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Uzlabo savas
e-prasmes
Digitālās
nedēļas laikā!
No 19. līdz 23. martam
visā Latvijā norisināsies
Digitālā nedēļa, kuras
mērķis ir aicināt sabiedrību pilnveidot savas
digitālās prasmes, kā arī
izmantot digitālās tehnoloģijas un pakalpojumus.
Tradicionāli šajā iniciatīvā iesaistās arī Jelgavas novada pašvaldība.
Patlaban tikai 25 procenti
sabiedrības novērtē savas
e-prasmes kā ikdienas
vajadzībām atbilstošas,
liecina «Eurobarometer»
veiktais pētījums, tāpēc
liela sabiedrības daļa
savas spējas lietot digitālās tehnoloģijas labprāt
uzlabotu.
Attīstoties tehnoloģijām, pastāvīgi pieaug iespējas dažādas ikdienas
vajadzības un situācijas atrisināt
elektroniski – ikdiena nav iedomājama bez saziņas tiešsaistē, pieaug
arī valsts pakalpojumu, kurus var
saņemt digitāli, skaits. Lai šīs iespējas varētu pilnvērtīgi izmantot,
nepieciešamas labi attīstītas iemaņas digitālo tehnoloģiju lietošanā.
Kā liecina Eiropas Komisijas dati,
vairāk nekā trešdaļai Eiropas iedzīvotāju darbspējīgā vecumā nepiemīt
pietiekamas digitālās prasmes, bet
13 procentiem šādu prasmju nav
nemaz. Ja runājam par situāciju
Latvijā – vien ceturtdaļa sabiedrības
uzskata, ka viņu e-prasmes ir ikdienas vajadzībām atbilstošas, liecina
«Eurobarometer» veiktā pētījuma
rezultāti. Tikmēr 8 procenti aptaujāto savas e-prasmes vērtē kā «drīzāk
nepietiekamas», bet 13 procenti
atzīst, ka viņu prasmes ir par vāju
ikdienas vajadzībām.
«Digitālā nedēļa ir nozīmīga iniciatīva visā Eiropā. Nedēļas gaitā
īstenotie pasākumi ir iedzīvotāju un
uzņēmēju iespēja gan klātienē, gan
attālināti iepazīt un izmēģināt valsts
un pašvaldību piedāvāto e-pakalpojumu klāstu. Tāpēc Digitālās nedēļas
laikā aicinu iedzīvotājus un uzņēmējus no visiem Latvijas reģioniem
iesaistīties plānotajos pasākumos
klātienē vai attālināti,» uzsver Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietnieks e-pārvaldes jautājumos Edmunds Beļskis.
«Digitālās nedēļas laikā īstenotās
aktivitātes veicina ne tikai digitālās
plaisas mazināšanu starp dažādām
paaudzēm, bet arī sniedz ilgtspējīgu
ieguldījumu Latvijas informācijas
sabiedrības stiprināšanā. Digitālās
prasmes ir priekšnosacījums ikviena
uzņēmuma, indivīda un valsts sekmīgai attīstībai un konkurētspējai,
tāpēc priecē, ka Latvija katru gadu
ir starp aktīvākajām kampaņas dalībvalstīm visā ES. Aicinu arī šogad
visus interesentus izmantot Digitālās nedēļas sniegtās iespējas apgūt
jaunas un pilnveidot jau esošās
iemaņas,» tā Latvijas Informācijas
un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente Signe
Bāliņa.
3.lpp.

Bērnudārzu Nākotnē
pievienos skolai

FOTO: Lēmums apvienot abas Glūdas pagasta izglītības
iestādes paredz mainīt iestāžu administratīvo un metodisko
pakļautību, bet tas nemainīs izglītības iestāžu atrašanās vietu, un audzēkņi turpinās izglītoties esošajās telpās.

Jelgavas novada domes
deputāti februāra domes
sēdē pieņēma lēmumu,
kas paredz ar nākamo –
2018./2019. – mācību gadu
Glūdas pagastā pirmsskolas
izglītības iestādi «Taurenītis»
pievienot Šķibes pamatskolai. Lēmums paredz mainīt
iestāžu administratīvo un
metodisko pakļautību,
bet tas nemainīs izglītības
iestāžu atrašanās vietu, un
audzēkņi turpinās izglītoties
esošajās telpās.
Kompetencēs balstītas mācību pieejas ieviešana izglītības sistēmā no
nākamā mācību gada ir aktualitāte
visā valstī. Tā paredz izglītības procesa
ciešāku saistību ar reālo dzīvi un pedagogu aktīvāku sadarbību dažādās
mācību priekšmetu jomās. Tāpat tā skar

jautājumu par iespējamo skolasgaitu
uzsākšanu no sešu gadu vecuma, sākot
ar 2019./2020. mācību gadu.
Ņemot vērā gaidāmās pārmaiņas
izglītībā, Jelgavas novada Izglītības
pārvalde, Šķibes pamatskolai pievienojot pirmsskolas izglītības iestādi
«Taurenītis», saredz veiksmīgu un
harmonisku izglītības procesa nodrošinājumu audzēkņiem no 1,5 gadiem
līdz pat pamatskolas beigām. Pašlaik
pirmsskolas izglītības iestādē «Taurenītis» kopā izglītojas 104 bērni piecās
vecuma grupās.
«Jelgavas novadā pirmsskolas izglītības programmu īsteno trīs pirmsskolas
izglītības iestādēs un deviņu skolu
pirmsskolas grupās. Abas Glūdas pagasta izglītības iestādes atrodas pagasta
centrā viena otrai blakus. Izskatot iespējamos turpmākos scenārijus un izvērtējot prognozes attiecībā uz efektīvāku
pārvaldību, pieņēmām lēmumu par abu

iestāžu apvienošanu. Šķibes pamatskola
ir viena no tām izglītības iestādēm, kas
piedalās pilotprojektā jaunajai izglītības
satura reformai «Kompetenču pieejā
balstīts mācību saturs». Lai nodrošinātu
bērniem harmoniskāku un vieglāku iekļaušanos pamatizglītības programmā,
proti, pāreju no bērnudārza uz skolu,
bija jāpieņem lēmums, kā veiksmīgāk
to īstenot. Apvienojot abas iestādes,
jautājums atrisinās pašsaprotamāk,»
skaidro Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa.
Jāuzsver, ka, neskatoties uz pirmsskolas izglītības iestādes «Taurenītis»
pievienošanu Šķibes pamatskolai,
bērnudārza bērni un darbinieki turpinās
darbu ierastajās «Taurenīša» telpās.
Ņemot vērā, ka ilggadējā Glūdas
pagasta pirmsskolas izglītības iestādes «Taurenītis» vadītāja Valentīna
Saviča kompetencēs balstītas izglītības pilotprojekta laikā ir iemantojusi

padomdevēja prasmes metodiskajā
darbā, atsaucoties Izglītības pārvaldes
piedāvājumam, tieši viņa varētu kļūt par
izglītības procesa konsultanti un metodisko vadītāju visa novada izglītības
iestāžu pārejā uz kompetencēs balstīto
mācību saturu. Šķibes pamatskolas
direktore Sandra Pluģe turpinās savu
darbu direktores amatā jau kā divu
apvienotu iestāžu vadītāja. Savukārt
pirmsskolas metodisko darbu turpinās
vadīt direktores vietniece pirmsskolas
izglītības jomā Ilze Lomakina.
Lai realizētu strukturālās izmaiņas,
Jelgavas novada pašvaldības Izglītības
pārvalde sadarbībā ar abām izglītības
iestādēm nepieciešamās darbības pakāpeniski uzsāk jau šomēnes, informē
Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Enija
Kreicberga-Kapša.
JNZ

Jelgavas novada pašvaldība iedzīvotājus aicina uz sanāksmēm pagastos
Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad Jelgavas novada pašvaldība iedzīvotājus aicina uz sanāksmēm savā
pagastā, lai klātienē kopā ar pašvaldības speciālistiem
pārrunātu aktuālākos jautājumus, uzzinātu par plānotajām budžeta investīcijām katrā pagastā. Vienlaikus
šogad pašvaldība iedzīvotāju sanāksmēs klātesošos
rosinās izvērtēt un piedalīties novada teritoriālā plānojuma apspriešanā, lai ikviens iedzīvotājs būtu informēts par
pašvaldības iecerēm konkrētā pagasta attīstībai tuvākajos gados. Iedzīvotāji aicināti būt aktīvi un izteikt savu
viedokli.
• 13. martā pulksten 18 – Vircavas pagasta iedzīvotāju sanāksme Vircavas
tautas namā;
• 14. martā pulksten 18 – Platones pagasta iedzīvotāju sanāksme Lielvircavas
kultūras namā;
• 21. martā pulksten 18 – Kalnciema pagasta iedzīvotāju sanāksme Kalnciema
pagasta kultūras namā;

• 22. martā pulksten 18 – Vilces pagasta iedzīvotāju sanāksme Vilces tautas
namā;
• 27. martā pulksten 18 – Elejas pagasta iedzīvotāju sanāksme Elejas saieta namā;
• 29. martā pulksten 18 – Līvbērzes pagasta iedzīvotāju sanāksme Līvbērzes pagasta
kultūras namā;
• 4. aprīlī pulksten 18 – Lielplatones pagasta iedzīvotāju sanāksme Lielplatones
muižā;
• 24. aprīlī pulksten 18 – Jaunsvirlaukas pagasta iedzīvotāju sanāksme IKSC
«Līdumi»;
• 25. aprīlī pulksten 18 – Zaļenieku pagasta iedzīvotāju sanāksme Zaļenieku
kultūras namā;
• 2. maijā pulksten 18 – Svētes pagasta iedzīvotāju sanāksme Svētes pamatskolas
zālē;
• 8. maijā pulksten 18 – Valgundes pagasta iedzīvotāju sanāksme IKSC «Avoti»;
• 30. maijā pulksten 18 – Sesavas pagasta iedzīvotāju sanāksme Bērvircavas tautas
namā;
• 31. maijā pulksten 18 – Glūdas pagasta iedzīvotāju sanāksme Nākotnes
kultūras namā.
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Deinstitucionalizācija – iespēja
pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā
«Deinstitucionalizācija (DI) ir veselu procesu kopums, lai
mūsu valstī cilvēki ar invaliditāti un bērni, kas aug aprūpes
iestādēs, pēc iespējas labāk iekļautos sabiedrībā un varētu dzīvot ģimenē vai ģimeniskai videi pietuvinātā vietā,
saņemtu nepieciešamos pakalpojumus un attīstītu savas
prasmes. Taču vienlaikus šajā procesā ir būtiski izglītot un
informēt sabiedrību, kurā joprojām valda stereotipi – cilvēkus baida citādais. Mums ir jāiemācās nebaidīties, neatstumt, pieņemt – to šie cilvēki sagaida no sabiedrības,» atzīst Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) sociālo jautājumu
speciāliste un projekta «Atver sirdi Zemgalē», kura gaitā
izstrādāts DI plāns Zemgales reģiona pašvaldībām, vadītāja Dace Strautkalne.
Labklājības ministrija kopā ar Latvijas
plānošanas reģioniem un pašvaldībām
visā Latvijā īsteno projektu, kura gaitā
ar ES fondu finansējuma atbalstu pašvaldības varēs radīt plašu pakalpojumu
klāstu, lai bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās
aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā
vidē, bet bērni ar funkcionāliem traucējumiem – saņemt vēl pilnvērtīgāku
sociālo aprūpi un rehabilitāciju. Savukārt
pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši savām iespējām un
ar speciālistu atbalstu varētu izvēlēties
dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu. Viss šo aktivitāšu kopums ir
DI, kas nozīmē, ka lielie institucionālās
aprūpes centri tuvākajos gados tiks aizstāti ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem
pakalpojumiem un ģimeniskai videi
pietuvinātiem pakalpojumiem.
Lai šo procesu īstenotu, plānošanas
reģioni Latvijā izstrādāja DI plānu katram reģionam. Jelgavas novada domes
deputāti 31. janvāra domes sēdē izskatīja
un atbalstīja ZPR izveidoto DI plānu
2017.–2020. gadam, kas piedāvā Jelgavas
novadam konkrētu rīcību kopumu, kā

ģimenē un atbildību, ko ir grūti iemācīt
iestādē,» skaidro D.Strautkalne.
Viņa norāda: ikvienam bērnam šķiršana no ģimenes ir smags pārdzīvojums –
nereti viņš nesaprot, kāpēc tā notiek, pat
vaino sevi… «Nonākot aprūpes iestādē,
bērns fiziski ir drošībā, bet emocionāli
viņam nereti trūkst personas, kurai spētu
uzticēties, lai iegūtu iekšējo drošības
izjūtu. Tieši alternatīvās aprūpes formas
kā audžuģimene, aizbildnība, adopcija,
viesģimene šajā situācijā spētu dot bērnam lielāku drošības izjūtu un palīdzētu
labāk tikt galā ar radušos situāciju. Tā
būtu iespēja augt ģimeniskā vidē, kur par
bērnu uzņemas atbildību, rūpējas, veido
attiecības un emocionālo saikni,» uzsver
ZPR speciāliste.
Jau izstrādātajā DI plānā ļoti augstu
ir novērtēta esošā audžuģimeņu un
aizbildņu kustība Jelgavas novadā – pēc
statistikas, novadā uz 10 tūkstošiem
iedzīvotāju ir 6,5 audžuģimenes un
23,3 aizbildņi. «Tas ir labs rādītājs, kas
apliecina – jau līdz šim esam strādājuši
pareizajā virzienā. Pašvaldība jau vairāku
gadu garumā mērķtiecīgi ir atbalstījusi

Veidos grupu dzīvokļus

Patlaban novadā bērnu ilgstošas
sociālās aprūpes pakalpojums tiek
sniegts Elejas pagastā, sociālās aprūpes
un rehabilitācijas centrā «Eleja», kur
ikdienā uzturas 16 bērni. Mazākie dzīvo
divstāvu ēkā Parka ielā 11, savukārt pusaudži – Jauniešu mājā Lietuvas ielā 19.
«Jauniešu māja atbilst DI projekta vīzijai
par ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma veidošanu, savukārt aprūpes
pakalpojums, kas šobrīd tiek nodrošināts
Parka ielā 11, – gan ne, jo bērnu aprūpe
tiek sniegta iestādē, kurā vienlaikus tiek
nodrošināta arī pilngadīgo personu aprūpe, kā arī darbojas pirmsskolas izglītības
iestāde,» norāda I.Brakmane.
Līdz ar to pašvaldība ir pieņēmusi
lēmumu mūsu novadā veidot divas ģimeniskai videi pietuvinātas vietas bērniem
un jauniešiem. Viena no tām atradīsies
Elejā, esošajā Jauniešu mājā, kura gan
tiks renovēta un pielāgota tam, lai tajā ģimeniskai pietuvinātā vidē varētu dzīvot 8
bērni. Savukārt otra tiks iekārtota Kalnciemā – daudzdzīvokļu mājā Draudzības
ielā 12, kur pašvaldībai pieder četristabu
dzīvoklis. Šajā vietā pēc rekonstrukcijas
ģimeniskai pietuvinātā vidē varēs dzīvot
4–6 bērni. «Lai nodrošinātu ģimenisku
vidi, pamatīgs darbs tiks ieguldīts arī
personāla izglītošanā un motivēšanā,»
papildina Labklājības pārvaldes vadītāja.

Atbalsts ģimenēm, kurās
aug bērni ar funkcionāliem
traucējumiem

Otra DI plāna mērķgrupa ir bērni ar
funkcionāliem traucējumiem jeb bērni
līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti,
kas dzīvo ģimenēs. Šiem bērniem pare-

svarīgi, lai arī vecākiem būtu iespēja
veltīt laiku sev, dažkārt izdarīt pat vienkāršas ikdienas lietas, ko nav iespējams
paveikt, rūpējoties par slimu bērnu, kurš
nereti prasa nepārtrauktu uzmanību,»
uzsver D.Strautkalne, piebilstot, ka
pagaidām gan vecāki pret šo iespēju
izturas rezervēti – varbūt baidās uzticēt
savu bērnu citam vai arī problēmas
sagādā bērna nogādāšana centrā. Tādā
gadījumā DI plāns piedāvā alternatīvu
– aprūpes pakalpojumu, kas paredz,
ka aprūpētājs nāk pie bērna uz mājām.
D.Strautkalne skaidro, ka līdz 4 gadus
veca bērna vecākiem ir iespēja saņemt
pakalpojumu līdz 50 stundām nedēļā, ja
vecāks strādā vai mācās, vai līdz 10 stundām nedēļā brīvajam laikam, ja vecāks
nestrādā un nemācās. 5–17 gadus vecu
bērnu vecākiem pakalpojums pieejams
līdz 10 stundām nedēļā. «Šajā gadījumā
vecāks pats var izvēlēties aprūpētāju.
Varbūt ģimene jau maksā auklei, kas
pieskata bērnu, un šī ir iespēja projekta
laikā iegūt finansiālu atbalstu pakalpojuma saņemšanai,» papildina ZPR
speciāliste.
Lai saņemtu pakalpojumus, personai jāvēršas Jelgavas novada Sociālajā
dienestā.

Kalnciemā būs sociālo
pakalpojumu centrs

Trešā DI plāna mērķgrupa Jelgavas
novadā ir pieaugušas personas ar garīga
rakstura traucējumiem. D.Strautkalne
skaidro, ka šādām personām ir nepieciešama nepārtraukta pieskatīšana,
tāpēc viena no šīs grupas svarīgākajām
vajadzībām ir dzīvesvieta, kur cilvēks
saņemtu atbalstu ikdienā – plānojot bu-

sagatavot šos cilvēkus darba tirgum
ļaus specializēta darbnīca, kas arī atradīsies Kalnciemā, Draudzības ielā 3.
D.Strautkalne norāda, ka Latvijā jau ir
labi piemēri, kā tas darbojas, – cilvēki
pat ar ļoti smagiem garīga rakstura
traucējumiem spēj radīt kvalitatīvas
lietas. «Tādējādi šie cilvēki gan jūtas
noderīgi, saņem pozitīvu novērtējumu
no malas, gan arī var nopelnīt nedaudz
līdzekļu, lai kļūtu sociāli aizsargātāks,»
turpina ZPR speciāliste, piebilstot:
tā ir arī laba iespēja uzņēmumiem
– izmantot šādu sadarbības iespēju
un apliecināt savu sociālo atbildību
praksē. Jāpiebilst, ka Jelgavas novadā
jau ir pozitīvs piemērs tam, ka cilvēki
ar īpašām vajadzībām var justies novērtēti, proti, biedrība «Invalīdu dienas
centrs «Saulesstars»» veicina personu
ar invaliditāti veidotas produkcijas –
pašadītu zeķu, cimdu, austu segu vai
citu rokdarbu – realizāciju.
«Ņemot vērā Jelgavas novada specifiku – tam nav sava ģeogrāfiskā centra –, šī
pakalpojuma izveidei vietu izvēlējāmies,
izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo infrastruktūru, kas izvietota pagastu centros.
Kalnciemā blakus ēkai Draudzības ielā
3 ir viss nepieciešamais – gan aptieka,
gan veikals, gan netālu arī kultūras
nams. Vienlaikus tur ir iespējams visus
trīs pakalpojumus sniegt vienā ēkā,
taču izvietot tos tā, lai tie būtu nodalīti
ar atsevišķiem ieejas punktiem. Grupu
dzīvokļos varēs dzīvot 16 personas,
dienas aprūpes centrs būs paredzēts 12,
savukārt specializētajā darbnīcā būs 16
vietas,» skaidro I.Brakmane, piebilstot,
ka paralēli šiem darbiem pašvaldība no
budžeta līdzekļiem objektā uzlabos arī

Lai realizētu deinstitucionalizācijas plānu mūsu novadā, būtiski ieguldījumi tiks veikti arī piemērotas infrastruktūras izveidē

FOTO: Kalnciemā, Draudzības ielā 3, tiks izveidots FOTO: Kalnciemā, Draudzības ielā 12 – 87, tiks nosociālo pakalpojumu centrs pieaugušajiem ar garīga drošināts ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums
rakstura traucējumiem. Tajā atradīsies gan grupu bērniem un jauniešiem.
dzīvokļi ar 16 vietām, gan dienas aprūpes centrs ar
12 vietām, gan specializētā darbnīca ar 16 vietām.
uzlabot novadā sociālo pakalpojumu
loku personām ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un
jauniešiem, kas ir šī plāna mērķgrupas.
Būtiski uzsvērt, ka plānā iekļautie ieteikumi balstīti uz reālu šo mērķgrupu
personu izvērtējumu un viņu vajadzību
apzināšanu.
Jelgavas novada Labklājības pārvaldes vadītāja Ilze Brakmane norāda, ka
Jelgavas novadā dzīvo 347 personas ar
garīga rakstura traucējumiem un individuālo vajadzību izvērtējumu pieteicās
veikt 46 no tām. No kopumā esošajiem
95 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izvērtējums veikts 34 bērniem.
Tāpat projekta ietvaros apzinātas visu
sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra
«Eleja» ārpusģimenes aprūpē esošo
bērnu vajadzības.

Bērniem jāaug ģimenē

Viena no DI mērķgrupām ir bērni,
kas aug aprūpes iestādēs. «Virziens,
kurā strādājam, ir palielināt to cilvēku
skaitu, kas būtu gatavi adoptēt bērnus,
ņemt aizbildnībā, kļūt par profesionālu
audžuģimeni vai viesģimeni, tādā veidā
mazinot bērnu, kas nonāk institūcijās,
skaitu. Rezultātā bērniem būtu iespēja
augt ģimeniskā vidē, izprast ģimenes modeli, attiecību veidošanos, pienākumus

audžuģimenes, novadā ir izveidota arī
audžuģimeņu biedrība. Gan izglītojot,
gan atbalstot finansiāli un sniedzot citu
nepieciešamo palīdzību audžuģimenēm,
novadā ir izdevies samazināt to bērnu
skaitu, kam dažādu iemeslu dēļ nākas
uzturēties iestādēs. Labi iesāktais ir
jāturpina,» vērtē I.Brakmane.
Apzinoties, ka katram šobrīd iestādē
dzīvojošam bērnam īsā laikā iegūt savu
ģimeni nav iespējams, DI plāns Latvijā
paredz arī esošo bērnu aprūpes iestāžu
reorganizāciju, nodrošinot tajās ģimeniskai pietuvinātu vidi. Pirmkārt, iestādē bērni dzīvos mazākās grupās – līdz 8
personām –, turklāt vienā iestādē varēs
būt tikai līdz trīs grupām. D.Strautkalne
uzsver, ka šādā modelī netiktu arī šķirti
brāļi un māsas, kā tas nereti notiek
tagad, jo bērni tiek ievietoti institūcijās
atbilstoši vecumam. Otrkārt, arī vide
tiks veidota tā, lai būtu mājīga un radītu ģimenes sajūtu – bērni paši vairāk
iesaistīsies sadzīvē, gatavos, uzturēs
tīrību un kārtību, domās un plānos. Paredzēts, ka vienai astoņu bērnu grupai
būs vismaz trīs aprūpes personas, kas
nodrošinās aprūpi maiņās, tādējādi arī
bērniem būs vieglāk izveidot attiecības
un uzticēties, jo pieaugušo loks, kas
ar bērniem strādās, būs mazāks nekā
šobrīd iestādēs.

FOTO: Rekonstruējot sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra «Eleja» Jauniešu māju Elejā,
Lietuvas ielā 19, arī tur tiks izveidots ģimeniskai
videi pietuvināts pakalpojums, kas būs 8 bērniem
un jauniešiem.

dzēts finansēt noteiktus pakalpojumus, džetu, iegādājoties produktus, atgādinot
kas viņiem ļautu labāk iekļauties sabied- par zāļu lietošanu, palīdzot ikdienas darrībā. Katrs projektā iesaistītais bērns bos. Jelgavas novada pašvaldība šādiem
tiek individuāli izvērtēts, un viņam tiek cilvēkiem plāno veidot grupu dzīvokļus
sniegts tieši tāds atbalsts, kāds nepiecie- Kalnciemā, Draudzības ielā 3, kur varētu
šams. D.Strautkalne stāsta, ka bērnam dzīvot 16 personas.
Otra būtiska vajadzība ir prasmju
divu gadu laikā tiks apmaksāts konkrēts
pakalpojums līdz 40 reizēm, un tās var uzturēšana un attīstīšana, tāpēc tajā
būt dažādas nodarbības – fizioterapija, pašā ēkā Draudzības ielā 3 tiks izveidots
mākslas terapija, reitterapija, speciālistu arī dienas aprūpes centrs. «Šajā centrā
konsultācijas un citas. Tāpat atbalstu personām tiks radīta iespēja ik dienu apvar saņemt arī vecāki – līdz 20 nodarbī- meklēt dažādas nodarbības esošo prasbām divu gadu laikā. Vecākiem šobrīd mju uzturēšanai un jaunu attīstīšanai.
pieejamas psihologa, rehabilitologa, Nodarbības centrā varēs apmeklēt arī tie
cilvēki ar garīga rakfizioterapeita nodarbības un atbal- «Sabiedrībā vēl ir iesakņo- stura traucējumiem,
jies uzskats, ka cilvēkiem kuri dzīvo ģimenē,
sta grupas. Vienlaiar vecākiem. «Tas ir
ar invaliditāti un bērnukus vecākiem, kuri
ļoti svarīgi, jo šādā
nama bērniem ir jādzīvo
audzina bērnus
veidā arī ģimenēs
iestādēs. Bet tas ir tikai
ar funkcionāliem
dzīvojošiem cilvēstereotips – pareizi apzitraucējumiem, prokiem ar garīga raknot un realizējot cilvēka
jekta īstenošanas
laikā ir pieejams vajadzības, ikviens var būt stura traucējumiem
būs iespēja attīstīt
sabiedrībai noderīgs.»
arī pakalpojums
savas prasmes, un
«Atelpas brīdis»,
kas paredz līdz 30 dienām gadā bērnu tas var būt nozīmīgs atbalsts tam, lai
uzticēt profesionāļiem – tā ir gan iespēja cilvēks ar laiku, piemēram, spētu pats tikt
bērniem socializēties un varbūt pat galā ar vienkāršiem mājas darbiem, sevis
apgūt jaunas prasmes, gan vecākiem apkopšanu, bet ideālā gadījumā ļautu
mazliet vairāk laika veltīt sev. Pakalpo- viņam sagatavoties patstāvīgai dzīvei,»
jums tiek nodrošināts sociālās aprūpes skaidro D.Strautkalne.
Padziļināt prasmes un reizē arī
un rehabilitācijas centrā «Eleja». «Ir

veselības aprūpes pieejamību, piemērojot telpas doktorātam Kalnciemā.

Finansējums – ES fondi un
pašvaldības līdzekļi

DI plāns paredz, ka finansējums visu
izvirzīto mērķu sasniegšanai tiks iegūts
no ES fondiem un pašvaldību līdzekļiem. Infrastruktūras izveidei Zemgales
pašvaldības līdzekļus varēs piesaistīt no
Eiropas Reģionālās attīstības fonda.
Kopumā iesaistītajām pašvaldībām
paredzēts piešķirt 7,7 miljonus eiro. Savukārt sociālo pakalpojumu īstenošanai
pašvaldības izmantos līdzekļus gan no
Eiropas Sociālā fonda, gan sava budžeta
līdzekļiem.
Projekts «Atver sirdi Zemgalē» noslēgsies 2022. gadā. «Protams, ka, noslēdzoties projektam, viss nebūs ideāli,
tomēr ceram, ka būs apzinātas cilvēku
vajadzības, lai varētu pilnveidot nepieciešamo sociālo pakalpojumu klāstu, un
sabiedrības attieksme būs kaut nedaudz
mainījusies – nenoliedzami, sabiedrībā
vēl ir saglabājies padomju mantojums
un iesakņojies uzskats, ka cilvēkiem ar
invaliditāti būtu labāk dzīvot iestādēs.
Bet tas ir tikai stereotips – pareizi apzinot
un realizējot cilvēka vajadzības, ikviens
var būt sabiedrībai noderīgs,» uzsver
D.Strautkalne.

ZIŅAS
Traktortehnikas īpašnieku ievērībai

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina – lai piedalītos ceļu satiksmē, tajā skaitā arī
pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un
tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja
apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem
pakalpojumiem var samaksāt tikai ar bezskaidras naudas maksājumu.
Tālrunis informācijai – 22047220, 29395264; www.vtua.gov.lv.
Novads

Ciems
Eleja
Nākotne

Datums Laiks
19.03. 09.00
26.03. 09.00

Datums Laiks
23.04. 09.00
25.04. 09.00

Dorupe

26.03.

25.04.

13.00

25.04.

14.30

13.00

Ozolnieku
novads

Jelgavas novads

Zemgale
Dzirnieki

21.03.

15.00

02.05.

14.00

Staļģene
Jaunsvirlauka
Vecsvirlauka
Lielplatone
Līvbērze
Pēterlauki
Lielvircava

21.03.
21.03.

09.00
13.00

28.03.
28.03.
29.03.

13.00
09.00
09.00

02.05.
02.05.
07.05.
07.05.
09.05.
09.05.
09.05.

09.00
13.00
09.00
14.00
13.00
11.00
09.00

Bērvircava
Buķi
Sesava

04.04.
04.04.
04.04.

09.00
13.00
15.00

11.05.
14.05.
14.05.

09.00
11.00
09.00

Garoza

06.04.

09.00

16.05.

09.00

Emburga

06.04.

12.00

16.05.

11.00

16.05.
18.05.
18.05.

14.00
09.00
12.00

21.05.
21.05.

09.00
12.00

23.05.
23.05.
30.05.
25.05.
25.05.
25.05.
30.05.
30.05.

13.00
09.00
15.00
09.00
11.00
14.00
13.00
09.00

28.05.

09.00

Renceles
Svēte
Jēkabnieki

09.04.
09.04.

09.00
11.00

Valgunde

09.04.

14.00

Jelgavas novads

Tīreļi
Vītoliņi
Vilce
Valneri
Ziedkalne
Vircava
Mazlauki
Oglaine
Ūziņi
Zaļenieki
Jušķēni

Ozolnieku Brankas
novads

13.04.
13.04.
16.04.
11.04.
11.04.

13.00
09.00
09.00
09.00
13.00

18.04.
18.04.
20.04.

09.00
13.00
09.00

21.04.

09.00

Vieta
«Ošenieki», Elejas pag.
«Vecsmildziņas»,
Nākotne, pie mehāniskajām darbnīcām
«Ainaviņas», pie
mehāniskajām
darbnīcām
«Kažmeri», pie mehāniskajām darbnīcām
Saules iela 1, pie
mehāniskajām
darbnīcām
Svirlaukas iela 3
«Gravas»
«Jaunvanči»
«Arāji»
Kalnciema ceļš 5
«Pēterlauki»
Darbnīcas,
Ausekļa iela 40
Saulstaru iela 2A
«Sniedzes»
Mehāniskās darbnīcas, Skolas iela 22
«Cirpeņi», mehāniskās darbnīcas
«Strīķeri», mehāniskās darbnīcas
«Amoliņi»
Viesturu kalte
Mehāniskās darbnīcas, Muzikantu
iela 31
Celtnieku un Priežu
ielas krustojums
Rīgas iela 3
Veikals «Vienība»,
Priežu iela
«Astartes» DUS
«Valneri», pie kaltes
«Gauju» garāža
«Kamenes»
Pie veikala «Rosme»
Mehāniskās darbnīcas
«Burtnieki»
«Darbnīcas»
«Jušķēni»,
Sesavas pag.
Mehāniskās darbnīcas, Saules iela 2

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija ir saņēmusi priekšlikumu
no Dabas aizsardzības pārvaldes
Elejas ozolu alejas paplašināšanai.
Priekšlikums paredz noteikt aizsargājamās alejas statusu arī
liepu alejai, kas savieno Elejas ozolu aleju ar Elejas parku.
Pievienojamais alejas posms ir tipiska lapkoku praulgrauža dzīvotne.
Elejas liepu alejā ir konstatētas trīs īpaši aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas – spožā skudra, marmora rožvabole un lapkoku
praulgrauzis. Kopā abās alejās pašlaik konstatētas 10 atradnes četrām
aizsargājamām sugām un vienai dabisko meža biotopu indikatorsugai.
Elejas liepu alejai ir būtiska nozīme lapkoku praulgrauža populācijas
saglabāšanā.
Priekšlikums paredz veikt grozījumus Ministru kabineta 2005. gada 22.
novembra noteikumos Nr.888 «Noteikumi par aizsargājamām alejām»
(18. pielikums), mainot aizsargājamās alejas nosaukumu no «Elejas
ozolu aleja» uz «Elejas alejas» un izsakot noteikumu 18. pielikumu
jaunā redakcijā, kas ietver abus aleju posmus. Pēc aizsardzības statusa
noteikšanas uz Elejas alejām attieksies Ministru kabineta 2010. gada
16. marta noteikumu Nr.264 «Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi» 8. nodaļas prasības.
Jelgavas novada pašvaldība līdz 2018. gada 12. martam
izsludina publisko apspriešanu par Elejas liepu alejas izveidošanu Elejas pagastā, Jelgavas novadā.
Plašāka informācija par plānoto darbību pieejama Jelgavas novada
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv, tālrunis informācijai – 22002558.
Rakstiskas atsauksmes lūgums iesniegt vai nosūtīt pa pastu, adresējot
Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldei, Pasta iela 37, Jelgava,
LV-3001, vai pa e-pastu dace.grazule@jelgavasnovads.lv.
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Jelgavas novada
pašvaldības Īpašuma pārvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas
rezultātiem virzīs izskatīšanai Jelgavas novada domes sēdē.

2018. gada marts
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Starp Latvijas labākajiem
tirgotājiem – arī mūsējie

FOTO: 18. februārī Rīgā norisinājās Latvijas Tirgotāju asociācijas organizētā konkursa «Latvijas
labākais tirgotājs 2017» apbalvošanas pasākums. Konkursā godināti uzņēmēji arī no Jelgavas
novada – ēdināšanas uzņēmums «Pūteļkrogs» Zaļenieku pagastā un Lolitas Duges Piparmētru
namiņš Vilces pagastā. Konkursu «Labākais tirgotājs» jau vairāk nekā 20 gadus rīko Latvijas
Tirgotāju asociācija kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību. Šo gadu gaitā eksperti izvērtējuši
vairāk nekā 1000 uzņēmumu, no kuriem aptuveni 600 atzīti par uzvarētājiem – tie ir labākie
tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu sniedzēji Latvijā.

Aicina pieteikties Uzņēmēju dienām Zemgalē
Latvijas lielākā uzņēmēju
biedrība «Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera»
(LTRK) sadarbībā ar Jelgavas pilsētu un Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociāciju
uzņēmējus aicina pieteikties
dalībai izstādē «Uzņēmēju
dienas Zemgalē 2018», kas
notiks 27. un 28. aprīlī Zemgales Olimpiskajā centrā
Kronvalda ielā 24, Jelgavā
Kā informē LTRK sabiedrisko attiecību konsultante Rūta Grikmane, šogad
pasākums būs īpašs, jo Uzņēmēju dienas
Zemgalē atzīmēs 5. gadskārtu. «Ar
katru gadu izstāde kļūst daudzveidīgāka
un saturiski bagātāka, pulcējot dažādu

nozaru uzņēmējus, kas apmeklētājus
iepazīstina ar jaunākajiem sasniegumiem savā nozarē. Pasākumu ik gadu
apmeklē aptuveni 10 000 interesentu no
Jelgavas un visa Zemgales reģiona. Tāpat
klātesošo vidū ir novadu vadītāji un citas
amatpersonas, kuras ne tikai informē
par aktualitātēm uzņēmējdarbībā, bet
arī piedalās diskusijās, lai veidotu atgriezenisko saikni ar ikvienu dalībnieku.»
Tāpat kā iepriekš, arī šogad Uzņēmēju dienās paredzēta plaša programma – būs izstāde, biznesa forums,
kontaktbirža, amatnieku un mājražotāju
gadatirgus, kā arī daudzveidīgas kultūras
un kustības «Latvijas labums» aktivitātes. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem
šoreiz īpaši akcentētas tiks nākotnes
darbinieku iespējas, tāpēc uzņēmēji

aicināti sevi prezentēt kā kompetentus
un zinošus darba devējus.
LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, kurš Uzņēmēju dienās Zemgalē
komersantiem ir līdzās kopš pasākuma
pirmsākumiem, uzsver, ka uzņēmuma
efektivitāte nav balstīta vien uz veiksmīgi izveidotu produktu, bet gan uz
dažādu faktoru kopumu, tostarp spēju
pielāgoties jauniem apstākļiem, prasmi
veiksmīgi dibināt noderīgus kontaktus,
kā arī būt zinošiem līderiem darba
ņēmēju acīs.
Ikviens uzņēmējs izstādei «Uzņēmēju
dienas Zemgalē 2018» tiek aicināts pieteikties pa e-pastu ilze.brice@chamber.
lv vai tālruni 29141693.
JNZ

Uzlabo savas e-prasmes Digitālās nedēļas laikā!
1.lpp.
Digitālajā nedēļā notiks gan centrālie pasākumi un diskusijas, kuru
norisei varēs sekot līdzi interneta
tiešraidēs, gan arī pasākumi visos
Latvijas reģionos, kas notiks skolās,
bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijās, pašvaldībās un uzņēmumos.
Tāpat būs iespējams pārbaudīt savas
digitālās prasmes pašnovērtējuma
testos un konkursos. Šogad būtiskākie
pasākumos aplūkotie temati būs, pie-

mēram, datos balstīta sabiedrība, digitālās prasmes nākotnes profesijām,
drošība un pārliecība digitālajā vidē,
kritiskā domāšana un mediju pratība.
Plašāka informācija par Digitālās
nedēļas pasākumiem un tiešraidēm
pieejama tīmekļa vietnē www.eprasmes.lv. Savukārt informāciju par
to, kādi Digitālās nedēļas pasākumi
notiks mūsu novadā, var iegūt pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.
lv un Jelgavas pilsētas bibliotēkas

mājaslapā www.jelgavasbiblioteka.lv.
Digitālo nedēļu Latvijā organizē
Eiropas kampaņas «ALL Digital
Week 2018» gaitā, kas Latvijā notiek
jau 9. reizi. To organizē VARAM
sadarbībā ar LIKTA. Pērn kampaņas
laikā visā Latvijā notika 638 digitālajām prasmēm veltīti pasākumi,
kuros piedalījās vairāk nekā 24 000
iedzīvotāju.
JNZ

Lielupes krastos izveidos sešas laivu piestātnes
1. martā Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
Ziedonis Caune parakstīja
sadarbības līgumu ar vairākām Zemgales pašvaldībām, paredzot vienoties
kopējā projektā, kur viens
no lielākajiem ieguvumiem
novadam būs sešu laivu
piestātņu izveidošana Liel
upes krastā, tādējādi veicinot ūdenstūrismu novadā.
Ar mērķi iesaistīt Lielupei piegulošās
pašvaldības un privātās personas (fiziskas un juridiskas) upes atveseļošanas
pasākumos, attīstot ūdenstūrisma
pakalpojumu infrastruktūru, tā veicinot
upes izmantošanu, ūdens aerāciju un
upes atveseļošanos, trīs lauku partnerības – lauku partnerība «Lielupe»»,
biedrība «Pierīgas partnerība» un

«Bauskas rajona lauku partnerība» –
vienojušās kopēja projekta īstenošanā.
Projekta gaitā Jelgavas novada
teritorijā paredzēts izveidot sešas laivu
piestātnes, piesaistīt hidrobiologu, kurš
ieteiks un norādīs, kā pareizi veicama
upes krastu tīrīšana, kā arī sadarbībā
ar citām pašvaldībām ūdenstūristiem
paredzēts izveidot jaunu ūdenstūrisma
maršrutu un kartes.
«Gandrīz visi projektā iesaistītie
partneri ir uzsākuši dokumentācijas sagatavošanu, lai jau tuvākajā laikā veiktu
iepirkuma procedūru projektēšanas un
būvniecības darbiem. Jelgavas novada
teritorijā trīs pagastos – Jaunsvirlaukā,
Kalnciemā un Valgundē – paredzēts
izveidot ūdenstūristiem ērti pieejamas
laivu piestātnes. Pie piestātnēm tiks
novietotas pārvietojamas pontonu
laipas, kā arī uzstādītas norāžu zīmes,
kas tūristam ļaus iepazīties ar vietējās

teritorijas piedāvājumu. Piemēram,
uzzināt par dažādiem ievērojamiem
apskates objektiem, iecienītām kafejnīcām vai dažādām pastaigu vietām.
Jāpiemin, ka projekta laikā tā partneri
savā teritorijā veiks arī upju krastu tīrīšanu. Lai to izdarītu pareizi, iesaistīsim
hidrobiologus, kuri norādīs un ieteiks
vispareizākos upju tīrīšanas veidus,»
skaidro Jelgavas novada pašvaldības
telpiskās attīstības plānotāja Inese
Baumane.
Īstenojot projektu «Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu
un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem», ieguvēji būs gan piekrastes
zemju īpašnieki, gan pašvaldības, gan
Lielupes ūdenstūristi, gan sabiedrība
kopumā, atveseļojoties Lielupei un
Baltijas jūrai.
JNZ
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jelgavas novada pašvaldības
Jelgavā 2017. gada 26. jūnijā (protokols Nr.11; 25.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.8
«Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jelgavas novadā»
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturto daļu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām;
1.2. centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un aizsardzības
prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus;
1.4. brīvkrānu izmantošanas kārtību;
1.5. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.
2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:
2.1. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp
Pakalpojumu lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī
abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;
2.2. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un Pakalpojumu lietotāja
parakstīts akts, kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos
katra Pakalpojuma līguma puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī ārpus sabiedriskā
pakalpojuma sniegšanas piederības robežas);
2.3. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei – ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam
(m3 mēnesī) atbilstoši Noteikumu 3. pielikumam.
3. Pārējie Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un
saistīto Ministru kabineta noteikumu izpratnē.
4. Noteikumi ir saistoši visām personām Jelgavas novada teritorijā.
5. Noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirtsistēmā, kā arī
uz decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.
II Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas
centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
6. Visos jaunas būvniecības gadījumos apbūves teritorijās, kurās saskaņā ar teritorijas
plānojumu ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas
sistēmas, pieprasāmi tehniskie noteikumi.
7. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir
parādu saistības par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem,
tehniskie noteikumi netiek izsniegti līdz parādsaistību nokārtošanai.
8. Ja ūdens padeve ēkā ir pieslēgta centralizētās ūdensapgādes tīkliem, nekādu citu (vietējās
akas, urbumi u.c.) ūdens apgādes sistēmu pieslēgumi šiem tīkliem nav pieļaujami.
9. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos
noteiktajā vietā, Pakalpojumu sniedzējs piedāvā to izbūvēt citā vietā.
III Centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas, lietošanas
un aizsardzības prasības
10. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus:
10.1. kuri satur Noteikumu 1. pielikumā minētās vielas;
10.2. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniedz 2. pielikumā noteiktās
maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.
11. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz 2. pielikumā
maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, Pakalpojumu lietotājs pirms notekūdeņu novadīšanas
centralizētajā kanalizācijas sistēmā nodrošina to attīrīšanu vietējās attīrīšanas iekārtās tādā
pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.
12. Pakalpojumu sniedzējs atļauj Pakalpojumu lietotājam novadīt centralizētā kanalizācijas
sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai
kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
13. Maksimāli pieļaujamo notekūdeņu piesārņojuma koncentrāciju un maksu par piesārņošanu nosaka Pakalpojuma līgumā.
14. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanu vai pārtikas produktu ražošanu, ir jābūt ierīkotiem tauku uztvērējiem.
15. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir informēt Pakalpojumu sniedzēju par tehnoloģiskajām
avārijām, kuru rezultātā var rasties paaugstināts piesārņojums novadāmajos notekūdeņos.
16. Aizliegts:
16.1. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus
uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām;
16.2. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu skataku
vākus, centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus,
novadīt nokrišņu un grunts ūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus
bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju;
16.3. veikt jebkādas darbības Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās
centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās bez saskaņošanas ar Pakalpojumu
sniedzēju;
16.4. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.
17. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst ierobežot plāksnīšu ar hidrantu,
armatūras un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.
18. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas
nodrošina ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/vai Pakalpojumu lietotāja teritorijā esošo
hidrantu darbību, Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī
un sastāda plombēšanas aktu. Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par plombas tehnisko
stāvokli un saglabāšanu.
19. Noņemt Noteikumu 18. punktā minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst, tikai
dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi.
Šādā gadījumā Pakalpojumu lietotājam ir pienākums 24 stundu laikā paziņot Pakalpojumu
sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un izsaukt
Pakalpojumu sniedzēja pārstāvi aizbīdņa noplombēšanai.
20. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā vai
Pakalpojumu sniedzēja vajadzībām.
21. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības
hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts atbilstoši komercuzskaites mēraparāta
rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja veikto aprēķinu.
IV Brīvkrānu izmantošanas kārtība
22. Pakalpojumu lietotājam, kurš ir noslēdzis līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju par
ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot
ūdens brīvkrānu, patērēto ūdens daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites
mēraparāta rādījumiem vai ūdens patēriņa normas, kas noteikta Noteikumu 3. pielikumā.
23. Pakalpojumu sniedzējs, iepriekš brīdinot, likvidē ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt
centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.
V Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, līguma
slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība
24. Pakalpojuma līgumā papildus citos normatīvos aktos noteiktajam iekļaujamas šādas
sastāvdaļas un nosacījumi:
24.1. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;
24.2. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
24.3. pakalpojuma sniegšanas sākuma datums;
24.4. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem;
24.5. pakalpojumu uzskaites kārtība;

24.6. līgumsods.
25. Pakalpojuma līguma sagatavošanai persona, kura vēlas saņemt ūdenssaimniecības
pakalpojumus, iesniedz Pakalpojumu sniedzējam pieteikumu, norādot līguma slēgšanai
nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas.
26. Viena mēneša laikā pēc Pakalpojuma līguma noslēgšanas tiek sagatavots un parakstīts
Tīklu apkalpošanas robežu akts. Ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Tīklu apkalpošanas robežu,
Tīklu apkalpošanas robežu akts tiek aktualizēts.
27. Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis
Pakalpojuma sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt
komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, rādījumu nodošanas-pieņemšanas aktu), Pakalpojuma līguma slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības
pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto
komercuzskaites mēraparāta rādījumu.
28. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā saņem no Pakalpojumu sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos, un šī
persona vēlas ar Pakalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu
citā īpašumā, Pakalpojumu sniedzējs slēdz jaunu Pakalpojuma līgumu tikai pēc minēto
parādsaistību nokārtošanas.
29. Pakalpojuma līgums tiek grozīts, ja:
29.1. Pakalpojumu lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām izrietošus Pakalpojuma līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā);
29.2. mainās pilnvarotā persona;
29.3. Pakalpojumu lietotājs vēlas mainīt Pakalpojuma līgumā noteikto ūdenssaimniecības
pakalpojumu veidu vai izmantošanas mērķi.
30. Stājoties spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumam, ar kuru
tiek mainīti ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi, Pakalpojuma līguma grozījumi netiek
sagatavoti. Šādā gadījumā jaunos tarifus Pakalpojumu sniedzējs piemēro pēc attiecīga
paziņojuma nosūtīšanas Pakalpojumu lietotājam.
31. Mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, Pakalpojuma līgums tiek izbeigts.
VI Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu
32. Par Noteikumu 8., 10., 11., 14., 15., 16., 17., 18., 19. un 20. punktā minēto prasību
pārkāpumiem personas tiek administratīvi sodītas ar naudas sodu fiziskām personām – no
30 EUR līdz 350 EUR, juridiskām personām – no 500 EUR līdz 1400 EUR.
33. Noteikumu izpildi kontrolē un savas kompetences ietvaros sastāda administratīvā
pārkāpuma protokolus Jelgavas novada Pašvaldības policijas amatpersonas.
34. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Jelgavas novada pašvaldības Administratīvā komisija.
VII Noslēguma jautājumi
35. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā «Jelgavas
Novada Ziņas».
36. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jelgavas novada pašvaldības 2010.
gada 25. augusta saistošie noteikumi Nr.24 «Jelgavas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi».
37. Šo noteikumu 14. punktā minētie tauku uztvērēji ir ierīkojami 12 mēnešu laikā no
noteikumu spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs Z.Caune
1. pielikums

Saistošajiem noteikumiem Nr.8
«Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Jelgavas novada pašvaldībā»
Vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas tīklā
1. Prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām un kuru emisiju un noplūde
jānovērš līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam.
2. Degoši piemaisījumi un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu
maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
3. Bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV).
4. Skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gā (sērūdeņraža oglekļa
oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos.
5. Radioaktīvas vielas.
6. Cieti priekšmeti, tekstilizstrādājumi, smiltis, grunts, eļļas, tauki un citas vielas, kas var
veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu.
7. Nesasmalcināti pārtikas un ražošanas atkritumi, koncentrēti šķīdumi, atslāņa un krāsvielu
šķīdumi, kas radušies, skalojot cisternas, kublus u.tml.
8. Vielas vai šķidrumi, kuru temperatūra pārsniedz +40°C un vides pH robežas pārsniedz
no 6.5 līdz 8.5.
2. pielikums

Saistošajiem noteikumiem Nr.8
«Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Jelgavas novada pašvaldībā»
Maksimāli pieļaujamās vielu koncentrācijas
Nr.p.k.

Piesārņojošā viela

1.
2.
3.
4.
5.

Kopējās suspendētās vielas
Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)
Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)
Kopējais fosfors
Kopējais slāpeklis

Maksimāli pieļaujamā
koncentrācija (mg/l)
450
740
350
23
80
3. pielikums

Saistošajiem noteikumiem Nr.8
«Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Jelgavas novada pašvaldībā»
Ūdens un kanalizācijas patēriņa normas komercuzskaitei
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.

Ēku labiekārtotības pakāpe

Viena iedzīvotāja ūdens
patēriņš mēnesī (m3)
Dzīvokļos daudzdzīvokļu ēkas ar pieslēgumu 10
centralizētai ūdensapgādei un kanalizācijai
Savrupmājās ar pieslēgumu centralizētai 15
ūdensapgādei un kanalizācijai
Savrupmājās ar pieslēgumu centralizētajai 15
kanalizācijai
Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas
1

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Jelgavas novada domes 2017.gada 26.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.8
«Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Jelgavas novada pašvaldībā»
1. Īss projekta satura izklāsts
1.1. saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma pārejas noteikumu 3. punktā noteikto pašvaldības
dome līdz 2017. gada 1. martam izdod saistošos noteikumus, kuros paredz Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma 6. panta ceturtajā daļā noteikto;
1.2. saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr.174 «Noteikumi par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu» 39.1. apakšpunktu pašvaldība saistošajos noteikumos norāda ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramās prasības gadījumā, ja nav uzstādīts
komercuzskaites mēraparāts;
1.3. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir organizēt ūdenssaimniecības pakalpojumus Jelgavas novadā;
1.4. saistošie noteikumi nosaka:
1.4.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – ūdenssaimniecības sistēma),
1.4.2. ūdenssaimniecības sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības,
1.4.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas noteikumus,
1.4.4. brīvkrānu izmantošanas kārtību,
1.4.5. atbildību par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību, uzlabotu vides situāciju
un dabas resursu racionālu izmantošanu Jelgavas novadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu mērķgrupa ir ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji, ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzēji Jelgavas novada teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Jelgavas novada pašvaldība ir institūcija, kurā fiziska vai juridiska persona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanas jautājumos.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar SIA «Jelgavas novada KU» un Latvijas
Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociāciju.
Domes priekšsēdētājs Z.Caune

Jelgavas novada pašvaldība izsola nekustamo īpašumu
Jelgavas novada pašvaldība 12. aprīlī pulksten 10 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Ieloki» Jaunsvirlaukas pagastā, kadastra Nr.5456 011 0025, kas sastāv no zemes vienības 1,81 ha platībā. Izsoles sākumcena
– 5820 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 582 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 10. aprīļa pulksten 17. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 16. aprīlī pulksten 10 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā
34, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
«Bangu lauks» Valgundes pagastā, kadastra Nr.5486 006 0065, kas sastāv no zemes vienības 0,9427
ha platībā. Izsoles sākumcena – 1600 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 160 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Valgundes pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei
jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 11. aprīļa pulksten 17. Izsoles noteikumi publicēti
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 16. aprīlī pulksten 10.30 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 34, Valgundē,
Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Pakalniešu pļava»
Valgundes pagastā, kadastra Nr.5486 004 0276, kas sastāv no zemes vienības 0,9923 ha platībā. Izsoles
sākumcena – 1400 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 140
EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Valgundes pagasta
pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Valgundes pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 11. aprīļa pulksten 17. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 17. aprīlī pulksten 10 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Siliņi 31» Viesturciemā,
kadastra Nr.5452 003 1489, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,0713 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5452 003 1489. Izsoles sākumcena – 2200 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā drošības nauda 220 EUR un izsoles dalības maksas 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un
vērtējumu var iepazīties Glūdas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 13. aprīļa pulksten 15.30. Izsoles
noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 17. aprīlī pulksten 11 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Apogi» Glūdas pagastā,
kadastra Nr.5452 007 0310, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,17 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 007 0203. Izsoles sākumcena – 700 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē,
jāiemaksā drošības nauda 70 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu
var iepazīties Glūdas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi
izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 13. aprīļa pulksten 15.30. Izsoles noteikumi
publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 19. aprīlī pulksten 10 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, rīko
atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Jelgavas iela 10 – 4 Līvbērzē, kadastra Nr.5462 900 0418,
kas sastāv no dzīvokļa 41,8 m2 platībā un kopīpašuma 418/1766 domājamām daļām no zemes vienības
(kadastra apzīmējums 5462 006 0259) un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5462 006 0259 001).
Izsoles sākumcena – 3600 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda
360 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Līvbērzes
pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 17. aprīļa pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties
pa tālruni 26109253. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 19. aprīlī pulksten 9 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē,
Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Buciņi» Līvbērzes
pagastā, kadastra Nr.5462 009 0158, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes
vienības 1,53 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 009 0092. Izsoles sākumcena – 6200 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 620 EUR un izsoles dalības maksa
50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Līvbērzes pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada
pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz
17. aprīļa pulksten 17. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.

TĒMA

Pērn atbalstītas 32 iedzīvotāju
idejas; šogad projektus var
iesniegt līdz 6. aprīlim
Jau vairākus gadus Jelgavas
novada pašvaldība organizē
iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu «Mēs – savai
videi». Pērn tika īstenotas 32
iedzīvotāju iniciatīvas, un arī
šogad pašvaldība organizē
šo konkursu – projektus var
iesniegt līdz 6. aprīlim.
Pērn pašvaldības projektu konkursam
atvēlētais budžets bija 23 000 eiro, bet
maksimālā summa, ko varēja saņemt
vienam projektam, – 750 eiro. Kopumā
tika iesniegtas 49 idejas, bet atbalstītas
un finansējums piešķirts 32 idejām, stāsta
pašvaldības Attīstības nodaļas projektu
vadītāja Inese Skromane. Īstenoti iedzīvotājiem nozīmīgi un daudzveidīgi projekti:
14 daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas
projekti (logu, durvju nomaiņa, kāpņu
telpu kosmētiskais remonts, balkonu

sakārtošana, jumta remonts un citi); 12
aktīvās atpūtas, rotaļu un sporta (volejbola) laukumi; 4 stāvlaukumi; 1 velonovietne pie daudzdzīvokļu mājas; 1 veļas
žāvētavas atjaunošana.
Tradicionāli, lai vēl vairāk motivētu
iedzīvotājus, pašvaldība izvērtē īstenotos
projektus. 2017. gadā projektu konkursā
1. vietu izcīnīja Vircavas pagasta Oglaines
ciema iedzīvotāju grupa, kas izveidoja
bērnu rotaļu laukumu; 2. vietā – Vilces
pagasta Austrumu ielas 17 mājas iedzīvotāji, kuri sakārtoja sava nama kāpņu
telpas, bet 3. vietā – Zemgales novada
audžuģimeņu atbalsta centrs biedrība
«Spārni», kas ierīkoja jaunu piedzīvojumu
taku Zaļenieku pagasta «Muzikantos».
1. un 2. vietas ieguvējiem pašvaldība arī
piešķīra naudas balvu 125 eiro.
Konkurss notiek arī šogad, un projektu
pieteikumi tiek gaidīti līdz 6. aprīlim.
Speciāli konkursam izstrādātā pieteikuma

anketa pieejama novada mājaslapā. Tā
lejupielādējama, aizpildāma un iesniedzama klātienē vai pa pastu Jelgavas novada
pašvaldības Attīstības nodaļai Lielajā ielā
5/7, 5. stāvā, Jelgavā. Projekta pieteikumu
kopā ar drukāto versiju jāiesniedz arī
elektroniskā formātā (CD nesējs vai pa
e-pastu inese.skromane@jelgavasnovads.
lv). Konkursam piešķirtais finansējums ir
23 000 eiro, un maksimālā summa vienam
projektam – 750 eiro.
Iedzīvotāji projektu īstenošanu varēs
uzsākt no 7. maija, un tā jāpabeidz līdz
30. septembrim. Arī šogad pašvaldība
pēc projektu realizācijas tos izvērtēs un
plāno diviem trim labākajiem projektiem
piešķirt naudas balvu 300 eiro.
Konkursa mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un
teritorijas sakopšanā, veicināt iedzīvotāju
aktivitāti un atbildību par savas dzīves
vides kvalitātes uzlabošanu.

«Vecāki saviem bērniem
grib visu to labāko»
1. VIETA 2017. GADĀ.
NAUDAS BALVA –
125 EIRO.
Grupiņa aktīvo Vircavas
pagasta Oglaines ciema
vecāku īstenoja projektu
un izveidoja ciemā bērnu
rotaļu laukumu. «Pēdējos
gados Oglainē bērnu ir
vairāk, un katrs vecāks jau
savam bērnam grib to labāko – mums te bija bērnu
laukums, kurā viss salauzts,
tāpēc arī nolēmām startēt projektu konkursā un
izveidot jaunu laukumu,»
teic projekta koordinatore
Natālija Samkova.
Par projektu konkursu Oglaines
aktīvisti uzzināja pēdējā brīdī – lai
iesniegtu projekta pieteikumu, bija
atlikusi vairs tikai nedēļa. Tad nu Natālija kopā ar vēl trīs mammām domāja,
plānoja, rēķināja, rakstīja projektu,
ko iesniedza konkursā, un saņēma
atbalstu. «Laukums vairāk piemērots
3–8 gadus veciem bērniem, tajā ir smilšukaste, slīdkalniņš, šūpoles, no kurām
divas ir piemērotas arī vecākiem bēr-

niem,» stāsta Natālija. Viņa piebilst, ka
smilšukastei smiltis gan vēl jāatved, bet
to varēs izdarīt tikai pavasarī. «Cerams,
ka nebūs tā, kā bija, realizējot projektu.
«Uz papīra» bija desmit parakstu – tie
bija cilvēki, kuri gatavi iesaistīties.
Bet, kad bija jādara, ne visi to gribēja.
Aktīvākie projekta īstenotāji bija trīs
cilvēki. Pats skumjākais ir tas, ka bija
problēmas atvest nepieciešamos materiālus. Bija cilvēki, kas teica – jā, jā,
atvedīs, bet, kad vajadzēja, neatveda,»
grūtības neslēpj projekta koordinatore.
Bērnu rotaļu laukums izveidots lī-

dzās basketbola un futbola laukumam,
kurā laiku pavada vecāki bērni. Bērnu
rotaļu laukumā ir dažādi elementi –
smilšukaste, slīdkalniņš, vingrošanas
un rāpšanās siena, šūpoles un lapenīte,
kur bērni var paslēpties arī lietus laikā.
Jaunizveidotais laukums būs droša
pulcēšanās un saturīga brīvā laika
pavadīšanas vieta Oglaines ģimenēm
ar bērniem.
N.Samkova piebilst, ka apsver
iespēju arī šogad startēt pašvaldības
projektu konkursā – viņiem ir iecere
nobruģēt basketbola laukumu.

3. VIETA 2017. GADĀ.
Zemgales novada audžuģimeņu atbalsta centrs biedrība «Spārni» pagājušajā
gadā ar Jelgavas novada
pašvaldības projektu konkursa atbalstu savā teritorijā
Zaļeniekos, līdzās brīvdienu
mājai «Muzikanti», ierīkoja
gaisa taku – nu papildinātas
brīvā laika pavadīšanas iespējas svaigā gaisā bērniem
un jauniešiem.
sēm, virvju un koka konstrukcijām, kuras
ir iestiprinātas kokos 1–2 metru augstumā
no zemes, ar dažādām grūtības pakāpēm.
«Tur ir kokos iekārta virvēs iesieta taciņa,
ne pārāk augsta alpīnisma siena, kaut kas
līdzīgs rodeļu nobraucienam – pa trepītēm jāuzkāpj kokā, jāuzsēžas uz dēlīša un
jāšļūc pa trosi no viena koka uz otru –, ir
arī šūpuļkrēsls, kur mazākiem bērniem
atpūsties, ja viņi piekūst. Bērniem ļoti
patīk līst cauri caurulei, kas iesieta trosēs
un iekārta kokos,» atklāj Ruta, piebilstot,
ka, veidojot trasi, radušās papildu idejas,

tāpēc tā izveidota lielāka, nekā sākotnēji
bija plānots. Rudenī trase tikai notestēta,
bet ziemā tā netika izmantota. Pavasarī
biedrība, ieguldot savus līdzekļus, plāno
trasi vēl papildināt un aprīlī vai maijā
atklāt. «Bērni varēs trasi izmantot vecāku
uzraudzībā,» piebilst Ruta, papildinot,
ka O.Karls viņas gandrīz 16 gadus veco
audžudēlu Gvido, kurš ir jaunsargs un arī
aktīvi iesaistījās trases veidošanā, iecēlis
par vecāko instruktoru, kurš brīvdienās
ģimenēm, kas apmeklēs brīvdienu māju,
mācīs lietot trasi un sekos līdzi drošībai.
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2017. gadā atbalstītie un realizētie projekti
• Ceļš uz mājām – droša un sakārtota vide. Īstenoja Glūdas pagasta Nākotnes Dārza ielas 3 iedzīvotāji.
• Pludmales volejbola laukuma izveidošana Poķu ciemā.
• Jauno piedzīvojumu taka Zaļenieku pagasta «Muzikantos». Īstenoja Zemgales novada audžuģimeņu
atbalsta centrs biedrība «Spārni».
• Bērnu rotaļu laukuma izveide Vircavas pagasta Oglaines ciemā.
• Labiekārtots pagalms Parka ielā 9, Svētē.
• Volejbola laukuma iekārtošana Vircavā, Platones ielā 3. Īstenoja jauniešu iniciatīvas grupa.
• Kalnciema seniori drošam bērnu priekam rotaļlaukumā Vidus ielā 2.
• Rotaļu laukuma labiekārtošana Elejas pagasta Parka ielas daudzdzīvokļu māju pagalmā.
• Rotaļu laukuma labiekārtošana Lielplatones pagasta Tīsu ciematā, «Sidrabītēs» 3.
• Velonovietnes pie daudzdzīvokļu nama ieejām Elejas pagastā, Gaismas ielā 2.
• Pievilcīga vide pašu rokām Glūdas pagasta Dorupes «Pīlādžos».
• Daudzdzīvokļu ēkas ieejas jumtiņu un iekšpagalma objektu atjaunošana Valgundē, Celtnieku ielā 39.
• Vienojoša spēle visam ciemam Zaļenieku pagastā Milleru ceļā 2.
• Stāvlaukums automašīnām Līvbērzes pagasta Vārpā, Laumu ielā 2.
• Dārza 1 mājas auto stāvlaukums Glūdas pagasta Nākotnē.
• Veļas žāvētavas izveide Lielvircavas ielā 7, Platones pagastā.
• Sakopta vide – laimīgi cilvēki. Īstenoja biedrība «Skolas 16» Glūdas pagasta Nākotnē.
• Rotaļu dažādošana pagalma bērniem Lielsvētes ielā 16, Svētes pagastā.
• Daudzdzīvokļu mājas «Tirgus 7» Lielplatonē balkonu renovācija. Īstenoja biedrība «Lielplatone 28».
• Daudzdzīvokļu māju pagalma labiekārtošana Jelgavas ielā 9a, Līvbērzē. Īstenoja biedrība «Attīstības
centrs – Bērzes krasti».
• Dzīvosim zaļi. Īstenoja Glūdas pagasta Dorupes «Liepu» iedzīvotāji.
• Skaisti sēžam! Īstenoja Līvbērzes pagasta Bērzu ielas 5 iedzīvotāji.
• Kāpņu telpu kosmētiskais remonts Austrumu ielā 17, Vilces pagastā.
• Dzīvojamās ēkas Dārza ielā 5, Glūdas pagasta Nākotnē, jumta atjaunošana.
• «Mēs paši». Īstenoja biedrība «Mājoklis 27» Lielplatones pagastā, Tirgus ielā 9.
• Fiziskas aktivitātes bērnu laukumā Valgundes pagasta Vītoliņos, Paegļu ielā 4.
• Ārdurvju nomaiņa Valgundes pagasta «Kalnciemi 8». Īstenoja biedrība «Kalnciemi 1».
• Kāpņu telpu remonts Milleru ceļā 6, Zaļeniekos. Īstenoja biedrība «Vide un cilvēks».
• Ēkas «Jaunā skola» Valgundes pagastā centrālās ieejas durvju, loga un jumtiņa nomaiņa.
• Atpūtas stūrītis «Sanāksim kopā» Austrumu ielas māju 9, 11, 5, 7 pagalmā Vilces pagastā.
• Daudzdzīvokļu ēkas koplietošanas telpu labiekārtošana Milleru ceļā 4, Zaļenieku pagastā. Īstenoja
biedrība «Milleri 16».
• Lai top gaisma! Īstenoja biedrība «Milleri 1» Zaļenieku pagasta Kastaņu ceļā 10.

Sakārto mājas kāpņu telpas
2. VIETA 2017. GADĀ.
NAUDAS BALVA –
125 EIRO.
Vilces pagasta Austrumu
ielas 17. daudzdzīvokļu
mājas iedzīvotāji, realizējot projektu ar Jelgavas
novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu konkursā
«Mēs – savai videi» iegūtu
finansējumu, izremontējuši
abas mājas kāpņu telpas.

Lietderīgi izmanto tuvējo birzīti

Projekta koordinatore Ruta Vertele
stāsta, ka biedrība daudz domā, kā labiekārtot teritoriju un piedāvāt ģimenēm
ar bērniem dažādas laika pavadīšanas
iespējas. «Tā kā mums tuvumā ir birzīte,
radās ideja ierīkot tajā gaisa taku – lai bērni varētu trenēt līdzsvaru, rociņas, kājiņas
un citas muskuļu grupas, lai nebaidītos no
augstuma,» norāda Ruta. Pašu spēkiem
iztīrīts birzītes pamežs, bet trases izveidē
palīgā aicināts Jaunsargu 502. vienības
vadītājs Oskars Karls, kurš domājis, kā
trase varētu izskatīties, kā to izgatavot.
Gaisa taka tika veidota no metāla tro-

2018. gada marts

Projekta iesniedzēja un virzītāja
mājas iedzīvotāja Kristīne Jankoviča-Zumente stāsta – par to, ka kāpņu
telpās vajadzīgs remonts, runāts jau
daudzus gadus, taču, lai gan mājas
iedzīvotāji bijuši «par», līdz reāliem
darbiem tā arī nenonāca. «Iedzīvotāji
bija gatavi kaut paši kasīt nost veco
krāsu, bet kāda jēga no tā, ja līdzekļu tālākiem darbiem nav?!» norāda
K.Jankoviča-Zumente.
Tad viņa uzzinājusi par pašvaldības
projektu konkursu un nolēmusi: ir
jāsāk darīt, tad varbūt arī citi iekustēsies. «Tā man bija pirmā pieredze
projektu rakstīšanā, bet tagad ir tāds
gandarījums, ka mums viss izdevās!»
saka K.Jankoviča-Zumente.
Remonts mājas koplietošanas telpās nebija veikts apmēram 27 gadus.
«Stāvoklis kāpņu telpās bija kritisks.
Sienās jau bija sākušas veidoties plaisas, apmetums krita lejā, krāsa lupa,
pa logu spraugām iekšā tecēja ūdens.
Tāpēc, gatavojot projektu konkursam, izvērtējām, ka tieši kāpņu telpu
remonts šobrīd ir mājas prioritāte,»
stāsta idejas iniciatore.
Projektu konkursā no pašvaldības
piešķirti 750 eiro. «Lai gan tā nav
liela nauda, ja rūpīgi plāno, ar lielu
gribasspēku, darot ar sirdi un dvēseli,
var paveikt lielas lietas,» tagad ir pārliecināta Austrumu ielas 17 iedzīvo-

tāja. Viņa arī atzīst: nebija domājusi,
ka tas tomēr būs smags un sarežģīts
process – remontdarbi mājā ilga no
vasaras vidus līdz pat oktobrim. Kristīne pati pielika roku it visā, palīdzēja,
uzraudzīja. Rezultātā kāpņu telpu
sienām uzklātas trīs špakteles kārtas,
tās nokrāsotas, piešķirot individuālu
dizainu, nokrāsoti arī griesti, atjaunotas kāpņu margas, elektrības sadales
skapji, pastkastītes, ārdurvis, jumta
lūkas, kā arī iespēju robežās salaboti
un nokrāsoti logi. Kopējā platība,
kas izremontēta, ir 200 kvadrātmetri.
«Negribējām vairs dzīvot tādā vidē,
kāda mums bija, bet uzdrīkstējāmies
pasapņot un piešķīrām tai kaut ko īpašu,» saka Kristīne, kura kopā ar māsu
apzīmēja kāpņu telpu sienas. Tagad
tuvējo māju iedzīvotāji uz Austrumu
ielas 17. nama iemītniekiem skatoties
ar baltu skaudību un sakot, ka viņiem
esot pašas skaistākās kāpņu telpas
pagastā. Jāpiebilst, ka Austrumu ielā
17 ir astoņi dzīvokļi.
Izvērtējot projektu konkursa «Mēs
– savai videi» realizētās ieceres, Austrumu ielas 17 pārvērtības atzītas par
otro veiksmīgāko projektu starp 32
atbalstītajiem, piešķirot tam naudas
balvu 125 eiro. K.Jankoviča-Zumente
spriež, ka šo naudu vajadzētu ieguldīt
nākamajos mājas labiekārtošanas
darbos. «Vajadzētu kāpņu telpās
nomainīt logus, salabot jumtu un
izveidot pie mājas bērnu rotaļu laukumu, bet nevis tādu, kāds ir citiem,
bet ar galdiem un soliem, kur var ērti
spēlēt galda spēles, lasīt, zīmēt,» viņa
dalās iecerēs.
Vilces pagasta pārvaldes vadītāja
Anda Duge atzinīgi vērtē iedzīvotāju
iniciatīvu un uzsver, ka šādi pozitīvie
piemēri vislabāk uzrunā apkārtējos un
mudina arī citus nesēdēt rokām klēpī,
bet kļūt aktīvākiem un uzņemties
atbildību par savu kopīpašumu – savu
daudzdzīvokļu māju.
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Izdod rakstu
krājumu
Ceļu pie lasītājiem uzsācis kultūrvēsturisks rakstu
krājums «Kalnciema muzeja raksti I», ko izdevusi
Kalnciema pagasta muzeja
biedrība.
Izdevums ir pirmā biedrības struktūrvienības – Kalnciema pagasta muzeja
– gadagrāmata. Tās galvenais redaktors
ir biedrības valdes priekšsēdētājs Dāvis
Beitlers – vēstures maģistrs, Latvijas
Universitātes doktorants un Latvijas
vēstures zinātnē prestižās Bernharda
Holandera balvas laureāts 2017. gadā,
Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja
vēsturnieks, vairāku grāmatu, zinātnisku
un populārzinātnisku rakstu autors.
Jaunajā rakstu krājumā iekļauti 12
zinātniskas un populārzinātniskas ievirzes raksti – oriģinālpētījumi un vēstures
avotu publikācijas –, kas izkārtoti trīs
tematiskajās grupās: Kalnciema un
Valgundes apkārtnes vēsture (reģions ar
izcilu kultūrvēsturisku nozīmi Latvijas un
vēl plašākā mērogā); nezināmie un/vai
aizmirstie fakti, notikumi un parādības
Latvijas kultūrvēsturē kopumā (ne tikai
reģionā); kultūras, valodniecības un
muzejniecības problēmas novadā un
Latvijā. «Galvenais krājuma uzdevums
ir celt gaismā aizmirstās pērles, tālab
akcents likts uz atklājumiem mazzināmās un plašā pētnieciskajā apritē līdz
šim neietvertās kultūrvērtību krātuvēs,
piedāvājot lasītājam arī drosmīgas un
neierastas vēstures avotu un faktu interpretācijas,» norāda krājuma galvenais
redaktors.
Savukārt krājumā iekļauto rakstu
autoru lokā ir diplomēti vēsturnieki,
grāmatu, zinātnisku un populārzinātnisku rakstu autori, profesionāli muzeju
jomas speciālisti, kultūras darbinieki ar
plaši zināmu vārdu, piemēram, starptautiski pazīstams latviešu ērģeļu virtuozs,
komponists un Latvijas ērģeļmākslas
vēstures eksperts Aivars Kalējs, kurš
speciāli «Kalnciema muzeja rakstiem»
sagatavojis populārzinātnisku rakstu
par pirmo Kalnciema-Klīves baznīcas
ērģeļu būvētāju Augustu Martinu.
«Tiem, kas «Kalnciema muzeja rakstus»
jau paspējuši pārlapot, īpašu pārsteigumu, iespējams, sagādāja izcilā latviešu
izcelsmes franču etnogrāfa afrikānista
Ziedoņa Ligera (1917–2001), aizvadītā
gada simtgadnieka un Kalnciema un
Valgundes puses novadnieka, dzīvesstāsts. Viņa zinātniskā darbība ir izcila
starptautiskā mērogā, bet vārds – teju
pilnībā aizmirsts kā dzimtajā novadā, tā
mūsdienu Latvijā,» ieskicē D.Beitlers.
Ierosme veidot «Kalnciema muzeja
rakstus» pieder Babītes novadā dzīvojošajam kultūrvēsturniekam Paulim
Grēniņam, kura saknes meklējamas
Valgundes pagastā – viņš jau teju desmit
gadu sadarbojas ar vēsturiskā Kalnciema
pagasta muzeja veidotājiem, sarūpēdams arī apceres jaunajam krājumam.
Grāmata iespiesta SIA «Tipogrāfija
Ogrē» par Kalnciema pagasta muzeja
biedrības un Jelgavas novada pašvaldības
līdzekļiem (pašvaldības līdzfinansējums
– 500 eiro). Kopējās izmaksas – 1490
eiro, neskaitot maketēšanu. «Kalnciema
muzeja raksti» izdoti 180 eksemplāru
lielā tirāžā. Tie pieejami visās novada bibliotēkās, un tos iespējams arī iegādāties,
sazinoties ar Kalnciema pagasta muzeja
biedrību pa e-pastu kalnciemamuzejs@
inbox.lv vai Valgundes pagasta Tīreļu
bibliotēkas vadītāju Viju Jansoni pa
tālruni 29529494, 63085327 vai e-pastu
vija.jansone@jelgavasnovads.lv.

PAGASTU ZIŅAS

Izzina tuvāko
tautu kultūru

Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolā februārī jau vairākus gadus
vienlaikus tiek svinēta
Meteņdiena un Masļeņica,
kas senajām tautām – gan
baltu, gan slāvu – ir bijuši
gada pirmie saules svētki,
ziemas promvadīšanas un
pavasara pirmās pieturas
svētki. Tas ļauj skolēniem
iepazīt tautu kultūru un
paplašināt savu redzesloku, kā arī māca iecietību
un toleranci.
Šogad pasākumā pulcējās krievu
un latviešu pasaku tēli – katra klase
vairākas nedēļas pirms pasākuma
izlozēja pasakas nosaukumu un
valodu, kādā jāsagatavo uzvedums.
«Rausis», «Sienāzis un skudra», «Trīs
sivēntiņi un vilks», «Žurkas un vēži»
un citu pasaku uzvedumi pārsteidza
ar izdomu un interesantiem tērpiem,

8. klase pat izspēlēja leļļu teātri.
«Vienlaikus skolēni ne tikai apguva
tautu tradīcijas, bet arī aktīvi mācījās krievu valodu kā svešvalodu jeb
apguva kompetencēs balstītu mācību
saturu,» norāda viena no pasākuma
organizatorēm folkloras skolotāja
Dzintra Ķezbere.
Skolotāja stāsta, ka pasākumu
atklāja folkloras kopa «Sudrabiņš»,
kas aicināja Meteni un māja atvadas
ziemai ar krāšņiem rakstainiem
cimdiem. Tā kā saskaņā ar latviešu
folkloru Meteņos pēdējo reizi iet
budēļos, ciemos bija ieradies arī dižais Zemgales budēlis, ģērbies baltā
kažokā un konusveidīgu rudzu salmu
cepuri galvā, kas atgādina pēdējo labības kūlīti, kurš rudenī atstāts laukā
un kurā paslēpies auglības gars. «Budēlis ir simbolisks tēls, kas nes mājās
un tīrumos svētību, modina zemi
jaunai dzīvībai, mudina domāt par
labu ražu nākamajā vasarā: lai aug
gari lini, labība, lai telītes barojas, lai

VALGUNDĒ
Mācās no citiem

kurmīši nerok mūsu dārzus,» skaidro
pasākuma organizatore.
Vēlāk ieradās Masļeņicas lelle
kopā ar matrjoškām, ko jautrā dziesmā un dejā atveidoja pirmsskolas
grupu bērni. Svētki noslēdzās uz
jautras nots – skolotāji dejoja krievu
tautas deju «Jautrā kadriļa».
Kad bija sadalīti diplomi vairākās
nominācijās (piemēram, par vissirsnīgāko pasaku – 9. klasei, visradošāko pasaku – 8. klasei, visskumjāko
pasaku – 2. klasei, visģimeniskāko
pasaku – 4. klasei), nobaudīti Meteņu un Masļeņicas tradicionālie
ēdieni – pankūkas, barankas, pīrāgi,
zirņi un miežu miltu plācenīši –, visi
devās laukā ziedot ugunij Masļeņicas lelli, reizē sadedzinot šīs ziemas
nedienas, neizdošanās un smagumu.
Pasākumu organizēja krievu valodas skolotāja Andželika Kozāre un
folkloras skolotāja Dz.Ķezbere. To
vadīja 10. klases skolniece Kristīne
Švalbe.

Īstā Latvijas saimniece – arī no Staļģenes
Latvijas Televīzija sākusi
demonstrēt raidījumu ciklu
«Īstās Latvijas saimnieces»,
kurā piedalās septiņas
dalībnieces, katra pārstāvot
citu tautību un kultūru. Starp
dalībniecēm ir arī Jelgavas
novada Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes iedzīvotāja –
lietuviete Janīna Jurgeleviča.
«Lietuviete Janīna ir šīs kompānijas
klusākā sieva, taču, kā zināms, tie klusākie ūdeņi ir tie dziļākie, un šī reize
nav izņēmums. Janīna, izrādās, ne vien
lieliski auž, bet arī gatavo, taču galvenais
– viņa ir laba organizatore, jo spēj sarīkot
neaizmirstamus svētkus ar lietuviešu
dejām, dziesmām un, protams, bagātīgu
mielastu,» teikts raidījuma anotācijā.
Janīna stāsta, ka piedalīties raidījumā viņu pierunāja paziņa no Jelgavas
lietuviešu biedrības. «Es teicu: nezinu,
nezinu... Ilgi domāju. Baidījos, ka vienai
tas būs grūti izdarāms, bet, kad man
solījās nākt palīgā, piekritu. Turklāt tagad
arī tāds brīvāks laiks – dārza darbu nav,
bites guļ,» par to, kā iesaistījusies šajā
avantūrā, stāsta Staļģenes saimniece.
Saimnieces jau izciemojušās cita pie citas
– filmēšana Staļģenē notikusi janvārī, bet
raidījums, kurā viešņas uzņems Janīna,
televīzijā tiks demonstrēts 23. martā. «Šī
bija arī laba iespēja pastāstīt par savu pagastu, novadu – vairākas saimnieces līdz
šim vispār nezināja, kur tāda Staļģene
atrodas,» piebilst J.Jurgeleviča.
Lai gan pēc tautības Janīna ir lietuviete, dzimusi, augusi un visu mūžu viņa
dzīvo Latvijā – savulaik viņas vecāki no
Lietuvas ienākuši Latvijā darba meklējumos. Agrāk viņa dzīvoja Bauskas pusē,
bet tad ieprecējās kaimiņos, izejot par
sievu pie baltkrieva. Viņiem ir trīs bērni,
un ģimenē visi runā latviski. Janīna teic,
ka lietuviešu zināmākais un raksturīgākais ēdiens ir cepelīni, kas arī gatavoti,
uzņemot pārējās saimnieces. «Lietuvie-

Latvijas Televīzijas
publicitātes foto

šiem un latviešiem ēšanas paradumi un
kultūra ir diezgan līdzīgi, bet katram jau
arī ir kas sev raksturīgais. Lietuviešiem
populārs ir šašliks, bet to ēd ar rīsiem
un zaļumiem. Tāpat populārs ir alus –
agrāk mans krusttēvs pats brūvēja alu
no miežiem. Vienmēr braucām ciemos
uz Pēteriem, un atceros to miežu alus
smaržu un baltās putiņas,» stāsta Janīna.
Viņa viešņas nedaudz iepazīstināja ar
pagastu, kurā dzīvo, un aizveda uz vietu,
kur pavada savu brīvo laiku, – uz tautas
lietišķās mākslas studijas «Staļģene»
austuvi. Janīna ar aušanu nodarbojas
jau daudzus gadus, bet tikai pēdējā
laikā var tam pievērsties vairāk. Viņa
jau ir darinājusi sev latviešu tautastērpu, bet nu izvirzījusi jaunu mērķi
– izgatavot arī lietuviešu tautastērpu.
«Mēs ar aušanas studiju braucam uz
tirdziņiem gan Latvijā, gan Lietuvā.
Tur aušana nav tik izplatīta kā pie
mums – tikai pamazām sāk attīstīties.
Lietuvā populārāka ir izšūšana, zeķu
adīšana, filca mēteļi, frotē dvieļi, čipsi
no bietēm, burkāniem,» stāsta Janīna,
vērtējot, ka abu tautu kultūras tomēr
ir līdzīgas: abas tautas dzied un danco.
Lūgta raksturot lietuviešu tautu, viņa
teic: «Pie mums no Lietuvas viss ienāk
agrāk – gurķīši, zemenītes. Par ko tas
liecina? Ka lietuvieši ir neatlaidīgi,
panāk to, ko grib, no darba nebaidās.»
Viņa gan ir pārliecināta: ja cilvēks grib

un strādā, visu var panākt neatkarīgi no
viņa tautības un vietas, kur dzīvo.
Vissirsnīgākās attiecības Janīnai
izveidojušās ar tatāru saimnieci Faimju
Turlaju no Latgales. «Ēdiena ziņā visvairāk mani pārsteidza tatāru zosu pīrāgs.
Bet viņa jau bijusi ciemos pie manis,
pasūtījusi austu lakatu, ko vēlas aizvest
mazmeitai uz Vāciju, arī brunčus laikam
gribēs,» stāsta Janīna, piebilstot, ka liels
ieguvums ir arī iepazīšanās ar saimniecēm no Jelgavas – baltkrievieti Jeļenu
Grīsli un krievieti Raisu Kozačenko.
«Viņas abas ir iesaistījušās nacionālajās
biedrībās. Pateicoties raidījumam, arī es
esmu satuvinājusies ar Jelgavas lietuviešu
biedrību un februārī apmeklēju koncertu
Jelgavas muzejā, kas bija veltīts Lietuvas
simtgadei. Agrāk es nemaz nezināju, ka
tepat, Jelgavā, notiek tik skaisti dažādu
tautu kultūras pasākumi. Noteikti tos apmeklēšu, ja būs iespēja,» tā J.Jurgeleviča.
Raidījuma autori norāda, ka Latvijas
simtgades kontekstā vēlējās uzsvērt, ka
šeit, Latvijā, dzīvo ne tikai latvieši, bet
integrējušies arī cittautieši, kuri tajā pašā
laikā tur godā un turpina kopt savas
tautas tradīcijas.
Jāpiebilst, ka iepriekšējās raidījuma
sezonās, kad tā nosaukums bija «Īstās
latvju saimnieces», piedalījās divas Jelgavas novada saimnieces – Lolita Duge
no Vilces pagasta un Ināra Mālkalne no
Sesavas pagasta.

Šis mācību gads Jelgavas novada
Valgundes pagasta Kalnciema
vidusskolas Skolēnu pašpārvaldei ir īpašs ar to, ka nodibinātas
draudzības saites ar Jelgavas 4.
vidusskolas Skolēnu pašpārvaldi.
«Pirmajā semestrī Jelgavā notika
trīs tikšanās, esam iepazinuši viņu
skolu, pašpārvaldes darba veiksmes
un problēmas, kā arī izklaides iespējas, bet otrajā semestrī Jelgavas
4. vidusskolas delegāciju uzņēmām
pie sevis. Tā kā mūsu draugus vajadzēja iepazīstināt ar dzīvi Kalnciema
vidusskolā, uzzinot viņu vēlmi labāk
iepazīt tieši skolas apkārtni, ar skolotājas Sanitas Lapānes palīdzību
tika izveidota fotoorientēšanās trase
gan pa skolu, gan pa tās apkārtni.
Orientējoties pēc fotoattēliem, bija
jāatrod objekti un darba lapā jāieraksta trūkstošie vārdi, piemēram,
pie skolas akmens bija jāuzzina,
cik gadu pastāv Kalnciema skola,
vēstures stendā jāatrod informācija
par pirmo skolēnu prezidentu. Uzdevumi bija arī par jauno vides izziņas
taku, skolas āra trenažieriem, tuvumā esošo Kalnciema-Klīves evaņģēliski luterisko baznīcu, Jelgavas
novada Mūzikas un mākslas skolas
filiāli un jaunsargu vienību,» stāsta
Kalnciema vidusskolas skolotāja
Dzintra Ķezbere.

Jāpiebilst, ka skolotāja S.Lapāne
izveidojusi vairākas orientēšanās
kartes ar uzdevumiem un tās ir
pieejamas ne tikai Kalnciema vidusskolas skolēniem, bet arī viesiem,
kuri izrāda interesi iepazīt skolu un
tās apkārtni.
Kalnciema vidusskolas prezidente
Samanta Grūbe ir gandarīta par
sadraudzību un kopīgiem pasākumiem, jo tie ļauj iegūt jaunus draugus un pieredzi, kā sadarboties ar citām skolām. Kalnciema vidusskolas
Skolēnu pašpārvaldes koordinatore
Andželika Kozare piebilst, ka pēc šīm
aktivitātēm pašpārvaldes dalībnieki
kļuvuši drošāki, pārliecinātāki par
sevi un ar lielāku prieku un entuziasmu ķeras pie jauniem darbiem,
lai skolas dzīve kļūtu interesantāka
katram skolēnam.

SESAVĀ
Atsvaidzina basketbola
iemaņas

Sesavas pagasta komanda jau otro
gadu piedalās Jelgavas pilsētas
basketbola čempionātā. «Kāpēc?
Tāpēc, ka puišiem patīk basketbols,
patīk pasportot. Komandai mērķis,
protams, ir uzvarēt, bet to jau grib
visi. Tāpēc svarīgākais ir gūt pozitīvas emocijas un neaizmirst basketbola pamatus,» norāda Sesavas
pagasta sporta dzīves organizators
Rūdolfs Knope. Čempionāts sākās
10. februārī, un spēles notiek sestdienās. Šogad par Jelgavas pilsētas
basketbola čempionu titulu cīnās
11 komandas: «Ķepas» (2017. gada
čempioni), «Doks», «Valauto», «NĪP»,
«Skandijs», «Rokiji», «Vilki», «JNSC/
Sesava», «Platone», «Brāļi Ilmāri» un
«Turbo». Sacensību formāts paredz,
ka komanda aizvada spēli ar katru
pretinieku, un apļa turnīrs noslēgsies aprīļa vidū – tad būs zināms,
kuras komandas turpinās cīņu par
medaļām. Komandas «JNSC/Sesava» sastāvā spēlē Roberts Avots,
R.Knope, Aivis Zālītis, Kaspars
Caune, Linards Zāģeris, Lauris Baltušonis, Armands Kļimovskis, Māris
Kučinskis, Ernests Ronis, Andris Zuts,
Māris Zauriņš, Juris Pastars, Arvis
Milinovičs, Māris Zauriņš, Oskars
Tanons un Pēteris Petuhovs.

PAGASTU ZIŅAS
JAUNSVIRLAUKĀ
Būs pieejami
medicīniskie izmeklējumi

26. martā no pulksten 10 līdz 17 Jaun
svirlaukas pagasta Staļģenē, Lielupes
ielā 5 (pie pašvaldības ēkas), būs pieejami mobilās diagnostikas pakalpojumi.
Pacientiem būs iespēja veikt mamogrāfiju. Ar Nacionālā veselības dienesta
uzaicinājuma vēstuli pakalpojumu varēs
saņemt bez maksas, ar ģimenes ārsta
nosūtījumu maksa par pakalpojumu
būs 2,85 eiro, bet bez nosūtījuma – 20
eiro. Vēl būs iespēja veikt rentgenu
(plaušām, locītavām u.c.). Lai saņemtu
pakalpojumu, ģimenes ārsta nosūtījums
nav nepieciešams. Maksa par vienu projekciju – 6,50 eiro. Tāpat varēs noteikt D
vitamīnu, un maksa par šo pakalpojumu
būs 4,50 eiro. Interesenti aicināti iepriekš
pieteikties, zvanot pa tālruni 25431313.

LĪVBĒRZĒ
Iegādājas jaunas
grāmatas

Līvbērzes pagasta bibliotēka tikusi pie
jaunām grāmatām, informē pagasta
pārvaldes vadītāja Ruta Medne. «Februārī Līvbērzes pagasta bibliotēkai
iegādātas 25 jaunas grāmatas par
kopējo summu 330,88 eiro,» precizē
bibliotēkas vadītāja Velga Petņičenko.
Vieni no vērtīgākajiem jaunieguvumiem bibliotēkai ir grāmatas «Latvijas
100 skaistākās vietas», kas ļaus labāk
iepazīt dzimto zemi, kā arī var kalpot par
palīgu brīvdienu plānošanā, un Latvijas
Zinātņu akadēmijas goda doktora un
dabas pētnieka Gunta Eniņa grāmata
«Koki mājas nepamet», kas stāsta ne
tikai par mūsu dabu, bet arī dzimtām
un to likteņiem. Dzejas mīļotāji varēs
iepazīt mūziķa Guntara Rača grāmatu
«365», kas šobrīd ir viena no lasītākajām
un pirktākajām grāmatām Latvijā, kā
arī atsaukt atmiņā klasiķa Aleksandra
Čaka veikumu. Lielāka izvēle ir tiem, kas
priekšroku dod romāniem, arī pašmāju
autoru, piemēram, Janas Veinbergas,
Daces Judinas, Māras Zālītes, Dainas
Avotiņas, bet biogrāfisku darbu cienītāji
varēs izlasīt Līgas Blauas grāmatu par
aktrisi Indru Briķi un Vladlena Dozorceva
grāmatu par ekspolitiķi un bijušo Latvijas
ārlietu ministru Jāni Jurkānu. Savdabīgs
ir arī ekscentriskā mākslinieka Aivara
Vīlipsona darbs «Ārprātija piedzīvojumi», kurā tekstu papildina mākslinieka
grafikas, zīmējumi un citi mākslas darbi.
Jaunas grāmatas ir arī bērniem un jauniešiem, piemēram, Lauras Dreižes «Tā
runāja Zosu māte», Kristīnas Olsones
«Zombiju drudzis», «Bize un Neguļa».

ZAĻENIEKOS
Praktizējas ārzemēs

Zaļenieku Komerciālā un amatniecības vidusskola jau vairākus gadus
audzēkņiem piedāvā iespēju izmantot
«Erasmus» programmas, kas saistītas
ar dažādu praktisko zināšanu pilnveidi
un prakses pieredzi starptautiskā vidē.
Audzēkņi šīs iespējas labprāt izmanto
un ir pabijuši praksē Vācijā, Spānijā,
Portugālē. Arī ar kaimiņvalsti Lietuvu
ir izveidojusies veiksmīga sadarbības
programma, kuras mērķis ir darba vidē
balstītas apmācības paplašināšana
būvniecības un restaurācijas nozarē
Zemgalē, Biržos, Panevēžā.
«Šāda veida projektu īstenošana skolai ir
ļoti būtiska, jo tādējādi audzēkņiem tiek
piedāvāta iespēja teorētiskās zināšanas
iedzīvināt praktiskā darbā mācību praksē uzņēmumos un labāk sagatavoties
darba tirgum,» norāda skolas pārstāve
Elizabete Leite, piebilstot, ka prakse ārvalstīs ļauj uzzināt arī dažādas ar izvēlēto
profesiju saistītas nianses un saskatīt tās
perspektīvas.

SVĒTĒ
Aicina iesūtīt fotogrāfijas

Svētes pagasta iedzīvotāji aicināti
piedalīties izstādē «Svēte cauri gadu
simtam». 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. Izstādi plānots atklāt 17.
novembrī pēc svētku koncerta. Foto
var iesniegt Sandrai, sazinoties pa
tālruni 27234198.
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Uzvar radošo
darbu konkursā
21. februārī Latviešu valodas
aģentūra, svinot Dzimtās valodas dienu, Rīgas Latviešu
biedrības nama Zelta zālē
apbalvoja ikgadējā skolēnu
radošo darbu konkursa «Kas
manu tautu dara stipru»
uzvarētājus. Vidusskolas
klašu grupā 1. vietu ar savu
radošo darbu ieguva Elejas
vidusskolas skolniece.

Latviešu valodas aģentūra informē,
ka šogad konkursam bija iesūtīti 885
domraksti, dzejoļi un zīmējumi. Konkursā piedalījās skolēni ne tikai no
dažādiem Latvijas novadiem, bet arī
no latviešu skoliņām pasaulē – Losandželosas Latviešu skolas, Mineapoles
Sv.Paulas latviešu skolas, Eiropas skolas
Frankfurtē, Upsalas Valodu skolas, Ņujorkas evaņģēliski luteriskās draudzes
pamatskolas Ņūdžersijā, Briseles 2.
Eiropas skolas, Latviešu valodas tālmācības skolas Turcijā. Vērtēšanas komisija
piešķīra godalgotas vietas četrās grupās:
1.–4. klašu, 5.–9. klašu, 10.–12. klašu un
zīmējumu autoru grupā.
Vidusskolas klašu grupā vislabāk
novērtēts Elejas vidusskolas skolnieces
11.a klases Justīnes Dižpēteres darbs.
Viņai gatavoties konkursam palīdzēja
skolotāja Vintra Dižpētere. «Es skolā
vadu jauno literātu pulciņu un saviem
audzēkņiem parādīju konkursa nolikumu. Divas 11. klases meitenes nolēma
piedalīties,» stāsta skolotāja. Viena
meitene konkursam iesniedza dzejoli,
bet Justīne – tēlojumu. «Abus darbiņus
pirms iesniegšanas pārlasīju, bet izlaboju tikai kādu aizmirstu pieturzīmi un
pārbaudīju, vai lielie un mazie burti ir

Svinēs
Aspazijas
dzimšanas
dienu
Ik gadu Zaļeniekos, kur
1865. gada 16. martā
dzimusi dzejniece Aspazija, tiek rīkots piemiņas
pasākums, kas veltīts
latviešu literatūras klasiķes daiļradei un personībai. «Šis gads būs īpašs ar
to, ka dižās novadnieces
godināšanā tiksimies ar
literatūras pētnieci Gundegu Grīnumu, kura saņēmusi vairākus prestižus
apbalvojumus par savu
ieguldījumu Raiņa un Aspazijas daiļrades pētniecībā,» informē Zaļenieku
bibliotēkas vadītāja Līga
Strazdiņa.

vietā. Radošajā domā nejaucos,» turpina
skolotāja.
Elejas vidusskola lepojas ar J.Dižpēteres panākumiem. Kā norāda skolas
direktore Sarmīte Balode, Justīne ir
ļoti laba valodniece, šajā mācību gadā
ir piedalījusies arī Rūdolfa Blaumaņa
literārās prēmijas konkursā, kurā ieguva Atzinību, un pārstāvēs skolu valsts
latviešu valodas olimpiādē. «Justīnei
patīk rakstīt šāda veida radošus darbus,
un novērtējums no malas ir ļoti svarīgs
– mani viņa tomēr vairāk uztver kā
mammu, nevis objektīvu vērtētāju,»
piebilst V.Dižpētere.
Jāpiebilst, ka konkursā «Kas manu
tautu dara stipru» 5.–9. klašu grupā
Atzinību saņēma Šķibes pamatskolas

8. klases skolniece Margarita Jauģiete.
Latviešu valodas aģentūras projektu
vadītāja Velga Līcīte-Meldere informē,
ka 1.–4. klašu grupā iesniegti 112 darbi,
5–9. klašu grupā – 294 darbi, 10.–12. klašu grupā – 144 darbi, kā arī 335 zīmējumi.
Konkursa darbi tika vērtēti pēc darba
atbilsmes tematam; autora personiskās
attieksmes un domas atklāsmes; oriģinalitātes un radoša temata risinājuma;
koptas un bagātas valodas; valodiskās
izpausmes radošuma; darba vizuālās
kvalitātes.
Latviešu valodas aģentūra norāda,
ka arī šogad labāko darbu fragmenti
tiks izdoti grāmatā. Skolēni, kuru darbi
tiks iekļauti krājumā, saņems autoreksemplāru.

Sveic simtgadnieci
Jelgavas novada domes
priekšsēdētājs Ziedonis
Caune kopā ar Jelgavas novada Labklājības pārvaldes
vadītāju Ilzi Brakmani 15.
februārī devās uz Babīti, lai
pašvaldības vārdā sveiktu
novadnieci Mirdzu Kreicbergu, kura atzīmēja savu simto
jubileju.
Viesi jubilārei pasniedza ziedus, kūku
un dāvinājumu simts eiro apmērā, kā arī
vēlēja veselību, omulīgu prātu un dzīves
prieku ikvienā dzīves dienā.
Lai gan Mirdzas kundze šobrīd
dzīvo Babītes novada pašvaldībā,
viņas aktīvākie dzīves gadi aizritēja
Kalnciema pagastā, kur sieviete aizvien vēl oficiāli deklarēta, informē Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko
attiecību nodaļā. Mirdza pie meitas uz
Babīti no Kalnciema pārcēlās, jo vese-
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Šogad pasākums par godu Aspazijai Zaļenieku kultūras namā notiks
17. martā pulksten 14. Tikšanās laikā literatūras pētniece G.Grīnuma
iepazīstinās ar savu apjomīgo darbu
«Viņpus Alpiem. Rainis un Aspazija
Kastaņolā», ko Latvijas Zinātņu
akadēmija nosaukusi par vienu no
nozīmīgākajiem 2017. gada sasniegumiem zinātnē. Pētniece atzīst, ka
viņas nolūks ir bijis parādīt politisko emigrantu Raiņa un Aspazijas
dzīvi brīvajā Šveicē (1906–1920),
kas ir vismazāk pētītais posms
dzejnieku pāra dzīvē. Tur Rainis
sarakstīja savus nozīmīgākos darbus
un Kastaņolu sauca par savu otro
dzimteni, bet Aspazija piedzīvoja
radošo apsīkumu un nespēja iemīlēt
Šveices dabas skaistumu. «Pētniece
meklējusi apstiprinājumu faktiem,
notikumiem, dokumentiem ar īsti
azartisku pieeju, lai lasītāji gūtu
priekšstatu par nacionālās literatūras klasiķu dzīvi un radošo darbību
svešatnē,» norāda l.Strazdiņa.
Tikšanās reizē Zaļeniekos G.Grīnuma iecerējusi pastāstīt ne tikai
par saviem atradumiem saistībā ar
Zaļeniekiem un Jelgavas novadu,
bet arī par savu personīgo pieredzi
tālajā Šveicē vairāku gadu garumā.
Ieeja pasākumā – bez maksas.

Rīko pasākumu
represētajiem
25. martā notiks tradicionālais pasākums Līvbērzes pagasta un Dobeles
novada represētajām
personām – atmiņu pēcpusdiena «Sāpe, es tevi
pieminu» Kārļa Ulmaņa
piemiņas muzejā «Pikšas».
Šīm personām tiks izsūtīti
ielūgumi, bet, ja kāds to
nesaņems un vēlēsies apmeklēt pasākumu, lūgums
sazināties ar Līvbērzes
ar ābolu» ir par sešus gadus veca zēna atrast māju, gan par saimnieces un Gu- pagasta pārvaldi.
lība viņai vairs neļāva tikt galā vienai.
Mirdzas kundzes dzīves stāsts aizsākās 1918. gada 15. februārī Omskas
apgabalā, Krievijā. Vēlāk, kad Mirdzai
bija septiņi gadi, viņa kopā ar vecākiem
atgriezās Latvijā. 21 gada vecumā satika
savu nākamo dzīvesbiedru Kārli Kreicbergu un apprecējās. Sākoties Otrajam
pasaules karam, ģimene piedzīvoja

bēgļu gaitas. Pāris Kalnciemā nonāca
1945. gadā, kad Mirdzas vīram Kārlim
kā mežsargam pagastā tika piešķirta
māja «Plieņi». Kalnciemā pāris dzīvoja
daudzus gadus – Kārlis strādāja par mežsargu, bet Mirdza savu ikdienu pakārtoja
mājas darbiem un bērniem – meitai un
dēlam. Mirdzai ir divi mazdēli un viena
mazmeita, kā arī mazmazdēliņš.

Ūziņos atkal filmē – top «Puika ar ābolu»
Jelgavas novada Zaļenieku
pagasta Ūziņi arvien vairāk
pievilina kino ļaudis – janvārī tur savu īsfilmu filmēja
Jaunā Rīgas teātra aktrise
Elita Kļaviņa, kura šobrīd
studē Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās filmu
skolas maģistrantūrā.
«Darbs, ko esmu iecerējusi, ir bērna
subjektīvs skatījums, atmosfēras filma,
tāpēc biju jau gandrīz gatava atteikties no
savas idejas, ja neizdotos atrast pareizo
lokāciju,» stāsta E.Kļaviņa. Tomēr kino
kartotēkā viņai izdevies uziet piemērotu
māju Ūziņos. Tālākajos organizatoriskajos jautājumos un saziņā ar mājas
saimniekiem viņai palīdzēja Ūziņu bibliotēkas vadītāja Gunita Kulmane.
Filmēšana Ūziņos notika divas dienas – 17. un 18. janvārī. «Filma «Puika

pirmo saskari ar nāvi. Viņš par šo jautājumu iepriekš nekad nav domājis, bet,
kad atgriežas vectēva mājās, viņa pēkšņi
vairs nav – ir bēru vakars. Zēns atceras,
ka reiz viņam vectēvs lūdzis atnest ābolu,
bet viņš bijis aizņemts ar kaut ko citu,
atrunājies un nav to izdarījis. Pie bēru
galda dzirdot runas, ka vectēvs nekur
nav aizgājis un ir tepat līdzās, puika
naktī, kamēr mamma guļ, pieceļas un
vectēva jakas kabatā ieliek ābolu. No rīta
tā tur vairs nav, bet tā vietā ir konfekte,»
režisore atklāj filmas ieceri. Saskaņā ar
sižetu darbība notiek vakarā un naktī,
tāpēc arī filmēšana notika pēcpusdienās,
vakaros un naktīs. «Pie mums jau nav kā
Amerikā – tur var radīt nepieciešamos
apstākļus, lai nakts ainu varētu filmēt
arī dienā. Bezbudžeta projektos ko tādu
izdarīt ir neiespējami, tāpēc man ir ļoti
liels gandarījums gan par to, ka izdevās

nitas pretimnākšanu. Jau ieraugot māju
kartotēkā, sapratu, ka tā ir īstā un ka
man uzsmaidījusi liela veiksme,» stāsta
E.Kļaviņa. Viņa piebilst, ka pierunājusi
filmā piedalīties arī mājas saimnieci
Ligitu Lauri, lai gan tas sākumā nebija
plānots. Galveno lomu atveidoja sešus
gadus vecs zēns no Cēsīm.
Sākotnēji bija plānots, ka filma «Puika ar ābolu» būs 15 minūtes gara, bet
šobrīd autore ir pārdomās, vai neattīstīt
šo stāstu un neveidot garāku filmu, kas
vienlaikus būtu arī viņas diplomdarbs.
Tagad materiāls ir safilmēts un notiek
melnais darbs – filma varētu būt pabeigta
pavasarī. E.Kļaviņa pieļauj, ka ar jau
gatavu filmu varētu atkal paviesoties
Ūziņos, ļaujot to noskatīties vietējiem
iedzīvotājiem un citiem interesentiem.
Jāpiebilst, ka 2015. gadā Ūziņos tika
filmēts LTV seriāls «Saplēstā krūze».

Pasākums sāksies Dobelē, pie piemiņas akmens, no kurienes Dobeles
represētie ar autobusu tiks aizvesti
līdz «Pikšām». Tur pievienosies
arī Līvbērzes pagasta represētie.
Pasākums ir pie klātiem galdiem,
ar uzrunām un koncertprogrammu,
ko sarūpējuši pašdarbības kolektīvi.
Kad šī tradīcija tika iedibināta,
Līvbērzes pagastā dzīvoja 28 politiski represētas personas, bet šobrīd
pagastā ir 12 represētas personas.
«Ielūgumi tiks izsūtīti visiem, tomēr
ne visi atsaucas un piedalās šajā
pasākumā. Ja kāda represētā persona ielūgumu nesaņems, lūgums
sazināties ar pagasta pārvaldi pa tālruni 26552569 vai 63072441,» aicina
Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāja
Ruta Medne.

8 2018. gada marts

NOTIKUMI

Koris ar savu identitāti
«Šis ir ļoti savdabīgs koris.
Viena no īpašajām atšķirības zīmēm ir tā, ka koris
gadu gaitā un arī šobrīd
apvieno daudz radinieku
– tajā dzied mammas, tēti,
bērni, vedeklas, znoti, vecmāmiņas, vectētiņi… Koris
ir kā viena liela ģimene.
Tāpat no citiem tas atšķiras
ar netradicionālo repertuāru,» jubilāru – Kalnciema
jaukto krievu kori –, kas
šogad svin 30 gadus, raksturo Kalnciema kultūras
nama vadītāja Dace Dalgā.
24. martā pulksten 16 koris
ielūdz uz jubilejas koncertu
Kalnciema kultūras namā.

līdz pat šai dienai. Tas, manuprāt, ir
apsveicami. Nenoliegšu, šobrīd ir grūti
piesaistīt jauniešus, jo Kalnciemā to
vienkārši nav daudz. Daļa cilvēku
devušies dzīvot citur, izbraukuši uz
ārzemēm, taču tie, kas mēs esam, turamies. Mūs kopā satur mīlestība pret
dziesmu,» spriež diriģents.
Viņš atklāj, ka sākotnēji iecere
bija dibināt krievu sieviešu kori, taču
uz pirmo mēģinājumu bija ieradies
viens kungs – Staņislavs Tepļukovs,
kurš nu jau ir viņsaulē. «Viņš atnāca
un jautāja, vai drīkst nākt pie mums
dziedāt. Prom nedzinām – tas taču
lieliski, ja cilvēkam ir vēlme dziedāt!
Tā tapa krievu jautais koris,» atceras
diriģents, piebilstot, ka šobrīd korī
dzied A.Tepļukova mazdēls Aleksandrs. «Mūsu koris vispār ir īpašs
Kalnciema jauktais krievu koris ar to, ka tajā dzied daudz radinieku.
ir vienīgais mazākumtautību koris Ilgus gadus korī dzied kalnciemniece
Zemgalē, un tas šogad atzīmē pastāvē- Tatjana Isajeva un viņas meitas Jevgešanas 30. gadadienu. Jāteic, ka šis gads ņija un Aleksandra. Var teikt, ka meikorim īpašs ne tikai ar kora svētkiem: tenes korī uzaugušas, un interesanti,
ka viena no māsām
nozīmīga dzīves
– Aleksandra Ustjubileja – 65
18. martā pulksten 12
jaņivska – šobrīd ir
gadi – ir arī kora
bijušie Kalnciema jauktā
mūsu koncertmeistaizveidotājam un
krievu kora dalībnieki
re. Izaudzinājām paši
vienīgajam diriģentam Josifam gaidīti Kalnciema kultūras savu koncertmeistanamā uz kopdziesmas
ri!» lepns ir J.Cisers,
Ciseram.
piebilstot, ka korī
apgūšanu jubilejas
Diriģents
dzied arī mamma un
pirms jubilejas
pasākumam.
divi dēli, vecmamma
koncerta atzīst,
ka zināms satraukums ir gan viņam un mazmeita… Koris šobrīd apvieno
pašam, gan arī kora dalībniekiem, tā- vairāk nekā 20 dziedātāju, un vidējais
pat jubileja raisa pārdomas – 30 gadi ir dziedātāju vecums ap 40 gadiem.
daudz vai maz? «Ja tā padomā – koris Jaunākajam dalībniekam ir 18 gadi,
ir izveidots pagājušajā gadsimtā, citā vecākajam – pāri 70. «Šobrīd man
laikā, un mazā pagastā spējis pastāvēt korī ir četri veterāni, kuri ar kori kopā

Pasākumi
Elejā

 13. martā pulksten 12 – muzikāla izrāde pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem «Burunduka TV šovs». Režisors – Armands
Ekštets. Ieeja – 1 € (saieta namā).
 13. martā pulksten 18 – dekupāžas nodarbība Lieldienu
tematikā. Pieteikties pa tālruni 28354093 (Eva) (saieta namā).

Glūdā

 Martā – Signes Kukares personālizstāde (Nākotnes k/n).
 Martā – izstāde «Saulriets uz ezera»: Tatjanas Martinovičas
gleznas, izšūtas krustdūriena tehnikā (Nākotnes k/n).
 Martā – izstāde «Sievietes joko» (saieta namā).
 14. martā pulksten 15.30 – radošā darbnīca «Slīpo valnīšu
adīšana». Vada Lilita Cine (saieta namā).
 24. martā pulksten 18 – koncerts deju kolektīvu sadancis «Ak
pavasar, ak pavasar…». Piedalās kolektīvi no Rīgas, Lielauces un
Jelgavas novada (Nākotnes k/n).
 28. martā pulksten 15.30 – radošā darbnīca «Mani interesē
un saista...» (saieta namā).

Jaunsvirlaukā

 Martā – mākslinieka un novadnieka Valērija Dičkovska (dzimis
Salgales pagastā) gleznu izstāde, veltīta Latvijas simtgadei, «Savāda gaisma». Ieeja – bez maksas (IKSC «Līdumi»).
 9. martā pulksten 13 – tikšanās ar Guntaru Raču. Grāmatas
«365» atvēršanas turnejas pasākums «Kad sirds ar sirdi sarunājas…». Dziesmas un dzejas lasījumi. Piedalās G.Račs, Uģis Tirzītis,
Andris Alviķis un draugi. Ieeja – 2 €; skolēniem – bez maksas
(IKSC «Līdumi»).
 15. un 22. martā pulksten 18 – radošā darbnīca bērniem «Zelta rociņas» (pērļošana). Pieteikties pa tālruni 26955286 (Jeļena
Ankudoviča). Ieeja – bez maksas («Jaunlīdumos»).
 19. martā pulksten 18 – seminārs «Veselība bez zālēm». Nodarbību vadīs dziedniece Daiga Brila. Pieteikties pa tālruni 26955286
(Jeļena Ankudoviča). Ieeja – bez maksas («Jaunlīdumos»).
 24. martā pulksten 14.30 – Baltinavas amatierteātra viesizrāde:
«Latgola LV», 2. daļa «Kāzu gada jubileja». Režisore, dramaturģe
– Danskovīte (Anita Ločmele). Ieeja – 2 € (IKSC «Līdumi»).
 26. martā pulksten 17 – seminārs praktikums «Telpaugu audzēšana, kopšana un izvēle». Nodarbību vadīs daiļdārzniece Antra
Bērziņa. Pieteikties pa tālruni 26955286 (Jeļena Ankudoviča).
Ieeja – bez maksas («Jaunlīdumos»).
 29. martā pulksten 18 – seminārs «Ģimene šodienas sabiedrības kontekstā». Semināru vadīs psiholoģe Daina Reinfelde.
Pieteikties pa tālruni 26955286 (Jeļena Ankudoviča). Ieeja – bez
maksas («Jaunlīdumi»).
 Līdz 2. aprīlim – izstāde projekts «Mans tautastērps». Fotogrāfes
Ilzes Strēles, dzejnieces Daces Sadakas, rokdarbnieces Gitas
Zaumanes un vismaz astoņdesmit Latvijas sieviešu kopdarbs.
Ieeja – bez maksas (IKSC «Līdumi» un Staļģenes muižas telpās).

Kalnciemā

 18. martā pulksten 12 – bijušie Kalnciema jauktā krievu kora
dalībnieki gaidīti uz kopdziesmas apgūšanu jubilejas pasākumam
(Kalnciema k/n).
 22. martā pulksten 17.30 – izbraukums uz Krievu Drāmas
teātra izrādi «Skrandaiņi un augstmaņi». Interesēties k/n.
 24. martā pulksten 16 – diriģenta Josifa Cisera dzīves jubilejas
«Jelgavas Novada Ziņas» Metiens – 10 000 eks.
Reģistrācijas apliecības Nr. 000703361
Izdevējs: Jelgavas novada pašvaldība
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001
Tālrunis 63024934, fakss 63022235
e-pasts: zinas@jelgavasnovads.lv
Iespiests: SIA «Poligrāfijas grupa MŪKUSALA»
Iznākšanas datums: 06.03.2018.

FOTO: 24.
martā pulksten 16 Kalnciema kultūras
namā uz 30
gadu jubilejas koncertu
ielūdz Kalnciema jauktais
krievu koris
un diriģents
Josifs Cisers.
Jāpiebilst, ka
arī diriģents
šogad svin nozīmīgu dzīves
jubileju.
Foto: no Kalnciema kultūras nama
arhīva
ir no pirmsākumiem. Lai viņiem stipra
veselība!» papildina diriģents.
Lai gan nosaukums vēsta, ka šis ir
krievu koris, diriģents uzsver: «Jūs
nedomājiet, ka mēs dziedam tikai krieviski! Mēs dziedam arī latviešu valodā,
taču galvenokārt mūsu repertuārā ir
krievu, ukraiņu autoru dziesmas un
krievu tautas dziesmas. Un man šķiet,
ka tieši ar to arī esam interesanti – tā
ir mūsu identitāte, atšķirības zīme,»
spriež diriģents, kurš arī pats veido
dziesmu apdares.
J.Cisers atzīst, ka Kalnciema jauktais krievu koris viņam ir kā vēl viens
bērns. «Man ir divi kolosāli dēli, taču
arī Kalnciema jaukto krievu kori es
uzskatu par vienu no saviem bērniem.

Visādi mums pa šiem gadiem ir gājis,
taču vienmēr sev esmu apgalvojis:
bērnu pamest nevar. Cik varēšu, tik
strādāšu,» atzīst diriģents. Jāpiebilst,
ka viņš ir arī izveidojis un vada vienīgo
ebreju kori Baltijā – Rīgas Ebreju
kopienas kori «Šofar», kas ieradīšoties arī uz jubilejas koncertu apsveikt
Kalnciema jaukto krievu kori.
Runājot par jubilejas koncertu,
diriģents stāsta, ka tajā kora izpildījumā izskanēs dažādi skaņdarbi, kas
repertuārā bijuši šo 30 gadu laikā,
apliecinot kora daudzpusību. Ciemos
aicināts koris «Šofar», Kalnciema
vokālais ansamblis «Vega West».
Tāpat uz koncertu lūgti bijušie kora
dalībnieki, lai vienotos kopīgā dzies-

un kora 30 gadu jubilejas koncerts (Kalnciema k/n).
 2. aprīlī pulksten 17 – pašdarbības kolektīvu koncerts «Lieldienu
prieki» (Kalnciema k/n).
 28. aprīlī pulksten 8 – pavasara atklāšanas ekskursija uz Šauļiem.
Līdz 25. martam k/n notiek vietu rezervēšana un iepazīšanās ar
maršrutu. Vietu skaits – ierobežots.
 Martā – Staņislava Matusa mākslas darbu izstāde (Kalnciema
bibliotēkā).

Lielplatonē

 8. martā pulksten 19 – Lailas Ilzes Purmalietes un Jāņa Paukštello koncertuzvedums «Laimes formula». Ieeja – bez maksas
(Lielplatones t/n).
 15. martā pulksten 16 – Gaidas Geršebekas fotoizstādes «Lielplatones debesis» atklāšana (Lielplatones bibliotēkā).
 23. martā pulksten 18 – pasākums «Lielplatones bibliotēkai – 95»
(Lielplatones bibliotēkā).

Līvbērzē

 8. martā – apsveikums no bibliotēkas vadītājas lasītājiem: izstāde
«Mani puķu vārdi» (Velgas Petņičenko nepublicētie dzejoļi).
 Līdz 17. martam – Mudītes Martinovas personālizstāde (Līvbērzes k/n).
 17. martā pulksten 13 – senioru koru draudzības koncerts «Ceļā
uz Dziesmu svētkiem...». Koncertā piedalīsies: Lielvārdes k/n jauktais koris «Kamene», Talsu t/n jauktais koris «Atbalss» un vīru koris,
Tukuma k/n jauktais koris, Jelgavas novada senioru jauktais koris
«Gaisma». Ieeja – bez maksas (Līvbērzes k/n).
 Līdz 18. martam – tematiska izstāde no cikla «Mūsu mākslinieki»:
spilgta aktrise uz teātra skatuves un kino – Olga Dreģe (Līvbērzes
bibliotēkā).

Platonē

 Līdz 3. aprīlim – Jelgavas mākslinieka gleznotāja Ulda Rogas
pasteļu izstāde. Ieeja – bez maksas (Lielvircavas k/n).
 10. martā pulksten 18 – latviešu spēlfilma «Nameja gredzens»,
režisors A.Grauba. Ieeja – 3 € (Lielvircavas k/n).
 13. martā pulksten 14 – Liepājas Leļļu teātra izrāde «Bruno
mācās skaitīt», režisore D.Skadiņa. Ieeja – 0,50 € (Lielvircavas k/n).
 17. martā pulksten 15 – tradicionālais līnijdeju kolektīvu koncerts sadancis «Pavasara ritmi». Dalībniekus aicinām pieteikties pa
tālruni 26237772 (Anita) vai 26547117 (Rasma) līdz 10. martam
(Lielvircavas k/n).
 24. martā pulksten 14 – Jelgavas novada senioru sadraudzības
pasākums «Mēs tikāmies martā». Pieteikties pie sava pagasta senioru koordinatora līdz 20. martam. Sīkāka informācija pa tālruni
26547117 (Lielvircavas k/n).
 Līdz 1. aprīlim – Zemgales NVO projektu programmas «Latviešu
un mazākumtautību tradīciju izzināšana un sabiedrības saliedēšana
radošā procesā» ietvaros – bērnu zīmējumu konkursa «Mana Latvija»
ceļojošā Jelgavas novada un Ozolnieku novada izstāde. Ieeja – bez
maksas (Lielvircavas k/n).
 Platones mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi aicina pievienoties dalībniekus! Lietišķās mākslas pulciņa nodarbības – trešdienās
no pulksten 17.30. Pirmsskolas vecuma bērnu tautisko deju kolektīva nodarbības – trešdienās no pulksten 18. Jaunākā vecuma bērnu
vokālā ansambļa «Ķipari» nodarbības – pirmdienās pulksten 18.
Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 26547117.
 Aicināti pieteikties seniori, kuri vēlas piedalīties peldēšanas
nodarbībās Jelgavā trešdienās no pulksten 10. Pieteikšanās pa
tālruni 26547117 (Rasma).

Sesavā

 9. martā no pulksten 21 līdz 2 – Sieviešu dienas ballīte, spēlēs
Džūkstes Juris. Ieeja – 4 € (Sesavas t/n).

mā. 18. martā pulksten 12 Kalnciema
kultūras namā paredzēts mēģinājums
bijušajiem koristiem.
Jubilejas reizē diriģents saviem
dziedātājiem vēl veselību un labklājību. «Tāpat savējiem vēlu saglabāt
to mundrumu, ar kādu viņi nesavtīgi
ziedo savu laiku un nāk uz mēģinājumiem, sniedzot enerģiju arī man,»
saka diriģents, kolektīvam aicinot
pievienoties arī jaunus dalībniekus.
«Nav svarīgi, kāds dziedātājs līdz šim
esi bijis, galvenais ir vēlme dziedāt –
pārējo var iemācīties,» pārliecināts
J.Cisers. Kalnciema krievu jauktā
kora mēģinājumi notiek svētdienās
no pulksten 11 līdz 14 Kalnciema
kultūras namā.

 10. martā pulksten 11 – nodarbība Lieldienu kartīšu darināšanā (Bērvircavas t/n).
 17. martā pulksten 19 – Sieviešu dienai veltīts koncerts
«Visskaistākie vārdi». Koncertā piedalās Sesavas pagasta
pašdarbības kolektīvi un Lielplatones pagasta vīru vokālais
ansamblis «Tikai tev». Ieeja – labs noskaņojums (Bērvircavas
t/n).
 17. martā pulksten 21 – Retro ballīte. Pieteikties līdz 15.
martam pa tālruni 27234231 (Sandra), 29768725 (Rita).
Ieeja – 3 € (Bērvircavas t/n).
 22. martā pulksten 18 – radošā darbnīca «Darināsim interesantas Lieldienu olas» (Sesavas t/n).
 Līdz 26. martam – Kārļa Freiberga fotoizstāde (Sesavas t/n).
 Līdz 13. aprīlim – Staņislava Matusa gleznu izstāde «Pieskāriens». Izstādē apskatāmas jaunākās gleznas (Bērvircavas t/n).

Svētē

 Līdz 19. martam – Svētes pamatskolas rokdarbu pulciņa
filcēto darbu izstāde (Jēkabnieku k/n).

Valgundē, IKSC «Avoti»

 9. martā no pulksten 21 līdz 2 – Sieviešu dienas ballīte ar
Normundu Cielavu. Tērpu tematika – ziedi. Ieeja – 4 €.

Vilcē

 24. martā pulksten 19 – Baltinavas amatierteātra viesizrāde: «Latgola LV», 2. daļa «Kāzu gada jubileja». Režisore, dramaturģe – Danskovīte (Anita Ločmele). Ieeja – 2 € (Vilces t/n).
 Līdz 30. aprīlim – Vilces pamatskolas skolēnu gleznu izstāde
(Vilces bibliotēkā).

Vircavas tautas namā

 13. martā pulksten 15 – knipelēšanas studijas «Savija»
rokdarbu izstādes «Rakstu raksti mežģīnēs» atklāšana.
 18. martā pulksten 18 – kinofilma «Nameja gredzens».
Ieeja – 3 €.
 19. martā pulksten 14 – Goda teātris piedāvā izrādi 7.–12.
klašu skolēniem: Klāvs Knuts Sukurs «Čomiņi». Ieeja – 1 €.
 29. martā pulksten 18 – Lieldienu koncerts. Dejos TDA
«Lielupe». Ieeja – bez maksas.

Zaļeniekos

 8. martā pulksten 19 – literāri muzikāls pasākums: fotoizstādes «Izgaršo pasauli sajūtās un krāsās» atklāšana, tikšanās
ar autoru Kasparu Grasmani un viņa ģimeni, ielūkojoties
vecmāmiņas Irēnas Ščeglovas-Stīgas dzejas grāmatā «Dvēselītes ceļojums». Pasākumu kuplinās autores meita Solvita
Grasmane un mazmeita Sintija (Zaļenieku k/n).
 9. martā pulksten 19 – Krimūnu amatierteātra izrāde:
Ā.Alunāns «Pašu audzināts», režisore A.Riekstiņa. Ieeja – 1
€ (Zaļenieku k/n).
 10. martā pulksten 12 – novada vokālo ansambļu skate.
Ieeja – bez maksas (Zaļenieku k/n).
 15. martā pulksten 16 – Mazo pūcēnu skoliņas nodarbība
(Zaļenieku bibliotēkā).
 17. martā pulksten 14 – «Zaļenieki – Aspazijas bērnības
un jaunības zeme»: Latvijas simtgades pasākums. Tikšanās ar
rakstnieci un literatūrzinātnieci Gundegu Grīnumu, svinot Aspazijas dzimšanas dienu. Ieeja – bez maksas (Zaļenieku k/n).
 22. martā pulksten 11 – novada skolu koru skate. Ieeja –
bez maksas (Zaļenieku k/n).
 22. martā pulksten 11 – lasītāju klubiņa «Cilvēcīgs vārds»
tikšanās pasākumā «Dramaturgam Gunāram Priedem – 90»
(Zaļenieku bibliotēkā).
 24. martā pulksten 10 – Zemgales reģiona vokālo ansambļu 2. kārtas skate. Ieeja – bez maksas (Zaļenieku k/n).

