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Apstiprina jauno
pašvaldības
izpilddirektori
31. janvārī Jelgavas novada
dome atbalstīja līdzšinējās
Attīstības nodaļas vadītājas
Līgas Lonertes apstiprināšanu pašvaldības izpilddirektores amatā. Jaunā amata
pienākumus viņa sāka pildīt
1. februārī.
Attīstības nodaļa L.Lonertes vadībā
strādāja kopš 2011. gada, īstenojot vairāk
nekā 400 projektu un piesaistot papildu
finansējumu novada attīstībai vairāk
nekā 40 miljonu eiro apmērā. Jaunievēlētajai izpilddirektorei ir arī nozīmīga
pieredze finanšu jomā, jo pirms vadošā
amata Attīstības nodaļā viņa bijusi gan
Finanšu nodaļas vadītājas vietniece,
gan agrāk – Finanšu nodaļas vadītāja
Jaunsvirlaukas pagasta padomē.
«Vadot novada pašvaldības Attīstības
nodaļu, L.Lonertei nav sveša pašvaldības
darba organizācija. Esmu pārliecināts,
ka viņa lieliski pildīs izpilddirektora
tiešos pienākumus, jo izprot pašvaldības
iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību darbu. Viņa ir pierādījusi sevi
kā harizmātisku līderi ar spēju veidot
labu komandu – viņas vadībā Attīstības
nodaļa daudzkārt apliecinājusi labi organizētu, profesionālu darbu, ko pieredzes
apmaiņā brauc apgūt citu pašvaldību
projektu vadītāji. Viņas kompetencē līdz
šim jau ir bijusi investīciju plāna izstrāde,
līdz ar to lieliski pārzina katru pagasta
ceļu, iestādi, problēmas, kas ļauj ar savu
redzējumu noteikt uzdevumus izpildvarai,» izvēli komentē Jelgavas novada
domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.
«Darbam izpilddirektores amatā
esmu gatava. Lēmums ir izsvērts, un, lai
gan zinu, ka darba slodze būs liela, domāju, ka kolektīvā saņemšu atbalstu labam
komandas darbam. Ņemot vērā arī šajā
domes sēdē apstiprināto pašvaldības
budžetu, tas prasīs atkal daudz investīciju
projektu īstenošanu – šajā gadā pašvaldībā ieplānotas gan vairākas būvprojektu
izstrādes, gan arī būvniecības darbi. Apzinos, ka gaidāms saspringts darbs. Taču
tieši tas, ka redzu novadu attīstāmies,
man dod milzu enerģiju. Es noteikti
esmu pozitīvi noskaņota, vienmēr gatava
rast risinājumu un darīt, nevis meklēt
iemeslus, lai nedarītu. Šogad aprit astoņi
gadi kopš novada izveides – daudzas idejas, kas vēl pirms pāris gadiem bija tikai
vīzija, nu jau ir īstenojušās. Turpināsim
darbu pie iesāktā un izvirzīsim jaunus
mērķus, lai darbs pašvaldībā kļūtu ar vien
efektīvāks,» uzsver L.Lonerte.
Jauns novada pašvaldības izpilddirektors pašvaldībai bija jāmeklē pēc
tam, kad līdzšinējais ilggadējais izpilddirektors Ivars Romānovs iesniedza
atlūgumu. Viņa pienākumus līdz jaunās
izpilddirektores apstiprināšanai pildīja
Valdis Buividaitis, kurš no 1. februāra atsāka veikt savus tiešos darba pienākumus
kā izpilddirektores vietnieks.
JNZ

Palielinās maksa par sauso
sadzīves atkritumu izvešanu
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
no 2018. gada paaugstina maksu par poligonā
«Brakšķi» ievedamajiem atkritumiem. Kāpums
saistīts ar dabas resursu nodokļa likmes palielinājumu, kas no 2018. gada 1. janvāra līdzšinējo
25 eiro par tonnu palielinās līdz 35 eiro par tonnu.
Ņemot vērā minēto, arī SIA «Jelgavas novada
KU» paaugstina maksu par sadzīves atkritumu izvešanu – no 2018. gada 1. februāra tā
ir 17,43 eiro par kubikmetru (bez PVN).

«Balttour 2018» prezentē
novada jaunumus

Pagājušajā nedēļas nogalē Jelgavas novads vienotajā Zemgales tūrisma stendā, kur bija pārstāvētas 22 reģiona pašvaldības,
sevi prezentēja gada nozīmīgākajā tūrisma izstādē «Balttour 2018». Apmeklējot Jelgavas novada stendu, varēja satikt mūsu
muižu pārstāvjus, uzzināt muižu jaunumus, kā arī fotografēties fotostūrītī ar seno tērpu aksesuāriem. Tāpat novads prezentēja
jaunus vietējo ražotāju maršrutus, kas apvieno tādas jau zināmas un populāras saimniecības kā «Mālkalnu sēta», «Piparmētru
namiņš» un arī jaunus objektus, kas tikko uzsākuši vai vēl gatavojas uzsākt darbību, – šitaki sēņu audzētavu Lielplatones pagasta «Trubeniekos», vīna darītavu «Ābelītes» un privāto suvenīru varžu kolekciju. Savus produktus, kraukšķīgās cūku pupas,
prezentēja arī SIA «Zekants». Uz «Balttour» skatuves uzstājās mūsu deju kolektīvi «Medaga» un «Tracis». Kopējam Zemgales
stenda noformējumam, ko veidoja Zemgales Plānošanas reģions, šoreiz oriģinalitāti piešķīra katrai pašvaldībai īpaši izveidota
krāšņa pastmarka, kas ietvēra pašvaldības nosaukumu, ģerboni un konkrētajai teritorijai visraksturīgākā tūrisma objekta vai
ainavas fotoattēlu. Stenda apmeklētāji izvēlētās pilsētas vai novada pastkarti bez maksas kā sveicienu varēja nosūtīt kādam
īpašam cilvēkam, aicinot viņu apceļot šo vietu. Interesenti, norādot precīzu saņēmēja pasta adresi, turpat stendā minēto past
karti varēja iemest speciālā pastkastītē, bet organizatori pēc izstādes slēgšanas nodrošināja tās nosūtīšanu.

Pieaug maksa norēķinu Lai atjaunotu ģeotelpiskās
punktos un par izrakstītu kartes, apseko īpašumus
rēķinu papīra formā
SIA «Jelgavas novada
KU» informē, ka līdz ar
izdevumu palielināšanos
jau no 1. februāra pieaugusi komisijas maksa par
skaidras naudas maksājumiem norēķinu punktos,
bet no maija tā palielināsies arī par papīra formā
izrakstīta rēķina piegādi.
«Ņemot vērā, ka augušas izmaksas, kas saistītas gan ar skaidras naudas apriti, tajā skaitā iekasēšanu un
inkasāciju, gan ieņēmumu uzskaiti,
no 1. februāra maksa par norēķiniem SIA «Jelgavas novada KU»
norēķinu punktos ir 1 eiro, ieskaitot
PVN,» informē uzņēmuma valdes
priekšsēdētāja Antra Alksne. SIA
«Jelgavas novada KU» atgādina, ka,
apmaksājot rēķinus internetbankā,
banku noteiktā komisijas maksa ir
ievērojami zemāka, tādēļ uzņēmums

aicina mainīt iesīkstējušos paradumus un norēķiniem par uzņēmuma
sniegtajiem pakalpojumiem izmantot internetbanku.
Tāpat šogad stājas spēkā pastiprinātas privātpersonu datu aizsardzības prasības. Cita starpā tās attiecas
uz rēķiniem papīra formā, kā arī to
piegādi klientiem. Šo prasību ievērošana saistīta ar papildu izmaksām,
tādēļ tiem klientiem, kas no 2018.
gada maija vēlēsies saņemt rēķinus
papīra formā, ikmēneša rēķinā tiks
iekļauta maksa 1 eiro apmērā (ieskaitot PVN) par rēķina sagatavošanu un piegādi klienta norādītajā
adresē papīra formā. Lai izvairītos
no šī maksājuma, SIA «Jelgavas
novada KU» aicina klientus reģistrēties klientu pašapkalpošanās
portālā mans.jnku.lv un rēķinus
apskatīt tur. Tāpat šajā vietnē var
iesniegt ūdens patēriņa skaitītāju
rādījumus.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) veic
topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 sagatavošanu
Jelgavas novada teritorijā.
Lai precizētu informāciju,
LĢIA darbinieki novadā
sākuši veikt teritorijas apsekošanu dabā. Janvārī tas jau
paveikts Elejas, Sesavas un
Vircavas pagastā, bet turpināsies arī pārējos pagastos.

LĢIA ir Aizsardzības ministrijas
padotībā esoša iestāde, kura saskaņā ar
Ģeotelpiskās informācijas likumu iegūst,
sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tostarp ģeotelpisko
informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos
plānos un topogrāfiskajās kartēs.
Šobrīd aģentūra veic topogrāfiskās
kartes sagatavošanu Jelgavas novadā.
Saskaņā ar likumu nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai
lietotājs nedrīkst ierobežot ģeodēzisko
un kartogrāfisko darbu veikšanu savā
īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā

teritorijā, uzsver LĢIA pārstāve Andra
Zubko-Melne. Aģentūras darbiniekiem
ir darba apliecības, kā arī pārvietošanās
notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku
automašīnām, kuras atpazīstamas pēc
valsts reģistrācijas numurzīmēm, kas
sākas ar burtiem LA. Lauka apsekošanu
veic brigāde divu darbinieku sastāvā, kuri
pārbauda kartes lapas satura pilnību
un precizitāti atbilstoši noteikumiem
un situācijai apvidū; uzmēra objektus,
kas parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas vai nav skaidri saredzami
ortofotokartē; precizē situāciju apvidū
atbilstoši uzdotajiem jautājumiem par
neskaidrajām vietām un objektiem;
nepieciešamības gadījumā veic apvidus
objektu fotografēšanu.
Karšu apsekošana notiek pēc karšu
lapu nomenklatūras, nevis pagasta teritoriālā iedalījuma. Lauka apsekošanas
darbi var skart jebkuru novada teritorijā
esošo iedzīvotāju vai uzņēmēju.
Plašāka informācija par LĢIA pieejama mājaslapā www.lgia.gov.lv.
JNZ
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Jau piecus gadus Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas
Universitātes fondu katra akadēmiskā gada sākumā piešķir stipendiju izcilākajiem, mērķtiecīgākajiem un reizē sociāli aktīvākajiem jauniešiem, kas uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Pagājušajā
rudenī stipendijai kopumā tika saņemti 11 pieteikumi, bet žūrijas
komisija, rūpīgi izvērtējot visus pretendentus, stipendijas piešķiršanai izraudzījās četras novada jaunietes – Madaru Ratnieci, Samantu
Osi, Lauru Reinholdi un Gerdu Pootu –, kuras turpmāko studiju laiku
ik mēnesi papildus saņems 150 eiro, ko stipendijas veidā nodrošina
Jelgavas novada pašvaldība. Tādējādi akadēmiskā gada laikā tie
būs 1500 eiro, ko jaunietes varēs izlietot pēc saviem ieskatiem.
Jelgavas novada pašvaldības stipendija tiek piešķirta kopš 2012.
gada – stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Jelgavas novada
pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai Latvijas augstskolās,

«Medicīna
ir mans
aicinājums,
bet medicīnas
studijas – mans
izaicinājums»

Madara Ratniece, Rīgas
Stradiņa universitātē studē
medicīnu:

«Tā, manuprāt, mazliet trakā doma,
ka Rīgas Stradiņa universitātē vēlos
studēt medicīnu, ienāca prātā 9. klasē.
Tiesa, zinot, kāds parasti tur ir konkurss, līdz pat pēdējam brīdim savos
sapņos biju ļoti piesardzīga. Domāju:
būtu forši, ja sanāktu, bet, ja nesanāks,
studēšu kaut ko citu, piemēram,
veterinārmedicīnu. Jāatzīst gan, ka,
mācoties Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā,
biju diezgan mērķtiecīga – 10. klasē izvēlējos bioloģijas novirzienu, papildus
apmeklēju gan Jelgavā nodrošinātās
Junioru universitātes nodarbības, gan
Mediķu akadēmiju un sagatavošanās
kursus Stradiņa universitātē. Rezultātā manas cerības tomēr piepildījās, un
pēc pirmā studiju pusgada es pavisam
noteikti zinu, ka nekur citur un neko
citu nemaz negribētu studēt, lai gan
skolas laikā mani aizrāva ļoti daudzas
lietas – klavierspēle, vieglatlētika, koris, zirgi... Bet tagad, kā izrādās, man
ļoti, ļoti patīk anatomija!
Jelgavas novada stipendijai pieteicos, mammas mudināta. Protams,
sākumā jau man bija bail, vai izdosies,
vai saņemšu šo stipendiju, taču mēģināju, un viss izdevās! Turklāt tikai
pēc tam, kad stipendija man jau bija
piešķirta, uzzināju, ka, izpildot visus
kritērijus, to saņemšu visu studiju laiku, nevis tikai vienu mācību gadu, kā
biju domājusi iepriekš, un par to man
ir vēl lielāks prieks. Galu galā – esmu
sākusi studēt un dzīvot Rīgā, līdz ar
to ir papildu izdevumi, kas saistīti gan
ar dzīvošanu, gan studijām. Stipendija
neapšaubāmi ir ļoti vērtīgs finansiāls
atbalsts, jo vismaz šobrīd neredzu
iespējas, kā es varētu apvienot studijas
ar darbu. Mana prioritāte ir mācības,
un, papildus saņemot arī Rīgas Stradiņa universitātes stipendiju, šobrīd
sevi praktiski pilnībā varu uzturēt pati.
Mana pārliecība ir tāda: jo vairāk
izdarīšu šobrīd, jo vieglāk man būs
nākotnē, tādēļ mācībām pievēršos
ļoti atbildīgi. Piemēram, visos priekšmetos, kuros var dabūt automātu, to
ar savu darbu visa studiju pusgada
garumā arī cenšos dabūt. Šobrīd varu
apgalvot, ka medicīna ir mans aicinājums, bet medicīnas studijas – mans
izaicinājums.»

kā arī veidot novada atpazīstamību Latvijā un veicināt piederību
Jelgavas iedzīvotāju vidū. Līdz šim to saņēmuši 16 jaunieši. Jāatgādina, ka tā paredzēta ikvienam Jelgavas novada pašvaldībā vismaz
vienu gadu deklarētam 12. klases absolventam, kurš ir reģistrējies
studijām kādā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju
programmā kārtējā akadēmiskajā gadā. Kaut arī, pretendējot uz
stipendiju, nav būtiski ne tas, kurā skolā absolvēta 12. klase, ne arī
tas, kādā studiju programmā uzsāktas studijas, jaunietim jārēķinās,
ka stipendijas saņemšanas laikā divreiz gadā viņam jāatskaitās par
sekmēm, lai komisija izvērtētu, vai stipendiāts ir tiesīgs arī turpmāk
saņemt stipendiju.
«Jelgavas Novada Ziņas» iepazīstina ar jaunietēm, kuras Jelgavas
novada stipendiju sākušas saņemt šajā – 2017./2018. – akadēmiskajā gadā.

«Iespējams, tieši Jelgavas novads
būs vieta manam uzņēmumam»
Gerda Poota, Rīgas Stradiņa universitātē studē
starta uzņēmējdarbības
vadību:

«Esmu no Glūdas pagasta, taču
mācījos Jelgavā – tā kā vecāki strādāja Jelgavā, viņiem gluži vienkārši
ērtāk bija mani izvadāt uz skolu
pilsētā. Mācoties Spīdolas ģimnāzijā, man pavērās iespēja apmaiņas
programmas laikā gadu pavadīt
Vācijā, kur mācījos 11. klasē, bet
atgriežoties vienā mācību gadā
pabeidzu gan 11. klasi pēc Latvijas
izglītības sistēmas, gan 12. klasi.
Mana vidējā atzīme bija 9,1 balle.
Jomu, kurā vēlos studēt, jau
sākotnēji noteica Spīdolas ģimnāzijā izvēlētais virziens – izvēlējos
komerczinību klasi, līdz ar to vidusskolas laikā lielāks akcents bija tieši
uz ekonomiku. Vācijā pavadītā gada
iespaidā pat apsvēru domu studēt
ārzemēs, taču beigās izlēmu palikt
Latvijā – te ir manas mājas, mana

pierastā vide un mana ģimene. No
visa daudzveidīgā piedāvājuma, to
cītīgi pētot, izvēlējos studijas Stradiņa universitātes starta uzņēmējdarbības vadības programmā, par kuru
biju dzirdējusi arī ļoti labas atsauksmes no tiem, kas to studē. Lai gan
pagaidām lielākoties vēl mācāmies
to, ko Spīdolas ģimnāzijā jau esmu
apguvusi, esmu guvusi pārliecību, ka
izvēle par labu gan šai universitātei,
gan šai programmai ir bijusi pareiza.
Kad uzzināju par šo lielisko iespēju – Jelgavas novada pašvaldības
stipendiju –, nolēmu izmēģināt, jo
sapratu, ka stipendija man būtu ļoti
labs atspēriens pieaugušo dzīvē. Lai
no mājām Glūdas pagastā nokļūtu
Stradiņa universitātē, ceļā nepieciešamas vismaz divas stundas, tādēļ
likumsakarīgs šķita solis kļūt patstāvīgākai, dzīvojot kopmītnēs, turklāt
stipendija arī ļautu atvieglot dzīvi
maniem vecākiem, jo vismaz daļu
izdevumu es varētu uzņemties pati.

Uztraukums par to, vai atbildīšu
stipendijas kritērijiem, bija milzīgs,
taču tai pieteicos, jo vienmēr esmu
uzskatījusi, ka piesakoties – vai tas
būtu kāds konkurss, vai projekts –
nekas slikts nevar notikt, vienīgais
– varu netikt tālāk, bet, ja tieku un
saprotu, ka tas nav domāts man,
vienmēr varu atteikties. Taču man
grūtākais šajā procesā bija posms,
kad tiku uzaicināta uz konkursa 2.
kārtu, jo no kopumā sešām meitenēm, kas tikām tālāk, nepazinu
tikai vienu, savukārt ar pārējām
biju pazīstama, zināju, cik viņas ir
atbildīgas un ko spēj, tāpēc mazliet
sabijos, vai esmu gana laba, lai saņemtu stipendiju. Taču man izdevās,
un tagad šie līdzekļi ģimenei ir ļoti
liels atspaids – mājās vienojāmies,
ka par kopmītnēm maksāšu pati, un
mēnesī vien tie ir 110 eiro.
Ko es sagaidu nākotnē? Gribas,
lai manā dzīvē ir stabilitāte, lai es
praktiski varētu pielietot universitā-

tē gūtās zināšanas un prasmes, nodibināt savu uzņēmumu, lai man būtu
mājas – vieta, kur vienmēr atgriezties. Un ar mājām es domāju ne tikai
vecāku mājas, bet Latviju un Jelgavas novadu, kur esmu pavadījusi visu
savu līdzšinējo dzīvi. Es vienmēr
izjutīšu piederību savam novadam,
un, iespējams, tieši tas kļūs par vietu
manam uzņēmumam.»

«Gribētu, lai ar laiku stipendija
man atnāktu atpakaļ ar zināmu peļņu»
Laura Reinholde, Rīgas
Tehniskajā universitātē
studē medicīnas inženieriju un fiziku:

«Savas skolasgaitas ar labām sekmēm sāku Vilces mazajā skoliņā,
turpināju – tagadējā Jelgavas 4. sākumskolā, tad – Jelgavas Valsts ģimnāzijā, bet vidusskolā tiku uzņemta
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā, kas bija
mans sapnis. Visu skolas laiku biju
ļoti aktīva un jau kopš sākumskolas
dzīvojos pa matemātikas, vēlāk arī
fizikas olimpiādēm, iegūstot godalgotas vietas. Tehniskā puse man ir
spēcīga jau kopš bērnības, arī eksaktie priekšmeti padevās, un, domājot
par studiju iespējām, apsvēru studēt
gan arhitektūru, gan medicīnu, taču,
tā kā vidusskolā nebiju pievērsusi
īpašu uzmanību bioloģijai un ķīmijai, mediķos nemaz nemēģināju
startēt, tomēr no šīs jomas diez ko
tālu arī neaizgāju – izvēlējos studēt

medicīnas inženieriju un fiziku. Tas
nozīmē, ka šobrīd apgūstu moderno
tehnoloģiju nodrošināšanu medicīnā,
kas ietver, piemēram, aparatūras,
protēžu radīšanu, un tas liek pārzināt
ne tikai inženieriju, bet arī cilvēka
organismu. Pirmais pusgads studijās

pagājis, un, nesen braucot
trolejbusā, domāju par to,
ka esmu īstajā vietā – man
patīk un interesē tas, ko
studēju.
Studijas Rīgā manā ikdienā mainīja vien to, ka šobrīd
dzīvoju kopmītnēs, jo pie
galvaspilsētas jau biju pieradusi, mācoties vidusskolā.
Tas man nav nekas jauns, jo
diezgan agri iemācījos būt
patstāvīga, plānot savu laiku
un uzņemties atbildību par
saviem lēmumiem. Turklāt
man ir jaunāks brālis – arī
rūpes par viņu man mācījušas uzņemties atbildību.
Ar tādu pašu atbildību arī plānoju
savas finanses. Tā kā konkurss par
Jelgavas novada stipendiju tika
izsludināts, sākoties mācību gadam,
pirmais maksājums bija trīs mēnešu
stipendiju apmērā. Sākumā jau

gribējās to naudu kontā pieturēt,
taču, apzinoties, ka vecākiem, kuri
ir zemnieki, šajā laikā līdzekļu ir
mazāk, bet ikdienišķu vajadzību
saistībā ar dzīvi Rīgā un studijām
man ir daudz, šim mērķim tērēju
stipendiju. Ļoti ceru, ka turpmāk
man izdosies stipendiju atlicināt arī
lietām un nodarbēm, kuras esmu
gribējusi, bet iepriekš īsti atļauties
nevarēju, piemēram, beidzot gribu
iemācīties spēlēt klavieres – bērnībā
man tam pietrūka apņemšanās, bet
tagad gribas apgūt kaut ko sev. Tāpat
daļu līdzekļu plānoju ieguldīt kādā
biznesiņā. Neko konkrētu šobrīd vēl
neesmu izdomājusi, bet gribu, lai ar
laiku šī nauda man atnāktu atpakaļ
ar zināmu peļņu.
Piederību Jelgavas novadam esmu
izjutusi jau no mazām dienām – tieši
ar Jelgavas novadu man saistās māju
sajūta. Te ir manas mājas, mana vieta,
kur atkal un atkal gribu atgriezties.»

«Iegūtās izglītības kvalitāte un iespējas lielā
mērā ir atkarīgas no paša jaunieša»
Samanta Ose, Latvijas
Lauksaimniecības universitātē studē ekonomiku:

«Ja pirmajā studiju nedēļā vēl šaubījos, vai esmu izvēlējusies īsto augstskolu
un īsto studiju programmu, tad tagad
par to vairs nešaubos. Beidzot vidusskolu, mana vidējā atzīme bija 8,8 balles, un
droši vien budžeta grupā būtu tikusi arī
citur, taču tagad ļoti skaidri apzinos, ka
tieši ar ekonomikas studijām vēlos saistīt savu nākotnes profesiju. Pagaidām
vairāk sliecos domāt, ka varētu strādāt
algotu darbu, vadot kādu uzņēmumu,
nevis attīstīt savu uzņēmējdarbību, bet
laiks rādīs, kā dzīve izvērtīsies, – varbūt
radīsies kāda ideja, lai nodibinātu kaut
ko savu.
Taču šobrīd gan par darbu nedomāju – mans mērķis ir labi mācīties, un

piešķirtā Jelgavas novada stipendija to
ļauj. Tā kā papildus saņemu arī valsts
stipendiju, finansiāli sevi lielā mērā
varu nodrošināt pati un no vecākiem
neko neprasu.
Rīga mani nekad nav vilinājusi,
un šajā gadījumā no mājām Vircavas
pagasta Mazlaukos līdz Jelgavai ir tikai
aptuveni 20 kilometri, ko mēroju ar
savu mašīnu, tādējādi arī šobrīd turpinu
dzīvot savā dzimtajā Jelgavas novadā.
Apzinos, ka daudzi novada jaunieši vidējo izglītību izvēlas iegūt nevis novada, bet
pilsētas skolā, taču es mācījos Vircavas
vidusskolā, un vēl aizvien uzskatu, ka
pilsētas skola man nesniegtu vairāk
priekšrocību – mana pārliecība ir, ka iegūtās izglītības kvalitāte un iespējas lielā
mērā ir atkarīgas no paša jaunieša. Ja ir
vēlme uzzināt un apgūt vairāk, iespējas

viņš atradīs neatkarīgi no tā, vai mācās
pilsētas vai lauku skolā.
Jāatzīst, ka manu kursabiedru un
paziņu lokā nezinu cilvēku, kas saņem
kādu stipendiju, neskaitot to, ko maksā
valsts. Pieļauju – tas tādēļ, ka cilvēks
savā būtībā ir slinks, īpaši jau studenti,
kuriem bieži vien ir citas prioritātes, bet
stipendija prasa izdarīt mazliet vairāk,
pacensties mazliet vairāk. Es tam esmu
gatava, un jau tagad varu teikt: tas ir tā
vērts! Manuprāt, ir ļoti vērtīgi, ka pašvaldība saviem jauniešiem nodrošina
šādu stipendiju – tas rada sajūtu, ka
novads atbalsta, iegulda līdzekļus savos
jauniešos, tādējādi veicinot piederības
izjūtu Jelgavas novadam. Man gan tā
vienmēr bijusi ļoti izteikta – ir jauki
apzināties, ka ir tā sava vietiņa, ko saukt
par mājām.»

ZIŅAS

Pašvaldības policija
mājdzīvnieku saimniekus
aicina ievērot noteikumus
Jelgavas novada Pašvaldības policija atgādina,
ka visiem mājdzīvnieku
turētājiem ir saistoši MK
noteikumi Nr.266 «Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs,
kā arī suņa apmācībai», kā
arī MK noteikumi Nr.491
«Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība».
Šie noteikumi nosaka īpašās prasības suņu, kaķu, sesku un citu mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanai, kā arī
to īpašnieka un turētāja tiesības un
pienākumus.
Pašvaldības policija vērš uzmanību
uz to, ka ne visi mājdzīvnieku turētāji
ievēro šos noteikumus. Salīdzinoši
bieži pagastos tiek konstatēti klaiņojoši
suņi bez kaklasiksnas vai cita aksesuāra, kā arī to īpašnieki nav nodrošinājuši, lai sunim būtu implantēta mikroshēma un tas būtu reģistrēts datubāzē līdz
sešu mēnešu vecuma sasniegšanai, kā
to nosaka MK noteikumi.
Savukārt kaķis, kas vecāks par sešiem mēnešiem, var uzturēties ārpus
tā īpašnieka vai turētāja valdījumā
vai turējumā esošās teritorijas, ja ir
sterilizēts vai kastrēts, kā arī apdzīvotu
vietu teritorijā dzīvnieka īpašniekam
vai valdītājam ir jāsavāc sava mājas
(istabas) dzīvnieka ekskrementi, jo
nav pieļaujama situācija, ka šāds

dzīvnieks kārto vajadzības tam neparedzētā vietā, piemēram, bērnu rotaļu
laukumos, bet īpašnieks to izliekas
neredzam. Turpmāk Pašvaldības
policija šiem jautājumiem pievērsīs
īpašu uzmanību.
Par šo noteikumu neievērošanu paredzēta atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 106.
pantā «Dzīvnieku turēšana, labturības,
izmantošanas un pārvaldības prasību
pārkāpšana», izsakot brīdinājumu
vai uzliekot naudas sodu fiziskajām
personām no 7 līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām – no 50 līdz 700 eiro,
konfiscējot dzīvnieku vai bez konfiskācijas. Savukārt, ja pārkāpums izdarīts
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā
soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no 15 līdz 700
eiro, bet juridiskajām personām – no
700 līdz 1400 eiro, konfiscējot dzīvnieku
vai bez konfiskācijas.
Tāpat LAPK 107. pants «Dzīvnieku
slēpšana, nereģistrēšana, neidentificēšana (nemarķēšana) un izvairīšanās
no to uzskaites» nosaka, ka uzliek
naudas sodu fiziskajām personām no
7 līdz 210 eiro, bet juridiskajām personām – no 15 līdz 350 eiro. Par tādiem
pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā
soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no 210 līdz 350
eiro, bet juridiskajām personām – no
350 līdz 700 eiro.
JNZ

JELGAVAS RAJONA INVALĪDU BIEDRĪBA
ATRODAS JAUNĀS TELPĀS
Vienojoties ar Jelgavas novada pašvaldību, turpmāk Jelgavas rajona
Invalīdu biedrība darbosies

novada pašvaldības ēkā Pasta ielā 37,
3. stāvā, 302. kabinetā.
Pieņemšanas laiks:
pirmdienās no pulksten 9 līdz 14; ceturtdienās no pulksten 9 līdz 14.

Lauku partnerība «Lielupe» izsludina projektu
iesniegumu pieņemšanu sabiedrisko aktivitāšu
un pakalpojumu attīstībai
Biedrība «Lauku partnerība «Lielupe»» izsludina atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novados ieviešanai. Kārta
tiek izsludināta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma
19.2. «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju» aktivitātē 19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas».
Projektu iesniegumu pieņemšana tiek izsludināta rīcībā Nr.4. «Atbalsts
sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem
iedzīvotājiem», pieejamais finansējums – 45 285,45 EUR. Viena projekta
atbalsta apmērs – 10 000 EUR, atbalsta intensitāte – 90%.
Projektu iesniegumus varēs iesniegt no 2018. gada 9. februāra līdz 9.
martam Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://
eps.lad.gov.lv/login vai, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu
un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā
kārtībā, iesniegt, nosūtot pa Lauku atbalsta dienesta e-pastu lad@lad.gov.
lv. Projekta iesniegumus papīra formātā varēs iesniegt lauku partnerībā
«Lielupe» Krišjāņa Barona ielā 40, Jelgavā.
Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai
rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam
atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.
Atbalsta pretendenti: juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība
un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu.
Šajā konkursā tiks atbalstīti sabiedriskā labuma projekti sabiedrisko
aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem Jelgavas un Ozolnieku novadā. Tie ir projekti, kuros plānotajam mērķim nav
komerciāla rakstura, par kuru rezultātu netiek prasīta samaksa un kuri ir
publiski pieejami, kā arī projekti saimnieciskās darbības īstenošanai, kuros
paredzēts sakārtot vidi (uzbrauktuves, bezmaksas stāvlaukumi, lifti, durvis,
tualetes, dušas telpas) personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem,
riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem.
Konsultācijas par projekta iesniegumu sagatavošanu var saņemt partnerības birojā Krišjāņa Barona ielā 40, iepriekš piesakoties pa tālruni 26399946
vai e-pastu lielupe@partneribalielupe.lv.
Visa informācija par projektu iesniegšanas nosacījumiem un vērtēšanas
kritēriji pieejami vietnē http://ej.uz/Leader_Lielupe_5karta.
Projekta iesnieguma veidlapa, normatīvie akti, projekta iesnieguma paraugs
un citi dokumenti pieejami Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.
Ar iepriekšējās kārtās apstiprinātajiem sabiedriskā labuma projektiem var
iepazīties partnerības mājaslapā http://www.partneribalielupe.lv/index.php/
leader-projekti/realizetie-sabiedriska-labuma-projekti.
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Izsolē pārdod slēgtās
Glūdas skolas ēku
Jelgavas novada pašvaldības organizētā izsolē ar
augšupejošu soli pārdots
pašvaldībai piederošais
nekustamais īpašums
«Glūdas skola». Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākumcena bija 75
000 eiro, savukārt izsoles
solis – 2000 eiro. Izsolei
bija pieteicies tikai viens
dalībnieks – Glūdas pagasta iedzīvotājs Tomass
Dellerts –, kurš īpašumu
nosolīja par 77 000 eiro.
Nekustamais īpašums «Glūdas
skola» sastāv no apbūvētas zemes
vienības 3,79 hektāru platībā un
ēkām – skolas, noliktavas, ēdnīcas
un saimniecības ēkas.
Pašvaldībai šobrīd nav plašākas
informācijas par jaunā īpašnieka
nākotnes plāniem.
Kopš pilnīgas mācību iestādes
aizvēršanas pērnvasar skola un tās
palīgtelpas stāvēja tukšas. Tur atradās vien pašvaldības dokumentu
glabātuve jeb arhīvs, kas šobrīd pārvietots uz pašvaldības centrālo ēku.
Jelgavas novada dome par nekustamā īpašuma pārdošanu lēma
septembra domes sēdē, neilgi pēc

skolas slēgšanas, jo uzturēt Glūdas
pagastā četras izglītības iestādes
vairs nebija saimnieciski izdevīgi.
Pašvaldība skolas ēku pārdošanas
jautājumu aktualizēja savlaicīgi, lai
to stāvoklis ilgas neizmantošanas dēļ
nepasliktinātos.
2009. gadā, veicot pirmo skolas
reorganizāciju, Glūdas skola, kas
iepriekš bija pamatskola, pārtapa
par Svētes pamatskolas Glūdas
filiāli. Izglītības iestādē mācījās
1.–6. klases skolēni. 2016. gadā, kad
skola piedzīvoja otru reorganizāciju,
pamatizglītības programma tika

pārtraukta – tobrīd skolā apvienotajās klasēs kopumā mācījās vien
14 bērni. Pērnvasar skolā mācības
pārtrauca pēdējā pirmsskolas grupiņa. Lai gan Glūdas pagasts ir viens
no iedzīvotāju skaita ziņā lielākajiem pagastiem Jelgavas novadā,
ģeogrāfiskā izvietojuma dēļ skolai
neizdevās piesaistīt pietiekamu skolēnu skaitu. Skola atrodas Zemgales
ciema teritorijā, bet ne centrā. No
tuvākās apdzīvotās vietas līdz skolai
ir vairāk nekā divi kilometri.
JNZ

Līdzsvaroti piemēro atalgojuma kāpumu
Līdz ar izmaiņām minimālās algas apmērā
Jelgavas novada pašvaldība, jau plānojot 2018.
gada budžetu, pārskatīja visu savā pakļautībā
esošo iestāžu darbinieku
– kopumā 1200 cilvēku –
atalgojumu.
Tā rezultātā izstrādāts algoritms,
pēc kura piemērošanas ikvienai no
amatalgu grupām procentuāli noteikts palielinājums. Attiecīgi katrai
nākamajai amatalgas grupai piemērojot arvien mazāku procentuālo
apmēru, līdzsvaroti un samērīgi
nodrošināts kaut neliels kāpums visām amatalgu kategorijām. Jelgavas
novada pašvaldībai šā gada budžetā
tas prasīs 750 000 eiro.
Pilnībā pārskatīt atalgojuma
apmēru visām amatalgu grupām
pašvaldība nolēma, jau plānojot
minimālās algas piemērošanas
nepieciešamību, jo atalgojuma celšana vienai amatalgu grupai izjauc
secību un līdzsvaru starp citām
atalgojumu grupām. «Ņemot vērā,

ka valstī noteiktais minimālās algas
kāpums ir summāri salīdzinoši
straujš – no 380 uz 430 eiro –, Jelgavas novada pašvaldībā, pārskatot
minimālās mēnešalgas saņēmējus,
tas attiecas uz 258 amatalgu likmēm, un tas pārsvarā skar apkopējas un tehniskos strādniekus izglītības iestādēs, aktivitāšu centros.
Taču šai amatalgas saņēmēju grupai
ar nelielu starpību seko nākamā
atalgojuma kategorija, kas saduras
ar atbildībā, kvalifikācijā un kompetencēs augstākiem speciālistiem.
Līdz ar to atalgojuma sistēma bija
jāpārskata pilnībā, izlīdzinot un
arī nosakot pašvaldības vērtējumā
prioritārās jomas, piemēram, informācijas tehnoloģiju, izglītības
jomas, Sociālā dienesta, policijas
un arī Bāriņtiesas darbu,» skaidro
pašvaldībā.
Jāuzsver, ka Jelgavas novada
pašvaldība pirms trīs gadiem aizsāka atalgojuma sistēmas izvērtēšanu, kas atsaucās uz atalgojuma
izlīdzināšanu vienāda līmeņa speciālistiem dažādos pagastos. Arī
pašreizējais lēmums atalgojuma

piemērojumam atkārtoti ietver sevī
algas izlīdzināšanu dažādu jomu
speciālistiem, kas kompetencēs,
kvalifikācijā vai funkcijās veic līdzīgu pienākumu kopumu.
Darbinieki izglītības iestādēs,
aktivitāšu centros, sociālās aprūpes
un rehabilitācijas centros, klientu
apkalpošanas centros pagastos un
arī pašvaldības administrācijā kopā
veido atalgojuma saņēmēju kopumu 16 amatalgu grupās. Piemērojot
atalgojuma kāpumu, 13,2 procentu
atalgojuma kāpums ir zemākajai
grupai jeb tiem darbiniekiem, kas ir
minimālās algas saņēmēju kategorijā. Katrai nākamajai grupai secībā
uz augšu procentuālais kāpums samazinās par 0,8 procentiem. Piemēram, 7. amatalgu grupas darbiniekiem, kurā ietilpst transportlīdzekļu
vadītāji, interešu pulciņu vadītāji vai
mūžizglītības speciālisti, atalgojuma
kāpums piemērots par astoņiem
procentiem, savukārt, piemēram,
jomu vai iestāžu vadītājiem – vidēji
par četriem procentiem.
JNZ

Saziņai ar pašvaldību izmanto lietotni «Mobio»!
Lai Jelgavas novada pašvaldības komunikāciju ar
iedzīvotājiem padarītu vēl
efektīvāku, kopš oktobra ieviesta saziņa caur
mobilo lietotni «Mobio».
Ar tās palīdzību iedzīvotāji salīdzinoši ātri un ērti
pašvaldībai var pieteikt
kādu atrisināmu jautājumu, ziņot par tikko novērotu atgadījumu pagastā
vai pieteikt saimnieciski
risināmu un plānojamu
darbu ciemā. Līdz šim to
lejupielādējuši 77 lietotāji, un kopš lietotnes ieviešanas brīža no iedzīvotājiem saņemti 22 ziņojumi.
Kā informē pašvaldībā, visbiežāk
caur lietotni iedzīvotāji ziņo par
nesakoptām teritorijām novadā,
ielu apgaismojumu un dažādiem
saimnieciskiem jautājumiem – apgaismojumu kāpņutelpās, bojātiem
sabiedriskajiem objektiem, neatļautās vietās novietotām automašīnām.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus vēl
aktīvāk izmantot šo iespēju un caur
lietotni ziņot par dažādām aktuālām
lietām novadā, lai atbildīgie dienesti, operatīvi saņemot ziņu caur
«Mobio», varētu reaģēt uz notikušo.
«Moderno tehnoloģiju laikmetā
arvien vairāk jādomā, kā līdzatbildību par apkārtējo
vidi uzņemties
katram cilvēkam.
Un arī
pašvaldībai šis
rīks palīdz
tieši un aktīvi
sazināties ar saviem
iedzīvotājiem,» skaidro
Jelgavas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja Dace Kaņepone, piebilstot,
ka pašvaldība mobilo lietotni arī
izmanto, lai nosūtītu savus ziņojumus reģistrētajiem lietotājiem. «Ja
cilvēks ir lejupielādējis lietotni un
reģistrējies kā, piemēram, Līvbēr-

zes pagasta iedzīvotājs, tad viņam
pienāks pašvaldības ziņojumi, kas
aktuāli Līvbērzes pagasta iedzīvotājam, piemēram, par nesen atklāto
slidotavu pagastā, savukārt, teiksim,
vircavnieks saņems ziņu par teātra
izrādi kultūras namā.»
Lai savā viedtālrunī uzsāktu
mobilās lietotnes izmantošanu, nepieciešams to lejupielādēt, ierakstot
MOBIO. Autorizējoties konkrētā
persona varēs iekļūt tajā
vidē, kas ļauj gan nosūtīt savu ziņojumu
pašvaldībai,
gan red z ē t
pašvaldības aktualitātes.
Mobilā
lietotne pieejama gan «Google
play», gan «Appstore» veikalos un ir lejupielādējama
bez maksas.
JNZ
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Apstiprināts šā gada budžets
27,4 miljonu eiro apmērā
Jelgavas novada domes sēdē apstiprināts pašvaldības 2018.
gada budžets. Kā uzsver Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, Latvijā nav daudz tādu novadu, kuros
būtu 16 kultūras nami, 18 izglītības iestādes, 3 sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri, 23 bibliotēkas, senas restaurējamas muižas, kurās atrodas izglītības iestādes, desmitiem
pašdarbības kolektīvu. «Visu iestāžu darbam klāt nākušas
gan mūsdienu komforta prasības, gan normatīvo aktu regulējums. Investīciju piesaistē dažkārt ir grūti izsvērt, vai ekonomiski pamatotāk ir kādu iestādi remontēt, slēgt vai būvēt
tās vietā ko jaunu. Katram pagasta pārvaldes vadītājam ir
savi plāni un ieceres, kā pagastā veiksmīgāk attīstīt infrastruktūru un nodrošināt savu iedzīvotāju vajadzības. Veidojot
šā gada budžetu, esam iestrādājuši gan būtiskus attīstības
plānus, gan esošo iestāžu un daudzu ceļu sakārtošanu.
Neesam aizmirsuši ieguldīt arī cilvēkresursos – atalgojumā,
kolektīvos, bērnu un jauniešu nodarbinātības projektos un
starptautiskas sadarbības veicināšanā. Prioritātes ir vairākas
– skolēnu ēdināšanas kompensācija, Līvbērzes kultūras nama
un Kalnciema pagasta vidusskolas rekonstrukcija, Zaļenieku
muižas kompleksa remonts, grants ceļu labiekārtošana un
Elejas sporta halles būvniecības 1. posms. Šis budžets atkal ir
izaugsmes budžets novadam,» uzsver Z.Caune.
Daudzu pašvaldības investīciju un
mērķu realizācijai šogad plānota apjomīga aizņēmuma summa no Valsts kases
– vairāk nekā 15,6 miljoni eiro, kas veido
lielu izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem, tomēr sekmīgas ES struktūrfondu
projektu īstenošanas gaitā gan šogad, gan
nākamgad finansējumu plānots atgūt teju
5 miljonu eiro apmērā, kā arī dzēst aizņēmumus atbilstoši normatīvajiem aktiem,
uzsver novada domes priekšsēdētājs.

Budžeta ieņēmumi

Saskaņā ar domes lēmumu Jelgavas
novada konsolidētā budžeta ieņēmumu
kopējais apjoms 2018. gadā prognozēts
27 418 948 eiro, bet izdevumi – 47 273
645 eiro. Izdevumu pārsniegumu pār
ieņēmumiem – 17 886 275 eiro – un
aizņēmumu pamatsummas – 2 866 926
eiro – atmaksu 2018. gadā paredzēts segt
no budžeta līdzekļu atlikuma šī gada sākumā – 5 337 028 eiro – un ar aizņēmumu
no Valsts kases 15 666 005 eiro apmērā,
kā arī saglabāt naudas līdzekļu atlikumu
gada beigās 249 832 eiro.
Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 27
418 948 eiro, kas ir 1130 eiro uz vienu
novada iedzīvotāju. Pašvaldības bāzes
ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma
nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis, kas šajā gadā plānoti 15 465 102 eiro
apmērā jeb 56,4 procenti no kopējiem
pamatbudžeta ieņēmumiem. Ieņēmumos
lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma
nodoklim – 12 579 032 eiro jeb 45,9 procenti. Savukārt nekustamā īpašuma nodoklim kā otram galvenajam ieņēmumu
avotam – 2 88 6070 eiro jeb 10,5 procenti
no pamatbudžeta ieņēmumiem.

Izglītība

Vislielākais izdevumu apjoms pamatbudžetā kā ik gadu paredzēts izglītībai
– 38,9 procenti no ieņēmumiem jeb 17
268 511 eiro. Valsts budžeta mērķdotācijas, kas paredzētas daļējai šo izdevumu
segšanai, plānotas 5 591 566 eiro apmērā.
Ņemot vērā minimālās algas palielinājumu šajā gadā, atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
izglītības nozarei, salīdzinot ar 2017. gadu,
ir palielinājušās par 564 000 eiro.
Darba algas pieaugums ir arī pirmsskolas pedagogu palīgiem, jaunsargu
instruktoriem, kā arī jaunatnes darba
koordinatoriem un mūžizglītības koordinatoriem pagastos.
Norēķini par pamata un vidējās izglītības programmu apguvi citām pašvaldībām šogad palielinās par 24 000
eiro, savukārt savstarpējie norēķini par
pirmsskolas programmu palielinās par
20 000 eiro.
Ņemot vērā, ka pašvaldība lēmusi par
daļēju pusdienu izdevumu kompensāciju
skolēniem, par 194 188 eiro vairāk nekā
2017. gadā pašvaldība tērēs ēdināšanas
pakalpojuma nodrošināšanai izglītības

iestādēs. No valsts budžeta līdzekļiem 209
063 eiro paredzēti pusdienām 1.–4. klašu
skolēniem, bet no pašvaldības budžeta –
342 945 eiro, nodrošinot apmaksātas pusdienas 1,5–6 gadus veciem audzēkņiem,
audžuģimeņu bērniem un izglītojamajiem
no 1. līdz 12. klasei.
Tāpat pašvaldība turpina maksāt
stipendijas gan desmit bakalaura programmu studentiem, gan profesionālās
stipendijas topošajiem ārstiem un sociālajam darbiniekam ar mērķi piesaistīt
darbavietai Jelgavas novadā. Kopumā stipendijām 2018. gadā atvēlēti 25 910 eiro.
Vienlaikus izglītībā plānots ieguldīt gan
ES, gan budžeta investīcijas 3 845 781 eiro
apmērā. Vairāk nekā 1,5 miljoni eiro tiks
ieguldīti Kalnciema pagasta vidusskolas
ēkas pārbūvē, teritorijas un sporta laukuma labiekārtošanā; 1,1 miljons eiro
– Zaļenieku muižā mācību laboratoriju,
mācību korpusa energoefektivitātes
un iekštelpu remontiem, sanitāro telpu
izveidei, katlumājas rekonstrukcijai un
siltumtrases pārbūvei. Tāpat plānota Sesavas pagasta pirmsskolas iestādes rotaļu
laukuma un žoga izbūve, sporta laukuma
rekonstrukcija un skrejceļa atjaunošana,
lietusūdens kanalizācijas sakārtošana.
Lai 2019. gadā varētu realizēt vairāku
ēku rekonstrukciju, šajā gadā plānots
izstrādāt tehniskos projektus Staļģenes
vidusskolas, Vircavas vidusskolas, Elejas
sākumskolas teritorijas labiekārtošanai,
Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes
energoefektivitātes paaugstināšanai,
Vircavas vidusskolas zēnu mājturības kabineta pārbūvei, Zaļenieku Komerciālās
un amatniecības vidusskolas laboratorijas
jumta seguma nomaiņai.
Savukārt, piemēram, ar ES finansējumu 610 000 eiro apmērā plānots ar
starptautisku prakšu palīdzību atbalstīt
Zaļenieku Komerciālās un amatniecības vidusskolas profesionālo izglītības
programmu audzēkņu iemaņu apguvi,
tālmācības attīstību un pilnveidošanu.

Atpūta, sports un kultūra

Atpūtai, sportam un kultūrai 2018. gadā
budžetā plānoti 8 253 946 eiro jeb 18,6
procenti. Pieaugumu 63 287 eiro apmērā
veido gan darba algas fonda palielinājums,
gan piešķirtais finansējums kultūras iestāžu infrastruktūras sakārtošanai, piemēram, 65 000 eiro Bramberģes bibliotēkas
ēkas jumta rekonstrukcijai, 70 000 eiro
Vilces tautas nama telpu pārbūvei, 38 356
eiro dažādu remontdarbu veikšanai tautas
namos, 24 000 eiro skatītāju krēslu nomaiņai Glūdas, Lielplatones un Platones kultūras namā. Tāpat, turpinot informācijas
tehnoloģiju nomaiņu novada bibliotēkās,
20 100 eiro paredzēti apmeklētāju datoru
komplektu nomaiņai septiņās publiskajās
pašvaldības bibliotēkās.
Gatavojoties Dziesmu un deju svētkiem un dažādiem simtgades pasāku-

Pašvaldības ielu un ceļu rekonstrukcija,
kā arī tehnisko projektu izstrāde
Objekts

Veicamie darbi

Izmaksas (EUR)

Pašvaldības ceļa Sesavas baznīca–Uzku- Ceļa segas atjaunošana
rēni atjaunošana (870 m) Elejas pagastā

35 000

Sesavas pagasta Bērvircavā Upes ielas Gājēju celiņa atjaunošana
ietves seguma virskārtas atjaunošana

40 000

Dorupes ciema iela Glūdas pagastā

Apgaismojuma izbūve

50 000

Asfalta seguma atjaunošana Lielvir- Ceļa segas atjaunošana
cavas ielā (530 m) Platones pagastā

20 000

Gājēju celiņš Platones pagastā

Tehniskā projekta celiņa izbūvei izstrāde

7000

Vircavas pagasta ceļa MS–Dainas–JM Ceļa segas atjaunošana
rekonstrukcija

50 000

Platones iela, Jelgavas iela Vircavas Tehniskā projekta izstrāde
pagastā
un apgaismojuma izbūve

60 000

Svētes un Atpūtas ielas rekonstrukcija Ceļa segas atjaunošana
Svētes pagastā

100 000

Būriņu ceļa un tilta rekonstrukcija

50 000

Tehniskā projekta izstrāde

Jauna ceļa izbūve LVM īpašumā «Mellene» Ceļa būvniecība

150 000

Valgundes pagasta ceļa Plēsumi–Vār- Ceļa segas atjaunošana
pas rekonstrukcija (2,15 km)

40 000

miem, paredzēta kolektīvu materiālās
bāzes sakārtošana un atjaunošana – tērpu
iegāde vai to papildinājums par kopējo
summu 27 657 eiro. Piešķirtais finansējums tieši kultūras aktivitātēm plānots
413 762 eiro, kas ir par 94 574 eiro vairāk
nekā pērn tieši Dziesmu un deju svētku
pasākumu dēļ, jo kolektīvu dalība svētkos
izmaksās vismaz 52 691 eiro.
Sporta jomas finansējums ir 1 086 882
eiro, ko veido Sporta centra un sporta
pasākumu plānotais finansējums 788
589 eiro un izglītības iestāžu sporta haļļu
uzturēšanas finansējums 289 293 eiro.
Atbalsts biedrībām kultūras un sporta
jomā – 78 690 eiro, tajā skaitā dotācijas
biedrībām projektu līdzfinansējumiem
– 35 000 eiro, sporta jomā – 43 690 eiro,
atbalstot sportistu treniņus un dalību
sacensībās gan valstī, gan Eiropas un
pasaules čempionātos.
Tāpat kā citām jomām, arī kultūrai un
sportam pašvaldība paredzējusi gan ES finansējuma piesaisti, gan budžeta līdzekļus
vairāk nekā 5 miljonu eiro apmērā dažāda
veida investīcijām.
Kā pašvaldības prioritātes iezīmēti
trīs nozīmīgi projekti, kuros tiks ieguldīti
pašvaldības budžeta līdzekļi: Līvbērzes
kultūras nama rekonstrukcija par 1,5 miljoniem eiro, Elejas pagasta sporta halles
būvniecība ar šogad atvēlēto finansējumu
2,5 miljonu eiro apmērā un Valgundes
pagasta IKSC «Avoti» energoefektivitātes uzlabošana, šogad uzsākot katlumājas un pirmsskolas izglītības iestādes
siltumtrases rekonstrukciju. Papildus vēl
plānoti līdzekļi tehnisko projektu izstrādei Zaļenieku pagasta kultūras nama
energoefektivitātei, Vilces muižas kompleksam, Elejas muižas parka teritorijas
infrastruktūras atjaunošanai un Elejas
vidusskolas sporta zāles pārprojektēšanai

par kultūras pasākumu norises vietu.
Savukārt ar ES projektu līdzfinansējumu plānots veikt restaurāciju vešūzim
– Lielplatones muižas kompleksa ēkai
– un Lielplatones muižas kungu nama
telpas griestu rekonstrukciju, Elejas parka
vēsturisko taku atjaunošanu, aprīkojot ar
mazām arhitektūras formām un izveidojot interaktīvas skulptūras, Vilces muižas
kungu mājas 1. stāva arhitektoniski māksliniecisko izpēti. Visām šīm aktivitātēm
piesaistīti vairāk nekā 221 000 eiro. Turklāt
par 60 000 eiro plānots turpināt iegādāt
āra trenažierus, lai uzstādītu tos pagastos
sporta aktivitāšu nodrošināšanai.

Meliorācijas sakārtošana

Kā ik gadu, pašvaldība mērķtiecīgi paredz izdevumus arī meliorācijas pasākumiem, kas tiek īstenoti secīgi pēc izveidota
plāna. Šogad tam atvēlēti 355 344 eiro.
Piemēram, 106 744 eiro novirzīti meliorācijas sistēmu uzturēšanai pašvaldības
teritorijās Līvbērzes, Valgundes, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku un Elejas pagastā, savukārt 79 860 eiro tiks ieguldīti meliorācijas
sistēmu rekonstrukcijā, izveidojot ūdens
ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām Jaunsvirlaukas pagastā un Glūdas
pagasta Zemgalē. Plānots arī veikt izpēti
Kalnciema pagasta Jelgavas ielas dambja
atjaunošanas nepieciešamībai 19 360 eiro
apmērā, kā arī turpināt iesāktos darbus
lietusūdens kanalizācijas sakārtošanai
pašvaldības ēkām Jaunsvirlaukas pagasta
Staļģenes ciemā. No dabas resursu nodokļa plānots finansēt Līvbērzes ciema
aizsargdambja būvdarbus – 168 730 eiro.

Sociālais atbalsts

Sociālajai jomai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem paredzēts 3
784 821 eiro jeb 8,5 procenti. Par šiem

līdzekļiem plānota gan infrastruktūras
sakārtošana, gan dažādu atbalsta pasākumu īstenošana mērķgrupām.
Salīdzinājumā ar 2017. gadu sociālās
aizsardzības funkciju veikšanai pamatbudžeta izdevumi ir palielinājušies par
167 000 eiro, no tiem algu fonda palielinājums ir 138 540 eiro, kas saistīts ar minimālās algas un darbinieku atalgojuma
paaugstināšanu.
Papildu izdevumus 14 381 eiro apmērā
veido pašvaldības iniciatīva samazināt
pilngadīgo personu vietu skaitu SARC
«Eleja» ar mērķi izveidot bērnu nodaļu
ilgstošas aprūpes nodrošināšanai.
Pašvaldība saglabā iniciatīvu atbalstīt
daudzbērnu ģimenes, atvēlot 47 500 eiro,
lai nodrošinātu 950 daudzbērnu ģimeņu
bērniem katram 50 eiro pabalstu mācību
gada uzsākšanai. Tāpat, salīdzinot ar
2017. gadu, par 33 270 eiro palielināts
pabalsts audžuģimenēs ievietotu bērnu
uzturam. Finansiāli resursi atvēlēti
arī senioru godināšanai pusapaļās un
apaļās jubilejās, tāpat atvēlēta nauda
senioru nūjošanas sacensībām, sporta
dienas organizēšanai un sadraudzības
pasākumiem, kā arī paredzēts finansiāls
atbalsts katra pagasta senioriem vienas
ekskursijas nodrošināšanai profesionāla
gida pavadībā.
Lai veidotu ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu SARC «Eleja»
nepilngadīgajiem bērniem, deinstitucionalizācijas procesa gaitā plānots
gan remontēt esošo Jauniešu māju
Elejā, Lietuvas ielā 19a, gan remontēt
un pielāgot telpas daudzdzīvokļu ēkā
Kalnciemā, kopumā šim projektam
atvēlot 181 000 eiro.
Tāpat, ieguldot pamatbudžeta investīcijas 696 601 eiro apmērā, plānota
vairāku ēku rekonstrukcija, piemēram,
SARC «Staļģene» ēkas rekonstrukcija
un teritorijas labiekārtošana, SARC
«Kalnciems» labierīcību un jumta remonts, doktorāta telpu izbūve un ēkas
rekonstrukcija Vilces muižas kompleksa
ēkā Skolas ielā 8, remontdarbi aktivitāšu
centros «Zemgale», «Līvbērze», «Birztaliņas» un «Tīreļi» un SARC «Eleja» ēkā
Lietuvas ielā 19.
Turpināsies projekta «Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi» realizācija, saņemot
ESF un valsts finansējumu 292 357 eiro.
Kopumā projektu realizācijai sociālajā
aizsardzībā plānots izlietot 1 047 986 eiro
ES un budžeta investīciju, kas ir 6,1 procents no kopējiem projektu izdevumiem.
To vidū ir projekti deinstitucionalizācijas
pasākumiem, sabiedrības veselības veicināšanai, pieredzes apmaiņai sociālo jautājumu risināšanā un personu ar īpašām
vajadzībām iekļaušanai darba tirgū.

Ceļi un ielas

Autoceļu fonda līdzekļu ieņēmumi
šogad būs 814 307 eiro, kas salīdzinājumā ar 2017. gadu ir par 22 997 eiro
vairāk. Pašvaldības ielu un autoceļu
pārvaldīšanai un uzturēšanai paredzēti
467 725 eiro. Pašvaldība plāno arī vairāku
pašvaldības ielu un ceļu seguma remontu
un izbūvi, kā arī izstrādāt tehniskos projektus par kopējo summu 602 000 eiro.
Piemēram, ceļa segumu plānots
atjaunot vairākiem pašvaldības ceļiem:
Sesavas baznīca–Uzkurēni Elejas pagastā; Lielvircavas ielai Platones pagastā;
MS–Dainas–JM Vircavas pagastā;
Svētes un Atpūtas ielai Svētes pagastā;
Plēsumi–Vārpas Valgundes pagastā, kopumā tam atvēlot 245 000 eiro. Savukārt
tehnisko projektu izstrādās gājēju celiņa
izbūvei Platones pagastā, Platones un
Jelgavas ielai Vircavas pagastā, kā arī
Būriņu ceļa un tilta rekonstrukcijai.
Savukārt, piesaistot Valsts kases aizņēmumu ES struktūrfondu un budžeta
investīciju projektu īstenošanai, šogad
turpināsies jau pērn apstiprināto ceļu
rekonstrukcija: Valgundes pagasta Mau-
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LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS

Jelgavas novada pašvaldība
izsola nekustamo īpašumu

Ceļu un ielu uzturēšana ziemas periodā –

Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 15. martā pulksten 10 Vilces pagasta
pārvaldē Tautas nama ielā 2 – 4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu
mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Grantskalni» Vilces pagastā, kas sastāv no
zemes vienības 22,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 004 0138. Izsoles
nosacītā sākumcena – 157 800 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma
nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un
vērtējumu var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā
Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk
kā līdz 2018. gada 14. marta pulksten 9. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš
sazinoties pa tālruni 26430730. Izsoles noteikumi publicēti interneta mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv.

25 000 eiro
Ceļu un ielu asfalta seguma uzturēšana –

80 000 eiro
Ceļu grants seguma uzturēšana un uzlabošana –

80 000 eiro
Grants seguma ielu un ceļu remonts –

186 725 eiro
Tiltu un caurteku remonts –

Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 15. martā pulksten 10.30 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu
mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Baloži» Elejā, kas sastāv no neapbūvētas
zemes vienības – zemes starpgabala – 2,41 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5448 006 0333. Izsoles nosacītā sākumcena – 8400 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 procentu apmērā no
nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles
noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Elejas pagasta pārvaldē vai Jelgavas
novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 14. marta pulksten 17. Izsolāmo
objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22037260. Izsoles noteikumi
publicēti interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.

25 000 eiro
Asfalta seguma izbūve –

40 000 eiro
Ceļmalu pļaušana –

15 000 eiro

Nomaļu noņemšana –

10 000 eiro

Ceļa zīmju uzstādīšana –

6500 eiro

Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 15. martā pulksten 9.30 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2 – 4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko
atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Ziedkalnes 2»-11 Vilces pagastā,
kas sastāv no dzīvokļa 35,0 m² platībā, kopīpašuma 350/9163 domājamām
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5490 002
0029 014 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 002 0074. Izsoles
nosacītā sākumcena – 1900 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma
nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un
vērtējumu var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā
Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne
vēlāk kā līdz 2018. gada 14. marta pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt,
iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730. Izsoles noteikumi publicēti interneta
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.

riņu ielas, Vircavas pagasta ceļa MS–Dainas–JM, Zaļenieku pagasta ceļa Ķemeri–Zanderi, Līgo iela–Sili, Jaunsvirlaukas
pagasta ceļa Jaunsvirlaukas šoseja–Balži
Nr.103, Zvaigznītes–Braču Brieži–Zaķi,
ceļa Vilces dzirnavas–Augstkalne posma
Būdiņas–Grabišķi un Svētes ceļa Boļi–
Mazslapatas rekonstrukcija.

Vides aizsardzība

Vides aizsardzībai plānoti 83 706 eiro.
Šajos izdevumos paredzēti secīgi soļi
mežaudžu kopšanai un stigu veidošanai
Zaļenieku pagasta Peitiņu mežā, Valgundes pagasta Cerību mežā, Sesavas
pagasta Čiekuros, Aļņos, Vilces pagasta
Mežskudrās, jaunaudžu veidošanai Lielplatones pagasta Tīsu bāzē, Zaļenieku
pagasta Ūziņu parkā un Jaunsvirlaukas
pagasta Cepļu mežā, bet mežu stādīšanai – Valgundes pagasta Kaģu mežā
un Jaunsvirlaukas pagasta Cepļu mežā.

Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 15. martā pulksten 9 Vilces pagasta
pārvaldē Tautas nama ielā 2 – 4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu
mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Skolas iela 2 – 3 Vilcē, kas sastāv dzīvokļa
38,9 m² platībā, kopīpašuma 391/2216 domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0260 001 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0260. Izsoles nosacītā sākumcena – 2800
EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda
10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības
maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Vilces pagasta
pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei
jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 14. marta pulksten
17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730 Izsoles
noteikumi publicēti interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.

Teritorijas un mājokļu
apsaimniekošana

Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai plānoti 3 663 453
eiro jeb 8,3 procenti. Pašvaldība plāno,
ka šajā gadā varētu noritēt 62 zemes
vienību un 7 meža zemju vienību atsavināšana, papildus kārtojot atsavināšanas
procesu dzīvokļiem, par kuriem saņemti
atsavināšanas ierosinājumi. Savukārt,
turpinot sakārtot degradētās teritorijas,
pašvaldība šogad paredz izdevumus 64
000 eiro apmērā 6 ēku nojaukšanai.
Teju 528 010 eiro – gan ES, gan budžeta
līdzekļi – paredzēti Svētes upes caurteces
atjaunošanai, krastu un dambju stiprināšanai Svētes un Līvbērzes pagastā, Staļģenes parka daļas labiekārtošanai, ūdens
tūrisma infrastruktūras izveidei Lielupes
upes piekrastē – laivu piestātņu būvniecībai, ūdens tūristu apmetņu iekārtošanai
un Lielupes piekrastes vēstures izpētei.
Savukārt no saņemtā dabas resursu
nodokļa līdzekļiem 250 000 eiro jeb 25,1
procents no speciālā budžeta ieņēmumiem novirzīti vides aizsardzībai, meliorācijas sistēmu uzturēšanai, atkritumu
apsaimniekošanai. Piemēram, sadzīves
atkritumu poligona «Brakšķi» rekultivācijai, monitoringam, pēcrekultivācijas uzraudzībai un apsaimniekošanai
plānoti izdevumi 182 538 eiro. Tostarp
255 749 eiro dotācija piešķirta SIA «Jelgavas novada KU» ūdenssaimniecības
attīstībai – ūdens atdzelžošanas staciju
izbūvei Valgundes pagasta Tīreļu ciemā,
Platones pagasta Poķu ciemā, Līvbērzes pagasta Tušķu ciemā, notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas uzlabošanai Glūdas
pagasta Nākotnes ciemā un sadzīves
kanalizācijas tīkla paplašināšanai Dārza
ielā Elejas pagastā, kā arī infrastruktūras atlaides piemērošanai par piegādāto
ūdeni un zaudējumu segšanai pirts
pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem.
Turklāt pašvaldības budžetā paredzēts
finansējums 794 390 eiro apmērā SIA
«Jelgavas novada KU» deleģēto pašvaldības funkciju īstenošanai – pašvaldībai
piederošo un valdījumā esošo kapsētu
apsaimniekošanai, teritoriju uzkopšanai
un uzturēšanai pagastos.
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JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 2018. GADĀ PAREDZ PIESAISTĪT
VALSTS KASES AIZŅĒMUMU 15 666 005 EIRO APMĒRĀ ES
STRUKTŪRFONDU UN BUDŽETA INVESTĪCIJU PROJEKTU ĪSTENOŠANAI
1. Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūvei (LAD): Valgundes pagasta Mauriņu ielas
rekonstrukcijai, 1650 m; Vircavas pagasta ceļa MS–Dainas–JM rekonstrukcijai, 1100 m; Zaļenieku pagasta
ceļa Ķemeri–Zanderi rekonstrukcijai, 6000 m; Līgo iela–Sili ceļa rekonstrukcijai, 23,90 m; Jaunsvirlaukas
pagasta ceļa Jaunsvirlaukas šoseja–Balži Nr.103 pārbūvei, 940 m; pašvaldības ceļa Zvaigznītes–Braču
Brieži–Zaķi rekonstrukcijai, 3870 m; ceļa Vilces dzirnavas–Augstkalne posma Būdiņas–Grabišķi rekonstrukcijai, 3200 m; Svētes ceļa Boļi–Mazslapatas rekonstrukcijai, 2220 m.
2. Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstībai Jelgavas novadā (2. kārta):
Zaļenieku pagasta ceļa Ķemeri–Zanderi rekonstrukcijai, 2000 m (CFLA).
3. Lielplatones muižas ansambļa ēkas «Vešūzis» restaurācijai (LAD).
4. Elejas muižas parka teritorijas infrastruktūras atjaunošanai (vēsturisko taku atjaunošanai, aprīkošanai ar mazām arhitektūras formām, interaktīvu skulptūru izveidei) (LAT–LIT).
5. Darba vidē balstītas apmācības ieviešanai būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un
Panevēžā (LAT–LIT).
6. Kvalitatīvu sociālo pakalpojumu attīstībai deinstitucionalizācijas nodrošināšanai.
7. Kalnciema pagasta vidusskolas ēkas pārbūvei, teritorijas un sporta laukuma labiekārtošanai.
8. Lielplatones internātpamatskolas katlumājas rekonstrukcijai (tehniskā projekta izstrādei).
9. Doktorāta telpu izbūvei un ēkas rekonstrukcijai Vilces muižas kalpu mājā (Skolas ielā 8) atbilstoši
MK noteikumu prasībām.
10. Zaļenieku muižas kompleksa (muižas, mācību laboratorijas, mācību korpusa) energoefektivitātei.
11. Līvbērzes kultūras nama energoefektivitātei.
12. Valgundes pagasta IKSC «Avoti» energoefektivitātei.
13. Zaļenieku pagasta kultūras nama energoefektivitātei (tehniskā projekta izstrādei).
14. Elejas pagasta sporta halles būvniecībai.
15. Elejas vidusskolas sporta zāles pārprojektēšanai par kultūras pakalpojumu iestādi (tehniskā
projekta izstrādei).
16. Valgundes katlumājas un siltumtrases pārbūvei un pakalpojumu centra energoefektivitātei.
17. SARC «Staļģene» ēkas rekonstrukcijai un teritorijas labiekārtošanai.
18. Elejas muižas parka teritorijas infrastruktūras atjaunošanas 2. kārtai (estrādes atjaunošanai,
izstāžu zāles izveidošanai) (tehniskā projekta izstrādei).
19. Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolas PII energoefektivitātei.
20. ZaļeniekuKomerciālāsunamatniecībasvidusskolasmācībulaboratorijasjumtasegumanomaiņai.
21. Informācijas tehnoloģiju iegādei Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs mācību procesa
nodrošināšanai.
22. Autobusu iegādei skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai.
23. Jauna pašvaldības ceļa izveidei LVM īpašumā «Mellene» Līvbērzes pagastā.

Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 15. martā pulksten 10 Elejas pagasta
pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku
izsoli nekustamajam īpašumam «Jaunā Zizma 5»-3 Elejas pagastā, kas sastāv no
dzīvokļa 47,8 m² platībā, kopīpašuma 478/3567 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5448 002 0016 006. Izsoles
nosacītā sākumcena – 500 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē,
jāiemaksā drošības nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās
cenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu
var iepazīties Elejas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā
37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā
līdz 2018. gada 14. marta pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš
sazinoties pa tālruni 22037260. Izsoles noteikumi publicēti interneta mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 15. martā pulksten 9.30 Elejas pagasta
pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku
izsoli nekustamajam īpašumam Bauskas iela 7 – 33 Elejā, kas sastāv no dzīvokļa
41,8 m² platībā, kopīpašuma 418/17471 domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0274 002. Izsoles nosacītā sākumcena – 2900 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un
izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties
Elejas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada
14. marta pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni
22037260. Izsoles noteikumi publicēti interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 15. martā pulksten 9 Elejas pagasta
pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku
izsoli nekustamajam īpašumam Bauskas iela 5 – 36 Elejā, kas sastāv no dzīvokļa
30,6 m² platībā, kopīpašuma 306/17456 domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0274 001. Izsoles nosacītā sākumcena – 2100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un
izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties
Elejas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada
14. marta pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni
22037260. Izsoles noteikumi publicēti interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 15. martā pulksten 9 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā,
rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Mazgladiolas» Līvbērzes
pagastā, kadastra Nr.5462 007 0124, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes vienības 2,72 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 007
0042. Izsoles nosacītā sākumcena – 7000 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas
piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 procentu apmērā no nekustamā
īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Līvbērzes pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada
pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 13. marta pulksten 17. Izsolāmo objektu
var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26552569. Izsoles noteikumi publicēti
interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.

6 2018. gada februāris
Slēdz Ziedkalnes
medpunktu;
ārste pieņem
Vilcē

PAGASTU ZIŅAS

Iesvētīts atjaunotais
baznīcas jumts

Jelgavas novada pašvaldība
saņēmusi iesniegumu no novada ģimenes ārstes Ineses
Pemperes par ārsta prakses
pieņemšanas punkta slēgšanu Ziedkalnē. Ģimenes ārste
norāda, ka prakses pieņemšanas punkts Ziedkalnē
vairs nav finansiāli izdevīgs,
jo plašais pacientu loks, kas
ir ap 1400 cilvēku, dakteri
izvēlas apmeklēt pieņemšanas punktā Vilcē, Austrumu
ielā 11 – 14. Šis jautājums
tika skatīts 31. janvāra
domes sēdē, un deputāti atbalstīja lēmumu slēgt ārsta
praksi Ziedkalnē.
Ģimenes ārste I.Pempere pērnā gada
nogalē pašvaldībā iesniedza iesniegumu,
kurā lūdza ņemt vērā apgrūtināto situāciju nodrošināt savas ārsta prakses otra
pieņemšanas punkta darbību Ziedkalnē.
Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko
attiecību nodaļas speciāliste Enija Kreicberga-Kapša informē, ka iesniegumā kā
galvenie iemesli medpunkta slēgšanai
norādīti mazais pacientu apmeklējums
tieši Ziedkalnē un pacientu pieņemšanai
vairs neatbilstošais telpu stāvoklis. Kopējais reģistrēto pacientu skaits praksē
ir nedaudz vairāk par 1400 cilvēkiem.
No kopējā pacientu skaita Ziedkalnes
punktu vidēji gadā apmeklējuši vien
30. Ja agrāk uz pieņemšanas punktu
daktere ieradās reizi nedēļā, tad pēdējā
laikā apmeklētāju trūkuma dēļ ārsta
pieņemšana Ziedkalnē bija vairs tikai
reizi mēnesī. Pie ārsta pierakstījās divi
trīs apmeklētāji – pārsvarā, lai saņemtu
recepšu medikamentus.
«Iepazīstoties ar iesniegumu un
izvērtējot situāciju, pašvaldība izprot
ģimenes ārstes lēmumu un atbalsta
viņas ieceri praksi nodrošināt vien Vilces
centrā. Pašvaldība pēdējo gadu laikā ik
gadu no pašvaldības budžeta zināmu
naudas summu atvēl tieši ģimenes
ārstu prakšu modernizēšanai. Zināms
plāns ir izstrādāts arī attiecībā uz Vilces
doktorātu. Pagaidām visa I.Pemperes
pacientu plūsma atradīsies esošajā
Vilces doktorātā Austrumu ielā 11 – 14,
bet jau tuvākajā laikā Vilces pagasta
pārvalde iecerējusi doktorātu pārvietot
uz plašākām un modernākām telpām.
Plānots, ka jaunais doktorāts atradīsies
Vilces muižas apbūves kompleksā – ēkā,
kur šobrīd atrodas bibliotēka un sadzīves
pakalpojumu punkts. Pašvaldība no šī
gada budžeta līdzekļiem šim mērķim
paredzējusi 93 000 eiro – iecerēts ne
vien izremontēt telpas, bet arī pielāgot
jauno doktorātu cilvēkiem ar kustību
traucējumiem. Iepirkums tehniskā projekta izstrādei tiks izsludināts uzreiz pēc
šī gada budžeta apstiprināšanas,» stāsta
Jelgavas novada pašvaldības Labklājības
pārvaldes vadītāja Ilze Brakmane.
Jāpiebilst, ka no 2018. gada 1. janvāra
darbu Ziedkalnes medpunktā pārtraukusi arī ilggadējā ārsta palīdze Biruta
Ābola. Feldšere nolēmusi pilnībā izbeigt
darba gaitas un doties pensijā.
«Visur ir centralizācija – arī medicīnā.
Cilvēki vēlas arvien labāku aprūpi, un
Ziedkalnes doktorātā diemžēl vietējā
daktere vairs nevarēja nodrošināt pacientiem mūsdienīgu un plašu aprūpi.
Loģisks lēmums ir medpunktu slēgt un
visus finanšu līdzekļus ieguldīt vienotā
doktorātā. Ziedkalnes iedzīvotājiem līdz
Vilces doktorātam ir vien seši kilometri.
Nokļūšana uz doktorātu iedzīvotājiem
nav apgrūtināta, jo no Ziedkalnes uz
Vilci divreiz dienā kursē sabiedriskais
transports, kā arī pieejams starppilsētu
jeb reģionālais sabiedriskais transports,»
situāciju raksturo Vilces pagasta pārvaldes vadītāja Anda Duge.
I.Pemperes ģimenes ārsta prakse
Vilcē, Austrumu ielā 11 – 14, pacientiem
ir pieejama katru darba dienu. Tālrunis
saziņai – 63061043.

VALGUNDĒ
Iepazīstina ar pagasta
dižkokiem

Valgundes pagasta Tīreļu bibliotēkā līdz
26. februārim apskatāma fotoizstāde
«Valgundes pagasta dižkoki». Bibliotēkas
vadītāja Vija Jansone stāsta, ka šī ir Kalnciema vidusskolas veidota fotoizstāde –
skola piedalījās projektu konkursā, ko izsludināja lauku partnerība «Lielupe», un
devās ekspedīcijā, lai apzinātu pagasta
dižkokus. Ekspedīcijā piedalījās skolotāju
un skolēnu interesentu grupa, ko vadīja
skolotāja Inga Feldmane. Bibliotēkas
izstādē aplūkojamas 18 koku bildes – tie
ir Valgundes pagastā augošie dižkoki. «Šī
izstāde veltīta Latvijas simtgadei, un tās
mērķis ir popularizēt savu pagastu un
savu iedzīvotāju darbīgumu,» norāda
bibliotēkas vadītāja.

Foto: J.Bērziņš

Pērn Valgundes pagasta Kalnciema-Klīves jeb
Kalnciema luterāņu baznīca ieguva jaunu jumta
segumu un jaunas griestu
konstrukcijas, jo vecās,
laika gaitā bojājoties,
nopietni apdraudēja kā
pašu namu un tajā esošās
kultūrvēsturiskās vērtības,
tā baznīcas apmeklētāju
drošību, liedzot noturēt
dievkalpojumus baznīcas lūgšanu telpā. Otrajā
Adventē jaunais jumts
iesvētīts.
Kalnciema-Klīves baznīca celta
un iesvētīta 1855. gadā. «Latvijas
kultūrvēsturē tā zīmīga gan ar skanīgajām ērģelēm, kas ir viens no sava
laikmeta ērģeļbūves izcilākajiem
paraugiem maza un vidēja izmēra
instrumentu saimē Latvijā, gan torņa zvanu, ko dievnamam iesvētīša-

nas dienā dāvājis Kurzemes hercoga
galma kapelmeistara komponista
Franča Ādama Feihtnera mazdēls,
gan divām kancelēm, kas ir retums
Latvijas baznīcās, krāšņajiem tautiskā romantisma stila kroņlukturiem
un citām vērtībām, kas šobrīd teju
pilnībā saglabātas, pateicoties tam,
ka draudze ne mirkli nav pārtraukusi darbību savā namā,» stāsta
draudzes ērģelnieks Dāvis Beitlers.
Viņš norāda, ka būtiska ir dievnama vēsturiski ciešā saistība ar Pirmā
pasaules kara Ziemassvētku kauju
atceres tradīcijām (blakus baznīcai
plešas Tīreļpurvs), svarīgas ir arī
redzamas mācītāju personības, kuru
vidū ir grāmatu autori, teoloģijas
doktori (Kārlis Bilzens, Roberts
Kalderovskis) un rosīgi sabiedriski
politiskie darbinieki Latvijā un trimdā (Jēkabs Ķullītis, Elīza Zikmane
u.c.), arī leģendārais 19. gadsimta
otrās puses mācītājs Morics Vilhelms Konrādijs, kura humoram

un neparastajam pasaules uzskatam
veltītas gan tautas anekdotes, gan
vesela grāmata, un viņa laikabiedrs
kādreizējais draudzes ērģelnieks
Ansis Jenševics, kurš ne tikai atstājis
paliekošu devumu Jelgavas mūzikas
dzīvē, bet arī, būdams mazas lauku
tautskolas pārzinis, izdevis nošu
krājumu – dažādu meldiju aranžijas
skolēnu korim.
Jāatgādina, ka baznīcas jumts cieta negaisā. Tas tika atjaunots ar pašvaldības atbalstu, draudzei īstenojot
lauku partnerības «Lielupe» projektu. Projekta mērķis bija restaurēt
vietējā kultūrvēsturiskā pieminekļa
jumtu, lai sekmētu tā ilgtspējīgu
izmantošanu, paaugstinot vietas
pievilcību un tūrisma aktivitāti, kā
arī iesaistītu sabiedrību tā pilnveidošanā, kas paaugstinātu kultūras dzīvi
tuvākajā apkaimē kopumā. Projekta
kopējās izmaksas bija 125 000 eiro,
no kuriem 5000 eiro bija Jelgavas
novada pašvaldības līdzfinansējums.

Atgādina sporta zāles
izmantošanas noteikumus
Darbdienu vakaros un
brīvdienās Sesavas pagasta sporta zāle ir
pieejama ikvienam interesentam. Lai nerastos
pārpratumi un sportot
gribētāji nebūtu jāraida
prom, sporta zāles vadītājs Rūdolfs Knope atgādina zāles izmantošanas
noteikumus.
«Jāatceras vien dažas lietas.
Pirmkārt, sporta zālē drīkst ieiet
tikai tīros sporta (maiņas) apavos.
Otrkārt, sporta zālē aizliegts ienest

ēdienus un dzērienus. Treškārt,
stāvvietā automašīnu drīkst novietot
tikai ar caurlaidi, par kuru jājautā
zāles dežurantam,» norāda R.Knope, zāles apmeklētājus aicinot cienīt
sevi un citus un ievērot iekšējās
kārtības noteikumus. Viņš uzsver,
ka katrs sporta zāles apmeklētājs ir
atbildīgs par savu veselības stāvokli
un drošību zāles apmeklējuma laikā.
Sesavas sporta zālē ir iespējams
apmeklēt arī individuālas nodarbības. No 18 gadu vecuma var apmeklēt trenažieru zāli – maksa ir
1 eiro dienā vai abonements par 7
eiro (10 stundas trīs mēnešu laikā).

Tāpat var individuāli pieteikties un
spēlēt galda spēles.
Visi, kuri vēlas iesaistīties sporta
aktivitātēs, iepriekš piesakoties,
gaidīti Sesavas pagasta sporta zālē.
Pieteikties var pa tālruni 26660055
(R.Knope) vai 29669395 (I.Striška).
Jāpiebilst, ka gandrīz katru sestdienu un svētdienu Sesavas sporta
zālē notiek sacensības – informācija
regulāri tiek izvietota pie zāles durvīm. Tās bez maksas apmeklēt aicināts ikviens interesents, jo sportot ir
patīkamāk, ja ir līdzjutēji. R.Knope
uzsver, ka arī uz skatītājiem attiecas
zāles iekšējās kārtības noteikumi.

Sesavas pagasta sporta zāles treniņu grafiks
un sporta aktivitātes Sesavas pagastā
Laiks

Dienas
Pirmdiena

Otrdiena

8.20–11.30

Trešdiena

Ceturtdiena

Sporta stundas

Sporta stundas

8.20–12.40
10.00–10.40

Piektdiena

Sacensību diena

Sporta stundas
Futbola treniņš,
sacensības
(Edgars
Kanišauskis)

14.20–15.00

Pagarinātā grupa

15.00–18.00

Individuāls treniņš Individuāls treniņš Individuāls treniņš Individuāls treniņš Individuāls treniņš

18.00–22.00

Svētdiena

Sacensību diena
Sporta stundas

Sporta stundas

12.40–17.00

18.00–21.00

Sestdiena

Novuss
(Bērvircavas
tautas namā)

Pagarinātā grupa Pagarinātā grupa Pagarinātā grupa
Novuss
(Bērvircavas
tautas namā)

Novuss
(Bērvircavas
tautas namā)

Novuss
(Bērvircavas
tautas namā)

Novuss
(Bērvircavas
tautas namā)

Galda spēles: novuss, galda teniss, dambrete, domino, šahs, kāršu spēles
Trenažieru zāle (atbild paši)
Sporta spēles

Galda spēles: novuss, galda teniss,
dambrete, domino, šahs, kāršu
spēles
Trenažieru zāle
(atbild paši)
Sporta spēles

ZAĻENIEKOS
Izstādē atklāj senas
pagasta ainavas

Janvārī māksliniekam Ēvaldam Ābelem
apritētu 87 gadi – pusgadsimta garumā
Ē.Ābele iemūžinājis Zaļeniekus, atklājot
gleznās zudušas mājas, ceļus, tiltus un
laika ritējumā tapušas izmaiņas Zemgales ainavā. Zaļenieku kultūras namā visu
mēnesi apskatāma viņa darbu izstāde,
tāpat interesenti aicināti apmeklēt Zaļo
muižu, kuras zāli un mācību kabinetus
daiļo Ē.Ābeles gleznas. Zaļenieku bibliotēkas vadītāja Līga Strazdiņa stāsta,
ka Ē.Ābele, strādādams par māksliniecisko noformētāju, ir izgatavojis plakātus,
stendus, goda plāksnes, diplomus teju
visam bijušajam Jelgavas rajonam, bet
viss brīvais laiks atdots glezniecībai –
«diez vai Zaļeniekos atrastos vieta, kurai
mākslinieks pagājis garām, neiemūžinot
to gleznā». Visvairāk viņu saistījis Zaļās
muižas parks dažādos gadalaikos – vecie
koki alejās, mākoņu atspulgi pils ezeriņā,
takas, tiltiņi parka gravā. Mākslinieks bijis
nesavtīgs, sirsnīgs un labvēlīgs cilvēks,
tāpēc daudzi pagasta iedzīvotāji kā dāvanu saņēmuši viņa gleznas. Piemiņas
pēcpusdienā un izstādes atklāšanā 12.
janvārī Ē.Ābeles bijušie darbabiedri un
pagasta iedzīvotāji dalījās atmiņās par
kopā aizvadīto laiku, izsakot apbrīnu, cik
daudz viņš ir padarījis.

Paziņojums par publisko
apspriešanu koku ciršanai
īpašumā «Elejas parks»

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.
gada 2. maija noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» 17.
punktu un Jelgavas novada pašvaldības
2012. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr.14 «Par koku ciršanu ārpus
meža Jelgavas novada administratīvajā
teritorijā» II daļas 4. punktu un III daļu,
tiek izsludināta publiskā apspriešana
koku ciršanai īpašumā «Elejas parks»
(zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
5448 006 0034) Elejā, Elejas pagastā,
Jelgavas novadā.
Saistībā ar Elejas muižas parka labiekārtošanas darbiem plānots nozāģēt 17
parastās liepas, 3 Holandes liepas, 3 āra
bērzus, 1 parasto ozolu, 1 parasto egli,
1 parasto vīksnu, 11 parastās kļavas,1
parasto apsi, 1 purva bērzu, 1 parasto
bārbeli, 3 parastos ošus un 1 pūpolvītolu.
Kopumā 44 kokus. Koki ir bojāti un bīstami, koku stumbros redzamas plaisas.
Publiskā apspriešana notiek laika posmā
no 06.02.2018. līdz 19.03.2018.
Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt
vai nosūtīt pa pastu, adresējot Jelgavas
novada pašvaldības Īpašuma pārvaldei
Pasta ielā 37, Jelgavā, LV-3001, vai pa
e-pastu dace.grazule@jelgavasnovads.lv.
Saņemt sīkāku informāciju par plānoto
koku ciršanu iespējams pie vides aizsardzības speciālistes Dace Gražules (tālrunis 22002558, e-pasts dace.grazule@
jelgavasnovads.lv).
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Jelgavas novada pašvaldības
Īpašuma pārvalde ziņojumu par publiskās
apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai
Jelgavas novada domes sēdē.

PAGASTU ZIŅAS
SVĒTĒ
Meklē fotogrāfijas izstādei

Svētes pagasta iedzīvotāji aicināti piedalīties izstādes «Svēte cauri gadu simtam»
tapšanā. «Palūkojieties savos albumos!
Iespējams, tur ir senas fotogrāfijas no dažādiem notikumiem – kāzām, kristībām,
iesvētībām, kolhoza pasākumiem vai
kādiem citiem senākiem notikumiem, kā
arī dažādām vietām pagastā, kas laika
gaitā mainījušas savu izskatu, veidolu,
identitāti vai arī aizgājušas nebūtībā
–, ar kurām jūs labprāt padalītos. Jūsu
fotogrāfijas tiks nokopētas, palielinātas,
un oriģināli atdoti īpašniekiem,» informē
pagasta kultūras darba organizatore
Sandra Jākobsone. Izstādi plānots atklāt
17. novembrī pēc svētku koncerta. Tie,
kam ir šādas fotogrāfijas un kuri ir gatavi
ar tām dalīties, lūgti sazināties ar Sandru
pa tālruni 27234198.

2018. gada februāris

Bauda ziemas priekus

ZAĻENIEKOS
Tiek pie vērtīgiem
ieguvumiem

Zaļenieku pagasta Ūziņu
bibliotēka tikusi
pie vērtīgiem papildinājumiem.
«Ramlavu dzimtas pēctecis, kura
senči Ūziņos dzīvojuši daudzās
paaudzēs, man uz laiku uzticēja piecus
savas dzimtas albumus un vēl vairākus
simtus bilžu. Priecājos par man izrādīto
uzticēšanos, jo fotogrāfijas ir ļoti vērtīgs
novadpētniecības materiāls par tuvējo apkārtni – Ūziņiem, Zaļeniekiem,
Abgunsti. Bildes tiks ieskenētas, un ar
tām varēšu iepriecināt daudzus vietējos
iedzīvotājus,» stāsta bibliotēkas vadītāja
Gunita Kulmane. Savukārt Alberts Blūm
felds no Jēkabniekiem uzdāvinājis astoņus Konversācijas vārdnīcas sējumus.
«Šīs grāmatas ir bezgala vērtīgas, jo tās
nākušas no pirmās Ūziņu bibliotēkas.
Bibliotēku dibināja Ūziņu un apkārtnes
sabiedroto lauksaimniecības biedrība,
un vienā no vārdnīcas sējumiem ir redzams šīs biedrības zīmogs,» dāvinājuma
vērtību atklāj G.Kulmane, sakot paldies
Zakovicu ģimenei, kura šīs grāmatas
kara laikā izglāba un daudzus gadu
desmitus glabāja.
Biedrībai piederēja 21 hektārs zemes
Ūziņu centrā, uz kuras tā 1925. gadā
uzcēla veikalu, kurš darbojās līdz 2011.
gada martam. 20. gadsimta 20. gados
bibliotēka atradās jaunceltā veikala
telpās, un veikalvede izsniedza arī grāmatas. Īpašs notikums bija 1921. gadā,
kad lauksaimniecības biedrība uz savas
zemes organizēja vēršu un traktoru
aršanas sacīkstes, kurās piedalījās arī
agronoms Kārlis Ulmanis. Par to rakstīja
arī daudzas avīzes. Informācija tā laika
laikrakstos liecina, ka šo pasākumu apmeklēja «pāri par 1000 apmeklētāju arī
no tālākiem Kurzemes un Vidzemes apvidiem». No Rīgas bija atvesti pieci traktori,
kuriem kopā bija 157 zirgspēki un kuri
sacentās aršanā ilggadīgā atmatā. Divi
traktori pēc tam propagandas nolūkā
palika Ūziņu muižā, un apkārtnes zemnieki tos varēja izmantot. Savukārt vēršu
aršanas sacensībās piedalījās seši vērši,»
izpētījusi Ūziņu bibliotēkas vadītāja..
Vēršu sacensību uzvarētājs K.Vinkevics
no Vilces «Vidusmuižniekiem» saņēma
balvā 2000 rubļu. 2. vietu un 1000
rubļu dabūja V.Sīmanis no Blankenfeldes
Jaunās muižas, bet 3. godalgu un 500
rubļu – F.Spertāls no Kroņu Vircavas un
K. Maskovskis no Vilces Jaunās muižas.

Bibliotēka
aicina uz
Mazo pūcēnu
skoliņu
Februārī Zaļenieku bibliotēkā darboties sāks
Mazo pūcēnu skoliņa, kurā
uz nodarbībām aicināti
trīsgadnieki, četrgadnieki
un viņu vecāki. Interesentiem, kuri vēlas iesaistīties
nodarbību ciklā «Mazo
pūcēnu skoliņa», kas iekļauta lasīšanas veicināšanas programmā «Grāmatu
starts», jāpiesakās līdz 20.
februārim Zaļenieku bibliotēkā.

LĪVBĒRZĒ
Senioru pasākums

Lai nostiprinātu tradīciju, Līvbērzes pagasta Vārpas ciemā janvāris kļuvis par
laiku, kad tiek rīkots senioru pasākums.
«Lai pēcpusdiena visiem izvērstos interesantāka un jautrāka, šogad ciemos
pie sevis bijām aicinājuši seniorus no
Kalnciema pagasta. Klātesošos sveikt
bija ieradusies Jelgavas novada domes
priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola. Ar
bērnu koncertu un dāvaniņām jau 13.
gadu priecēja Aizupes pamatskolas
kolektīvi, bet ar skaistām un košām
dejām – austrumu deju studija «Aīda»
no Jelgavas. Mūsu pagasta vokālais
ansamblis «Sekvence» no sirds iepriecināja tos, kuriem tuva dziesma, bet par
muzikālo daļu un dejām gādāja burvīgās
balss īpašniece Ingūna Lipska. Ceru, ka
visi mājās atgriezās kaut nedaudz priecīgāki, laimīgāki un enerģiskāki! Paldies
visiem par kopā būšanu,» teic pasākuma
organizatore Smaida Vērza.
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Kaut gan laikapstākļi ir
nepastāvīgi, līvbērznieki izmanto izdevību, lai
baudītu ziemas priekus.
Janvāra sākumā, kad
temperatūra noslīdēja
zem nulle grādiem, Līvbērzes pagasta pārvalde
ar Jelgavas novada pašvaldības atbalstu izveidoja
āra hokeja laukumu un
slidotavu.
Slidotava atrodas starp skolu un
kultūras namu. Par tās nepieciešamību vietējie iedzīvotāji pagasta pārvaldei bija ziņojuši jau vairākus gadus.
Pērn Līvbērzes pagasta pārvalde,
aizstāvot ideju pašvaldības budžeta
komisijā, slidotavas izveidei no pašvaldības līdzekļiem ieguva 5500 eiro.
Kamēr laikapstākļi ļauj, slidošanas
laukums ikvienam interesentam ar

savu personīgo inventāru pieejams
bez maksas visu diennakti. Prieks
par jauno slidotavu ir gan bērniem
un jauniešiem, gan pieaugušajiem,
kas jau paspējuši noorganizēt pirmos
hokeja mačus. «Lai veicinātu aktīvās
atpūtas iespēju dažādošanu un fizisko nodarbību pieejamību Līvbērzes
pagasta iedzīvotājiem ziemā, izveidojām hokeja laukumu ar apmalēm.
Laukuma izmērs ir 19x39 metri.
Nepieciešamo materiālu iegādi un
laukuma apmaļu uzstādīšanu veica
pagasta tehniskie darbinieki. Manuprāt, viņiem tas izdevās lieliski. Iedzīvotāji par jauno slidotavu ir sajūsmā.
Jāteic, ka sarežģītākais darbs bija
slidotavu piepildīt ar ūdeni. Šogad
ūdeni sūknējām no ūdenskrātuves,
kas atrodas blakus kultūras namam.
Vēlējāmies slidotavu atklāt daudz
agrāk, bet siltās ziemas dēļ mums
tas neizdevās. Kad temperatūras

stabiņš noslīdēja zem nulles, piepildītais ūdens beidzot sasala,» stāsta
Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāja
Ruta Medne.
Slidotava iedzīvotājiem ir atvērta
visu diennakti. Labākai pārredzamībai un drošībai vakara stundās tiek
ieslēgti speciāli uzstādīti prožektori.
«Liels paldies visiem pagasta entuziastiem, kas palīdzēja laukuma
izveidē, un ceram, ka pagasta iedzīvotāji to novērtēs un nebojās ierīkoto
laukumu, bet aktīvi un droši slidos vai
spēlēs hokeju,» piebilst R.Medne.
Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka
slidotavas darbība ir atkarīga no
laikapstākļiem, tāpēc kādā brīdī tā
var arī nedarboties. Lai laukumu
izmantotu lietderīgi un tas būtu pieejams ne tikai ziemā, bet arī siltajos
gada mēnešos, pagasta pārvalde
iecerējusi vēlāk to pielāgot florbola
aktivitātēm.

Mācās strādāt ar kūdru
27 Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas Valgundes mācību punkta audzēkņi un skolotājas Liene
Āboma un Gunita Jureļone
pērnruden guva labu pieredzi novada kūdras ieguves
un pārstrādes uzņēmuma
SIA «Laflora» organizētajā
radošajā darbnīcā Edgara
Amerika kūdras mākslas
galerijā Rīgā. Ziemassvētkos
skolēni dāvanā saņēma uzņēmuma izgatavoto kalendāru, kurā redzami skolēnu
veidoto darbu attēli.
Radošajā darbnīcā skolēni radīja
mākslas darbus no kūdras un sagatavoja
skaņu celiņus projekta īsfilmai. Projekta
mērķis bija parādīt bērniem inovatīvi
radošās un profesionālās aktivitātes

mūsdienu mākslā un to, ka mākslas
darbā iespējams izmantot dažādus
materiālus.
Uzdevums visiem jaunajiem māksliniekiem bija vienāds: aptuveni stundas
laikā no viena kūdras gabala ar koka instrumentiem radīt mākslas darbu. «Šādu
apstrādes tehniku varam pielāgot senām
un pirmatnējām plastiskās mākslas
formu izpausmēm. Arī skaņa īsfilmai ir
sagatavota eksperimentāli, izmantojot
etniskos mūzikas instrumentus,» norāda uzņēmuma «Laflora» pārstāvis un
mākslinieks E.Ameriks.
Projekta dalībnieces Rūta Freimane
un Diāna Aleksa Jaunzeme vērtē, ka uzdevums bija aizraujošs – proti, aptuveni
stundas laikā no sapresēta kūdras gabala
ar koka zāģīti un vīlīti bija jārada mākslas
darbs. Līdz šim meitenes bija darbojušās
tikai ar mālu, ģipsi un plastiku, un šī bija
jauna pieredze, kad darba procesā plīsa

zāģīši, idejas mainījās, bet rezultātā bija
prieks un izbrīns par to, kas sanāca. Interesanti, ka fonā skanēja dažādu tautu
etniskie mūzikas instrumenti, uz kuriem
katrs varēja mēģināt izvilināt nebijušus
ritmus un skaņas.
Kalendārā ievietoti Elīnas Strazdiņas,
Liānas Malančukas, Agneses Fišmeisteres, Egijas Grīnbergas, Annijas Runces,
D.A.Jaunzemes, Annas Ruskules,
Kristīnes Švalbes, Viktorijas Jegorovas,
Liānas Amēlijas Sokolovas, Ances
Annijas Freimanes, R.Freimanes,
Helēnas Oļševskas, Gabrielas Raģes,
Raivo Pelča, Sintijas Krastiņas, Lauras
Itas Jēgermanes, Toma Jansona, Lauras
Maļavko darbu attēli.
Savukārt skaņu ierakstā piedalījās
L.I.Jēgermane, Justīne Vaivode, Mārtiņš Brils, Markuss Kārkliņš, Armīns
Mercs, Daniels Jansons, Elīza Foršū un
Agnese Grīnberga.

Pārbauda sportiskās iemaņas
Svētes pamatskolas 1.
klases skolēni pārbaudīja
savas sportiskās iemaņas
un piedalījās konkursā
««Sportland» pirmie soļi
basketbolā», ko rīko Latvijas Basketbola savienība.
«Konkursā piedalījāmies,
lai saliedētu klases kolektīvu sportiskās aktivitātēs
un skolēniem parādītu, ka
jautri un saturīgi laiku var
pavadīt arī bez dažādām
mobilām ierīcēm,» uzsver
klases audzinātāja Ilga
Lipšāne.
Šogad konkursā bija pieteikušās 102
komandas, un tās tika sadalītas pa reģionālajiem pusfināliem. Zemgales reģiona pusfināls notika 19. janvārī Bauskā.
Tur spēkiem mērojās 11 pirmklasnieku
komandas, kopā apmēram 250 skolēni.

Uz konkursa pusfinālu devās arī visi
25 Svētes pamatskolas 1. klases skolēni
un viņu klases audzinātāja I.Lipšāne.
Komandas nosaukums – «Svētelīši».
Skolotāja stāsta, ka trīs stundu garumā skolēni piedalījās desmit dažādās
stafetēs, kurās bija gan skriešana, gan
bumbas driblēšana, gan bumbas ripināšana. Lai gan neizdevās iekļūt starp

trim labākajām komandām, kas tālāk
sacentīsies konkursa finālā, klase atzina,
ka piedalīties stafetēs bija interesanti
un jautri. Par piedalīšanos basketbola
iemaņu konkursā skola dāvanā saņēma basketbola bumbas, savukārt katrs
komandas dalībnieks tika pie suvenīra
– atslēgu piekariņa no Latvijas Basketbola savienības.

Zaļenieku bibliotēkas vadītāja Līga
Strazdiņa stāsta, ka pirmā nodarbība
paredzēta 24. februārī pulksten 10.
«Atnākot uz bibliotēku, ikviens mazulis ieraudzīs, ka bibliotēkā ir ne tikai
grāmatas, bet arī rotaļlietas un omulīgs
stūrītis tieši viņam, ka ir iespēja paņemt grāmatiņu uz mājām vai arī lasīt
to uz vietas,» ieskicē vadītāja.
Nodarbību cikls «Mazo pūcēnu
skoliņa» sadalīts trīs daļās, un bērni
ar saviem vecākiem varēs iepazīt bibliotēku un grāmatas, klausīties un lasīt
pasakas, radoši darboties, krāsot un
veidot, kā arī iegūt jaunus draugus. Pēc
skoliņas absolvēšanas katram bērnam
tiks izsniegta Pūcītes liecība un balva
«Pūcītes somiņa».

Mainīts Zaļenieku
bibliotēkas darba laiks
Pirmdienās – no pulksten 9 līdz 17
Otrdienās – no pulksten 9 līdz 18
Trešdienās – Metodiskā diena: lasītājus neapkalpo
Ceturtdienās – no pulksten 10 līdz 19
Piektdienās – no pulksten 9 līdz 17
Sestdienās – slēgts
Svētdienās – slēgts

Vāc atmiņas
un liecības
par Zaļo
muižu
Zaļenieku Komerciālā un
amatniecības vidusskola, piedaloties Latvijas
Nacionālās bibliotēkas
projektā «Neredzamā
bibliotēka», turpina papildināt vēsturisko liecību
krātuvi par Zaļo (Zaļenieku) muižu un lūdz iedzīvotāju palīdzību – ikviens,
kura rīcībā ir kāda informācija par muižas vēsturi,
lūgts ar to dalīties līdz 15.
martam.
Skolas kolektīvs Jelgavas novada
iedzīvotājus aicina dalīties atmiņās,
nostāstos un attēlos par Zaļo muižu,
tās vēsturi un īpašniekiem. Noderīga
būs ne tikai vēsturiski pārbaudīta
informācija, bet arī leģendas, kas
mantotas no paaudzes paaudzē.
«Ja jūsu rīcībā ir kāds priekšmets no
muižas, priecāsimies par tā attēlu,»
piebilst Zaļās muižas pils gide Valija
Barkovska, ja ir kāda informācija
par muižu, lūdzot ar viņu sazināties
(e-pasts barkovska.valija@gmail.
com, tālrunis 22043531).
Iegūtā informācija tiks izmantota
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
izstādes «Neredzamā bibliotēka»
izveidē 2019. gadā.
Jāpiebilst, ka 2019. gadā Latvijas
Nacionālajai bibliotēkai apritēs 100
gadu. No 2017. līdz 2019. gadam
tā īstenos projektu «Neredzamā
bibliotēka» – tā mērķis ir Latvijas
kultūrapziņā atgriezt zudušās vai
izceļojušās bibliotēkas, kuras joprojām veido mūsu nācijas un valsts
identitāti.
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NOTIKUMI
Pasākumi

Glūdā

 14. februārī pulksten 14.30 – vingrošanas nodarbība senioriem (saieta namā).
 14. februārī pulksten 16 – radošā darbnīca «Kanevā izšūšana» (saieta namā).
 17. februārī pulksten 10 – pagasta atklātais turnīrs zolītē, 5. kārta (saieta namā).
 17. februārī pulksten 13 – slāvu tradicionālā Masļeņica (Nākotnes k/n).
 17. februārī pulksten 11 – galda spēļu sestdiena (aktivitāšu centrā «Zemgale»).
 Līdz 19. februārim – «Māju sargu aksesuāri»: atslēgu piekariņu izstāde (Nākotnes
bibliotēkā).
 22. februārī pulksten 18 – neklātienes ceļojums «Ķīnas simfonija». Ceļojuma
iespaidos dalīsies Vija Sakoviča (Nākotnes bibliotēkā).

Jaunsvirlaukā

 No 5. februāra – mākslinieka un novadnieka Valērija Dičkovska gleznu izstāde,
veltīta Latvijas simtgadei, «Savāda gaisma» (IKSC «Līdumi»).
 12. februārī pulksten 18 – radošā darbnīca bērniem «Zelta rociņas» (Valentīndienas dekoru izgatavošana). Pieteikties pa tālruni 26955286 (Jeļena Ankudoviča)
(«Jaunlīdumos»).
 18. februārī pulksten 10 – tradicionālais Masļeņicas pasākums: labumu tirdziņš,
aktivitātes kopā ar «Totehu». Līdzi jāņem pašceptas pankūkas («Jaunlīdumos»).
 22. februārī pulksten 18 – seminārs «Mūsu psiholoģiskā veselība un optimisms».
Nodarbību vadīs psiholoģe Daina Reinfelde. Pieteikties pa tālruni 26955286 (Jeļena
Ankudoviča) («Jaunlīdumos»).

Kalnciemā

 16. februārī no pulksten 18 līdz 20.30 – jautrā bērnu diskotēka ar muzikālām
izdarībām un konkursiem. Ieeja – 1 €. No pulksten 21 līdz 1 – jauniešu diskotēka.
Ieeja – 2 € (Kalnciema k/n).
 18. februārī pulksten 14 – ziemas pilnbrieda svētki ar slāvu kultūras kolektīvu
«Rodņik»: skanīgas dziesmas un atraktīvi uzdevumi (Kalnciema k/n).
 No 12. februāra – Staņislava Matusa mākslas darbu izstāde (Kalnciema bibliotēkā).
 Līdz 16. februārim – «Gaiši dega uguntiņa»: grāmatu un sveču izstāde par svecēm
un to liešanu (Kalnciema bibliotēkā).
 No 13. līdz 28. februārim – «Bez mīlestības nedzīvojiet»: dzejoļu krājumu izstāde,
veltīta Valentīndienai (Kalnciema bibliotēkā).

Lielplatonē

 9. februārī no pulksten 21 līdz 2 – Valentīndienas balle «Ak, mana neprātīgā
sirds...» ar «Dvinskas muzikantiem». Ieeja – 3 €. Ieeja no 18 gadu vecuma. Savlaicīga
galdiņu rezervācija pa tālruni 26827971 (Lielplatones t/n).
 Līdz 15. februārim – izstāde «Pūces»: Ilzes Beides privātkolekcija (Lielplatones
bibliotēkā).

Līvbērzes kultūras nama Mazajā zālē

 Līdz 17. martam – Mudītes Martinovas eļļas gleznu izstāde.

Platonē

 Platones pašdarbības kolektīvi aicina pievienoties dalībniekus! Lietišķās mākslas
pulciņa nodarbības – trešdienās no pulksten 18. Pirmsskolas vecuma bērnu tautisko
deju kolektīva nodarbības – ceturtdienās no pulksten 19. Jaunākā vecuma bērnu
vokālā ansambļa «Ķipari» nodarbības – pirmdienās pulksten 18. Sīkāka informācija
un pieteikšanās – pa tālruni 26547117.
 Aicināti pieteikties seniori, kuri vēlas piedalīties peldēšanas nodarbībās Jelgavā
trešdienās no pulksten 10. Pieteikšanās pa tālruni 26547117 (Rasma).
 Līdz 3. aprīlim – Jelgavas mākslinieka gleznotāja Ulda Rogas pasteļu izstāde
(Lielvircavas k/n).
 7. februārī pulksten 17.30 – «Februāris – sveču mēnesis»: liesim sveces sev, dāvanām! Ja ir, varat ņemt līdzi sveču galiņus vai kausējamas sveces (Lielvircavas k/n).
 10. februārī pulksten 12 – pasākuma cikla «Lasām un darām kopā!» 1. nodarbība
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Kopā lasīsim un iepazīsim grāmatas par dažādām tēmām, zīmēsim, līmēsim, veidosim, saistot lasīto ar saskatāmo
(Lielvircavas bibliotēkā).
 12. februārī pulksten 16 – radošā nodarbība bērniem: veidosim apsveikumus
mammām, tētiem, brāļiem, māsām – vismīļākajiem un tuvākajiem cilvēkiem Valentīndienā (Lielvircavas bibliotēkā).
 13. februārī pulksten 15.30 – izglītojoša un radoša nodarbība «Par draudzību un
mīlestību» (Platones bibliotēkā).

Sesavā

 10. februārī no pulksten 9 līdz 17 – rekolekcijas kopā ar mācītāju Jāni Bitānu.
Tēma – «Ieejot gavēņa un ciešanu laikā». Dalības maksa – 5 € (pusdienu maltītei
un kafijas pauzēm). Pieteikšanās pa tālruni 28261210 (Valda) (Sesavas baznīcā,
baznīca tiek apsildīta).
 10. februārī pulksten 11 – bērnu rīts bibliotēkā. Nodarbība 3–6 gadus veciem
bērniem. Grāmatu lasīšanas un radošā nodarbība (Sesavas bibliotēkā).
 10. februārī pulksten 21 – mīlestības balle ar duetu «Inga un Normunds» no
Latgales. Ieeja – 4 €. Galdiņu lūgums pieteikt līdz 8. februārim pa tālruni 27234231
(Sandra Z.), 29768725 (Rita M.) (Bērvircavas t/n).
 16. februārī pulksten 14 – tikšanās ar astroloģi Irēnu Maksimenko «Ieskats
astroloģijā. Ko sola Suņa gads?» (Sesavas bibliotēkā).
 Līdz 16. februārim – akcija «Aklais randiņš ar grāmatu»: izvēlies iesaiņotu grāmatu
ar nelielu norādi par tās saturu (Sesavas bibliotēkā).
 20. februārī pulksten 18 – dekupāžas nodarbība. Vadītāja Laila Šutine. Ieeja –
maksa par materiāliem (Bērvircavas t/n).

Svētē

 9. februārī no pulksten 21 līdz 2 – Valentīndienas ieskaņas balle ar grupu «Jauna
diena». Ieeja – 4 €. Galdiņu rezervēt pa tālruni 27234198 (Sandra) (Jēkabnieku k/n).

Valgundē, IKSC «Avoti»

 23. februārī pulksten 19 – Lielplatones amatierteātra izrāde: A.Eglītis «Spēle ar
brāļiem», režisore V.Zelmene. Ieeja – 1 €. Transports: pulksten 18.15 – no Tīreļu
DUS, pulksten 18.45 – a/p «Vītoliņi».

Vilcē

 10. februārī pulksten 12 – Valentīndienas noskaņās radošā darbnīca «Stikla pudeļu apgleznošana un dekorēšana». Darbnīcu vadīs Ilze Burenkova (Ķīves bibliotēkā).
 10. februārī pulksten 18 – koru koncerts «Ar mīlestību uz Dziesmu svētkiem».
Piedalās jauktie kori «Auce» (diriģents J.Zirnis), «Svīri» (diriģents F.Stade), «Mežotne»
(diriģente M.Jonkus) un «Vilce» (diriģente M.Jonkus) (Vilces t/n).
 24. februārī pulksten 19 – koncerts un balle «Ar sveicieniem no Briseles un
Maskavas». Piedalās Indra Burkovska un Raimonda Vazdika. Balli spēlē grupa «Tutti
frutti». Ieeja – 5 €. Galdiņu rezervācija pa tālruni 20244887 (Vilces t/n).

Vircavas tautas namā

 10. februārī pulksten 18 – Bauskas novada Codes amatierteātra «Spēlētprieks»
izrāde: I.Salgrāve «Godīgi un izdevīgi, ērti un interesanti». Ieeja – 1 €.

Zaļeniekos

 15. februārī pulksten 11 – lasītāju klubiņa «Cilvēcīgs vārds» pasākums «Viss, kas
bijis…» (Ā.Elksnei – 90) (Zaļenieku bibliotēkā).
 22. februārī pulksten 17 – «Astroloģijas jaunumi Suņa gadā»: tikšanās ar astroloģi
Gunu Rubeni (Zaļenieku bibliotēkā).
 24. februārī pulksten 10 – Zaļenieku bibliotēkas Mazo pūcēnu skoliņas 1. nodarbība (Zaļenieku bibliotēkā).
 24. februārī pulksten 16 – Valgundes amatierteātra izrāde: I.Salgrāve «Godīgi
un izdevīgi…», režisore I.Rimša. Ieeja – 1 € (Zaļenieku k/n).
«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: 06.02.2018.

Sveic labākos
sportistus un trenerus
Pasākumā «Jelgavas novada sporta laureāts 2017» sveikti pērnā gada
labākie sportisti, kuri uzrādījuši labu
sniegumu Latvijas, Baltijas un Eiropas mēroga sacensībās. Aizvadītais
gads novada sportistiem bijis panākumiem bagāts – pasākumā sumināti
124 Jelgavas novada Sporta centra
audzēkņi un 12 treneri. «Tik daudz
sportistu laureātu pasākumā sveicam
pirmo reizi, un tas apliecina, ka mūsu
sportisti grib un var būt uzvarētāji.
Paldies visiem sportistiem, viņu treneriem un vecākiem, kuri kaldināja
mūsu kopīgās uzvaras,» laureātus
sveica Jelgavas novada Sporta centra
direktors Vladislavs Beitāns, vēlot
neapstāties pie sasniegtā. «Vēlu, lai
arī šajā gadā būtu medaļas. Mēs
kā Sporta centrs solām, ka mācību
darbu un treniņu bāzi nodrošināsim,
uz sacensībām tikt palīdzēsim, kā arī
labākie varēs piedalīties treniņnometnēs Latvijā un ārpus tās. Jūsu,
sportistu, uzdevums ir atbildēt ar
augstvērtīgiem rezultātiem,» sacīja
V.Beitāns.
Pērnā gada labākie sportisti pateicībā par paveikto saņēma Pateicības
rakstu, sporta inventāru, kā arī 87
sportistiem par augstajiem rezultātiem Jelgavas novada pašvaldība piešķīra naudas balvu no 25 līdz 500 eiro.

FOTO: «Kopumā sezona bija
laba, taču mani vajāja vairākas
traumas – jau sezonas sākumā
guvu gūžas un pleca traumu,
jūtot sāpes, piedalījos Lūša kausā, kur uzstādīju savu personīgo
rekordu, aizmetot šķēpu 63,06
metrus. Diemžēl trīs dienas vēlāk
Latvijas čempionātā izcīnīju tikai
2. vietu,» stāsta šķēpmetējs Artis
Čakšs. Pateicības rakstu Artis
saņēma par 2. vietu Baltijas čempionātā šķēpa mešanā, šķēpu
raidot 62 metrus tālu. «Traumas
ir sadziedētas, un varu pilnvērtīgi gatavoties jaunajai sezonai,
lai tiktu uz Eiropas čempionātu.
Paldies Jelgavas novada pašvaldībai, kas palīdz man finansiāli, lai es varu piedalīties arī
treniņnometnē Spānijā,» saka
Artis, pateicoties arī par saņemto
naudas balvu, ko izmantos jauna
inventāra iegādei.

FOTO: Veiksmīga aizvadītā sezona bija mūsu orientieristiem Rihardam Krūmiņam (no kreisās) un Artūram Freimanim. Rihards izcīnīja 2.
vietu Eiropas jauniešu čempionātā orientēšanās stafetē, bet Artūram
6. vieta pasaules skolēnu čempionātā orientēšanā vidējā distancē.
«Pasaules skolēnu čempionātā Sicīlijā piedalījos pirmo reizi, un mans
mērķis bija iekļūt vismaz divdesmitniekā, taču rezultāts ir daudz
labāks – 6. vieta. Sacensības bija smagas, jo trase bija tehniski ļoti
grūta un neierasta – ar kalniem, ērkšķainiem krūmiem, akmeņiem…»
stāsta Artūrs. Viņa mērķis šogad ir tikt uz Eiropas jauniešu čempionātu
un vēlreiz izmēģināt spēkus pasaules skolēnu čempionātā. Rihards
atzīst, ka 2017. gada sezona bijusi viņam līdz šim veiksmīgākā, bet
šogad grib kvalificēties pasaules junioru čempionātam orientēšanā.
FOTO: Cīkstonis Andris Ozoliņš-Ozols ir vienīgais no pieaugušajiem novada sportistiem, kuram
augstu rezultātu pērn izdevies
uzrādīt Eiropā – viņš izcīnīja 3.
vietu Eiropas čempionātā irāņu
cīņā Serbijā svara kategorijā līdz
100 kilogramiem. «Irāņu cīņā tiek
izmantoti tie paši paņēmieni, kas
brīvajā cīņā, atšķiras vien noteikumi. Lai sportists augtu savā
meistarībā, ir jāpamēģina arī kaut
kas jauns, un šī bija tā iespēja,»
atzīst sportists, piebilstot, ka viņa
pārstāvētajā svara kategorijā
piedalījās 15 cīkstoņi. Andris aizvadīja trīs cīņas, uzvarot moldāvu
un ungāru cīkstoņus. Jāteic, ka A.Ozoliņam-Ozolam jau veiksmīgi
sākusies jaunā sezona – dienu pēc «Jelgavas novada sporta laureāta
2017» viņš kļuva par 2018. gada Latvijas čempionu brīvajā cīņā svara
kategorijā līdz 92 kilogramiem.
FOTO: «Ir gandarījums, ka
pēc divām ne visai veiksmīgām sezonām 2017. gadā
man atkal izdevās kāpt
uz pjedestāla,» komentē
vieglatlēts Kārlis Eiduks,
kurš pērn Baltijas čempionātā vieglatlētikā 4x400
metros izcīnīja 2. vietu.
Puisis stāsta, ka pēc 2015.
gada veiksmīgās sezonas
U-14 grupā viņa sportista
karjerā bijis neliels lūzuma
punkts, taču neesot atmetis
ar roku vieglatlētikai, cītīgi trenējies, kas pērn vainagojies ar labiem
rezultātiem U-18 grupā. «Baltijas čempionātā 2. vieta ir mans labākais sezonas rezultāts,» piebilst Kārlis, atklājot, ka šogad viņš jau
startēs nākamajā vecuma grupā – U-20 – un cer, ka izdosies sevi
labi pierādīt, lai 2019. gadā Latvijas izlases sastāvā dotos uz Eiropas
čempionātu vieglatlētikā un piedalītos stafetē.

«Jelgavas novada sporta laureāts 2017»
ORIENTĒŠANĀS: Signe Sirmā (LČ garajā distancē 1. vieta), Rihards Krūmiņš (Eiropas
jauniešu čempionātā stafetē 2. vieta), Ralfs Jānis Eižvertiņš (LČ sprinta distancē 2. vieta),
Artūrs Freimanis (pasaules skolēnu čempionātā 6. vieta), Aivis Šiliņš (LČ maratonā 3. vieta),
Endijs Titomers (LČ sprintā 1. vieta), Ilze Jumiķe, Laura Krūmiņa, Māra Segliņa (LČ jauniešiem
stafetē 3. vieta), Māra Krūmiņa ( LČ jauniešiem sprinta distancē 3. vieta), Edvards Krūmiņš
(LČ jauniešiem maratonā 3. vieta).
VIEGLATLĒTIKA: Annika Upīte (Latvijas ziemas čempionātā kārtslēkšanā 1. vieta),
Emīls Vīgants (Latvijas pieaugušo čempionātā 4x400 m 3. vieta), Kārlis Eiduks (Baltijas
čempionātā 4x400 m 2. vieta), Miks Valters Vīķis (LČ zviedru stafetē 3. vieta), Jānis
Kļaviņš (LČ U-18 zviedru stafetē 3. vieta), Kristers Čams (LČ U-20 100 m 1. vieta), Ilvars
Ieviņš (LČ pieaugušajiem 4x400 m 3. vieta), Artis Dude (LČ pieaugušajiem 4x400 m 3.
vieta), Kristers Kalniņš (LČ pieaugušajiem 4x400 m 3. vieta), Inga Miķelsone-Leimane
(Latvijas ziemas čempionātā pieaugušajiem diska mešanā 2. vieta), Artis Čakšs (Baltijas
čempionātā U-16 šķēpa mešanā 2. vieta), Viktors Žeikars (LČ U-16 vesera mešanā 2.
vieta), Elva Vestarta (Latvijas ziemas čempionātā U-16 vesera mešanā 1. vieta), Liene
Roziņa (LČ U-20 vesera mešanā 1. vieta).
PAUERLIFTINGS: Aksels Leitis (LČ klasiskajā svaru stieņa spiešanā guļus 1. vieta (120 kg)).
BRĪVĀ CĪŅA: Artemijs Judins (Latvijas meistarsacīkstēs kadetiem 1. vieta), Denis Filimonovs
(Latvijas meistarsacīkstēs kadetiem 3. vieta), Maksims Prokofjevs (Latvijas meistarsacīkstēs
kadetiem 4. vieta), Igors Liepa (Latvijas meistarsacīkstēs kadetiem 2. vieta), Diāna Maļavko
(Latvijas meistarsacīkstēs kadetiem 3. vieta), Andris Ozoliņš-Ozols (Eiropas čempionātā
irāņu cīņā 3. vieta), Daniels Grigorjevs (LČ jauniešiem 2. vieta).
VIRVES VILKŠANA: Vilis Raginskis, Andrejs Kovtuns, Andrejs Koroļevs, Gatis Emulis, Sandis

Kūms, Edgars Brokonovs, Mārtiņš Štalbergs, Māris Strautnieks, Vladislavs Miļēvičs (LČ
pieaugušajiem virves vilkšanā telpās 3. vieta); Daniels Raginskis, Aivis Dudašs, Edgars Vītols,
Dmitrijs Ugārovs, Artūrs Gorbacēvičs, Igors Bujaks, Aleks Štalbergs, Sandis Umbraška, Ingus
Baltiņš, Eduards Pauls Burgmanis (LČ virves vilkšanā jauniešiem 3. vieta).
REGBIJS: Klāvs Kudlāns, Artjoms Ņikiforovs, Deivids Deivs Baumanis, Jānis Krieviņš, Matīss
Lejnieks, Aivars Sisojevs, Niklāvs Lapiņš, Rafaels Kunutis, Agnis Šlāgans, Ņikita Baikovs, Kirils
Stanuļevičs, Lauris Cimermanis, Jurģis Gulbis, Armands Jonovs (LČ regbijā U-17 2. vieta);
Mareks Lazdāns, Kevins Ribikausks, Kirils Ņikiforovs, Emīls Pipars, Ernests Avdēvičs, Dāvis
Horitončuks, Dāvids Čičigovs, Andis Ruskis, Gvido Šulcs, Artūrs Škutāns, Gints Mālkalns,
Justs Muižnieks, Artūrs Isajevs (LČ regbijā U-15 3. vieta); Vadims Ņikiforovs, Sanijs Niks
Volants, Raitis Ņikitins, Roberts Valts Bartkēvičs, Niks Bendrups, Mārtiņš Daniels Vārslavs,
Edijs Zukulis, Ervīns Pabjaržins, Nils Elans Logins, Emmanuils Stefanovičs, Aivis Gustiņš, Emīls
Drošprāts (LČ regbijā U-13 1. vieta); Toms Horitončuks, Deivids Deržinskis, Rūdolfs Šutinis,
Aleksejs Sergejevs, Mikus Drošprāts, Sergejs Stanuļevičs, Raivis Tabors, Dagnis Drošprāts,
Daniels Upmalis (LČ regbijā U-11 1. vieta).
VOLEJBOLS: Edvards Apsītis, Markuss Kārkliņš, Rolands Bergmanis, Emīls Šuneiko, Ritvars
Sluga, Markuss Ziemiņš, Eduards Dmitrjevs, Ansis Bērziņš, Gļebs Jeremejevs, Daniels Jansons, Mariss Vectirāns (Latvijas Volejbola federācijas U-13 kausa izcīņā volejbolā 3. vieta);
Daniels Jansons, Kristiāns Jansons, M.Vectirāns, M.Ziemiņš, Mārtiņš Putenis, R.Sluga, Darijs
Zenovjevs, Dilans Zaharovs, Rihards Tambergs, Valentīns Vasiļjevs, Kristians Kotovičs, Gatis
Zemgalis (Latvijas Volejbola federācijas U-12 kausa izcīņā volejbolā 2. vieta).
TRENERI: Jānis Naglis, Inguna Čākure, Krista Strautniece, Gerda Sirmā, Laila Nagle, Edīte Čakša, Imants Roziņš, Tengizs Papaskiri, Aivars Naglis, Sandra Avota, Sarmīte Belte, Inese Jursone.

