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Par sabiedriskā
transporta
aktualitātēm
informēs
internetā
Novada iedzīvotājiem
ir pieejama interneta
vietne, kurā apkopota
informācija par SIA
«Migar» sniegtajiem
sabiedriskā transporta pakalpojumiem
– informāciju par uzņēmuma jaunumiem,
maršrutiem, autobusu
izbraukšanas laikiem
un izmaiņām var uzzināt interneta vietnes
www.sabiedriskaisautobuss.lv sadaļā
«Migar».
Uzņēmuma sabiedrisko
attiecību speciāliste Maija
Lazdiņa skaidro, ka šajā sadaļā pasažieriem ir pieejama
aktuālākā informācija par
maršrutiem, autobusu sarakstiem, pasažieru grupām, kam
ir braukšanas maksas atvieglojumi. «Drīzumā piedāvāsim
arī iespēju plānot braucienus,
izmantojot mobilās ierīces,»
viņa papildina.
Vēl klientu apkalpošanas
kvalitātes uzlabošanai SIA
«Migar» ir ieviesusi diennakts
bezmaksas informatīvo tālruni
67113322, kas darbojas septiņas dienas nedēļā. Piezvanot
klients var saņemt informāciju
par konkrēto maršrutu, autobusa izbraukšanas laiku, informēt par autobusā atstātām
mantām, izteikt pretenzijas.
Darba dienās no pulksten 8
līdz 17 var zvanīt arī pa tālruni
28687261.
VSIA «Autotransporta direkcija» atgādina, ka pasažiera pienākums ir pieprasīt un
saņemt biļeti sabiedriskajā
transportā, jo tieši pēc izsniegto
biļešu skaita tiek vērtēts, cik
katrs reiss ir rentabls. Direkcija
izveidojusi karti ar maršrutiem,
kuros konstatēti pārkāpumi –
nav izsniegta biļete, pasažierim,
kurš par braucienu samaksājis,
izsniegta nulles biļete vai biļetē
norādītā pieturvieta nesakrīt
ar to, ko šoferim nosaucis pasažieris. «Var rasties situācija,
ka šajos maršrutos autobusu
satiksme nākotnē varētu tikt
nodrošināta retāk nekā šobrīd.
Nerentablajos maršrutos autobusu skaits var tikt samazināts
vai arī maršruts – slēgts,» uzsver
direkcijas pārstāve Zane Plone.
Kartē iezīmēti arī maršruti
mūsu novadā – Vircavas, Oglaines, Mazlauku virzienā.
JNZ
Jelgavas novada pašvaldība sveiks
novadā dzimušos bērniņus, kuri
pasaulē nākuši šajā gadā
• 2. jūlijā pulksten 10 – Vircavas
tautas namā (Jaunsvirlaukas, Elejas,
Sesavas, Vircavas, Lielplatones un
Platones pagasta jaundzimušos);
• 3. jūlijā pulksten 10 – Zaļenieku kultūras namā (Zaļenieku, Svētes, Līvbērzes,
Glūdas un Vilces pagasta jaundzimušos);
• 5. jūlijā pulksten 10 – IKSC «Avoti»
Valgundes pagastā (Kalnciema un Valgundes pagasta jaundzimušos).

Stipendija palīdzēs
bērniem attīstīt talantu
1. jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības
dienā, septiņas Jelgavas novada ģimenes,
kurās aug talantīgi
bērni, saņēma Latvijas Bērnu fonda (LBF)
sarūpētu stipendiju 250
eiro apmērā. «Es ceru,
ka šie bērni, pateicoties
savam talantam, nesīs
mūsu novada vārdu
pasaulē,» norāda Jelgavas novada domes
priekšsēdētājs Ziedonis
Caune.
LBF septiņām ģimenēm sarūpēja stipendiju, bet ģimenes,
kurām to piešķirt, izraudzījās
pašvaldība. «Fonda aicinājums
bija izraudzīties talantīgus bērnus,
kuri ļoti cenšas, kuriem padodas
izraudzītā nodarbe, bet kuru ģimenēm varbūt nedaudz pietrūkst
finanšu, lai palīdzētu attīstīt un
pilnveidot talantu un prasmes,»
stāsta Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja
Ginta Avotiņa – izraudzīti astoņi
bērni no septiņām ģimenēm.
G.Avotiņa norāda, ka lielākoties
tās ir daudzbērnu ģimenes, bet
ir arī tādas, kurās bērnu audzina
vecvecāki vai viens no vecākiem.
«Saņemt šādu stipendiju ir
liels gods un arī pašapliecinājums
man, ka es kaut ko varu,» saka
viena no stipendijas saņēmējām
Kristīne Švalbe no Valgundes
pagasta. Viņa nupat beidza 10.
klasi Kalnciema vidusskolā. «Tā ir
diezgan liela summa, ko es vēlētos
iztērēt, iegādājoties gleznošanai
nepieciešamo, piemēram, dažādas krāsas,» stāsta Kristīne.
Pagājušajā gadā viņa pabeidza
Mākslas skolu un paralēli gleznošanai nodarbojas arī ar mūziku
un fotografēšanu. «Šobrīd vēl īsti
nezinu, ko darīšu pēc vidusskolas.
Ir doma studēt matemātiku vai
fiziku, bet mākslu pamest nevē-

FOTO: Latvijas Bērnu fonda stipendiju talanta attīstīšanai saņēma arī māsas Līva
Romualda Bērze un Kristiāna Ērgle Putna no
Sesavas pagasta. Abas meitenes ne vien labi
mācās, bet arī dzied, dejo un sporto.
los,» Kristīne ir apņēmības pilna
pilnveidot gleznošanas prasmes.
K.Švalbe jau kopš sākumskolas
piedalījusies dažādos mākslas
konkursos. Šajā mācību gadā viņa
ieguva 3. vietu fizikas 2. posma
olimpiādē un 2. vietu matemātikas 2. posma olimpiādē un piedalījās valsts matemātikas 1. posma
olimpiādē, kā arī guva atzīstamus
rezultātus XVII starptautiskajā
vizuālās mākslas konkursā «Es
dzīvoju pie jūras 2018».
Stipendiju saņēma arī Marija
Karasenko no Glūdas pagasta, kura nupat pabeidza Šķibes
pamatskolas 6. klasi. Marija apmeklē Jelgavas novada Mūzikas
un mākslas skolu, kur apgūst
flautas spēli, dzied slāvu folkloras kopā «Slavjanočki», kā arī
trenējas džudo. «Tas mums bija
pārsteigums, bet ļoti patīkami,»
saka Marijas mamma Olga, kura
līdztekus vecākajai meitai Marijai

audzina vēl trīs bērnus. «Mēs
agrāk dzīvojām pilsētā, bet tad
nolēmām pārcelties uz laukiem.
Izvēlējāmies Nākotni, jo te ir laba
un maza skola un ļoti atsaucīgi, ieinteresēti pedagogi, kuri mudina
bērnus izpausties,» stāsta Olga,
piebilstot, ka stipendiju varētu
izmantot mūzikas instrumenta
iegādei. Arī pārējie bērni ģimenē
ir aktīvi – dēls, kurš mācīsies 2.
klasē, un meita, kura ies 1. klasē,
arī trenējas džudo un nākamajā
mācību gadā sāks apmeklēt Mūzikas skolu.
Vēl stipendiju saņēma Juliāna
Karpova no Kalnciema pagasta,
kura šajā mācību gadā absolvēja
Jelgavas novada Mūzikas un
mākslas skolu un aizraujas ar
gleznošanu. Viņa šogad ieguva 1. vietu novada Mūzikas un
mākslas skolas kroņu skatē par
stieplīšu tehnikā izstrādātu kroni
un rotaslietu komplektu, savukārt

starptautiskā vizuālās mākslas
konkursā «Ģederta Eliasa mīklu
minot» ieguva 2. vietu gleznošanā,
grafikā un fotogrāfijā 16–18 gadu
vecuma grupā.
Stipendija pasniegta arī Patrīcijai Jegorovai no Elejas pagasta,
kura apgūst klavierspēli Jelgavas
novada Mūzikas un mākslas
skolas Elejas mācību punktā, un
pedagogi vērtē viņu kā talantīgu
pianisti. Tāpat pamanīta un novērtēta Samanta Sondore no Glūdas
pagasta, kurai ir talants zīmēšanā
un gleznošanā, Renārs Beķeris
no Sesavas pagasta, kurš ir teicamnieks, aktīvists visās dzīves
jomās un talantīgs mūziķis – vada
skolas pasākumus, dzied gan solo,
gan skolas ansamblī, dejo skolas
deju kolektīvā, lasa dzeju, sporto
un spēlē klavieres, bet nu vēlas
apgūt arī ģitārspēli, māsas Līva
Romualda Bērze un Kristiāna
Ērgle-Putna no Sesavas pagasta,

kurām ir labas sekmes mācībās un
kuras dzied, dejo, sporto un sapņo
par skrituļslidām (Kristiāna) un
velosipēdu (Līva).
Pasākumā uzstājās bērnu vokālā studija «Knīpas un knauķi»,
un baudīt koncertu bija aicinātas
arī citas kuplās un aktīvās novada
ģimenes. Arī šo ģimeņu bērni
saņēma nelielas dāvanas no LBF,
lai saturīgi un aktīvi varētu pavadīt vasaras brīvlaiku. «Mums ir
patiess prieks, ka varam atbalstīt
talantīgus bērnus,» norāda LBF
vadītājs Andris Bērziņš, piebilstot,
ka nākamgad organizācija svinēs
30 gadus. Šajā laikā talantīgu
bērnu atbalstam izlietoti trīs miljoni dolāru. Jāpiebilst, ka LBF
izveidojusies laba sadarbība ar Jelgavas novada pašvaldību, sniedzot
atbalstu arī, piemēram, krīzes
situācijās nonākušām ģimenēm.
JNZ

Iedzīvotāji cīnās par kritiska valsts ceļa posma sakārtošanu
Lai panāktu valsts 2014. gadā dotā solījuma izpildi par valsts ceļa Dobele–Bauska (P 103) posma
starp Mūrmuižu un Eleju sakārtošanu, Jelgavas
novada iedzīvotāji nolēmuši aktīvi rīkoties. Nupat
noslēgusies parakstu vākšana, lai kārtējo reizi
atbildīgajām valsts institūcijām norādītu, ka šis
posms ir kritiskā stāvoklī un kļuvis bīstams. «Ja
tu runā, tad ir cerība, ka tiksi sadzirdēts, bet, ja
nedarīsi neko, augšas maldīgi uzskatīs, ka viss
ir kārtībā,» saka parakstu vākšanas iniciatore
Vilces pagasta iedzīvotāja Vigita Pumpure.
Vigita ik dienu pa ceļu Dobele–Bauska dodas uz darbu un
atpakaļ. «Es tiešām nejūtos uz šī
ceļa droši – tas ir ne vien kritiskā
tehniskā stāvoklī, bet arī ceļa
malas ir aizaugušas ar krūmiem,
kas traucē redzamībai: dzīvnieku
autovadītājs pamana tikai tad,
kad tas ir iznācis jau uz ceļa. Ceļa
posmā no Elejas līdz Ziedkalnei
vien trīs vietās ir mežs, kurā dzīvo
gan mežacūkas, gan stirnas,»
situāciju raksturo V.Pumpure,
piebilstot, ka arī pati ir cietusi

sadursmē ar mežazvēru.
Ar sūdzībām par slikto ceļa
stāvokli iedzīvotāji Satiksmes
ministrijā un «Latvijas valsts
ceļos» vērsušies jau vairākkārt.
2014. gadā saņemta atbilde, ka
ceļa posms tiks saremontēts līdz
2020. gadam. «Vēl pavasarī, kad
tika pabeigta tilta būvniecība pār
Sidrabes upi, mums bija cerība,
ka arī ceļš šajā un nākamajā
gadā tiks rekonstruēts. Bet tad
uzzinājām, ka nepietiekama
finansējuma dēļ tas no autoceļu

sakārtošanas programmas ir
izņemts,» stāsta V.Pumpure.
Viņa atzīst, ka rīkoties vajadzēja
jau agrāk, bet iedzīvotāji netika
informēti par to, ka ceļš tomēr
netiks rekonstruēts. «Lauku
cilvēks jau nepēta visu iestāžu
mājaslapas.»
Saprotot, ka kārtējo reizi viņu
lūgums nav sadzirdēts, iedzīvotāji nolēmuši rīkoties un vākt
parakstus par nepieciešamību
rekonstruēt šo ceļa posmu. «Šis
ceļš ir nozīmīgs, jo pa to lielākoties kursē kravas transports
– vasarā pa ceļu brauc kombaini,
rudenī uz «Latrapu» tiek vesta
raža, smagais transports brauc
uz ceļu būvniecības sabiedrības
«Igate» karjeriem, arī no Liepājas puses nāk tranzīta kravas,»
norāda iniciatīvas autore. Savāktos parakstus un vēstuli ar aicinājumu tomēr rast finansējumu,
lai savestu kārtībā bīstamo ceļa
posmu, iedzīvotāji iesniegs Satik-

smes ministrijā, «Latvijas valsts
ceļiem» un Latvijas Pašvaldību
savienībai. Provizoriskie dati
liecina, ka petīciju parakstījuši
vairāk nekā 1000 iedzīvotāju ne
tikai no Vilces, bet arī no citiem
Jelgavas novada pagastiem un
Tērvetes, arī uzņēmēji, zemnieki.
«Latvijas valsts ceļu» pārstāve
Anna Kononova skaidro, ka
attiecīgais ceļa posms ir bijis iekļauts ceļu sakārtošanas
programmā līdz 2020. gadam,
tomēr ir skaidrs, ka šajā laikā
darbi tajā veikti netiks – to darīs
vēlāk, bet precīzi termiņi šobrīd
nav zināmi.
«Diemžēl ceļu sakārtošanas
programmas realizācijai netika
piešķirts pietiekams finansējums, tāpēc tā netika realizēta
pilnā apmērā, bet tikai valsts
autoceļu tīkla sakārtošanai pieejamā finansējuma ietvaros,
veicot darbus prioritārā secībā.
Pērn Ministru kabinets pieņēma

lēmumu pagarināt ceļu sakārtošanas programmas izpildes
termiņu līdz 2023. gadam, bet
programmā ieplānotie darbi tiek
realizēti atbilstoši valsts budžetā
piešķirtajam finansējumam.
Līdz ar to P 103 ceļa attiecīgajā
posmā plānotie būvdarbi un
to projektēšana ir pārcelta uz
vēlāku laiku – termiņi ir atkarīgi
no valsts budžetā piešķirtajiem
līdzekļiem,» viņa norāda. Patlaban tiekot izskatīta iespēja veikt
seguma atjaunošanu ikdienas
uzturēšanas darbu ietvaros, vērtējot, kāda remontdarbu metode
būtu piemērojama un kādas būtu
provizoriskās darbu izmaksas.
Jelgavas novada iedzīvotāji,
ja valsts institūcijas pēc viņu atkārtotās vēstules neradīs risinājumu, lai ceļa posmu sakārtotu,
lems, kā rīkoties tālāk, lai tomēr
tiktu sadzirdēti.
JNZ
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IZSOLES
Jelgavas novada pašvaldība izsola nekustamo īpašumu

Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 3. jūlijā pulksten
10 Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā 14, Kalnciemā,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku
izsoli dzīvokļa īpašumam Draudzības iela 12A – 124 Kalnciemā, kadastra Nr.5411 900 0860, kas sastāv no dzīvokļa
34,3 m2 platībā un kopīpašuma 343/68712 domājamām
daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5411 001
001 1001, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5411
001 001 1002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5411 001 0011. Izsoles sākumcena – 3100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības
nauda 310 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles
noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Kalnciema pagasta
pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē
ne vēlāk kā līdz 2018. gada 3. jūlija pulksten 9. Izsolāmo
objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29124567.
Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 13. jūlijā pulksten
10 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Dzirnavu iela 18 Svētes pagastā, kadastra
Nr.5482 002 0580, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības
0,625 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0580.
Izsoles sākumcena – 1700 EUR. Visiem pretendentiem, kuri
vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 170 EUR
un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un
vērtējumu var iepazīties Svētes pagasta pārvaldē vai Jelgavas
novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei
jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.
gada 10. jūlija pulksten 17. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 16. jūlijā pulksten
10 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē,
Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku
izsoli nekustamajam īpašumam «Pakalniešu pļava» Valgundes pagastā, kadastra Nr.5486 004 0276, kas sastāv no
neapbūvētas zemes vienības 0,9923 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5486 004 0425. Izsoles sākumcena – 1120 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 112 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar
izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Valgundes
pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā
37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Valgundes pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 11. jūlija pulksten 17.
Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 19. jūlijā pulksten 10 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā,
Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku
izsoli ar pretendentu atlasi nekustamajam īpašumam «Akmentiņi» Vircavas pagastā, kadastra Nr.5492 005 0243,
kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās
zemes vienības – starpgabala 1,42 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5492 005 0243. Izsoles sākumcena – 5120 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 512 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.
Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Vircavas
pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā
37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 12. jūlija pulksten 17.
Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 31. jūlijā pulksten
9 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Ūdeļu 8» Glūdas pagastā, kadastra
Nr.5452 001 0216, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 0,4604 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5452 001 0216. Izsoles sākumcena – 2600 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 260 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.
Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Glūdas
pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37,
Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē
ne vēlāk kā līdz 2018. gada 27. jūlija pulksten 15.30. Izsoles
noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 31. jūlijā pulksten
10 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Viesturi 71» Viesturciemā, Glūdas pagastā,

kadastra Nr.5452 003 0746, kas sastāv no neapbūvētas zemes
vienības 0,0643 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 003
0746. Izsoles sākumcena – 1900 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 190 EUR
un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un
vērtējumu var iepazīties Glūdas pagasta pārvaldē vai Jelgavas
novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei
jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada
27. jūlija pulksten 15.30. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 31. jūlijā pulksten 11 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē,
Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli
nekustamajam īpašumam «Stirnas» Glūdas pagastā, kadastra
Nr.5452 005 0026, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes vienības 23,58 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 005 0026. Zeme ir iznomāta līdz 31.08.2018.
Izsoles sākumcena – 171 000 EUR. Visiem pretendentiem, kuri
vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 17 100 EUR
un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un
vērtējumu var iepazīties Glūdas pagasta pārvaldē vai Jelgavas
novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei
jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada
27. jūlija pulksten 15.30. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 31. jūlijā pulksten
13 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Vilki» Glūdas pagastā, kadastra Nr.5452
007 0096, kas sastāv no neapbūvētas meža zemes vienības
3,16 ha platībā, tai skaitā 3,01 ha mežs, ar kadastra apzīmējumu 5452 007 0096. Izsoles sākumcena – 12 900 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības
nauda 1290 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles
noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Glūdas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk
kā līdz 2018. gada 27. jūlija pulksten 15.30. Izsoles noteikumi
publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 31. jūlijā pulksten
14 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Saknes» Glūdas pagastā, kadastra Nr.5452
003 1795, kas sastāv no neapbūvētas meža zemes vienības
32,95 ha platībā, tai skaitā 32,44 ha mežs, ar kadastra apzīmējumu 5452 003 1795 un neapbūvētas meža zemes vienības
4,81 ha platībā, tai skaitā 4,7 ha mežs, ar kadastra apzīmējumu
5452 003 1916. Izsoles sākumcena – 129 100 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības
nauda 12 910 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles
noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Glūdas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk
kā līdz 2018. gada 27. jūlija pulksten 15.30. Izsoles noteikumi
publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 31. jūlijā pulksten 15 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē,
Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli
nekustamajam īpašumam «Jenoti» Glūdas pagastā, kadastra
Nr.5452 007 0095, kas sastāv no neapbūvētas meža zemes
vienības 3,97 ha platībā, tai skaitā 3,76 ha mežs, ar kadastra
apzīmējumu 5452 007 0095. Izsoles sākumcena – 7800 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 780 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar
izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Glūdas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37,
Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē
ne vēlāk kā līdz 2018. gada 27. jūlija pulksten 15.30. Izsoles
noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 31. jūlijā pulksten
16 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Stumbri» Glūdas pagastā, kadastra
Nr.5452 007 0235, kas sastāv no neapbūvētas meža zemes
vienības 37,01 ha platībā, tai skaitā 34,97 ha mežs, ar kadastra
apzīmējumu 5452 007 0235 un neapbūvētas meža zemes
vienības 2,58 ha platībā, tai skaitā 2,53 ha mežs, ar kadastra
apzīmējumu 5452 007 0287. Izsoles sākumcena – 120 100
EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāie-

Lielplatones internātpamatskola uzņem audzēkņus
2018./2019. mācību gadam
Dokumentu pieņemšana, iepazīstināšana ar skolu un internātu –
no 1. līdz 15. jūnijam un no 13. līdz 24. augustam.
Skola nodrošina katra izglītojamā veselības stāvoklim atbilstošu izglītības vidi un apstākļus, piedāvājot veselības stiprināšanai rehabilitācijas pasākumus: koriģējošo, ārstniecisko vingrošanu,
masāžu, ūdens procedūras, sāls istabu.
Optimāls izglītojamo skaits klasēs, individuāla pieeja un atbalsts.
Skolai ir labiekārtotas internāta telpas, moderni un mūsdienīgi mācību kabineti, mūsdienu
tehnoloģiju pielietojums (interaktīvās tāfeles, videoprojektori, datori, interneta pieslēgums) un
interešu izglītības telpas.
Daudzpusīgi mācību priekšmetu pasākumi: konkursi, viktorīnas, sporta sacensības (skolā, ārpus
skolas, ārzemēs), erudīcijas pasākumi, radošo darbu izstādes u.c.
Skolas ārpusstundu dzīve katram skolēnam atbilstoši viņa interesēm un vajadzībām piedāvā
daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Izglītojamie saņem veselīgu un sabalansētu uzturu četras reizes dienā, bez maksas tiek nodrošināti ar mācību grāmatām, mācību līdzekļiem, skola sedz ceļa izdevumus.
Skolas atbalsta personāls: psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, ārsts psihiatrs, skolas ārsts,
ārsta palīgs, medicīnas māsa, zobārsts, Montesori pedagogs.

maksā drošības nauda 12 010 EUR un izsoles dalības maksa
50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties
Glūdas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā
Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 27. jūlija
pulksten 15.30. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 2. augustā
pulksten 9 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A,
Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu
mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Velna dīķis» Līvbērzes pagastā, kadastra Nr.5462 008 0125, kas sastāv no
neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības
27,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 008 0064.
Izsoles sākumcena – 37 400 EUR. Visiem pretendentiem, kuri
vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 3740 EUR
un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem
un vērtējumu var iepazīties Līvbērzes pagasta pārvaldē vai
Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi
izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz
2018. gada 31. jūlija pulksten 17. Izsoles noteikumi publicēti
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 2. augustā pulksten 10 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē,
Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli
nekustamajam īpašumam «Upmaļu gārša» Līvbērzes pagastā,
kadastra Nr.5462 005 0058, kas sastāv no neapbūvētas meža
zemes vienības 2,91 ha platībā, tai skaitā 2,85 ha mežs, ar
kadastra apzīmējumu 5462 005 0058. Izsoles sākumcena – 17
600 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē,
jāiemaksā drošības nauda 1760 EUR un izsoles dalības maksa
50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Līvbērzes pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta
ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. jūlija pulksten 17.
Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 2. augustā
pulksten 11 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A,
Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu
mutisku cirsmas (koksnes) izsoli – kailcirte 1,61 ha platībā
nekustamā īpašuma «Skujas» Līvbērzes pagastā, kadastra
numurs 5462 001 0079, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5462 001 0078. Izsoles sākumcena – 16 500 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 1650 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.
Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Līvbērzes
pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā
37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. jūlija pulksten 17.
Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 11. septembrī
pulksten 9 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku
izsoli nekustamajam īpašumam «Lieltetes» Glūdas pagastā,
kadastra Nr.5452 002 0117, kas sastāv no neapbūvētas
lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 26,49 ha.
Izsoles sākumcena – 188 600 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 18 860
EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem
un vērtējumu var iepazīties Glūdas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, 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.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 11. septembrī
pulksten 10 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē,
Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli
nekustamajam īpašumam «Pļavas» Glūdas pagastā, kadastra
Nr.5452 002 0118, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 43,15 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5452 002 011. Izsoles sākumcena
– 316 000 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā drošības nauda 31 600EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu
var iepazīties Glūdas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada
pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi
izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz
2018. gada 7. septembra pulksten 15.30. Izsoles noteikumi
publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.

Skola piedāvā šādas licencētas un akreditētas izglītības programmas:
1. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(kods 21015811);
2. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911);
3. speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(kods 01015811);
4. profesionālās pamatizglītības programma «Būvdarbi»; iegūstamā kvalifikācija – remontstrādnieks (kods 2258201) (ar pamatizglītību);
5. profesionālās pamatizglītības programma «Ēdināšanas pakalpojumi»; iegūstamā kvalifikācija
– pavāra palīgs (kods 2281102). (ar pamatizglītību).
Profesionālās pamatizglītības programmās uzņem arī audzēkņus,
kuri mācījušies vispārizglītojošā skolā pēc speciālās pamatizglītības programmas.
Ar dzīvi mūsu skolā varat iepazīties mājaslapā www.lielplatonesipsk.lv.
Lielplatones internātpamatskola
Adrese: Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022
Tālrunis: 63061925, 63061940; fakss: 63061925
E-pasts: lielplatonessip@jelgavasnovads.lv

ZIŅAS

Teritorijas apsekos
līdz novembrim
Latvijā tiek īstenots dabas skaitīšanas projekts,
lai apzinātu, cik un kādas dabas vērtības mūsu
valstī ir. To dara eksperti, apsekojot teritorijas
– gan privātīpašniekiem,
gan valstij un pašvaldībām piederošas. Šogad
dabas skaitīšana notiks līdz novembrim, un
īpašniekiem, kuru teritorijās eksperti ieradīsies,
februārī tika izsūtītas
informatīvas vēstules.
Dabas skaitīšana šogad
tiks veikta arī visos Jelgavas novada pagastos,
bet daļā Sesavas, Elejas,
Lielplatones un Kalnciema – arī nākamgad.
Projekta vadītāja Irisa Mukāne
norāda, ka biotopi tiks apsekoti pa
grupām: no aprīļa jau tiek apsekoti
meži un purvi, jūnija otrajā pusē
eksperti sāks apsekot zālājus, bet
jūlijā – saldūdeņus. «Teritorijas
īpašniekam, kurš saņēma informatīvo vēstuli, eksperts nav jāgaida.
Nereti cilvēki maldīgi uzskata,
ka nevar pļaut zāli, jo īpašumu
apsekos eksperts, bet teritoriju apsaimniekot var tāpat kā līdz šim un,
ja nepieciešams, zāli arī pļaut. Piemēram, ja zāle būs tikko nopļauta
un eksperts ierodoties nespēs
veikt dabas vērtību fiksāciju, viņš
ieradīsies citā laikā, kad zālīte būs
jau ataugusi,» skaidro I.Mukāne,
piebilstot, ka vasarā eksperti strādā, kamēr ir gaišs – no pulksten 5
līdz 22 –, turklāt eksperts teritorijā
var ieiet pa jebkuru vietu, ne tikai
pa centrālo ieeju.
Dabas skaitīšanas ekspertiem ir
Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegta apliecība, uz kuras norādīts
personas vārds, uzvārds, sertifikāta
numurs, fotoattēls, savukārt otrā

pusē – papildināts mazais Latvijas
ģerbonis un Dabas aizsardzības
pārvaldes kontaktinformācija.
Zemes īpašniekam ir tiesības
piedalīties īpašuma apsekošanā
kopā ar ekspertu un uzdot sev
interesējošus jautājumus. «Saimniecībās, kurās audzē liellopus,
eksperts pirms ierašanās sazināsies
ar īpašnieku, lai tiktu ievērotas
nepieciešamās biodrošības prasības,» uzsver projekta vadītāja. Lai
pārliecinātos, ka īpašumā pamanītais cilvēks ir dabas skaitīšanas
eksperts, īpašniekam ir tiesības
lūgt uzrādīt apliecību. Ja cilvēks
nevar uzrādīt eksperta apliecību,
tad teritorijas īpašnieks ir tiesīgs
ziņot policijai par nepiederošas
personas atrašanos viņa īpašumā.
Lai apzinātu Latvijas dabas
bagātības, eksperti no 2017. līdz
2019. gadam apsekos Latvijas
teritoriju, uzskaitot ES nozīmes
aizsargājamos biotopus. Šīgada
aprīlī par biotopu apzināšanu teritoriju īpašniekiem izsūtītas 50 000
informatīvu vēstuļu. Pēc apsekošanas īpašnieki saņems rakstisku
informāciju par teritorijā konstatēto. I.Mukāne norāda, ka zālāju
īpašnieki šādu informatīvu vēstuli
saņems līdz nākamā gada martam,
lai nepieciešamības gadījumā
varētu pieteikties Lauku atbalsta
dienestā atbalsta maksājumiem.
Citu biotopu īpašnieki vēstules
saņems līdz 2020. gadam.
ES nozīmes aizsargājamo biotopu apzināšana notiek projekta
«Priekšnosacījumu izveide labākai
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai
Latvijā» jeb «Dabas skaitīšana»
gaitā, ko līdzfinansē ES Kohēzijas
fonds. Plašāka informācija par
projektu pieejama mājaslapā www.
skaitamdabu.gov.lv.
JNZ

Izlaidumu laiks novada skolās
Ar svinīgajiem pasākumiem maija beigās Jelgavas novada Mūzikas un mākslas
skolā un Lielplatones internātpamatskolas 9. klasei jau sācies izlaidumu laiks
novada izglītības iestādēs. Šajā mācību gadā Jelgavas novada skolās 9. klasi
absolvēs 221 skolēns, 12. klasi – 196, savukārt profesionālo izglītību iegūs
35 audzēkņi, informē Jelgavas novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste
pirmsskolas izglītības jautājumos Lāsma Geidāne.

Izlaidumu norise Jelgavas novada izglītības iestādēs
2017./2018. mācību gada noslēgumā
Izglītības iestāde

Klase

Datums

Norises vieta

Aizupes pamatskola

9. klase

15.06.

Aizupes pamatskola

17

9. klase

15.06.

Elejas vidusskola

16

12. klase

09.06.

Elejas vidusskola

18

30.05.

Zaļenieku kultūras nams

17

9., 12. klase

30.06.

Jelgavas novada dome

13

9. klase

16.06.

Kalnciema vidusskola

14

12. klase

09.06.

Kalnciema vidusskola

14

9. klase

16.06.

Kalnciema pagasta vidusskola

14

12. klase

16.06.

Kalnciema pagasta vidusskola

17

Lielplatones
internātpamatskola

9. klase

31.05.

Skolas sporta zāle

10

3. kurss

06.06.

Skolas sporta zāle

10

Līvbērzes pamatskola

9. klase

15.06.

Līvbērzes pagasta estrāde

17

Sesavas pamatskola

9. klase

15.06.

Sesavas tautas nams

16

Elejas vidusskola
Jelgavas novada Mūzikas
un mākslas skola
Jelgavas novada
Neklātienes vidusskola
Kalnciema vidusskola
Kalnciema pagasta
vidusskola

Svētes pamatskola

Laiks (plkst.)

9. klase

16.06.

Svētes pamatskola

14

9., 12. klase

15.06.

Staļģenes vidusskola

17

9. klase

15.06.

Šķibes pamatskola

16

9. klase

16.06.

Vircavas tautas nams

14

12. klase

30.06.

Vircavas tautas nams

18

Vircavas vidusskolas
Platones filiāle

9. klase

16.06.

Platones skola

17

Vilces pamatskola

9. klase

16.06.

Vilces pamatskola

15

9. klase

16.06.

Zaļenieku kultūras nams

15

21.06.

Zaļās muižas pils zāle

13

Staļģenes vidusskola
Šķibes pamatskola
Vircavas vidusskola

Zaļenieku Komerciālā un profesionālās
amatniecības vidusskola izglītības
programmas

2018. gada jūnijs

3

Izstrādās būvprojektu
kapsētas vārtu un tiltiņa
rekonstrukcijai
Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi apstiprinājumu no Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības
inspekcijas par finansējuma piešķiršanu izpētei
un restaurācijas risinājumu izstrādei Elejas parka
kapsētas vārtiem un ieejas
tiltiņam ar dekoratīvajām
skulptūrām. Šogad plānots
izstrādāt rekonstrukcijas
darbu būvprojektu.
«Apmeklējot Elejas parku un baudot
tā dabu un atlikušās vēstures liecības,
iespējams, daļa apmeklētāju nemaz nav
pamanījuši Mēdemu dzimtas veidoto
kapsētu, jo tā atrodas aiz parka. Tāpat kā
Elejas parks, arī kapsēta ir Jelgavas novada pašvaldības apsaimniekošanā. Apzinoties Elejas muižas apbūves un parka
kultūrvēsturisko vērtību, pēdējos gados,
piesaistot dažādus projektu līdzekļus,
tika atjaunotas tādas vēsturiskās detaļas
kā žogs un Tējas namiņš, lielu akcentu
liekot uz parka sakopšanu un vēsturiskā
plānojuma saglabāšanu. Kapsētas ieejas
vārti un parka aleja ir uz muižas apbūves
centrālās ass un veido vienotu ainavu
ar muižas apbūvi, ko ņemsim vērā arī
turpmākajos projektos, lai neizjauktu
1905. gadā izstrādāto G.Kūfalta Elejas
parka rekonstrukcijas projektu,» stāsta
Jelgavas novada pašvaldības kultūras
projektu vadītāja Ella Popesko.
Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Enija
Kreicberga-Kapša informē, ka valsts
piešķirtais finansējums objekta izpētei
un restaurācijas risinājumu izstrādei ir

5000 eiro. «Jau gada sākumā, vēl pirms
projekta iesniegšanas Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijai,
pašvaldība veica tirgus izpēti, lai noskaidrotu objekta būvprojekta izstrādātāju. Izvēloties ekonomiski izdevīgāko
piedāvājumu, darbi tiks uzticēti SIA
«Arhitektoniskās izpētes grupa», kas
apņēmusies uzdevumu veikt par 5856
eiro,» norāda E.Kreicberga-Kapša. Plānots, ka firma gan izpēti, gan tehniskos
risinājumus restaurācijai izstrādās līdz
gada beigām.
Jelgavas novada pašvaldības kultūras
projektu vadītāja E.Popesko norāda, ka
vēstures avotos informācijas par Elejas
muižas kapiem ir ļoti maz. «Zināms,
ka kapsēta tapa 20. gadsimta sākumā –
1912. gadā – uz salas, ko pa perimetru
ieskāva plats ar ūdeni pildīts kanāls.
Kapsētai veidoja vienu ieeju, un, lai tajā

Novada amatiermākslas kolektīvi
sestdienās uzstāsies «Viesu līčos»
No jūnija līdz pat septembra beigām sestdienās
SIA «Viesu līči» atpūtas
kompleksa brīvdabas estrādē uzstāsies Jelgavas
novada pagastu amatiermākslas kolektīvi. Proti,
gandrīz katru sestdienu pulksten 15 kāds no
novada pagastiem būs
sagatavojis savu kultūras programmu, priecējot
skatītājus.
Ideja aicināt ciemos katra pagasta
amatiermākslas kolektīvus pieder
atpūtas kompleksa saimniekam Modrim Jansonam. «Šis ir Latvijas simtgades gads, un arī mums gribas vasaru
padarīt mazliet citādāku. Teritorijā
esam uzbūvējuši brīvdabas skatuvi un
sapratām, ka ar kultūras programmu
tikai Ražas svētkos rudenī ir par maz.
Ir nepieciešams kultūras dzīvi padarīt

krāsaināku. Jelgavas novadā ir ļoti
daudz pašdarbības kolektīvu, tāpēc
vērsos pie Jelgavas novada Kultūras
pārvaldes ar iniciatīvu mūsu estrādē
rīkot pašmāju amatiermākslas kolektīvu uzstāšanās. Tā izkristalizējās
doma, ka sestdienās pie mums «Viesu
līčos» notiks novada pagastu organizēti koncerti,» stāsta M.Jansons. Pirmie «Viesu līču» skatuvi aizvadītajā
sestdienā jau iemēģināja Zaļenieku
kolektīvi.
Atzinīgi šo ieceri vērtē Jelgavas
novada Kultūras pārvalde. «Kāpēc
gan neizmantot? Tā ir vēl viena
iespēja kolektīviem koncertēt, katram kolektīvam parādīt sevi. Vēl
viena pievienotā vērtība – varbūt
kāds no skatītājiem tieši šajā koncertā saprot, ka jau rudenī vēlas
šim kolektīvam pievienoties,» saka
Kultūras pārvaldes kultūras darba
speciāliste Nelda Ķikute. Pagastu
amatiermākslas kolektīvu koncerti

nokļūtu, tika uzbūvēts sfinksu apsargāts
tiltiņš. Vēsturiskais tilts un ieejas vārti ir
saglabājušies līdz mūsdienām, lai gan
sfinksu figūras un vārtu stabi Pirmā
pasaules kara laikā tika stipri bojāti.
Vēlākajos gados sfinksu statujas pārvietoja uz Elejas muižas apbūves teritoriju,
kur tās pussagruvušas stāv vēl šodien,»
stāsta E.Popesko.
Kā liecina Rundāles pils muzeja
1992. gadā izstrādātais katalogs «Elejas
pils», Elejas kapsētā neatdus neviens
no grāfu Mēdemu ģimenes. Līdz 1920.
gada agrārajai reformai kapsētā 1913.
gadā tika apbedīta vien 93 gadu vecumā
mirusī baronese Adele fon Ofenberga.
Vēlāk, 1930. gados, kapsēta tika iesvētīta jau kā publiska apbedījumu vieta un
kā tāda pastāv vēl tagad.
JNZ

Pagastu kolektīvu
koncertu laiks
• 16. jūnijā – Glūdas pagasts
• 30. jūnijā – Vircavas pagasts
• 14. jūlijā – Kalnciema pagasts
• 28. jūlijā – Svētes pagasts
• 4. augustā – Valgundes pagasts
• 18. augustā – Līvbērzes pagasts
• 1. septembrī – Platones pagasts
• 8. septembrī – Lielplatones pagasts
• 15. septembrī – Elejas pagasts
• 22. septembrī – Sesavas un Vilces
pagasts
• 29. septembrī – Jaunsvirlaukas
pagasts

notiks sestdienās pulksten 15, un
katrs koncerts ilgs līdz stundai.
Plānots, ka pagastus pārstāvēs
dziedātāji, dejotāji, folkloras kopas
un arī novada teātri. Ieeja uz katru
koncertu ir bez maksas. «Aicinām
ne tikai mūsu viesus, bet arī novada
iedzīvotājus sestdienās atrast laiku
un iespēju atbraukt, lai redzētu, cik
radoši cilvēki mūsu novadā dzīvo,»
aicina M.Jansons.
JNZ

Elejas Tējas namiņu popularizē kā kāzu vietu
Ar mērķi popularizēt
Elejas Tējas namiņu kā
kāzu ceremoniju vietu un
kāzu pieturvietu, Jelgavas novada pašvaldība
izsludinājusi fotokonkursu «Elejas Tējas namiņš
kāzu virpulī».
«Tējas namiņš rekonstruēts
pirms gandrīz divarpus gadiem,
un līdz šim tajā notikušas 15 kāzu
ceremonijas un 14 pāri to izvēlējušies par kāzu pieturvietu. Pamazām Tējas namiņš kļūst arvien
populārāks, bet ar fotokonkursu
vēlamies vēl vairāk veicināt popularitāti un vienlaikus atgādināt, ka
arī Jelgavas novadā ir skaista vieta,
kas piemērota kāzu svinībām un

citiem pasākumiem,» norāda Tūrisma informācijas punkta vadītāja
Elejas pagastā Kristīna Jankoviča-Zumente.
Saskaņā ar konkursa nolikumu
iesūtītajām bildēm jābūt pašu
uzņemtām, tās var iesūtīt gan jaunais pāris, gan ikviens kāzu viesis
– galvenais nosacījums: fotogrāfijā
jābūt redzamam jaunajam pārim
un arī Tējas namiņam. Konkursa
norises laiks ir no 1. maija līdz 30.
septembrim, bet konkursam iesūtīt
var arī bildes, kas uzņemtas agrāk,
ja tās atbilst visiem nolikumā iekļautajiem kritērijiem. Fotogrāfijas
jāiesniedz pa e-pastu elejastejasnamins@jelgavasnovads.lv.
Pēc konkursa noslēguma Tējas namiņa lapā sociālajā vietnē

«Facebook» tiks publiskotas visas
iesūtītās fotogrāfijas, lai balsojumā noteiktu skatītāju simpātiju.
Balsojums norisināsies no 1. līdz
7. oktobra pulksten 23.59. Skatītāju
simpātijas ieguvējs saņems dāvanu
karti 20 eiro vērtībā.
Konkursa uzvarētāji Elejas Tējas
namiņā tiks pasludināti un apbalvoti Leģendu nakts pasākumā,
kas notiks 27. oktobrī. Konkursa
laureāti balvā saņems dāvanu karti:
1. vietas ieguvējs – 50 eiro vērtībā,
2. vietas ieguvējs – 30 eiro vērtībā,
3. vietas ieguvējs – 20 eiro vērtībā.
No mākslinieciski kvalitatīvākajām
fotogrāfijām Tējas namiņā plānots
izveidot fotoizstādi.
JNZ
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Mirklis laika

«Mūsu mērķis, organizējot Novada svētkus, bija veidot dienas programmu tā, lai tajā
ko saistošu varētu atrast ikviens svētku dalībnieks. Domāju, ka plānotais izdevās –
svētkos arī izskanēja daļa no XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku
programmas, laikapstākļi bija labvēlīgi, un ceram, ka svētki apmeklētājiem patika.
Novērojām, ka šogad pasākumi bija kuplāk apmeklēti nekā pērn,» Elejas parkā
aizvadītos Jelgavas novada svētkus vērtē novada pašvaldības Kultūras pārvaldes
vadītāja Anita Liekna. Arī šogad Jelgavas novada svētki
aizritēja ar moto «Mirklis laika rāmītī», aicinot daudzveidīgajā pasākumu programmā atrast to svētku sajūtu, ko
gribas paturēt atmiņā.

Pie Elejas Tējas namiņa valdīja mākslinieciska gaisotne – apkārtējo vidi mākslas darbos svētku
gaitā iemūžināja ne vien Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, kuri gleznoja
plenērā, bet arī citi svētku dalībnieki, radot divus mākslas kopdarbus. «Vienas gleznas autori
ir bērni un jaunieši, bet otru gleznoja pieaugušie. Svētku dalībnieki labprāt izmantoja iespēju
gleznot brīvā dabā – domāju, ka latvieši ir ne vien labi dejotāji un dziedātāji, bet arī mākslinieki,» teic Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas metodiķe Liene Āboma. Viņa papildina, ka
bērni brīvāk rotaļājās ar krāsām, ainavas attēlošanai izvēloties pārliecinošus toņus, savukārt
pieaugušie, kas savā darbā iemūžināja Tējas namiņu, vairāk apdomāja katru otas vilcienu. Radošo vidi pie Tējas namiņa papildināja instrumentālā mūzika, bet iespēju ieraudzīt sevi komiskā
tēlā interesentiem sniedza karikatūristi Gatis Šļūka un Jūlija Bulikina.

Novada svētkos tika godināti arī fotokonkursa «Tikšanās pie Tējas
namiņa» dalībnieki. «Fotoattēlus konkursam šogad iesūtīja 18 fotogrāfi, kas ir divreiz vairāk nekā pērn. Priecājamies par konkursa
dalībnieku izdomu un interesantajām idejām – domāju, ka Tējas
namiņš cilvēkiem ir kļuvis par mīļu vietu,» vērtē Elejas Tējas namiņa
vadītāja Kristīna Jankoviča-Zumente. Viņa norāda, ka konkursā
vērtēts ne vien iesūtītais fotoattēls, bet arī autora sagatavotais
apraksts – vērtēšanas process neesot bijis viegls, bet jau sākumā
esot izkristalizējušies pārliecinoši līderi. Konkursā uzvarēja Roberta
Rēboka darbs «Satikšanās ar atmiņām un cilvēkiem no pagātnes».
«Vēlējos piedāvāt ko atšķirīgu, tādēļ savā darbā atspoguļoju ainu,
kurā kāds cilvēks, sēžot pie Tējas namiņa, ar sev tuviem cilvēkiem
satiekas atmiņās,» fotoattēla ideju atklāj konkursa laureāts.

Svētkos varēja ne vien baudīt kultūras programmu,
bet arī paši aktīvi līdzdarboties. «Māla virpošana
ir prasme, kas jāapgūst tāpat kā, piemēram, klavierspēle. Kādam tā sajūta rodas uzreiz, citam ir
jāiemācās, bet to var tehniski izdarīt,» stāsta keramikas darbnīcas «Virzas» pārstāve Kristīne Cukura,
kura svētkos savu arodu bija gatava ierādīt katram. «Bija grūtāk, nekā iztēlojos – lielākās grūtības
sagādā tieši formas izveide,» pēc dalības darbnīcā
atzina svētku apmeklētāja Loreta. Tāpat interesenti
varēja apgleznot akmeņus, bet Zaļenieku Komerciālā un amatniecības vidusskola piedāvāja nelielos podiņos iestādīt sīpolus un sinepes, lai daļiņu
dabas ienestu arī savās mājās. Vēl svētkos varēja
tuvāk iepazīt zemessargu ikdienu, iemēģināt auto
modeļu trasi un koka spēles, kā arī pārbaudīt savu
veiklību mobilajā virvju trasē, pie kuras veidojās
rindas. Drosmīgākie svētkos piedalījās mazuļu rāpošanas sacensībās, kas šogad notika pirmo reizi.
«Atsaucība bija gana liela – rāpošanas sacensībās
piedalījās 42 dalībnieki, un visplašāk pārstāvētā
dalībnieku grupa bija mazuļi līdz pusotra gada
vecumam,» stāsta Jelgavas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas telpiskās attīstības plānotāja
Irita Šteinberga. «Svētki ir izdevušies! Cilvēkiem
šeit patīk, un arī laiks ir ļoti labs,» atzina Ralfs,
kurš svētku piedāvājumu izbaudīja kopā ar meitu.
Aso izjūtu cienītāji varēja novērtēt un pat piedalīties ekstrēmo
sporta veidu paraugdemonstrējumos. Šova komanda «Street
Warriors» rādīja ielu vingrošanas un akrobātikas trikus,
lecot pāri brīvprātīgajiem un
izpildot citus elpu aizraujošus
trikus vairāku simtu skatītāju
acu priekšā. «Tas bija iespaidīgi.
Mani pārsteidza jauniešu akrobātiskums – īpaši salto, ko viņi
veica bez ķiverēm,» atklāj svētku
apmeklētājs Raimonds. Savukārt
velo triālisti demonstrēja trikus
ar velosipēdiem.
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Dienas gaitā Elejas parka estrādē varēja baudīt daudzveidīgu mūziku – Jelgavas novada svētkus atklāja vērienīgs lielkoncerts, kurā piedalījās dažādu paaudžu dziesmu un deju kolektīvi, uz pāris stundām Elejā uzburot
Dziesmu un deju svētku vienojošo atmosfēru.

Novada svētku ieskaņā jau septīto
reizi godināti konkursa «Jelgavas
novada Uzņēmēju gada balva»
laureāti, kas šogad noteikti deviņās nominācijās. «Kad sākām
organizēt konkursu, uzņēmējus
aktīvi pieteica pārvalžu vadītāji,
bet nu jau arvien vairāk nominantu balvai izvirza kaimiņi,
konkrēto uzņēmumu darbinieki,
un tas ir ļoti patīkami. Katru gadu
mums ir arī pārsteigumi, piemēram, šāgada nominācijas «Gada
debija» laureāte SIA «Easy pack»
no Kalnciema, par kuras darbību,
kā izrādās, nezināja pat daudzi
vietējie iedzīvotāji. Konkurss nenoliedzami popularizē vietējos
uzņēmējus, un par viņiem uzzina
arvien lielāka sabiedrības daļa,»
vērtē Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte.

Dienas turpinājumā klātesošos priecēja grupa «Carnival Youth»
un Jelgavas novada un pilsētas jauniešu bigbends ar solistiem
Aiju Vītoliņu un Daumantu Kalniņu. Savukārt pirms svētku kulminācijas – uguņošanas – pasākuma dalībniekus enerģētiski
uzlādēja grupa «Auļi». Uzrunātie svētku dalībnieki atklāja, ka
muzikālā programma šogad bija ļoti daudzveidīga un piemērota visai ģimenei, tādēļ cilvēku rosība Elejas parka estrādē
nenorima līdz pat vēlai naktij.
Pirmo reizi svētkus bagātināja uguņošana, kuras norisi finansiāli atbalstīja novada uzņēmēji un iedzīvotāji. Pusnaktī debesis virs Elejas
parka estrādes izgaismoja ugunspuķes, kas uzplauka dziedātājas
Antras Stafeckas izpildītās dziesmas «Maldugunis dzēšot» pavadījumā.

Īsi pirms svētku kulminācijas skatītājus priecēja uguns šovs,
kura gaitā uguns mākslas meistari grieza uguns bumbas un
kubus, spļāva uguni un izpildīja daudzus citus iespaidīgus trikus
ar uguni.

Arī šogad svētku dalībnieki labprāt izmantoja iespēju tikt pie
neparasta portreta – sava attēlojuma karikatūrā. Karikatūristi
Jūlija Bulikina un Gatis Šļūka iemūžināja gan individuālus portretus, gan arī zīmēja draugu un ģimeņu kopbildes, ar kurām,
kā atzina uzrunātie interesenti, viņi papildinās sava mājokļa
interjeru, bet kāds dāvinās mammai, lai, paskatoties uz karikatūru, viņa biežāk uzsmaidītu. Rinda pie karikatūristu telts bija
vērojama visas dienas gaitā. Tāpat pie Elejas Tējas namiņa bija
izveidots tematisks fotostūrītis, kurā varēja iemūžināt sajūtu
fotogrāfijas.
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Apgūst
angļu valodu
10. maijā Vircavas pagasta
AAPC «Kamenītes» noslēdzās pirmie angļu sarunvalodas kursi. Apliecību
saņēma 13 pagasta iedzīvotāji.
«Kamenīšu» vadītāja Antra Zajankovska norāda, ka interesenti angļu
valodu varēja mācīties bez maksas –
kursus Jelgavas novada iedzīvotājiem
apmaksāja pašvaldība. A.Zajankovska
stāsta, ka 16 stundu kursi ilga divus
mēnešus un nodarbības notika divus
vakarus nedēļā. «Programmas vadītāja
un pasniedzēja Nataļja Ņikitina šajā
laikā kursu noslēguma eksāmenam
spēja sagatavot gan jaunās māmiņas,
kurām valoda bija aizmirsusies kopš
skolas laikiem, gan sievietes senioru
vecumā bez priekšzināšanām. Mācību
noslēgumā bija zināšanu pārbaude
– īsa saruna angļu valodā ar Lielbritānijas pilsoni, kas visiem bija liels pārsteigums,» stāsta A.Zajankovska. Viņa
norāda, ka apliecību saņēmēji augstu
novērtēja pasniedzējas profesionalitāti
un attieksmi pret darbu. Piemēram,
Alla uzskata, ka pasniedzējas pieeja
ir profesionāla, bet ar atjautīguma un
humora piedevu. Viņa arī atzinīgi vērtē
pašvaldības sniegto iespēju mācīties
valodu, turklāt sakārtotās telpās un
sev pieejamā laikā, brīnišķīgā kompānijā. «Kamenīšu» vadītāja piebilst,
ka centra nodarbību telpas ir nesen
izremontētas, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
līdzekļus.
Angļu valodas kursi ir vieni no Jelgavas novada pašvaldības iedzīvotājiem
piedāvātajiem bezmaksas mūžizglītības kursiem. Šobrīd tiek komplektēta
jauna grupa iesācējiem, un plānots, ka
šai grupai nodarbības sāksies rudenī.
A.Zajankovska norāda, ka grupa jau
daļēji ir aizpildīta, bet interesenti,
kuri tiešām būs gatavi apmēram divus
mēnešus apmeklēt kursus, pieteikties
var pa tālruni 28333270.
Rudenī paredzēti kursi arī tiem,
kuri apliecību saņēma maijā – tas
būs turpinājums, lai varētu padziļināt
svešvalodas zināšanas.

PAGASTU ZIŅAS

Jauniešiem
izveido darbistabu

Ķirpju staļļus no 2016. gada janvāra apsaimnieko SIA «Ķirpji» ar
īpašnieci Ingu Paškausku un biedrība «LL Saulstari». Biedrības valdes
priekšsēdētāja Laimdota Tīse stāsta,
ka Ķirpju staļļu pamatnodarbošanās
ir sporta skola, kurā māca jāt. «Mācīties jāt var ikviens, sākot no trīs
četru gadu vecuma. Jāšanas sports
ir smags sporta veids, kas prasa lielu
atdevi no ķermeņa, rada lielu slodzi
mugurai, kauliem, tāpēc, jo jaunāks
ir bērns, jo īsāka ir nodarbība – tam,
lai bērns netiktu pārslogots, sekoju
līdzi ļoti rūpīgi,» stāsta Laimdota.
Sākumā tiek mācīts, ko darīt zirga
mugurā, kā vadīt dzīvnieku, kā reaģēt uz viņa uzvedību, un tikai vēlāk
tiek attīstītas jāšanas prasmes.
Vislielākā auditorija, kas Ķirpju
staļļos mācās jāt, ir bērni vecumā no
septiņiem līdz 14 gadiem, bet pērn
arī kāds 40 gadus vecs vīrietis bija
nolēmis apgūt šīs prasmes un tagad

Veselības ministre Anda
Čakša veselības nozares
darbiniekiem
pasniegusi Veselības
ministrijas
Atzinības un
Pa t e i c ī b a s
rakstus, kā arī
trīs Veselības ministrijas balvas par ieguldījumu un veiksmīgu sadarbību veselības
aprūpes nozares attīstībā. Viens no trim
Veselības ministrijas balvas saņēmējiem
ir Jaunsvirlaukas pagasta ģimenes ārsts
Ainis Dzalbs – par atbalstu veselības
nozares politikas onkoloģisko slimību
riska faktoru mazināšanā un pacientu veselības aprūpes kvalitātes pilnveidošanā.

LĪVBĒRZĒ
Veido ziedošu izstādi
Zaļeniekos izveidota jauna
vieta, kur pulcēties jauniešiem, – maija vidū Zaļenieku
pagasta pārvaldes ēkas
2. stāvā atklāta Jauniešu
istaba jeb darbistaba, kā
to dēvē pagasta pārvaldes
vadītājs Aivars Brikmanis.
«Agrāk, strādājot par pašvaldības policistu, daudz sanāca saskarties ar jauniešiem, un zinu, ka viņu galvenā atruna ir:
nav ko darīt, nav kur iet. Tāpēc, stājoties
Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītāja
amatā, darbs ar jauniešiem kļuva par
vienu no manām prioritātēm. Pagasta
pārvaldes ēkas 2. stāvā bija izremontētas
tukšas telpas, kurām nebija pielietojuma,
tāpēc vienu telpu nolēmu atvēlēt jauniešiem, kur pulcēties un pavadīt brīvo
laiku, lai nav jāsēž autobusu pieturās vai
jāklejo pa ielām. Kā es saku, tā ir drīzāk
tāda darbistaba, jo pasākumi jauniešiem
notiek citās telpās, kas ir plašākas,» norāda pagasta pārvaldes vadītājs.
Jaunatnes darba koordinators Zaļenieku pagastā Jānis Zariņš stāsta,
ka ar jauniešiem Zaļeniekos strādā
nedaudz vairāk kā divus gadus. Sākumā jaunieši pulcējās pagasta aktivitāšu
centrā, tomēr ar laiku radusies doma,
ka gribētos savu vietu, kur sanākt kopā,

pavadīt brīvo laiku, atpūsties, plānot un
organizēt pasākumus. «Pagājušā gada
vasarā neformālās izglītības nodarbību
«PaLēciens 2017» laikā, ko jauniešiem
piedāvāja Jelgavas novada pašvaldība,
kopā ar pieciem jauniešiem no Zaļenieku pagasta – Viktoriju Atruškeviču,
Niku Indriksonu, Eldaru Tokarevu, Jurģi
Gulbi un Beāti Zviedrāni – uz papīra
tika uzlikts plāns: mums nepieciešama
Jauniešu istaba. Pēc apmācībām kopā
ar jauniešiem devāmies uz Zaļenieku
pagasta pārvaldi, lai pārrunātu iespējas
par šādas jauniešu telpas izveidi,» par to,
kāds bijis ceļš līdz Jauniešu istabai, stāsta
J.Zariņš. Viņš neslēpj prieku, ka Zaļenieku pagasta jauniešiem ir sava tikšanās
vieta, tomēr norāda, ka ar vienu telpu
ir par maz un nākotnē ir cerība jauniešu
vajadzībām iegūt vēl papildu telpas,
iegādāties arī vairāk spēļu, lai viņiem
būtu kur pavadīt savu brīvo laiku – īpaši
aktuāli tas ir rudens un ziemas periodā.
Jauniešu istaba ir atvērta katru darba
dienu līdz pulksten 17 – tur var uzspēlēt
kādu spēli vai vienkārši atpūsties pēc
skolas. «Protams, tiekamies arī ārpus šī
laika, kad organizējam pasākumus vai
sanākam kopā, lai plānotu kādu pasākumu vai pārrunātu aktualitātes un lemtu,
uz kādiem pasākumiem dosimies,» tā
J.Zariņš.

Zaļenieku pagasta jaunieši rūpīgi
gatavojās Jauniešu istabas atklāšanas
pasākumam. «Pasākums tika plānots,
rakstīts scenārijs, lai pienācīgi varētu
pārgriezt sarkano lenti,» viņš norāda.
Atklāšanas pasākumu vadīja divi pagasta
jaunieši – V.Atruškeviča un Andris Marcinkevičs –, taču arī pārējie bija pielikuši
savu roku pasākuma plānošanā. Pasākumā ar muzikāliem priekšnesumiem
uzstājās jaunietis no Kalnciema pagasta
Alekss Jurovs, Ervīns Ruža no Rundāles
pagasta, ģitāriste Edīte Ķeņģe, kā arī
jaunieši no Zaļenieku pagasta. «Par pagasta jauniešiem varu teikt vien pozitīvus
vārdus. Viņi ir aktīvi, mērķtiecīgi un atsaucīgi, labprāt piedalās visdažādākajos
pasākumos, kas notiek novadā,» piebilst
jaunatnes darba koordinators. Jaunieši
ar J.Zariņu var sazināties pa tālruni
29565241, 27632152 vai e-pastu janis.
zarins@jelgavasnovads.lv un noskaidrot
interesējošos jautājumus, izteikt idejas
un priekšlikumus par to, kā pavadīt
brīvo laiku.
A.Brikmanis uzsver: jauniešiem
cenšas uzticēties, un līdz šim uzticība ir
attaisnojusies – jaunieši novērtē pašvaldības pretimnākšanu un atbalstu, pret
inventāru un telpām izturas saudzīgi
un ievēro disciplīnu un iekšējās kārtības
noteikumus.

Sakārto nolaistu teritoriju
Jelgavas novadā izveidots
jauns tūrisma objekts –
Ķirpju staļļi Līvbērzes pagastā. «Pirms tam šī teritorija bija gandrīz degradēta, bet pēdējos gados tā
ļoti strauji tiek sakopta un
attīstīta. Jau pērn Ķirpju
staļļu saimniekiem teicām paldies par ieguldīto
darbu,» norāda Līvbērzes
pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Medne, uzsverot: katrs šāds objekts ir
kā stimuls arī citiem kopt
savu apkārtni.

JAUNSVIRLAUKĀ
Saņem apbalvojumu

jau diezgan labi protot jāt. «Mācīties
jāt ar zirgu nekad nav par vēlu, bet
pats galvenais ir, lai cilvēkam, kurš
to vēlas darīt, patīk dzīvnieki un jo
sevišķi – zirgi,» norāda biedrības
vadītāja. Viņa papildina, ka bērnu
vecāki nereti jāšanas nodarbības izvēlas, lai viņu atvases pavadītu laiku
ārā, fiziskās aktivitātēs, nevis istabā
sēžot pie viedierīcēm vai televizora.
Ķirpju staļļu saimnieki ne vien
vada zirgu sporta skolu, bet rīko arī
dažādus pasākumus. Zināms, ka 1.
jūlijā notiks jāšanas sacensības. «Tās
gan būs treniņsacensības, jo Latvijas
mēroga sacensības pagaidām pie sevis rīkot nevaram – tam mums ir par
maz vietas. Šogad ceram izveidot vēl
vienu jāšanas laukumu, tad varbūt
varēsim organizēt jau plašāka mēroga mačus,» stāsta L.Tīse, piebilstot,
ka līdz ar to aktuāls kļūst jautājums
par automašīnu novietošanu. «Ja
gribam uzņemt vairāk viesu, jāno
drošina stāvlaukums – arī tas mums
šobrīd nav tik liels. Tiesa, vieta, kur
ierīkot papildu stāvlaukumu, mums
ir, bet tam vajag laiku un līdzekļus,»
tā Laimdota.
Ķirpju staļļos šobrīd ir 15 zirgi.
Līdz šim zirgi tika pirkti, bet šogad
piedzimis arī pirmais pašu kumeliņš
un vēl viens gaidāms. «Tas gan ir tāds
izņēmums, jo paši ar zirgu audzēšanu nodarboties neplānojam – tas ir
ilgs un dārgs process: zirgs var sākt
strādāt tikai pēc četriem gadiem,»
norāda objekta saimniece. Zirgi ir
dažādi – gan tādi, ko jūdz ratos,
gan tādi, kas piemēroti cilvēkiem,
kuri neprot jāt, gan karstasinīgāki.

Jāpiebilst, ka Ķirpju staļļi piedāvā arī
zirgu pansijas pakalpojumus.
Tā ir arī atpūtas
vieta – tur ir bērnu
rotaļu laukums ar
sporta elementiem,
piknika vieta, tāpat
ir pieejama kūpinātava, tuvumā ir
dīķis un mežs. Šeit
atpūsties un pavadīt laiku brauc ne
tikai ģimenes, bet
arī grupas, piemēram, skolēnu kolektīvi. «Skolēniem
pastāstu par mūsu
staļļiem un zirgiem,
bet tad jāļauj izkustēties – bērni ir
bērni un nevar pārāk ilgi nosēdēt.
Visbiežāk viņi izskrienas, paēd un
dodas tālāk,» Laimdota norāda,
ka pagājušajā gadā vairāk ciemos
brauca skolēni no tuvējās apkārtnes,
bet šogad – no tālākām Latvijas
vietām. Ķirpju staļļu saimniekiem
šovasar ir iecere sarīkot ģimeņu
sporta svētkus. «Doma ir šo pasākumu noorganizēt līdz Jāņiem,
bet vēl notiek sarunas ar dažādiem
sadarbības partneriem, kas varētu
papildināt pasākuma programmu,»
norāda L.Tīse, informācijai aicinot
sekot līdzi Ķirpju staļļu lapā sociālajā vietnē «Facebook». «Mēs te visu
pucējam un kopjam, un mums ir
ļoti plaša peoniju kolekcija – esam
iestādījuši vairāk nekā 1000 stādu.

Attēlā – ieceres vizualizācija.
Līvbērzes pagasta bibliotēka uz Vasarsvētkiem izveidoja tematisku izstādi
«Puķu pilna pasaulīte» un aicina iesaistīties lasītājus, atnesot kādu zaļu augu
puķupodā. «Šobrīd notiek bibliotēkas
pārcelšanās uz jaunām telpām, un
mums radās ideja bibliotēkas jaunajās
telpās – Līvbērzes pagasta pārvaldes 1.
stāvā – kā pastāvīgo ekspozīciju izveidot
savu mazo zaļo augu stūrīti. Maijā jau
sagādāta puķu kaste lielākiem augiem
puķu podos, savukārt sīkākos ziedus
izvietosim atsevišķā plauktiņā, kur tiks
sakārtota kompozīcija no mazākiem augiem dekoratīvos podiņos – kaktusiem,
atraitnītēm, vijolītēm un citiem ziediņiem,
ko lasītāji, apmeklējot bibliotēku, atnesīs,» par ieceri stāsta bibliotēkas vadītāja
Velga Petņičenko. Viņa papildina: kāda
lasītāja jau solījusi atnest citronkociņu,
cita – Ziemassvētku kaktusu. «Tas, kāds
mūsu zaļais stūrītis sanāks, būs atkarīgs
no lasītāju aktivitātes, un mēs ļoti ceram,
ka līvbērznieki būs aktīvi, atbalstīs mūsu
ieceri un palīdzēs to īstenot,» norāda
bibliotēkas vadītāja.

KALNCIEMĀ
Pārbauda trauksmes sirēnas

28. maijā Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests (VUGD) visā valstī
pārbaudīja trauksmes sirēnu darbību – to
tehnisko stāvokli, bojājumus vai traucējumus sirēnu darbībā un skaņas signāla
dzirdamību. Trauksmes sirēna Kalnciemā
nenostrādāja. Ja iedzīvotāji iepriekš nav
brīdināti par sirēnu pārbaudi, tās izdzirdot, jāieslēdz radio vai televizors, kur
tiks pārraidīta informācija par iespējamo
apdraudējumu un rekomendācijas par
turpmāko rīcību.

JAUNSVIRLAUKĀ
Jūnijā – dažādas
nodarbības

Foto: no Ķirpju staļļu arhīva
Lai šo krāšņumu parādītu arī citiem,
nākamgad plānojam sarīkot dārza
svētkus,» iecerēs dalās Laimdota.
Par to, kā nonākuši Jelgavas novada Līvbērzes pagastā, L.Tīse saka tā:
«Mēs braukājām un meklējām vietu,
kas būtu tuvu pilsētai, bet nebūtu
pilsētā. Kad piebraucām pie šīs teritorijas, pamanīju pastkastīti ar uzrakstu «Saulstari» – tā sauc kaimiņu
mājas. Tā kā manis vadīto biedrību
sauc «LL Saulstari», nospriedu, ka
jāpaliek te. Protams, teritoriju vajag
sakopt un darba vēl ir daudz, bet no
darba nebaidāmies.»
Informāciju par Ķirpju staļļiem
var atrast viņu lapā «Facebook», kā
arī Jelgavas reģionālā Tūrisma centra mājaslapā www.visit.jelgava.lv.

Šomēnes aktivitāšu centrā «Dzirnieki»
notiks dažādas nodarbības. 9. jūnijā
pulksten 13 interesenti aicināti uz bezmaksas tematisku pasākumu ģimenēm
«Kopā esam vesels viens», kurā būs
kustību rotaļas un jautras stafetes dažāda vecuma bērniem un viņu vecākiem,
apbalvošana un cienastiņš. Interesentu
pieteikumi tiks gaidīti līdz 7. jūnijam.
11. jūnijā pulksten 18 notiks bezmaksas
radoša darbnīca pieaugušajiem «Zelta
rociņas», kurā varēs apgūt dekupāžu un
apgleznošanu. 14. jūnijā pulksten 9.30
tiek piedāvāts izbraukuma seminārs interesentiem «Krūmu un koku izvēle dārza
ierīkošanai». Nodarbība notiks Jelgavā,
LLU topošo ainavu arhitektu studiju vietā
Valdekas pilī, un to vadīs ainavu arhitekte
Silvija Rubene. 15. jūnijā pulksten 10 paredzēta nformatīvi izglītojošu nodarbību
cikla «Virtuves un sadzīves gudrībiņas»
1. nodarbība «Veselīgs dzīves veids. Veselīgs uzturs», ko vadīs Iveta Gasanova.
26. jūnijā pulksten 9.30 tiks organizēta
izglītojoša ekskursija «Iepazīsim Jaunsvirlaukas pagastu», savukārt
28. jūnijā pulksten 8.30 būs Veselības
diena pie jūras (Jaunķemeros, Jūrmalā).
Dalība izvēlētajam pasākumam jāpiesaka pa tālruni 26955286 (Jeļena).
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Pārbūvē
Labiekārto dīķi pie
sūkņu staciju
daudzdzīvokļu mājām
Lai nodrošinātu pietiekamu pretplūdu aizsardzību,
Valgundes pagasta teritorijā – Kalnciema polderī
– tiek pārbūvēta sūkņu
stacija. Darbus plānots
pabeigt jūlijā.

18. maijā, atvadoties no rotaļām
un bezbēdīgās dzīves, Kalnciema
pagasta pirmsskolas izglītības iestādes «Mārīte» izlaiduma grupiņas
bērni un Kalnciema pagasta vidusskolas 12. klases beidzēji savā
Pēdējā zvana dienā pagastā stādīja
bērziņus. Kalnciema kultūras nama
vadītāja Dace Dalgā norāda, ka
tas ir turpinājums goda alejai, ko
veidot sāka 2017. gada Kalnciema
pagasta vidusskolas absolventi un
bērni, kuri pērn sāka savas skolas
gaitas 1. klasē. «Ceram, ka bērnu
un jauniešu stādītie koki kuplos
kā mūsu pagasta bērnu zināšanas
skolā un absolventi rūpīgi izvērtēs
savu izvēlēto nākotnes profesiju un
būs noderīgi savā zemē, varbūt pat
pagastā,» norāda D.Dalgā.

GLŪDĀ
Svin 15 gadu jubileju

28. aprīlī Glūdas pagasta slāvu
folkloras kopa «Slavjanočki» svinēja
15 gadu jubileju. Kolektīvu sveica
gan dalībnieku draugi un radi, gan
Glūdas pagasta pārvaldes un Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji.
«Pēdējo piecu gadu laikā patiešām ir
daudz izdarīts: kolektīvs ir piedalījies
daudzos pasākumos, uzrakstīti un
realizēti četri projekti, esam piedalījušies skatēs un konkursos, vadījuši
meistarklases Jelgavā, Kuldīgā, Jāņa
Akuratera muzejā Rīgā. Mūsu kolektīvs uzstājas jaunos tērpos, kurus
pašas darinājām un izšuvām,» stāsta
«Slavjanočku» vadītāja Olga Rožko.
Viņa visa kolektīva vārdā saka paldies atbalstītājiem: Raimondam Pokulim un SIA «Daile Agro», Jurim un
Regīnai Kaņepēm un SIA «Ziemeļi»,
Lolitai un Gunāram Filoņenko un SIA
«Onyx AB», SIA «Gaļas pārstrādes
uzņēmums «Nākotne»», Homiču
ģimenei un SIA «Anelika».

VALGUNDĒ
Mežos – ugunsnedrošais
periods

8. maijā Valgundes pagastā dega
meža zemsedze 0,32 hektāru platībā. Zemgales virsmežniecība uzsver,
ka Latvijas mežos ir izsludināts
ugunsnedrošais periods un drošības apsvērumu dēļ spēkā ir vairāki
aizliegumi, kas jāievēro ikvienam.
Zemgales virsmežniecības Meža
ugunsdzēsības stacijas vadītājs
Sandis Kurzemnieks norāda, ka
šogad Zemgalē ir reģistrēti jau 14
meža ugunsgrēki, no tiem Jelgavas
novada teritorijā – deviņi. 2017.
gadā meža ugunsgrēki Zemgalē
dzēsti 46 reizes 14,28 hektāru platībā. 76 procentos gadījumu meža
ugunsgrēka izcelšanās iemesls
bija neuzmanīga rīcība ar uguni,
bet deviņos procentos gadījumu
tā bijusi ļaunprātīga dedzināšana.
Ugunsnedrošajā periodā, uzturoties
mežos un purvos, aizliegts nomest
degošus vai gruzdošus sērkociņus,
izsmēķus vai citus priekšmetus;
kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj
uguns izplatīšanos ārpus tās; atstāt
ugunskurus bez uzraudzības; dedzināt atkritumus; braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa
mežu un purvu ārpus ceļiem; veikt
jebkuru citu darbību, kas var izraisīt
ugunsgrēku.

Pēdējos gadus dīķis starp
daudzdzīvokļu mājām
Glūdas pagasta Nākotnes
ciemā pārvērties līdz nepazīšanai – tas ir sakopts,
un tajā salaistas arī zivis.
Rūpes par dīķi pēc pašu
iniciatīvas uzņēmušās
Bensonu un Regutu ģimenes no Dārza ielas 5.
«Kad pirmo reizi paskatījos pa
balkonu un ieraudzīju ne pārāk
pievilcīgu skatu, sapratu, ka kaut kas
ir jādara,» saka Arvis Reguts, kurš
sāka dīķa sakopšanu un iesaistīja
tajā arī sievas vecākus. Viņa vīzija ir
izveidot dīķi kā akvāriju – ar krāsainām zivīm –, pie kura laiku pavadīt
ģimenēm ar bērniem, barojot un
vērojot zivtiņas.
Lai dīķī varētu ielaist zivis, vispirms tas tika iztīrīts. Tāpat izsmeltas dūņas, izpļautas niedres,
sastādītas ūdensrozes. Tad salaistas
zivis. «Šobrīd dīķī dzīvo apmēram
12 dažādu sugu zivis, piemēram,
karpas, līņi, zelta ālanti, vairāku
veidu karūsas. Ir arī vēži – tīrot
dīķi, atklājām, ka tajā ir gan dzīvi,
gan miruši vēži, un vēlāk pielaidu
klāt vēl,» A.Reguts norāda, ka zivis
iegādājies par saviem līdzekļiem
un vedis tās no Jelgavas, Ogres,
Bikstiem. Lai ūdenī saglabātos
līdzsvars starp dzīvajām radībām,
bija arī jāizķer līdakas, jo tās ir
plēsīga suga un visas skaistumzivis

apēstu. «Man tā ir bauda – redzēt,
ka mammas ar bērniem sēž pie dīķa
un baro zivis,» tā Arvis, piebilstot,
ka arī viņa meitiņa priecājas par
krāsainajām zivīm. Arvis zivis ik
pa laikam piebaro, kā arī izmanto
līdzekļus dīķa ūdens tīrīšanai. Ziemā ledū tiek sisti āliņģi, lai zivīm
būtu ko elpot, bet Arvis bažījas,
ka stiprākā salā dīķis var izsalt līdz
dibenam un zivis – aiziet bojā.
Viņš neslēpj, ka bijušas bažas par
to, ka dīķī salaistās zivis iekāros
makšķernieki. Sākumā daži esot
bijuši, bet, aizrādot, ka tā nav piemērota vieta nopietnai makšķerēšanai,
tagad zivju ķērāji neesot manīti.
«Man jau nekas nav pret to, ka kādu
zivtiņu noķer, bet nedomāju, ka tas
jādara rūdītiem copmaņiem. Bet, ja
bērni vecāku klātbūtnē te iemācīsies
noķert savu pirmo zivi, tas būs lieliski,» spriež Arvis. Tieši tāpat bijis
ar piegružotājiem – sākumā neviens
cita darbu pārāk nenovērtēja un,
kaut gan apkārtne tika kopta, vienalga izmētāja un atstāja aiz sevis
atkritumus. Tagad līdzās soliņam
novietots atkritumu spainis, un
iedzīvotāji kļuvuši kārtīgāki.
Arvis ne tikai tīra dīķi un laiž tajā
zivis, bet labiekārto arī apkārtējo
teritoriju. Maijā pie dīķa uzstādīta
informatīva plāksne, uz kuras redzamas visu sugu zivis, kas dīķī dzīvo. To
Arvis izgatavojis kopā ar kaimiņu.
«Diemžēl izvēlējāmies nepareizu
veidu, kā lamināta plāksni piestip-

Lūdz atsaukties
vagoniņa īpašnieku
Lai varētu sakārtot vidi,
Vilces pagasta pārvalde
aicina atsaukties uz pašvaldības zemes – īpašuma
«Vilces pamatskola» teritorijā – nelikumīgi novietotā
vidi degradējošā vagoniņa
īpašnieku vai lietotāju.
«Ja vagoniņa īpašnieks līdz šā gada
30. jūnijam neatsauksies, pašvaldības
pienākums būs organizēt šī objekta kā
bezīpašnieka mantas un vidi degradējoša objekta aizvākšanu,» uzsver Vilces pagasta pārvaldes vadītāja Anda
Duge, precizējot, ka īpašnieks var
pieteikties Vilces pagasta pārvaldē.
Pagasta pārvaldes vadītāja norāda,
ka šis nav vienīgais objekts, kura
novietošana uz pašvaldības īpašuma
nav bijusi iepriekš saskaņota, tāpēc
viņa aicina daudzdzīvokļu māju īpašniekus turpmāk pārdomātāk plānot
uz savas kopīpašuma zemes garāžu,

stāvlaukumu un dažādu citu nelielu
objektu un būvju izveidošanu, novietošanu, pārliecinoties, kur sniedzas
kopīpašuma zemes robežas un kur
ir pašvaldības zeme. Tāpat lietderīga
teritorijas izmantošana samazinātu arī
pļaujamās platības.
«Jau vairākus gadus Jelgavas novada pašvaldība organizē iedzīvotāju
projektu konkursu «Mēs – savai
videi», kas ir lieliska iespēja sakārtot
un uzlabot apkārtējo vidi. Arī mūsu
pagastā ir realizēti vairāki projekti,
un aicinu iedzīvotājus būt aktīvākiem
un izmantot šo iespēju iegūt finansējumu. Protams, pašiem iedzīvotājiem
jādara kopā, lai plānotu iespējamās
darbības un noformētu projekta pieteikumu. Tāpat piesaistīt finansējumu
var, piedaloties lauku partnerības
«Lielupe» «Leader» projektos,»
iedzīvotājus iesaistīties tuvākās vides
sakārtošanā aicina Vilces pagasta
pārvaldes vadītāja.

rināt – mēs to pieskavojām, bet pa
caurdurtajām vietām zem lamināta
pakļuva ūdens, un attēli un uzraksti
izmirka. Jāuztaisa jauna plāksne
un jāpielīmē,» stāsta A.Reguts.
Vēl pie dīķa izveidota interesanta
dobe – kā vīriešu bikses. Arvis dīķī
iecerējis izveidot tādu kā mākslīgu
saliņu – ar cilvēciņiem kā mini pilsētiņu, ar lampiņu, kas tumsā deg, un
dekoratīviem ziediem. «Kad saliņu
pirmo reizi ieliku dīķi, to noskatīja
gulbji, tāpēc nācās izņemt. Tagad
līdz Jāņiem gribētos to pabeigt līdz
galam – mēģināšu vēlreiz,» Arvis ir
neatlaidīgs. Viņš plāno dīķī ielaist
papildu sugu zivis un pie dīķa izveidot vēl kādu interesantu dobi.
Arvis norāda, ka mūsdienās gandrīz visi gaida, kad izdarīs kāds cits
vai pašvaldība, tāpēc ir prieks, ka
palēnām arī citi iedzīvotāji iesaistās,
piemēram, nopļauj zāli, izvelk no
ūdens gružus, ielaiž klāt kādu zivi.
«Pamazām arī citi sāk novērtēt to,
ka vieta kļūst skaistāka, iesaistās,
piepalīdz, nepiegružo un neposta. Manuprāt, Nākotne ir ciems,
kur atpūsties pirmām kārtām jau
mums pašiem, kas te dzīvo,» norāda
A.Reguts.
Glūdas pagasta pārvaldes vadītāja
Silvija Zīberte saka paldies aktīvajiem Nākotnes ciema iedzīvotājiem
par iniciatīvu sakopt vidi, kurā paši
uzturas, un cer, ka tas kalpos kā iedvesmas piemērs arī citiem pagasta
un novada iedzīvotājiem.

VSIA «Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi» Jelgavas sektora vadītāja Filimonija Brigmane
skaidro, ka polderis ir ar aizsargdambjiem norobežota nosusināta
teritorija, kuras hidroloģiskais
režīms tiek regulēts mākslīgi, proti,
notece tiek nodrošināta, izmantojot
sūkņu staciju. Kalnciema poldera
hidrotehniskās būves nodrošina
poldera teritorijas apsaimniekošanu
un apkārtnē dzīvojošos pasargā no
plūdu riskiem. Kalnciema poldera
teritorijā atrodas apmēram simts
zemes īpašumu – kopējā poldera
platība ir 607 hektāri. Pēc Jelgavas
novada pašvaldības datiem, poldera
teritorijā savu dzīvesvietu deklarējuši 43 Valgundes pagasta iedzīvotāji.
«Kalnciema poldera teritorijā regulāri tiek veikti uzturēšanas darbi.
Šogad ir plānota poldera kanāla apauguma novākšana un sūkņu stacijas
pārbūve. Esošās poldera hidrotehniskās būves – sūkņu stacija, aizsarg
dambji, caurtekas regulatori – laika
gaitā ir nolietojušās. Kalnciema
poldera sūkņu stacija ekspluatācijā
nodota 1985. gadā un vairs nespēja
nodrošināt pietiekamu pretplūdu
aizsardzību, tādēļ tika nolemts, ka
ir nepieciešams veikt sūkņu stacijas
pārbūvi ar ES finansiālo atbalstu,»
situāciju ieskicē F.Brigmane.
Sūkņu stacijas pārbūves darbus
veic SIA «Vidzemes būvnieks».
«Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu» pārstāve norāda, ka
uz 1. aprīli bija apgūti vairāk nekā
50 procenti no līgumsummas. Jāpiebilst, ka līgumcena ir 463 687,71
eiro. «Tāpat kā daudzviet Latvijā,
pērnajā rudenī objekts cieta no
lielā nokrišņu daudzuma un zemes
pārmitrinājuma, kas būtiski apgrūtināja procesu, līdz ar to plānotie
būvdarbi ir aizkavējušies,» piebilst
F.Brigmane. Sūkņu stacijas pārbūvi
plānots pabeigt jūlijā, bet objektu
nodot ekspluatācijā paredzēts līdz
šā gada rudenim.

Sesavā – pagasta
un sporta svētki
9. jūnijā Sesavas parkā
notiks Sesavas pagasta
svētki «Sesava – mūsu
mājas». Svētkos būs gan
koncerts, gan sportiskas
un radošas aktivitātes,
gan teātris, gan balle.
Svētku programmas pasākumi būs bez maksas.
Kultūras darba organizatore
Sesavas tautas namā Ilze Krastiņa
stāsta, ka svētku atklāšana būs
pulksten 12 un pēc tās svētku apmeklētājus priecēs pašdarbnieku
kolektīvu koncerts. Ap pulksten
14 sāksies bērnu daļa ar ziepju
burbuļu šovu, Bērvircavas Bērnu
teātra studijas skečiem, muzikāliem
priekšnesumiem, pagasta bibliotēku
sarūpētām atrakcijām un citām
nodarbēm. Laikā no pulksten 14
līdz 17 turpat parkā būs sporta
aktivitātes, radošas darbnīcas,
darbosies grāmatu maiņas punkts,
kurā ikviens varēs atstāt grāmatu,
ko vēlas atdāvināt, un paņemt, ja
kāda no maiņas punktā noliktajām
grāmatām būs piesaistījusi uzmanību. «Svētkus papildinās adīšanas
sacensības,» norāda I.Krastiņa, pie-

bilstot, ka dalībniekiem būs jāada
taisns gabals un visi nepieciešamie
materiāli un rīki tiks nodrošināti.
Svētkos būs pieejami āra ēdināšanas pakalpojumi.
Pēcpusdienā uzstāsies Bikstu
pagasta vīru vokālais ansamblis «Optimisti» un Inese Nereta
kopā ar Lēdmanes sieviešu vokālo
ansambli. Savukārt pulksten 20
interesenti aicināti uz Codes amatierteātra «Spēlētprieks» izrādi
«Spietu laiks», kuras autore ir
mūsu novadniece Vigita Pumpure.
Izrādes režisore ir Solvita Rotberga.
Svētki noslēgsies ar balli, ko spēlēs
Ainārs Lipskis no Ludzas. Balle
sāksies pulksten 21.
Savukārt 30. jūnijā Bērvircavas
sporta laukumā notiks pagasta sporta svētki. Tie sāksies pulksten 11 ar
strītbola sacensībām 3:3. Pulksten
12 būs volejbola (2:2), florbola (3:3
un bez vārtsarga) un futbola (6+1)
sacensības. Visas dienas garumā būs
arī individuālie sporta veidi, piemēram, šautriņu mešana, svara bumbu
celšana, laušanās ar rokām, zolīte,
un atrakcijas bērniem, informē pagasta sporta darba organizators Rūdolfs Knope. Darbosies arī bufete.
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Elejā 			

 21. jūnijā pulksten 20 – saulgriežu koncerts «Rudzīšu mājās». Pēc koncerta ikviens
aicināts iesaistīties akcijā «Izgaismo Latviju»: pulksten 21.20 – ugunskura iedegšana;
pulksten 21.30 – spēka dziesmas Latvijai; pulksten 22 – valsts himnas dziedāšana
(skvērā pie dīķa).
 23. jūnijā no pulksten 23 līdz 5 – Līgo zaļumballe kopā ar grupu «Taizers» (Elejas
parka estrādē).

Folkloristi pošas uz
festivālu «Baltica 2018»

Glūdā

 22. jūnijā pulksten 19 – Glūdas, Līvbērzes un Zaļenieku amatiermākslas kolektīvu
kopkoncerts «Simtsgadu grēkus mazgājot…» (Nākotnes k/n).
 22. jūnijā pulksten 18 – lauku labumu tirdziņā varēs iegādāties Jāņu gardumus –
mājražotāju sieru, pīrāgus, gaļas un maizes izstrādājumus. Būs arī jāņuzāles, radošās
darbnīcas un citi labumi. Aicina pieteikties tirgoties gribētājus ar savu produkciju.
Informācija pa tālruni 29594204 (Maiga), 27873309 (Vija) (pie Nākotnes k/n).
 Visu vasaru – izstāde «Mana mandala relaksācijai» (saieta namā).

Jaunsvirlaukā

 Līdz 30. jūnijam – Vecsvirlaukas iedzīvotājas Austras Strazdiņas (dzimusi 1934.
gadā) zīmējumu izstāde. Ieeja – bez maksas (IKSC «Līdumi» 2. stāvā).
 23. jūnijā – Jaunsvirlaukas pagasta svētki: no pulksten 10 līdz 10.30 – reģistrācija;
pulksten 11 – futbols, volejbols, strītbols, zolīte; pulksten 12.30 – šautriņu mešana,
«Boccia» dāmām, kungiem, bērniem; pulksten 13.30 – spēkavīru konkurss, apbalvošana. Darbosies atrakcijas bērniem. Informācija pa tālruni 20095375 (Andrejs
Vasiļjevs) (stadionā).
 23. jūnijā no pulksten 22 līdz 3 – Līgo zaļumballe kopā ar grupu «Starpbrīdis»
(Jēkabpils). Ieeja – bez maksas (pie IKSC «Līdumi»).

Kalnciemā 			

 Līdz 29. jūnijam – fotogrāfs Pēteris Grūbe fotoizstādē «Uzplaukums» piedāvā apskatīt skaistus pavasara ziedus. Fotogrāfam, kādreizējam Kalnciema pilsētas domes
priekšsēdētājam, ir spēja saskatīt sīkajā lielo, necilajā – daiļo un vienkāršajā – īpašo
(Kalnciema bibliotēkā).

Lielplatonē

 22. jūnijā pulksten 20 – ielīgošanas pasākums. Vilces amatierteātra izrāde: Ā.Alunāns «Pašu audzināts», pēc izrādes – balle ar grupu «Klaidoņi», darbosies kafejnīca.
Ieeja – bez maksas (Sidrabes parka estrādē «Jāņu leja»).
 No 11. līdz 15. jūnijam – dienas nometne bērniem no 7 līdz 12 gadu vecumam.
11. jūnijā pulksten 11 – iepazīsim bibliotēku; 12. jūnijā pulksten 11 – vietējā muižas
parka iepazīšana; 13. jūnijā pulksten 11 – grāmatu lasīšana brīvā dabā; 14. jūnijā
pulksten 11 – zīmēšana brīvā dabā; 15. jūnijā pulksten 11 – nometnes noslēgums.
Nometnei pieteikties pa tālruni 63061883 (Lielplatones bibliotēkā).

Līvbērzē

 Jūnijā – literatūras izstāde «Vārda, zemes un dabas spēks rakstniecībā. Rakstniekam, publicistam Ērikam Hānbergam – 85» (Līvbērzes bibliotēkā).
 23. jūnijā pulksten 13 – Zaļenieku amatierteātra izrāde: A.Eglītis «Kazanovas mētelis» (brīvdabas estrādē).
 23. jūnijā no pulksten 22 līdz – Līgo zaļumballe ar grupu «Kolibri» (brīvdabas estrādē).

Platonē

 15. jūnijā – Platones pagasta senioru ekskursija uz Ainažiem un apkārtni. Transporta izmaksas sedz pašvaldība. Pieteikšanās pa tālruni 26547117 (Rasma).
 20. jūnijā pulksten 17 – radošā darbnīca Zāļu dienas galvas rotu un rotājumu
gatavošanā. Līdzi ņemt kļavu lapas un citus dabas materiālus. Pasniedzēja Zanda
Kursīte (Lielvircavas k/n).
 22. jūnijā no pulksten 23 līdz 4.30 – vasaras saulgriežu zaļumballe kopā ar grupu
«Brekšu Pekši» (Lielvircavas Dzirnavu laukumā).
 23. jūnijā pulksten 10 – tradicionālais Līgo dienas futbola, pludmales volejbola un
ielu basketbola draudzības turnīrs. Sīkāka informācija – pa tālruni 28894791 (Imants)
(Platones centra Atpūtas laukumā).
 Līdz 29. jūnijam – Intas Strazdiņas adījumu izstāde «Dzīparu labirinti» (Platones
bibliotēkā).
 Līdz 30. jūnijam – Silvijas Bērziņas leļļu izstāde «Pasaku zemē» (Lielvircavas
bibliotēkā).

Sesavā

 Līdz 23. jūnijam – Rundāles novada Baltās mājas gleznošanas studijas darbu
izstāde (Bērvircavas t/n).
 9. jūnijā – Sesavas pagasta svētki. Sākums – pulksten 12. Svētku programmā būs
dažādas aktivitātes bērniem, sporta aktivitātes Sesavas parkā, pašdarbnieku koncerts,
teātris un, protams, balle kopā ar atraktīvo muzikantu A.Lipski no Ludzas. Svētkos
piedalīsies «Mūsu zoo» ar trušiem un citiem zvēriem (Sesavas parkā).
 21. jūnijā – akcija «Apkārt Latvijai». Pulksten 20.30 – pulcēšanās pie Sesavas pamatskolas sporta laukuma (bērzu birzs pie ceļa Eleja–Bauska), ugunskura iekārtošana.
Katrs dalībnieks aicināts līdzi nest savu malkas pagalīti, lai ar savu nesumu stiprinātu
kopīgo uguni. No pulksten 20.30 līdz 21.50 – vainadziņu darināšana kopā ar Zandu Kursīti; no pulksten 21 līdz 21.30 – ugunskuru iedegšana; pulksten 21.30 – pie
ugunskura kopīgi tiks dziedātas spēka dziesmas Latvijai; pulksten 22 – Latvijas valsts
himnas dziedāšana; no pulksten 22.10 līdz 23.30 – vasaras saulgrieži (dziesmas,
ticējumi, paražas, rituāli) (pie Sesavas pamatskolas sporta laukuma).
 22. jūnijā pulksten 19 – ielīgošanas pasākums (Bērvircavā pie lielā ozola).
 Līdz 22. jūnijam – Lielplatones internātpamatskolas skolēnu radošo darbu izstāde
«Gadalaiku lokos» (Sesavas bibliotēkā).
 28. jūnijā pulksten 17 – bērnu pasākuma «Četru mēnešu spēļu maratons» 3.
posms «Saldējums» (Bērvircavas t/n).
 Līdz 30. jūnijam – mākslinieces Līgas Mickēvičas austo mandalu izstāde «Sajūtu
saules» (Sesavas t/n).

Svētē

 20. jūnijā pulksten 20 – vasaras saulgriežu ielīgošana Svētē. Koncertā piedalīsies
Svētes pagasta pašdarbības kolektīvi. Ieeja – bez maksas (pie Svētes bibliotēkas).
 23. jūnijā no pulksten 22 līdz 3 – Līgo nakts zaļumballe. Par muzikālo noformējumu
gādās muzikants Andris Skuja. Ieeja – bez maksas (pie Svētes bibliotēkas).

Valgundē, IKSC «Avoti»

 13. jūnijā pulksten 17 – «Jāņa māte sieru sēja deviņiem(i) stūrīšiem» – siesim
sieru, dziedāsim Līgo dziesmas kopā ar Valgundes folkloras kopu «Nāburdzīte»
Dz.Ķezberes vadībā.
 22. jūnijā pulksten 18 – jautra ielīgošana Valgundes amatierteātra izpildījumā.
Režisore – I.Rimša; pulksten 19 – koncerts «Līgo lauki, līgo pļavas»; no pulksten 21.30
līdz 2 – Līgo disko balle: mūzika visām gaumēm.
 23. jūnijā no pulksten 11 līdz 16 – sportiskās Līgo aktivitātes. Putu ballīte bērniem.

Vilcē

 16. jūnijā no pulksten 10 līdz 13 – Galda spēļu diena (Ķīves bibliotēkā).
 21. jūnijā pulksten 19.30 – ielīgošana Vilces pagastā projekta «1836» ietvaros.
Vilces amatierteātra izrāde: Ā.Alunāns «Pašu audzināts» (režisore R.Deksne), piedalās
arī Vilces pašdarbības kolektīvi un Lielplatones deju kolektīvs «Mārtiņš»; pulksten 21 –
ugunskuru iededzināšana; pulksten 22 – Latvijas himnas kopīga dziedāšana (pie Vilces
muižas). Plānoti arī papildu ugunskuri pierobežā – Blankenfeldē un Bandeniekos.

Vircavā

 23. jūnijā pulksten 22 – Līgo zaļumballe ar grupu «Teachers». Ieeja – bez maksas
(Vircavas muižas parkā).

Zaļeniekos

 9. jūnijā pulksten 13 – «Austrumu saldumi» – austrumu deju klubu koncerts. Ieeja
– bez maksas (Zaļenieku k/n).
 16. jūnijā pulksten 15 – Zaļenieku KAV pamatskolas izlaidums (Zaļenieku k/n).
 Jūnijā – apskatāma plaša novadpētniecības materiālu izstāde «Ūziņu 1. pakāpes
pamatskola (1881–1975)» (Ūziņu bibliotēkā).
«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: 05.06.2018.

FOTO: Jau pērn vasaras saulgriežos Jelgavas pils saliņā notika starptautiskā folkloras festivāla
«Baltica 2018» ieskandināšanas pasākums, kurā piedalījās arī Jelgavas novada folkloras kopas. Arī šogad Zemgales folkloras kopas, tostarp no Jelgavas novada, 21. jūnijā no pulksten
20 vasaras saulgriežus aicina svinēt kopā Jelgavā, pils saliņā.

No 16. līdz 21. jūnijam Latvijā notiks starptautiskais
folkloras festivāls «Baltica
2018». Lai piedalītos koncertos, danču vakaros un
īpašā vasaras saulgriežu
pasākumā Jelgavas pils
saliņā, uz festivālu pošas arī Jelgavas novada
folkloras kopas – Svētes
folkloras kopa «Dālava»,
Valgundes folkloras kopa
«Nāburdzīte», Jaunsvirlaukas «Liepāre», Glūdas slāvu
folkloras kopa «Slavjanočki» un Līvbērzes «Zemgaļi»,
kā arī novada iedzīvotāji,
kuri dzied un spēlē Jelgavas
folkloras kopā «Dimzēns».
Folkloras kopas «Dimzēns» un
«Zemgaļi» vadītāja Velta Leja stāsta,
ka šoreiz festivāls notiks Jāņu tradīciju
zīmē, jo tā tēma ir «Ziedēšana. Jāņi».
Tieši tāpēc speciāli svētkiem ir tapusi
dziesmu grāmata, kurā apkopotas
visu vēsturisko novadu Jāņu dziesmas.
«Folkloras kopas no visas Latvijas

iesūtīja Jāņu dziesmas, kas iekļautas
īpašā festivāla dziesmu grāmatā un tiks
dziedātas dažādos festivāla koncertos
un danču vakaros,» stāsta V.Leja.
Festivāla atklāšana notiks 16. jūnijā
Rīgā, pie Latvijas Nacionālās operas
un baleta, kur pulksten 17 gaidāma lielā
novadu sadziedāšanās. Tajā piedalīsies
arī visi mūsu novada folkloras kolektīvi.
«Sadziedāšanās noslēgsies ar dalībnieku gājienu līdz Brīvības piemineklim, lai
piedalītos festivāla lielkoncertā «Šurp,
Jāņa bērni!»,» stāsta V.Leja, piebilstot,
ka pulksten 21.20 «Dimzēns» Mazajā
ģildē spēlēs danču vakarā, bet 17. jūnijā
«Zemgaļi» kopā ar «Dimzēnu» dosies
uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, kur novadu sētās notiks pasākums
«Jāņi Latvijas novados». Paredzēts, ka
mūsu folkloristi no pulksten 13 līdz 14
sniegs koncertu Zemgales sētā. Savukārt 18. jūnijā «Dimzēns» koncertēs
Latvijas novadu dienā Līgatnē, bet 20.
jūnijā piedalīsies lielajā danču saietā
Cēsīs.
Novada kolektīviem festivāls «Baltica
2018» noslēgsies 21. jūnijā ar Novadu
dienu Jelgavā – Jelgavas pils saliņā notiks

vasaras saulgriežu pasākums, kas pulcēs
16 folkloras kopas no Zemgales un vīru
kopu no Igaunijas. Vasaras saulgriežu
pasākuma režisore Lolita Muižniece
stāsta, ka «Baltica 2018» Novadu dienu
Jelgavā no pulksten 17.30 līdz 18.20 ieskandinās ielu koncerti pie Tējas namiņa
Pasta salā, pie bistro «Silva» Driksas
ielā un Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa. Arī šajos koncertos
uzstāsies novada folkloras kopas. Bet
no pulksten 20 dalībnieki Jelgavas pils
saliņā vīs ziedu vītnes, pušķos ugunskura
vietu, apvīs lielo ozolu, kā arī uz divām
skatuvēm notiks folkloristu sasveicināšanās ar Jāņamāti un Jāņatēvu. Pulksten
21 gaidāma bungu saspēle un saules
pavadīšanas rituāls kopā ar folkloras
kopām, ievērojot tradīcijas. «Aplīgosim
lielo ozolu, lai nestu auglību un svētību
zemei, iedegsim ugunskuru, pūdeli, vedīsim dančus, dziedāsim, blakus esošajā
kanālā laidīsim uguns plostus. Un tā līdz
pat rīta gaismai, lai kopīgi sagaidītu arī
saules lēktu,» saka režisore.
Vasaras saulgriežu pasākumā Jelgavas pils saliņā gaidīts ikviens. Ieeja – bez
maksas.

Pirmais Jelgavas novada kauss regbijā paliek mājās
Sesavā aizvadīts Regbija
attīstības asociācijas (RAA)
rīkotā Latvijas regbija čempionāta 1. posms pieaugušajiem, kurā šogad pirmo
reizi tika noskaidroti arī
Jelgavas novada kausa regbijā ieguvēji. Par 1. posma
un Jelgavas novada kausa
uzvarētājiem kļuva mājinieki – Elejas regbija komanda
«Eleja/Transact Pro».
Elejas regbistu trenere Sandra Avota
stāsta, ka Sesavā regbija sacensības notika pirmo reizi. «Elejā sporta laukums
ir par mazu, tāpēc meklējām citu vietu
tuvumā. Sesava bija vienīgā, kur blakus
sporta hallei esošajā pļavā ar pagasta
pārvaldes, novada Sporta centra un
vietējā zemnieka atbalstu varējām
speciāli šim turnīram ierīkot laukumu.
Ieguldījām lielu darbu laukuma sagatavošanā, taču, ja vēlamies, lai tur arī
nākotnē notiktu regbija sacensības, ir
jādomā par tribīnēm skatītājiem un vēl
dažiem uzlabojumiem,» stāsta S.Avota,
piebilstot, ka viņas trenētie puiši jau
grupu turnīrā demonstrēja pārliecinošu

Foto: Regbija attīstības asociācija

sniegumu, uzveicot RK «Sigulda» (31:5),
Jūrmalas Sporta skolas komandu (59:0)
un komandu «Jūrmala/LLU» (33:0).
Finālā ar rezultātu 38:7 elejnieki uzvarēja
rūdīto vienību «Beverīna/FNX».
RAA čempionāta 1. posmā Sesavā
kopumā piedalījās septiņas komandas.
«Lai gan pēc sportistu skaita varējām
izveidot pat divas komandas, startējām
ar vienu, lai ir iespēja vairāk mainīt
spēlētājus, līdz ar to vieglāk spēlēt. Puiši
cīnījās godam un nostartēja ļoti labi,
savās mājās ne tikai uzvarot 1. posmā,
bet arī izcīnot pirmo Jelgavas novada

kausu,» saka trenere.
S.Avota norāda, ka pēc čempionāta
Sesavā ciemiņi kopā ar Elejas regbistiem
devās uz Jelgavas novada svētkiem
Elejas parkā.
Jāpiebilst, ka šim čempionātam pavisam ir pieci posmi. Šovasar vēl gaidāmas
sacensības Saldū, Ropažos, Siguldā
un Rūjienā. 2. posms notiks 16. jūnijā
Ropažos, kur tiks aizvadīta jau otrā Džagas kausa izcīņa – veltīta leģendārajam
latviešu regbistam Vilnim Grigaļūnam,
kuru regbija aprindās Padomju Savienībā pazina kā Džagu.

U-12 volejbolistiem – Latvijas čempionāta bronza
Noslēdzies Latvijas Jaunatnes čempionāts volejbolā U-12, U-13 un
U-14 vecuma grupām,
kurā startēja arī Jelgavas novada Sporta centra volejbolisti. Vislabāk
čempionātā veicās mūsu
U-12 grupas puišiem, kuri
izcīnīja 3. vietu.

Viena no komandu trenerēm
Sarmīte Belte stāsta, ka konkurence Jaunatnes čempionātā šogad

bija ievērojama – katrā grupā par
uzvaru cīnījās 16–17 komandas,
bet pēc ilgāka pārtraukuma Jelgavas novada volejbolistiem izdevās
iekļūt pirmajā trijniekā. «Ar savu
sniegumu un rezultātu čempionātā
esam apmierināti. U-12 puišiem –
bronzas medaļa, bet U-13 un U-14
jaunieši izcīnīja 4. vietu. Ja ņemam
vērā to, ka konkurentu komandās
ir apvienoti spēcīgākie spēlētāji no
visas pilsētas vai novada, bet mūsu
komanda galvenokārt sastāv tikai
no Kalnciema vidusskolas skolnie-

kiem, rezultāts ir ļoti labs. Ja maza
skola, kurā ir tikai 190 skolēni, spēj
iesaistīties cīņā par godalgu, tas ir
ievērojams sasniegums,» atzīst trenere, piebilstot, ka volejbolisti cītīgi
strādājuši visas sezonas garumā,
trenējoties katru dienu.
Šobrīd Jelgavas novada jaunie
volejbolisti kopā ar S.Belti un treneri Inesi Jursoni gatavojas Latvijas
čempionātam pludmales volejbolā,
kurā pērn startēja pirmo reizi. U-15
grupai 1. posma sacensības Liepājā
notiks jau 12. jūnijā.

