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Zaļeniekos asfaltēs pašvaldības
ceļa posmu
Šovasar, piesaistot gan ES finansējumu, gan ieguldot Jelgavas novada pašvaldības budžeta
līdzekļus, plānots asfaltēt Ķemeru–Zanderu ceļu
Zaļenieku pagastā. Pašvaldības ceļa asfaltēšana
tika aizsākta jau pērn, kad, piesaistot Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļus, noasfaltēja pirmos divus kilometrus. Šogad, turpinoties
aizsāktajam projektam un realizējot vēl vienu projektu, pašvaldība ieplānojusi kopumā noasfaltēt
gandrīz astoņus kilometrus.
Īstenojot Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas administrētu projektu,
pērn Jelgavas novadā vairākos
pagastos tika rekonstruēti asfalta
ceļi. Viens no pagastiem bija
Zaļenieki, kur ceļā Ķemeri–
Zanderi tika ieklāts asfalts divu
kilometru garumā – no 5,54. līdz
7,54. kilometram. Sekojot projekta plānam, šovasar šim ceļam
iecerēts noasfaltēt otru posmu
– no 3,46. līdz 5,46. kilometram.
Kopumā par ERAF līdzekļiem
būs noasfaltēti četri kilometri.
«Asfaltētie posmi būs katrs
savā ceļa galā. Sākotnēji vēlējāmies asfaltēšanu veikt secīgi vienā posmā pēc otra, lai veidotos
vienots noasfaltēts ceļa gabals,
bet strikto projekta kritēriju dēļ
tas diemžēl nebija iespējams. Lai
saņemtu finansējumu un projekta apstiprinājumu, pašvaldībai
bija jāpamato konkrēto ceļa
posmu sasaiste ar uzņēmējdarbības attīstību novadā – tātad finansiālu atbalstu rekonstrukcijai
varēja saņemt tie ceļi, kas ved uz
ražotnēm ar potenciālu jaunām
darba vietām tuvākajā nākotnē.
Ķemeru–Zanderu ceļa posmā ir

vairāki uzņēmumi – gan zemnieku saimniecība «Vilciņi-1», gan
SIA «AGTech», gan SIA «Bula»,
gan SIA «Ķiploks», gan zemnieku saimniecība «Jaunzemji» un
citi –, bet tie izvietoti vairāk ceļa
galos, kas nozīmē, ka vidus daļu
ar šī projekta palīdzību mums
nebija iespējams noasfaltēt,»
skaidro Jelgavas novada pašvaldības infrastruktūras projektu
vadītāja Anita Skubiļina.
Vēloties sakārtot arī Ķemeru–Zanderu ceļa vidusdaļu,
kas ir ap 3,5 kilometrus gara,
pašvaldība pērn Lauku atbalsta
dienesta programmā iesniedza
projektu «Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve». Ar projekta starpniecību
Ķemeru–Zanderu ceļa posmam
no 0,00. līdz 3,46. kilometram
tiks veikta grants seguma atjaunošana. Savukārt nograntētā
posma asfaltēšanu Jelgavas
novada pašvaldība veiks par budžeta līdzekļiem. «Izstrādātais
būvprojekts nosaka, ka ceļam
pilnā apmērā atjaunos ceļa
seguma konstrukcijas, iztīrīs vai
no jauna izbūvēs sāngrāvjus, noņems ceļa malu apaugumu, no-

mainīs nolietojušās caurtekas un
veiks citus darbus. Pašvaldība,
piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) līdzekļus, būs veikusi
finansiāli dārgāko procesu, kas
kopumā izmaksās apmēram vienu miljonu eiro. Aprēķināts, ka
asfalta ieklāšana, ko pašvaldība
nodrošinās par saviem budžeta
līdzekļiem, izmaksās ap 270 000
eiro,» stāsta A.Skubiļina.
Projekta «Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras attīstība Jelgavas
novadā 2. kārta – Zaļenieku pagasts «Ķemeri–Zanderi Nr.11»
pārbūve no 3,46. līdz 5,46. kilometram» (Nr.3.3.1.0/16/I/032)
kopējās izmaksas ir 822 322 eiro,
no kurām ERAF līdzfinansējums ir 526 078 eiro, bet Jelgavas
novada pašvaldības finansējums
– 296 244 eiro. Savukārt projekta
«Jelgavas novada lauku ceļu
infrastruktūras pārbūve – Zaļenieku pagasts «Ķemeri–Zanderi Nr.11» pārbūve no 0,00.
līdz 3,46. kilometram» (Nr.1706-A00702-000125) kopējās
izmaksas ir 1 341 985 eiro, no
kurām ELFLA līdzfinansējums
ir 846 900 eiro, bet novada
pašvaldības ieguldījums – 495
085 eiro.
Pēc publisko iepirkumu rezultātiem zināms, ka gan asfaltēšanas, gan grants seguma atjaunošanas darbus Ķemeru–Zanderu
ceļā veiks SIA «Ceļu būvniecības
sabiedrība «Igate»».
JNZ

Valgundes pirmsskolas ēkai
uzlabos energoefektivitāti
Jelgavas novada domes deputāti aprīļa domes
sēdē izskatīja un apstiprināja lēmumprojektu,
kas paredz Valsts kasē ņemt aizņēmumu 501
922 eiro apmērā, lai šovasar īstenotu pašvaldības finansētu projektu «Kalnciema vidusskolas
pirmsskolas izglītības iestādes filiāles energoefektivitātes paaugstināšana».
Plānots, ka energoefektivitātes paaugstināšanas darbus
objektā nodrošinās pilnsabiedrība «Delpro Telms», kas apņēmusies siltināšanu veikt par 493
633 eiro (ar PVN). Pašvaldība
līgumu ar būvfirmu slēgs, kad
būs guvusi no Finanšu ministrijas apstiprinājumu par atļauju
ņemt aizņēmumu. Projekta
mērķis ir novērst siltumenerģijas
zudumus un palielināt energoefektivitāti, kā arī veikt telpu
paplašināšanu un pārplānošanu,
radot bērniem gaišāku, mājīgāku un pievilcīgāku mācību vidi.
«Valgundes pirmsskolas ēkas
ekspluatācija tika uzsākta 1920.
gadā. Platības ziņā ēka ir maza –
tikai 201 kvadrātmetrs. Kolhoza
laikos tā tika izmantota kā kolhoza administratīvā ēka, vēlākajos gados vietējā pagasta padome telpās izvietoja sākumskolu.
Zināms, ka pagasta vidusskola
ar nosaukumu «Kalnciema
vidusskola» atrodas salīdzinoši tālu no pagasta centra.
Vēloties pirmsskolas vecuma
bērniem nodrošināt izglītību
tuvāk dzīvesvietai, 2008. gadā
Valgundes pagasta Celtnieku
ielā 24 darbu uzsāka bērnu pieskatīšanas grupiņa, kas vēlāk,

iespēju robežās pielāgojot telpas, izveidojās par pirmsskolas
izglītības iestādi. Šobrīd iestādē
izglītojas 23 bērni vecumā no
1,5 līdz 5 gadiem. Piecgadnieku un sešgadnieku apmācība
tiek nodrošināta Kalnciema
vidusskolā. Energoefektivitātes
projekts pirmsskolas ēkai ir
ļoti nepieciešams. Šobrīd ēkā
ir lokālā centrālapkure, kuru
nodrošina ar elektrodu apkures
katlu – dārgu un neefektīvu
apkures veidu. Visas inženierkomunikācijas, ieskaitot elektroinstalāciju, ir novecojušas
un nolietojušās. Arī grīdām nav
siltuma izolācijas,» komentē
Valgundes pagasta pārvaldes
vadītāja Maija Lasmane.
Siltināšanas darbu gaitā iestādei plānots nosiltināt ārsienas,
bēniņus, jumta konstrukcijas,
1. stāva grīdu un veikt apkures
sistēmas pārbūvi, pieslēdzot to
katlu mājai, karstā ūdens sistēmas renovāciju, inženierkomunikāciju nomaiņu. Paredzēta arī
2. stāva rekonstrukcija. Pašreiz
ēkas 2. stāvā ir neizmantota
bēniņu istaba, kas aizņem apmēram 40 kvadrātmetrus. Vēloties
bēniņus izmantot lietderīgi,
iecerēts nosiltināt mansarda

jumtu un pielāgot telpas izglītības vajadzībām.
«Rekonstrukcija paredz 2.
stāvā izbūvēt nodarbību telpu,
kur bērniem radoši darboties,
rotaļāties un izglītoties. Tāpat
vēlamies, lai 2. stāvā taptu arī
garderobe, sanitārais mezgls
un viens metodiskais kabinets
pedagogu vajadzībām,» turpina
M.Lasmane.
Paredzamais laiks, kad iestādē notiks būvdarbi, ir no jūnija
līdz septembra beigām, kas
nozīmē, ka šajā laika posmā
pirmsskolas ēka būs slēgta.
Valgundes pagasta pārvalde
sadarbībā ar Jelgavas novada
pašvaldības Izglītības pārvaldi,
izskatot iespējamos variantus,
kur uz remonta laiku pārcelt
pirmsskolu, vienojušās, ka bērniem piemērotākās pagaidu
telpas būs Kalnciema vidusskolā. «Tiklīdz būs noslēgts līgums
ar būvfirmu un zināms precīzs
būvdarbu uzsākšanas datums,
tā plānojam organizēt tikšanos
ar vecākiem, lai skrupulozi pārrunātu visas organizatoriskās
lietas,» skaidro M.Lasmane.
Kopējās projekta izmaksas
ir 501 922 eiro (ar PVN), no
kurām autoruzraudzībai paredzēti 1210 eiro, būvuzraudzībai
7078 eiro, savukārt būvniecībai
493 633 eiro, informē Jelgavas
novada pašvaldības Sabiedrisko
attiecību nodaļas speciāliste
Enija Kreicberga-Kapša.
JNZ
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IZSOLES

Jelgavas novada pašvaldība izsola nekustamo īpašumu

Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 5. jūnijā plkst.10 Kalnciema
pagasta pārvaldē Lielajā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Jelgavas iela 20
Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, 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 un kopējo
platību 837,3 m2. Izsoles sākumcena – 33 700 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 3370 EUR un izsoles
dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kalnciema
pagasta pārvaldē, mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada
pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz
Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 5. jūnija plkst.9.
Izsolāmo objektu var apskatīt, sazinoties pa tālruni 29124567. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 7. jūnijā plkst.10 Jaunsvirlaukas
pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas
novadā, rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Pūpolu iela 6 – 6 Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.5456 900 0451, kas sastāv no dzīvokļa 44,8
m² platībā, kopīpašuma 448/3426 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5456 001 009 1001 un zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5456 001 0091 un 5456 001 0095.
Izsoles sākumcena – 600 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā drošības nauda 60 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.
Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta
pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi
izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.
gada 5. jūnija plkst.17. Izsolāmo objektu var apskatīt, sazinoties pa tālruni
26109253. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 12. jūnijā plkst.10 Glūdas pagasta
pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Līgotnes 1»-1 Glūdas pagastā,
Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.5452 900 0422, kas sastāv no dzīvokļa
41,2 m2 platībā un kopīpašuma 412/7297 domājamām daļām no dzīvojamās
mājas ar kadastra apzīmējumu 5452 005 006 1001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5452 005 0061. Izsoles nosacītā sākumcena – 1860
EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības
nauda 186 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem
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 8. jūnija plkst.15.30. Izsolāmo objektu
var apskatīt, sazinoties pa tālruni 26109253. Izsoles noteikumi publicēti
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.

Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 14. jūnijā plkst.9 Vilces pagasta
pārvaldē Tautas nama ielā 2 – 4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko
atklātu atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam
«Ziedkalnes 2»-11 Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5490 900
0166, kas sastāv no dzīvokļa 35,0 m² platībā, kopīpašuma 350/9163 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
5490 002 002 9014 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5490 2002 0074.
Izsoles sākumcena – 1520 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā drošības nauda 152 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.
Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē
vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei
jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 11. jūnija
plkst.10. Izsolāmo objektu var apskatīt, sazinoties pa tālruni 26554434. Izsoles
noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 14. jūnijā plkst.9 Elejas pagasta
pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu
atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Bauskas
iela 7 – 33 Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5448 900
0653, kas sastāv no dzīvokļa 41,8 m² platībā, kopīpašuma 418/17471 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
5448 006 027 4002. Izsoles sākumcena – 2320 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 232 EUR un izsoles
dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties
Elejas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.
gada 11. jūnija plkst.10. Izsolāmo objektu var apskatīt, sazinoties pa tālruni
22037260. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 14. jūnijā plkst.9.30 Elejas pagasta
pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu
atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam «Jaunā
Zizma 5»-3 Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5448 900 0650, kas
sastāv no dzīvokļa 47,8 m² platībā, kopīpašuma 478/3567 domājamajām
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 002
001 6006. Izsoles sākumcena – 400 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas
piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 40 EUR un izsoles dalības maksa
50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Elejas pagasta
pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi
izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 11.
jūnija plkst.10. Izsolāmo objektu var apskatīt, sazinoties pa tālruni 22037260.
Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 19. jūlijā plkst.9.30 Vilces pagasta
pārvaldē Tautas nama ielā 2 – 4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko
atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam «Ķīves
lauks» Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5490 005 0071, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 9,37 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5490 005 0013. Izsoles sākumcena – 67400 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 6740 EUR un izsoles
dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties
Vilces pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.
gada 16. jūlija plkst.17. Izsolāmo objektu var apskatīt, sazinoties pa tālruni
26554434. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 19. jūlijā plkst.9 Vilces pagasta
pārvaldē Tautas nama ielā 2 – 4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko
atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam «Balbāržu
lauks» Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5490 005 0013, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 5,92 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5490 005 0049. Izsoles sākumcena – 41 800 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 4180 EUR un izsoles
dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties
Vilces pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.
gada 16. jūlija plkst.17. Izsolāmo objektu var apskatīt, sazinoties pa tālruni
26554434. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 9. augustā plkst.13 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā,
rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Skolas iela 2 – 2 Sesavā,
Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 900 0219, kas sastāv
no dzīvokļa 43,8 m² platībā, kopīpašuma 438/1521 domājamajām daļām no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 005 006 5001 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 5474 005 0065. 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 Sesavas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā
37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā
līdz 2018. gada 6. augusta plkst.17. Izsolāmo objektu var apskatīt, sazinoties pa
tālruni 26425497. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 9. augustā plkst.13.30 Sesavas
pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā,
rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Skolas iela 11 – 5 Sesavā,
Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 900 0220, kas sastāv
no dzīvokļa 23,2 m² platībā, kopīpašuma 232/2300 domājamajām daļām no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 004 003 5001 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 5474 005 0035. Izsoles sākumcena – 200 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 20 EUR
un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var
iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā
37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā
līdz 2018. gada 6. augusta plkst.17. Izsolāmo objektu var apskatīt, sazinoties pa
tālruni 26425497. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 9. augustā plkst.9 Sesavas pagasta
pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko
atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Oliņi» Sesavas pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 007 0350, kas sastāv no neapbūvētas
zemes vienības 1,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5474 007 0594.
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 Sesavas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei
jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 1. augusta
plkst.17. Izsolāmo objektu var apskatīt, sazinoties pa tālruni 26425497. Izsoles
noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 9. augustā plkst.9.30 Sesavas
pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Zemgaļu lauks»
Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 002 0054, kas sastāv
no neapbūvētas zemes vienības 1,95 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5474 002 0054. Izsoles sākumcena – 13 700 EUR. Visiem pretendentiem, kuri
vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1370 EUR un izsoles dalības
maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Sesavas
pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.
gada 1. augusta plkst.17. Izsolāmo objektu var apskatīt, sazinoties pa tālruni
26425497. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 9. augustā plkst.10 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko
atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Čiekuri» Sesavas pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 008 0036, kas sastāv no neapbūvētas
zemes vienības 3,43 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5474 008 0599 (t.sk.
mežs 2,08 ha). Izsoles sākumcena – 13 300 EUR. Visiem pretendentiem, kuri
vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1330 EUR un izsoles dalības
maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Sesavas
pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.
gada 1. augusta plkst.17. Izsolāmo objektu var apskatīt, sazinoties pa tālruni
26425497. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 9. augustā plkst.10.30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā,
rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Alņi» Sesavas pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 008 0049, kas sastāv no neapbūvētas
zemes vienības 2,63 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5474 008 0600 (t.sk.
mežs 0,62 ha). Izsoles sākumcena – 14 600 EUR. Visiem pretendentiem, kuri
vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1460 EUR un izsoles dalības
maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Sesavas
pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.
gada 1. augusta plkst.17. Izsolāmo objektu var apskatīt, sazinoties pa tālruni
26425497. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 9. augustā plkst.11 Sesavas pagasta
pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko
atklātu atkārtotu mutisku izsoli ar slepeno cenu nekustamajam īpašumam «Līvu
ferma» Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 011 0060, kas
sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,82 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5474 011 0060. Izsoles sākumcena – 1500 EUR (slepenā cena). Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 150 EUR
un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var
iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā
37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā
līdz 2018. gada 6. augusta plkst.17. Izsolāmo objektu var apskatīt, sazinoties pa
tālruni 26425497. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 14. jūnijā plkst.10 Vircavas pagasta
pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko
atklātu mutisku izsoli dzīvokļa īpašumam Zaļā iela 2 – 4 Oglainē, Vircavas
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5492 900 0209, kas sastāv no dzīvokļa
71,7 m² platībā, kopīpašuma 717/10155 domājamajām daļām no dzīvojamās
ēkas ar kadastra apzīmējumu 5492 004 018 6001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 004 0186. Izsoles sākumcena – 2000 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 200
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 13. jūnija plkst.17. Izsolāmo objektu var apskatīt,
sazinoties pa tālruni 26261569. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv.

Jelgavas novada pašvaldības
Jelgavā 2018. gada 28. martā (protokols Nr.4, 17.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.3

«Par valsts nodevu
atvieglojumiem bāriņtiesas
pakalpojumiem Jelgavas novadā»
Izdoti saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 79. panta
otro daļu
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi)
nosaka atvieglojumu piemērošanas kārtību valsts
nodevai par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem
Jelgavas novadā tām personām, kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Jelgavas novada administratīvajā
teritorijā.
2. Jelgavas novada bāriņtiesas pakalpojumiem
ir piemērojami šādi valsts nodevu atvieglojumi:
2.1. trūcīgām personām (ģimenēm):
2.1.1. par pilnvaras sagatavošanu 100 % apmērā,
2.1.2. par pilnvaras apliecināšanu 100 % apmērā;
2.2. maznodrošinātām personām:
2.2.1. par pilnvaras sagatavošanu 100 % apmērā,
2.2.2. par pilnvaras apliecināšanu 100% apmērā;
2.3. aizbildņiem:
2.3.1. par pilnvaras sagatavošanu 100 % apmērā,
2.3.2. par pilnvaras apliecināšanu 100 % apmērā;
2.4. personām ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti vai personai (ģimenei), kuras aprūpē ir
bērns invalīds:
2.4.1. par pilnvaras sagatavošanu 100 % apmērā,
2.4.2. par pilnvaras apliecināšanu 100 % apmērā;
2.5. daudzbērnu ģimenēm (t. i., ģimenes (personas
vai laulāto) aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā
audžuģimenē ievietoti un/vai aizbildnībā esoši
bērni. Par bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona,
kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst
vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību
klātienes mācību formā):
2.5.1. par pilnvaras sagatavošanu 100 % apmērā,
2.5.2. par pilnvaras apliecināšanu 100 % apmērā;
2.6. Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru «Kalnciems», «Staļģene» un
«Eleja» klientiem:
2.6.1. par pilnvaras sagatavošanu 100 % apmērā,
2.6.2. par pilnvaras apliecināšanu 100 % apmērā;
2.7. politiski represētajām personām:
2.7.1. par pilnvaras sagatavošanu 100 % apmērā,
2.7.2. par pilnvaras apliecināšanu 100 % apmērā;
2.8. par mantojuma saraksta sastādīšanu nepilngadīgas personas interesēs 100 % apmērā.
3. Lai saņemtu 2. punktā minētos atvieglojumus,
ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības
rīcībā, personai pirms dokumenta sastādīšanas
ir jāuzrāda dokumenti, kas apliecina personas
tiesības uz atvieglojumu saņemšanu:
3.1. invalīda apliecība;
3.2. personām, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu,
– bērnu dzimšanas apliecības.
4. Valsts nodevu atvieglojumus piemēro Jelgavas
novada bāriņtiesa.
5. Atteikumu piemērot valsts nodevu atvieglojumus
var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Jelgavas novada domei. Domes atteikumu piemērot valsts nodevu
atvieglojumus var pārsūdzēt Administratīvās rajona
tiesas Jelgavas tiesu namā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
6.Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas
Jelgavas novada pašvaldības laikrakstā «Jelgavas
Novada Ziņas».
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Z.Caune

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par Jelgavas novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr.3
«Par valsts nodevu atvieglojumiem
bāriņtiesas pakalpojumiem
Jelgavas novadā» projektu
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Jelgavas novada pašvaldībā nav pieņemti saistošie
noteikumi, ar kuriem tiktu samazināts valsts nodevas
apmērs par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi tiek izdoti, pamatojoties uz
likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu,
likuma «Par nodokļiem un nodevām» 3. panta trešo
daļu, Bāriņtiesas likuma 79. panta otro daļu. Ar
saistošajiem noteikumiem tiks noteikti atvieglojumi
valsts nodevai par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem Jelgavas novadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Nosakot valsts nodevu atvieglojumus par bāriņtiesas
sniegtajiem pakalpojumiem, ietekme uz pašvaldības
budžeta ienākumiem būtu maznozīmīga (līdz 300
EUR gadā).
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbību
Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Valsts nodevu atvieglojumus piemēro Jelgavas
novada bāriņtiesa.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā notikušas
konsultācijas ar privātpersonām.
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Z.Caune

ZIŅAS

Vairākos pagastos
notiks Veselības dienas
Turpinot projekta «Slimību
profilakse un veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā» īstenošanu, 31.
maijā un 1. jūnijā vairākos
pagastos notiks Veselības
dienas, ko raksturo sauklis
«Ēd, kusties, sajūties un esi
vesels!», lai meistarklasēs
un nodarbībās pievērstu
uzmanību veselībai un veselīgam dzīvesveidam.
Veselības dienas 31. maijā un 1. jūnijā
notiks Kalnciema, Glūdas, Valgundes,
Līvbērzes un Lielplatones pagastā,
un tajos divas dienas varēs izbaudīt
dažādas meistarklases par veselīgu
uzturu, izvingrināt muguru, pārbaudīt
veselības stāvokli (izmērīt holesterīnu
un asinsspiedienu), saņemt zināšanas
par sirds veselību, iemēģināt roku

mandalu zīmēšanā un izkustināt gurnus
latino ritmos.
Jāpiebilst, ka novada pagastos joprojām turpinās arī citas projekta «Slimību profilakse un veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā» (Nr.
9.2.4.2./16/I/033) aktivitātes – turpinot
aprīlī aizsākto, arī maijā iedzīvotājiem
tiks piedāvātas vispārējās vingrošanas,
nūjošanas un deju nodarbības sertificētu speciālistu vadībā.
Sīkāku informāciju par projekta
aktivitātēm var iegūt Jelgavas novada
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai
sazinoties ar projekta vadītāju Anniju
Klovāni (tālrunis 25674719, e-pasts
annija.klovane@jelgavasnovads.lv) vai
veselības veicināšanas speciālisti Innu
Legzdiņu (tālrunis 25627518, e-pasts
inna.legzdina@jelgavasnovads.lv).
JNZ

Veselības dienas Jelgavas novadā
KALNCIEMĀ

Kalnciema pagasta vidusskolā
(Lielupes ielā 21, Kalnciemā)
31. maijā
• 15.00–15.30 – atklāšana ar iesildošo vingrošanu.
• 15.30–17.00 – vingrošana muguras veselībai
un konsultācijas mazās grupās.
• 17.00–18.00 – veselīgs uzturs – kokteiļi.
• 18.00–19.00 – kardiologa lekcija; holesterīna,
cukura, asinsspiediena mērījumi.
• 19.00–20.00 – joga.
1. jūnijā
• 15.00–16.00 – dejas (latino).
• 16.00–17.00 – zīmē, krāso, veido (mandalas,
hennas zīmējumi).
• 17.00–18.00 – veselīga uztura meistarklase.
• 18.00–19.00 – TRX nodarbība.
• 19.00–20.00 – relaksācija mūzikā (gongi,
dziedošie trauki). Līdzi ņemt paklājiņu vai pledu.

VALGUNDĒ

IKSC «Avoti» (Celtnieku ielā 35, Valgundē)
31. maijā
• 15.00–16.00 – veselīgs uzturs – kokteiļi.
• 16.00–17.00 – joga.
• 17.00–18.00 – latino dejas.
• 18.00–19.00 – vingrošana muguras veselībai
un konsultācijas mazās grupās.
• 19.00–20.00 – relaksācija mūzikā (gongi,
dziedošie trauki). Līdzi ņemt paklājiņu vai pledu.
1. jūnijā
• 15.00–16.00 – veselīga uztura meistarklase.
• 16.00–17.00 – TRX nodarbība.
• 17.00–18.00 – zīmē, krāso, veido (mandalas,
hennas zīmējumi).

• 18.00–19.00 – kardiologa lekcija; holesterīna,
cukura, asinsspiediena mērījumi.
• 19.00–20.00 – pilates.

GLŪDĀ

Saieta namā (Skolas ielā 14A K6, Nākotnē)
31. maijā
• 15.00–15.30 – atklāšana ar iesildošo vingrošanu.
• 16.00–17.00 – TRX nodarbība.
• 17.00–18.00 – veselīga uztura meistarklase.
1. jūnijā
• 15.00–16.00 – jogas nodarbība.
• 16.00–17.00 – veselīga uztura meistarklase.
• 17.00–18.00 – vingrošana sēdoša darba darītājiem ar konsultācijām mazās grupās.
• 18.00–19.30 – mandalu dejas, biodejas.

LĪVBĒRZĒ

Brīvdabas estrādē (Skolas ielā 10, Līvbērzē)
1. jūnijā
• 15.00–15.30 – atklāšana ar iesildošo vingrošanu.
• 15.30 – jautrās atrakcijas.
• 16.00–17.00 – dejas (latino).
• 17.00–18.00 – uztura meistarklase ar «Spēka
putru».

LIELPLATONĒ

Lielplatones muižā (Alejas ielā 7, Lielplatonē)
1. jūnijā
• 10.00–11.00 – joga.
• 12.00–14.00 – ājurvēda, veselīga ēšana, viena
ēdiena kopīga pagatavošana, degustēšana.
• 14.00–17.00 – takmīšanas čempionāts.
• 17.00 – koncerts.

Vizuālās mākslas konkursā
godalgoti arī mūsu skolēni
FOTO: Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā sveikti
1. starptautiskā vizuālās
mākslas konkursa skolēniem «Mākslinieka
Ģederta Eliasa mīklu
minot» laureāti. Konkursam, ko organizēja
Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola
sadarbībā ar Jelgavas
novada pašvaldību un
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeju, bija iesniegti 635 darbi četrās kategorijās – gleznošana,
grafika, datorgrafika un fotogrāfija. Konkursa dalībnieku vidū ir
gan mākslas skolu, gan interešu izglītības programmu audzēkņi no
Latvijas, tostarp no Jelgavas novada, Lietuvas, Polijas un Rumānijas.
Darbus iesnieguši bērni un jaunieši vecumā no septiņiem līdz 18
gadiem, un tie tika vērtēti četrās vecuma grupās.
Kalnciema pagasta vidusskolas 10. klases audzēkne Juliāna Karpova ir viena no konkursa visvairāk godalgotajām dalībniecēm.
Viņas zīmējums un fotogrāfija ieguva 2. vietas medaļu, bet grafikas
darbs novērtēts ar Atzinību. Juliāna šogad absolvēs Jelgavas novada
Mūzikas un mākslas skolu un atzīst, ka radīt mākslas darbus viņai
padodas. «Konkursos piedalos bieži, un vienmēr mani darbi iekļūst
labāko vidū. Radot ko jaunu, es gan nedomāju par to, ka šis darbs
iegūs balvu, bet daru to no sirds, gūstot prieku. Tas laikam ir talants,»
saka Juliāna. Arī viņas māsa 11. klases skolniece Adriāna saņēma
trīs balvas – 1. vietas medaļu par grafikas darbu un 2. vietas medaļu
par foto un zīmējumu.
Visi konkursā godalgotie darbi līdz 10. maijam ir apskatāmi izstādē
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
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Talkā iesaistās
ap 1000 iedzīvotāju

FOTO: Jelgavas novada iedzīvotāji šogad aktīvi iesaistījušies Lielajā talkā – nedēļas garumā talkoja
visos 13 pagastos un darbos iesaistījās ap 1000 cilvēku. Talcinieki ne vien tīrījuši piegružotās vietas,
bet arī labiekārtojuši teritoriju. Tā novada pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki stādīja
tūjas Jaunsvirlaukas pagastā pie Bērzkroga kapiem – tur gar ceļa malu sastādītas 185 tūjas, bet vēl
60 iestādītas Jaunciema kapos Līvbērzes pagastā. Savukārt, piemēram, Lielplatonē talcinieki izveidoja
puķu dobi pie dārznieku namiņa; Sesavā pie skolas sastādīti bērzi; Bērvircavas parkā iztīrīti trīs dīķi;
Vircavā sakopts parks un jau sagatavots lielais Jāņu ugunskurs; Glūdas pagastā sakārtots Tērvetes
upes krasts, Valgundes pagastā – Lielupes krasts, bet pie Svētes pils Svētes upē izveidota laipiņa, kur
piestāt laivotājiem. Šī ir tikai daļa no darbiem, kas pagastos paveikti Lielās talkas laikā. Lielās talkas
koordinatore novadā Dace Gražule saka paldies ikvienam talkotājam visos 13 pagastos, kas ar savu
darbu tīrāku un sakoptāku padarīja mūsu novadu.

Novadā sāks decentralizēto
kanalizācijas sistēmu reģistrāciju
Jelgavas novada pašvaldība aprīļa domes sēdē
apstiprināja jaunus saistošos
noteikumus, kas paredz
decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanu un
uzskaites kārtību. Jaunie
noteikumi attieksies uz tiem
novada iedzīvotājiem, kuri
dzīvo ciemos un kuru īpašums nav pieslēgts centralizētai kanalizācijas sistēmai.
Saistošie noteikumi «Decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtība» nosaka, ka Jelgavas
novada pašvaldības kapitālsabiedrībai
SIA «Jelgavas novada KU» šogad jāapzina visas novada mājsaimniecības, uz
kurām varētu attiekties jaunā kārtība,
lai jau no 2019. gada iedzīvotāji varētu
uzsākt nepieciešamo reģistrāciju.
«Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra izveides gaitā sākotnēji
plānojam sagatavot sarakstu ar īpašumiem, kuru kanalizācijas sistēma nav
pieslēgta centralizētās kanalizācijas
tīkliem. Pašreiz vēl nevaram pateikt, cik
tieši mājsaimniecību novadā skars jaunie
noteikumi, taču šobrīd strādājam pie
datu apkopošanas. Atsevišķos ciemos ir
daudz privātmāju un ikdienas dzīvošanai
pārbūvētu vasaras māju, kas nozīmē, ka
to skaits varētu būt mērāms vairākos
simtos. Līdz šī gada beigām plānojam
informēt šīs mājsaimniecības par jauno
kārtību, kā arī par decentralizēto sistēmu
reģistrāciju. Pati reģistrācija Jelgavas
novadā sāksies ar 2019. gada janvāri un
ilgs līdz 2021. gada nogalei,» stāsta SIA
«Jelgavas novada KU» vadītāja Antra
Alksne.
Jaunie noteikumi attieksies uz ikvienu,
kurš dzīvo ciemā, kura māja vai vasarnīca
nav pieslēgta centralizētai kanalizācijas
sistēmai un notekūdeņu savākšanai vai

attīrīšanai izmanto rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas
attīrītos notekūdeņus novada apkārtējā
vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par
pieciem kubikmetriem diennaktī; septiķus (rūpnieciski ražotu vai individuāli
izgatavotu tvertni ar divām vai vairākām
kamerām cilvēka radīto notekūdeņu
un fekālo nogulšņu nostādināšanai ar
pārplūdi vidē pēc nostādināšanas); notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas
neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu
dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu
tīrīšanas atkritumi.
«Minimālais biežums notekūdeņu
un nosēdumu izvešanai krājtvertnēm,
septiķiem un rūpnieciski izgatavotām
attīrīšanas iekārtām būs atšķirīgs. Piemēram, septiķiem tas būs aptuveni reizi
gadā, rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas
iekārtām – saskaņā ar iekārtas ražotāja
izdoto tehnisko dokumentāciju vai
instrukcijām par šo iekārtu ekspluatāciju, savukārt mājsaimniecībām, kuras
ierīkojušas izsmeļamās kanalizācijas
bedres, tās būs jāiztukšo vairākas reizes
gadā. Pašvaldības saistošajos noteikumos
iekļauta formula, pēc kuras īpašnieks
varēs vadīties un saprast, cik bieži viņam
jāiztukšo krājtvertne. Būs jāņem vērā
gan tvertnes tilpums, gan dzīvojamajā
mājā deklarēto personu skaits, gan
personas kopējais ūdens patēriņš gadā.
Piemēram, ja tvertnes tilpums ir pieci
kubikmetri, dzīvojamā mājā ir deklarētas
četras personas un mājā nav uzstādīti
ūdens patēriņa skaitītāji, tiek piemērots
patēriņš 18 kubikmetri gadā, un bedre
iztukšojama vismaz 14 reizes gadā.
Saistošajos noteikumos ir noteiktas
arī prasības decentralizēto kanalizācijas
sistēmu uzturēšanai. Mājsaimniecībām,
kas izmanto septiķi, jāraugās, lai tas būtu
aprīkots ar filtrācijas lauku, apakšzemes
filtrējošām drenām, smilts un grants
filtriem, filtrācijas grāvjiem un akām

vai niedru laukiem. Bet mājsaimniecībām, kuras ierīkojušas izsmeļamās
kanalizācijas notekūdeņu bedres, būs
jāseko tam, lai bedre būtu hermētiska un
notekūdeņi netiktu pazemes ūdeņos,»
skaidro A.Alksne.
Līdz ar jaunajiem noteikumiem
stingrākas prasības būs arī asenizācijas
pakalpojuma sniedzējiem. Tiem būs
jāreģistrējas novada pašvaldībā, jāatbilst
virknei prasību, kā arī jāslēdz līgums ar
speciāli izveidoto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vietu operatoriem.
Pašvaldības saistošie noteikumi izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta 2017.
gada 27. jūnija noteikumu Nr.384 «Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu» prasībām. Primāri jaunā kārtība
paredz sakārtot sistēmu – apzināt un
kontrolēt decentralizētajās kanalizācijas
sistēmās uzkrāto notekūdeņu un dūņu
regulāru izvešanu un nodrošināt, ka
centralizētās un decentralizētās kanalizācijas apsaimniekotāji visā valsts teritorijā
ievēro vienādas prasības. Ar regulējumu
iecerēts novērst arī notekūdeņu postošo
ietekmi uz vidi.
«Šie noteikumi neregulē sauso vai
pārvietojamo tualešu lietošanu. Tāpat
noteikumi neattiecas uz viensētām, jo
to mērķis ir regulēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu blīvi
apbūvētās teritorijās, kas var ietekmēt
ne vien virszemes un pazemes ūdeņu,
bet arī dzeramā ūdens kvalitāti vietējās
ūdensapgādes sistēmās, radot draudus
cilvēku veselībai,» papildina A.Alksne.
Ar Jelgavas novada pašvaldības izstrādātajiem saistošajiem noteikumiem
iedzīvotāji varēs iepazīties pašvaldības
laikrakstā pēc tam, kad tie būs saskaņoti
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
JNZ

Uzklausīšanas sanāksme par SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2018.
gada 11. maijā pulksten 11 SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» Konferenču
zālē Dobeles šosejā 34, Jelgavā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma poligonā «Brakšķi – II kārta, 3. un 4. sektors» tarifu projektu.
Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» pilnvaroto pārstāvi, kas skaidros iesniegtā sadzīves atkritumu
apglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu.
Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus
un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma
tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa tālruni vai e-pastu līdz 10. maijam
(kontaktpersona – Ināra Teibe, 67873853; inara.teibe@sprk.gov.lv).
Iepazīties ar SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora
mājaslapā http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Par SPRK/Sabiedrības līdzdalība/
Uzklausīšanas sanāksmes/Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.
Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes
dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu
svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.
Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.
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Jelgavas novada svētku priekšvakarā, 18. maijā, jau septīto gadu novada domes priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes svinīgajā pieņemšanā
tiks godināti konkursa «Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva» laureāti, kas šogad noteikti deviņās nominācijās: «Gada lauksaimnieks»,
«Gada ražotājs», «Darbiniekam draudzīgākais darba devējs», «Gada mājražotājs/amatnieks», «Gada debija», «Atraktīvākais uzņēmējs»,
«Gada pakalpojumu sniedzējs», «Gada ģimenes uzņēmums» un «Gada partneris». Tāpat pasākumā tiks pasniegti Atzinības raksti un attīstības finanšu institūcijas «Altum» veicināšanas balvas. Uzņēmēju balvas mērķis ir veicināt novada uzņēmēju atpazīstamību un popularizēt
labas uzņēmējdarbības prakses piemērus – septiņu konkursa norises gadu laikā vismaz 450 uzņēmēji ir papildinājuši juridisko personu
kopskaitu novadā. Apbalvojumam varēja pieteikt Jelgavas novadā esošas komercsabiedrības, to filiāles un struktūrvienības, komersantus,
lauksaimnieciskās ražošanas un citu aroddarbību veicējus, kas veic saimniecisko darbību. Jāpiebilst, ka konkursa vērtēšanas komisija papildus izvirzīja kandidātus Zemgales Plānošanas reģiona rīkotā konkursa «Gada uzņēmējs Zemgalē» nominācijai «Gada lauksaimnieks» – šim
apbalvojumam komisija izvirzīja zemnieku saimniecību «Ziemeļi».
«Jelgavas Novada Ziņas» vēl pirms svinīgā pasākuma piedāvā tuvāk iepazīties ar konkursa laureātiem un pašu vērtējumu par nozari, kurā
viņi strādā.

«Mans iedvesmas
avots ir ģimene»

Konkursa «Jelgavas novada
Uzņēmēju gada balva» laureāti

• «Gada lauksaimnieks» –
ZS «Akācijas» no Sesavas pagasta
• «Gada ražotājs» – SIA «ML Koks»/«Ziedkalnes
stropi» no Vilces pagasta
«Darbiniekam
draudzīgākais darba devējs» –
•
•
•

kafejnīca «Zemnieka cienasts»
no Jaunsvirlaukas pagasta
«Gada mājražotājs/amatnieks» –
«Sugar Art» no Vircavas pagasta
«Gada debija» –
SIA «Easy pack» no Kalnciema pagasta

• «Atraktīvākais uzņēmējs» –
ZS «Blūdži» no Sesavas pagasta
• «Gada pakalpojumu sniedzējs» –
atpūtas komplekss «Grantiņi» no Svētes pagasta
• «Gada ģimenes uzņēmums» –
ZS «Uzkalniņi» no Vircavas pagasta
• «Gada partneris» –
Berķenes muiža no Vilces pagasta
• Atzinības raksts par dalību –
•

ZS «Ābelītes» no Zaļenieku pagasta;
SIA «Kliģi Jaunarāji» no Līvbērzes pagasta;
ZS «Ziemeļi» no Glūdas pagasta
«Altum» veicināšanas balva –
ZS «Vārpas» no Elejas pagasta un
ZS «Vilki» no Svētes pagasta

«Biškopība ir uzplaukuma
fāzē»
ZS «Blūdži» –
uzvarētājs nominācijā
«Atraktīvākais uzņēmējs»
«Es esmu vislaimīgākais cilvēks! Man
patīk apsēsties uz lieveņa, iedzert kafiju,
skatīties tālē zilajā un apzināties, cik laimīga esmu. Apskatoties apkārt, saprotu,
cik daudz labu cilvēku ir man līdzās. Taču
domāju, ka ir jānonāk kaut kādā dzīves
posmā, kas liek uz lietām paraudzīties
citām acīm un novērtēt to, kas tev ir, – pie
šādas atziņas nevar nonākt uzreiz,» atklāj
ZS «Blūdži» saimniece Ināra Mālkalne,
kuras gardos Mālkalnu sierus iecienījuši
daudzi gardēži. I.Mālkalne atzīst, ka viņai,
esot ražotājai, svarīgākais ir, lai cilvēkam

garšo viņas piedāvātā produkcija. «Daudzi tūristi, kas brauc pie manis uz saimniecību, neslēpj, ka viņiem mans siers garšo,
un, ja cilvēkam garšo, viņš ir laimīgs,» tā
ZS «Blūdži» saimniece. Viņa nenoliedz,
ka ir pārsteigta par pašvaldības piešķirto
nomināciju, vien nosaka: «No malas droši
vien ir labāk redzams.» «Nenoliedzami,
esmu enerģiska, man mūžīgi galvā ir
dažādas idejas, taču šis novērtējums mani
pārsteidz, bet, protams, esmu pateicīga
cilvēkiem, kas mūsu darbu novērtē. Man
patīk tas, kāda es esmu, un tas, ko daru,»
atklāj I.Mālkalne. Viņa dzīvo ar apziņu, ka
nekad nevajag sacīt «nekad», un atklāj, ka
viņas galvenais iedvesmas un spēka avots
ir ģimene.

«Visa pamatā ir
draudzīgums un cilvēcīgums»
Kafejnīca «Zemnieka
cienasts» – uzvarētājs
nominācijā «Darbiniekam
draudzīgākais darba
devējs»
«Vislielāko gandarījumu darbā sagādā priecīgi viesi, kā arī draudzīgs un
priecīgs darba kolektīvs. Šogad 6. jūnijā
«Zemnieka cienastam» aprit 20 gadu,
un šo gadu gaitā mums ir izveidojies
stabils kolektīva kodols – kolēģi, kas
šeit strādā no paša sākuma vai ilgāk
par 18 gadiem, kā arī mūsu vidū ir jauni
kolēģi, tādēļ mēs lieliski cits citu papildinām – ilggadējie kolēģi var dalīties
pieredzē, savukārt jaunie – zināšanās
par šodienas tehnoloģijām. Uzskatu,
ka katram cilvēkam ir jāmeklē sava
pieeja, jāspēj sadzirdēt darbinieku, lai
viņam būtu vēlme iesaistīties uzņēmuma darbībā, nevis tikai gaidīt diktātu
no augšas. Domāju, ka visa pamatā ir

draudzīgums un cilvēcīgums, tādēļ mēs
darbā cenšamies respektēt cits citu,»
vērtē kafejnīcas «Zemnieka cienasts»
vadītāja Vita Šķiņķe. «Zemnieka cienasta» kolektīvam ir arī ikgadējas tradīcijas
– kafejnīcas dzimšanas dienā tiek rīkoti
kopīgi pasākumi, tāpat, lai saliedētu
kolektīvu, iespēju robežās reizi vienā vai
divos gados tiek organizēti kopīgi izbraucieni, ekskursijas. «Lielākoties dodamies
izbraucienos pa Latviju – viens no jaukākajiem braucieniem bija uz Latgali,
kur izbaudījām latgaļu viesmīlību, tāpat
kopīgi esam apmeklējuši Leģendu nakti
mūsu novadā, kā arī pabijuši Lietuvā
un citviet. Līdztekus tam cenšamies
veicināt mūsu kopīgo izaugsmi, motivēt
darbiniekus mācīties vienam no otra to
labāko. Arvien vairāk domājam par to,
lai mēs būtu videi draudzīgāki, par to,
ko atstājam aiz sevis, lai saviem bērniem
varam mantojumā nodot ko paliekošu
un skaistu,» tā V.Šķiņķe.

SIA «ML Koks»/
«Ziedkalnes stropi» –
uzvarētājs nominācijā
«Gada ražotājs»
«Biškopība ir mana tēma, sirdslieta – bites vienmēr ir bijušas manas
dzimtas saknēs. Rit jau trešais gadsimts, kopš saimniekojam Ziedkalnē,
tādēļ medus mūsu ģimenē galdā ir
bijis visos laikos. Biškopība nav tikai
bites, bet vide, kur tām ir jādzīvo,
tādēļ esam kļuvuši par bišu māju ražotājiem. Mēs, cilvēki, esam nomānījuši bites lejā no koka dobuma, tādēļ
kaut kā mums šis dobums ir jābūvē uz
zemes,» vērtē SIA «ML Koks» vadītājs koka bišu stropu ražotājs Madars
Lasmanis. Viņš uzskata, ka biškopība
šobrīd piedzīvo uzplaukuma fāzi.
«Daudzi zaļi domājoši cilvēki uzskata, ka viņiem nepieciešamas bites,
tādēļ attīstās mazā biškopība. Taču
tāpat populāra kļūst urbānā biškopība – cilvēki bites izmitina uz māju
jumtiem. Piemēram, Rīgas teritorijā
vien kopumā ir ap 1000 bišu saimju.
Uzskats, ka bites var dzīvot tuvu

cilvēkam, ir vispasaules tendence,»
stāsta M.Lasmanis. Viņš norāda, ka
stropu ražotājs atgriezenisko saikni
par savu darbu saņem no biškopja, un
šobrīd stropi kļūst arvien skaistāki,
tie tiek ražoti pat ar piebūvēm. «Līdzīgi kā cilvēku, arī bišu mājokļiem
ir noteikti zināmi standarti. Latvijas
valdība šos standartus apstiprināja
1939. gadā, un jau aptuveni 80 gadus
biškopji dravo, ievērojot tos. Pārmaiņas lielākoties piedzīvo vien stropu

ārējais izskats – ir biškopji, kas vēlas
bišu stropu pārvērst vides objektā,
citiem savukārt primārais ir praktiskums. Ja biškopjiem agrāk bija vairāk
jādomā par to, kā bites pasargāt no
bargajām ziemām, tad šobrīd mēs
galvenokārt cīnāmies ar mitrumu,»
stāsta stropu ražotājs. Viņš norāda,
ka Jelgavas novadā ir daudz biškopju
un biškopībai šeit ir perspektīva, jo
daba novadā ir ļoti kontrastaina – no
mežainiem apgabaliem līdz purviem.

«Dari labi vai arī nedari vispār»
ZS «Akācijas» –
uzvarētājs nominācijā
«Gada lauksaimnieks»
«Es uzskatu, ka lauksaimniecība
pasaulē ir nozīmīga nozare, kas ne
vien ražo pārtikas produktus, bet
lauksaimnieki arī maksā nodokļus,
nodrošina cilvēkiem darbu, apstrādā
zemes platības. Atskatoties divdesmit gadu senā pagātnē, šobrīd viss
ir daudz sakoptāks – prieks skatīties
uz Zemgales sakoptajiem laukiem!»
lauksaimniecības nozīmīgumu vērtē
ZS «Akācijas», kas Sesavas pagastā
darbojas kopš 1994. gada, vadītājs
Sergejs Vaļko. Viņš nenoliedz, ka
lauksaimniecībā ar izaicinājumiem
nākas saskarties ik dienu – tās ir
cenas, politiskā nostāja, nemaz nerunājot par laikapstākļiem, kas būtiski
ietekmē ražas kvalitāti. «Būtībā šajā
nozarē nav stabilitātes, bet tas rada
adrenalīnu – katru gadu kaut kas ir
citādāk, tādēļ svarīgākais ir saglabāt
optimismu. Pavasarī šķita, ka daudz
kas būs jāpārsēj, bet laikapstākļi uzlabojās un beigās izrādījās, ka nemaz
tik traki nav,» teic S.Vaļko. Lauksaimnieks uzskata, ka Jelgavas novadā
konkurence ir diezgan sīva, jo zeme
ir auglīga, taču tāpat viņš uzsver, ka
šeit ir laba vide un izpalīdzīgi cilvēki.
«Mans moto – darīt labi vai nedarīt

vispār, un šādu prasību izvirzu arī saviem darbiniekiem, lai nekas nebūtu
lieki jāpārdara, jo tas ir daudz laikietilpīgāk, nekā veikt darbu no jauna.
Man ir ļoti zinoši darbinieki – varu
uz viņiem pilnībā paļauties. Mēs darbojamies kā viens mehānisms,» atzīst
«Akāciju» vadītājs. «Mani apmierina,
kā viss notiek, – galvenais, lai nekļūst
sliktāk. Pirms diviem gadiem uzbūvējām graudu kompleksu, tagad mums
ir brīvas rokas – graudi stāv mājās, un
neesam atkarīgi no tirgotājiem. Tas
bija viens no būtiskākajiem posmiem
mūsu attīstībā.»
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«Novads lepojas
ar savām muižām»

«Visiem ir vienādas
iespējas – vajag tikai darīt»
SIA «Easy pack» –
uzvarētājs nominācijā
«Gada debija»

Berķenes muiža –
uzvarētājs nominācijā
«Gada partneris»
«Viens no lielākajiem gandarījumiem, ko sniedz ikdienas darbs,
ir apkārtējo cilvēku novērtējums.
Mēs labi atceramies, kā Berķenes
muiža izskatījās agrāk, – tā bija teju
sliktākā ēka pagastā, bet vairāk nekā
trīspadsmit gadu gaitā esam šo vietu
soli pa solim sakopuši un atjaunojuši – tas mums pašiem sniedz lielu
gandarījumu. Tas nav bijis ātrs un
viegls darbs – tajā esam ieguldījuši
daudz domu, laika, darba un līdzekļu,
zinām, kā tas viss ir veidojies, tādēļ
ir īpaši patīkami, ka cilvēki pamana
un novērtē visus smalkumus,» atklāj
Berķenes muižas saimniece Ilze
Melgalve. Viņa norāda, ka šobrīd
viens no aktuālākajiem mērķiem ir
muižas kungu mājas sakārtošana,
jo nākamgad tai aprit 200 gadu, un
saimniekiem gribētos mājai jubilejā
uzdāvināt sapostu izskatu, pabeidzot
restaurācijas un remonta darbus.
Tāpat Ilzei un Aldim Melgalvjiem ir
daudz citu ieceru muižas kompleksa

attīstībā. «Prieks, ka šī vieta ir atdzīvojusies un turpina attīstīties. Pirmos
gadus mēs uz šejieni braukājām
un dzīvojām tikai pa vasarām, bet
jau aptuveni četrus gadus esam uz
vietas un varam piedalīties pagasta
dzīvē. Kopš esam kļuvuši atvērtāki,
izjūtam atbalstu no novada, un mūsu
sadarbība kļūst arvien daudzveidīgāka. Jelgavas novads lepojas ar
savām vietām un muižām, un mums
ir gandarījums, ka pārstāvam vienu
no tām! Tāpat priecē, ka netrūkst
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traku un drosmīgu cilvēku, kas ir
gatavi attīstīt muižas. Vecās muižu
ēkas bieži vien ir sliktā stāvoklī, un
ir jābūt drosmei, lai ķertos klāt to
atjaunošanai. Labi, ka Latvijā ir tādi
cilvēki,» vērtē I.Melgalve, papildinot, ka arī viņu piemērs ir kalpojis
par pamudinājumu citiem. «Mums
pašiem arī ir bijušas situācijas, kad
neredzi ne gala, ne malas, ir pietrūcis
padoma un spēka, un tādos brīžos
palīdzējis padoms no cilvēkiem, kas
dara līdzīgu darbu.»

«Godīgi sakot, būtiskākais iemesls,
kādēļ pārcēlām ražotni no Rīgas
uz Kalnciemu, bija iespēja šeit pieejamās ražošanas telpas iegādāties
īpašumā. Tāpat šeit nav problēmu
ar darbaspēku, arī pagasta vadība
ir ļoti pretimnākoša. Pats esmu no
Jelgavas, un Kalnciema pagasts man
šķita ļoti laba un pieejama vieta,»
stāsta SIA «Easy pack» īpašnieks
Arnis Vējš. Uzņēmums ražo kartona
iepakojumu pēc pasūtījuma – gan
kartona transporta kastes, gan īpaša
dizaina kartona iepakojumu dažādām precēm. Ideja par šādu biznesu
pirms aptuveni četriem gadiem viņam
radusies, strādājot līdzīgā nozarē, kur
A.Vējš saskatījis neaizpildītu tirgus
nišu. «Katru dienu saskaramies ar
jauniem izaicinājumiem, taču nevar
noliegt, ka uzņēmuma attīstība ir

gana strauja. Jau esam iegādājušies
jaunu iekārtu, lai paplašinātu ražošanas iespējas, un domājam par citu
iekārtu iegādi. Šobrīd mūsu komandā
ir seši darbinieki – cenšos nodrošināt
katram darbiniekam iespēju attīstīties,
apliecinot, ka ikviens var kļūt par ražošanas vadītāju, un īpaši labs brīdis
sevis apliecināšanai ir laiks, kad uzņēmums ir attīstības stadijā. Visiem ir
vienādas iespējas – vajag tikai darīt,»
pārliecināts A.Vējš. Viņš uzskata, ka
panākumus un gandarījumu par padarīto var gūt, darot labu sev un citiem.
«Dari to, ko vēlies saņemt pretim. Ar
katru dienu mana pārliecība par mūsu
produktu pieaug, un uzņēmuma būtiskākais mērķis šobrīd ir attīstīt arvien
jaunus iepakojuma veidus, tādējādi
veicinot savu klientu pārdošanas apjumu un eksportu – ar to mēs varam
veicināt Latvijas ekonomikas izaugsmi,» tā SIA «Easy pack» īpašnieks,
papildinot, ka uzņēmumam ir daudz
jaunu ideju, kā attīstīties.

«Mājražotāji ir liels spēks»
«Sugar Art» – uzvarētājs
nominācijā «Gada
mājražotājs/amatnieks»
«Atrodi darbu, kas tev patīk, un
tev savu mūžu nebūs jāstrādā,» uzskata mājražotāja Anita Strazda, kas
neparastu un personalizētu saldumu
ražošanai jeb, kā viņa pati saka,
cukura mākslai cepumu formātā
iedvesmojusies, dzīvojot Anglijā.
«Latvijā netrūkst dažādu piparkūku
un cepumu, taču es nepārtraukti cenšos izdomāt ko jaunu. Viss, ko radu,
ir pašas izdomāts un apaudzēts – tas
ir pārdomāts un personalizēts roku
darbs,» stāsta A.Strazda. Viņa atklāj,
ka mājražošana viņai ir arī iespēja
būt tuvāk mājām, kas šobrīd ir ļoti
būtiski, jo A.Strazda audzina mazu
meitiņu. «Sākumā saldumu ražošana
man bija iespēja nopelnīt dažādos
svētkos, bet kopš pagājušā gada
augusta tas jau ir kļuvis par manu
ikdienas darbu, un mans būtiskākais
princips ir tīrība un kārtība, lai savu
produkciju varu piedāvāt ar tīru
sirdsapziņu. Braucu uz tirdziņiem,
vērtēju, kas cilvēkus uzrunā. Mani
priecē, ka tirdziņos pienāk cilvēki
un ir patīkami pārsteigti par kādiem
maniem produktiem – pat tad, ja
viņiem tobrīd nekas nav nepieciešams, cilvēki mēdz paņemt manu
vizītkarti, domājot par gaidāmajiem

«Cilvēki novērtē attieksmi»
svētkiem. Tas ir ilgtermiņa process,
nevis vienas dienas pasākums,» tā
mājražotāja, kas šobrīd, kā pati atklāj, pastiprināti veic tirgus izpēti, jo
uzskata, ka ir būtiski mainīties līdzi
laikam. «Esmu pieteikusies tirgoties
Dziesmu un deju svētku laikā, un
domāju par tematiskiem produktiem,
piemēram, ēdamajām saktām, par to,
kā cepumos integrēt latvju rakstus, –
galva nepārtraukti strādā. Kā jebkurā
radošā profesijā, protams, arī mani
mēdz piemeklēt radošā krīze, bet
tad es palasu kādu ar manu ikdienas
darbu nesaistītu grāmatu, dodos
pastaigā un atkal ķeros pie darba.
Sākumā man šķita, ka mājražotājs ir
kaut kas mazs, bet, kad sāku kontaktēties ar citiem, izzināt plašo iespēju

Atpūtas komplekss
«Grantiņi» – uzvarētājs
nominācijā «Gada
pakalpojumu sniedzējs»

loku, sapratu, ka mājražotāji ir liels
spēks,» atzīst A.Strazda, papildinot,
ka pašvaldības atzinība un novērtējums konkursā viņu mudinās vairāk
iesaistīties uzņēmējdarbības apritē
novadā, sadarboties ar pašvaldību.

«Šodien cilvēka lielākā vērtība
ir godaprāts»
ZS «Uzkalniņi» – uzvarētājs nominācijā «Gada
ģimenes uzņēmums»
«Strādāt ģimenes lokā, manuprāt,
ir daudz vieglāk – mēs paši savā
starpā visu sarunājam un strādājam
sev, nevis kādam citam. Protams,
dažkārt pietrūkst darbaroku, bet atrast strādniekus ir ļoti grūti – neviens
nevēlas strādāt fermā. Taču, strādājot
pats, tu zini, cik labi esi izslaucis savu
gotiņu, jo, godīgi sakot, mūsdienās
cilvēkiem ir švaki ar godaprātu, tādēļ
uzskatu, ka godaprāts ir cilvēka lielākā vērtība,» atklāj ZS «Uzkalniņi»
pārstāve Mārīte Pikšena. 1991. gadā
saimniecība savu darbību uzsāka ar
trim gotiņām, bet šo gadu gaitā izaudzēts savs ganāmpulks ar vairāk nekā
50 govīm, un saimniecības vadību
no M.Pikšenas un vīra pārņēmušas

meitas un znots, piepalīdz arī mazbērni. «Paldies Dievam, mūsu bērni
nav devušies meklēt laimi uz svešām
zemēm. Mums ir seši mazbērni, un
viņiem nav nekādu pretenziju pret
darbu ar lopiem – mazbērni labprāt
palīdz, jo redz, ka mēs visi no tā
dzīvojam. Piemēram, mazmeita,
kas mācās 8. klasē, jau sapņo par
savu zirgu stalli. Mūsu bērniem šeit
ir iespēja redzēt, kā aug viņu bērni,
taču, ja viņi dzīvotu pilsētā, kopīgi
pavadītā laika būtu daudz mazāk.
Šeit bērni darbojas teātrī, nodarbojas
ar rokdarbiem – arī te ir iespējas,» tā
M.Pikšena. Viņa nenoliedz, ka darbs
saimniecībā nav viegls – jāpierod pie
agrās celšanās, kā arī bizness ir nestabils, taču priecē, ka apkārt ir daudz
labu cilvēku un sakoptu mājokļu.
«Galvenais, lai Dievs mums visiem
dod veselību – tad arī viss izdosies.

Mēs arī paši nepārtraukti tupinām
attīstīties, mācāmies ko jaunu. Gribētos, lai šeit uz vietas būtu vairāk jaunu
cilvēku, bet jāatzīst, ka bērni tāpat ir
ļoti aktīvi,» atklāj ZS «Uzkalniņi»
pārstāve.

«Mēs vienmēr uzklausām viesu
vēlmes un cenšamies tās realizēt, pat
ja sākumā šķiet, ka tas nav iespējams.
Cilvēki patiesi novērtē attieksmi – to,
kā mēs viņus uzņemam. Mums ir izveidojies savs pastāvīgo klientu loks – ir pat
kāda kliente, kurai esmu organizējusi
desmit banketus, tostarp kāzas,» stāsta
restorāna «Grantiņi» vadītāja Anas
tasija Ginčevska. Viņasprāt, atpūtas
kompleksa atpazīstamību veicina tā
sauktais sarafāna radio, jo cilvēki lielākoties par «Grantiņiem» uzzina no citu
atsauksmēm, tādēļ pastāvīgo klientu
loku arvien papildina jauni. «Īpaši pieprasīta ir «Grantiņu» brīvdienu māja.
Saprotam, ka ar vienu kļūst par maz,
tādēļ šogad plānojam uzcelt vēl divas
līdzīgas brīvdienu mājas, vienu no tām
nosaucot mūsu īpašās klientes vārdā.
Tāpat atpūtas kompleksā daudzi izvēlas svinēt kāzas – šajā sezonā plānotas
apmēram 18 kāzas –, un mēs jau esam
sākuši domāt par ceremoniju vietas ierīkošanu, ko vēlamies realizēt uz ūdens,
plānojam arī uzbūvēt pirtiņu. Pie mums
brauc no visas Latvijas, tostarp daudz

rīdzinieku. Ir arī klienti no Ventspils,
kas iecienījuši branču «Grantiņu» restorānā. Ņemot vērā lielo pieprasījumu,
turpmāk plānojam arī ziemas sezonā
restorānā piedāvāt pilno ēdienkarti.
Domāju, mēs atrodamies ļoti labā vietā
– mūsdienās daudzi vēlas atpūsties no
pilsētas trokšņa, un šī ir lieliska lokācija,» tā atpūtas kompleksa «Grantiņi»
pārstāve. Tāpat klienti «Grantiņos»
novērtē iespēju nobaudīt vietējās
stores, kas tiek audzētas kompleksa
dīķos. «Mums ir tāds pakalpojums,
kurā ietilpst storu makšķerēšana un
iespēja, ka pavārs to pagatavo mūsu
restorānā – pērn interesenti iegādājās
ap 80 šādu dāvanu karšu, un rinda uz
šo pakalpojumu veidojas jau kopš ziemas – tagad gaidām, kad dāvanu karšu
īpašnieki brauks pie mums, jo maijā
sākas sezona!» teic A.Ginčevska.
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Konstatē Spānijas
kailgliemežus
Latvijas Vides aizsardzības
fonds 2017. gadā sāka īstenot projektu «Datu ieguve
par invazīvo sugu Spānijas
kailgliemezi (arion lusitanicus) Latvijā», pērn vasarā un
septembrī apsekojot 21 Spānijas kailgliemežu atradni.
Jelgavas novada teritorijā
šīs sugas izplatība konstatēta Vircavas pagastā, informē
projekta kontaktpersona un
datu ievācēja Daugavpils
Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta
zinātniskā asistente Iveta
Jakubāne.
Viņa skaidro, ka apsekotajās teritorijās noskaidrota šīs sugas izplatība,
invāzijas pakāpe, tālākie iespējamie
sugas izplatības koridori, kā arī tiks
izstrādāts rīcības plāns un rekomendācijas sugas izplatības un skaita
ierobežošanai. Valstī kopumā ir vairāk
nekā 50 Spānijas kailgliemežu atradņu,
un drīzumā tiks sagatavots un izplatīts
informatīvais materiāls par Spānijas
kailgliemeža ierobežošanas pasākumiem un to, kā iedzīvotāji var cīnīties
ar šo kaitēkli.
Jāatgādina, ka iepriekš Spānijas
kailgliemezis jau bija konstatēts Svētes
pagasta Atpūtā. Toreiz, piesaistot ekspertu, Jelgavas novada pašvaldība noskaidroja, kā ar kaitēkļiem efektīvāk cīnīties:
neveidot gliemežiem piemērotus dzīves
apstākļus; neizvest augsni, augu stādus
ar augsni, pļautu zāli un nepārbaudītus
grieztos augus no teritorijas, kurā konstatēti kailgliemeži; apvērst vai irdināt
augsnes virskārtu; nesēt gliemežiem
tīkamus kultūraugus mitrās augsnēs un
meža tuvumā; nosusināt augsni; starp
lauku un vietām, kur pulcējas gliemeži,
var veidot smilts, grants, neapsētas un
rušinātas joslas; jāveic nezāļu ierobežošana; palīdzēt var arī mājputni, īpaši
mājas pīles; ķīmiskai ierobežošanai var
lietot preparātus «Ferramol» un «Gusto» (ja gliemežu populācija ir liela, tie
jālieto regulāri ilgstošā laika posmā);
vara preparātus (lieto kā 1% šķīdumu)
uz augiem izsmidzina vēlu vakarā, ap
vai pēc saulrieta, kad augu virsma jau
ir ar rasu.

JAUNSVIRLAUKĀ
Izceļ vietējos talantus

Kalnciemā atvērts
nolietoto automašīnu
savākšanas punkts
Kopš marta Kalnciemā,
Celtnieku ielā 4, darbojas
sertificēts nolietoto automašīnu savākšanas punkts.
«Vēl ir tikai pats sākums, arī
biznesa joma ir jauna, bet
šobrīd jau esam pieņēmuši
un utilizējuši apmēram desmit automašīnas,» norāda
uzņēmuma «LSMR» pārstāve
Jekaterina Urbanoviča.
Uzņēmums automašīnas iepērk izsolēs, kā arī pieņem no privātpersonām.
Tiesa, tiem, kuri vēlas nodot savu nolietoto automašīnu, vispirms lūgums sazināties ar uzņēmumu pa tālruni 27040611
(Jekaterina) vai 29609016 (Andrejs).
Uzņēmumam ir iespēja aizbraukt pakaļ
automašīnai, ja tā nav braucama.
«Jelgavas Novada Ziņas» jau rakstīja,
ka Jelgavas novada pašvaldībā oktobrī
vērsās uzņēmēji ar lūgumu atbalstīt ieceri
Kalnciemā izveidot veco automašīnu
savākšanas punktu. Iesniegumā viņi
norādīja, ka transportlīdzekļu utilizācijas
jomu saredz kā daudzsološu biznesu, jo,
lai gan pēdējos gados jaunu automobiļu
tirdzniecības apjomi Latvijā auguši ļoti
strauji, pēc statistikas datiem, joprojām
lielākā daļa no kopējā vieglo automašīnu skaita ir desmit un vairāk gadu veci
braucamie.
«Likums paredz, ka nolietota au-

tomašīna tās īpašniekam ir jānodod
utilizācijai. Pirms sākām realizēt savu
ieceri, protams, izpētījām šo jomu – nav
noslēpums, ka daļa pieņemšanas punktu
valstī nav licencēti,» stāsta J.Urbanoviča.
Viņa piebilst, ka tas ir ģimenes uzņēmums, kurā viņa darbojas kopā ar vīru.
Ideja par savu biznesu radusies pirms trīs
gadiem, kad ģimene dzīvojusi Norvēģijā,
– pieņemts lēmums atgriezties Latvijā un
veidot savu uzņēmumu.
J.Urbanoviča stāsta, ka galvenais
kritērijs, meklējot piemērotu vietu, bija
betona grīda angārā – tas ir ļoti būtiski,
lai nepieļautu utilizācijas procesā radušos bīstamo atkritumu nonākšanu vidē.
Uzņēmuma pārstāve neslēpj, ka nebija
pārāk daudz variantu. «Sākotnēji mums
bija padomā cita vieta Kalnciemā, ko
gribējām iegādāties, bet, rūpīgi visu
apdomājot, sapratām, ka tā tomēr nebūs
mums īsti piemērota. Tagad telpas īrējam,» stāsta J.Urbanoviča. Automašīnu
savākšanas punkts Kalnciemā, Celtnieku
ielā 4, darbojas 420 kvadrātmetru lielā
angārā.
Transportlīdzekļu savākšanas punktā
auto apstrāde tiek veikta trīs posmos.
Sākotnēji transportlīdzeklis tiek atbrīvots no visiem šķidrumiem un eļļām,
kā arī bīstamajiem metāliem. Dažādos
šķidrumus uzglabā atsevišķi, iepildītus
konteineros atbilstoši to veidam, lai vēlāk
tos nodotu pārstrādei uzņēmumiem, kas

nodarbojas ar to likvidēšanu. Nākamajā
posmā transportlīdzeklis tiek atdalīts
no stikliem, plastmasas un gumijas
izstrādājumiem, savukārt pēdējā etapā
nolietoto automobili sagriež, bet derīgās
auto detaļas saglabā, novieto uz paletēm,
lai pēc tam pārdotu sludinājumu portālos
vai autoservisiem. «Atsevišķu veikalu
veidot neplānojam, bet pie mums būs
tāda kā noliktava, kurā interesenti varēs
meklēt rentablu automašīnu detaļas,»
skaidro uzņēmuma pārstāve. Jāuzsver,
ka uzņēmums no Valsts vides dienesta ir
saņēmis visas nepieciešamās atļaujas biznesa uzsākšanai. J.Urbanoviča akcentē,
ka automašīnu utilizācijas procesā kaitīgums apkārtējai videi netiek radīts, darba
procesā nerodas arī smakas vai trokšņi.
«Mēs sadarbojamies ar Ceļu satiksmes drošības direkciju – transportlīdzekļa īpašniekam izsniedzam
likvidācijas sertifikātu, kas apliecina, ka
automobilis ir pieņemts pārstrādei un
tiks utilizēts, un nokārtojam dokumentāciju ar direkciju. Līdz ar to automašīnas
īpašniekam uz direkciju vairs nav jādodas,» skaidro J.Urbanoviča.
Šobrīd uzņēmumā strādā divi cilvēki,
bet laika gaitā plānots nodarbināt piecus.
J.Urbanoviča atklāj, ka uzņēmumam ir
arī iecere vasaras beigās atvērt metāla
pieņemšanas punktu, kur ikviens varētu nodot arī citus nevajadzīgos metāla
izstrādājumus.

Iespēja
Lielvircavas bibliotēka – jaunās telpās
vienību. Lielvircavas bibliotēkā gadā ir riski, lietojot sociālos tīklus». Tāpat laba
jaunām telpām pārcelta
atpūsties dabā Uz
250 lasītāju.
sadarbība izveidojusies ar pirmsskolas
Platones pagasta Lielvirca17. maijā Zaļeniekos notiks
orientēšanās kluba «Alnis»
rīkotā orientēšanās sacensību seriāla «Alnis 2018» 6.
kārta. Starts un finišs, kā
arī informācijas punkts būs
vecajā stadionā.

Orientēšanās kluba pārstāve Māra
Bolšteina norāda, ka orientēšanās ir demokrātisks sporta veids un laba iespēja,
kā pavadīt laiku kopā ar bērniem dabā.
Katrs dalībnieks var izvēlēties vienu
no piecām piedāvātajām distancēm:
1–1,2 kilometrus; 2 kilometrus; 3–3,5
kilometrus; 5 kilometrus; apmēram 7
kilometrus. Sacensības sāksies pulksten
16, bet dalībnieki trasē var doties individuāli – līdz pulksten 19. «Tiesa, ja kāds
trasē dosies pulksten 19 un plānos tajā
pavadīt pāris stundas, tad viņam jārēķinās, ka organizatori jau būs sākuši ņemt
nost kontrolpunktus,» piebilst M.Bolšteina. Jāģērbjas atbilstoši laikapstākļiem,
vēlams līdzi ņemt kompasu.
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Dalības maksa pieaugušajiem ir
3 eiro, bērniem līdz 10 gadu vecumam
– bez maksas, bērniem no 10 līdz 18 gadiem – 1 eiro. Jārēķinās arī ar izmaksām
par elektroniskās atzīmēšanās sistēmas
identa īri, kas ir 50 centi no personas.
«Ja sacensībās plāno piedalīties lielāka
grupa, tad gan lūgums iepriekš pieteikties, lai varam sagatavot atbilstošu
skaitu karšu,» piebilst M.Bolšteina,
aicinot grupu dalību pieteikt pa tālruni
26542051 (Inguna).

vas bibliotēka. Tagad tā atrodas Lielvircavas skolā. Līdz
ar atrašanās vietas maiņu
mainīts arī bibliotēkas darba
laiks.

«Līdz šim bibliotēka atradās kultūras
namā, bet tajā nomātās telpas kļuva par
šauru. Tā kā skolu optimizācijas rezultātā
visi bērni mācās vienuviet – Platonē –,
Lielvircavas skolā atbrīvojās pašvaldībai
piederošas telpas, kuras pašvaldība
nolēma izmantot,» stāsta Platones
pagasta pārvaldes vadītājs Vladislavs
Pogožeļskis. Bibliotēka ierīkota divās
telpās. Lieli remontdarbi tajās nebija
nepieciešami – tika veikts kosmētiskais
remonts, nolemts uzstādīt arī jaunus
iekaramos griestus. Tāpat top norādes,
izkārtnes.
«Esmu ļoti apmierināta ar jauno vietu.
Protams, vislielākais uztraukums man
bija par lasītājiem – vai viņi nāks uz jauno
vietu, jo bija daļa tādu, kuri kategoriski
paziņoja, ka nenāks. Tomēr arī no tiem
daži intereses pēc pirmo reizi ir atnākuši,
grāmatas paņēmuši, un tad jau ir skaidrs,
ka viņi pie mums atgriezīsies,» stāsta
Lielvircavas bibliotēkas vadītāja Māra
Ziemele. Viņa piebilst, ka pirmie apmeklētāji bijuši jau nākamajā dienā pēc
pārcelšanās. «Vēl ir visādi mazie darbiņi,
piemēram, jāuzliek žalūzijas, jāiekārto
bērnu stūrītis, tāpat tuvojas akreditācija,»
viņa turpina, piebilstot, ka bibliotēka
tikusi arī pie jauniem plauktiem – tie bija
iegādāti skolas bibliotēkas vajadzībām.
Jāpiebilst, ka bibliotēkas fondā ir 1400

Lielāko darbu Lielvircavas bibliotēkas
vadītāja plāno organizēt ar jaunākajiem
lasītājiem. Ar pašiem mazākajiem
bibliotēkas apmeklētājiem viņa divas
reizes mēnesī – sestdienās – plāno tikties
kultūras nama telpās, kur tiks rīkotas
gan radošās nodarbības, gan pasaku
pēcpusdienas, gan Pūcīšu skoliņa un citi
pasākumi. Tāpat M.Ziemele bibliotēkā
ievilināt plāno pirmsskolas grupas «Kāpēcīši» bērnus, kuri mīt blakus durvīs.
Interesanta akcija jau sākusies ar jaunsargiem, kuru pulcēšanās vieta atrodas
Lielvircavas muižas 3. stāvā. «Jaunsargi
par godu mūsu valsts simtgadei ir apņēmušies lasīt grāmatas par Latviju. Tās ir
visdažādākās – vēstures grāmatas, dzeja.
Akcija turpināsies līdz gada beigām, un
čaklākajam lasītājam jaunsargam tiks
pasniegta dāvanu karte no grāmatu
veikala «Globuss»,» stāsta M.Ziemele.
Aktīvi ar jaunatni strādā arī otra pagasta bibliotēka. Platones pagasta bibliotēkas vadītāja Melita Mazūdre stāsta, ka
katru mēnesi notiek tematiska grāmatu
izstāde, katra mēneša pirmajā otrdienā ir
radošā diena, kad interesentiem ir iespēja apgūt ko jaunu. Radošā diena notiks
arī jūnijā, un tajā tiks apspēlēta izlaiduma
tēma, kā arī būs iespēja modelēt un
veidot balles tērpus. Bibliotēkas vadītāja
norāda, ka sadarbībā ar Vircavas vidusskolas Platones filiāli tiek rīkoti pasākumi
skolēniem, iepazīstot gan savu pagastu,
gan latviešu gadskārtu svētku tradīcijas.
Labi apmeklētas bija arī Digitālās nedēļas laikā rīkotās lekcijas «Personiska
informācija tiešsaistē» un «Galvenie

grupām «Pēcīši» un «Kāpēcīši» – reizi
mēnesī bērni nāk uz bibliotēku ciemos
pie zaķēna Juzefa, ar kuru kopā lasa
grāmatas un piedalās dažādās aktivitātēs.
«Kopīga darbošanās un lasīšana rada
interesi par grāmatām. Bērni vienmēr
ar interesi aplūko grāmatu izstādes.
Mums ir iegādātas jaunas bērnu grāmatas, un ceru, ka tās atradīs ceļu pie
mazajiem lasītājiem. Bērnus ir jāiemāca
mīlēt grāmatu, jārada interese par to.
Mīlestību pret grāmatu ieliek ģimenē,
un, ja vecāki, vecvecāki lasa, tad lielāka
iespēja, ka lasīs arī bērns. Šajā laikā,
kad viss ir digitalizēts, visur un visiem
ir pieejams internets un dažādas tehnoloģijas, grāmata tiek nobīdīta malā.
Un tomēr tā atrod savu lasītāju. Katram
pienāk savs laiks, kad, paņemot rokās
grāmatu, viņš spēj to novērtēt,» uzskata
M.Mazūdre.
Lielvircavas bibliotēkas darba laiks
Pirmdien 8.30–17.00
Otrdien 8.30–17.00
Trešdien – Metodiskā diena
Ceturtdien 8.30–18.00
Piektdien 8.30–15.00
Sestdien un svētdien – slēgta
Adrese: Lielvircavas iela 4, Lielvircava
Platones pagasta
bibliotēkas darba laiks
Pirmdien 8.30–17.00
Otrdien 8.30–17.00
Trešdien – Metodiskā diena
Ceturtdien 8.30–18.00
Piektdien 8.30–16.00
Pusdienu pārtraukums 12.00–12.30
Sestdien un svētdien – slēgta
Adrese: Atspulgu iela 4, Platone

No 6. marta līdz 6. aprīlim Jaunsvirlaukas pagasta Dzirnieku bibliotēkā
bija apskatāma bibliotēkas lasītājas
Lūcijas Zaksas pērļošanas tehnikā
darināto rotu izstāde. Bibliotēkas
vadītāja Rudīte Šturme stāsta, ka
nereti uzrunā vietējos iedzīvotājus,
kuru darbu izstādes parasti bibliotēkā apskatāmas mēnesi, bet noslēgumā uz tikšanos tiek aicināts darbu
autors. Tāpat bija arī šoreiz – izstādes
noslēgumā bija iespēja tikties ar rotu
autori L.Zaksu. «Cilvēku atsaucība
bija fantastiska, turklāt daži pasākuma apmeklētāji pat izmantoja
iespēju un iegādājās vai pasūtīja
rotas. Paldies tika teikts arī četrām
pulciņa «Skaista māja pašu rokām»
rokdarbniecēm – Andžellai Janovičai, Jeļenai Ankudovičai, Žannai
Daņiļcevai un Ainai Lazdovskai – par
bumbuļu tehnikā darinātu spilvenu
pievienošanu izstādei. «Paldies ikvienam, kas atbalstīja un piedalījās
šajā sirsnīgajā tikšanās reizē,» teic
bibliotēkas vadītāja.

ELEJĀ
Sākas pavasara
fotokonkurss

«Sākam fotokonkursa trešo daļu
– «Iemūžini Eleju pavasara noskaņās!»,» cerot uz lielu aktivitāti, ikvienu iesaistīties aicina Elejas pagasta
kultūras darba organizatore Eva
Lejava. Līdz šim jau aizvadīts konkursa cēliens, iemūžinot Elejas pagastu
ziemas un rudens noskaņās. E.Lejava informē, ka rudens un ziemas noskaņās bildes iesūtīja 12 dalībnieki.
Arī pavasara konkursā uzdevums ir
tāds pats kā iepriekš – bildē jāiekļauj
Latvijas karodziņš vai cipars 100 (var
būt lentīte Latvijas karoga krāsās, cipars var būt uzzīmēts uz lapas, brīva
vaļa domu lidojumam), un tai jābūt
uzņemtai Elejas pagasta teritorijā.
Fotogrāfijas konkursam jāiesūta
līdz 31. maijam pa e-pastu eva.
lejava@jelgavasnovads.lv, norādot
savu vārdu, uzvārdu, vietu, kur tā
uzņemta. «Bildes, kuras atbildīs konkursa noteikumiem, oktobra pirmās
trīs nedēļas tiks izvirzītas skatītāju
balsojumam Elejas saieta nama
lapā sociālajā tīklā «Facebook». 35
fotogrāfijas, kurām būs visvairāk
savākto «man patīk», tiks eksponētas izstādē «Iemūžini Eleju», kas no
1. novembra būs apskatāma saieta
namā. Tiks rīkota arī svinīga izstādes
atklāšana, uz kuru tiks uzaicināti
eksponēto bilžu autori, lai pasniegtu
viņiem pateicības un apbalvotu,»
stāsta E.Lejava.

ZAĻENIEKOS
Tiksies ar Ausmu Kantāni

10. maijā pulksten 18 Zaļenieku
kultūras namā notiks Zaļenieku bibliotēkas lasītāju klubiņa pasākums –
tikšanās ar Ausmu Kantāni «Sarunas
par Ziedoni». «Maijs ir Imanta Ziedoņa atceres mēnesis, un kas gan labāk un interesantāk par dzīvi un viņa
daiļradi varētu pastāstīt, ja ne viņa
dzīvesbiedre Ausma Ziedone-Kantāne?!» saka Zaļenieku bibliotēkas
vadītāja Līga Strazdiņa. Viņa norāda,
ka Zaļenieku lasītāju klubiņš katru
mēnesi atzīmē ievērojamu latviešu
rakstnieku jubilejas, runājot par šo
autoru biogrāfiju, viņu nozīmīgākajiem darbiem. L.Strazdiņa uzsver, ka
pasākumu «Sarunas par Ziedoni» var
apmeklēt ikviens, kam interesē I.Ziedoņa dzeja un biogrāfija. Ieeja uz
šo pasākumu ir bez maksas. «Ceru
uz aktīvāku iedzīvotāju atsaucību,
jo pasākums solās būt interesants!»
teic bibliotēkas vadītāja.

PAGASTU ZIŅAS

2018. gada maijs

Plūc laurus
zīmējumu
konkursā

ELEJĀ
Iegūst Atzinību
olimpiādē

Elejas pagasta 11. klases skolniece
Justīne Dižpētere valsts latviešu
valodas olimpiādē saņēmusi Atzinību. «Iegūt apbalvojumu republikas
līmenī – tas ir augsts sasniegums,»
vērtē skolas direktore Sarmīte Balode. Viņa norāda, ka valsts mērogā
latviešu valodas olimpiāde notiek
visām vidusskolas klasēm kopā.
Šogad Justīnei pietrūkuši divi punkti
līdz 3. vietai, bet pērn valsts olimpiādē pietrūcis to pašu divu punktu
līdz Atzinībai. Vēl J.Dižpētere šajā
mācību gadā startēja Zemgales novada angļu valodas olimpiādē, kurā
izcīnīja 2. vietu.

SVĒTĒ
Veido izstādi par pagastu

17. novembrī plānots atklāt izstādi
«Svēte cauri gadu simtam», kuras
veidošanā aicināti iesaistīties arī pagasta iedzīvotāji, iesniedzot senas fotogrāfijas, kas atspoguļo Svētes dzīvi
dažādos laika posmos. «Iespējams,
jūsu albumos ir senas fotogrāfijas
no dažādiem notikumiem (kāzām,
kristībām, iesvētībām, kolhoza pasākumiem vai kādiem citiem senākiem
notikumiem), kā arī dažādām vietām
pagastā, kas laika gaitā ir mainījušas
savu izskatu, veidolu, identitāti vai arī
aizgājušas nebūtībā, ar kurām jūs
labprāt padalītos. Fotogrāfijas tiks
nokopētas, palielinātas, un oriģināls
atdots atpakaļ īpašniekam,» pagasta
kultūras darba organizatore Sandra
Jākobsone cer uz iedzīvotāju atsaucību. Pagaidām atsaucība nav pārāk
liela, bet daži pagasta iedzīvotāji ir
piedāvājuši bildes no saviem albumiem. «Šīs izstādes pamatdoma ir
parādīt, kā šajos simts gados Svēte
ir mainījusies, tāpēc man vairāk
interesē bildes, kā agrāk pagasts
izskatījās. Piemēram, esmu saņēmusi
piedāvājumā bildes, kurās redzams,
kāds bija pagasts, pirms tika uzcelta
tā sauktā armijas dzīvokļu māja,
kādas bija kapsētas,» S.Jākobsone
norāda, ka visas saņemtās bildes tiks
izskatītas un izstādei izvēlētas apmēram 50 interesantākās. Fotogrāfijas
var iesniegt Sandrai, par tikšanās
laiku un vietu iepriekš vienojoties pa
tālruni 27234198.

LĪVBĒRZĒ
Sakārto ceļus

Noslēdzies ikgadējais Jelgavas uzņēmuma «Kanclers» pirmsskolas bērnu
zīmējumu konkurss «Ja es
būtu burvis…». Divās vecuma grupās par labākajiem
atzīti Jelgavas novada
bērnu darbi.

Iegādājas
interaktīvo tāfeli
Jelgavas novada Vilces
pamatskolas pirmsskolas
grupu audzēkņi tikuši
pie interaktīvās tāfeles,
kas paver jaunas iespējas mācību procesā.
Tāfele iegūta, pateicoties pirmsskolas skolotājas Ingas Kirfas iniciatīvai. «Pagājušā gada decembrī
sāku uzrunāt vietējos zemniekus
un pazīstamus cilvēkus ar lūgumu
ziedot naudu interaktīvās tāfeles
iegādei. Cilvēki bija atsaucīgi, un
ideju izdevās realizēt,» norāda
skolotāja. Kopumā tika saziedoti
3000 eiro, kas sniedza iespēju šī
gada februāra beigās iegādāties
interaktīvo tāfeli. «Bērni par jauno
mācību rīku ir sajūsmā,» piebilst
skolotāja.
«Lai mūsdienu bērnus ieinteresētu, noturētu viņu uzmanību
un nodrošinātu pilnvērtīgāku
izglītošanas procesu, ir nepieciešamas jaunas tehnoloģijas, tāpēc
arī vēlējos pirmsskolas bērniem
iegādāties interaktīvo tāfeli,» savu
ideju pamato I.Kirfa. Viņa skaidro:

interaktīvās tāfeles izmantošanas
priekšrocība ir tā, ka to var izmantot rotaļnodarbībās, spēlēs, uzdevumu risināšanā, kā arī prezentāciju materiālu demonstrēšanā.
Tāpat to lietderīgi var izmantot gan
pasākumos, gan vecāku sapulcēs.
«Interaktīvā tāfele padara mācību
procesu interesantāku un aizraujošāku. Tā ir kā kustīga, liela, krāsaina bilžu grāmata, ko skolotājs
izmanto mācību nolūkos. Izmantojot interaktīvās tāfeles sniegtās
iespējas, bērni var praktizēties
un pilnveidot visas četras valodas
prasmes – runāšanu, klausīšanos,
lasīšanu un rakstīšanu. Tāpat šādā
veidā bērni apgūst matemātikas pamatsakarības – izpratni par skaitu,
skaitīšanu un tai atbilstošu ciparu
rindu –, veido priekšstatus par
priekšmetu lielumu, attīsta prasmi
orientēties plaknē un telpā, iepazīstas ar ģeometriskām figūrām,»
plašās iespējas raksturo pirmsskolas skolotāja. Interaktīvo tāfeli var
izmantot arī loģiskās domāšanas
attīstīšanai: bērni var pārvietot attēlus, sakārtot tos noteiktā secībā,

Sakārtos vairākus
valsts ceļu posmus
Pēc ļoti slapjā rudens un vēlā pavasara dēļ ceļi ir kritiskā stāvoklī.
Līvbērzes pagasta pārvalde šogad
iespēju robežās uzsāka zemes apmaļu noņemšanu ceļiem, kuriem izveidojušās lielas apmales, gar kurām
uzkrājas ūdeņi un bojā ceļu. Pagasta
pārvaldes vadītāja Ruta Medne stāsta, ka jau sakārtots ceļa posms no
Bāčiem līdz Ģipteriem un noņemtas
apmales ceļam uz Saukām, kur
jau sāka veidoties «kaut kas līdzīgs
vannai». Sarežģīta situācija ir ar
Būriņu ceļu Tušķu ciemā, jo tas tiek
intensīvi izmantots – pa to pārvietojas gan dārziņu apsaimniekotāji, gan
dārzkopības sabiedrībā dzīvojošie.
«Pērnruden šajā teritorijā intensīvi
strādāja elektrolīniju ierīkotāju firmas, kas, rokot kabeļus, bojāja arī
ceļa segumu. Uzņēmēji ir brīdināti,
un esam vienojušies, ka ceļa segums
jāsakārto. Šobrīd dažas firmas to
jau uzsākušas,» situāciju raksturo
R.Medne. Tāpat pašvaldība saņēmusi
lūgumu pēc palīdzības – bojātas
divas piebraucamo ceļu caurtekas.
Iedzīvotāji vispirms paši mēģinājuši
tās sakārtot, bet darbs nav paveikts
profesionāli – nav ievēroti pareizie
augstumi, līdz ar to caurtekas ūdeņus nenovada. Tā kā caurtekas ir
pašvaldības ceļa joslā, tā uzsākusi
darbu pie caurteku sakārtošanas.
Darbus saskaņā ar iepirkuma procedūru veiks SIA «Viona». R.Medne
piebilst, ka šogad arī plānots uzsākt
Būriņa tilta atjaunošanas projekta
izstrādi, bet uz tilta jāievēro svara
ierobežojums.
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VAS «Latvijas valsts ceļi»
šovasar plāno sakārtot
vairākus valsts grants
seguma ceļa posmus Jelgavas novada teritorijā.
«Latvijas valsts ceļu» pārstāvis
Voldemārs Šķēle informē, ka šovasar plānots saremontēt apmēram
sešus kilometrus garu autoceļa
Tušķi–Kalnciems (V1065) posmu.
Viņš skaidro, ka ceļa posmā no
Jaunciema līdz Krasta ciemam
(10.–15,10. kilometrs) paredzēta
grants seguma atjaunošana. Šo
būvdarbu līgumu plānots noslēgt
maijā vai jūnijā un darbus paveikt
šovasar.
Savukārt ceļa posmā no Krasta
ciema līdz Brāļu kapiem (15,10.–
16,07. kilometrs) vispirms tiks
atjaunots grants segums, kam
pēc tam paredzēts veikt dubultu
virsmas apstrādi. Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem
divkārtu virsmas apstrādi veiks
SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība
«Igate»». Par šiem darbiem jau ir
noslēgts līgums, un tos paredzēts
veikt vasaras mēnešos. «Latvijas
valsts ceļu» pārstāve Anna Kononova piebilst, ka līgumā ar ceļu
būvniecības sabiedrību «Igate»
iekļauti vēl četru citu grants ceļu
posmu seguma atjaunošana un
virsmas apstrāde – šo darbu lī-

gumcena ir nepilns miljons eiro
(ar PVN).
Vienlaikus «Latvijas valsts ceļi»
šovasar plāno sakārtot gandrīz desmit kilometrus garu ceļa Platones
stacija–Sesava–Lietuvas robeža
posmu. V.Šķēle informē, ka no Lielvircavas līdz Sesavai (4,80.–14,49.
kilometrs) paredzēta grants seguma atjaunošana. Būvdarbu līgumu
plānots noslēgt tuvākajā laikā, bet
paši darbi tiks veikti šovasar.
Nepilnus trīs kilometrus garu
posmu iecerēts sakārtot arī uz
autoceļa Vilce–Blankenfelde (Saulīte). «Posmā no Kalnrozēm līdz
Blankenfeldei (5,98.–8,53. kilometrs) paredzēts veikt seguma
atjaunošanu un dubultu virsmas
apstrādi,» precizē V.Šķēle, piebilstot, ka šis ceļa posms ir iekļauts
līgumā ar SIA «Ceļu būvniecības
sabiedrība «Igate»». Šovasar bija
iecerēts atjaunot arī tiltu pār Lieparu uz autoceļa Dimzas–Vircava–
Vairogs (V1054), bet, kā norāda
«Latvijas valsts ceļu» pārstāvis, izsludinātajā iepirkumā nepieteicās
neviens pretendents, līdz ar to šie
būvdarbi pārcelti uz nākamo gadu.
Jāatgādina, ka, piesaistot Eiropas
Lauksaimniecības fonda līdzekļus,
arī Jelgavas novada pašvaldība šogad
ieplānojusi astoņos novada pagastos
teju par 5,5 miljoniem eiro veikt
vairāku grants ceļu rekonstrukciju.

turpināt virkni, noteikt atbilstību
kādai pazīmei, veikt attēlu vai uzrakstu atlasi pēc norādītās pazīmes.
«Uz tāfeles ekrāna bērni var izpildīt praktiski tādas pašas darbības
kā uz papīra – savienot punktus,
zīmēt, rakstīt, kas sekmē grafisko
iemaņu veidošanos. Interaktīvie
līdzekļi ir mūsdienīgs pedagoģiskās korekcijas darba organizācijas
nodrošinājums, kas palīdz vispusīgi
attīstīt bērnu, iesaistīt izzinošās
aktivitātēs un darbībās, kas motivē aizraujoši un interesanti apgūt
mācību saturu,» norāda I.Kirfa.
«Mēs sakām ļoti lielu paldies
visiem 19 ziedotājiem, kuri nepalika vienaldzīgi un iesaistījās
mūsu mērķa – interaktīvās tāfeles
iegādes – realizācijā,» piebilst
skolotāja. Ideju atbalstīja zemnieki
Lolita un Kaspars Duges, Gunita
Klemere, Andis Salmiņš, Līga un
Juris Lavenieki, Māris Rozentāls,
Gunārs Rozentāls, Imants Gustiņš,
Velga Klimza, Sarmīte Balode,
Solvita Goža, Vija Cīrule, Andris
Apsītis, Arnis Burmistrs, SIA
«Laflora» un citi.

Šogad bērnudārzu audzēkņu zīmējumu konkursā «Ja es būtu burvis…»
tika iesūtīti 114 darbi no Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novada
pirmsskolas izglītības iestādēm un
jaunrades pulciņiem. Iesniegto darbu
veidošanā tika iesaistīti 2167 jaunie
mākslinieki.
SIA «Kanclers» darbiniekiem izvērtējot un saskaitot iegūtos punktus,
sīvā konkurencē vecuma grupā līdz
diviem gadiem uzvarēja Vircavas
vidusskolas pirmsskolas izglītības
grupiņa «Ežuki». Savukārt jauktajā
vecuma grupā par labāko atzīts
Vircavas vidusskolas Platones filiāles
pirmsskolas grupiņas «Pēcīši» iesniegtais darbs.
Vircavas vidusskolas direktore Eva
Fišere norāda, ka Vircavas vidusskolas pirmsskolas grupas katru gadu piedalās «Kanclera» rīkotajos konkursos,
jo tas ir interesants radošais piedzīvojums gan bērniem, gan skolotājām.
«Vienlaikus dalība konkursā ir arī
ļoti nozīmīga izglītības procesā, jo tā
ir saistīta gan ar praktisku darbošanos,
gan iztēles un fantāzijas veicināšanu,»
papildina direktore.
Šogad Vircavas vidusskolas pirmsskolas grupa «Ežuki» veidoja darbu
«Mana brīnumu cepure» – tas tapa,
visiem grupiņas bērniem uzliekot
savus krāsainos roku nospiedumus
uz papīra un pielīmējot tauriņus. Savukārt Vircavas vidusskolas Platones
filiāles pirmsskolas grupas «Pēcīši»
darbs «Varavīkšņu virpulis» tapa,
lielākajiem bērniem pinot kreppapīra
bizītes, bet mazajiem iesaistoties to
pielīmēšanā.
Visi konkursa dalībnieki un audzinātājas tika pie salda pārsteiguma
no SIA «Kanclers», bet laureātiem
pasniegtas arī pārsteiguma balvas.

Remontē pagasta
pārvaldes ēku
«Jau pagājušā gada beigās no elektroinstalācijas
pretestības mērītājiem
saņēmām atzinumu, ka
pagasta ēkas elektroinstalācija ir kritiskā stāvoklī un
tās turpmāka izmantošana
ir bīstama. Steidzamības
kārtā, plānojot budžetu,
iekļāvām tajā arī elektroinstalācijas atjaunošanas
darbu izmaksas un līdzekļus remontmateriāliem
ēkas sakārtošanai pēc
elektroinstalācijas un datu
tīkla ievilkšanas,» stāsta
Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Medne.
Plānots, ka darbi noslēgsies pēc vienas divām
nedēļām.
Elektroinstalācijas atjaunošanas
projektēšanas darbus veica SIA
«JOE», bet tīkla ievilkšanas darbus
saskaņā ar cenu aptaujas rezultātiem
veic SIA «Mītavas Elektra». «Bijām
plānojuši, ka darbus varēsim uzsākt
agrāk, bet dokumentācijas kārtošana
nedaudz ieilga, līdz ar to šobrīd paralēli tiek gan atbrīvotas kultūras nama
telpas, jo ēku plānots renovēt, gan
norit pagasta ēkas telpu sakārtošana
un dažādi neatliekami saimnieciskie
darbi,» norāda R.Medne.
Elektroinstalācijas atjaunošana un
datu tīkla ievilkšanas darbi tiek veikti

pakāpeniski – vispirms pagasta pārvaldes ēkas 1. stāvā, tad 2. stāvā atbrīvojot
un pēc tam sakārtojot katru kabinetu.
Līdz ar to uz laiku sporta hallē strādā
Sociālā dienesta speciālistes, «Jelgavas
novada KU» speciālisti pieņem aktivitāšu centra «Līvbērze» telpās Jelgavas
ielā 4b un tur arī paliks, līdz tiks izremontētas un iekārtotas telpas Jelgavas
ielā 4, kur turpmāk atradīsies komunālā dienesta speciālisti. R.Medne
prognozē, ka tas varētu notikt jūnijā, jo
bijušās krājkases telpas, lai arī plašas,
tomēr bija ar aizmūrētiem logiem un
bez atsevišķas ieejas, līdz ar to bija
nepieciešams veikt arī saskaņošanas
procedūru par ieejas izbūvi.
Savukārt uz pagasta pārvaldes
ēku pārcelta bibliotēka, kas līdz
šim atradās kultūras namā. Novada
pašvaldības talkas dienā – 21. aprīlī
– līvbērznieki strādāja, lai pārnestu
bibliotēkas plašo grāmatu klāstu ar
visām mēbelēm uz pagasta pārvaldes
pirmā stāva telpām. «Strādājām tā, ka
rokas pat sāpēja, līdz bibliotēkas visas
vērtības bija pārceltas. Paldies ikvienam, kas palīdzēja! Nu lielākais darbs
priekšā bibliotekārei Velgai Petņičenko, lai sakārtotu grāmatas vajadzīgajā
kārtībā,» stāsta pagasta pārvaldes
vadītāja, piebilstot, ka nu bibliotēka
atrodas pašā pagasta centrā.
R.Medne lēš, ka darbi tiks pabeigti
šomēnes un visi atsāks strādāt ierastā
kārtībā, tikai citās pagasta pārvaldes
ēkas telpās.
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NOTIKUMI
Pasākumi

Elejā

 Līdz 11. maijam – adītāju pulciņa izstāde «Kas ir manā pūra lādē?» (saieta namā).
 27. maijā pulksten 12 – «Dabīgo aromu pagatavošanas meistarklase». Nodarbību vadīs Sandra Krēgere. Nodarbībai pieteikties pa tālruni 28354093 (Eva) līdz
18. maijam (saieta namā).
 Līdz maija beigām – Staņislava Matusa gleznu izstāde (Elejas bibliotēkā).

Glūdā

 16. maijā pulksten 10 – Jelgavas novada nūjošanas sacensības «Kustība – dzīves
priekam!». Pulcēšanās – pie baseina Nākotnē, līdzi ņemt nūjas. Ja nav – organizatori
nodrošinās.
 Līdz 11. maijam – «Pasaku un dzejoļu radītājs»: I.Ziedoņa 85 gadu jubilejai veltīta
grāmatu izstāde. Ieeja – bez maksas (Nākotnes bibliotēkā).
 Maijā – izstāde «Slavjanočkām – 15» (Nākotnes k/n).
 Maijā – izstāde «Saulriets uz ezera»: Tatjanas Martinovičas gleznas, izšūtas
krustdūriena tehnikā (Nākotnes k/n).
 Maijā – izstāde «Sievietes joko» (saieta namā).
 Līdz 31. maijam – «Ar tikko grieztu ķeizarkroni rokā»: grāmatu izstāde par dzejnieku Imantu Ziedoni (Bramberģes bibliotēkā).

Jaunsvirlaukā, IKSC «Līdumi»

 17. un 31. maijā pulksten 18 – radošā darbnīca pieaugušajiem «Zelta rociņas»
(dekupāža un apgleznošana). Pieteikties pa tālruni 26955286 (Jeļena). Ieeja – bez
maksas («Jaunlīdumos»).
 21. maijā pulksten 13 – tematiskā pēcpusdiena «Garšaugi un garšvielas mūsu
veselībai un uzturam». Tikšanās ar garšaugu zinātāju Ingu Legzdiņu. Pieteikties pa
tālruni 26955286 (Jeļena). Ieeja – bez maksas («Jaunlīdumos»).
 23. maijā pulksten 8.30 – izglītojošā ekskursija uz Bruknas muižu. Pieteikties pa
tālruni 26955286 (Jeļena).
 Līdz 3. jūnijam – Lienas Blūmas fotogrāfiju izstāde «Mūsmājas». Ieeja – bez
maksas.
 1. jūnijā pulksten 18.30 – sezonas noslēguma pasākums – sporta deju kluba
«Lielupe» atskaites koncerts. Ieeja – bez maksas.

Kalnciemā

 Katru otrdienu līdz 29. maijam no pulksten 18 līdz 19 projekta «Slimību profilakse
un veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā» gaitā vingrošana sertificēta
fizioterapeita vadībā. Pieteikties pie aktivitāšu centra «Kalnciems» vadītājas G.Koroļovas pa tālruni 26470546. Vingrotāju skaits – ierobežots (Kalnciema k/n).
 25. maijā no pulksten 10 – «Optik serviss» redzes pārbaude un briļļu iegāde.
Pieteikties pa tālruni 28104285 (Kalnciema k/n).
 Līdz 18. maijam – Jelgavas Tautas gleznošanas studijas darbu izstāde «Pilsēta
krāsās» (Kalnciema bibliotēkā).

Lielplatones tautas namā

 12. maijā pulksten 15 – VII Vislatvijas «Mežābeļu» saieta koncerts. Ieeja – bez
maksas.

Platonē

 No 23. aprīļa – mākslinieces Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde. Ieeja – bez maksas
(Lielvircavas k/n).
 Līdz 31. maijam – grāmatu izstāde «Krāšņā ziedu pasaule» (Platones bibliotēkā).
 14. maijā pulksten 10 – izzinoša nodarbība pirmsskolas vecuma bērniem «Juzefa
brīnumainie atklājumi» (Platones bibliotēkā).

Sesavā

 No 10. maija līdz 23. jūnijam – Rundāles novada «Baltās mājas» gleznošanas
studijas darbu izstāde (Bērvircavas t/n).
 28. maijā pulksten 17 – bērnu pasākuma «Četru mēnešu spēļu maratons» 2.
posms «Kurš kuru» (Bērvircavas t/n).

Svētē

 16. maijā pulksten 13.30 – ikgadējais piemiņas pasākums, veltīts Daugavgrīvas
zemessargu kaujām 1915. gada pavasarī Svētē (pretī Svētes pamatskolai pie Latviešu
strēlnieku pieminekļa).

Vilcē

 Līdz 31. maijam – Vilces pamatskolas skolēnu mākslas darbu izstāde «Krāsainais
pavasaris» (Ķīves bibliotēkā).
 11. maijā pulksten 16 – tematiskā pēcpusdiena «Ceļojumu iespaidi»: tikšanās
ar Broņislavu Bergu un Broņislavu Dzeni (Ķīves bibliotēkā).

Vircavas tautas namā

 11. maijā – Vircavas vidusskolas skolēnu zīmējumu izstāde «Mana mīļa māmuliņa».
 11. maijā pulksten 18 – Mātes dienai veltīts koncerts. Pulksten 16.10 no Bodniekiem kursēs autobuss.

Zaļeniekos

 10. maijā pulksten 18 – Zaļenieku bibliotēkas lasītāju klubiņa pasākums – tikšanās
ar Ausmu Kantāni «Sarunas par Ziedoni» (Zaļenieku bibliotēkā).
 11. maijā pulksten 13 – Zaļenieku skolas Mātes dienas koncerts (Zaļenieku k/n).
 15. maijā pulksten 15 – «Elegantās brilles» no Rīgas. Bezmaksas redzes pārbaude
(Zaļenieku k/n).
 17. maijā pulksten 14 – novada skolu olimpiāžu uzvarētāju godināšana (Zaļenieku k/n).
 24. maijā pulksten 16 – ceļojuma iespaidos par Islandi dalīsies Līga Driķe (Zaļenieku bibliotēkā).
 25. maijā pulksten 11 – «Buratino piedzīvojumi»: leļļu un lielo masku izrāde
bērniem. Ieeja – 1 € (Zaļenieku k/n).
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Lielplatonē salidos
Latvijas «Mežābeles»
12. maijā pulksten 15 Lielplatones kultūras namā
notiks 7. Vislatvijas «Mež
ābeļu» saieta koncerts.
Lielplatonē sabrauks un
koncertu sniegs septiņi kolektīvi – folkloras
kopas, vokālie ansambļi,
deju kolektīvs – no dažādām Latvijas vietām, kuru
nosaukums ir «Mežābele».
Tradīcija satikties kolektīviem,
kuri izvēlējušies nosaukumu «Mež
ābele», aizsākās 2012. gadā, kad
kolektīvus pirmo reizi sapulcēja
Durbes kultūras nama vokālais
ansamblis «Mežābele». Pavisam Latvijā šobrīd ir astoņi šādi kolektīvi, kas
ik gadu tiekas pie kāda no tiem. No
pirmās reizes «Mežābeļu» salidojumā piedalās arī Lielplatones tautas
nama senioru tradīciju ansamblis
«Mežābele», kuram šogad uzticēta
saieta organizatoru loma.
Plānots, ka 12. maijā uz «Mežābeļu» salidojumu Lielplatonē ieradīsies
Žīguru kultūras nama folkloras kopa
«Mežābele», Durbes kultūras nama
vokālais ansamblis «Mežābele»,
Skrundas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs «Mežābele»,
Lauteres kultūras nama tradīciju
ansamblis «Mežābele», Jērcēnu tautas nama folkloras kopa «Mežābele» un jaunpienācēji – Burtnieku

Foto: no Lielplatones tautas nama arhīva
FOTO: 12. maijā Lielplatones tautas nama senioru tradīciju
ansamblis «Mežābele» uzņems amatiermākslas kolektīvus
no visas Latvijas, kuru nosaukums ir «Mežābele». Pulksten 15
tautas namā ikviens ielūgts uz «Mežābeļu» saieta koncertu.
novada Valmieras pagasta vokālais
ansamblis «Mežābele». «Vislatvijas
«Mežābeļu» saiets Lielplatonē notiks pirmo reizi. Plānots, ka ciemiņi
Lielplatonē ieradīsies pulksten 11,
un esam viņiem sarūpējuši nelielu
ekskursiju pa Lielplatoni, muižu,
tikšanos ar vietējiem mājražotājiem,
kā arī viņi varēs baudīt mūsu deju
kolektīva «Senvedere» priekšnesumu. Pusdienas laikā paredzēts
pikniks pie muižas, kur cienāsim ar
uz ugunskura vārītu zupu,» stāsta
Lielplatones tautas nama vadītāja
Ilze Beide.
Bet pulksten 15 ikviens novada

Par florbola čempioniem kļūst Zaļenieku
komanda
Noskaidroti 6. Jelgavas
novada čempionāta florbolā
uzvarētāji. Par čempioniem
šogad kļuva Zaļenieku
komanda, 2. vietā palika
pērnā gada uzvarētāji Kalnciema komanda, bet 3. vietu
izcīnīja Vircavas komanda.
Sacensību organizators Alfrēds Kundziņš stāsta, ka komandu skaits šogad
čempionātā bijis mazliet mazāks nekā
iepriekšējos gados, taču būtiskākais
ir tas, ka aptuveni divām trešdaļām
komandu spēlētāju meistarības līmenis
ir ievērojami uzlabojies. «Pieaicinātie
sacensību tiesneši no Latvijas Florbola
savienības atzina, ka no Jelgavas novada
čempionāta florbolā pirmā sešnieka
komandām varētu pamācīties viena
otra Latvijas čempionāta komanda. Ja
to ierauga un uzteic cilvēki no malas,
manuprāt, tas ir sasniegums,» atzīst
A.Kundziņš.
Viņš norāda: lai samērotu spēkus,
nākamgad ir doma čempionātu rīkot
divās grupās. Pirmajā tiktos sešas spēcīgākās komandas, bet pārējās cīnītos
par medaļām otrajā grupā. Šo ieceri

FOTO: Par Jelgavas novada 2018. gada florbola čempioniem
kļuva Zaļenieku komanda, kas piedzīvojusi lielu lēcienu – pērn
Foto: no A.Kundziņa arhīva
komanda ieņēma 4. vietu.
atbalstot arī paši dalībnieki. «Gribas
spēlētājiem radīt lielāku interesi, lai arī
tām komandām, kuras nevar savākt
spēcīgu sastāvu, ir vēlme turpināt
spēlēt. Tad būtu lielākas iespējas pacīnīties par medaļām,» spriež sacensību
organizators.

Novadam – divi Latvijas čempioni
orientēšanās sportā garajā distancē
Talsu pusē – Kamparkalnā – aizvadīts Latvijas
čempionāts orientēšanās
sportā garajā distancē,
kurā piedalījās 26 Jelgavas novada Sporta centra
(JNSC) audzēkņi. Par Latvijas čempioni W16 grupā
kļuva mūsu orientieriste
Elza Ķuze, bet M12 grupā
čempiona titulu izcīnīja
Gustavs Plonis.
JNSC vadītāja vietniece un orientēšanās trenere Inguna Čākure
stāsta, ka šis bija jaunās sezonas
pirmais Latvijas čempionāts un
tajā noskaidroti uzvarētāji garajā

distancē, kurā jaunieši atbilstoši
vecumam veica desmit un vairāk
kilometru garu distanci, meklējot
kontrolpunktus. Trenere norāda, ka
Talsu novads orientieristiem sagādāja lielu pārbaudījumu, jo ne tikai
bija jāpārvar kalni, bet arī piedzīvota
pamatīga kāju saslapināšana purvos.
Visaugstāko rezultātu no novada
jauniešiem Latvijas čempionātā
jaunākajā (M12) grupā uzrādīja
G.Plonis, bet W16 vecuma grupā
– E.Ķuze: abi kļuva par šīs sezonas
Latvijas čempioniem garajā distancē. I.Čākure piebilst, ka E.Ķuze ir
jaunā sportiste, uz kuru nākotnē
tiek liktas lielas cerības. Jelgavas
novads Latvijas čempionātā garajā

iedzīvotājs aicināts uz bezmaksas
7. Vislatvijas «Mežābeļu» saieta
koncertu. «Katru gadu saietā tiek
izvēlēta kāda tēma, taču mēs nolēmām neierobežot kolektīvus un
šogad piedāvājām ciemiņiem mūsu
pusē parādīt tos priekšnesumus, kuri
viņiem pašiem ir mīļākie. Galvenā
salidojuma doma jau ir sabraukt
kopā, gūt prieku no tikšanās un arī
iepriecināt vietējos cilvēkus,» saka
I.Beide, sestdienas pēcpusdienā
aicinot atnākt uz tautas namu un
baudīt koncertu. Katrs kolektīvs
koncertā uzstāsies ar diviem trim
priekšnesumiem.

distancē var lepoties arī ar divām
sudraba medaļām – M18 grupā 20
dalībnieku konkurencē otro labāko
rezultātu uzrādīja Rihards Krūmiņš, bet W18 grupā starp 13 dalībniecēm – Signe Sirmā. «Kopumā
ar rezultātiem esam apmierināti,»
saka trenere, piebilstot, ka orientieristiem šobrīd ir sākusies aktīvā
sacensību sezona un par medaļām
mūsu orientieristi cīnās teju katru
nedēļas nogali.
Trenere norāda, ka šis Latvijas
čempionāts jauniešiem bija ļoti
nozīmīgs, jo tās ir vienas no četrām
atlases sacensībām, lai noskaidrotu
tos jaunos orientieristus, kuri tiks
iekļauti Latvijas izlases sastāvā

un pārstāvēs mūsu valsti Eiropas
jauniešu čempionātā un pasaules
junioru čempionātā. «Esam lepni, jo
mūsu orientierists Endijs Titomers
šogad ir iekļauts Latvijas izlases
sastāvā un no 6. līdz 13. maijam
Šveicē piedalās Eiropas čempionātā
orientēšanā pieaugušajiem sprinta
distancē,» piebilst I.Čākure.
FOTO: Sudraba medaļu
Latvijas čempionātā orientēšanās sportā garajā distancē
W18 grupā starp 13 konkurentēm izcīnīja Jelgavas
novada Sporta centra audzēkne Signe Sirmā.
Foto: no I.Čākures personīgā arhīva

Par čempionāta labāko vārtsargu
atzīts Armands Ābele (Kalnciems),
par aizsargu – Artūrs Janušķevičs
(Kalnciems), par rezultatīvāko spēlētāju – Jānis Stankuns (Zaļenieki), bet
labākās uzbrucējas tituls tika Andrai
Zutai (Eleja).

