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Ūdens
analīzes
Platonē
apliecina:
to var lietot
uzturā
Pirms Līgo svētkiem,
22. jūnijā, SIA «Jelgavas novada KU»
(JNKU) beidzot izdevās Platonē atjaunot
ūdensapgādi – jaunā
urbuma izstrādes
darbi noslēdzās 21.
jūnijā ar pietiekamu
nepieciešamo ūdens
apjomu 120 metru
dziļumā. Pēc urbuma
skalošanas darbiem
ūdensapgāde tika
atjaunota.
Lai gan ūdens sistēmā bija
atjaunots un teorētiski to varēja
sākt lietot arī uzturā, uzņēmums
pagājušās nedēļas sākumā tomēr aicināja iedzīvotājus sagaidīt ūdens testēšanas rezultātus.
JNKU speciālisti piegādāto
ūdeni jau sākotnēji bija testējuši un atzinuši par labu,
taču pilnīgai drošībai aicināja
iedzīvotājus sagaidīt Veselības
inspekcijas veikto analīžu rezultātus.
Kā skaidro JNKU vadītāja
Antra Alksne, vēl pagājušajā
nedēļā uzņēmums veica ūdensvada dezinfekciju un filtru
nomaiņu. Pēc tam Veselības
inspekcija ņēma ūdens paraugus analīzēm. Nedēļas izskaņā
saņemtie analīžu rezultāti apliecina, ka dzeramo ūdeni Platonē
droši drīkst lietot uzturā.
Ņemot vērā ģeoloģisko situāciju, dziļurbuma darbi Platonē
kopumā aizņēma trīs nedēļas.
Šajā laikā iedzīvotāji tika nodrošināti ar dzeramo ūdeni, to pievedot mucās no kaimiņu pagastiem. Paralēli dzeramā ūdens
nodrošināšanai uzņēmums
ūdeni lielos apjomos sapildīja
arī ūdenstorņa rezervuāros. Tas
ievērojami atviegloja iedzīvotāju ikdienu, nodrošinot iespēju
nomazgāties, lietot veļasmašīnu
un izmantot tehnisko ūdeni
sanitārajos mezglos.
Jāatgādina, ka Platones ciemā 31. maija vakarā tika pārtraukta dzeramā ūdens piegāde,
sabrūkot dziļurbumam, līdz ar
to JNKU nācās uzsākt jauna
dziļurbuma ierīkošanu. Sabrukušais dziļurbums bija izveidots
1972. gadā, un jau sākotnēji bija
skaidrs, ka pilnīgai situācijas atrisināšanai nepieciešams jauns
dziļurbums.

Pašvaldība solidarizējas
ar zemniekiem
Jelgavas novada dome
20. jūnija ārkārtas
sēdē izskatīja lēmumprojektu, kas, atsaucoties uz lauksaimnieku un zemnieku
saimniecību parakstītu
iesniegumu, Ministru kabinetam (MK)
pieprasīja izsludināt
ārkārtas stāvokli lauksaimniecībā Jelgavas
novada administratīvajā teritorijā saistībā
ar sējumiem un ražai
nodarīto postu ilgstošā
sausuma dēļ.
Ar vienbalsīgu – visu 13 klātesošo deputātu – balsojumu
Jelgavas novada dome lēmumprojektu atbalstīja. Lēmumā tiek
pieprasīts MK uzlikt par pienākumu Zemkopības ministrijai
(ZM) izstrādāt kompensācijas
mehānismus lauksaimniekiem
nodarīto zaudējumu kompensēšanai, kā arī rast iespēju noteikt atvieglotus un savlaicīgus
nosacījumus agrākai platību
maksājumu izmaksāšanai un
dīzeļdegvielas noteiktās akcīzes
nodokļa atcelšanai.
Jelgavas novada lauksaimnieki savā iesniegumā minējuši, ka
labības prognozējamais ražas
kritums ir paredzams 50 procentu apmērā, turklāt, ņemot vērā
faktu, ka lopbarība nav sagatavota pietiekamā daudzumā, paredzams, ka lauksaimniekiem būs
grūtības nokārtot kredītsaistības.
Domei adresētajā iesniegumā
zemnieki kā atbalstošus pasākumus citu starpā lūdz izvērtēt
iespējas kredītiestādēm pārcelt
pamatsummas maksājumus,
ļaut lauzt saražotās produkcijas
piegādes līgumus, Lauku atbalsta dienestam (LAD) pārskatīt
projektu sasniedzamos mērķus,
samazināt nekustamā īpašuma
nodokli. Tiesa, minētie lūgumi
galvenokārt ir valsts kompetences atbalsts.
Jāpiebilst, ka ar ārkārtas situā-

FOTO: Nelielas piemājas saimniecības
īpašnieks saka, ka atzīst dažiem trušiem
sienu sazārdort izdevies, bet zāle pļauta
pirms mēneša un jauna šajā laikā sausuma dēļ tā arī nav izaugusi. Taču, vērojot
blakus esošo lielā zemnieka labības lauku,
viņš spriež, ka tur raža būs knapa – visu
jūliju labībai vēl būtu jābriest, bet tā jau
jūnija beigās sāka dzeltēt no sausuma.
cijas izsludināšanu lauksaimniecībā MK aicināja nevilcināties
arī Latvijas Pašvaldību savienība,
kas jau 19. jūnijā vērsās ZM ar
lūgumu pēc iespējas drīzāk iesaistīties jautājumā par ārkārtas
situācijas izsludināšanu dažos
novados ilgstošā sausuma dēļ.
Tāpat, līdzīgi kā Jelgavas novada
pašvaldība, šādu aicinājumu
valdībā iesniegušas arī 33 citas
Latvijas pašvaldības.
Kā informē Jelgavas novada
pašvaldībā, no kopējā uzņēmumu apjoma mūsu novadā 36
procenti ir zemnieku saimniecības. Skaitliski tas aptver teju 900
aktīvas zemnieku saimniecības,
kas nodarbojas ar piensaimniecību, lopkopību, dārzeņu
un augļu audzēšanu, kā arī
graudkopību. Jelgavas novads
jau vēsturiski aptver lielākos
graudkopjus, nodrošinot apjomā
lielu produkcijas noieta tirgu.
Turklāt Jelgavas novadā ir gan

neiespējama augu veģetācija. No
sausuma cietušas lopkopības,
graudkopības, augļkopības un
dārzeņkopības saimniecības.
Nedaudz labvēlīgāka situācija ir
tajās graudkopības saimniecībās,
kurās 2017. gada rudenī izdevās
iesēt ziemājus un tie neizslīka.
Krīzes vadības padomes lēmums lauksaimniekiem, kuru
sadarbības līgumos būs paredzētas atkāpes saistību izpildē
saistībā ar nepārvaramas varas
vai force majeure apstākļiem,
atvieglos šīs nepārvaramās varas vai force majeure apstākļu
iestāšanos pamatošanu. Tāpat
arī iestādes, kuras administrē
un kontrolē, kā lauksaimnieki
ievieš valsts un ES atbalsta pasākumus, ņems vērā situāciju un
lauksaimniekiem nepiemēros
soda sankcijas.
ZM precizē, ka saistībā ar ES
fondu atbalsta maksājumiem un
Lauku attīstības programmas

(LAP) atbalstītajiem projektiem
ir iespējamas atkāpes nosacījumu izpildē, nepiemērojot sankcijas un atbalsta samazināšanu
vai tā atmaksu. «Tādējādi, ja ES
fondu atbalsta līdzekļu saņēmēji
un LAP projektu realizētāji ilgstošā sausuma izraisīto seku dēļ
šobrīd nevar sasniegt izvirzītās
ES prasības, LAD soda sankcijas
viņiem nepiemēros. Tā kā sausums ilgstoši valda visā Latvijas
teritorijā, lauksaimniekiem ar
individuāliem iesniegumiem
LAD nav jāvēršas. Ministrija sekos līdzi situācijai laukos,
konsultējoties ar Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra
ekspertiem un lauksaimniekiem,
lai apzinātu un vērtētu sausuma
ietekmi lauksaimniecībā,» uzsver
ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dagnija
Muceniece.
JNZ

Zaļenieku Komerciālā un amatniecības vidusskola gaida jaunus audzēkņus

«Pagājušajā nedēļā vidusskolas absolventi
saņēma centralizēto eksāmenu sertifikātus,
tāpēc no šīs nedēļas gaidām jauniešus, kuri
pēc vidusskolas beigšanas vēlas apgūt profesiju. Savukārt pamatskolas absolventi jau iepriekšējās nedēļās sāka iesniegt dokumentus
izglītības turpināšanai mūsu skolā. Viņi lielāko
interesi pagaidām izrādījuši par iespēju pie
mums iegūt restauratora asistenta kvalifikāciJNZ ju,» stāsta Zaļenieku Komerciālās un amatniecības vidusskolas direktore Lilita Leoho.
Pašvaldības aicinājums
Zaļenieku Komerciālajā
2018./2019. mācību gadā
zemju īpašniekiem vai
un amatniecības vidusskolā skola aicina gan audzēkņus
valdītājiem

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 turpmākiem 12 gadiem
un rakstīt Jelgavas novada pašvaldībai
iesniegumu par plānoto darbību.

lielas zemnieku saimniecības,
kas katra apsaimnieko vairāk
nekā 1000 hektāru, gan mazie
zemnieki, kas ar graudaugu un
kultūraugu audzēšanu apsaimnieko pārsimts hektāru.
Jau tajā pašā dienā reaģēja
arī ZM, Krīzes vadības padomei
iesniedzot apkopojumu par saņemto informāciju no vairākām
pašvaldībām un lauksaimnieku
organizācijām par nepieciešamību izsludināt ārkārtas situāciju saistībā ar ilgstošā sausuma
ietekmi uz lauksaimniecību.
Krīzes vadības padome pagājušajā nedēļā nolēma, ka saskaņā
ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumu
pavasara ilgstošā sausuma izraisītās sekas lauksaimniecībā visā
Latvijas teritorijā ir definējamas
kā valsts mēroga dabas katastrofa. Ņemot vērā apstākļus, ka
Latvijā ilgstoši nav bijis lietus,
ir apgrūtināta un vietām pat

audzēkņu uzņemšana turpināsies līdz 17. augustam – dokumentus skolā var iesniegt
katru darba dienu: no pirmdienas līdz ceturtdienai to
iespējams izdarīt no pulksten
8.30 līdz 15, bet piektdienās –
no pulksten 8.30 līdz 12.

pēc pamatskolas beigšanas,
gan vidusskolas absolventus.
Ar pamatskolas izglītību skolā var iegūt restauratora asistenta kvalifikāciju (mācību
ilgums – 4 gadi, iegūstamais
izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo

izglītību); automehāniķa kvalifikāciju (mācību ilgums – 4
gadi, iegūstamais izglītības
dokuments – diploms par
profesionālo vidējo izglītību);
pavāra kvalifikāciju (mācību
ilgums – 3 gadi, iegūstamais
izglītības dokuments – atestāts par arodizglītību); mūrnieka kvalifikāciju (mācību
ilgums – 1 gads, iegūstamais
izglītības dokuments – profesionālās kvalifikācijas apliecība). Savukārt pēc vidusskolas
absolvēšanas skolā var turpināt mācības, lai iegūtu klientu
apkalpošanas speciālista kvalifikāciju (mācību ilgums – 1,5
gadi, iegūstamais izglītības
dokuments – diploms par
profesionālo vidējo izglītību)
un augkopības tehniķa kvali-

fikāciju (mācību ilgums – 1,5
gadi, iegūstamais izglītības
dokuments – diploms par
profesionālo vidējo izglītību).
Kā uzsver skolas direktore,
visas izglītības programmas
ir akreditētas un audzēkņiem
profesijas ieguve ir bez maksas. Uzņemšana notiek bez
iestājpārbaudījumiem un bez
vecuma ierobežojuma. Ja ir
vēlēšanās, skolas neklātienes
klasēs var iegūt vispārējo vidējo
izglītību. Tāpat skola piedāvā
dienesta viesnīcu, ēdnīcu, darbojas sporta un pašdarbības
pulciņi. Sekmīgi mācoties, audzēkņiem ir iespēja saņemt arī
stipendiju no 10 līdz 150 eiro.
Lai iestātos Zaļenieku
Komerciālajā un amatniecības vidusskolā, uzrādot

pasi vai dzimšanas apliecību,
jāiesniedz šādi dokumenti:
iesniegums Zaļenieku Komerciālās un amatniecības
vidusskolas direktorei, kurā
norādīta izvēlētā profesionālās izglītības programma
un iegūstamā kvalifikācija;
pamatizglītību, arodizglītību, vidējo vispārējo izglītību
vai citu iepriekšējo izglītību
apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot dokumenta
oriģinālu); medicīniskā izziņa
Nr.026/u vai Nr.027/u; viena
fotogrāfija (3x4 cm).
Sīkāku informāciju par
uzņemšanu skolā var iegūt pa
tālruni 63074250, 22043531,
29433918.
JNZ
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FESTIVĀLS

Gara un ķermeņa
labsajūtu veicinās,
izzinot latvisko dzīvesziņu
«Cilvēkus šajā festivālā uzrunā esības brīvība – iespēja atrast tēmas, kas interesē, un izzināt tās tuvāk. Tas
ir baudījums garam un dvēselei! Gadu gaitā festivāls
ir kļuvis par saliedēšanās pasākumu – tā ir platforma,
kur satiekas cilvēki, kuri interesējas par latvju pirti
un latvisko dzīvesziņu, personīgo un ģimenes veselību. Tādēļ aicinām ikvienu festivālā ierasties, ņemot
līdzi savu pirts dvieli vai kleitu, iepazīties ar speciālistiem un saprast, kurš meistars uzrunā. Domāju – nav
labākas vietas, kur atrast savu pirtnieku,» par Latvju
pirts un veselības festivālu, kas no 27. līdz 29. jūlijam notiks Glūdas pagasta Nākotnē, stāsta biedrības
«Latvju pirts un spa asociācija» valdes locekle Aija
Stepanova. Arī šogad festivāls trīs dienu laikā sniegs
iespēju tuvāk izzināt sevi, apmeklēt tematiskās lekcijas, vērot pirts un veselības speciālistu meistarklases,
izbaudīt pirtis, masāžas un muzikālo programmu, kā
arī piedalīties citās izzinošās aktivitātēs un rituālos visai ģimenei. Tradicionāli ķermeņa un gara labsajūtas
festivāls, ko organizē asociācija sadarbībā ar Jelgavas
novada pašvaldību, domubiedrus pulcēs Nākotnes
ciemā – teritorijā ap ciema centrālo ūdenstilpi.
Šogad visas trīs festivāla dienas
būs veltītas tēmai «Veselīgs dzīvesveids». «Mūsu labsajūtu ietekmē
gan tas, ko mēs ikdienā ēdam,
gan tas, kādām vibrācijām sevi
pakļaujam, kādas domas domājam
un daudzi citi faktori, tādēļ šāgada
festivāla tēma ir attiecināma kā uz
mūsu garīgo, tā fizisko veselību.
Cilvēks ir vesels vien tad, kad ir
līdzsvarā un saskaņā ar sevi,» vērtē A.Stepanova. Viņa norāda, ka
festivāla gaitā papildus lekcijām,
meistarklasēm un komunikācijai
ar pirtniekiem ikviens varēs vairāk
izprast sevi, savas garīgās attīstības
ceļus, iespējams, gūt ierosmi kādu
personīgās pilnveides kursu apmeklējumam, jo festivāla mērķis ir ne
vien iepazīstināt ar latvju pirti un
veselīgu dzīvesveidu, bet arī vērst
cilvēku uzmanību uz sevis izpratni,
kas ir viens no latviskās dzīvesziņas
pamatiem. «Latvju pirts un veselības
festivāls ir tikšanās un pieredzes
apmaiņas vieta gan jomas profesionāļiem, gan arī iespēja ikvienam
interesentam ielūkoties pirtnieka
ikdienā – aprunāties ar meistariem,
vērot viņus darbībā. Tas bieži vien
paliek aiz pirts sienām, un cilvēkiem
pirms pirts rituāla apmeklējuma
nav iespējas izzināt, kā tas notiks,»
skaidro Latvju pirts un spa asociācijas vadītāja.
Jāpiebilst, ka arī šogad, pateicoties Jelgavas novada pašvaldības
atbalstam, dalība festivālā – lekciju,
meistarklašu, radošo darbnīcu, koncertu un balles apmeklējums – būs
bez maksas, taču par simbolisku
samaksu festivāla apmeklētājiem
būs iespēja izbaudīt individuālus

pirts rituālus un dažādas masāžas.
Savukārt pirtnieki, masieri un citi
veselības uzturēšanas pakalpojumu
sniedzēji un praktiķi, kā arī vietējie
ražotāji, mājražotāji un amatnieki
dalībai festivālā vēl var pieteikties
līdz 20. jūlijam, aizpildot pieteikuma
anketu, kas atrodama mājaslapā
www.lpsa.lv, sadaļā «Festivāls Zemgalē», kā arī «Facebook» lapā «Pirts
festivāls».

savai iekšējai pasaulei,» stāsta
«Latvju pirts un spa asociācijas»
valdes loceklis Igors Stepanovs,
papildinot, ka šāda noskaņošanās
palīdz pārvarēt barjeru un bailes
no uguns. «Šādi rituāli ir ne vien
nozīmīgi veselības uzlabošanai,
bet arī veicina pašapziņas celšanos
un prieku par savu varēšanu. Man
ir nākuši klāt cilvēki un teikuši, ka
agrāk jutušies kā pelēkās peles, bet
pēc uguns attīrīšanās rituāla kļuvuši
daudz pašpārliecinātāki, un tas ir
ļoti būtiski,» vērtē I.Stepanovs.
Viņš skaidro, ka pirmais festivāla
vakars būtībā būs veltīts personības
izzināšanai, savām izjūtām skaņu
vibrāciju pasaulē. «Mūsdienās ir
mainījies laika ritējums, saziņa
pamatā notiek telefonos un datoros
jeb «pa vadiem» bez trešās komponentes – ceļa – klātbūtnes. Ziņa
tiešā veidā nonāk pie adresāta – bez
pastnieka vai kuģa starpniecības,
kā tas bija agrāk, kad bija jāmeklē
cilvēks, lai satiktos un sazvanītos.
Savukārt šādi rituāli mums palīdz
vairāk būt ar sevi – tas ir svarīgi
ikviena cilvēka garīgai veselībai,»
skaidro I.Stepanovs.

Meistarību demonstrēs
stikla pirtī

Sestdien un svētdien festivāls apmeklētājiem būs atvērts no pulksten
Festivāla ieskaņā –
9, un rīta cēlienā dalībnieki aicināti
meditatīva gaisotne
piedalīties kopīgās vingrošanas
Festivāls piektdienas vakarā sesijās. «Tā būs gan stiepšanās,
iesāksies meditatīvā noskaņā. No gan arī dejas un cita veida nodarpulksten 17, kad pasākums vērs bības, kas būs saistošas cilvēkiem,
durvis apmeklēkuriem interesē
tājiem, festivāla
veselīgs un aktīvs
«Cilvēks ir vesels
teritorijā varēs
dzīvesveids,» vērbaudīt skaņas un vien tad, kad ir līdz- tē A.Stepanova.
vibrācijas semiSavukārt no pulksvarā un saskaņā
nārus un meissten 12 uz festivāar sevi,» vērtē bied- la lielās skatuves
tardarbnīcas. Bet
vakara turpinānotiks izglītojošas
rības «Latvju pirts
jumā apmeklēlekcijas par uztuun spa asociācija» ru, psiholoģiju,
tāji būs aicināti
piedalīties uguns
vērtīgiem augiem,
valdes locekle
attīrīšanās ritukā arī par mājas
Aija Stepanova.
ālā ar uguns tukopšanu un laika
neļiem un ogļu
plānošanu. «Šomīšanu. «Uguns ir jaudīgākā at- gad runāsim arī par to, kā veselīgu
tīrīšanas metode, kāda mums dzīvesveidu ienest vidē, kas mūs
tradicionāli ir bijusi. Uguns mūs aptver, kā samazināt plastmasas
attīra, transformē un bagātina,» patēriņu ikdienā, kā arī diskutēsim
skaidro A.Stepanova. «Uzsākot par citām nozīmīgām tēmām,» nouguns rituālu, mēs vienmēr ņemam rāda biedrības «Latvju pirts un spa
vērā noteiktus dabas faktorus, asociācija» pārstāve.
kā arī visa vakara programma ir
Sestdiena būs veltīta tēmām par
veidota ap vibrācijām un skaņu, veselīgu uzturu un garīgo veselību,
lai palīdzētu festivāla apmeklētā- savukārt svētdien festivālā vairāk
jiem atbrīvoties, sinhronizēties ar tiks runāts par fizisko veselību –
uguni un katram pašam pievērsties šajā dienā paredzēts arī šaha tur-

nīrs un teātra spēles meistarklase,
kurā varēs piedalīties ikviens interesents. Līdztekus festivāla galvenajai skatuvei arī šogad Latvju pirts
un veselības festivāla apmeklētājus
pulcēs demonstrāciju jeb stikla
pirtiņa ar lielo stikla vitrīnu, kas
sniegs iespēju dienas gaitā vērot
pieredzējušu pirtnieku vizītkartes
jeb viņu prasmes darbībā, izzinot
dažādu pērienu tehnikas un rituālu
atšķirības, ko pirts rituālu laikā
veic konkrētais pirtnieks. Bet tuvāk
iepazīties ar pirtniekiem, iztaujāt
viņus un izbaudīt dažādus rituālus
varēs zonā, kur atradīsies pārējās
pirtis. «Šogad esam plānojuši atsevišķu zonu lietuviešu pirtniekiem,
kā arī ceram sagaidīt viesus no
citām kaimiņvalstīm. Bet paralēli
pašmāju un ārzemju pirtniekiem
festivālā darbosies arī labsajūtas un
veselības taka, kur savās zināšanās
un pieredzē dalīsies masieri, dziednieki, uztura, veselības un labsajūtas speciālisti,» stāsta A.Stepanova.
Savukārt vakaros festivāla dalībnieki varēs baudīt labu mūziku.
Piektdienas vakarā uz galvenās
skatuves ar meditatīvu programmu
«Ceļojums pie saknēm» uzstāsies
Kārlis Rudra Jirgens, bet sestdienas
vakarā Latvju pirts un veselības festivāla apmeklētāju dienu muzikāli
bagātinās sirsnīgi viegls latviskās
mūzikas koncerts operdziedātājas
Evitas Zālītes izpildījumā.

Bauda arī garšas
kārpiņām

Festivāla teritorijā darbosies
arī vietējo ražotāju, mājražotāju
un amatnieku tirdziņš, kurā varēs
iepazīt un iegādāties festivāla tematikai atbilstošu un pēc latviešu
receptūrām ražotu produkciju.
Tāpat, konsultējoties ar speciālistiem, interesentiem būs iespēja
izzināt tējas un kafijas baudīšanas
noslēpumus. «Šogad festivālā būs
iespēja apmeklēt Latvijas kafijas
grauzdētavas «Rocket Bean Roastery» studiju – tās pārstāvji stāstīs, kā
pareizi dzert kafiju. Savukārt tējas
meistari izglītos par to, kā pagatavot
un baudīt tēju,» norāda Latvju pirts
un spa asociācijas pārstāve.
Bet festivāla mazākie apmeklētāji latvju pirts rituālus un latvisko
dzīvesziņu varēs izzināt, piedaloties
pirts slotiņu siešanas meistarklasēs,
mācoties pļavā meklēt un atpazīt
zāļu tējas, klausoties pirts gariņu
stāstos un izbaudot citas saistošas
un izzinošas aktivitātes trīs dienu
garumā.

Trīs meistarības konkursi –
meistariem, jaunajiem
pirtniekiem un bērniem

Šogad līdztekus tradicionālajam
jauno pirtnieku konkursam «Nākotnes pirtnieks» festivāla gaitā notiks
vēl divi konkursi – konkurss pirts
meistariem un konkurss bērniem.
«Sadarbībā ar Latvijas Pirts savienību notiks Latvijas pirtnieku meistarības skate, kuras gaitā festivāla
apmeklētāji varēs vērot pieredzējušu
pirts profesionāļu paraugdemonstrējumus – tie notiks uz festivāla
otrās skatuves jeb stikla pirtiņā.
Savukārt bērni no 7 līdz 12 gadu
vecumam aicināti piedalīties bērnu
pirtnieku konkursā. Abi konkursi
notiks sestdienā,» stāsta A.Stepanova. Savukārt ikgadējais konkurss
«Nākotnes pirtnieks» tiks aizvadīts
festivāla noslēdzošajā dienā, 29.
jūlijā. Tradicionāli jauno pirtnieku
konkurss notiks divās daļās – 1. daļā
dalībnieki demonstrēs savas tehniskās prasmes, proti, sauso pērienu
un darbu ar ķermeni, un tas notiks
dienas pirmajā cēlienā. Bet pēcpusdienā katrs jaunais pirtnieks būs aicināts sniegt individuālu, saturīgu un
iedvesmojošu prezentāciju par sevi
jeb pirtnieka vizītkarti. Konkursa
dalībnieku paraugdemonstrējumus
un prezentācijas vērtēs žūrija, bet
festivāla apmeklētāji varēs noteikt
nominācijas «Skatītāju simpātija»
laureātu.
Jāatgādina, ka konkursā «Nākotnes pirtnieks» var piedalīties
jaunie pirtnieki, kuru darba stāžs
šajā jomā nepārsniedz trīs gadus.
Visiem trim konkursiem dalībnieki
var pieteikties līdz 25. jūlijam pa
e-pastu latvjupsa@gmail.com.

Atpūta pie dabas
trīs dienu garumā

Arī šogad ikvienam interesentam
būs iespēja bez maksas nakšņot telšu
pilsētiņā, kas atradīsies pie festivāla
norises teritorijas – pļavā otrpus
dīķim –, sniedzot iespēju pilnvērtīgi
izbaudīt festivāla programmu un
apmeklēt visus interesējošos pasākumus trīs dienu garumā. Vietu
telšu pilsētiņā var pieteikt līdz 25.
jūlijam pa e-pastu latvjupsa@gmail.
com – jānorāda cilvēku skaits un
informācija par automašīnu, jo tiem
festivāla apmeklētājiem, kuri plāno
nakšņot teltīs, paredzēta atsevišķa
autostāvvieta.
Jāpiebilst, ka ar pilnu festivāla
programmu varēs iepazīties nākamajā laikraksta «Jelgavas Novada
Ziņas» numurā.

ZIŅAS

Cūku mēri konstatē arī mājas
cūkām Valgundes pagastā
Āfrikas cūku mēris (ĀCM)
konstatēts arī piemājas
saimniecībā Jelgavas novada Valgundes pagastā.
Pārtikas un veterinārais
dienests (PVD) informē,
ka slimības dēļ likvidētas
11 mājas cūkas.
Kā uzsver PVD, saimniecībā
esošās cūkas nebija reģistrētas
Lauksaimniecības datu centrā, kā
arī saimniecībā nebija nodrošināti
biodrošības pasākumi – cūkas tika
turētas āra aplokos.
Šajā gadā šis Latvijā ir jau trešais ĀCM uzliesmojums mājas
cūkām. Iepriekšējie saslimšanas
gadījumi ar ĀCM bija 12. jūnijā,
kad slimību konstatēja Jelgavas
novada Jaunsvirlaukas pagastā, un
18. jūnijā Saldus novada Kursīšu
pagastā. Kopumā ĀCM dēļ šogad
jau iznīcinātas 193 mājas cūkas.
PVD atgādina – lai pasargātu
mājas cūkas no saslimšanas un neizbēgamas to likvidēšanas, stingri
jāievēro biodrošības pasākumi:
jānovērš tiešs un netiešs cūku kontakts ar savvaļas un klaiņojošiem
dzīvniekiem; nedrīkst pieļaut savvaļas putnu iekļūšanu cūku novietnēs
un barības uzglabāšanas vietās;
pastāvīgi jāapkaro grauzēji; nedrīkst

lietot tādus pakaišus, kuriem varētu
būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki;
cūkām nedrīkst izbarot zaļbarību
(arī pagalmos pļauto zāli), termiski neapstrādātus kartupeļus u.c.;
kopjot dzīvniekus, jāizmanto tikai
šim darbam paredzēts apģērbs un
apavi, kuri netiek valkāti ārpus
novietnes; pie ieejas novietnē jānodrošina apavu dezinfekcija, kā
arī novietnē jāveic regulāri tīrīšanas
un dezinfekcijas pasākumi, tāpat
rūpīgi jādezinficē fermas teritorijā
iebraucošie transportlīdzekļi; ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties
jāizsauc veterinārārsts.
Tieši biodrošības noteikumu
neievērošana ir galvenais iemesls,
kāpēc mājas cūkas saslimst ar
Āfrikas cūku mēri. Arī abi saslimšanas gadījumi mūsu novadā
notika tieši tāpēc, ka saimniecībās
nebija ievēroti biodrošības pasākumi. Pēdējā no tiem – Valgundes
pagasta saimniecībā – cūkas tika
turētas āra aplokos, lai gan tas ir
kategoriski aizliegts.
PVD cūku turētājus aicina būt
atbildīgiem un, ja tas vēl nav izdarīts, reģistrēt cūkas Lauksaimniecības datu centrā, kā arī rūpīgi
ievērot biodrošības noteikumus.
JNZ

Kapusvētki Jelgavas novada kapsētās
Saskaņā ar SIA «Jelgavas novada KU» organizētā iepirkuma par kapusvētku
rīkošanu Jelgavas novada kapsētās rezultātiem šogad kapusvētku pasākumu
vadīšana 44 Jelgavas novada kapsētās ir uzticēta biedrībai «Ilgtspējīgas
attīstības aģentūra».
Jāpiebilst, ka kapusvētki Glūdas un Jaunsvirlaukas pagasta kapos notika jau 1. jūlijā.
Kapsēta

Pagasts

Datums

Laiks

Vilciņu kapi

Elejas pagasts

29.07.2018.

12.00

Parka kapi

Elejas pagasts

29.07.2018.

13.00

Mūrnieku kapi

Elejas pagasts

29.07.2018.

14.00

Sproģu kapi

Elejas pagasts

29.07.2018.

15.00

Skroderu kapi

Elejas pagasts

29.07.2018.

16.00

Lielplatones kapi

Lielplatones pagasts

21.07.2018.

13.00

Sniķeru kapi

Lielplatones pagasts

21.07.2018.

14.00

Jaunciema kapi

Līvbērzes pagasts

29.07.2018.

16.00

Līvbērzes kapi

Līvbērzes pagasts

12.08.2018.

14.00

Pauču kapi

Platones pagasts

22.07.2018.

13.00

Lielvircavas kapi

Platones pagasts

12.08.2018.

14.00

Strupdeguņu kapi

Platones pagasts

26.08.2018.

12.00

Brakšķu kapi

Sesavas pagasts

25.08.2018.

12.00

Ežu kapi

Sesavas pagasts

25.08.2018.

13.00

Lielsesavas kapi

Sesavas pagasts

25.08.2018.

14.00

Ābeļu kapi

Sesavas pagasts

25.08.2018.

15.00

Svētes kapi

Svētes pagasts

28.07.2018

11.00

Kalnanšu kapi

Svētes pagasts

28.07.2018.

12.00

Peitiņu kapi

Valgundes pagasts

28.07.2018.

12.00

Braslas kapi

Valgundes pagasts

28.07.2018.

14.00

Puču kapi

Valgundes pagasts

28.07.2018.

15.30

Hercogu kapi

Valgundes pagasts

28.07.2018.

17.00

Jaunie kapi

Valgundes pagasts

29.07.2018.

13.00

Kalnciema kapi

Valgundes pagasts

29.07.2018.

14.30

Sila kapi

Vilces pagasts

11.08.2018.

12.00

Skambiņu kapi

Vilces pagasts

11.08.2018.

13.00

Vaiteņu kapi

Vilces pagasts

11.08.2018.

14.00

Vilces kapi

Vilces pagasts

11.08.2018.

15.00

Poķu kapi

Vircavas pagasts

22.07.2018.

14.00

Migaļas kapi

Vircavas pagasts

22.07.2018.

15.00

Jačūnas kapi

Vircavas pagasts

12.08.2018.

15.30

Ūziņu kapi

Zaļenieku pagasts

28.07.2018.

13.00

Zaļenieku kapi

Zaļenieku pagasts

28.07.2018.

14.00

Gauriņu kapi

Zaļenieku pagasts

28.07.2018.

15.00

Iespējams, tieši tev Kalnciema vidusskola piedāvā jauno mācību programmu
«Valsts aizsardzības mācība»,
kuru vari apgūt divu gadu laikā un iegūt tiesības turpināt mācības Latvijas Nacionālajā aizsardzības
akadēmijā bez iestājpārbaudījumiem.

Kalnciema vidusskolā ir teicami skolotāji ar individuālu pieeju, teicami iekārtota vide, moderna sporta halle, sporta
stadions ar āra trenažieriem, šautuve, kāpšanas siena – sniegtas iespējas, lai attīstītu tevi stipru un veselīgu.
Nepieciešamības gadījumā audzēkņiem pretimnākoši risinām jautājumus
saistībā ar transporta kompensāciju, dzīvesvietu, interesējoties pie
VAM instruktora Oskara Karla (tālr. 29671831) vai skolas direktores Ivitas Saldavas (tālr. 25636840).
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Muiža pielāgota cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām
Noslēdzies projekts «Abgunstes radošuma rezidences vides pielāgošana
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām», ko ar ES Eiropas
Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA)
«Leader» programmas
līdzfinansējumu un Jelgavas novada pašvaldības
atbalstu īstenoja biedrība
«Radošuma meka». Projekta norises gaitā – no
2017. gada aprīļa – Jelgavas novada Zaļenieku
pagasta Abgunstes muiža nu kļuvusi pieejama
visiem.
Projekta gaitā ir izbūvēta auto
stāvvieta, celiņš apkārt muižai, uzstādīts vertikālais pacēlājs no muižas
1. stāva uz cokolstāvu, iegādāts
mobilais pacēlājs, ierīkotas un aprīkotas labierīcības – tualete un duša
(tajā skaitā cilvēkiem ratiņkrēslā).
Tāpat muiža cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām tagad piedāvā radošām
un praktiskām nodarbēm īpaši piemērotus darbarīkus un aparatūru,
piemēram, šūšanas un izšūšanas
mašīnu cilvēkiem ar redzes un
kustību traucējumiem, galda stelles, gobelēnu un pērļošanas stelles
cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Kā atzīst biedrības «Radošuma
meka» valdes locekle Ilze Bumbiere,
muižas īpašnieku un muižas attīstītājas biedrības pārliecība ir, ka ēkai
un jebkurai arhitektoniskai formai,
kas atrodas publiskajā telpā, jābūt
pieejamai ikvienam. Vēl jo vairāk,
ja tās darbība saistīta ar pakalpojumiem, kurus var izmantot gan cilvēki ratiņkrēslā, gan plaša sabiedrības

daļa, tostarp jaunās māmiņas ar
bērnu ratiņiem, seniori ar vecuma
kustību ierobežojumiem, cilvēki
ar īslaicīgu invaliditāti vai jebkādiem citiem funkcionālās darbības
ierobežojumiem, kas ne vienmēr
uzskatāmi par traucējumiem.
«Padarot muižu pieejamu visiem
un skatot to kontekstā ar muižā
iekārtotajām atvērtajām amatniecības darbnīcām un mākslinieku
rezidenci, vēlamies ieinteresēt gan
starptautiskus māksliniekus, gan
vietējos – Abgunstes muižā būs
pirmais amatniecības centrs novadā,
kas piedāvās izmantot darbnīcas un
arī uzturēšanās iespējas jebkuram,
neatkarīgi no veselības un fiziskā
stāvokļa, tādējādi nodrošinot iespēju ilgstošākai radošajai darbībai,
piemēram, plenēriem, simpozijiem
un meistarklasēm,» stāsta biedrības
«Radošuma meka» projektu vadītāja Asnāte Avotniece.
Projekta kopējais publiskais fi-

nansējums ir 15 000 eiro, tostarp
ELFLA «Leader» programmas
piešķirtais finansējums ir 13 500
eiro un Jelgavas novada pašvaldības
finansējums 1500 eiro.
Abgunstes muiža, kuras apbūve ir
veikta 1780. gadā, ir valsts nozīmes
arhitektūras piemineklis. Agrāk tā
bijusi medību pils, vēlākos gados
– skola, pēc tam tur bija iekārtoti
dzīvokļi un veikals. Biedrība «Radošuma meka» par Abgunstes muižas
saimniekiem kļuva 2016. gada pavasarī, un šobrīd visi spēki tiek veltīti
tam, lai atjaunotu muižas kompleksu un tur izveidotu Abgunstes radošuma rezidenci. Biedrības mērķis ir
radīt labvēlīgus apstākļus mākslinieciskajai jaunradei, konceptuāli
un tehnoloģiski nodrošinot radošo
izpausmju iespējas, un veicināt visu
veidu kultūras attīstību, tās vērtības
apzināšanos un saglabāšanu.
JNZ

Pirmo reizi – nometne vecvecākiem un mazbērniem
Ar pašvaldības finansiālu
atbalstu Jelgavas novada
Senioru biedrība Zaļenieku pagastā novada vecvecākiem un viņu mazbērniem organizēja pirmo
vasaras skolu «Iedvesmas
mirklis». Trīs dienu laikā,
no 19. līdz 21. jūnijam,
mazbērni un viņu omītes un opīši viens otram
radīja mīļumlietas, kopā
lasīja vakara pasakas un
piedalījās izzinošās lekcijās, dažādās sportiskās
un cita veida aktivitātēs.
Pirmā vasaras skola kopā pulcēja
55 dalībniekus – 25 vecvecākus un
30 mazbērnus.
«Ir ierasts, ka visdažādākās aktivitātes notiek vecākiem ar bērniem,
taču vecvecākiem un mazbērniem
tādu aktivitāšu trūkst. Gribējām
radīt iespēju kopā darboties tieši
bērniem ar vecvecākiem. Jāatzīst,

ka pati neesmu šāda pasākuma
idejas autore – to esam aizguvuši
no Vecumnieku novada, kur līdzīgus pasākumus rīko aktīva seniore
un vairāku mazbērnu vecmāmiņa
Eleonora Maisaka. Viņa arī mūsu
pasākumā piedalījās kā vieslektore,
vecvecākiem pasniedzot uzmundrinājuma pilnas nodarbības,» par
pasākuma mērķi un ideju stāsta
Jelgavas novada Senioru biedrības
vadītāja Inta Savicka.
Vecvecāki un mazbērni visas
nometnes laiku dzīvoja Zaļeniekos,
īpašumā «Kaupēna dzirnavas». Ik
dienu dalībniekiem tika piedāvāta
citāda programma – pirmā diena
vairāk bija veltīta dalībnieku iepazīšanai, vēlāk nodarbībās vecvecāki
kopā ar mazbērniem lasīja savvaļas
augus un mācījās to nozīmi un
pielietojumu. Lekcijās apgūta arī
saulgriežu svētku nozīme. Tāpat
nodarbībās mazbērni vecvecākiem
gatavoja dāvaniņas un mīļumlietiņas. Vasaras skolas laikā dalībnieki

arī piedalījās sportiskās un muzikālās nodarbībās.
«Plānojot šo pasākumu, uzrunājām vecmammas un vectētiņus, un
viņi atzina, ka tajā labprāt piedalītos. Manuprāt, cilvēkiem gados
ir svarīgi izveidot plānu skaistai
novecošanai, lai, aizejot pensijā,
vecvecākiem būtu sava dzīve, vaļasprieki, draugi un viņi nekļūtu par
īgniem, mājās sēdošiem pensionāriem. Piedalīšanās šādā pasākumā
paplašina cilvēka redzesloku, viņš
ne vien pilnvērtīgi pavada laiku ar
sev tuviem cilvēkiem, bet arī pats
apgūst ko jaunu un galu galā tiekas
ar citiem,» turpina I.Savicka.
Vasaras skolas finansējums pilnībā tika segts no Jelgavas novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Kopumā pasākuma organizēšanai
atvēlēti teju 4000 eiro, tostarp
ēdināšanas izmaksu, lektoru un nodarbību materiālu izmaksu segšanai.
JNZ

Dažus reisus slēdz, dažos – papildpieturas
Autotransporta direkcija
informē, ka no 1. jūlija
trīs SIA «Sabiedriskais
autobuss» apkalpotajos maršrutos iekļautas
papildu pieturvietas,
savukārt divos maršrutos
samazināts reisu skaits.
Turpmāk maršrutā Nr.7270 Rīga–
Saldus autobusi pasažieru apmaiņu veiks arī pieturā «Benuži» un
«Kalnciems», bet maršrutā Nr.7931
Rīga–Jelgava–Saldus iekļautas pieturvietas «Jaunolaine», «Pērnavas
iela» un «Šķibe». Savukārt maršrutā
Nr.7256 Rīga–Ezere–Saldus pasažieru apmaiņa tiks nodrošināta arī
pieturā «Tušķi».

Vienlaikus Autotransporta direkcija iedzīvotājus aicina izmantot
sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par braucienu,
atgādinot, ka statistiku par reisa
pieprasījumu veido pasažieriem
izsniegto biļešu skaits. Tieši izvērtējot pieprasījumu pēc sabiedriskā
transporta pakalpojumiem, no jūlija
samazināts reisu skaits maršrutā
Nr.7363 Jelgava–Dobele un maršrutā Nr.5471 Dobele–Apgulde–
Jelgava. Ņemot vērā, ka valsts sedza
aptuveni pusi izmaksu, kas radās,
nodrošinot sabiedriskā transporta
pakalpojumus maršrutā Nr.7363
Jelgava–Dobele, un ka autobusi
šajā maršrutā nebija piepildīti, no
1. jūlija pasažieru pārvadājumi

vairs netiek nodrošināti reisā, kas
līdz šim darbdienās Jelgavas autoostā tika uzsākts pulksten 10.10.
Tāpat, pamatojoties uz zemo pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem maršruta
Nr.5471 Dobele–Apgulde–Jelgava
rīta reisā, autobuss, kas no Dobeles
darbdienās izbrauca pulksten 6.55,
pārvadājumus vairs neveic. Līdz šim
valsts sedza aptuveni 80 procentus
izmaksu šī rīta reisa uzturēšanai.
Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var
ziņot kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot
pa tālruni 27776621.
JNZ
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SAISTOŠIE N
Jelgavas novada pašvaldības
Jelgavā 2018.gada 25.aprīlī (protokols Nr.5, 16.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.4

«Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtība»
Izdoti, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta
ceturtās daļas 5. punktu un piekto daļu, Ministru kabineta 2017. gada 27.
jūnija noteikumu Nr.384 «Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu» 6. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. ciemus, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas
sistēmām neattiecas šajos noteikumos noteiktās prasības;
1.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no septiķiem un
notekūdeņu krājtvertnēm, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu
dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi, ņemot vērā būvju
veidu, ūdens patēriņu konkrētajā īpašumā un decentralizētās kanalizācijas
sistēmas iekārtu tilpumu (turpmāk – asenizācija);
1.3. rūpnieciski izgatavotu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kuru attīrītos
notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m³/diennaktī,
septiķu un notekūdeņu krājtvertņu, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu,
kontroles un uzraudzības kārtību;
1.4. prasību minimumu personām, kuras sniedz decentralizētās kanalizācijas
izvešanas pakalpojumus (turpmāk – asenizators);
1.5. administratīvo atbildību par šo noteikumu neievērošanu.
2. Jelgavas novada pašvaldība:
2.1. pieņem lēmumus par asenizatoru reģistrēšanu un anulē asenizatora
reģistrāciju, ja tā darbība neatbilst šo noteikumu prasībām vai pēc asenizatora
iesnieguma;
2.2. veido, uztur, aktualizē un publisko asenizatoru reģistru;
2.3. savā tīmekļvietnē publicē informāciju par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu reģistru;
2.4. budžetā paredz finansējumu decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra
izveidei un uzturēšanai, decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontrolei un
uzraudzībai.
3. SIA «Jelgavas novada KU»:
3.1. veido, uztur un aktualizē decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru
(turpmāk – reģistra uzturētājs);
3.2. veic notekūdeņu pieņemšanas punktu izbūvi vai ierīkošanu, kā arī to
uzturēšanu un apkalpošanu;
3.3. slēdz līgumus ar reģistrētiem asenizatoriem par notekūdeņu pieņemšanu
SIA «Jelgavas novada KU» notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;
3.4. apkopo informāciju par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām,
sagatavo un sniedz atskaites valsts un pašvaldības institūcijām;
3.5. veic decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroli un uzraudzību.
4. Asenizatoru reģistrs tiek izvietots publiski pieejamā vietā pašvaldības
centrālajā ēkā, pagastu pārvalžu ēkās, kā arī pašvaldības mājaslapā.
II. Ciemi, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas
sistēmām neattiecas šajos noteikumos noteiktās prasības
5. Šo noteikumu prasības neattiecas uz ciemiem, kuri kā ciemi nav noteikti
Jelgavas novada teritorijas plānojumā.
III. Minimālais biežums notekūdeņu izvešanai
6. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai ir noteikts šo
noteikumu 1. pielikumā.
IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība
7. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveides ietvaros SIA «Jelgavas
novada KU» sagatavo sarakstu ar īpašumiem, kuri neatrodas šo noteikumu 5.
punktā minētajos ciemos un kuru kanalizācijas sistēma nav pieslēgta centralizētās kanalizācijas tīkliem, kā arī informē īpašniekus par pienākumu reģistrēt
decentralizēto kanalizācijas sistēmu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. SIA «Jelgavas novada KU» informē pašvaldību par īpašumiem, kuru īpašnieki normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā:
8.1. nav reģistrējuši decentralizētās kanalizācijas sistēmas;
8.2. nav iesnieguši informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
tehnisko apkopi;
8.3. nav nodrošinājuši notekūdeņu un nosēdumu izvešanu šo noteikumu 1.
pielikumā noteiktajā minimālajā biežumā.
V. Prasību minimums asenizatoram
9. Prasības asenizatora reģistrācijai:
9.1. persona, kas vēlas sniegt asenizācijas pakalpojumus Jelgavas novadā,
reģistrējas Jelgavas novada pašvaldībā, iesniedzot reģistrācijas pieteikumu
(2. pielikums) un asenizācijas pakalpojumu cenrādi;
9.2. Jelgavas novada pašvaldība reģistrē asenizatorus:
9.2.1. kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā
vai VID kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī reģistrēts VID kā nodokļu
maksātājs,
9.2.2. kuram nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu,
kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas
atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība
vai tas tiek likvidēts,
9.2.3. kura īpašumā vai valdījumā ir vismaz viens lietošanas kārtībā esošs
asenizācijas transportlīdzeklis, ar kuru faktiski tiks sniegti asenizācijas pakalpojumi, kurš aprīkots ar globālās pozicionēšanas kontroles sistēmu (GPS),
9.2.4. kuram uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav VID vai pašvaldības
administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
9.3. nedēļas laikā no pašvaldības lēmuma par asenizatora iekļaušanu reģistrā
asenizators noslēdz līgumu ar SIA «Jelgavas novada KU» vai jebkuru citu

centralizētās sistēmas speciāli izveidotas notekūdeņu pieņemšanas vietas
īpašnieku, valdītāju vai turētāju par notekūdeņu pieņemšanu no Jelgavas
novada pašvaldības teritorijā esošajiem īpašumiem;
9.4. mainoties pieteikumā norādītajai informācijai, asenizators iesniedz
pašvaldībā atkārtotu pieteikumu.
10. Prasības asenizācijas pakalpojumu sniegšanai un uzskaitei:
10.1. pēc kanalizācijas notekūdeņu savākšanas asenizators noformē pakalpojumu kvīti (4. pielikums) divos eksemplāros;
10.2. vienu pilnībā aizpildītu un parakstītu pakalpojumu kvīts eksemplāru
asenizators izsniedz Klientam, bet otru glabā savā lietvedībā normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā;
10.3. kvītis tiek numurētas viena kalendārā gada ietvaros atbilstoši ieraksta
kārtas numuram Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnālā;
10.4. visus sniegtos asenizācijas pakalpojumus atbilstoši kvītīm asenizators
reģistrē Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnālā, kas tiek sagatavots
elektroniski (3. pielikums);
10.5. no Klienta savāktos kanalizācijas notekūdeņus asenizators nolej tikai
pakalpojumu kvītī norādītajā vietā (NAI, KSS vai speciālajās izveidotās
savākšanas vietās). Noliet notekūdeņus citās vietās kategoriski aizliegts;
10.6. gadījumā, ja pakalpojuma sniegšanas laikā ir bijuši neparedzēti
starpgadījumi, pakalpojumu sniegšana ir atteikta vai nav bijusi iespējama,
asenizators par to izdara piezīmi reģistrācijas žurnālā.
11. Prasības norēķiniem par sniegtajiem asenizācijas pakalpojumiem:
11.1. asenizators par asenizācijas pakalpojumiem ir tiesīgs piemērot tikai tos
asenizācijas pakalpojumu tarifus, kuri ir iesniegti Jelgavas novada pašvaldībā;
11.2. ja norēķini par asenizācijas pakalpojumiem tiek veikti ar pēcapmaksu,
asenizators kopā ar kvīts eksemplāru vai pēc tam, bet ne vēlāk kā mēneša
laikā pēc pakalpojuma sniegšanas, izsniedz (nosūta) klientam pakalpojumu
rēķinu;
11.3. ja norēķini tiek veikti pakalpojuma sniegšanas vietā un laikā, skaidrā
naudā vai izmantojot norēķinu karti, asenizators izsniedz maksājuma attaisnojuma dokumentu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
12. Prasības atskaitēm, ko asenizācijas pakalpojumu sniedzējs sniedz SIA
«Jelgavas novada KU»:
12.1. katru mēnesi līdz 5. datumam asenizators iesniedz elektroniski pārskatu
no GPS kontroles sistēmas par asenizācijas transporta apstāšanās vietām
(apstāšanās laiks ilgāks par 5 minūtēm) iepriekšējā mēnesī PDF formātā;
12.2. asenizators līdz katra gada 1. februārim iesniedz aizpildītā asenizācijas
pakalpojumu reģistrācijas žurnāla kopiju, kurā ietverta visa informācija par
sniegtajiem asenizācijas pakalpojumiem iepriekšējā gadā. Ja žurnāls tiek
vests elektroniskā formā, SIA «Jelgavas novada KU» tiek nosūtīts attiecīgais
fails DOC, XLS vai PDF formātā.
VI. Atbildība par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtības neievērošanu
13. Par šo noteikumu 1. pielikumā noteikto notekūdeņu un nosēdumu
izvešanas minimālā biežuma neievērošanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu – fiziskajām personām līdz 350 euro, juridiskajām personām
– līdz 500 euro.
14. Par asenizatoram noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 100 euro, juridiskajām
personām – līdz 1000 euro. Par atkārtotu šo prasību neievērošanu uzliek
naudas sodu – fiziskajām personām līdz 350 euro, juridiskajām personām
– līdz 1400 euro.
15. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu realizē SIA «Jelgavas novada KU»
amatpersonas un Jelgavas novada Pašvaldības policijas amatpersonas.
Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgas Jelgavas novada
Pašvaldības policijas amatpersonas.
16. Administratīvo pārkāpumu lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata
Jelgavas novada pašvaldības Administratīvā komisija.
VII. Nobeiguma noteikumi
17. Šie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā «Jelgavas
Novada Ziņas».
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Z.Caune
Jelgavas novada pašvaldības
2018. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr.4
«Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtība»
1. pielikums

2. Minimālais notekūdeņu, nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir viena
reize gadā, ar nosacījumu, ja izvedamais apjoms ir vismaz 70% no septiķa
darba tilpuma.
3. Minimālais notekūdeņu, nosēdumu vai dūņu izvešanas biežums no
rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus
novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m³/diennaktī, ir nosakāms
saskaņā ar iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijām
par šo iekārtu ekspluatāciju, vai atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu
par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem, gadījumos, ja decentralizētās
kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav sākotnējās iekārtas
tehniskās dokumentācijas.
Jelgavas novada pašvaldības
2018. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr.4
«Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtība»
2. pielikums
Jelgavas novada pašvaldība
Pieteikums reģistrācijai asenizatoru reģistrā
1. Nosaukums – juridiskajai personai vai vārds,
uzvārds – fiziskajai personai.
2. Reģistrācijas numurs – juridiskajai personai
vai fiziskajai personai – personas kods.
3. Pieteicēja īpašumā vai valdījumā esošie asenizācijas transportlīdzekļi:
Veids

Marka

Mucas tilpums (m³)

4. Asenizācijas pakalpojumu cenas (eiro):
Maksa par 1 tvertni

Maksa par km

Citas cenas sastāvdaļas

5. Plānotās notekūdeņu noliešanas vietas:

Ar šo apliecinu:
• ka pieteicējam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
• pieteicēja īpašumā vai valdījumā esošie asenizācijas transportlīdzekļi, ar
kuriem faktiski tiks sniegti asenizācijas pakalpojumi, ir aprīkoti ar globālās
pozicionēšanas kontroles sistēmu (GPS).
Datums: _____________________
Atbildīgās personas paraksts:________________________
Jelgavas novada pašvaldības
2018. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr.4
«Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtība»
3. pielikums
Asenizācijas pakalpojumu
reģistrācijas žurnāls
Pakalpojumu sniedzējs __________ Pakalpojuma sniegšanas gads _____
Pakalpojuma
pieteikums

Pakalpojuma izpilde

Nr.p.k. Klienta adrese Savākto
notekūdeņu
daudzums
(m³)
1

2

Pakalpojuma
sniegšanas
datums,
laiks

3

Piezīmes
Asenizācijas
noliešanas
vieta

4

5

6

1.

Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai

2.

1. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms
saskaņā ar formulu:
I = BxK/A, kur
I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas reizes gadā, rezultātu
noapaļojot uz veseliem skaitļiem;
A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros;
B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā deklarēto personu
skaits;
K - personas kopējais ūdens patēriņš gadā:
- ja ūdens patēriņam uzskaitei tiek izmantoti ūdens patēriņa skaitītāji, kopējo
patēriņu nosaka pēc šo skaitītāju rādījumiem;
- ja ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti, ūdens patēriņu nosaka 18 m³/
gadā vienai personai.
Aprēķina piemēri:
1) krājtvertnes tilpums (A) ir 5 m³;
2) dzīvojamā mājā ir deklarētas 4 personas (B);
3) mājā nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji, tātad tiek piemērots patēriņš
18 m³/gadā (K);
4) aprēķins: gadā izvedamo reižu skaits (I)=4x18/5=14,4. Noapaļojam uz
14 reizēm gadā.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Kopā

x

x

x

NOTEIKUMI
Jelgavas novada pašvaldības
2018. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr.4
«Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtība»
4. pielikums

2018. gada jūlijs
Jelgavas novada pašvaldības
Jelgavā 2018.gada 30.maijā (protokols Nr.6, 22.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.6

«Grozījums Jelgavas novada pašvaldības
2009. gada 30. decembra noteikumos Nr.25
«Par pabalstu audžuģimenē ievietota bērna
uzturam, apģērbam un mīkstā inventāra iegādei
apmēru un piešķiršanas kārtību»»
Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36. panta otro daļu
un Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr.1036
«Audžuģimenes noteikumi» 43. punktu

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jelgavas novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.4
«Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtība»
1. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. ciemus, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas
sistēmām neattiecas prasības par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;
1.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām;
1.3. decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību;
1.4. prasību minimumu asenizatoriem;
1.5. atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums
2.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5.
punkts un piektā daļa;
2.2. Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr.384 «Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu» 6. punkts;
2.3. Ministru kabineta noteikumu 17. punkts nosaka, ka pašvaldībai līdz
2019. gada 1. janvārim jāuzsāk un līdz 2021. gada 31. decembrim jāpabeidz
decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Pašvaldības budžetā būs nepieciešams paredzēt finansējumu asenizatoru
reģistra un decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidei, uzturēšanai
un aktualizācijai, kā arī decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un
uzraudzības procesa nodrošināšanai.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
4.1. Mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir Jelgavas novada pašvaldības aglomerācijā esošo decentralizēto
kanalizācijas sistēmu īpašnieki un valdītāji tajos ciemos un apdzīvotajās
vietās, kurās saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas tīkli;
4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķa grupu
nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu,
uzlabos pakalpojumu pieejamību u.c.

Izdarīt grozījumu Jelgavas novada pašvaldības 2009. gada 30. decembra
saistošajos noteikumos Nr.25 «Par pabalstu audžuģimenē ievietota bērna
uzturam, apģērbam un mīkstā inventāra iegādei apmēru un izmaksas
kārtību», izsakot 2. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: «2. Pabalsta
apmērs bērna uzturam mēnesī ir divkāršā Ministru kabineta noteiktā
minimālo uzturlīdzekļu apmērā bērnam.»
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Z.Caune

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Jelgavas novada pašvaldības saistošo
noteikumu projektu «Grozījums
Jelgavas novada pašvaldības
2009. gada 30. decembra noteikumos Nr.25
«Par pabalstu audžuģimenē ievietota bērna
uzturam, apģērbam un mīkstā inventāra iegādei
apmēru un izmaksas kārtību»»
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
1.1. noteikumi nepieciešami, lai pabalsta bērna uzturam apmērs atbilstu
Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr.1036 «Audžuģimenes noteikumi» nosacījumiem;
1.2. noteikumu neizdošana rada situāciju, ka pašvaldības saistošo
noteikumu norma neatbilst Ministru kabineta noteiktajam.
2. Īss projekta satura izklāsts
2.1. noteikumi tiek izdoti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada
19. decembra noteikumu Nr.1036 «Audžuģimenes noteikumi» 43.1.
apakšpunkta deleģējumu, tas ir, ka pašvaldība saistošajos noteikumos
nosaka pabalsta apmēru bērna uzturam, ņemot vērā, ka tas mēnesī
nedrīkst būt mazāks par divkāršu Ministru kabineta noteikto minimālo
uzturlīdzekļu apmēru bērnam;
2.2. noteikumu izdošanas mērķis ir saskaņot saistošo noteikumu normas
ar augstākstāvošiem normatīviem aktiem;
2.3. noteikumi paredz atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajam pabalsta apmēru bērna uzturam noteikt divkāršā Ministru kabineta
noteiktā minimālo uzturlīdzekļu bērnam apmērā.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
3.1. saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešami papildu pašvaldības budžeta līdzekļi. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 19.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
decembra noteikumu Nr.1036 «Audžuģimenes noteikumi» 52. punktā
5.1. Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolēs:
noteikto, lai daļēji kompensētu pašvaldību izmaksas par šo noteikumu
5.1.1. Jelgavas novada pašvaldības deleģēts sabiedrisko ūdenssaimniecības pa43.1. apakšpunktā minētā pabalsta palielinājumu divkāršā Ministru kakalpojumu sniedzējs jeb SIA «Jelgavas novada KU» savas kompetences ietvaros;
bineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā bērnam, valsts nodrošina
5.1.2. Jelgavas novada Pašvaldības policijas amatpersonas;
5.1.3. Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un mērķdotāciju izdevumu segšanai;
3.2. lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot
uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi;
5.1.4. Saistošo noteikumu piemērošanā attiecībā uz asenizatoru reģistrēšanu jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci.
var vērsties Jelgavas novada pašvaldības kancelejā;
5.1.5. Saistošo noteikumu piemērošanā attiecībā uz decentralizētās kanalizācijas sistēmu, reģistrāciju un kontroli var vērsties SIA «Jelgavas novada KU».

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regu6. Normatīvie akti, kuri tika izmantoti un attiecināti saistošo noteikumu lējums, ir 23 audžuģimenes, kurās ir 40 bērni;
nosacījumu izstrādē decentralizēto kanalizācijas sistēmu pielietojumam 4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās saistošo notei6.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums;
kumu atbilstību augstākstāvošiem normatīviem aktiem.
6.2. Likums par pašvaldībām;
6.3. Autopārvadājumu likums;
6.4. Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr.327 «Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 «Kanalizācijas būves»»;
6.5. Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr.34 «Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī»;
6.6. Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumi Nr.1082 «Kārtība,
kādā piesakāmas A, B, C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas
atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai».

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
5.1. saistošos noteikumus piemēro Jelgavas novada Sociālais dienests;
5.2. Jelgavas novada Sociālā dienesta lēmumu, piemērojot noteikumus,
atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrajai daļai un 79.
pantam var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Jelgavas novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisijā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas novada Sociālajā dienestā.

7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Noteikumu sabiedriskā apspriešana nav veikta.

Pašvaldības izpilddirektora vietnieks V.Buividaitis

Jelgavas novada Sociālā dienesta vadītāja I.Āna
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Jelgavas novada pašvaldība
izsola nekustamo īpašumu
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 7. augustā
pulksten 10 Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā
14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā,
rīko atklātu mutisku otro izsoli nekustamajam īpašumam Jelgavas iela 20 Kalnciemā, kadastra Nr.5411
001 0064, kas sastāv zemes vienības 0,2941 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0188 un
būves ar kadastra apzīmējumu 5411 001 006 4001
ar kopējo platību 837,3 m2. Izsoles sākumcena – 30
000 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā drošības nauda 3000 EUR un izsoles
dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un
vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma
pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei
jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā
līdz 2018. gada 7. augusta pulksten 9. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 9. augustā
pulksten 8.45 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales
ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā,
rīko atklātu mutisku otro izsoli nekustamajam īpašumam Skolas iela 11 – 1 Sesavā, kadastra Nr.5474 900
0217, kas sastāv no dzīvokļa 46,5 m² platībā, kopīpašuma 465/2300 domājamajām daļām no dzīvojamās
mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 004 003 5001
un zemes ar kadastra apzīmējumu 5474 004 0035.
Izsoles sākumcena – 240 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda
24 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles
noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas
novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē
ne vēlāk kā līdz 2018. gada 6. augusta pulksten 17.
Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 15. augustā pulksten 10 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā
1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu
mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Smilšu iela
12 Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.5482 002 0694, kas sastāv no neapbūvētas zemes
vienības 0,6005 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5482 002 0677. Izsoles sākumcena – 10 200 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1020 EUR un izsoles dalības
maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu
var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē
Lielajā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz
Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada
14. augusta pulksten 17. Izsoles noteikumi publicēti
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 17. augustā pulksten 10 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu
ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā,
rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
«Kārkli»-2 Platones pagastā, kadastra Nr.5470 900
0221, kas sastāv no dzīvokļa 41,2 m2 platībā un
kopīpašuma 412/1435 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5470 002
010 5001, kūts ar kadastra apzīmējumu 5470 002
010 5002, pirts ar kadastra apzīmējumu 5470 002
010 5003 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5470
002 0105. Izsoles sākumcena – 500 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 50 EUR un izsoles dalības maksa 50
EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā
5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Platones
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 17.
augusta pulksten 9. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 11. septembrī pulksten 11 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas
ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā,
rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
«Siliņi 31» Viesturciemā, Glūdas pagastā, kadastra
Nr.5452 003 1489, kas sastāv no neapbūvētas zemes
vienības 0,0713 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5452 003 1489. Izsoles sākumcena – 1760 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē,
jāiemaksā drošības nauda 176 EUR un izsoles dalības
maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu
var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē
Lielajā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz
Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada
7. septembra pulksten 15.30. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
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Aicina uz
13. Līvbērzes
svētkiem

PAGASTU ZIŅAS

Uzrakstu atjauno paši

Krāsaini un pasākumiem
bagāti 4. augustā Līvbērzes
pagastā tiks aizvadīti 13.
pagasta svētki – organizatori sagatavojuši plašu
programmu gan lieliem,
gan maziem. Svētku atklāšana – pulksten 12 pagasta
estrādē, un dienas gaitā visi
aicināti uz radošām nodarbībām, koncertiem un sportiskām aktivitātēm. Svētki
noslēgsies ar koncertu un
zaļumballi.
Līvbērznieki 4. augustā aicina ciemos
gan pašmāju ļaudis, gan bijušos pagasta
iedzīvotājus, gan kaimiņu pagastu cilvēkus, kā arī tos, kuri vēl nekad nav bijuši
Līvbērzē. Kultūras darba organizētāja
Līvbērzes kultūras namā Daiga Granāte stāsta, ka šī gada svētkiem kultūras
un sporta programma izveidota jau
savlaicīgi. Šogad diskusijas raisījis svētku
moto, bet pēc ilgām pārdomām tapis
sauklis «Kam nav simts, tas var!».
«Varbūt pirmajā brīdī, izlasot un izdzirdot šādu saukli, tas var šķist dīvains,
bet vēlējāmies to nedaudz savīt kopā
ar vakara koncerta nosaukumu «Simtgades grēkus mazgājot». Vakara daļā
estrādē skatītājus priecēs trīs Jelgavas
novada pagastu kopuzvedums, kurā
amatierkolektīvi izdziedās un izdejos
latviešu pirts tēmu. Iestudējumu uzveduši Līvbērzes, Zaļenieku un Glūdas
pagasta amatierkolektīvi. Visu uzveduma laiku priekšplānā izvirzās pirts tēma
un tas, cik svarīgi latvietim ir iet pirtī, lai
nomazgātu savus grēkus. Svētku sauklis
«Kam nav simts, tas var!» ir aicinājums
svētkos iesaistīties ikvienam – gan bērnam, gan jaunietim, gan pieaugušajam,
gan arī senioram –, jo pagasta svētki ir tā
reize, kad visi varam satikties, sacensties
kādā sporta spēlē, piedalīties dažādās
atrakcijās, saņemt arī kādu balvu un
citādi izcelties,» stāsta D.Granāte.
Pulksten 12 iecerēta svētku atklāšana, pēc kuras gan lielie, gan mazie
svētku viesi varēs nodoties sev tīkamām nodarbēm. Piemēram, bērni
no pulksten 13 aicināti uz putu ballīti,
piepūšamajām atrakcijām, radošajām
darbnīcām, zirga izjādi un citām aktivitātēm. No pulksten 14 līdz 18 estrādē
varēs vienoties kopīgā deju solī un profesionāla deju skolotāja vadībā apgūt
vairākas modernās dejas. Savukārt no
pulksten 13 sportot gribētāji aicināti
pulcēties netālu no estrādes – futbola
laukumā –, kur visas dienas garumā
notiks sportiskas aktivitātes.
«Šoreiz jaunums svētku programmā
būs tas, ka viesi klātienē varēs vērot
virves vilcēju Latvijas čempionāta
sacensības. Tajās piedalīsies spēcīgākās
Latvijas komandas, tostarp arī sportisti
no Jelgavas novada. Visas dienas garumā sportot gribētāji aicināti pārbaudīt
spēkus tādos sporta veidos kā futbols,
pludmales volejbols un strītbols. Būs
iespēja piedalīties arī individuālajās
veiklības sacensībās – šautriņu mešanā,
pupu šķirošanā, klinšu kāpšanā, riņķu
mešanā un citās,» par svētku programmu turpina stāstīt Līvbērzes pagasta
svētku sporta aktivitāšu virsvadītāja
Sakina Beitāne.
Pulksten 18 ieplānota apbalvošana,
kuras laikā tiks pasniegtas medaļas un
diplomi labākajiem dienas sportistiem
un viktorīnas spēlētājiem. Un, kā jau
ierasts, apbalvojumus saņems arī konkursa «Sakoptākā sēta» laureāti.
«Ik gadu jūlijā apbraukājam visus
pagasta ciemus, lai iepazītu mūsu
iedzīvotāju sakoptās sētas, pagalmus
un īpašumus. Katrreiz konkursam izvirzām citu mērķi, un šogad uzmanību
pievērsīsim tīrībai un kārtībai. Svētku
laikā apbalvosim trīs sakoptākās sētas,»
skaidro Līvbērzes pagasta pārvaldes
vadītāja Ruta Medne.
Pulksten 19.30 iedzīvotāji aicināti uz
noslēguma koncertu «Simtgades grēkus mazgājot» un zaļumballi ar grupu
«Ceļotājs».

Pieminot sava vectēva
veikumu un vēloties padarīt
estētiski skaistāku sava ciema teritoriju, iedzīvotājs no
Glūdas pagasta Nākotnes
ciema šovasar kopā pulcināja radus, draugus, paziņas
un kaimiņus, lai kopīgiem
spēkiem atjaunotu ciema
vizītkarti – burtus vārdam
«Nākotne».
«Nākotne ir veidojusies kā vēsturiski
nozīmīga vieta Latvijā ar unikālu nosaukumu. Tās dibinātājs un izveidotājs
ir mans vectēvs Artūrs Čikste. Pagājuši
vairāk nekā 40 gadi, kopš Glūdas pagasta robežās tika izveidota spēcīga un uz
attīstību tendēta saimniecība. Ikviens,
kas tolaik dzīvoja Nākotnē, Zemgalē,
Dorupē un blakus esošajās viensētās,
ar lepnumu teica: «Mēs dzīvojam
Nākotnē!» Arī es šobrīd esmu lepns,
ka dzīvoju Nākotnē. Man nav precīzas
informācijas, kurā gadā tika izbūvēti abi

Nākotnes uzraksti, bet prieks, ka tie ir
saglabājušies un mūsdienās pat kļuvuši
par galveno pagasta simbolu, pie kura
piestāj nofotografēties ne viens vien
garāmbraucējs. Protams, gadiem ritot,
uzraksti ir bojāti un zaudējuši savu kādreizējo spozmi, taču, pieminot vectēva
paveikto un vēloties Nākotnes ciema
vizītkarti padarīt estētiskāku, nolēmu
uzrunāt savus radus, draugus, paziņas
un kaimiņus, lai kopā paveiktu paliekošu
un vērtīgu darbu savai dzimtajai vietai,»
stāsta Artūrs Ilziņš.
Entuziastu grupa vienojās ne vien
kopīgam darbam, bet arī paši savāca līdzekļus nepieciešamajiem materiāliem.
Kā stāsta Artūrs, burtus viņi nokrāsoja
vēsturiskajās krāsās. «Pirms idejas realizēšanas devos uz Glūdas pagasta pārvaldi, lai izklāstītu savu ieceri un saņemtu
atļauju burtu atjaunošanai. Pārvaldē
vienojāmies, ka burtus drīkstam atjaunot, bet jāievēro noteikts krāsu salikums,
proti, to priekša jānokrāso balta, bet
aizmugure – pelēcīga,» skaidro A.Ilziņš.

Glūdas pagasta iedzīvotāji atjaunojuši
Nākotnes uzrakstu virzienā no Dobeles
uz Jelgavu. Otrs uzraksts, kas atrodas
pie Auces pagrieziena, kā stāsta Glūdas pagasta pārvaldē, atjaunots 2017.
gadā. «Nākotnes burtus virzienā no
Jelgavas uz Dobeli pērn maijā varējām
atjaunot sadarbībā ar «Swedbank»,
kas Nākotnē īstenoja kampaņu «Nākotnes uzņēmējs». Projekta laikā tika
apzināti vairāki ciema uzņēmēji, kuri
bija gatavi savā uzņēmējdarbībā vairāk
izmantot iespējas, ko sniedz digitālie
rīki, tehnoloģijas un internets. Projekts
uzņēmējiem izvērtās ļoti veiksmīgs, un
līdzās uzņēmējdarbības aktivitātēm
banka arī piedāvāja atjaunot Nākotnei
tik nozīmīgo uzrakstu. Arī šis uzraksts,
protams, tika atjaunots vēsturiskajās
krāsās. Man ir patiess prieks, ka Nākotnē dzīvo uzņēmīgi, patriotiski un
darbu mīloši cilvēki. Saku lielu paldies
visiem iesaistītajiem iedzīvotājiem,»
tā Glūdas pagasta pārvaldes vadītāja
Silvija Zīberte.

Saimniecība «Blūdži» – starp konkursa
«Zemgales laiks Ziedonim» laureātiem
Jūnijā Iecavas kultūras namā
aizvadīta apbalvojuma
«Zemgales laiks Ziedonim»
laureātu godināšanas ceremonija. Piecu balvas laureātu vidū bija arī Sesavas
pagasta saimniecība «Blūdži» – tās saimniece Ināra
Mālkalne atzīta par labāko
tautsaimniecības nominācijā
«Zemgales zemi es mācos».
«Tautsaimniecības nominācijas «Zemgales zemi es mācos» laureāte šogad ir
Jelgavas novada saimniece Ināra Mālkalne. Nenovērtējams ir darbs, ko viņa
veikusi savā sētā, un tas, kādu pasaules
uztveri un domāšanu ielikusi savos un
vēl 11 audžubērnos – rūpēties ne vien
pašam par sevi, bet ikvienu. Kopā ar
ģimeni Ināra radījusi produktu, kas
tagad ir ģimenes zīmols, – Mālkalnu
sieru. Ināra Mālkalne caur un caur ir
zemgaliete, kura šo novadu līdz kaulam
iepazinusi un izpratusi jau no bērna
kājas,» par laureāti izsakās biedrības
«Zemgales laiks Ziedonim» vadītāja
Elizabete Pavlovska.
Biedrība sadarbībā ar fondu «Viegli» apbalvojumus pasniedza jau otro
gadu. Konkursa mērķis ir izcelt tos
cilvēkus, kuri visvairāk atbilst konkursa
vērtībām – izcilībai, degsmei, sūtībai,
stājai, veiksmei un savpatnībai –, kā
arī iedvesmo līdzcilvēkus, mudinot tos
līdzdarboties, sekot viņu idejām. Šogad
konkursam tika iesūtīti vairāk nekā 20

stāsti piecās nominācijās.
I.Mālkalnes devumu pēdējos gados
novērtējuši daudzi – gan pašvaldība,
gan dažādu konkursu rīkotāji. Piemēram, pērn viņa iekļuva konkursa
«Skaistākā Latvijas sēta» finālā, kā arī
no asociācijas «Lauku ceļotājs» saņēma
zīmi «Latviskais mantojums». «Jelgavas
Novada Ziņas» jau rakstīja, ka šogad
saimniecība saņēma arī pašvaldības
atzinību – konkursā «Jelgavas novada
uzņēmēju Gada balva» saimniece
uzvarēja nominācijā «Atraktīvākais
uzņēmējs».
«Šis un iepriekšējais gads man un
manai ģimenei ir bijis ļoti īpašs. Es
vienmēr esmu teikusi, ka neko nebūtu
sasniegusi, ja man nebūtu tik fantastiskas komandas. Mani bērni ir mans zelts,
lepnums un dārgums. Mēs pieturamies
pie trīs atziņām – nevajag būt pareizam,
bet vajag būt īstam, mazs cinītis arī var

gāzt lielu vezumu un dzelzi vajag kalt,
kamēr tas ir karsts. «Blūdžos» nemaz
nav tādu, kas uzņēmējdarbībā nebūtu
iesaistīti, jo katram bērnam ir sava
pienākumu joma un atbildība. Līdzās
siera gatavošanai saimniecībā audzējam
tomātus – pērn saražojām ļoti daudz
litrus tomātu sulas, tie pārdoti tā, ka pat
nav palicis ne pilītes pāri. Šogad mums
tapušas divas jaunas siltumnīcas – tajās
audzējot tomātus, sulas apjomam vajadzētu augt. Man nepatīk ieslīgt pašapmierinātībā, tādēļ nemitīgi domāju ko
jaunu. Esmu ļoti enerģiska, man mūžīgi
galvā ir dažādas idejas. Šis novērtējums
mūsu ģimenei ir ļoti nozīmīgs, un esam
bezgala pateicīgi cilvēkiem, kas mūs
pamana un novērtē,» teic I.Mālkalne.
«Blūdži» darbojas arī kā atvērtā tipa
saimniecība, ko regulāri apmeklē tūristu
grupas. Te cep maizi, gatavo un marinē
sieru, audzē un konservē dārzeņus.

Jūlijā – Vircavas pagasta svētki
21. jūlijā, kā katru gadu
ierasts, ikviens aicināts uz
Vircavas muižas parku, lai
kopā nosvinētu Vircavas
pagasta svētkus.
Svinīga svētku atklāšana Vircavas
muižas parka estrādē sāksies pulksten
15. Pēc tam skaistā svētku gājienā

cauri muižas parkam visi dalībnieki
dosies uz svētku laukumu, lai baudītu
pasākuma aktivitātes. Mazākie varēs
satikties un iepazīties ar zvēriņiem no
«Mūsu zoo» un izlēkāties piepūšamajās atrakcijās. Lielākie – iztrakoties
putu ballītē, kopā ar mammām un
tētiem piedalīties ģimeņu stafetē, pārbaudīt savu drosmi un veiklību kluba

«Remoss» atrakcijās. Savukārt Lielās
koka spēles būs piemērotas visiem
vecumiem. Seniorus ar veselīgām
un piemērotām fiziskām aktivitātēm
iepazīstinās sporta speciāliste. Kā
ierasts, būs arī svētku loterija. Vakara
pusē visi dalībnieki tiks cienāti ar
svētku zupu, bet no pulksten 20 līdz 24
būs balle kopā ar grupu «Apvedceļš».

KALNCIEMĀ
SARC pabeigti
remontdarbi

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas
centrā «Kalnciems» šovasar veikti
vairāki remontdarbi. Par pašvaldības
budžeta līdzekļiem iestādē izremontētas piecas telpas – trīs tualetes,
viena dušas telpa un darbinieku
telpa, kur ikdienā tiek glabāts aprīkojums un inventārs. Gan tualetes,
gan dušas telpa ieguvušas svaigu
remontu un jaunu aprīkojumu. Papildus uzstādīta arī drošības poga,
lai iestādes iemītnieki varētu izsaukt
darbiniekus, kad nepieciešama
palīdzība. Savukārt, lai nodrošinātu
labāku ventilāciju, ēkas jumtam tika
veikta ventilācijas kores montāža.
Līdztekus iekštelpu remontdarbiem
iestādē noritēja nelieli teritorijas
labiekārtošanas darbi, proti, pie
iestādes nobruģēta gājēju ietve.
Atjaunotais celiņš nobruģēts līdz
pagasta centram apmēram 60 metru
garumā.

VALGUNDĒ
Augusta sākumā rīkos
kapusvētkus

Augusta sākumā, 4. un 5. augustā,
Kalnciema–Klīves evaņģēliski luteriskā baznīca aicina uz Valgundes
pagasta un apkārtnes kapsētu kapusvētkiem: sestdien, 4. augustā,
pulksten 12 – Peitiņu kapos, pulksten
14 – Braslas kapos, pulksten 15.30
– Puču kapos un pulksten 17 – Hercogu kapos. Savukārt svētdien, 5.
augustā, pulksten 13 – Valgundes
Jaunajos kapos, pulksten 14.30
– Kalnciema kapos, bet pulksten
16 – Jaunciema kapos (Līvbērzes
pagastā).

VILCĒ
Izveidots disku golfa
laukums

Vilces muiža un blakus esošais dabas
parks ir viena no ainaviski skaistākajām vietām Jelgavas novadā. Lai
atpūtu parkā padarītu daudzveidīgāku un aktīvāku, netālu no muižas šovasar izveidots disku golfa laukums.
Idejas iniciators ir pagasta sporta
halles metodiķis Vladimirs Saņuks:
«Disku golfs ir sporta veids un aktīva
atpūta pie dabas jebkura vecuma
cilvēkiem. Tas ir viens no pasaulē
visstraujāk augošajiem sporta veidiem, pateicoties tā vienkāršībai un
zemajām izmaksām. Ieraugot ideju
internetā, sapratu, ka mums Vilcē
arī vajag izveidot šādu laukumu.
Šis ir ļoti vienkāršs, bet tajā pašā
laikā aizraujošs sporta veids. Idejas
realizēšanai finansējumu piešķīra
Jelgavas novada Sporta centrs.»
Disku golfa laukums ir aptuveni 400
metrus garš, un tajā ir izveidoti seši
celiņi. Galvenie laukuma elementi ir
starta vieta, no kurienes tiek izdarīts
pirmais metiens, kā arī ķērājgrozi,
kuros spēlētāji met speciālus šķīvīšus. Pašlaik parkā izvietoti seši grozi.
«Jaunatklātajā disku golfa laukumā
esam pat sākuši organizēt Vilces
pagasta atklāto disku golfa čempionātu. Pirmās trīs kārtas noritēja
jūnijā, nākamās trīs kārtas būs
šomēnes (pirmajās trīs mēneša trešdienās), bet čempionāta noslēgums
paredzēts augustā, kad izspēlēsim
atlikušās trīs kārtas. Pēc devītās
kārtas paziņosim čempionu. Aicinu
ikvienu interesentu mums pievienoties!» uzsver V.Saņuks.
Ja spēlētājam ir pašam savi spēles
šķīvīši, tad izveidotais disku golfa
laukums pieejams bez maksas;
ja spēlētājs vēlas īrēt šķīvīšus, tad
jāzvana Vladimiram pa tālruni
26216869. Viņš piebilst, ka tuvākajā
nākotnē spēlei nepieciešamos šķīvīšus varēs izīrēt muižas informācijas
punktā. Disku noma pieaugušajiem
ir 2 eiro, bet skolēniem, studentiem
un pensionāriem – 1 eiro.

PAGASTU ZIŅAS
GLŪDĀ
Aicina darbā
pedagoģiskos darbiniekus

No 2018. gada 1. septembra Šķibes
pamatskola aicina savam kolektīvam pievienoties mājturības un
tehnoloģiju (ar izvēli koka un metāla
tehnoloģijās), tautas deju (6 kontaktstundas), pirmsskolas izglītības
mūzikas (līdz 1 likmei) skolotāju un
izglītības psihologu (0,75 likmes).
Prasības: izglītības atbilstība 2017.
gada 28. oktobra Ministru kabineta
noteikumu Nr.662 «Noteikumi par
pedagogiem nepieciešamo izglītību
un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides kārtību» prasībām; valsts
valodas zināšanas augstākajā līmenī. CV un pieteikumu pretendenti
aicināti sūtīt pa e-pastu sandra.
pluge@jelgavasnovads.lv.

JAUNSVIRLAUKĀ
Staļģenes vidusskolas
vecajai sporta zālei
maina jumtu

Staļģenes vidusskolas vecā
sporta
zāle atrodas
skolas
t e r i torijā,
un tajā sporta nodarbības skolas
audzēkņiem netiek aizvadītas jau
četrus gadus – kopš brīža, kad Staļģenē tika uzcelta jaunā sporta halle.
Sporta zāle, kas būvēta 1957. gadā,
pēdējos gadus kalpo kā papildēka,
kurā jauniešiem tiek nodrošinātas
ārpusskolas nodarbības, piemēram,
jaunsargu aktivitātes un keramikas
pulciņš. Jaunsvirlaukas pagasta
pārvaldes vadītāja Iveta Strēlniece
skaidro, ka vecā sporta zāle skolas
ansamblī ir palikusi vienīgā ēka, kurai
nepieciešami būtiski uzlabojumi. Vēloties ēku padarīt vizuāli pievilcīgāku
un funkcionālāku, pagasts plāno
nākamajos gados to pakāpeniski atjaunot. «Šogad piešķirtie pašvaldības
teju 24 000 eiro mums ļauj atjaunot
sporta zāles jumtu, nākamgad esam
iecerējuši atjaunot ēkas fasādi, bet vēl
tālākā nākotnē vēlamies rekonstruēt
arī ēkas iekšpusi, lai tā kļūtu funkcionālāka. Tas nodrošinātu iespēju
telpās rīkot papildu aktivitātes ne vien
skolēniem, bet arī pagasta iedzīvotājiem,» saka I.Strēlniece.
Būvdarbi objektā tika uzsākti jūnija
vidū, un noslēgtais līgums ar būvfirmu paredz, ka līdz ar jauno mācību
gadu tie būs pabeigti.

ELEJĀ
Bibliotēka aicina
pieteikties lasīšanas
veicināšanas programmai

No 2001. gada Latvijā veiksmīgi
darbojas lasīšanas veicināšanas
programma «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija». Tā ir Kultūras ministrijas
un Latvijas Nacionālās bibliotēkas
finansēta Bērnu literatūras centra
iniciatīva. Programma tiek īstenota
daudzās Latvijas bibliotēkās, ieskaitot Elejas pagasta bibliotēku. Bibliotēkas vadītāja Dace Rače stāsta:
«Ir zināmas grāmatas, kuras ietilpst
jaunajā žūrijas kolekcijā, un pirmie
dalībnieki jau pieteikušies. Visi, kuri
vēlas iesaistīties projektā un kļūt par
lasīšanas ekspertiem, tiek aicināti
pieteikties Elejas pagasta bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļā. Atgādinu,
ka darbojas arī vecāku žūrija, tādēļ
aicinām bērnu vecākus un arī vecvecākus iesaistīties šajā pasākumā. Lai
kļūtu par bērnu un jauniešu žūrijas
ekspertu, jāizlasa visas norādītās
vecumam atbilstošās grāmatas. Ar
lasāmo grāmatu sarakstu var iepazīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas
mājaslapā vai pie mums bibliotēkā.
Esat laipni gaidīti!»
Jāpiebilst, ka katru gadu bērni, jaunieši un vecāki programmas ietvaros
lasa un vērtē jaunākās grāmatas un
izvirza balvai rakstniekus, ilustrētājus, tulkotājus, izdevējus – visus, kas
piedalījušies interesantāko grāmatu
tapšanā. Programmas mērķis ir
veicināt lasītprasmi un interesi par
grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt
augstvērtīgas literatūras izplatību.
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Zaļenieki gatavojas divu
vērienīgu saietu uzņemšanai
Zaļeniekus kā vietu, kur
organizēt liela mēroga saietus, šogad izvēlējušās divas
organizācijas. Nedēļā no 11.
līdz 17. jūlijam Zaļeniekos
notiks pasākums «Pasaules
latviešu jaunatnes seminārs
2x2 – Mans Latvijas stāsts»,
savukārt no 22. līdz 29. jūlijam pagastā pulcēsies pasaules latviešu ģimeņu 3x3
saieta dalībnieki. Nedēļu
ilgie saieti, kā liecina prakse, pulcēs vairākus simtus
dalībnieku.
«Vasaras vidus mums šogad ir ļoti darbīgs. Lai pienācīgi uzņemtu abu saietu
organizatorus un dalībniekus, pasākumiem gatavojamies jau vairāku nedēļu
garumā. Tā kā abi saieti pulcēs vairākus
simtus dalībnieku, to laikā izmantos
teju visas pagastam svarīgās ēkas – gan
dienesta viesnīcu, gan pamatskolu, gan
kultūras namu, gan, protams, arī muižas
ēku. Lai cilvēkiem vakara stundās būtu
ērtāka un pārredzamāka pārvietošanās
no pamatskolas līdz dienesta viesnīcai
un muižai, tad savlaicīgi jau esam padomājuši par apgaismojuma uzstādīšanu,
izvietosim vairākus prožektorus. Tāpat
aktuāls jautājums bija nelielas estrādes
izveidošana, kas būs nepieciešama
māksliniekiem, lai sniegtu dažādus
koncertus. Tā tapusi parciņā aiz muižas.
Esam ļoti gandarīti, ka cilvēki saredz
potenciālu Zaļeniekos un izvēlas mūsu
pagastu kā vietu, kur atzīmēt vērienīgus
pasākumus,» stāsta Zaļenieku pagasta
pārvaldes vadītājs Aivars Brikmanis.
2x2 saiets ik gadu tiek organizēta citā
Latvijas reģionā. Šogad organizatoriem
bija mērķis to organizēt Zemgalē. Pēc
Jelgavas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālistes Kristīnes Kodes
ieteikuma saiets 2x2 šogad notiks Zaļeniekos.
«Pērnā gada nogale man bija unikāla ar to, ka varēju būt daļa no 2x2
ziemas saieta organizatoru komandas.
Ziemas pasaules latviešu jaunatnes
seminārs Latvijā notika pirmo reizi. Tā
bija vienreizēja iespēja, ko es izbaudīju.
Viens no 2x2 svarīgākajiem mērķiem
ir jauniešiem sagādāt emocionālu pārdzīvojumu, kas veidotu ciešu kontaktu

un piederības izjūtu latviešu draugiem,
tautai un Latvijai. Programmas tiek
piesātinātas ar interesantiem, radošiem
lektoriem, kuri rosina jauniešus domāt,
runāt un darboties līdzi. Kad uzzināju,
ka organizatori vasaras saietu iecerējuši
Zemgalē, tad nešauboties sapratu,
ka jāpiedāvā viņiem Jelgavas novads.
Stāstīju par Zaļeniekiem – vietu, kura
ir salīdzinoši tuvu Rīgai, vietu, kur ir
iespēja izmitināt lielu skaitu cilvēku, kur
ir muiža, skaista daba un kuras tuvumā ir
daudz apskates vērtu objektu. Zaļeniekos ir viss nepieciešamais, lai dalībnieki
justos komfortabli,» norāda K.Kode.
Neilgi pēc jaunatnes semināra 2x2
Zaļeniekos ar vadmotīvu «Dievs. Daba.
Darbs» sāksies viens no tradīcijām bagātākajiem latviešu ģimeņu un līdzcilvēku
saietiem – pasaules latviešu ģimeņu
saiets 3x3. Nedēļā no 22. līdz 29. jūlijam
Zaļeniekos pulcēsies teju 450 dalībnieki.
Kā stāsta organizatori, oficiālā pieteikšanās saietam jau noslēgusies, vietas ar
nakšņošanu vairs nav pieejamas, bet, ja
cilvēki vēlas piedalīties dienas aktivitātēs, tas noteikti ir iespējams.
«Aicinu ikvienu interesentu izpētīt
saieta programmu un arī pašus Zaļe-

nieku iedzīvotājus ļauties un plānot
kādu no dienām veltīt sev interesējošām tēmām dalībai saietā. Pat ja mērķis
nav piedalīties ar ģimeni visas nedēļas
garumā, esam atvērti vietējiem cilvēkiem, kas vēlas apmeklēt vienas dienas
nodarbības vai kādu konkrētas ievirzes
apmācību. Iespējams, kādu interesē
atnākt ar bērniņu uztaisīt loku vai pa
vakariem sadancot kopā latviskās dejās
ar saieta dalībniekiem – var darīt arī
tā. Dalībniekiem, kas būs pieteikušies
apmeklēt nodarbības, bet neizmantos
ēdināšanas pakalpojumus un nakšņošanu, maksa par viena cilvēka dalību
visas nedēļas garumā būs 20 eiro. Vēlos
uzsvērt, ka cilvēkiem jārēķinās ar individuālo programmu pierakstu, proti, ja
dalībnieki nebūs reģistrējušies pasākumam, bet ierodoties vēlēsies piedalīties
konkrētās nodarbībās, var būt tā, ka
tajās vairs nav vietas. Piemēram, rotu
kalšanas nodarbībās varēs piedalīties
20 cilvēki, jo tik instrumentu būs pieejami meistaram, savukārt publiskajos
pasākumos cilvēkiem nebūs jāraizējas
par vietu trūkumu. Papētot reģistrācijas
anketu, redzam, ka saietam jau pieteicies prāvs gan Jelgavas pilsētas, gan

Aicina pieteikties
tirgotājus Pasaules
latviešu ģimeņu saietam
No 22. līdz 29. jūlijam Jelgavas
novada Zaļeniekos notiks viens
no pasaules latviešu ģimeņu 3x3
saietiem. Organizatori aicina māj
ražotājus un amatniekus pieteikties
tirdziņam, kas pie Zaļenieku muižas
notiks 28. jūlijā no pulksten 15 līdz
18. Tirdzniecības vietas aprīkojums
(galdi, soli, teltis) jānodrošina pašiem tirgotājiem. Dalība tirdziņā ir
bez maksas. Pieteikties tirdziņam
var, aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu vietnē https://goo.gl/
forms/fUoRYsryBeX439Wt2.
Papildinformāciju par tirdziņu var
uzzināt, sazinoties ar Jelgavas novada uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītāju Ilzi Matusu pa e-pastu
ilze.matusa@jelgavasnovads.lv vai
tālruni 27234151.

Jelgavas novada iedzīvotāju skaits,»
skaidro saieta virsvadītāja Ilva Mieze-Barkāne.
Plašāka informācija par abiem saietiem pieejama organizāciju mājaslapās
– www.2x2pasaule.lv un www.3x3.lv.

Jauniešu vajadzībām turpina iekārtot telpas saieta namā un vidusskolā
Elejas pagastā jau pērnā gada nogalē Jauniešu
centra aktivitātes no multifunkcionālā centra Lietuvas
ielā 49 pārceltas uz netālu
esošo Elejas saieta namu
Lietuvas ielā 42. Ņemot
vērā, ka Elejā jauniešu kustība ir gana aktīva un tajā
darbojas ievērojams skaits
jauniešu, šovasar viņu aktivitātēm pielāgotas papildu
telpas gan saieta namā, gan
pagasta vidusskolas ēkā, jo
ar līdzšinējām telpām saieta
nama 2. stāvā vien bija par
šauru.
Jauniešu centru Elejā pērnā gada
nogalē nācās slēgt, jo Jelgavas novada
pašvaldība no Būvniecības valsts kontroles biroja saņēma atzinumu, ka ēka

ekspluatācijā vairs nav droša. Atzinumā
tika norādīts, ka tā ir neapmierinošā
stāvoklī, tai bojātas jumta konstrukcijas
un segums, kā arī bēniņu un pagrabstāva
pārsegums. Problēmas tika konstatētas
arī nesošajās konstrukcijās.
«Saņemot atzinumu, nekavējoties
pieņēmām lēmumu centru slēgt.
Nenoliedzami, radās jautājums, kur
nodrošināt vietu jauniešiem, jo zināms,
ka Elejā pašlaik nav ne kultūras nama,
ne sporta zāles. Arī skolā trūkst telpu,
lai tajās pietiktu vietas jauniešu aktivitātēm. Izdiskutējot šo jautājumu ar
Jelgavas novada vadību, pieņēmām lēmumu Jauniešu centram telpas atvēlēt
Elejas saieta namā. Līdz šim viņiem bija
piešķirtas divas telpas ēkas 2. stāvā, bet
nupat esam veiksmīgi pabeiguši nepieciešamos remontdarbus, lai pilnvērtīgi
nodrošinātu Jauniešu centra darbību,
proti, papildus esošajām telpām 2. stāvā

pielāgota arī trešā telpa, kur līdz šim
atradās frizētava. Tajā jaunieši varēs
rīkot dažādus pasākumus. Jāuzsver,
ka turpat ierīkots arī virtuves bloks,
savukārt frizētava pārcelta uz pagasta
pārvaldes ēku Dārza ielā 5,» skaidro
Elejas pagasta pārvaldes vadītājs Ingus
Zālītis.
Jauniešu vajadzībām atvēlētas telpas
arī Elejas vidusskolā Meža prospektā 5,
kur ierīkoti nelieli tā sauktie hosteļa tipa
apartamenti.
«Multifunkcionālo centru bijušā
universālveikala telpās izveidojām 2012.
gadā. Vārds «multifunkcionāls» jau saka
priekšā, ka centrs tika veidots ar mērķi,
lai nodrošinātu jauniešiem apstākļus,
kur viņi pēc iespējas pilnvērtīgāk varētu
pavadīt savu brīvo laiku. Centrā tika pielāgotas telpas gan pasākumu organizēšanai, gan dažādu aktivitāšu apgūšanai.
Centra iekārtošana noritēja Latvijas un

Šveices sadarbības programmas ietvaros.
Projekts paredzēja tajā nodrošināt arī
naktsmītnes, jo jāatzīst, ka naktsmītņu
pieejamība jauniešu kustībai novadā ir
ļoti aktuāla un nepieciešama. Startējot
dažādos projektos, ne tikai mūsu jaunieši
brauc apmaiņas vizītēs uz ārzemēm,
bet arī Jelgavas novadā ierodas dažādu
valstu jaunieši. Eleja ir tā vieta, kur
piedāvājam nakšņošanas iespējas,»
stāsta Jelgavas novada jaunatnes lietu
speciāliste Kristīne Kode.
Jauniešu centram pielāgotajās telpās
pagasta pārvalde veica remontdarbus
un nodrošināja tās ar nepieciešamajām
mēbelēm. Pašreiz pieejamas astoņas
gultasvietas. Kā norāda pagasta pārvaldes vadītājs I.Zālītis, pašreizējais infrastruktūras nodrošinājums Elejā diemžēl
vēl nesniedz risinājumu nedz jauniešu
aktivitātēm, nedz kultūras kolektīvu,
nedz sporta aktivitāšu vajadzībām.

Notiks starptautiskais bērnu kino un televīzijas festivāls
8. jūlijā Valgundes pagasta
«Svētgrīvās» sāksies nedēļu
ilga starptautiska nometne
bērniem un jauniešiem, kuri
interesējas par kinomākslu
un filmu veidošanu. Festivāla organizatori aicina
atsaukties arī vietējos jauniešus.
Kā stāsta pasākuma organizatore
biedrība «Svētgrīvas», šāda veida
festivāls Valgundē notiks jau otro

gadu. Pirmais aizvadīts pērn, kad
nometnē piedalījās bērni no Latvijas
un citām pasaules valstīm. Šogad
pasākumam atsaukušies jau teju 150
interesentu.
«Mūsuprāt, mūsdienu laikmetā
jauniešiem un bērniem iegūt prasmes
video, kino uzņemšanā ir ļoti aktuāli un
saistoši, turklāt šādas zināšanas viņus var
padarīt konkurētspējīgākus darba tirgū.
Festivālā piedalīsies divas grupas. Vieni
būs tie jaunieši, kuri iepriekš atsaucās
mūsu izsludinātajam konkursam, vei-

dojot paši savas kino filmiņas TV pārraidēm, multfilmām. Otri būs tie, kuri
nepiedalījās vai neuzvarēja konkursā,
bet vēlas pilnveidot savas zināšanas
kinomākslā profesionālu kino speciālistu vadībā. Mūsu organizētā nometne
ir nedēļu gara, bērni tajā arī nakšņos.
Programma no rīta līdz vakaram būs
nodarbību piesātināta – bērni piedzīvos
personības izaugsmi, apgūs sabiedrības,
ģimenes un ētikas vērtības, aktiermākslu, dažādu kino žanru uzņemšanas un
montēšanas prasmes un citas saistošas

lietas,» skaidro biedrības «Svētgrīvas»
pārstāve Laila Bumbule.
Viņa nometnei aicina atsaukties arī
vietējos bērnus un jauniešus, norādot,
ka organizatori ir atvērti arī interesentiem, kuri, piemēram, nevēlas nakšņot
nometnē, bet grib apmeklēt dienas
aktivitātes. Izmantojot šādu variantu,
maksa par nometni ir krietni zemāka.
Ar konkrētām nometnes izmaksām un
piedāvāto programmu var iepazīties
biedrības mājaslapā www.svetgrivas.lv,
kā arī organizācijas «Facebook» kontā.
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NOTIKUMI
Pasākumi

Elejā

 Fotokonkursa «Iemūžini Eleju» ceturtā daļa – vasaras noskaņās. Bildē jābūt
redzamam Latvijas karodziņam vai ciparam 100 (var būt lentīte Latvijas karoga
krāsās, cipars var būt uzzīmēts uz lapas, brīva vaļa jūsu domu lidojumam), un
tai jābūt uzņemtai Elejas pagasta teritorijā. Kad fotogrāfija ir gatava, tā jāiesūta
pa e-pastu eva.lejava@jelgavasnovads.lv. Bildes, kas atbildīs fotokonkursa noteikumiem, pretendēs uz 2018. gada izstādi «Iemūžini Eleju», kas tiks atklāta 1.
novembrī Elejas saieta namā. Labāko darbu autori saņems balvas.

Glūdā

 Visu vasaru – izstāde «Mana mandala relaksācijai» (saieta namā).

Jaunsvirlaukā

 Līdz 30. jūlijam – mākslinieces Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde «Ziedu balle».
Ieeja – bez maksas (IKSC «Līdumi»).
 Līdz 8. jūlijam – grāmatu izstāde par ārstniecības augiem (Dzirnieku bibliotēkā).
 Līdz 28. jūlijam – Dzirnieku bibliotēkas lasītāju fotokonkursam «Jelgavas
novada upes» iesniegto darbu izstāde (Dzirnieku bibliotēkā).
 Līdz 28. jūlijam – fotoizstāde «Latvijas upes – Latvijas simtgadei» (aktivitāšu
centrā «Jaunlīdumi»»).

Kalnciemā

 Līdz 5. jūlijam aicina pieteikties ekskursijai maršrutā Kalnciems–Rauna 21.
jūlijā pulksten 7. Sīkāka informācija un pieteikšanās – kultūras namā.
 Līdz 31. augustam – Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas Kalnciema
mācību punkta audzēkņu darbi «Eiropas Savienības dalībvalstis mūsu skatījumā».
Pedagoģe – Ilona Mellupa (Kalnciema bibliotēkā).

Lielplatonē

 11. jūlijā – pagasta pensionāru un personu ar īpašām vajadzībām ekskursija
uz Ventspili. Pieteikšanās un informācija – pa tālruni 26827971 vai personīgi
pie Ilzes.
 21. jūlijā no pulksten 15 – Lielplatones pagasta svētki «Vasaras elpa 2018».
Programmā: no pulksten 15 līdz 20 – radošās darbnīcas, mājražotāju tirdziņš, piepūšamās atrakcijas bērniem, izjādes ar poniju (par maksu); pulksten 16 – flamenko
deju kluba «Duende» koncerts; pulksten 18 – Rīgas Dramaturgu teātra izrāde:
H.Paukšs «Vai mana cūka pie jums nav bijusi?»; pulksten 20 – pudeļu un glāžu
šovs; pulksten 21 – svētku koncerts ar grupu «Simple Man». Ieeja – bez maksas.

Līvbērzē

 Jūlijā – tematiska izstāde «Vasara – atvaļinājumu un ceļojumu laiks» (Līvbērzes
bibliotēkā).

Platonē

 Svinot Latvijas 100. dzimšanas dienu, pagasta iedzīvotājus aicina piedalīties
simboliskas dāvanas tapšanā – kopā aust «Pagasta ceļu», kurā atzīmēts audēja
vārds un māju nosaukums. Interesēties pa tālruni 26547117.
 Gatavojoties Latvijas valsts 100. gadadienai, pagasta iedzīvotāji aicināti iesūtīt
2018. gadā uzņemtas fotogrāfijas, kuras apkopojot tiks veidota izstāde «Platones
pagasts – 2018». Fotogrāfijas līdz 1. oktobrim lūgums iesūtīt pa e-pastu rakra@
inbox.lv. Sīkāka informācija – pa tālruni 26547117.

Svētē

 21. jūlijā – ikgadējā Ģimeņu atpūtas un sporta diena. Reģistrēšanās – no
pulksten 10.30. Dažādas aktivitātes gan komandām, gan individuāli visām
vecuma grupām (Svētes pamatskolas sporta laukumā).

Sesavā

 8. jūlijā pulksten 9.30 – svinot baznīcas 385. gadu jubileju, Pateicības dievkalpojums. Vada – bīskaps emeritus Pāvils Brūvers un Valda Grīnvalde-Šakurova. Pēc
dievkalpojuma ar savu sniegumu priecēs ērģelnieks Jānis Pelše (Sesavas baznīcā).
 22. jūlijā pulksten 9.30 – svinot baznīcas 385. gadu jubileju, Pateicības
dievkalpojums. Vada – bīskaps Hanss Martins Jensons, Jelgavas iecirkņa prāvests Oskars Laugalis un Valda Grīnvalde-Šakurova. Pēc dievkalpojuma – viesu
muzikāli sveicieni un svētku kliņģeris (Sesavas baznīcā).

Vircavā

 12. jūlijā – senioru ekskursija uz Vidzemi. Interesēties pa tālruni 26237337
(Sarmīte).
 14. jūlijā pulksten 11 – Vircavas pagasta ģimeņu sadraudzības sporta spēles
Mazlaukos. Kursēs autobuss. Noderēs rezerves apģērbs. Sīkāka informācija –
AAPC «Kamenītes».
 21. jūlijā pulksten 15 – Vircavas pagasta svētki (Vircavas muižas parkā).
 Katra mēneša pēdējā sestdienā pulksten 18 – atklātais zoles turnīrs (sporta
hallē).
«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: 03.07.2018.

Izstādē Ūziņu bibliotēkā – 11 aizvadīto
Dziesmu un deju svētku dārgumi
Šonedēļ galvaspilsētā notiek šīs vasaras lielākais
notikums – XXVI Vispārējie latviešu dziesmu
un XVI Deju svētki –, bet
līdz jūlija beigām Ūziņu
bibliotēkā skatāma interesanta un materiāliem
bagāta izstāde «Mūžs,
kas dziesmā izdziedāts».
Tā atspoguļo daudz interesanta par 11 iepriekšējiem Dziesmu un deju
svētkiem. Izstādē eksponēti materiāli no Ūziņu
vējdzirnavu saimnieces
senioru kora «Gaisma»
dziedātājas Anitas Reihenbahas privātkolekcijas, ko viņa apkopojusi
gandrīz 50 gadu garumā.
Anitas kundze šonedēļ
devusies uz saviem 12.
Dziesmu svētkiem.
A.Reihenbaha dziedāt sākusi
studiju laikā un šo nodarbi turpina
vēl šodien, dziedot Jelgavas novada
senioru korī «Gaisma» un nedēļā
reizi braucot uz mēģinājumu Jelgavā. Šonedēļ viņa ar kori «Gaisma»
devusies uz lielajiem svētkiem Rīgā,
lai piedalītos senioru koru koncertā
Vērmanes dārzā un lielajā noslēguma
koncertā Mežaparka estrādē «Zvaigžņu ceļā». Visu šo laiku, kopš kundze
dzied, viņa pēc pašas iniciatīvas ir
dokumentējusi savu koru – Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas
(LLA) sieviešu kora, Zaļenieku kora,
skolotāju un padomju darbinieku
jauktā kora «Gaisma» un senioru
kora «Gaisma» – vēsturi. Gandrīz 50
gadu garumā A.Reihenbaha ir vākusi
dažādus materiālus par pasākumiem,
notikumiem, kuros piedalījies koris,
fotogrāfijas, dokumentus, bukletus,
suvenīrus, biļetes, piespraudītes, karodziņus un daudz ko citu. Privātkolekcijas krājumā ir arī daudz vēstures
liecību no 11 iepriekšējiem Dziesmu
un deju svētkiem, kuros ūziņniece kā
kora dziedātāja ir piedalījusies.
«Anita maija beigās mani uzaicināja ciemos un parādīja savu
dārgumu istabu. Redzot viņas apkopotos materiālus, sapratu, ka
tā ir neaprakstāma vērtība, īsta
vēstures krātuve. Apšaubu, ka vēl
kāds ir sakrājis, piemēram, visu 11

FOTO: Ūziņu bibliotēkā līdz jūlija beigām apskatāma izstāde
«Mūžs, kas dziesmā izdziedāts», kas atspoguļo arī daudz interesanta par 11 iepriekšējiem Vispārējiem latviešu dziesmu
un deju svētkiem. Izstādē eksponēti materiāli no Ūziņu vējdzirnavu saimnieces senioru kora «Gaisma» dziedātājas Anitas
Reihenbahas privātkolekcijas, ko viņa apkopojusi gandrīz 50
Foto: no bibliotēkas arhīva
gadu garumā.
iepriekšējo Dziesmu un deju svētku
suvenīrus. Es gribēju, lai šo bagātību
redz plašāks ļaužu pulks. Ar Anitas
labvēlību Ūziņu bibliotēkā tieši uz
Dziesmu un deju svētku laiku ir
tapusi fantastiska vēstures liecību
izstāde,» par izstādes tapšanu stāsta
Ūziņu bibliotēkas vadītāja Gunita
Kulmane, piebilstot gan, ka, ņemot
vērā bibliotēkas iespējas, izstādē
ir apskatāma tikai neliela daļa no
A.Reihenbahas privātkolekcijas.
«Es pat īsti nevaru pateikt, kā tas
sākās un kas mani uz to pamudināja.
Neviens man nav licis to darīt, viss
noticis pēc brīvas gribas, jo koris un
dziedāšana ir mana sirdslieta. Kā
es pati smejos, tas ir mans dzīves
eliksīrs,» saka A.Reihenbaha. Viņa
stāsta, ka LLA korī, mācoties par
ekonomisti, sākusi dziedāt 1968.
gadā un no tā gada oktobra arī vākusi dažādus materiālus, dokumentējot
liecības no pasākumiem, kuros koris
piedalījies, – saglabāti ielūgumi,

programmiņas, avīžu raksti, lakatiņi, cepurītes, piespraudes, maisiņi
un daudz kas cits. «1970. gada
vasarā bija mani pirmie Dziesmu
un deju svētki, un šonedēļ piedalos
jau divpadsmitajos! Grūti noticēt,
bet fakts,» saka dziedātāja. Arī no
visiem šiem svētkiem Anitas kundze saglabājusi dažādus suvenīrus.
«Esmu ārkārtīgi priecīga, ka man
vēl joprojām ir tā laime dziedāt un
ka Dziesmu svētkos kopā ar citiem
latviešiem Mežaparka estrādē varu
izjust to vienotības garu. Tas nav
vārdiem aprakstāms. Jāatzīst gan, ka
brīžiem ir grūti dziedāt, jo atsevišķās
dziesmām kaklā sariešas kamols,
taču es saņemos. Dziesmu svētki –
tas latviešiem ir kaut kas fantastisks.
Tie ne tikai mani, bet arī citus dziedātājus pozitīvi uzlādē,» saka viņa.
Anitas moto ir: «Kamēr dziedādama spēšu nedienu zem akmens
likt, varēšu kā bite pāri trejdeviņām
likstām tikt.»

Elva Vestarta izcīna Jāņa Lūša kausu; Liene Roziņa
kļūst par Latvijas čempioni
Foto: Latvijas Vieglatlētikas savienība/Juris Bērziņš-Soms

Aktīvākā sezona šobrīd ir
Jelgavas novada vieglatlētiem, kuri jūnijā ar labiem
rezultātiem aizvadījuši
vairākas nozīmīgas sacensības. Jelgavas novada
vieglatlēte Elva Vestarta
pirmo reizi izcīnīja olimpiskā
čempiona Jāņa Lūša kausu
šķēpmešanā U-16 grupā,
reizē uzstādot personīgo
rekordu, Liene Roziņa kļuva
par Latvijas čempioni vesera
mešanā U-20 grupā, savukārt Kristers Čams Latvijas
U-20 čempionātā uzstādīja
jaunu personīgo rekordu
200 metru skrējienā.
Vieglatlētu trenere Laila Nagle stāsta, ka jūnijā aizvadīti vairāki nozīmīgi
starti. 17. jūnijā Jelgavā, Zemgales
Olimpiskajā centrā (ZOC), notika
olimpiskā čempiona J.Lūša kausa izcīņa
šķēpmešanā, kur Jelgavas novads tika
pārstāvēts diezgan kuplā skaitā, izcīnot
arī vairākas godalgas. Proti, jauniešu
U-16 grupā meitenēm pirmo reizi J.Lūša
kausu ieguva mūsu E.Vestarta, šķēpu
raidot 47,25 metrus. Trenere piebilst,
ka ar šo rezultātu Elvai izdevies uzstādīt

arī jaunu personīgo rekordu. 2. vietu
šajā pašā grupā izcīnīja Jelgavas novada
Sporta centra sportiste Annika Elizabete
Upīte, šķēpu raidot 41,36 metrus tālu.
Šis rezultāts ir arī Annikas Elizabetes
personīgais rekords. Jauniešu U-18
grupā 2. vietu J.Lūša kausa sacensībās
ieguva Artis Čakšs, šķēpu aizmetot 63,53
metrus, – no pirmās vietas Artis atpalika
par vairāk nekā četriem metriem. Savukārt elites sportistu grupā startēja divi
Jelgavas novada pārstāvji – Gatis Čakšs
un Žanis Andersons. Lai gan mājās
gribējās uzvarēt, G.Čakšs šoreiz palika
4. vietā – pirmie divi mēģinājumi Gatim
netika ieskaitīti, bet trešajā viņš šķēpu
raidīja 72,63 metrus tālu un iekļuva finālā. Ceturtajā mēģinājumā Gatis šķēpu
aizmeta 75,07 metrus, kas ļāva izcīnīt 4.
vietu, jo pēdējie divi mēģinājumi atkal
netika ieskaitīti. Jāpiebilst, ka pirms šīm
sacensībām G.Čakšs startēja «Prezidenta balvas» izcīņā un arī tajās sacensībās
ierindojās 4. vietā, kur gan viņš šķēpu
aizmeta tālāk par 80 metriem. Gatis
šobrīd gatavojas Eiropas čempionātam,
kas no 7. līdz 12. augustam notiks Vācijā,
Berlīnē. L.Nagle piebilst: kaut arī Ž.Andersons elites grupā ieņem tikai 9. vietu
ar 58,99 metriem, viņam ar šo rezultātu ir
izdevies uzstādīt savu personīgo rekordu.

Bet pirms Līgo mūsu vieglatlēti
startēja Latvijas U-18 un U-20 čempionātā vieglatlētikā, kas norisinājās
Saldū. Visaugstāko rezultātu, kļūstot
par Latvijas 2018. gada čempioni,
izcīnīja mūsu vieglatlēte L.Roziņa,
kura sieviešu konkurencē U-20 grupā
vistālāk raidīja veseri. Viņa 1. vietu
nodrošināja ar rezultātu 41,23 metri.
U-20 grupā K.Čamam 2. vieta 100
metru skrējienā (11,04 sekundes) un
200 metru skrējienā (22,54 sekundes).
«200 metru skrējienā Kristers uzstādīja
jaunu personīgo rekordu, jo tik ātri
200 metrus viņam vēl nebija izdevies
noskriet,» piebilst trenere. Rebeka
Lode čempionātā U-20 grupā izcīnīja
3. vietu 100 metru barjerskrējienā ar
rezultātu 16,25 sekundes, bet 3. vieta
400 metru barjerskrējienā ir mūsu
Kārlim Eidukam, kurš distanci pieveica
57,97 sekundēs. U-18 grupā šķēpmetējs
A.Čakšs ieguva 2. vietu ar rezultātu
63,47 metri, bet mūsu Emīls Vīgants
– 3. vietu 400 metru skrējienā, distanci
veicot 53,15 sekundēs, un 800 metru
skrējienā ar rezultātu 1:03,32 minūtes.
«Par sasniegumiem esam gandarīti.
Latvijas čempionāta rezultāti parāda,
kā jaunieši ir trenējušies. Medaļu skaits
apliecina, ka esam labi pastrādājuši,

FOTO: 17. jūnijā Zemgales Olimpiskajā centrā notika olimpiskā
čempiona Jāņa Lūša (otrais no kreisās) kausa izcīņa šķēpmešanā.
Jauniešu U-16 meiteņu grupā J.Lūša kausu ar rezultātu 47,25 metri
izcīnīja Jelgavas novada Sporta centra trenera Imanta Roziņa
(pirmais no labās) audzēkne Elva Vestarta (otrā no labās), bet 2.
vietu – treneres Lailas Nagles (trešā no labās) audzēkne Annika Elizabete Upīte (pirmā no kreisās), kura šķēpu raidīja 41,36 metrus.
tāpat līdztekus godalgotām vietām varam lepoties ar vairākām 4. vietām, kur
sportistiem pavisam maz pietrūka līdz
goda pjedestālam,» saka trenere.
Pagājušajā nedēļas nogalē aizvadīts arī
Latvijas U-16 čempionāts, kurā E.Vestarta izcīnīja trīs zelta medaļas – šķēpa
mešanā (43,40 metri), lodes grūšanā
(12,89 metri), vesera mešanā (41,73
metri), Viktors Žeikars ieguva 2. vietu

vesera mešanā (42,80 metri) un 3. vietu
diska mešanā (38,54 metri), savukārt
A.E.Upītei 3. vieta šķēpa mešanā ar
rezultātu 41,07 metri.
Jāpiebilst, ka šobrīd vieglatlēti gatavojas «Sportland» kausa 5. posmam,
kas notiks ZOC 14. jūlijā, un Latvijas
pieaugušo čempionātam vieglatlētikā,
kas sāksies 27. jūlijā Rīgā un notiks
trīs dienas.

