2018. gada
JANVĀRIS
Nr.1 (134)
ISSN 1691-6158

Apstiprina
Pašvaldības
policijas
vadītāju
Jelgavas novada domes
decembra sēdē apstiprināta Pašvaldības
policijas vadītāja – konkursa atlases rezultātā
amatam izvēlēta Inese
Tarvida, kura Jelgavas
novada Pašvaldības policijā līdz šim strādāja par
vecāko inspektori. Vakancei I.Tarvida pieteicās, kad pēc paša vēlēšanās no amata aizgāja
ilggadējais Pašvaldības
policijas vadītājs Haralds
Dauginovičs.
Jelgavas novada pašvaldība
konkursu uz vakanto Pašvaldības
policijas vadītāja amatu izsludināja oktobrī – uzreiz pēc tam, kad
vadošo amatu izvēlējās atstāt ilggadējais vadītājs H.Dauginovičs.
Pieteikšanās termiņš izsludinātajai
vakancei bija noteikts līdz 27. oktobrim. Tai bija pieteikušies septiņi
pretendenti, un Jelgavas novada
domes priekšsēdētāja izveidota
konkursa komisija par atbilstošāko pretendentu atzina I.Tarvidu,
kas līdzās iepriekšējam vadītājam
Jelgavas novada Pašvaldības policijā strādājusi jau kopš novada
izveides.
I.Tarvidas profesionālās gaitas
lielāko dzīves daļu saistītas ar
policijas darbu. 1994. gadā viņa
sāka strādāt Valsts robežsardzes
Jelgavas pārvaldē par vecāko speciālisti, kopš 1999. gada strādājusi
Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes Kārtības policijas birojā.
Jelgavas novada Pašvaldības policijā I.Tarvida sāka strādāt 2010.
gadā, sākotnēji pildot sekretāres
administratīvās lietvedes pienākumus, bet kopš 2014. gada ieņemot
vecākās inspektores amatu.
I.Tarvidas iecelšana Pašvaldības
policijas vadītājas amatā saskaņota
arī ar Iekšlietu ministriju.
Jaunajā amatā viņa sāka strādāt
2018. gada 1. janvārī, informē Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Dace Kaņepone.

Skolēniem
ievieš e-kartes
No janvāra Jelgavas novada pašvaldība tiem skolēniem,
kuri nokļūšanai uz izglītības iestādi izmanto sabiedriskā
transporta pakalpojumus pārvadājumos, kurus nodrošina
ar uzņēmuma «B-buss» jeb līdzšinējā «Migar» starpniecību, sāks izsniegt personalizētas e-kartes. Tās kalpos kā
norēķinu veids, autobusos pērkot biļeti. Tādējādi turpmāk
skolēniem, kuriem jau līdz šim pašvaldība apmaksāja ceļa
izdevumus, vairs nebūs jākrāj autobusu biļetes un mēneša
beigās tās jāiesniedz pašvaldībā. Tāpat skolēniem atsevišķos maršrutos e-kartes aizstās pašvaldības līdz šim nodrošinātās mēnešbiļetes.
Kā skaidro Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa, jaunā sistēma attieksies uz
aptuveni 380 novada skolēniem. «Tie ir
skolēni, kuriem jau līdz šim pašvaldība
apmaksāja ceļa izdevumus no mājām
līdz skolai un no skolas līdz mājām un
kuri braucienam izmantoja uzņēmuma
«B-buss» pakalpojumus. Pārsvarā tie ir
Valgundes un Kalnciema pagasta bērni, kuri brauc uz Kalnciema vidusskolu,

2017. gada 28. jūnijā Jelgavas novada dome pieņēma
lēmumu par jauna Jelgavas
novada teritorijas plānojuma
izstrādi.
Aicinām katru Jelgavas novada zemes īpašnieku vai valdītāju izvērtēt īpašuma attīstību
turpmākajiem 12 gadiem
un rakstīt Jelgavas novada
pašvaldībai iesniegumu par
plānoto darbību.

skaidru naudu autobusos biļete vairs
nebūs jāpērk. Cerēsim, ka nākotnē
arī citi pārvadātāji nodrošinās šādu
pakalpojumu,» skaidro G.Avotiņa.
Pašvaldība jau ir apzinājusi visus novada skolēnus, uz kuriem jaunā kārtība
attieksies, un šobrīd jau notiek pirmo
e-karšu izgatavošana. Tiklīdz kartes
tiks izgatavotas, tās nonāks pie skolēniem un jaunā sistēma sāks darboties.
E-karte gatavota bez fotogrāfijas –
pēc principa, ka tā kalpo kā personu
apliecinošs dokuments un ir derīga,
kamēr vien konkrētais skolēns mācās
kādā no novada izglītības iestādēm,
un tai nav nepieciešama atjaunošana.
Jāatceras gan, ka attiecīgie maršruti
tiek fiksēti Izglītības pārvaldes uzskaitē, līdz ar to neatbilstoši braucieni netiks apmaksāti.
JNZ

Līdzmaksājums pusdienām būs visiem skolēniem

Jelgavas novada domē pieņemts lēmums, kas paredz
no jaunā gada palielināt
pašvaldības līdzmaksājumu
ēdināšanai pirmsskolas vecuma audzēkņiem, nosakot
to 1 eiro apmērā. Savukārt
visiem skolas vecuma auJNZ dzēkņiem līdz vidusskolas
beigām līdzmaksājums būs
0,50 eiro apmērā.

Pašvaldības
aicinājums
zemju īpašniekiem
vai valdītājiem

arī daļai Vircavas, Sesavas, Vilces,
Zaļenieku un citu pagastu bērni, kuru
nokļūšana skolā netiek nodrošināta,
izmantojot pašvaldības autobusus.»
Ar izsniegto e-karti skolēns dienā
varēs veikt divus braucienus – no
mājām līdz skolai un no skolas līdz
mājām. Šādi pašvaldības apmaksāti
braucieni būs nodrošināti darba dienās visa mācību gada laikā. Vienas
skolēna e-kartes izgatavošanas izmak-

sas ir 5,14 eiro, un visiem skolēniem
pirmreizējo kartes izsniegšanu segs
novada pašvaldība, taču, ja skolēns
karti nozaudēs, par tās atjaunošanu
nāksies maksāt pašam. Arī šajā gadījumā maksa būs 5,14 eiro.
Jauno sistēmu pašvaldība var ieviest, sadarbojoties ar pārvadātāju
«B-buss», kurš no savas puses nodrošina biļešu elektroniskās uzskaites
sistēmas ieviešanu autobusos.
Pašvaldība jau aprēķinājusi, ka jaunā kārtība būtiski atvieglos norēķinus
skolēniem un vecākiem, turklāt ļaus
ieekonomēt līdzekļus, jo, piemēram,
mēnešbiļešu vietā tiks apmaksāti tikai
skolēna reāli veiktie braucieni. «Nereti
vecāki bija neapmierināti par to, ka
bērniem ir jādod skaidra nauda, pēc
tam autobusos izsniegtās biļetes jākrāj,
mēneša beigās jāiesniedz pašvaldībā
un tad jāgaida naudas atmaksa. Tagad
tas būtiski mainīsies – skolēnam par

Lai atslogotu vecāku izdevumus
bērnu ēdināšanas pakalpojumam
izglītības iestādēs, pašvaldība jau
septembrī pieņēma lēmumu par pus-

dienu izmaksu kompensāciju 0,50 eiro
apmērā. Tobrīd vienlīdz liels līdzmaksājums tika noteikts gan pirmsskolas,
gan pamatskolas skolēniem. Savukārt,
plānojot atbalsta pasākumus 2018.
gadam, pašvaldība lēmusi daļēji kompensēt pusdienu izdevumus arī vidusskolēniem, kā arī vēl par 50 centiem
palielināt atbalsta summu pirmsskolas
vecuma bērniem.
«Saskaņā ar iepirkumu procedūru
rezultātiem redzam, ka gan pārtikas
cenu kāpums, gan minimālās algas palielinājums diktē arī ēdinātāju ikdienu.
Lai gan lielākoties novada teritorijā
ēdināšanas pakalpojums tiek nodro-

šināts vidēji par 1,70 eiro, pirmsskolas
izglītības iestāžu audzēkņu vecākiem,
neskatoties uz pusdienu kompensāciju, pieaugušas brokastu vai launaga
izmaksas. Pašvaldība vēlas atslogot
ģimeņu izdevumus, kā arī veicināt
veselīgu pusdienu izvēli arī pusaudžu
vidū. Ceram, ka ar līdzmaksājuma piešķiršanu vidusskolēniem palielināsies
arī silto pusdienu ēdāju skaits pusaudžu
vecumā,» skaidro Izglītības pārvaldes
vadītāja Ginta Avotiņa.
Tāpat kā iepriekš pusdienu izmaksas
pilnā apmērā pašvaldība kompensēs
tām skolēnu grupām, kuras jau saņēma
brīvpusdienas. Tas attiecas uz piecga-

dīgiem un sešgadīgiem audzēkņiem,
trūcīgo ģimeņu, kā arī audžuģimenēs
un aizbildnībā augošiem bērniem.
Līdzfinansējuma daļa attieksies arī uz
1.–4. klašu skolēniem, kam pusdienas
nodrošina valsts tikai 1,42 eiro apmērā.
Lai mazo klašu skolēniem saglabātos
pilnībā apmaksāta ēdināšana, pašvaldība līdzfinansē starpību 28 centu
apmērā.
Ēdināšanas izmaksu kompensācijai
Jelgavas novada pašvaldībai 2018. gadā
kopumā jāatvēl 379 707 eiro, paredzot
šādu sadali uz 3000 skolēnu.
JNZ

Pašvaldība meklēs jaunu izpilddirektoru
Līdz ar Jelgavas novada
pašvaldības izpilddirektora iesniegto atlūgumu 28.
decembra Jelgavas novada domes sēdē atbalstīta
Ivara Romānova atbrīvošana no pašvaldības
izpilddirektora amata.
Jelgavas novada pašvaldībā par

izpilddirektoru I.Romānovs strādāja
kopš Jelgavas novada izveides 2009.
gadā. Viņa vadībā noritējusi gan
pašvaldības struktūras sakārtošana,
gan jomu pārvaldības iedibināšana,
gan konceptuāla un konsekventa
daudzu pašvaldības sniegto pakalpojumu efektīvāka īstenošana.
Viņa darba iniciatīvas pamatā bijusi
arī «Jelgavas novada KU» izveide,

2010. gadā apvienojot visu pagastu
komunālās saimniecības uzņēmumus un rosinot izveidot vienotu
pašvaldības kapitālsabiedrību, informē Jelgavas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone.
I.Romānovs pēc lēmuma amatu
atstāt argumentus par labu savai
izvēlei nekomentēja. Viņš lūdza sevi

atbrīvot no darba ar 29. decembri.
Domes sēdē izskatīts un apstiprināts arī papildu lēmumprojekts,
kas paredz: līdz brīdim, kad tiks
izvēlēts jauns izpilddirektors, viņa
pienākumus pildīs Jelgavas novada
pašvaldības izpilddirektora vietnieks Valdis Buividaitis.
JNZ
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jelgavas novada pašvaldības
Jelgavā 2017. gada 29. novembra lēmums (protokols Nr.6, 24.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.3
«Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstu izglītībai daudzbērnu ģimeņu bērniem»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Jelgavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pabalsta
izglītībai (turpmāk – pabalsts) daudzbērnu ģimeņu bērniem piešķiršanas un izmaksas kārtību.
2. Noteikumi ir attiecināmi uz ģimenēm, kuras atbilst šādiem kritērijiem:
2.1. ģimenes (personas vai laulāto) aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un/vai aizbildnībā esoši
bērni. Par bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo
vai augstāko izglītību klātienes mācību formā;
2.2. vismaz viena vecāka, audžuvecāka vai aizbildņa (turpmāk – pabalsta pieprasītājs) un vismaz trīs ģimenes apgādībā
esošo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir vienā adresē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.
3. Pabalsts tiek piešķirts par bērniem, kuri iegūst izglītību vispārizglītojošās, profesionālās vai profesionālās ievirzes mācību
iestādēs klātienes apmācību programmās.
4. Pabalsts tiek piešķirts, neizvērtējot ģimenes ienākumus un materiālos resursus.
5. Pabalsta apmērs ir 50 (piecdesmit) euro katram bērnam, un to piešķir 1 (vienu) reizi gadā.
II Pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība
6. Pabalsta piešķiršanai pabalsta pieprasītājs iesniedz iesniegumu pašvaldības Sociālajam dienestam (turpmāk – Dienests),
uzrādot personu apliecinošu dokumentu un izziņu no izglītības iestādes, izņemot pašvaldības izglītības iestādes. Ģimenes,
kurām izsniegta Latvijas goda ģimenes apliecība, uzrāda «3+ Ģimenes karti». Ārpusģimenes aprūpes gadījumā papildus
jāuzrāda Bāriņtiesas lēmums par bērna nodošanu aizbildnībā vai Bāriņtiesas lēmums par ievietošanu audžuģimenē.
7. Iesniegumu iesniedz laika periodā no 1. jūlija līdz 10. novembrim.
8. Atbilstību pabalsta piešķiršanas kritērijiem Dienests izskata mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
9. Pabalsta izmaksa notiek pārskaitījuma veidā uz pabalsta pieprasītāja norādīto kredītiestādes kontu 10 dienu laikā no
lēmuma pieņemšanas.
10. Gadījumos, kad pabalsta pieprasītāja situācija neatbilst šajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem, Dienests pieņem
lēmumu par pabalsta piešķiršanas atteikumu un nosūta to pabalsta pieprasītājam.
III Lēmuma apstrīdēšanas kārtība
11. Pabalsta pieprasītājs lēmumu var apstrīdēt Jelgavas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
IV Noslēguma jautājumi
12. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas likuma «Par pašvaldībām» 45. panta noteiktajā kārtībā.
13. Noteikumi tiek publicēti Jelgavas novada pašvaldības laikrakstā «Jelgavas Novada Ziņas» un tiek ievietoti pašvaldības
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Z.Caune

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(Grozījumi 29.11.2017. – protokols Nr.16, 20.§) par Jelgavas novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr.3 «Grozījumi 2017. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.3 «Par
Jelgavas novada pašvaldības pabalstu izglītībai daudzbērnu ģimeņu bērniem»» projektu
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Jēdziens «ģimene» dažādos normatīvajos aktos tiek definēts dažādi. Lai nodrošinātu vienotu izpratni un izslēgtu pārpratumus,
ar šiem grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.3 «Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstu izglītībai daudzbērnu ģimeņu
bērniem» tiek precizēts ģimeņu loks, kurām piešķirams pabalsts.
2. Īss projekta satura izklāsts
2.1. ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts, ka daudzbērnu ģimene ir vai nu viena persona, kuras aprūpē ir vismaz trīs
bērni, vai laulībā esošas personas, kuru aprūpē kopā ir vismaz trīs bērni;
2.2. lai atvieglotu pabalsta administrēšanu, ģimenes, kurām izsniegta Latvijas goda ģimenes apliecība «3+ Ģimenes karte», var
uzrādīt šo apliecību, jo, ģimenei izsniedzot «3+ Ģimenes karti», jau ir vērtēta ģimenes atbilstība daudzbērnu ģimenes statusam.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu projekta īstenošanas rezultātā ietekme uz pašvaldības budžetu būs nebūtiska.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Neietekmē.

Jelgavas novada pašvaldības
Jelgavā 2017. gada 29. novembrī (protokols Nr.20)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.14
«Grozījumi 2010. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 «Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā»»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 5. panta trešo daļu un ceturto daļu
Izdarīt grozījumus Jelgavas novada pašvaldības 2010. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 «Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā»:
1. papildināt 2. punktu ar 2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
«2.8. Biedrībām vai nodibinājumiem par piederošo vai nomāto nekustamo īpašumu, ja tas tiek izmantots biedrības
vai nodibinājuma darbības nodrošināšanai un nes labumu Jelgavas novada iedzīvotājiem (sabiedrībai), un rezultāts
no darbības ir publiski pieejams, kas apstiprināts ar Jelgavas novada domes lēmumu, – 90%.»;
2. papildināt 2. punktu ar 2.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
«2.9. Personai par nekustamo īpašumu (mājokli un tam piekritīgo zemi), kurā dzīvo un ir deklarēts bērns invalīds vai
nestrādājoša persona ar I vai II grupas invaliditāti kopš bērnības, – 90%.»;
3. izteikt 3.7. punktu šādā redakcijā:
«Atvieglojumu apmērs 2.7. un 2.9. apakšpunktā minētajām personām nepārsniedz likuma «Par nekustamā īpašuma
nodokli» 5. panta 1.2 daļā noteikto apmēru.»;
4. aizstāt 3. punktā skaitli «27» ar skaitļiem «2.7.»;
5. papildināt 9.1. punktā tekstu aiz skaitļa «2.2.» ar skaitli «2.9.».
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Z.Caune

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14
«Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2010. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos
Nr.20 «Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā»» projektu
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Projekts izstrādāts, lai:
- sekmētu iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos Jelgavas novada attīstības un sociālo problēmu risināšanā;
- samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu personām, kas aprūpē bērnu invalīdu vai nestrādājošu personu ar I vai II grupas
invaliditāti kopš bērnības, un nestrādājošām personām ar I un II grupas invaliditāti kopš bērnības. Uz saistošo noteikumu sagatavošanas
brīdi Jelgavas novadā ir 91 bērns invalīds. Nav informācijas par nestrādājošu personu ar I vai II grupas invaliditāti kopš bērnības
skaitu. Provizoriski pieņemts, ka šādu personu skaits ir 40;
- izlīdzinātu saistošajos noteikumos un likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 5. pantā noteikto atvieglojumu summu;
- izlabotu tehnisku kļūdu.
2. Satura izklāsts
Saistošie noteikumi papildināti ar:
- 2.8. apakšpunktu: Biedrībām vai nodibinājumiem par nekustamo īpašumu, ja tas tiek izmantots biedrības vai nodibinājuma darbības
nodrošināšanai un nesīs labumu Jelgavas novada iedzīvotājiem (sabiedrībai), rezultāts no darbības būs publiski pieejams, – 90%
apmērā;
- 2.9. apakšpunktu: Personai par nekustamo īpašumu (mājokli un tam piekritīgo zemi), kurā dzīvo un ir deklarēts bērns invalīds vai
nestrādājoša persona ar I un II grupas invaliditāti kopš bērnības, – 90% apmērā;
- 3.7. apakšpunkts izteikts jaunā redakcijā: Atvieglojumu apmērs 2.7. un 2.9. punktos minētajām personām nepārsniedz likuma par
«Par nekustamā īpašuma nodokli» 5. panta noteikto apmēru;
- 3. punktā labota pārrakstīšanās kļūda: skaitlis «27.» aizstāts ar skaitļiem «2.7.»;
- papildināts 9.1. punkts par iesniegumam pievienojamiem dokumentiem 2.9. punktā minētajām personām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Ietekme uz pašvaldības budžetu:
2.8. apakšpunkts – 500 EUR;
2.9. apakšpunkts – 5000 EUR.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi tiek piemēroti visā Jelgavas novada administratīvajā teritorijā un atteicas uz grozījumos minētajām nodokļa
maksātāju kategorijām.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Jelgavas novada Finanšu nodaļa, kas administrē
nekustamā īpašuma nodokli.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Saistošie noteikumi tiks publicēti
laikrakstā «Jelgavas Novada Ziņas» un pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas ar Jelgavas novada daudzbērnu ģimenēm.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Z.Caune

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Z.Caune

Jelgavas novada pašvaldība izsola nekustamo īpašumu
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 25. janvārī pulksten 9 Līvbērzes
pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas
novadā, rīko atklātu atkārtotu mutisku cirsmas (koksnes) izsoli nekustamā
īpašuma «Skujas» (kadastra Nr.5462 001 0079) Līvbērzes pagastā zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 5462 001 0078 (mežaudze 1,62 ha).
Izsoles sākumcena – 9900 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā drošības nauda 990 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Līvbērzes pagasta pārvaldē, interneta
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta
ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 23. janvāra pulksten 17. Izsolāmo
objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26552569.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 8. februārī pulksten 10 Jaun
svirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Pūpolu iela 6 – 6 Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, kadastra Nr.5456
900 0451, kas sastāv no dzīvokļa 44,8 m² platībā. Izsoles sākumcena – 800
EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības
nauda 80 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā,
sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē
ne vēlāk kā līdz 2018. gada 7. februāra pulksten 17. Izsolāmo objektu var
apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 8. februārī pulksten 10 Lielplatones pagasta pārvaldē Alejas ielā 7, Lielplatonē, Lielplatones pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Alejas
iela 4 – 4 Lielplatonē, Lielplatones pagastā, kadastra Nr.5460 900 0198, kas
sastāv no dzīvokļa 33,2 m² platībā, kopīpašuma 332/1711 domājamām
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5460
001 0284 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0284.
Izsoles sākumcena – 600 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties

izsolē, jāiemaksā drošības nauda 60 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Lielplatones pagasta pārvaldē, interneta
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā
37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Lielplatones pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 7. februāra pulksten 17. Izsolāmo
objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29469223.

pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 13. februāra pulksten 9. Izsolāmo
objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29124567.

Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 8. februārī pulksten 9 Elejas
pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko
atklātu atkārtotu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Dārza iela 13 – 14
Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5448 900 0640, kas
sastāv no dzīvokļa 55,9 m² platībā. Izsoles sākumcena – 2240 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 224
EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Elejas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai
Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi
izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 5.
februāra pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa
tālruni 22037260.

Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 13. februārī pulksten 10.30
Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atklātu otro mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
«Celtnieki»-1 Kalnciema pagastā, kadastra Nr.5431 900 0020, kas sastāv
no dzīvokļa 33,3 m² platībā un kopīpašuma 333/3635 domājamām daļām
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5431 900 002 0001 un
zemes ar kadastra apzīmējumu 5431 900 0020. Izsoles sākumcena – 1040
EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības
nauda 104 EUR ar norādi «Celtnieki-1, Kalnciema pag., izsoles drošības
nauda» un izsoles dalības maksa 50 EUR ar norādi «Celtnieki-1, Kalnciema
pag., izsoles dalības maksa». Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kalnciema pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai
Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi
izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada
13. februāra pulksten 9. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties
pa tālruni 29124567.

Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 13. februārī pulksten 10 Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Lielupes iela
19 – 1 Kalnciemā, Kalnciema pagastā, kadastra Nr.5411 900 0796, kas
sastāv no dzīvokļa 53,3 m² platībā un kopīpašuma 537/8115 domājamām
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5411
001 001 7001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0017.
Izsoles sākumcena – 3800 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā drošības nauda 380 EUR ar norādi «Lielupes iela 19 – 1,
Kalnciema pag., izsoles drošības nauda» un izsoles dalības maksa 50 EUR
ar norādi «Lielupes iela 19 – 1, Kalnciema pag., izsoles dalības maksa». Ar
izsoles noteikumiem var iepazīties Kalnciema pagasta pārvaldē, interneta
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā
37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta

Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 15. februārī pulksten 10 Svētes
pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā,
rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Lielsvētes iela 18A
Svētes pagastā, kadastra Nr.5482 002 0162, kas sastāv no apbūvētas zemes
vienības 0,321 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0162 un ēkas
ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0555 014. Izsoles nosacītā sākumcena
– 3500 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās
cenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Svētes pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai
Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi
izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 14.
februāra pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa
tālruni 29522868.
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Sveikti laulātie
nozīmīgās kāzu jubilejās

Nes novada vārdu pasaulē!
FOTO: Jaunā gada pirmā nedēļa novadā iezīmējās svinīga – šajā
laikā noritēja jau par tradīciju kļuvusī Jelgavas novada jaundzimušo sveikšana. Vecākiem, kas mazuļus pasaulē laiduši laikā no
jūnija līdz decembrim, pašvaldība pasniedza piedzimšanas velti –
sudraba monētu. Kopumā tā šoreiz pasniegta 128 mazuļiem, vēlot
nest Jelgavas novada vārdu pasaulē. Pērn gada otrajā pusgadā
visvairāk jaundzimušo ir Glūdas pagastā, kur ģimenēs sagaidīti
18 mazuļi, Līvbērzes pagastā piedzimuši 15 bērni, Jaunsvirlaukas
pagastā – 14, Kalnciema pagastā – 11, Svētes pagastā – 11, Elejas
un Platones pagastā – katrā pa 10, Vilces pagastā – 9, Zaļenieku
un Sesavas pagastā – katrā pa 8, Valgundes un Vircavas pagastos
katrā pa 6 bērniņiem, Lielplatones pagastā – 2.
Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017. gadā reģistrēti
194 dzimšanas reģistri, no tiem 90 reģistrēti – ar paternitātes
atzīšanu. Kopumā pērn novadā deklarēti 214 jaundzimušie –
111 meitenes un 103 zēni, kas saņēmuši pašvaldības dāvināto
sudraba monētiņu.
Pirmais bērniņš sagaidīts 46 ģimenēs, otrais – 83 ģimenēs, trešais – 44 ģimenēs, ceturtais – 12 ģimenēs, piektais – 3 ģimenēs,
sestais – 4 ģimenēs un astotais – 2 ģimenēs.
Populārākie bērnu vārdi novadā zēniem – Markuss, Renārs, Artjoms, Olivers, bet meitenēm – Alise, Elizabete, Elza, Luīze, Emīlija.
Savukārt divi vārdi doti 16 bērniņiem.

FOTO: Ar mērķi godināt novada stiprās ģimenes un atzīmēt laulāto pāru dārgakmeņu kāzu
gadadienas decembrī Jelgavas novada pašvaldība jau tradicionāli organizēja ikgadējo
nozīmīgo kāzu gadskārtu pasākumu. Parakstoties speciāli šim notikumam izveidotā Goda
grāmatā, laulātie pāri svinīgā gaisotnē vēlreiz apliecināja savu satikšanās, mīlestības un
ģimenes izaugsmes stāstu. Šoreiz Dzimtsarakstu nodaļa svinīgajam pasākumam bija saņēmusi 23 novada ģimeņu pieteikumus. Svinību reizē pieci gadu ziņā «pieredzējušākie» pāri
tika sveikti, atzīmējot zelta kāzas, kad laulībā nodzīvoti 50 gadi. Trīs pāri svinēja safīra (45
gadi) kāzas, divi – rubīna (40), septiņi – koraļļu (35), četri – pērļu (30) un divi – sudraba (25)
kāzas. Jāpiebilst, ka pagājušajā gadā novadā reģistrētas 106 laulības, tajā skaitā 19 baznīcā;
šķirto laulību skaits bija 18.
Jelgavas novada pašvaldības
Jelgavā 2017. gada 25. oktobrī (protokols Nr. 15; 14.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13
«Par pabalstiem ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai»
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu, likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu
I Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka pabalstu ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai veidus, apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus
Jelgavas novadā.
2. Tiesības saņemt šajos noteikumos noteiktos pabalstus ir Jelgavas novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām trūcīgām ģimenēm (personām),
kuras dzīvo Jelgavas novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – pabalsta pieprasītājs). Nosacījums par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam neattiecas
uz pabalsta krīzes situācijā pieprasītājiem.
3. Lai pieprasītu pabalstu, pabalsta pieprasītājs Jelgavas novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) iesniedz iesniegumu.
4. Dienests izskata pabalsta pieprasītāja iesniegtos dokumentus un mēneša laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, ja pabalsta pieprasītāja
mājsaimniecības situācija nav atbilstoša kādam no noteikumos noteiktajiem pabalsta piešķiršanas nosacījumiem.
5. Dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt palīdzības pieprasītājs var apstrīdēt Jelgavas novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu
komisijā, iesniedzot Dienestā iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu.
II Brīvpusdienu pabalsts
6. Brīvpusdienu pabalsts tiek piešķirts par pabalsta pieprasītāja bērnu, kurš iegūst vispārējo pamatizglītību vai pirmsskolas izglītību kādā no Jelgavas novada izglītības iestādēm.
7. Pabalsta pieprasītāja pienākums ir noslēgt vienošanos par līdzdarbības pienākumu veikšanu.
8. Ja pabalsta pieprasītājs sniedz nepatiesas ziņas vai nepilda vienošanās par līdzdarbību noteiktos pienākumus, Dienests var atteikt vai pārtraukt brīvpusdienu pabalsta
nodrošināšanu.
9. Brīvpusdienu pabalstu piešķir līdz mācību gada beigām.
10. Brīvpusdienu pabalsta apmērs attiecīgajam mācību gadam tiek noteikts ar Jelgavas novada domes lēmumu.
11. Brīvpusdienu pabalsta izmaksa tiek nodrošināta ar pārskaitījumu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam.
III Pabalsts bērna izglītībai
12. Pabalsts bērna izglītībai tiek piešķirts par pabalsta pieprasītāja bērnu, kurš iegūst vispārējo pamatizglītību.
13. Iesniegums pabalsta bērna izglītībai piešķiršanai iesniedzams laika periodā no 1. augusta līdz 30. novembrim.
14. Pabalsta bērna izglītībai apmērs ir līdz 30 euro gadā vienam bērnam.
IV Pabalsts veselības aprūpei
15. Pabalstu veselības aprūpei, ja ir izpildīts šo saistošo noteikumu 3. punkta nosacījums, piešķir maznodrošinātām personām, kuras dzīvo vienas un kurām nav likumisko
apgādnieku, par saņemtajiem pakalpojumiem stacionārā ārstniecības iestādē vai dienas stacionārā.
16. Pabalsta pieprasītājs pakalpojumu saņemšanu stacionārā ārstniecības iestādē vai dienas stacionārā apliecina, iesniedzot ārstniecības iestādes rēķina un maksājumus
apliecinošu dokumentu kopijas (pēc nepieciešamības uzrādot to oriģinālu). Par attaisnotiem izdevumiem tiek uzskatīta arī veselības apdrošināšanas polises iegāde.
17. Pabalsta veselības aprūpei apmērs tiek noteikts, pamatojoties uz saistošo noteikumu 16. punktā noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina ārstēšanās izdevumus.
Kopējā pabalsta veselības aprūpei summa gadā ir līdz 130 euro.
V Pabalsts krīzes situācijā
18. Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts pabalsta pieprasītājam, kura mājsaimniecība katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati
saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība.
19. Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts vienai no mājsaimniecībā dzīvojošām personām.
20. Ja mājsaimniecība cietusi katastrofā (notikums, kas izraisījis cilvēku upurus un apdraud cilvēku dzīvību vai veselību, nodarījis kaitējumu vai radījis apdraudējumu
cilvēkiem, videi vai īpašumam, kā arī radījis vai rada būtiskus materiālos un finansiālos zaudējumus un pārsniedz atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju ikdienas
spējas novērst notikuma postošos apstākļus), pabalsta pieprasītājam jāiesniedz arī iztikas līdzekļu deklarācija un ienākumus un materiālo stāvokli apliecinoši dokumenti
un jāuzrāda dokumenti, kas raksturo katastrofu, piemēram, Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta akts, fotogrāfijas.
21. Pieprasot pabalstu gadījumā, kad no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pabalsta pieprasītājs saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalsta pieprasītājam jāiesniedz saistošo noteikumu 3. punktā minētie dokumenti un detalizēts situāciju izklāstošs paskaidrojums, kā arī situāciju raksturojoši
dokumenti un jānorāda nepieciešamā pabalsta apmērs.
22. Dienesta sociālais darbinieks, lai novērtētu situācijas sociālā riska smaguma pakāpi, veic pabalsta pieprasītāja mājsaimniecības apsekošanu, noskaidro situācijā
iesaistīto personu viedokli un, ja nepieciešams, speciālistu viedokli.
23. Jautājumu par pabalsta piešķiršanu izskata Dienesta vadības izbraukuma sanāksmē pagastā, par ko sastāda attiecīgu sanāksmes protokolu, kas ir par pamatu
lēmuma par pabalsta piešķiršanu vai atteikuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanai.
24. Pabalsta pieprasītājam piešķiramā pabalsta apmēru nosaka, pamatojoties uz veikto novērtējumu par personas pamatvajadzību atjaunošanas apmēru, kā arī ņemot
vērā individuālās situācijas sociālā riska smaguma pakāpi. Pabalstu var piešķirt naudā un/vai mantiskā aizvietojumā.
25. Pabalsta krīzes situācijā apmērs katastrofu gadījumos ir līdz 1500 euro gadā, bet citos gadījumos, kad no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pabalsta
pieprasītājs saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, ir līdz 700 euro gadā.
VI Noslēguma jautājumi
26. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
27. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jelgavas novada domes 2009. gada 30. decembra saistošie noteikumi Nr.28 «Par pabalstu ģimenes (personas)
pamatvajadzību nodrošināšanai veidiem, apmēriem, izmaksas kārtību un personām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus».
Priekšsēdētāja vietniece I.Vītola

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu
«Par pabalstiem ģimenes (personas)
pamatvajadzību nodrošināšanai» projektu
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
1.1. noteikumi nepieciešami, lai noteikumu par sociālās palīdzības pabalstiem pamatvajadzību
nodrošināšanai normas noteiktu atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
nodomam un terminoloģijai. Situācija ir izveidojusies normatīvo aktu pilnveides rezultātā, tas ir, ka
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā ir veikti grozījumi, kas stāsies spēkā 2018. gada
1. janvārī, kas nosaka jaunu pabalsta veida terminoloģiju – pabalsts krīzes situācijā, ar kuru tiek
aizstāts pabalsts ārkārtas situācijā, un pabalsts neparedzētiem gadījumiem. Tā kā Jelgavas novada
domes 2009. gada 30. decembra saistošie noteikumi Nr.28 «Par pabalstu ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai veidiem, apmēriem, izmaksas kārtību un personām, kuras ir tiesīgas
saņemt šos pabalstus» ir nepieciešami arī gramatiski precizējumi, tad tos ir nepieciešams pārizdot;
1.2. noteikumu neizdošana rada situāciju, ka Jelgavas novada domes 2009. gada 30. decembra
saistošo noteikumu Nr.28 «Par pabalstu ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai veidiem,
apmēriem, izmaksas kārtību un personām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus» terminoloģija un
normas ir pretrunā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto.
2. Īss projekta satura izklāsts
2.1. noteikumi tiek izdoti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta
otrās, trešās un ceturtās daļas deleģējumu;
2.2. noteikumu izdošanas mērķis ir noteikumu par sociālās palīdzības pabalstiem pamatvajadzību
nodrošināšanai normas noteikt atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma nodomam
un terminoloģijai;
2.3. noteikumi paredz atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma terminoloģijai
pabalstu neparedzētiem gadījumiem un pabalstu ārkārtas situācijā aizstāt ar pabalstu krīzes situācijā. Spēkā esošajos noteikumos ir nodaļa par pabalstu aprūpei, kura izmaksa paredzēta tad, ja
nav iespējams nodrošināt aprūpes mājās pakalpojumu. Tā kā kopš 2014. gada Jelgavas novadā tiek
nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums un kopš tā brīža pabalsts aprūpei netiek piešķirts, noteikumu
jaunajā redakcijā nav iekļauts šis pabalsts. Noteikumos tiek saglabāti iepriekš ar Jelgavas novada
domes 2009. gada 30. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.28 «Par pabalstu ģimenes (personas)
pamatvajadzību nodrošināšanai veidiem, apmēriem, izmaksas kārtību un personām, kuras ir tiesīgas
saņemt šos pabalstus» noteiktie pabalstu apmēri un to saņemšanas kārtība, veicot redakcionālus
precizējumus. Tātad tiek pārapstiprināta brīvpusdienu pabalsta, pabalsta bērna izglītībai un pabalsta
veselības aprūpei piešķiršana.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
3.1. saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešami papildu pašvaldības budžeta līdzekļi, jo pabalstu
apmēri un pabalstu saņēmēju mērķgrupas netiek mainīti tas ir, tie ir spēkā esošajos Jelgavas novada
domes 2009. gada 30. decembra saistošajos noteikumos Nr.28 «Par pabalstu ģimenes (personas)
pamatvajadzību nodrošināšanas veidiem, apmēriem, izmaksas kārtību un personām, kuras ir tiesīgas
saņemt šos pabalstus» noteiktajā apmērā;
3.2. lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba
vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, saskaņā ar 2016. gada
statistikas datiem: brīvpusdienu pabalsta saņēmēji – 151 persona, pabalsta bērna izglītībai saņēmēji
– 54 personas, pabalsta veselības aprūpes saņēmēji – 7 personas, pabalstu ārkārtas situācijā un
neparedzētiem gadījumiem saņēmēji – 49 (no tām 4 stihiskas nelaimes gadījumā) personas;
4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums radīs saprotamus nosacījumus pašvaldības sociālo
pabalstu saņemšanai.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
5.1. saistošos noteikumus piemēro Jelgavas novada Sociālais dienests;
5.2. Jelgavas novada Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt palīdzības pieprasītājs var apstrīdēt Jelgavas novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisijā viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža, iesniedzot Jelgavas novada Sociālajā dienestā iesniegumu
par administratīvā akta apstrīdēšanu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Noteikumu sabiedriskā apspriešana nav veikta.
Jelgavas novada Sociālā dienesta vadītāja I.Āna
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«Vai esat gatavi sirdi atvērt bē
rūpēm, vai esat gatavi viņam
Bērna pilnvērtīgai attīstībai
nepieciešama ģimeniska
vide, mīlestība un sapratne,
un audžuģimene ir veids,
kā palīdzēt kādam bērnam,
kurš palicis bez paša svarīgākā – ģimenes. Lai panāktu, ka bērni aug ģimenē,
nevis institūcijā, tiek rīkota
informatīva kampaņa «Atver
sirdi bērnam», kas sabiedrību iepazīstina ar alternatīvām bērnu ārpusģimenes
aprūpes formām, tostarp
audžuģimenēm kā vienu no
tām. Arī valstiskā līmenī akceptēts, ka pareizais virziens
ir mazināt sociālās aprūpes
iestādēs dzīvojošo bērnu
skaitu un ar laiku tās vispār
slēgt. Lai veicinātu alternatīvo bērnu ārpusģimenes aprūpes formu popularizēšanu
un iedzīvināšanu, no šī gada
palielināts valsts atbalsts,
vienlaikus atzīstot: bērna
audzināšana ir darbs.
Popularizējot alternatīvās bērnu
ārpusģimenes aprūpes formas, 20. decembrī Jelgavas novada domes ēkā notika informatīvās kampaņas «Atver sirdi
bērnam» pasākums, ko rīkoja Jelgavas
novada Labklājības pārvalde sadarbībā
ar Bāriņtiesu un kuru vadīt palīdzēja
nodibinājuma «Sociālo pakalpojumu
aģentūra» darbinieki. Lai gan bērnu
aprūpes formas ir vairākas, lielākais
akcents tika likts tieši uz audžuģimenēm,
cenšoties mudināt sabiedrību aizdomāties par to, ka bērniem jāaug ģimeniskā
vidē. «Ideja par to, ka par šīm tēmām
jārunā, radās pirms astoņiem gadiem,
kad tika izveidota pirmā audžuģimeņu
atbalsta grupa. Mums bija skaidrs, ka ir
jārunā par to, kāda ir šī darba ideja un
izaicinājumi, kā ir būt ģimenei, kas palīdz
bērnam, kurš nonācis grūtībās,» stāsta
nodibinājuma valdes priekšsēdētāja un
psihoterapeite Dace Blaževiča.
Jelgavas novada sociālās aprūpes un
rehabilitācijas centrā Elejā šobrīd uzturas 16 Jelgavas novada bērni: decembra
beigās četrus vienas ģimenes bērnus
paņēma aizbildnībā. Latvijā kopumā
institūcijās dzīvo vairāk nekā 1200 bērnu.
«Jelgavas novada pašvaldība piedalās
deinstitucionalizācijas projektā. Šī projekta ietvaros ceram sakārtot divas ēkas
un dzīvokli, attīstīt jaunus sociālos pakalpojumus - tai skaitā grupu dzīvokļus.

Vēloties paplašināt
audžuģimeņu skaitu, Jelgavas novada pašvaldība
kopš septembra palielinājusi
pabalstu audžuvecākiem.
Audžuģimene par katru
bērnu vecumā līdz 7 gadu
vecumam ik mēnesi saņem
190 eiro, bet par bērnu
vecumā no 7 līdz 18 gadiem
– 228 eiro mēnesī. Pirms
tam pašvaldības pabalsts
audžuģimenei par bērna uzturēšanu neatkarīgi no viņa
vecuma bija 143 eiro. Tas ir
šobrīd noteiktais pašvaldības
pabalsts bērna uzturam,
savukārt valsts nodrošina
audžuģimenei atlīdzību par
pienākumu pildīšanu.
Bērna uzturēšanās institūcijā pašvaldībai
izmaksā ap 800–900 eiro mēnesī, un, lai
veicinātu alternatīvas aprūpes formas,
mums izdevās rast iespēju un nedaudz
palielināt pašvaldības pabalstu audžuģimenēm,» situāciju pašvaldībā ieskicē
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
Ziedonis Caune. Jelgavas novadā ir 16
audžuģimenes, kuras kopumā rūpējas
par 34 bērniem. Jānorāda, ka šajās
ģimenēs aug ne tikai Jelgavas novada
bērni – audžuģimenes aprūpē paņēmušas arī citu pašvaldību bērnus. Savukārt
aizbildņu skaits ir 54, kuru gādībā nodoti
74 bērni.
Lai uzrunātu pēc iespējas plašāku
līdzcilvēku loku, uz tikšanos bija aicināts ikviens interesents – ģimenes,
pāri, personas. Sociālo pakalpojumu
aģentūras Ģimenes atbalsta centra vadītāja Margita Kalniņa-Laksa iepazīstināja ar dažādām ārpusģimenes aprūpes
formām, tajā skaitā ar audžuģimeņu
kustību. «Lai varētu pieņemt lēmumu,
ir būtiski izprast svarīgāko: kāda ir
atšķirība starp dzīvi iestādē un ģimenē,
kādi ir audžuģimenes pienākumi, kas
jādara, lai par tādu kļūtu,» viņa ieskicē.
Sociālo pakalpojumu aģentūras darbinieki uzsver, ka, dzīvojot iestādē, ir savi
plusi: drošība, ēdiens, apģērbs, pajumte
un tiek nodrošināta dažādu speciālistu
piesaiste. «Iestādē bērni saņem visu
labāko, bet ne mīlestību – tur nav tās
tuvās personas, kam varētu uzticēties.
Šī mākslīgā vide arī ir lielākais mīnuss
dzīvei iestādē. Dzīvojot tajā, bērniem

FOTO: Jelgavas novada pašvaldībā jau par tradīciju kļuvusi audžuģimeņu godināšana, gada
nogalē tās aicinot kopā uz svinīgu pasākumu. Tā ir iespēja gan pašvaldībai pateikt šīm ģimenēm
paldies par ieguldījumu un darbu, gan pašām ģimenēm labāk iepazīties un pārrunāt interesējošus jautājumus.
un jauniešiem trūkst nepieciešamo turklāt pietiekami grūtu gan fiziski, gan arī personas, kas jau ilgus gadus apsver
iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, emocionāli, jo bērns ne tikai jāaudzina, domu par audžuģimenes statusa nokārturklāt, ilgstoši uzturoties iestādē, rodas bet arī jāpalīdz viņam tikt galā ar dzīves tošanu un bērna uzņemšanu ģimenē.
neatgriezeniski psiholoģiski traucējumi, bagāžu. Ir cilvēki un ģimenes, kas šādā Piemēram, novada iedzīvotāja Dace
kas lielākoties izpaužas attiecību jomā,» veidā piepilda savas ilgas būt vecākiem, (vārds mainīts) ar vīru par to domā
stāsta M.Kalniņa-Laksa.
tomēr vienlaikus tas
jau gadus desmit,
Viņa skaidro, ka audžuģimenē bērnu ir arī punktuāls un
Jelgavas novada pašvaldī- bet līdz šim allaž
ievieto uz laiku, kamēr viņš var atgriezties sistemātisks darbs,
kaut kas traucējis
ba nodrošina arī pabalstu
savā bioloģiskajā ģimenē vai tiek nodots par kuru tiek piepieņemt lēmumu.
audžuģimenē ievietota
aizbildnībā vai adoptēts, tomēr ir gadīju- šķirts atalgojums.
«Mums pašiem
bērna apģērba un mīkstā
mi, kad bērns audžuģimenē dzīvo ilgi un Šobrīd, sasummējot
ir viens bērns, jau
inventāra (piemēram,
pat sagaida pilngadību, ja šādas iespējas gan valsts, gan pašpieaudzis. Ir māja
gultasveļas, segas, spilnav. Audžuvecākam jārēķinās, ka bēr- valdības pabalstus
laukos, pašpatērivena, matrača) iegādei.
nam, kurš ienāks viņa ģimenē, var būt audžuģimenēm, Pabalsta apmērs ir 258 eiro ņa saimniecība. Ir
attīstības aizture, veselības problēmas, ģimene, kurā uzgan apstākļi, gan
gadā, no kuriem 129 eiro
par kurām, visticamāk, uzzinās tikai pēc ņemts viens bērns izmaksā piecu darba dienu gribēšana, lai kļūtu
pirmās vizītes pie ārsta vai pat vēlāk, līdz septiņu gadu
laikā no līguma par bērna par audžuģimeni,»
elementāru lietu nezināšana, piemēram, vecumam, mēnesī
viņa stāsta, neslēpievietošanu audžuģimenē
ir bijis, ka bērns neprot lietot galda piede- saņem ap 300 eiro, parakstīšanas dienas (izņe- jot: vienlaikus ir arī
rumus, negatīvo emociju bagāža, spēcīga atkarībā no bērnu
mot gadījumus, kad bērns nedrošība un liela
vajadzība pēc mīlestības. Tāpat jārēķinās, kopējā skaita ģime- tiek ievietots audžuģimenē
atbildības sajūta par
ka vajadzēs komunicēt ar bērna bioloģis- nē, kas varbūt ir vai- uz laiku, kas ir mazāks par
to, vai izdosies tikt
kajiem vecākiem. «Taču nedrīkst aizmirst rāk nekā cits laukos mēnesi), bet, sākot ar sepgalā ar pienākumu.
par to gandarījumu, ko audžuvecāks iz- nopelna algotā dartīto ievietošanas mēnesi, – Visdrošāk Dace par
jutīs, redzot bērnā pozitīvas pārmaiņas,» bā. Tāpēc kļūšana
sevi jūtas attiecībā
21,50 eiro mēnesī.
papildina M.Kalniņa-Laksa.
par audžuģimeni
uz pirmsskolas veSociālo pakalpojumu aģentūras spe- vienlaikus var būt arī darbs un iztikas cuma bērnu. Ģimenē apsprieduši arī
ciālisti uzsver, ka kļūt par audžuģimeni avots, ļaujot par savu sirdsdarbu saņemt viesģimenes formu, bet atzinuši: būtu
var būt ne tikai aicinājums – to var pieklājīgu atalgojumu.
pārāk grūti bērnu ņemt tikai brīvdienās,
uztvert arī kā pilnvērtīgu algotu darbu,
Starp pasākuma apmeklētājiem bija it kā viņš domāts tikai izklaidei. Audžu-

PIEREDZĒJUŠU AUDŽUĢIMEŅU VIEDOKĻI
«Es nevarēju
neieklausīties sevī»
«Lēmumu kļūt par audžuģimeni pieņēmu apmēram
pirms desmit gadiem, kad
kāda nepilngadīga jauniete no bērnunama, kurai
bijām viesģimene, palika
stāvoklī. Tolaik bija tāda
kārtība, kas paredzēja
māti šķirt no bērna, ievietojot katru savā aprūpes
centrā. Es nevarēju to pieļaut,» stāsta audžumamma
Aija Dzierkale.
Domājot par ieguvumiem, esot
audžuģimenei, viņa atzīst, ka tas ir
brīdis, kad redzi – bērnam viss sanāk,
viņš mainās, atveras un kļūst par
mājas bērnu, savu… «Bija laiks, kad
savā ģimenē uzņēmu 12 gadus vecu
meiteni, kura uz skolu negāja, smēķēja jau no septiņu gadu vecuma, bija

«Nobijušies ir visi»

«Kad ģimenē ienāk audžubērns, ne tikai tu, bet arī
sociālo darbinieku norakstīta. Tagad viņš ir nobijies, jo viņam
viņai ir 19, viņa studē augstskolā un visa dzīve apgriezusies kājoprojām dzīvo pie mums,» pieredzē jām gaisā,» uzskata audžudalās Aija.
mamma Maruta Drēska.

Protams, neiztikt arī bez krīzes
brīžiem. Aija to piedzīvoja, kad
ģimenē ievietotā meitene bija pusaudzes vecumā. «Spilgti atceros kādu
gadījumu, kad viņas nebija ne skolā,
ne mājās, un bija jāmeklē, jo es taču
esmu par viņu atbildīga. Ar sociālo
tīklu palīdzību atradu meiteni Rīgā,
kādā guļamvagona dzīvoklī kompānijā. Skaidrs, ka jāved mājās! Braucām
pakaļ, vedām mājās,» viņa atceras,
piebilstot, ka bez savu bērnu un vīra
atbalsta nekad nebūtu pieņēmusi
lēmumu kļūt par audžuģimeni.
«Man bija tāda uzmācīga doma,
un es nevarēju neieklausīties sevī,»
iedrošinot citus kļūt par audžuģimeni, saka A.Dzierkale.

Par sava darba lielāko atalgojumu
viņa dēvē to, ka bērns sāk saukt par
mammu, lai gan neviens par to nebija
pat ieminējies. «Bet bērns tā jūt – viņš
pats to izvēlas, jo jūt, ka var uzticēties un
prasīt palīdzību, ja būs nepieciešams,»
viņa stāsta. Sieviete uzsver, ka katrs
bērns attīstās pēc savām spējām – ne visi
būs profesori un ne visiem to arī vajag.
Maruta uzskata, ka grūtākais brīdis
ir tad, kad paņem bērnu, bet viņam ir
vai nav zināmu iemaņu. «Ir grūti viņu
pieradināt pie savas ģimenes noteikumiem, iemācīt dažādas lietas, bet svarīgi
ir atcerēties, ka ne jau bērni ir vainīgi pie
tā, ka kaut ko neprot,» saka Maruta.
Viņa ir pārliecināta, ka ar mīlestību un

pacietību izdarāms viss. Tiesa, nācies arī
saskarties ar nesapratni un neiejūtību no
apkārtējiem, piemēram, tirdot vecākus,
kāpēc bērni ir tik aktīvi, varbūt pat pārāk. «Tas ir labi, ka bērni ir aktīvi – tas
nozīmē, ka viņi ir veseli. Viņi iet, smejas,
darbojas. Visi nevar būt pasīvi un sēdēt,
rokas klēpī salikuši,» saka sieviete. Viņa
par savu galveno uzdevumu uzskata kopīgas valodas un pieejas atrašanu katram
bērnam, lai varētu viņam palīdzēt.
Viņa uzsver, ka arī bērnunamos
mītošie bērni ir forši, viņi daudz ko
grib un var, tikai viņiem jāpalīdz, bet
diemžēl sabiedrībā valda daudz aizspriedumu, no kuriem daļa turklāt ir
nepareizi. Iedrošinot citus sekot savam
piemēram, Maruta aicina neklausīties
šajos sabiedrības aizspriedumos, bet,
ja ir tāds aicinājums, to darīt – uzņemt
ģimenē bērnu no institūcijas. Vēl viņa
iesaka atklāti runāt ar bāriņtiesu un
godīgi teikt, kam audžuģimene būtu
gatava, bet kam – ne.

«Piecgadīgā bē
kilogrami
«Mūsu bērniem bija 14
un 7 gadi. Vairāk pašiem
bērnu būt nevarēja, bet
ļoti gribējām piepildīt
māju,» savu pirms 11
gadiem pieņemto lēmumu atceras audžumamma
Ilze Purgaile.
Nu meita pieaugusi, viņai ir
sava ģimene, tomēr Ilze norāda,
ka ir ļoti svarīgs ģimenes atbalsts.
«Bērni ir bērni – arī padsmitnieki
ir jāpieskata, arī viņiem jebkurā
brīdī var vajadzēt palīdzību. Tāpēc
ir svarīgi, ka ir liela ģimene un
cilvēki, uz kuriem var paļauties.»
Viņu ģimene bērniem cenšas dot
to, kā pašiem nebija.
I.Purgaile ir pārliecināta, ka bērnos, lai gan viņi paši savā dzīvē nav
saņēmuši pietiekami mīlestības no
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ērnam, kurš palicis bez vecāku
sniegt savu mīlestību?»
ģimene viņiem šķiet vispieņemamākā
forma. Dace uzsver, ka šāda lēmuma
pieņemšanā ļoti būtisks ir vīra un ģimenes atbalsts, bet viņu radu lokā pastāv arī
skeptiska attieksme pret audžuģimenes
statusu. Runājot par valsts atbalstu, viņa
uzsver, ka tā patiesībā ir valsts attieksme
pret katru cilvēku, kurš kaut ko dara. «Ja
cilvēks grib pieņemt ģimenē bērnu, tā ir
tik liela atbildība – naudai ir vien pastarpināta nozīme. Tomēr šis materiālais
atbalsts parāda, cik valstij ir svarīgs katrs
tās cilvēks,» spriež Dace.
Savukārt Maija (vārds mainīts) ar
vīru par to domā gadus četrus. Sieviete
stāsta, ka ģimenē aug meita pusaudze
un viņai savu bērnu vairs nevar būt –
tas pamudinājis domāt par bērniņa
pieņemšanu. Sākumā ģimene plānojusi
bērnu adoptēt, tomēr tagad apsver
domu par audžuģimenes statusu, lai
pamēģinātu, kā tas būs, vai viņi spēs
atrast kopīgu valodu ar bērnu un tikt
galā ar izaicinājumiem. «Man savulaik
dzīvē ir palīdzējuši, un tagad arī es gribu
palīdzēt kādam bērniņam. Nav svarīgi,
ka par to arī maksā, galvenais ir tas, ka
bērnam būs iespēja izaugt pie mammas
un tēta. Tā kādam būs iespēja izaugt par
cilvēku, nevis uz beņķīša sēdētāju. Es varēšu aizsargāt šo bērnu, un viņam nebūs
jāredz māte alkoholiķe vai jācieš no tā, ka
nav ko ēst. Vēlos kādam bērnam sniegt
mīlestību, rūpes un sadzīvi. Lai gan pati
bērnunamā neesmu bijusi, nenovēlu tajā
dzīvot nevienam,» saka Maija, piebilstot,
ka vēlētos uzņemt ģimenē bērnu līdz trīs
gadu vecumam.
Abas sievietes atzīst, ka visgrūtākais
ir spert pirmo soli, bet viņas pēc ilgiem
pārdomu gadiem to izdarījušas un jau
vērsušās bāriņtiesā ar iesniegumu par
audžuģimenes statusa piešķiršanu.
Tālāk būs apmācības, izvērtējums, un
tikai tad ģimenē ienāks bērns. Jāuzsver,
ka audžuģimene var atteikties uzņemt
bērnu pēc bāriņtiesas lūguma. «Cilvēka
dabā ir palīdzēt: mēs ziedojam, kad
redzam, dzirdam līdzcilvēku bēdas un
neveiksmes, mēs uzklausām radinieku,
draugu, paziņu un kolēģu bēdas un
cenšamies viņus atbalstīt. Bet uzdodiet
sev jautājumu – vai esat gatavi savu sirdi
atvērt bērnam, kas palicis bez vecāku
rūpēm un mīlestības, vai esat gatavi
viņam sniegt savu mīlestību?» retoriski
jautā Jelgavas novada Bāriņtiesas vadītāja Olga Rudaka, aicinot ikvienu, kam
kaut radušās šādas domas, nebaidīties
un jautāt visus neskaidros jautājumus.
Pasākumā savā pieredzē dalījās arī trīs
pieredzes bagātas audžumammas.

ērnā ir desmit
i mīļuma»
savas bioloģiskās ģimenes, mīlestība iekšā ir – ja viņus aprūpēs, sasildīs un samīļos, tad viņi dos pretī ļoti
daudz mīļuma. «Piecgadīgā bērnā
ir desmit kilogrami mīļuma,» viņa
saka. Arī Ilze diemžēl ir saskārusies
ar sabiedrības stereotipiem, kas
izpaužas pat mācību iestādēs. «Sabiedrība nezina un nesaprot, kas tas
ir – tikt izņemtam no savas ģimenes,
nezina, kādi ir šie bērni, kuri nav
auguši mīlestības pilnā ģimenes
vidē, un ko gaidīt no viņiem. Būtu
svarīgi, lai šis sabiedrības viedoklis
mainītos, tā kļūtu atvērtāka, ne tik
nosodoša,» tā Ilze. Lai iedrošinātu
citus, viņa atzīst, ka vislabākais
veids ir nevis stāstīt, bet parādīt,
tāpēc aicina ikvienu interesentu ciemos. «Atbrauciet, un jūs redzēsiet,
kā mēs dzīvojam un kādi ir bērni,
īsti bērni!»

Alternatīvās bērnu ārpusģimenes
aprūpes formas ir viesģimene,
aizbildnība, audžuģimene, adopcija.
Tāpat persona no 25 gadu vecuma var
kļūt par bērna mentoru un gada garumā
kopā ar konkrētu bērnu pavadīt laiku un
mācīt ar savu piemēru.
Vairāk par šo programmu var uzzināt
mājaslapā www.mentor.lv.

VIESĢIMENE ir laulātie vai persona, kas uz laiku uzņem savā
dzīvesvietā bērnu aprūpes iestādē ievietotu bērnu vai kontaktējas
ar ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietotu bērnu.
AIZBILDNIS – persona, kura iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu
aizsardzību. Aizbildnis aizvieto aizbilstamajam vecākus, kā arī
pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.
AUDŽUĢIMENE ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības
palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var
atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts
vai viņam nodibināta aizbildnība.
ADOPCIJA ir tiesisks akts, ar kuru persona pieņem citas personas bērnu par savu. Tas efektīvākais veids, kā bērns var pilnībā
iekļauties ģimenē. Tā ir iespēja dot bērnam jaunu ģimeni un
mājas, kurās viņš tiktu mīlēts un sargāts. Adoptēts bērns kļūst
par pilntiesīgu ģimenes locekli uz mūžu.
Avots: Labklājības ministrija

Kā kļūt par aizbildni?

Aizbildnis – persona, kas iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā
kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizsardzību. Aizbildnis
aizvieto saviem aizbilstamajiem vecākus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās
un mantiskajās attiecībās.

Kādos gadījumos bāriņtiesa var iecelt bērnam aizbildni?
Bāriņtiesa var iecelt bērnam aizbildni, ja:
• bērna vecāki nav zināmi;
• vecāki ir pazuduši vai miruši;
• ilgstošas slimības gadījumā nespēj realizēt aizgādību;
• vecākiem pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības.

Kā kļūt par aizbildni?

1. Persona, kura vēlas kļūt par aizbildni, bāriņtiesā iesniedz iesniegumu.
Bāriņtiesa nosaka, kādi dokumenti iesniedzami papildus.
2. Bāriņtiesa raugās, lai par aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa
pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības, un izvērtē personas:
• motivāciju kļūt par aizbildni;
• ģimenes locekļu savstarpējās attiecības;
• nodarbinātību;
• dzīves apstākļus;
• spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.
Izvērtējot personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai, bāriņtiesa ņem vērā
atzinumus par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības
aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs.
3. Bāriņtiesa pieņem lēmumu, vai personai piešķirt aizbildņa statusu.
Avots: www.krize.lv
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Doktorātā
strādā vēl
viena ārste
Jaunsvirlaukas pagasta
Staļģenes doktorātā darbu
uzsākusi ārste rezidente
ģimenes medicīnā Santa
Krieviņa.
S.Krieviņa ieguvusi praksi Paula
Stradiņa slimnīcā, Bērnu slimnīcā, kā
arī citās Rīgas klīnikās un ir pieredzējusi gan bērnu, gan pieaugušo pacientu
ārstēšanā. Tāpat daktere strādā arī Jelgavas pilsētas slimnīcā, kur palīdzību
sniedz akūti slimiem pacientiem. Kā
skaidro Staļģenes ģimenes ārsts Ainis
Dzalbs, dakterei S.Krieviņai ir trešais
rezidentūras gads un mācības šajā
posmā sastāv no prakses un patstāvīga
darba ģimenes ārsta praksē. «Daktere
strādā manā uzraudzībā, tas nozīmē,
ka konsultējas neskaidros vai sarežģītos gadījumos, bet patstāvīgi pieņem
pacientus,» stāsta A.Dzalbs. Tāpat
S.Krieviņa aizvietos dakteri A.Dzalbu
prombūtnes laikā.
Staļģenes doktorātu kā darbavietu
ārste izvēlējusies, jo pēc rezidentūras
plāno strādāt Jelgavas novadā. Viņa
dzīvo Jelgavā.
A.Dzalba un S.Krieviņas pieņemšanas laiki ir vienādi: pirmdienās no pulksten 9 līdz 12, otrdienās no pulksten 10
līdz 13, trešdienās no pulksten 16 līdz
19, ceturtdienās no pulksten 8 līdz 11,
piektdienās no pulksten 10 līdz 13.
Katrs ārsts pieņem savā kabinetā.
Pierakstīties pie dakteres S.Krieviņas
var pie māsiņām Staļģenes doktorātā
vai pa tālruni 63085798.

Veidos
pagasta koku
Visi, kam dzimtā vai dzīves
vieta bija vai ir Jelgavas
novada Jaunsvirlaukas
pagastā, aicināti iesaistīties
aktivitātē «Dzimtās mājas!
Latvija!», kas tiek rīkota, gaidot mūsu valsts simtgadi.
IKSC «Līdumi» kultūras darba vadītāja Inese Segliņa skaidro, ka šīs aktivitātes mērķis ir saglabāt nākamajām
paaudzēm un iemūžināt Jaunsvirlaukas
pagastā esošo un bijušo māju, mājvietu
nosaukumus. «Mūsu pagasta simbols
ir ozols, un TLMS «Staļģene» audējas
apņēmušās to ieaust gobelēnā. Tas būs
ozola stumbrs ar septiņām zaru vietām
– katram ciemam savu: Jaunsvirlaukai,
Dzirniekiem, Mežciemam, Blukām,
Kārniņiem, Vecsvirlaukai un Staļģenei.
Iecerētā gobelēna izmērs ir 250x170
centimetri. Savukārt lapām – māju nosaukumiem – tiks atstāta brīva vieta,»
stāsta I.Segliņa.
Viņa aicina ziemas vakarus izmantot
radoši un katrai ģimenei izgatavot savas
mājas nosaukumu ozollapas formā
(drīkst stilizētā). Prasības: pamatu var
adīt, tamborēt, knipelēt, mezglot, filcēt
vai izšūt uz tekstilmateriāla dažādās
tehnikās, kā arī darināt no ādas, ļoti
plāna finiera vai cita materiāla. Svarīgi
atcerēties, ka darinājums būs jāpiestiprina pie gobelēna. Lapas garums – 15–17
centimetri, platākā vieta – 9–10 centimetri. Papildu informāciju par ieceri un
prasībām, kā arī atbildes uz jautājumiem
var saņemt, zvanot I.Segliņai pa tālruni
27231143.
«Latvijas simtgadei veltīts kopīgs
darbs – tā varēsim teikt brīdī, kad tiksimies pie balti klātiem galdiem Staļģenes
sporta hallē 2018. gada 4. maijā, kur visi
kopā izveidosim Jaunsvirlaukas ozola
lapotni ar dzimto vai dzimtas māju nosaukumiem,» aicinot ikvienu iesaistīties
gaidāmajos svētkos, norāda I.Segliņa.
Viņa papildina, ka kopējo veikumu varēs
aplūkot Staļģenes vidusskolā, bet pēc
Latvijas valsts svētkiem novembrī Jaun
svirlaukas pagasta māju ozols tiks nodots
glabāšanā Staļģenes muižas ekspozīcijā.

PAGASTU ZIŅAS

Lielplatonē atvērta
trenažieru zāle

VILCĒ
Aicina darbā
sporta skolotāju

Vilces pamatskola aicina darbā enerģisku, saprotošu, atsaucīgu sporta skolotāju,
informē Vilces pamatskolas lietvede
Ludmila Čebotara. Pretendenti CV un
pieteikumu aicināti iesūtīt pa e-pastu
vilcespsk@jelgavasnovads.lv vai iesniegt
personīgi Vilces pamatskolā. Papildu jautājumu gadījumā interesentiem lūgums
zvanīt uz skolu pa tālruni 63061085.

VALGUNDĒ
Nozog lampiņas

Valgundes pagastā no IKSC «Avoti»
teritorijas nozagtas gaismas virtenes. Par
notikušu policijā uzsākts kriminālprocess
par zādzību nelielā apmērā. «Tā kā
zādzība notikusi pēc svētkiem, ceram,
kas tas netika darīts ar ļaunu nolūku,
un aicinām to, kas to pastrādāja, nolikt
virtenes atpakaļ, lai varam šo kriminālprocesu izbeigt,» norāda Valgundes pagasta pārvaldes vadītāja Maija Lasmane,
piebilstot, ka notikušais parāda cilvēku
attieksmi gan pašiem pret sevi, gan pret
apkārtējiem.

KALNCIEMĀ
Paldies par salūtu

Jelgavas novada pašvaldība, piesaistot projekta finanses un sadarbojoties ar vietējo uzņēmēju, Lielplatones
pagastā izveidojusi nelielu
trenažieru zāli. Sporta telpa,
kas atrodas pagasta centrā
blakus veikalam «Aibe» un
pastam, iedzīvotājiem ir
pieejama no janvāra.
Piesaistot Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu, pašvaldība telpā izvietojusi piecus
trenažierus – spiešanas solu, regulējamu
atlētisko solu, vēderpreses solu, muguras atliekšanas trenažieri un kāju ikru
trenažieri –, kā arī svaru stieni un hanteļu komplektu. Aprīkojums izmaksāja
5065,75 eiro. Jāuzsver, ka sporta aktivitātēm pielāgotā zāle tapusi ar vietējā
uzņēmēja palīdzību. Uzņēmējs Aigars

Audze, ieguldot savus privātos līdzekļus,
telpā veicis kosmētisko remontu, kā arī
uz grīdas izvietojis gumijotu materiālu,
lai sportošana notiktu drošā un ērtā vidē.
Trenažieru zāle apmeklētājus gaida
katru darba dienu no pulksten 17 līdz
21. Ceturtdienas gan ir dāmu dienas,
kad trenažierus var izmantot vien daiļā
dzimuma pārstāves, jo ceturtdienās
pašvaldība nodrošina transportu, lai
citu sporta veida mīļotājus nogādātu uz
Vilces sporta halli.
Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace
Kaņepone papildina, ka, piesaistot
ELFLA projekta līdzekļus, vēl iegādāti
brīvdabas āra trenažieri Glūdas un
Zaļenieku pagastā. Glūdas pagastā pie
aktivitāšu centra «Zemgale» uzstādīti
trīs brīvdabas āra trenažieri, bet Zaļenieku pagastā sporta laukumā uzstādīti
seši brīvdabas āra trenažieri. Kopējais

projekta finansējums ir 12 130,75 eiro,
no kuriem publiskais finansējums ir
8999,74 eiro, pašvaldības finansējums
– 3131,01 eiro.
Projekts «Trenažieru zāles aprīkojuma iegāde Lielplatones pagastā
un āra trenažieru iegāde Glūdas un
Zaļenieku pagastos sporta aktivitāšu
nodrošināšanai» (projekta Nr.17-06AL03-A019.2203-000002) tika izstrādāts, vadoties pēc lauku partnerības
«Lielupe» izstrādātas sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un
Ozolnieku novadiem 2014.–2020. gadam
noteiktajām lauku teritoriju attīstības
prioritātēm, pasākumiem un rīcībām, kā
arī iedzīvotāju foruma aptaujas rezultātiem par kopienu attīstību un uzlabošanu
un Jelgavas novada attīstības programmas 2017.–2023. gadam izvirzītajiem
mērķiem par vietējo iedzīvotāju līdzdalību vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Pirmā ciema padomes
priekšsēdētāja svin 90 gadu jubileju
7. decembrī savu 90. jubileju nosvinēja pirmā Vilces
ciema padomes priekšsēdētāja Austra Šteina, kura
šajā amatā bija no 1961.
līdz 1963. gadam, bet visu
atlikušo darba mūžu – līdz
2009. gada augustam –
viņa nostrādāja pagastā
dažādos amatos: par kara
uzskaites galda vadītāju,
kasieri, arhivāri.
«Austra savā darbā bija ļoti atbildīga,
apzinīga. Ja vārdu dos, tad to noteikti
arī izpildīs, bet, ja nu tomēr ne, noteikti
pabrīdinās,» tādu A.Šteinu no kopā
pavadītajiem darba gadiem atceras
ilggadējā pagasta sekretāre un tuva Austras kundzes draudzene Aina Nekraša.
Arī viņa pagastā sāka strādāt 1961. gadā
un reizē ar Austru darba gaitas beidza.
Austra vienmēr bijusi sabiedriska, un
arī tagad, neskatoties uz savu cienījamo
vecumu, labprāt iziet cilvēkos. «Viņa
ir dziedājusi pagasta korī, ansamblī
un senioru ansamblī «Vakarvējš». Vēl
pirms diviem gadiem stāvēja ar bozīti
uz skatuves un dziedāja, un tikai tad,
kad vairs nevarēja koncertu nostāvēt,
pārstāja dziedāt, bet tik un tā vēl, cik var,
kolektīvā pamaisās. Bet «Vakarvējā» jau
viņas visas ir tādas – ja iesaistās, tad līdz
pēdējam. Arī dancošana Austrai gāja
pie sirds, bet vairāk sanāca dejot ballēs.
Deju kolektīvos viņa neizpaudās,» stāsta
A.Nekraša. Austras kundze joprojām
iespēju robežās apmeklē pasākumus
– viens no pēdējiem bija valsts svētku

pasākums Vilces tautas namā, ko apmeklēja kopā ar Ainu. «Viņa jau mēģina
neizrādīt to savu grūtumu un veselības
problēmas. Pēc valsts svētku pasākuma
svinīgās daļas ar štoku pie vienas rokas
un mani – pie otras rokas Austra vēl
pagrozījās, noteica, ka varētu arī uz balli
palikt, mēs vēl nofotografējāmies. Viņa
turas līdz pēdējam. Reizēm jau pačīkst,
pačīkst, bet sabiedrībā uzlādējas – tur
Austra jūtas labi un aizmirst uz brīdi
savas problēmas,» tā A.Nekraša, papildinot: «Kultūras dzīve Austrai allaž bija
pirmajā vietā. Pat tad, kad viņai bērni
vēl bija mazi, uz pasākumiem rāvās, cik
nu vien un kā nu vien varēja – gan pati
piedalījās, gan apmeklēja. Ar māju tā
mazāk rēķinājās.» Austra izaudzināja
trīs bērnus, no kuriem divi jau devušies
aizsaulē, viņai ir astoņi mazbērni un
vairāki mazmazbērni.

Prāts Austras kundzei vēl gaišs, domājošs un saprotošs, un viņa joprojām
ir kompānijas dvēsele. «Kad satiekamies
kādā kompānijā, viņa joprojām demonstrē savu lielisko humora izjūtu un allaž
piemeklē tēmai, par kuru esam diskutējuši, atbilstošu anekdoti vai uzdzied kādu
dziesmu. Un uz pasākumiem viņa dodas
friša un sapucējusies,» tā A.Nekraša.
A.Šteina ir dzimusi, augusi un mācījusies Vilces pagastā. Viss viņas darba
mūžs aizvadīts Vilces pagasta pašvaldībā. Šobrīd viņa dzīvo viena, bet
kaimiņiene reizēm piepalīdz ar mājas
aprūpi. Pasliktinoties veselībai, Austras
kundze apsver domu pārcelties pie dēla
uz Talsiem, lai gan tas viņai ir ļoti smags
lēmums. «Viņa pa bišķim kārto mantas,
bet neko nevar izmest ārā – viss saistās
ar te pavadīto, atmiņām. Viņa Vilcē ieaugusi ar saknēm,» piebilst A.Nekraša.

Kalnciema pagasta pārvaldes vadītājs
Dainis Keidāns izsaka pateicību no Kalnciema pagasta pārvaldes un iedzīvotājiem par Jaungada salūta sponsorēšanu.
Paldies uzņēmumiem «Laflora», «Eco
Lead», «Gneiss», «Oniks», «WWL Houses», «PK Oliver», «Luminaria», «Amo un
Ko», «Dzintaru darbnīca» un Daigai Brilai.
Svētku salūta organizēšanu finansiāli atbalstīja arī Kalnciema pagasta pārvalde.

LIELPLATONĒ
Tiekas ar prezidentu

12. decembrī Valsts prezidents Raimonds
Vējonis Rīgas pilī tikās ar Latvijas speciālās olimpiādes sportistiem, pasaules
ziemas spēļu un Gēteborgas kausa
dalībniekiem, sporta skolotājiem un
skolu direktoriem. Uz pieņemšanu bija
uzaicināti arī Lielplatones internātpamatskolas sportisti Vera Mahina un Edgars
Grigorjevs, kā arī sporta skolotāja Guna
Adamoviča, kuri piedalījās pasaules ziemas spēlēs Austrijā 2017. gada martā.
Viņi par piemiņu no Valsts prezidenta
saņēma balvu. Tāpat balvas no R.Vējoņa
saņēma trīs skolu direktori, kuri atbalstījuši un organizējuši speciālās olimpiādes
starptautiskās sacensības Latvijā. Starp
viņiem bija arī Lielplatones internātpamatskolas direktors Andris Urbāns.
Valsts prezidents savā uzrunā pateicās
sportistiem par sasniegumiem, startējot
zem Latvijas valsts karoga lielākās vai
mazākās speciālās olimpiādes sporta
sacensībās gan Latvijā, gan ārpus mūsu
valsts robežām. «Ar speciālās olimpiādes
sportistu lielisko sniegumu var lepoties
visa Latvija. Jūs esat paraugs, cik daudz
var sasniegt ar stipru gribu un mērķtiecīgu darbu. Panākumi šāda mēroga
sacensībās iedvesmo un vieno Latvijas
cilvēkus neatkarīgi no tautības, izglītības
vai veselības stāvokļa,» uzsvēra R.Vējonis
un sportistiem novēlēja neapstāties pie
sasniegtā, izvirzītos mērķus īstenot dzīvē,
gatavojoties speciālās olimpiādes pasaules vasaras spēlēm, kas notiks 2019.
gadā Apvienotajos Arābu Emirātos.
Jāpiebilst, ka 2018. gadā tiks atzīmēta
speciālās olimpiādes 50. gadadiena, kas
sakrīt ar Latvijas valsts simtgadi.

PAGASTU ZIŅAS
KALNCIEMĀ
Būs pieejama mobilā
diagnostika

6. februārī no pulksten 10 līdz 17
Kalnciemā, Lielupes ielā 27 (pie
sociālās aprūpes centra), būs pieejami mobilās diagnostikas pakalpojumi, informē SIA «Dziedniecība»
MFD Veselības grupas izbraukumu
koordinatore Anda Birbele. Klientiem būs pieejama mamogrāfija,
rentgens un D vitamīna noteikšana.
Mamogrāfiju ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli
varēs veikt bez maksas, ar ģimenes
ārsta nosūtījumu – par 2,85 eiro,
bez nosūtījuma maksa par pakalpojumu būs 20 eiro. Rentgenu,
piemēram, plaušām, locītavām un
citiem orgāniem, varēs veikt bez
nosūtījuma, un maksa par vienu
projekciju būs 6,50 eiro. D vitamīna
noteikšana mobilajā diagnostikā
maksās 4,50 eiro. Pacienti mobilajā diagnostikā tiks pieņemti pēc
iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties
var pa tālruni 25431313.
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Pilnveido
aušanas prasmes

SESAVĀ
Aizvadīts trešais posms

9. decembrī aizvadīts Sesavas pagasta novusa turnīra «Sesavas
kauss» trešais posms, kurā piedalījās
26 dalībnieki no Babītes, Olaines,
Auces, Bauskas, Ozolniekiem, Jelgavas novada un Jelgavas. Turnīra
organizatore Sesavas pagasta sporta dzīves organizatore Inga Striška
informē, ka trešajā turnīra posmā
uzvarēja Eduards Lauks no Bauskas,
otrais – Oskars Priede no Ozolniekiem, trešais – Dainis Ulbins no
Jelgavas. No sesavniekiem vislabāko rezultātu uzrādīja Māris Cīrulis,
kuram septītā vieta. Pēc aizvadītiem
trīs posmiem turnīra kopvērtējumā
otrajā pozīcijā ierindojies sesavnieks
Staņislavs Voitehovičs, kuram trešajā
posmā bija tikai 11. vieta. I.Striška
visiem pagasta sportistiem novēl
uzvarām bagātu jauno gadu.

VALGUNDĒ
Runās par dabas
aizsardzību

Valgundes pagasta Tīreļu bibliotēkā 25. janvārī pulksten 12.30
notiks Zaļā pēcpusdiena – tikšanās
neformālā gaisotnē ar Ķemeru
Nacionālā parka darbiniekiem.
Bibliotēkas vadītāja Vija Jansone
stāsta, ka interesenti tiks iepazīstināti ar aktualitātēm dabas aizsardzības jomā, kā arī varēs uzdot
jautājumus. Dalībai pasākumā
iepriekš nav jāpiesakās – uz to var
ierasties visi interesenti. Plānots, ka
pasākumu apmeklēs arī 5. klases
skolēni. Dabas aizsardzības pārvalde šāda veida pasākumus rīko, lai
iedzīvotājus informētu un iesaistītu
dažādās dabas aizsardzības aktivitātēs, piemēram, talkās.

Mainīti
pašvaldības
iestāžu
tālruņa numuri
Pašvaldība informē, ka saziņai ar Valgundes pagasta pārvaldi un pašvaldības
speciālistiem veikta tālruņu pieslēguma
maiņa, lai iedzīvotājam, sazvanoties ar
mobilo tālruņu starpniecību, tarifs būtu
finansiāli izdevīgāks.
Pagasta pārvaldes vadītāja
Maija Lasmane
Tālrunis: 26397810
E-pasts:
maija.lasmane@jelgavasnovads.lv
Pagasta pārvaldes lietvede un
Klientu apkalpošanas centra
speciāliste Aina Briede
Tālrunis: 26335303
E-pasts:
valgundespp@jelgavasnovads.lv

PLATONĒ
Rādīs, ko prot

No 15. janvāra līdz 28. februārim
Platones bibliotēkā apskatāma Platones pagasta iedzīvotāju rokdarbu
izstāde «Es pūriņu piedarīju». «Es
šajā bibliotēkā strādāju tikai no
novembra, bet, tā kā apmeklētāji
izteica vēlmi, lai šāda izstāde tiktu
sarīkota, jo iepriekšējos gados esot
bijusi, nolēmu turpināt iesākto,»
stāsta bibliotēkas vadītāja Melita
Mazūdre. Daži rokdarbnieki, kuri
gatavi parādīt savu veikumu izstādē, jau ir pieteikušies – visvairāk
būs adījumu, bet iespējams, ka
būs arī dekupāžas darbi, pašu
lietas sveces. «Domāju, ka izstādi
papildināšu arī janvārī, jo varbūt
kāds atnāks uz bibliotēku, apskatīs
citu paveikto un sadūšosies atnest
arī savus rokdarbus,» M.Mazūdre
aicina pagasta iedzīvotājus palepoties ar savām prasmēm un neturēt
sveci zem pūra.
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Glūdas pagasta biedrība
«Attīstības centrs – Dzīvo
gudri» pērn no 16. jūnija
līdz 15. decembrim īstenoja Valsts kultūrkapitāla
fonda, Zemgales Plānošanas reģiona un AS «Latvijas valsts meži» finansiāli
atbalstītu projektu «Mans
lakats Latvijai», pilnveidojot aušanas prasmes.
Projekta vadītāja Herta Elza Šalkovska stāsta, ka mērķis bija sniegt
ieguldījumu Zemgales kultūrvides attīstībā un kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanā, izzinot un pilnveidojot
aušanas amata prasmes Zemgales

ciemā. «Projekta īstenošanas laikā
12 rokdarbnieces ieguva teorētiskas
zināšanas un praktiskas iemaņas par
Zemgales reģiona vēsturiskajiem
lakatiem, aušanas materiāliem, lakatu kompozīciju, rūtojumu, auduma
iekārtojuma risināšanu, diegu daudzuma aprēķināšanu, velku vilkšanu
velku kokos, auduma iekārtošanu
stellēs, nītīšanu, šķietošanu, siešanu,
lakatu aušanu, bārkstu siešanu,» ieskicē H.E.Šalkovska. Projekta laikā
noaustie darbi decembrī bija apskatāmi Glūdas pagasta Zemgales ciema
aktivitāšu centrā «Zemgale» iekārtotā
izstādē «Darbs dara darītāju».
H.E.Šalkovska piebilst, ka šī projekta aktivitātes sekmē Zemgales

kultūrvides un amatniecības prasmju
tālāku attīstību, kā arī veicina nodarbinātību, jo apgūtās prasmes un
iemaņas var izmantot biznesā.
Projekta «Mans lakats Latvijai»
finansējums bija 715 eiro, neparedzot nepieciešamo materiālu iegādi.
«Rokdarbnieces materiālus pirka
par saviem līdzekļiem. No sākuma
domāju – būs traki, jo dzija ir dārga,
bet izdevās atrast lētākus piedāvājumus, kaut ko katra saknapināja
no iekrājumiem. Mani sajūsmina
degsme, ar kādu rokdarbnieces auda
lakatus, un vārdos paustais gandarījuma prieks par jaunām zināšanām,
prasmēm, savu varēšanu,» rezumē
H.E.Šalkovska.

Dāvā sirdssiltumu senioriem
Līvbērzes pagastā, kā
katru gadu, gada izskaņā
apciemoti pagasta seniori,
un līdz ar dāvāto Jelgavas novada pašvaldības
veidoto kalendāru seniori
saņēma ielūgumu uz pasākumu Līvbērzes kultūras namā.
Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Medne stāsta, ka pagasta
jauniešu pašdarbības kolektīvi un
daiļlasītāji bija sagatavojuši skaistu
svētku koncertu, bet Sniegbaltīte un
Salavecītis rūpējās par patīkamu izklaidi. «Paldies sakām uzņēmumam
«Opuss Wood» par dāvanām – tās
gan tika liktas uz svētku galda, gan
seniori ieguva kā balvas par dalību

dažādās aktivitātēs. Mums ir patiess
prieks, ka ir seniori, kuri šo jau tradicionālo pasākumu apmeklē ik gadu
un priecājas kopā, parunājas, min
mīklas, iet rotaļās un izdanco kādu
dejas apli, arī noskaidro kādu sev
interesējošu lietu par to, kas notiek
pagastā, ko vēl sagaidām. Iespējams,
kādam bija grūti nokļūt līdz kultūras
namam, jo no vairāk nekā 300 mūsu
pagasta senioriem aktīvo mums ir
krietni zem simta, bet svētku kūka
ir garšīgāka, ja to bauda jaukā kompānijā!» norāda pagasta pārvaldes
vadītāja, 2018. gadā gan pagasta senioriem, gan pārējiem iedzīvotājiem
vēlot veselību, dzīvesprieku un laimi.
R.Medne papildina, ka aizvadītā
gada izskaņā pagastā notikuši arī citi
pasākumi, aicinot iesaistīties ikvienu

līvbērznieku un svētku sajūtu radot
kopā, – egles iedegšana pie pagasta
pārvaldes ēkas un folkloras kopas
«Zemgaļi» Ziemassvētku laika ieskandināšana, svētku eglītes gan
mazajiem, gan skolēniem, iespēja
apmeklēt grupas «Noslēpums»
koncertu Līvbērzes kultūras namā.
«Priecēja arī svētku laika noformējums pie mājām – gan pārsteidzoši
spilgtās gaismiņu virtenes lielajā
eglē pie Dārza ielas mājas, gan lauku
sētas «Zandavas» gaumīgais noformējums, gan rūķi pie daudzdzīvokļu
mājām – tas viss mūsu pagastā radīja
svētku laika gaišumu drīzāk rudenīgajā laikā bez sniega baltuma. Un par
to paldies ikvienam, kurš veido savu
apkārtējo vidi skaistu un ļauj prieku
gūt arī citiem,» piebilst R.Medne.

Studē Maltā un saņem divas stipendijas
Jelgavas novada Sporta
centra orientierists LLU
Informācijas tehnoloģiju
fakultātes (ITF) students
Endijs Titomers, kurš
šobrīd studē Maltā, par
labiem rezultātiem mācībās un sportā saņēmis
divas stipendijas – Latvijas Sporta federāciju
padome viņam piešķīrusi 600 eiro lielu sporta
stipendiju 2017./2018.
studiju gadam, bet uzņēmums «Exigen Services
Latvia» un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds – 1500 eiro
stipendiju. Endijs atzīst:
«Abas stipendijas man ir
ļoti svarīgas, jo tās ļauj
vairāk koncentrēties uz
mācībām un sportu, bet
mazāk domāt par finansiālo pusi.»
Endijs studē 2. kursā LLU ITF
programmā «Datorvadība un

datorzinātne». Viņš tiek raksturots kā atbildīgs un mērķtiecīgs
students, kurš aktīvu darbošanos
dažādos programmēšanas pasākumos spēj apvienot ar orientēšanās
un skriešanas sacensībām. Endijs
pieteicās «Erasmus+» apmaiņas
programmā un rudens semestrī
studē Maltas Mākslas, zinātnes un
tehnoloģijas koledžā, kur apgūst
programmatūru izstrādi. Maltā
viņš uzturēsies līdz pat februārim
un paralēli studijām gatavojas arī
jaunajai orientēšanās sezonai, kas
sāksies aprīlī. «Jāatzīst gan, ka
Maltā šobrīd man nav tik plašu
treniņu iespēju kā Latvijā, taču es
cenšos nepazaudēt formu. Esmu
iedzīvojies nelielā traumā – savilkts ikra muskulis, tāpēc garo
treniņu skriešanu aizstāju ar velobraukšanu. Šis ir vēl vien pierādījums, ka iegūtās stipendijas lieti
noderēs, jo Maltā man ir jāmaksā
par velosipēda īri. Jebkuri ienākumi dod pienesumu arī sportā,»
atzīst Endijs. Viņš stāsta, ka pašlaik trenējas sešas dienas nedēļā

un lielākā daļa treniņu notiek uz
trenažieriem.
Jautāts par studijām un dzīvi
Maltā, sportists atzīst, ka viņam
tur patīk. «Mans priekšstats par
Maltu bija maldinošs. Domāju,
ka tā ir maza un visu varēšu ātri
izpētīt, taču tā nav. Šeit pat var
diezgan ātri apmaldīties,» stāsta
Endijs, gan piebilstot, ka viņu
mazliet kaitina vietējo lēnīgums.
«Viņi nesteidzas. Viņiem ir normāli nokavēt 10–15 minūtes. Sākumā
tas mani ļoti uzvilka, jo es rēķinos
ar savu laiku, taču nu jau esmu
samierinājies. Arī ar sabiedrisko
transportu var būt visādi – lai
gan pēc grafika paredzēts, ka tam
jābūt, autobuss var neatbraukt vai
arī vienkārši pabraukt garām,»
pieredzē dalās Endijs.
Jaunietis atzīst, ka viņam ļoti
patīk programmēšana un ir apmierināts ar izvēlēto studiju kursu.
«No šīs apmaiņas būšu ieguvis ļoti
daudz zināšanu, kuras, cerams,
varēšu izmantot arī, sākot strādāt
IT nozarē,» tā E.Titomers.

Grāmatvede Daina Oļševska
Tālrunis: 63085240
E-pasts:
daina.olsevska@jelgavasnovads.lv
Nodokļu administratore
Ilze Kokmane
Tālrunis: 63085285
E-pasts:
ilze.kokmane@jelgavasnovads.lv
Saimniecības daļas vadītājs
Andris Krastiņš
Tālrunis: 26409183
E-pasts:
andris.krastins@jelgavasnovads.lv
Labiekārtošanas speciāliste
Inguna Skutele
Tālrunis: 26458230
E-pasts:
inguna.skutele@jelgavasnovads.lv
Bāriņtiesas locekle
Urzula Jēkabsone
Tālrunis: 26390749
E-pasts: urzula.jekabsone@
jelgavasnovads.lv
Sociālā dienesta darbiniece
Ņina Freiberga-Ņitavska
Tālrunis: 29184464
E-pasts:
nina.freiberga@jelgavasnovads.lv
Sociālā dienesta darbiniece
Anita Statēviča
Tālrunis: 26684778
E-pasts:
anita.statevica@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas
vecākais inspektors Juris Bite
Tālrunis: 29495818
E-pasts:
juris.bite@jelgavasnovads.lv
Kultūras darba vadītāja
Egija Šuneiko
Tālrunis: 28612076
E-pasts:
egija.suneiko@jelgavasnovads.lv
Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciāliste Daina Majoka
Tālrunis: 27868795
E-pasts:
daina.majoka@jelgavasnovads.lv
Pagasta bibliotekāres
Ligita Ķekare
(IKSC «Avoti», Saules iela 2,
Valgundes pagasts)
Tālrunis: 63085219
E-pasts:
ligita.kekare@jelgavasnovads.lv
Vija Jansone
(Rīgas iela 20,Tīreļi, Valgundes
pagasts)
Tālrunis: 63085327
E-pasts:
vija.jansone@jelgavasnovads.lv
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NOTIKUMI
Pasākumi

Elejas saieta namā

 Aicinām ikvienu Elejas iedzīvotāju iesaistīties fotokonkursā «Iemūžini Eleju».
Bildei jābūt uzņemtai Elejas pagasta teritorijā ziemas noskaņās ar Latvijas
karogu vai ciparu 100 priekšplānā. Bildes jāiesūta līdz 1. februārim pa e-pastu
eva.lejava@jelgavasnovads.lv. Sīkāka informācija pa tālruni 28354093.

Mazie deju svētki

Glūdā

 Līdz 31. janvārim – grāmatu izstāde «Rūdolfam Blaumanim – 155» (Bramberģes bibliotēkā).

Jaunsvirlaukā

 18. janvārī pulksten 10 – seminārs «Garā stiprs, miesā vesels!», kuru vadīs
kustību ārsts Visvaldis Bebrišs. Pieteikties pa tālruni 26955286 (Jeļena). Ieeja
– bez maksas («Jaunlīdumos»).
 19. janvārī pulksten 16 – tējas vakars ar stāstu: pirmā sanākšana – «Manas
krūzītes stāsts». Ieeja – bez vecuma ierobežojuma un maksas, bet līdzi jāņem
sava krūzīte un kāds stāstiņš, notikums, kas saistās ar šo krūzīti (IKSC «Līdumi»).
 26. janvārī pulksten 14.30 – viktorīna «Esi vesels!»: iespēja ikvienam
piedalīties un pārbaudīt savas zināšanas veselības jautājumos. Pieteikties pa
tālruni 26955286 (Jeļena) («Jaunlīdumos»).
 Līdz 25. februārim – fotoizstāde «Mūžu dzīvo, mūžu mācies». Ieeja – bez
maksas («Jaunlīdumos»).

Kalnciema kultūras namā

 29. janvārī no pulksten 10 – izbraukuma redzes pārbaude, briļļu pasūtīšana.

Lielplatonē

 27. janvārī pulksten 18 – jauniešu deju kolektīvi sadraudzības koncerts
«Ziemas vidū». Koncertā piedalās: Bauskas novada jauniešu deju koletīvs
«Code», Jelgavas tehnikuma jauniešu deju kolektīvs un Lielplatones jauniešu
deju kolektīvs «Audzis». Ieeja – bez maksas (Lielplatones t/n).
 31. janvārī pulksten 17 – lai kopīgi veidotu interesantāku savu ikdienu,
uz pirmo tikšanos Lielplatones muižā tiek aicinātas jaunās māmiņas. Sīkāka
informācija mūžizglītības speciāliste Baiba, tālr.20302401.
 9. februārī no pulksten 21 līdz 2 – Valentīndienas balle «Ak, mana nevaldāmā sirds…». Par mūziku rūpēsies grupa «Dvinskas muzikanti». Ieeja – no
18 gadu vecuma ballei piemērotos apavos un atbilstošā apģērbā. Savlaicīga
galdiņu rezervācija pa tālurni 26827971. Ieejas maksa – € 3 (Lielplatones t/n).

Līvbērzes bibliotēkā

 Janvārī – tematiskās izstādes: «Šaipus un viņpus barikādēm», «Ar krāsu rotu
rotā Latvija», «Mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods» (Rūdolfam
Blaumanim – 155).

Platonē

 Aicina pieteikties seniorus, kuri vēlas piedalīties peldēšanas nodarbībās
Jelgavā trešdienās no pulksten 10. Informācija pa tālruni 26547117 (Rasma).
 20. janvārī pulksten 14 – Latgales lauku labumu tirdziņš no Ontana i Annes
sātys Baltinavā (Lielvircavas k/n).
 20. janvārī pulksten 16 – Zemgales novada senioru apvienību gadskārtējā
tikšanās «Sunīts Gailim pēdas dzina». Piedalās kolektīvi no Džūkstes, Slampes,
Jaunpils, Tukuma, Engures, Auces, Dobeles, Zebrenes, Bikstiem, Vītiņiem,
Kaķeniekiem (Lielvircavas k/n).
 21. janvārī pulksten 14 – mākslinieku Atvara Sirmā un Dinas Bitēnas-Sirmās
koncerts «Epifānijas laikā». Pulksten 15 – dievkalpojums (Lielvircavas baznīcā).
 Līdz 28. februārim – Platones pagasta iedzīvotāju rokdarbu izstāde «Es
pūriņu piedarīju» (Platones bibliotēkā).
 26. janvārī pulksten 14.30 – pasākums skolēniem «Iepazīsim Platoni»
(Platones bibliotēkā).
 13. februārī pulksten 15.30 – izglītojoša un radoša nodarbība «Par draudzību un mīlestību» (Platones bibliotēkā).

Sesavā

 Līdz 20. janvārim – Andas Buškevicas gleznu izstāde (Sesavas bibliotēkā).
 20. janvārī pulksten 11 – Valentīndienas kartīšu darināšana (Bērvircavas t/n).
 23. janvārī pulksten 18 – dekupāžas nodarbība (Bērvircavas t/n).
 10. februārī pulksten 21 – mīlestības balle ar duetu «Inga un Normunds»
no Latgales. Ieejas maksa – € 4. Lūgums galdiņu pieteikt līdz 8. februārim pa
tālruni 27234231 (Sandra Z.), 29768725 (Rita) (Bērvircavas t/n).
 Līdz 15. februārim – Irēnas Nikkinenas foto personālizstāde (Bērvircavas t/n).
 Līdz 15. februārim – Ilzes Zeimules-Stepanovas gleznu izstāde «Sākums»
(Bērvircavas t/n).
 27. janvārī pulksten 11 – Bērnu rīts bibliotēkā: nodarbība bērniem no 3 līdz
6 gadiem kopā ar vecākiem. Kopā lasīsim grāmatas, būs radošā nodarbība
(Sesavas bibliotēkā).

Svētē

 21. janvārī pulksten 14 – Zaļenieku amatierteātra izrāde: A.Eglītis «Kazanovas mētelis», režisore – L.Ņefedova. Ieeja – 1 € (Jēkabnieku k/n).
 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

 25. janvārī pulksten 12.30 – Zaļā pēcpusdiena: tikšanās ar Ķemeru Nacionālā parka darbiniekiem (Tīreļu bibliotēkā).
 3. februārī no pulksten 12 līdz 13.20 – cirka izrāde (Lietuva). Ieeja –
5 € (IKSC «Avoti»).

Vilcē

 27. janvārī pulksten 17 – populārās mūzikas koncerts «Visādas mājas».
Ieeja – 2 € (Vilces t/n).
 3. februārī pulksten 15 – Zaļenieku amatierteātra izrāde: A.Eglītis «Kazanovas mētelis», režisore – L.Ņefedova. Ieeja – bez maksas (Vilces t/n).
 10. februārī pulksten 11 – Valentīndienas noskaņās radošā darbnīca «Stikla
pudeļu apgleznošana un dekorēšana». Darbnīcu vadīs Ilze Burenkova. Ieeja
– bez maksas (Ķīves bibliotēkā).

Vircavā

 No 15. janvāra – Raimonda Līcīša gleznu izstāde «Klejojumi daudzdimensiju
pasaulē» (Vircavas t/n).
 27. janvārī pulksten 19 – Goda teātris piedāvā: Rasa Bugavičute,
Dž.Dž.Džilindžers «Bļitka». Lomās: Kaspars Gods, Egons Dombrovskis. Ieeja
– 5 €. Biļešu iepriekšpārdošana – tautas namā darbadienās no pulksten 9
līdz 13 (Vircavas t/n).

Zaļeniekos

 No 12. janvāra – Ēvalda Ābeles piemiņas izstāde (Zaļenieku k/n Mazajā
zālē).
 Apskatāma plaša novadpētniecības izstāde «Ūziņu piensaimnieku biedrībai – 105». Tajā aplūkojami arī daudzi oriģinālie biedrības dokumenti (Ūziņu
bibliotēkā).
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FOTO: 10. februārī ikviens aicināts uz Staļģeni, kur notiks tradicionālais ziemas sadancis. Tajā
tiksies visi novada tautas deju kolektīvi un draugi, priecējot ar dejām no vasarā gaidāmo Deju
svētku lieluzveduma «Māras zeme».
Foto: no pašvaldības arhīva

10. februārī pulksten 17
Staļģenes sporta hallē uz
tradicionālo ziemas sadanci aicina Jelgavas novada
tautas deju kolektīvi. Šogad
sadancis īpašs ar to, ka ir
viens no Latvijas simtgadei
veltītā festivāla «Latvijas
goda aplis» pasākumiem
– tajā tiks cildināti novada
ļaudis, kuri paralēli saviem
ikdienas darbiem atrod laiku un iespēju dot ieguldījumu arī nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanā
caur tautas deju.
Festivāla «Latvijas goda aplis» laikā
iedzīvotāji visa gada garumā katru
nedēļas nogali aicināti viesoties citā
novadā vai pilsētā, baudot kādu pasākumu, tādējādi iepazīstot vietējas nozīmes
kultūrvēsturiskus faktus, notikumus,
vietas un personības. «Goda apļa» pamatprincips – Latvijas tradīciju un novadu kultūras daudzveidības godināšana.

««Latvijas goda apļa» dalībnieki –
novadi un pilsētas – aicināti piedāvāt
kādu savam novadam raksturīgu pasākumu. Jelgavas novads 10. februārī
visus aicina uz ziemas sadanci Staļģenē.
«Goda aplī» katrā novadā notiks godināšana. Mēs izvēlējāmies izcelt cilvēkus,
tāpēc šoreiz pasākuma laikā cildināsim
uzņēmējus, zemniekus, sabiedriskos
darbiniekus, ģimenes, kuras savu brīvo
laiku piepilda radoši – dejo tautas
dejas, tādējādi rūpējoties par latvisko
tradīciju saglabāšanu. Jelgavas novada
amatiermākslas kolektīvos šādu cilvēku
ir daudz,» stāsta pasākuma režisore
Dace Vilne, uzsverot: Latvijas valsts
simtgadi gaidot, iepazīsim un no jauna
pārliecināsimies, cik mūsu cilvēki ir
aktīvi un radoši.
Plānots, ka ziemas sadancī Staļģenes
sporta hallē piedalīsies visi Jelgavas
novada jauniešu, vidējās paaudzes un
senioru deju kolektīvi. Jelgavas novada
tautas deju kolektīvu virsvadītāja Ieva
Karele stāsta, ka Staļģenē šajā dienā
būs mazie deju svētki. «Šīs vasaras

nozīmīgākais notikums, protams, ir
Dziesmu un deju svētki. Staļģenē mūsu
dejotāji izdejos lielā svētku deju uzveduma «Māras zeme» repertuāru,» stāsta
I.Karele, piebilstot, ka nesen vidējās
paaudzes un senioru deju kolektīvi
apguvuši dejas, kuras svētku uzvedumā
vienlaicīgi uz laukuma būs jādejo kopā
ar bērniem un jauniešiem. Ļaujot skatītājiem kaut nedaudz sajusties kā lielajos
Deju svētkos, uz sadanci uzaicināti arī
Jelgavas pilsētas bērnu un jauniešu deju
kolektīvi – bērnu un jauniešu centra
«Junda» tautas deju kolektīvi, «Vēja zirdziņa» dejotāji, jauniešu deju kolektīvs
«Skalbe», kas piedalīsies kopējā uzvedumā. «Katru gadu kolektīviem pievienojas kāds jauns dalībnieks – kāds, kurš
ne reizi nav bijis Deju svētkos, tāpēc šādi
lieli koncerti novadā, kur vienlaicīgi uz
laukuma dejo vairāki kolektīvi, viņiem
ir labs treniņš, lai smeltos pieredzi.
Savukārt skatītājiem kaut nedaudz būs
iespēja sajust lielo svētku garšu,» stāsta
I.Karele, aicinot uz sadanci Staļģenē.
Ieeja koncertā – bez maksas.

Sešgadniekam Artūram Vinteram
veiksmīga debija mini motokrosā
Elejnieks sešgadīgais Artūrs
Vinters, motosportista Jāņa
Vintera dēls, veiksmīgi debitējis mini motokrosā – viņš
kļuvis par 2017. gada Latvijas čempionu mini motokrosā jaunākajā grupā, kā arī
ieguvis Mārupes kausu. Jāpiebilst, ka arī Artūra māsa
Sāra sākusi nodarboties ar
motosportu un pērn piedalījusies sacensībās, tostarp
Latvijā pirmajā motokrosā
dāmām. «Nezinu, vai bērni
iet manās pēdās, taču interese par motosportu viņiem
ir, ir arī vēlme darboties, tāpēc jādod iespēja. Protams,
es kā tētis esmu lepns,» saka
motosportists J.Vinters.
Mini motokross ir sacensības bērniem un jauniešiem vecumā no 4 līdz
15 gadiem saīsinātā un atvieglotā trasē,
kur sportisti tiek dalīti pēc vecuma un
meistarības. Artūrs, kurš šobrīd mācās
Elejas pirmsskolas grupā, mini moto
krosa sacensībās 2017. gadā sevi pieteica
pirmo reizi. «Dēls ar mazo mocīti sāka
braukt četru gadu vecumā, bet pērn
pavasarī nolēmām startēt sacensībās.
Šobrīd viņš motosportam pievērsies
pavisam nopietni – cik nu tas sešu gadu
vecumā iespējams – un trenējas aizvien
cītīgāk,» stāsta tētis, piebilstot, ka 2017.
gada sezonā Artūrs startēja mini moto
krosa jaunākajā grupā MX50 «Rūķīši»,
kurā brauc 3–5 gadus veci bērni. Artūrs
startēja ar 50 kubikcentimetru motociklu, kuram ir 12 zirgspēki. «Tas ir ļoti
jaudīgs tik maza izmēra motociklam,»
piebilst J.Vinters.
Šogad Artūram jau būs jāstartē MX50

FOTO: Elejnieks
sešus gadus vecais Artūrs Vinters
kļuvis par 2017.
gada Latvijas
čempionu mini
motokrosā jaunākajā grupā.
Foto: no ģimenes
personīgā arhīva
jaunākajā grupā, kur sacenšas 5–7 gadus
veci braucēji. Artūra tētis stāsta, ka puika
nedēļā aizvada vairākus treniņus Mār
upes auto un moto kluba «Bieriņi» trasē
Jaunmārupē, tāpat treniņi notiek citviet
Latvijā, piemēram, Tukumā, Jaunolainē. «Domāju, ka Artūra panākumos
lielākais nopelns ir viņa trenerim kluba
«Bieriņi» vadītājam Aivaram Ābolam,»
atzīst sportista tētis, nenoliedzot, ka arī
pats iesaistās ar padomu, taču uzsver:
«Es neko neuzspiežu. Ja divi cilvēki mēģina kaut ko iemācīt, tā mazajam ir ļoti
liela emocionāla slodze, tāpēc uzticamies
trenerim. Es vairāk esmu šoferis.»
J.Vinters stāsta, ka savā pirmajā sacensību sezonā Artūrs guvis arī nopietnu
traumu, kas neļāva piedalīties pilnīgi
visos sacensību posmos. «Zinot to, ka šogad būs jāstartē citā grupā, Artūrs vienās
sacensībās gribēja izmēģināt spēkus ar
lielākiem puišiem. Šajā grupā sportistu ir
vairāk, līdz ar to arī lielāka burzma. Pēc
masu starta mazās pieredzes dēļ Artūrs
nokrita. Nākamais braucējs pārbrauca
pāri viņa rokai, kā rezultātā tika lauzts
elkonis. Tagad trauma sadziedēta un dēls
turpina trenēties,» stāsta tētis. Artūrs šobrīd jau nopietni gatavojas jaunajai mini
motokrosa sezonai, kas sāksies pavasarī.
Ja «Rūķīšu» grupā par uzvarām sezonā

cīnījās 12 sportisti, nākamajā grupā konkurence būs krietni nopietnāka – vairāk
nekā 20 sportistu. «Būs krietni sportiskāk, viennozīmīgi – grūtāk, arī bīstamāk
un ātrāk,» tā motosportists.
Ar motosportu aizrāvusies arī Artūra
māsa Sāra, kura mācās Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas 12. klasē un 31. decembrī
svinēja pilngadību. «Sāra cenšas, cik
var. Jāsaprot, ka primāri šobrīd viņai ir
absolvēt skolu, kā arī viņa vēl mācās Bērnu un jauniešu mūzikas kluba Rokskolā.
Cik laiks atļauj, viņa trenējas,» stāsta
J.Vinters. Sāra aizvadītajā sezonā piedalījusies vienas dienas enduro sprintā,
«Cross Country» enduro sacensībās,
kas viņai kā meitenei bijušas ļoti grūtas.
«Sprintā bija jāveic divi lieli apļi, kur viens
ir nepilni 70 kilometri. Trase bija ļoti
salijusi, līdz ar to dubļaina. Arī «Cross
Country» bija dubļainas sacensības, un
iesācējam šādos apstākļos ir ļoti grūti.
Šosezon Sāra mēģinās startēt ar vieglāku motociklu, redzēsim, kā būs,» stāsta
J.Vinters. Jāpiebilst, ka Sāra 2017. gada
septembrī piedalījās arī pirmajā Latvijas
čempionātā dāmām, kurā ieguva 6. vietu.
J.Vinters piebilst, ka arī jaunākais dēls
divgadnieks Roberts, kopā ar brāli un
tēti braucot uz treniņiem, jau norāda uz
Artūra formu un sauc: «Mans, mans!»

