji iesūtīs mums – Kalnciema
bibliotēkai –, savukārt mēs tās publicēsim facebook.com Jelgavas novada
lapā, kur līdz 1. augustam, spiežot
«like», varēs noteikt 20 skatītāju
simpātijas bildes, kas tiks apkopotas
ceļojošajā fotoizstādē «Jelgavas
novada upes»,» stāsta N.Vovere, piebilstot, ka pirmā izstāde tiks atklāta
Lielupes krasta svētkos un vēlāk būs
apskatāma visos novada pagastos.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties Jelgavas novada mājaslapas
www.jelgavasnovads.lv sadaļā «Sabiedrība», «Kultūra», «Nolikumi».
Konkursu organizē Jelgavas novada
Kultūras pārvalde sadarbībā ar novada bibliotēkām, koordinē – Kalnciema bibliotēka.

Bibliotēku e-pasts
Sesava – inta.strazdina@jelgavasnovads.lv
Glūda – inta.viksna@jelgavasnovads.lv
Jaunsvirlauka – liena.bluma@jelgavasnovads.lv
Eleja – dace.race@jelgavasnovads.lv
Svēte – minjona.ozola@jelgavasnovads.lv
Kalnciems – nadezda.vovere@jelgavasnovads.lv
Vilce – vida.inapaite@jelgavasnovads.lv
Lielplatone – janina.ungure@jelgavasnovads.lv
Platone – mara.ziemele@jelgavasnovads.lv
Līvbērze – velga.petnicenko@jelgavasnovads.lv
Valgunde – ligita.kekare@jelgavasnovads.lv
Zaļenieki – liga.strazdina@jelgavanovads.lv
Vircava – vita.berzina@jelgavasnovads.lv

Pasākumi
Elejā

 Līdz februāra beigām – Agneses Osītes darbu izstāde «Ārpus
ikdienības mirkļiem» (Elejas bibliotēkā).
 13. martā pulksten 18 – dekupāžas nodarbība Lieldienu
tematikā. Pieteikties pa tālruni 28354093 (Eva) (saieta namā).

Glūdā

 Februārī, martā – Signes Kukares personālizstāde (Nākotnes
k/n).
 22. februārī pulksten 18 – neklātienes ceļojums «Ķīnas simfonija»: ar ceļojuma iespaidiem dalīsies Vija Sakoviča. Ieeja – bez
maksas (Nākotnes bibliotēkā).
 28. februārī pulksten 14.30 – vingrošanas nodarbība senioriem. Vada sporta organizatore Laura Griestiņa (saieta namā).
 Līdz 28. februārim – grāmatu izstāde par dzejnieci Āriju Elksni
«Es visu mūžu mīlējusi esmu»; sveču izstāde «Balta, balta svece
tavās plaukstās plīvo» (Bramberģes bibliotēkā).

Jaunsvirlaukā, IKSC «Līdumi»

 No 8. februāra – mākslinieka un novadnieka Valērija Dičkovska (dzimis Salgales pagastā) gleznu izstāde, veltīta Latvijas
simtgadei, «Savāda gaisma». Ieeja – bez maksas.
 23. februārī pulksten 16 – tikšanās ar Hariju Krūzi – jelgavnieku, kam sirdī dzīvo prieks, kas pārtop asprātīgās dzejas rindās,
kura vērīgais skatiens pamana krāsainus dzīves mirkļus un
pārvērš tos burvīgās fotogrāfijās. Ieeja – sveiciens māksliniekam.
 28. februārī pulksten 14 – izstādes «Savāda gaisma» noslēguma pasākums – tikšanās ar mākslinieku Valēriju Dičkovski.
Ieeja – sveiciens māksliniekam.
 No 5. marta – izstāde projekts «Mans tautastērps». Fotogrāfes
Ilzes Strēles, dzejnieces Daces Sadakas, rokdarbnieces Gitas
Zaumanes un vismaz astoņdesmit Latvijas sieviešu kopdarbs
(IKSC «Līdumi» un Staļģenes muižas telpās).
 9. martā pulksten 13 – tikšanās ar Guntaru Raču. Grāmatas
«365» atvēršanas turnejas pasākums «Kad sirds ar sirdi sarunājas…». Dziesmas un dzeja. Piedalās G.Račs, Uģis Tirzītis, Andris
Alviķis un draugi. Ieeja – 2 €; skolēniem – bez maksas.

Kalnciemā

 Februārī – Staņislava Matusa mākslas darbu izstāde (Kalnciema bibliotēkā).
 Līdz 28. februārim – «Bez mīlestības nedzīvojiet» – dzejoļu
krājumu izstāde, veltīta Valentīndienai (Kalnciema bibliotēkā).
 22. martā pulksten 17.30 – izbraukums uz Krievu Drāmas
«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: 20.02.2018.

Foto: Raimonds Birkenfelds
FOTO: Ziemassvētku kauju muzeja «Mangaļu» mājās un Tīreļpurvā šomēnes četras dienas filmētas Ziemassvētku kauju ainas režisora Dzintara Dreiberga vēsturiskajai Latvijas kara drāmai «Dvēseļu putenis»
par latviešu tautas neatkarības cīņu Pirmā pasaules kara laikā. Filmas pārstāve Eva Mežīte stāsta, ka
šajās kaujās 4. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka ložmetēju komandas rindās cīnījās arī Aleksandrs
Grīns, pēc kura romāna ar tādu pašu nosaukumu motīviem tiek uzņemta šī filma. Ziemassvētku kauju
ainās Jelgavas novadā piedalījās galvenais varonis sešpadsmit gadus vecais Oto Brantevics no Turlavas,
Latvijā zināmie aktieri Gatis Gāga, Jēkabs Reinis, Vilis Daudziņš, Raimonds Celms, Oskars Morozs un
vairāk nekā 200 masu skatu dalībnieku.
Jāpiebilst, ka filmas «Dvēseļu putenis» pirmizrāde plānota 2019. gada 11. novembrī.

Novada vieglatlēti uzsāk sezonu
Pirmās jaunās sezonas
sacensības veiksmīgi aizvadījuši Jelgavas novada
Sporta centra vieglatlēti.
Šobrīd starts dots jaunajai vieglatlētikas sezonai, un Jelgavas novada sportisti ar labiem rezultātiem aizvadījuši
pirmās sacensības iekštelpās. Vieglatlētikas trenere Laila Nagle stāsta, ka
«Sportland» kausa 1. posmā izcīnītas
trīs medaļas: U-20 grupā Kristeram
Čamam 1. vieta 60 metros, uzstādot
personīgo rekordu (7,10 sekundes);
Elva Vestarta, kura trenējas pie Imanta
Roziņa, izcīnīja 1. vietu lodes grūšanā
(11,38 metri) U-16 grupā; 1. vieta arī

vieglatlētei Lienei Roziņai U-20 grupā
lodes grūšanā (12,42 metri).
Latvijas vieglatlētikas čempionātu
aizvadījušas U-18 un U-20 grupas.
Šajā čempionātā L.Roziņa U-20 izcīnīja sudraba medaļu lodes grūšanā
ar rezultātu 12,36 metri. K.Čamam
– 3. vieta 60 metros, uzstādot jaunu
personīgo rekordu – 7,05 sekundes.
«Jāteic, ka fināls bija liela intriga, jo
Kristeram bija visas iespējas iegūt
zeltu, taču viņam neizdevās starts,
līdz ar to tikai 3. vieta. Rūgtums ir, jo
šī skrējiena rezultāti tika ņemti vērā,
lai komplektētu Latvijas komandu,
kas piedalīsies starptautiskās sacensībās Baltkrievijā. Diemžēl uz tām

teātra izrādi «Skrandaiņi un augstmaņi». Interesēties kultūras
namā.

Lielplatones tautas namā

 8. martā pulksten 19 – Lailas Ilzes Purmalietes un Jāņa Paukštello koncertuzvedums «Laimes formula». Ieeja – bez maksas.

Līvbērzē

 Februārī – literatūras izstāde «Atmiņu dārzos» (dzejniecei Ārijai
Elksnei 90); tematiskā izstāde «Mīlestības un citi sirds pantiņi»
(veltīta Valentīndienai); izstāde no cikla «Mūsu novadnieki» (Jurim
Bāram 210) (Līvbērzes bibliotēkā).
 10. martā pulksten 22 – balle kopā ar grupu «Vēja runa». Ieeja
– 5 €. Galdiņu var pieteikt pa tālruni 26574144 (Līvbērzes k/n).
 Līdz 17. martam – Mudītes Martinovas personālizstāde
(Līvbērzes k/n).

Platonē

 27. februārī pulksten 14 – Liepājas Leļļu teātra izrāde jaunākā
vecuma bērniem «Bruno mācās skaitīt». Režisore Dace Skadiņa.
Ieeja – 0,50 € (Lielvircavas k/n).
 Līdz 28. februārim – Platones pagasta iedzīvotāju rokdarbu
izstāde «Es pūriņu piedarīju» (Platones bibliotēkā).
 3. martā – pasākumu cikla «Lasām un darām kopā!» nodarbība bērniem. Pulksten 13 – jautro un aizraujošo dabaszinību
eksperimentu nodarbība; pulksten 14 – radošā nodarbība:
Ivetas Lejnieces meistarklase ziepju izgatavošanā (Lielvircavas
bibliotēkā).
 17. martā pulksten 14 – Jelgavas novada senioru sadraudzības pasākums «Mēs tikāmies martā». Pieteikties pie sava pagasta
senioru koordinatora līdz 10. martam. Sīkāka informācija pa
tālruni 26547117 (Lielvircavas k/n).
 24. martā pulksten 15 – tradicionālais līnijdeju kolektīvu
koncerts sadancis «Pavasara ritmi». Dalībnieki aicināti pieteikties
pa tālruni 26237772 (Anita) vai 26547117 (Rasma) līdz 20.
martam (Lielvircavas k/n).
 Līdz 3. aprīlim – Jelgavas mākslinieka gleznotāja Ulda Rogas
pasteļu izstāde (Lielvircavas k/n).

Sesavā

 24. februārī pulksten 11 – seminārs «Ilgi un bagātīgi ziedošas
ziemcietes». Semināru vadīs Sanita Reinberga, SIA «Puķu lauki»
īpašniece (Sesavas t/n).
 Līdz 28. februārim – Birutas Lazdiņas tamborēto sedziņu
izstāde «Krāsainās cilpiņas» (Sesavas bibliotēkā).

Svētē

 Līdz 19. martam – Svētes rokdarbu pulciņa, skolēnu darbu
izstāde (Jēkabnieku k/n).

Valgundē, IKSC «Avoti»

 No 26. februāra – medību trofeju izstāde sadarbībā ar

tiek tikai 1. vietas ieguvējs,» stāsta
L.Nagle. Vēl Latvijas čempionātā
U-20 mūsu puišu komanda stafetē
izcīnīja 2. vietu. Komandā startēja
K.Čams, Kārlis Eiduks, Miks Valters
Vīķis un Jānis Kļaviņš.
Bet februāra sākumā mūsējie piedalījās Rīgas čempionātā junioriem un
pieaugušajiem. Ilvars Ieviņš pieaugušo
konkurencē izcīnīja sudrabu 400 metru
skrējienā, junioru konkurencē Rebekai
Lodei 3. vieta 60 metru barjerskrējienā, bet K.Čamam – 3. vieta 60 metros.
«Manuprāt, jaunā sezona ir sākusies
ļoti labi. Ja kādam ir izdevies uzstādīt
savu personīgo rekordu, tas ir labs
rādītājs,» atzīst trenere.

mednieku biedrību «Klīves mednieks». Ieeja – bez maksas
(Mazajā zālē).
 1. martā pulksten 18 – filma «Nameja gredzens». Režisors
Aigars Grauba. Ieeja – 4 €. Līdz 12 gadu vecumam filmu neiesaka skatīties (filmā ir daudz kauju ainu).
 9. martā no pulksten 21 līdz 2 – Sieviešu dienas ballīte ar
Normundu Cielavu. Ieeja – 4 €. Tērpu tematika – ziedi.

Vilces tautas namā

 24. februārī pulksten 19 – koncerts un balle. Piedalās Indra
Burkovska un Raimonda Vazdika, balli spēlē grupa «Tutti frutti».
Ieeja – 5 €. Galdiņu rezervēt pa tālruni 20244887 vai Vilces
pagasta pārvaldē.
 3. martā pulksten 18 – vokālo ansambļu sadziedāšanās. Piedalās Lielplatones pagasta ansamblis «Vīnava», vīru ansamblis
«Tikai tev», Jelgavas tirkīza kora ansamblis (vadītājs Ž.Siksna)
un draugi. Ieeja – bez maksas.

Vircavā

 Februārī – Raimonda Līcīša gleznu izstāde «Klejojumi daudzdimensiju pasaulē» (Vircavas t/n).
 22. februārī pulksten 10.30 – pasākums pirmsskolas vecuma
bērniem valodas dienas ietvaros «Riti raiti, valodiņa!» (Vircavas
bibliotēkā).
 24. februārī pulksten 13 – senioru deju kopu sadancis
«Sniegpārslu putenis». Viesi – no Latvijas novadiem un Lietuvas.
Ieeja – bez maksas (Vircavas t/n).
 27. februārī pulksten 13 – Askolda Saulīša filma «Astoņas
zvaigznes». Ieeja – bez maksas (Vircavas t/n).
 1. martā pulksten 13 – Ilonas Brūveres filma «Ievainotais
jātnieks». Ieeja – bez maksas (Vircavas t/n).
 1. martā pulksten 18 – cirka kolektīva «Argo» (Ukraina) šova
izrāde « Troļļu piedzīvojumi». Uzzīmē jebkuru trolli vai Bergenu,
atnes zīmējumu uz pasākumu un saņem dāvanu! Bērniem līdz
3 gadu vecumam (vecāku uzraudzībā), neaizņemot atsevišķu
vietu, ieeja – bez maksas. Ar kodu A1510 biļetes iepriekšpārdošanā maksā 7 €. Biļetes pieejamas «Biļešu paradīzes» kasēs
un internetā www.bilsesuparadize.lv. Pasākuma dienā biļetes
cena – 8 € (Vircavas t/n).
 2. martā pulksten 19 – Vircavas amatierteātra pirmizrāde:
Ā.Alunāns «Mūsu pokāls». Ieeja – bez maksas (Vircavas t/n).

Zaļeniekos

 22. februārī pulksten 17 – «Astroloģijas jaunumi Suņa gadā»
– tikšanās ar astroloģi Gunu Rubeni (Zaļenieku bibliotēkā).
 24. februārī pulksten 10 – Mazo pūcēnu skoliņas pirmā
nodarbība (Zaļenieku bibliotēkā).
 28. februārī pulksten 14 – novada pamatskolu 5.–7. klašu
deju kolektīvu skate. Ieeja – bez maksas (Zaļenieku k/n).

