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Novada Ražas
svētki – jau
29. septembrī!
Jelgavas novada māj
ražotāji, lauku labumu
audzētāji un amatnieki
aicina uz tradicionāla
jiem Ražas svētkiem, kas
29. septembrī notiks pie
kafejnīcas «Zemnieka
cienasts». Dienas gaitā
būs produktu andele,
radošas darbnīcas bēr
niem, degustācijas un
savas preces slavēšana,
estrādē notiks brīvdabas
koncerti, taču atšķirībā
no citus gadus ierasta
jām Ražas svētku aktivi
tātēm šogad tiem pie
mitīs arī dienvidniecisks
azarts – svētku laikā gan
uzstāsies moldāvu ko
lektīvi, gan tirdziņā būs
pieejami autentiski sa
draudzības zemes ēdieni
un dzērieni.
Dalību Jelgavas novada Ražas
svētkos apstiprinājuši divi kolektīvi no Glodeni reģiona Moldovā,
kas ir Jelgavas novada sadraudzības pašvaldība. Deju kolektīvs
«Doruletz» un folkloristi «Hora
Prutului» sola izdejot moldāvu
degsmi, lai iekrāsotu Ražas svētku
tirgu ar karstasinīgu dzīvesprieku.
Ražas svētku atklāšanu Moldovas
sadraudzības zīmē pagodinās arī
Moldovas vēstnieks Latvijā, kas
novērtējis tieši Jelgavas novada
pašvaldības aktīvu līdzdarbošanos,
pēdējos gados uzņemot un aktīvi
iesaistoties pieredzes apmaiņas
delegāciju uzņemšanā Latvijā.
Ražas svētku tirgum pašlaik
reģistrējušies 35 tirgotāji, taču
pieteikšanās vēl nav noslēgusies.
Tāpēc ikviens, kam padevusies
sīpolu, bumbieru, ķiploku, pupu
raža, kam gardi kūpināti desu luņķi vai kraukšķīgi mazsālīti gurķīši
toverī, kam skābēti kāposti mucā
vai medumgardi saldumi, laipni
aicināts papildināt tirgus gaisotni.
Ražas svētku aktīvā rosīšanās
sāksies pulksten 10, bet turpināsies
līdz pat pulksten 16 ar papildinošām un izzinošām aktivitātēm gan
jauniešiem, gan bērniem. Norises
vieta koncerta cienītājiem estrādē
ļauj skatīties priekšnesumus, bet
bērniem iesaistīties savam vecumam atbilstošās nodarbēs – gatavot
no koka dēlīšiem putnu barotavas
ziemai, ķermeni apzīmēt ar hennu,
draiski brīvā dabā laist burbuļus,
apskatīt trušus mini zoodārzā vai
bez maksas vizināties ar poniju.
Šogad Ražas svētki noritēs jau
sesto gadu. Tos organizē Jelgavas
novada pašvaldība, aicinot atsaukties un iesaistīties ikvienu Jelgavas
novada mājražotāju, amatnieku,
dārzeņu vai augļu audzētāju un
pārstrādātāju. Pieteikties tirdziņam var līdz 25. septembrim,
vietnē https://goo.gl/forms/VdcR7rx8oTH9H5ZD2 aizpildot
pieteikšanās anketu. Papildu informāciju par pasākumu var uzzināt,
sazinoties ar pašvaldības Attīstības
nodaļas vadītāju Ilzi Matusu pa
e-pastu ilze.matusa@jelgavasnovads.lv vai tālruni 27234151.
JNZ

Izbūvē jaunu pašvaldības ceļu
Attīstot infrastruktūru
uzņēmējdarbības at
balstam, Jelgavas nova
da dome augusta sēdē
atbalstīja lēmumprojektu,
kas šoruden Līvbērzes
pagastā paredz izbūvēt
jaunu pašvaldības auto
ceļu Kūdras purvs–Mel
lene. Šobrīd ceļa izbūves
darbi jau sākušies.
Ceļa izbūve 574 metru garumā
norit AS «Latvijas valsts meži»
valdījumā nodotajā īpašumā «Mellene» Līvbērzes meža iecirkņa 172.
kvartālā. Ceļš sāksies no pašvaldības autoceļa Svētvaldes–SIA
«Laflora»–purvs un turpināsies
līdz īpašuma «Melnā oga» robežai.
Autoceļa izbūves izmaksas tiks
segtas no Jelgavas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, ņemot
aizņēmumu Valsts kasē 154 025
eiro apmērā.
Līvbērzes pagastā Kaigu purva
teritorijā darbojas divi uzņēmumi –
SIA «Laflora» un SIA «Arosa-R».
Abi ir ar strauju attīstības dinamiku.
SIA «Arosa-R» ir ģimenes uzņēmums, kas nodarbojas ar lielogu
krūmmelleņu un to stādu audzēšanu.
Uzņēmums dibināts 2001. gadā un
šobrīd ir viens no Latvijas lielākajiem melleņu audzētājiem. Savukārt
SIA «Laflora» ir viens no vērienīgākajiem kūdras ražotājiem Latvijā un
lielākajiem darba devējiem Jelgavas
novadā. Kaigu un Drabiņu kūdras
purvos izstrādātā kūdra tiek pārstrādāta ražošanas cehā «Laflora»,
ražojot kūdras produktus ar augstu
pievienoto vērtību, kas izmantojami
dārzkopībā. Gadā uzņēmums nodarbina 260–270 cilvēku.
Pirms diviem gadiem abi uzņēmumi vērsās pašvaldībā ar iesniegumu,
norādot, ka esošā ceļa infrastruktūra liedz pilnvērtīgi strādāt un
attīstīties.
«Traucējošais faktors ir piegulošais ceļš, kas ved uz uzņēmumiem.
Proti, piekļuve melleņu audzēšanas

uzņēmuma apsaimniekotajam
īpašumam «Melnā oga» iespējama, šķērsojot kūdras pārstrādes
uzņēmuma SIA «Laflora» īpašuma
teritoriju. No vasaras līdz rudenim, kad uz melleņu audzēšanas
uzņēmumu dodas ogotāji, norit
aktīva cilvēku plūsma. Neatkarīgi
no tā, vai cilvēki atstāj automašīnu
ceļa malā vai dodas uz uzņēmumu
kājām, viņiem nākas šķērsot SIA
«Laflora» teritoriju. Savukārt kūdras pārstrādes uzņēmuma teritorijā
notiek aktīvs un nepārtraukts ražošanas process, kas savas specifikas
dēļ rada nopietnu apdraudējumu
cilvēku un teritoriju šķērsojošā
transporta drošībai. Kaut vai tik
karstā vasarā kā šī – ikviena neuzmanīga rīcība varēja radīt draudus
ugunsdrošībai. Abi uzņēmumi līdz
šim snieguši būtisku ieguldījumu
pašvaldības budžetā. Lai sekmētu

Politiski represētie un nacionālās pretošanās
kustības dalībnieki saņems 100 eiro atbalstu
Politiski represētās perso
nas un nacionālās preto
šanās kustības dalībnieki
par godu Latvijas valsts
simtgadei saņems vienrei
zēju 100 eiro atbalstu. Tas
tiek piešķirts, ņemot vērā šo
personu, no kurām lielākā
daļa cietušas komunistiskā
režīma dēļ, likteni, turklāt
ar katru gadu šīs kategori
jas iedzīvotāju skaits sama
zinās, daudziem pasliktinās
veselība, informē Labklājī
bas ministrija.
Minētā atbalsta piešķiršanu nosaka
Ministru kabineta rīkojums «Par vienreizēja atbalsta piešķiršanu politiski
represētajām personām un nacionālās
pretošanās kustības dalībniekiem», kas
28. augustā pieņemts valdības sēdē.
Atbalsts pienāksies tām politiski
represētajām personām un nacionālās
pretošanās kustības dalībniekiem, kuriem statuss ir piešķirts un Iedzīvotāju
reģistrā aktīvs līdz 2018. gada 30. septembrim un kuru dzīvesvietas adrese ir

deklarēta vai reģistrēta Latvijā. Atbalstu
piešķirs un izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), kas to
varētu sākt novembrī, un tas tiks izmaksāts ne vēlāk kā līdz 31. decembrim.
Atbalsta saņēmējiem, kas ir vecuma
vai invaliditātes pensijas saņēmēji,
atbalstu izmaksās vienlaicīgi ar pensiju,
un šīm personām atbalsta saņemšanai
nebūs jāiesniedz iesniegums. Savukārt
cilvēkiem, kuri nesaņem pensiju, VSAA
uz šo personu deklarēto vai reģistrēto
dzīvesvietas adresi nosūtīs paziņojumu
par atbalsta pieprasīšanas kārtību.
Ņemot vērā, ka atbalsta saņēmēji ir
tiešā vai netiešā veidā cietuši no totalitāriem režīmiem, atbalsts ir pielīdzināms
kompensācijai par radītajiem zaudējumiem, līdz ar to tas netiek ietverts gada
apliekamajā ienākumā un netiek aplikts
ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tāpat
rīkojums paredz ieteikt pašvaldībām
atbalsta saņēmējiem izmaksāto atbalstu neņemt vērā, novērtējot klienta
materiālos resursus, pieprasot sociālo
palīdzību.
JNZ

to saimniecisko darbību, domes
deputāti atbalstīja lēmumprojektu
izbūvēt infrastruktūras objektu –
apvedceļu, izmantojot teritorijai
piegulošās zemes vienības, kas
atrodas AS «Latvijas valsts meži»
valdījumā. Jaunais ceļš nodrošinās
organizētu un drošu autotransporta kustību uz abiem uzņēmumiem
un lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvo sabiedrību «Baltijas
ogu kompānija», kā arī atvieglos
meža kopšanu un apsaimniekošanu,» skaidro Jelgavas novada
pašvaldības izpilddirektore Līga
Lonerte.
Jaunā ceļa izbūve sākās šomēnes,
un noslēgtais līgums ar ceļu būvniecības uzņēmumu SIA «Kulk» darbus
paredz pabeigt līdz gada beigām. Tas
būs grants seguma ceļš, bet papildus
jaunā ceļa izbūvēšanai firma veiks
darbus arī uz esošā asfalta ceļa, kas

ved līdz uzņēmumam SIA «Laflora». Proti, pie kūdras pārstrādes
uzņēmuma veidojas smago automašīnu rinda pašvaldības autoceļa
Svētvaldes–SIA «Laflora»–purvs
malā. Lai smagās automašīnas
netraucētu pārējo automašīnu satiksmei, paredzēts izbūvēt 80 metrus
garu paplašinājumu gar pašvaldības
autoceļu. Tāpat, ņemot vērā AS
«Latvijas valsts meži» norādes, tiks
izbūvētas divas nobrauktuves, kas
nodrošinās optimālus apstākļus
meža apsaimniekošanai un sagatavoto materiālu izvešanai.
Kopējās projekta izmaksas ir
215 552 eiro. Aizņēmuma summas
apjoms – 154 025 eiro, savukārt
61 527 eiro pašvaldība ieguldīs no
piešķirtās ikgadējās mērķdotācijas
autoceļu uzturēšanai.
JNZ

Paziņojums par Jelgavas novada teritorijas
plānojuma 2018.–2033. gadam redakcijas (1.0)
un teritorijas plānojuma stratēģiskās ietekmes
uz vidi novērtējuma projekta redakcijas
nodošanu publiskajai apspriešanai
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 2018. gada 22. augusta sēdes
lēmumu (prot. Nr.11, 14.§) «Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma
sagatavotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai», Jelgavas novada teritorijas plānojuma redakcija
(1.0) un teritorijas plānojuma stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma
projekts tiek nodots publiskajai apspriešanai.

Apspriedes termiņš – no 12.09.2018. līdz 10.10.2018.
Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:
• 20. septembrī pulksten 18 – Glūdas pagastā, Nākotnes kultūras namā;
• 25. septembrī pulksten 18 – Valgundes pagastā, IKSC «Avoti»;
• 26. septembrī pulksten 18 – Pasta ielā 37, Jelgavā, Jelgavas novada
pašvaldības administratīvās ēkas Lielajā zālē.
Priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto teritorijas plānojumu un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma projektu var iesniegt līdz 10.10.2018.
Jelgavas novada pašvaldībā (Pasta iela 37, Jelgava), visās 13 novada pagasta pārvaldēs darba laikā, kā arī elektroniski, sūtot pa e-pastu dome@
jelgavasnovads.lv.
Ar teritorijas plānojumu un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma
projektu redakciju materiāliem var iepazīties portālā «ĢeoLatvija» https://www.geolatvija.lv vai Jelgavas novada mājaslapā https://www.
jelgavasnovads.lv, sadaļā «Pašvaldība», «Publiskie dokumenti», «Jauna
Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrāde», kā arī izdrukas veidā
apskatīt Jelgavas novada pašvaldībā (pagasta pārvaldēs) darba dienās
pašvaldības darba laikā.
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Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 6. oktobrī,
13. Saeimas vēlēšanu dienā, būs

no pulksten 7 līdz 20.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pirms vēlēšanu dienas
Pirmdien, 1. oktobrī – no pulksten 17 līdz 20
Otrdien, 2. oktobrī – no pulksten 8 līdz 11
Trešdien, 3. oktobrī – no pulksten 17 līdz 20

Ceturtdien, 4. oktobrī – no pulksten 9 līdz 12
Piektdien, 5. oktobrī – no pulksten 10 līdz 16

13. Saeimas vēlēšanas –
jau 6. oktobrī!
CVK uzziņu tālrunis par
vēlēšanām – 67049999.

Sestdien, 6. oktobrī, no
pulksten 7 līdz 20 notiks 13.
Saeimas vēlēšanas, un tajās
tiesības piedalīties ir visiem
Latvijas pilsoņiem, kuri
vēlēšanu dienā sasnieguši
18 gadu vecumu. Saeimas
vēlēšanās vēlētāji drīkst bal
sot jebkurā vēlēšanu iecirknī
Latvijā vai ārvalstīs, un par
dalību vēlēšanās vēlētājam
pasē vai vēlētāja apliecībā
izdara īpašu atzīmi – spie
dogu. Šajās vēlēšanās ir
iesniegti 16 politisko partiju
un to apvienību saraksti.
Kā uzsver Jelgavas novada
Vēlēšanu komisijas priekš
sēdētāja Inita Freiberga,
mūsu novadā būs atvērti 16
vēlēšanu iecirkņi.
«26. septembrī Jelgavas novadā
ieradīsies Centrālās vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs Arnis Cimdars, lai īsi
pirms vēlēšanām visu vēlēšanu iecirkņu
komisiju locekļus instruētu par būtiskākajām procesa niansēm un pārrunātu
aktuālākos jautājumus. Pēdējos mēnešus gatavošanās vēlēšanām notiek pilnā
sparā, un var teikt, ka darbam vēlēšanu
dienā esam gatavi,» atzīst I.Freiberga.
Novadā visu iecirkņu komisijas sastāvs ir
nokomplektēts – katrā iecirknī atbilstoši
likumam strādās 5–7 cilvēki. Kopumā izveidoti 16 iecirkņi, un tie visi ir pieejami
arī balsotājiem ar kustību traucējumiem.
Jau 1. oktobrī visi vēlēšanu iecirkņi
būs atvērti, un tajos vēlētāji noteiktas
stundas dienā varēs iepazīties ar iesniegtajiem kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, balsošanas kārtību
un iesniegt pieteikumu balsošanai
vēlētāja atrašanās vietā.

Tikai ar personas apliecību
nobalsot nevarēs – jāizņem
vēlētāja apliecība

Kaut arī mūsu valstī kā personu
apliecinošs dokuments tiek lietota pase
vai Latvijas pilsoņa personas apliecība
(eID), būtiskākais, kas jāņem vērā
balsotājiem, ir tas, ka tikai ar eID šoreiz
nobalsot nebūs iespējams. Saeimas
vēlēšanās netiek lietoti iepriekš izveidoti
vēlētāju saraksti, tāpēc vēlētājs drīkst
balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī, bet, lai
nebūtu iespēja to izdarīt vairākkārt, vēlētāja pasē iespiež spiedogu par dalību vēlēšanās. Taču personas apliecībā iespiest
spiedogu nav iespējams, tieši tāpēc tikai
ar personas apliecību nobalsot nevarēs.
Ko darīt vēlētājiem, kuri ikdienā kā
personu apliecinošu dokumentu izmanto tikai eID un derīgas pases nav? «Šādā
gadījumā vēlētājam no 24. septembra
līdz 5. oktobrim jādodas uz to Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP)
teritoriālo nodaļu, kur izsniegta personas apliecība, un tur jāizņem vēlētāja
apliecība. Vēlētāja apliecību personai
izsniegs bez maksas. Pēc tam jau balsotājs uz vēlēšanām varēs doties, ņemot
līdzi eID un viņam izsniegto vēlētāja
apliecību, kas dos tiesības piedalīties
vēlēšanās. Vēlēšanu iecirknī persona
uzrādīs abus dokumentus, vēlētāju
apliecībā tiks iespiests spiedogs, un tā
atpakaļ balsotājam netiks atdota, bet
kā apliecinājums par balsošanu paliks
vēlēšanu iecirknī,» skaidro I.Freiberga.
Cik vēlētājiem Jelgavas novadā šāda
vēlētāja apliecība varētu būt nepieciešama, diemžēl nav zināms, jo PMLP šādus
datus nesniedz.
Savukārt tiem, kuri balsot dosies ar
derīgu Latvijas Republikas pilsoņa pasi,
papildus nekas nav jādara.

Novadā nodot balsi
glabāšanā varēs
tikai Elejas iecirknī

Arī šajās vēlēšanās balsotājiem būs
iespēja savu balsi nodot glabāšanā jeb,
vienkārši sakot, nobalsot iepriekš, ja 6.
oktobrī kaut kādu iemeslu dēļ to neva-

rēs izdarīt. Nobalsot iepriekš varēs trīs
dienas pirms vēlēšanām dažas stundas
dienā. Šāda iespēja būs trešdien, 3.
oktobrī, no pulksten 17 līdz 20, ceturtdien, 4. oktobrī, no pulksten 9 līdz 12
un piektdien, 5. oktobrī, no pulksten 10
līdz 16. Taču būtiski atcerēties, ka Jelgavas novadā to varēs izdarīt tikai vienā
iecirknī – vēlēšanu iecirknī Nr.465 Elejā.
Kā to paredz likums, vēlēšanu iecirkņi, kuros varēs nodot balsi glabāšanā,
izveidoti pašvaldībās, kur ir vismaz 7500
balsstiesīgo. Pašvaldībās, kur balsstiesīgo
skaits ir lielāks par 20 000, šādi iecirkņi
iekārtojami ar aprēķinu, lai uz 20 000
balsstiesīgo būtu viens iecirknis. «Līdz
ar to Jelgavas novadā mums bija jāizveido tikai viens iecirknis, kurā varēs
nodot balsi glabāšanā. Izvērtējot visus
variantus, komisija pieņēma lēmumu,
ka tas būs Elejas vēlēšanu iecirknis.
Balsotājiem, kuriem pirms vēlēšanām
doties uz Eleju ir ģeogrāfiski neizdevīgi,
kā alternatīvu varam ieteikt balsi nodot
glabāšanā Jelgavā, kur šāds iecirknis
būs ierīkots Jelgavas kultūras namā,»
skaidro I.Freiberga.

Kā pieteikt
balsošanu mājās?

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ
6. oktobrī nevarēs ierasties vēlēšanu
iecirknī, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji var balsot

savā atrašanās vietā. Balsošana vēlētāja
atrašanās vietā ir jāpiesaka no 1. līdz 6.
oktobra pulksten 12 vēlētāja atrašanās
vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī. «Tiklīdz 1. oktobrī darbu sāks vēlēšanu iecirkņi, tā būs iespēja pieteikt balsošanu
savā atrašanās vietā. Pēc pieredzes varu
teikt, ka mums nekad nav bijis problēmu apkalpot visus balsotājus, kuri
vēlas nobalsot savā atrašanās vietā. Arī
tad, ja kāds ar šādu lūgumu pie mums
vēršas pēc noteiktā laika – 6. oktobra
pulksten 12 –, vienmēr esam raduši
iespēju ļaut šim cilvēkam nobalsot,»
uzsver I.Freiberga.
Lai pieteiktu balsošanu savā atrašanās vietā, vēlēšanu iecirknī ir jānogādā
iesniegums, kurā jānorāda vārds, uzvārds; personas kods; iemesls, kādēļ
nepieciešama balsošana atrašanās vietā;
precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu
komisijai. Tāpat ieteicams norādīt ēkas
ārdurvju kodu, ja tāds ir, un tālruņa numuru, lai vēlēšanu komisija ar vēlētāju
varētu sazināties problēmsituācijās.
Iesniegumu vēlēšanu iecirknī drīkst
nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona – rads, draugs, pastnieks, sociālās
aprūpes darbinieks vai kaimiņš. Vēlētāja
uzticības persona iesniegumu ar vēlētāja
lūgumu organizēt balsošanu mājās var
uzrakstīt arī iecirknī. Šādā gadījumā gan
iesniegumā papildus jānorāda arī vēlētāja uzticības personas vārds un uzvārds.

Balsošanas kārtība vēlēšanu iecirknī

1. Ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda derīga Latvijas pilsoņa pase. Vēlētājiem, kuriem ir
tikai Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID), – personas apliecība kopā ar vēlētāja apliecību.
2. Pēc tam jādodas pie reģistrācijas galda, kur vēlēšanu iecirkņa komisijas darbinieks:
– ierakstīs vēlētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu balsotāju sarakstā;
– iespiedīs spiedogu pasē (vai vēlētāja apliecībā) par dalību 13. Saeimas vēlēšanās;
– izsniegs balsošanas dokumentus – vienu vēlēšanu aploksni un komplektu ar vēlēšanu zīmēm.
Vēlētājam, kurš balso ar vēlētāja apliecību, tā jāatdod iecirkņa komisijas darbiniekam.
3. Par vēlēšanu zīmju un vēlēšanu aploksnes saņemšanu jāparakstās balsotāju sarakstā.
4. Saņemot balsošanas materiālus, jāpārliecinās, ka:
– izsniegtas visas vēlēšanu apgabalā reģistrēto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes;
– uz vēlēšanu aploksnes ir attiecīgā vēlēšanu iecirkņa zīmogs.
5. Balsojot jāievēro balsošanas aizklātums, tāpēc vēlēšanu zīme jāizvēlas un jāaizpilda
vēlēšanu kabīnē vai nodalījumā.
6. Lai nobalsotu, no visām vēlēšanu zīmēm jāizvēlas viena – ar to kandidātu sarakstu, par
kuru vēlas balsot.
7. Vēlēšanu zīmi var atstāt negrozītu vai tajā var izdarīt šādas atzīmes:
– ar + atzīmēt tos kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs īpaši atbalsta;
– izsvītrot to kandidātu vārdu un uzvārdu, kuru ievēlēšanu vēlētājs neatbalsta.
8. Pēc tam vēlēšanu zīme jāievieto aploksnē, aploksne jāaizlīmē un jāiemet vēlēšanu kastē.
9. Neizmantotās vēlēšanu zīmes ieteicams atstāt vēlēšanu iecirknī tam paredzētajā vietā.

Vēlēšanu iecirkņi Jelgavas novadā
Iecirkņa
numurs

Iecirkņa nosaukums

464.

KALNCIEMA KULTŪRAS NAMS

465.

ELEJAS SAIETA NAMS

466.

GLŪDAS PAGASTA PĀRVALDE

467.

DIENAS CENTRS «ZEMGALE»

468.
469.
470.
471.
474.
475.
478.
479.
480.
481.
482.
483.

Iecirkņa adrese
Jelgavas iela 15, Kalnciems, Kalnciema
pagasts, Jelgavas novads
Lietuvas iela 42, Eleja, Elejas pagasts,
Jelgavas novads
Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts,
Jelgavas novads
Upes iela 10, Zemgale, Glūdas pagasts,
Jelgavas novads

Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas
pagasts, Jelgavas novads
Liepu iela 8, Mežciems, Jaunsvirlaukas
ADMINISTRATĪVĀ ĒKA
pagasts, Jelgavas novads
Alejas iela 7, Lielplatone, Lielplatones
LIELPLATONES MUIŽA
pagasts, Jelgavas novads
Jelgavas iela 4b, Līvbērze, Līvbērzes
AKTIVITĀŠU CENTRS «LĪVBĒRZE»
pagasts, Jelgavas novads
Atspulgu iela 4, Platone, Platones pagasts,
PLATONES PAGASTA PĀRVALDE
Jelgavas novads
Skolas iela 1, Sesava, Sesavas pagasts,
SESAVAS TAUTAS NAMS
Jelgavas novads
Dzirnavu iela 1, Svēte, Svētes pagasts,
SVĒTES PAGASTA PĀRVALDE
Jelgavas novads
INFORMĀCIJAS, KULTŪRAS UN SPOR- Saules iela 2, Valgunde, Valgundes paTA CENTRS «AVOTI»
gasts, Jelgavas novads
Rīgas iela 20, Tīreļi, Valgundes pagasts,
ĀRSTA MĀJA
Jelgavas novads
Tautas nama iela 4, Vilce, Vilces pagasts,
VILCES TAUTAS NAMS
Jelgavas novads
Jelgavas iela 4, Vircava, Vircavas pagasts,
VIRCAVAS PAGASTA PĀRVALDE
Jelgavas novads
Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts,
ZAĻENIEKU KULTŪRAS NAMS
Jelgavas novads
IKSC «LĪDUMI»

ZIŅAS
Novadā būs izvietoti konteineri lielgabarīta
sadzīves atkritumu izvešanai bez maksas
Lai izvairītos no apkārtējās vides piesārņošanas, lielgabarīta atkritumu konteineri
divas reizes gadā tiek novietoti Jelgavas novada ciemu centros vai citās ar pašvaldību
saskaņotās vietās. Konteineros iedzīvotāji var atstāt tos sadzīves atkritumus, kas izmēra dēļ parastajos konteineros neietilpst, piemēram, mēbeles, lielo sadzīves tehniku.
SIA «Jelgavas novada KU» iedzīvotājus aicina būt godprātīgiem un saprast, ka šie
konteineri nav paredzēti ikdienas sadzīves atkritumu izmešanai. Tāpat šie konteineri
nav paredzēti būvgružiem un celtniecības atkritumiem.

Konteineru novietošanas grafiks
Pagasts
Elejas pagasts
Elejas pagasts
Elejas pagasts
Elejas pagasts
Elejas pagasts
Elejas pagasts
Glūdas pagasts
Glūdas pagasts
Glūdas pagasts
Glūdas pagasts
Glūdas pagasts
Glūdas pagasts
Glūdas pagasts
Glūdas pagasts
Glūdas pagasts
Glūdas pagasts
Glūdas pagasts
Glūdas pagasts
Glūdas pagasts
Glūdas pagasts
Glūdas pagasts
Glūdas pagasts
Glūdas pagasts
Glūdas pagasts
Glūdas pagasts
Glūdas pagasts
Glūdas pagasts
Glūdas pagasts
Glūdas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Kalnciema pagasts
Kalnciema pagasts
Lielplatones pagasts
Lielplatones pagasts
Līvbērzes pagasts
Līvbērzes pagasts
Līvbērzes pagasts
Platones pagasts
Platones pagasts
Platones pagasts
Platones pagasts
Sesavas pagasts
Sesavas pagasts
Sesavas pagasts
Sesavas pagasts
Svētes pagasts
Svētes pagasts
Svētes pagasts
Svētes pagasts
Valgundes pagasts
Valgundes pagasts
Valgundes pagasts
Valgundes pagasts
Valgundes pagasts
Valgundes pagasts
Valgundes pagasts
Valgundes pagasts
Vilces pagasts
Vilces pagasts
Vilces pagasts
Vilces pagasts
Vilces pagasts
Vilces pagasts
Vilces pagasts
Vilces pagasts
Vircavas pagasts
Vircavas pagasts
Vircavas pagasts
Vircavas pagasts
Vircavas pagasts
Vircavas pagasts
Zaļenieku pagasts
Zaļenieku pagasts

Ciems
Eleja
Eleja
Eleja
Eleja
Eleja
Eleja
Nākotne
Dorupe
Dorupe
Nākotne
Zemgale
Viesturciems
Viesturciems
Viesturciems
Viesturciems
Bramberģe
Nākotne
Nākotne
Dorupe
Dorupe
Vītoliņi
Nākotne
Zemgale
Viesturciems
Viesturciems
Viesturciems
Viesturciems
Bramberģe
Nākotne
Mežciems
Kārniņi
Mežciems
Jaunsvirlauka
Dzirnieki
Dzirnieki
Staļģene
Mežciems
Kārniņi
Kārniņi
Staļģene
Mežciems
Vecsvirlauka
Jaunsvirlauka
Dzirnieki
Dzirnieki
Staļģene
Kārniņi
Staļģene
Vecsvirlauka
Kalnciems
Kalnciems
Lielplatone
Lielplatone
Līvbērze
Līvbērze
Līvbērze
Platone
Lielvircava
Platone
Lielvircava
Sesava
Bērvircava
Sesava
Bērvircava
Svēte
Jēkabnieki
Svēte
Jēkabnieki
Vītoliņi
Valgunde
Tīreļi
Kalnciema skola
Vītoliņi
Valgunde
Tīreļi
Kalnciema skola
Vilce
Ziedkalne
Vilce
Bandenieki
Vilce
Ziedkalne
Kapteines
Bandenieki
Vircava
Vircava
Mazlauki
Oglaine
Mazlauki
Oglaine
Zaļenieki
Zaļenieki

Konteinera novietošanas vieta
Dārza ielas masīvs
Bauskas iela 5
Parka ielas masīvs
Dārza ielas masīvs
Bauskas iela 5
Parka ielas masīvs
atkritumu laukums
atkritumu laukums
individuālo māju rajons
Tomsona iela
Upes iela 10/12
Mežvidi (autobusu galapunkts)
Siliņu dīķis
Virdzinieku iebrauktuve
Viesturi/Straume elektrolīnija
ceļš uz «Auriņiem»
d/s «Tērvete», uz pašvaldības ceļa
atkritumu laukums
atkritumu laukums
individuālo māju rajons
Vītolu iela (veikals «Aibe»)
Tomsona iela
Upes iela 10/12
Mežvidi (autobusu galapunkts)
Siliņu dīķis
Virdzinieku iebrauktuve
Viesturi/Straume elektrolīnija
ceļš uz «Auriņiem»
Ūdeļu iela pretī kotedžai
Liepu iela 4
centrs
Ciedru ielas laukums
pie Brāļu kapiem
centrs
centrs
Svirlaukas iela 22
Liepu iela 4
autobusu galapunkts
centrs
Niedru iela
Ciedru ielas laukums
Stārķu iela 24
pie Brāļu kapiem
centrs
centrs
Svirlaukas iela 22
autobusu galapunkts
Niedru iela
Stārķu iela 24
Draudzības iela 4
Draudzības iela 4
Sidrabes ciemats
Lielplatones muižas laukums
Baložu iela 2
Baložu iela 2
Baložu iela 2
«Atspulgi»
Ausekļa iela 28
«Atspulgi»
Ausekļa iela 28
pie Sesavas katlumājas
laukumā pie tautas nama
pie Sesavas katlumājas
laukumā pie tautas nama
Parka iela
Straumes iela
Parka iela
Straumes iela
Vītolu iela (veikals «Aibe»)
Celtnieku iela 35 (katlumāja)
aiz Tīreļu/Vidus ielas
māja «Kalnciemi»
Vītolu iela (veikals «Aibe»)
Celtnieku iela 35 (katlumāja)
aiz Tīreļu/Vidus ielas
māja «Kalnciemi»
Austrumu iela 5
Lielmuskuļu ceļš
«Ceļmalas» un «Videnieki»
pie konteineriem
Austrumu iela 5
Lielmuskuļu ceļš
«Ceļmalas» un «Videnieki»
pie konteineriem
Katlu iela (katlumāja)
Katlu iela (katlumāja)
Vidus iela (pie garažām)
Zaļā iela (Oglaine 24)
Vidus iela (pie garažām)
Zaļā iela (Oglaine 24)
katlumāja
katlumāja

Datums
10.10.2018.
11.10.2018.
15.10.2018.
22.10.2018.
23.10.2018.
24.10.2018.
01.10.2018.
01.10.2018.
01.10.2018.
01.10.2018.
02.10.2018.
02.10.2018.
02.10.2018.
02.10.2018.
02.10.2018.
03.10.2018.
03.10.2018.
04.10.2018.
04.10.2018.
08.10.2018.
08.10.2018.
08.10.2018.
08.10.2018.
09.10.2018.
09.10.2018.
10.10.2018.
10.10.2018.
10.10.2018.
15.10.2018.
09.10.2018.
10.10.2018.
11.10.2018.
11.10.2018.
15.10.2018.
17.10.2018.
18.10.2018.
18.10.2018.
18.10.2018.
22.10.2018.
22.10.2018.
22.10.2018.
23.10.2018.
23.10.2018.
24.10.2018.
25.10.2018.
29.10.2018.
29.10.2018.
29.10.2018.
30.10.2018.
04.10.2018.
16.10.2018.
18.10.2018.
29.10.2018.
01.10.2018.
04.10.2018.
15.10.2018.
22.10.2018.
24.10.2018.
29.10.2018.
30.10.2018.
03.10.2018.
03.10.2018.
11.10.2018.
15.10.2018.
24.10.2018.
25.10.2018.
30.10.2018.
30.10.2018.
08.10.2018
08.10.2018.
09.10.2018.
09.10.2018.
17.10.2018.
17.10.2018.
17.10.2018.
18.10.2018.
16.10.2018.
16.10.2018.
16.10.2018.
17.10.2018.
24.10.2018.
25.10.2018.
25.10.2018.
25.10.2018.
04.10.2018.
16.10.2018.
23.10.2018.
23.10.2018.
30.10.2018.
30.10.2018.
03.10.2018.
11.10.2018.
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ĀCM riska zonās dzīvniekus drīkst
pārvadāt tikai ar PVD atļauju
Kaut arī virkne teritoriju
Latvijā joprojām ir noteik
tas kā Āfrikas cūku mēra
(ĀCM) karantīnas zona
un tur spēkā ir ierobežo
jums cūku pārvietošanai,
Pārtikas un veterinārais
dienests (PVD) atzīst, ka
saimniecības šos noteiku
mus joprojām pārkāpj. Sa
skaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem, lai cūkas
varētu pārvietot starp riska
zonām, ir nepieciešams
saņemt PVD atļauju, tādēļ
cūku īpašniekiem pirms
cūku pārvietošanas lūgums
Tāpat PVD atgādina, ka šobrīd vēl datubāzē joprojām redzams, ka novērsties PVD un konsul
ir spēkā noteiktā karantīnas zona, ar vietnei ir uzlikts aizliegums pārvietot
tēties par nosacījumiem
kuru Dobeles un Zebrenes pagasts dzīvniekus. Dzīvnieku īpašniekiem
atļaujas saņemšanai.

Zemgalē ĀCM III riska zona

Šobrīd Zemgalē ĀCM III riska
zonā ir iekļauti šādi pagasti un teritorijas: Auces novada Ukru un Bēnes
pagasts, Lielauces pagasta daļa uz
rietumiem no autoceļa P104 un
Vītiņu pagasta daļa uz ziemeļiem no
autoceļa P96; Dobeles novada Penkules pagasts un Zebrenes pagasta
daļa uz rietumiem no autoceļa P104;
Jelgavas novada Jaunsvirlaukas,
Valgundes, Kalnciema un Līvbērzes
pagasts; Ozolnieku novada Salgales
pagasts; Tērvetes novada Bukaišu
pagasts; Vecumnieku novada Kurmenes pagasts.

LIELPLATONES
INTERNĀTPAMATSKOLA
(reģ.Nr.4522900862)

no 2018. gada 1. oktobra
aicina darbā:
•tehnisko strādnieku(-ci)
ar B un C kategorijas autovadītāja apliecību.
Priekšrocība, ja ir D kategorijas autovadītāja
apliecība, vadītāja karte (čips) un 95. kods;
• medicīnas māsu.
CV, norādot vakanci, sūtīt pa e-pastu andris.
urbans@jelgavasnovads.lv. Tālrunis uzziņām
63061940, 63061925, 63061904, 28710735.

iekļauts trīs kilometru karantīnas
zonā un Lielauces, Vītiņu un daļa
Zebrenes pagasta iekļauts 10 kilometru karantīnas zonā; Kurmenes
un Valles pagasts iekļauts 10 kilometru karantīnas zonā; Bukaišu pagasts iekļauts trīs kilometru karantīnas zonā; Bēnes, Ukru, Augstkalnes,
Bukaišu un Tērvetes pagasts iekļauts
10 kilometru karantīnas zonā, kā arī
Vilces pagasts iekļauts 10 kilometru
karantīnas zonā. Novietnes, kuras
ietilpst šajās karantīnas zonās, arī
ievēro PVD rīkojumos noteikto līdz
to atcelšanai. Šajā gadījumā Lauksaimniecības datu centra (LDC)

pirms plānotās dzīvnieku pārvietošanas lūgums konsultēties ar PVD
inspektoriem par nosacījumiem
dzīvnieku pārvadājumu veikšanai.
Pēc rīkojumu atcelšanas aizliegums
LDC tiek automātiski dzēsts, un novietnei ir jāievēro attiecīgās prasības,
kas noteiktas jau II vai III karantīnas
zonai.
PVD kontakti: vecākā veterinārā
inspektora tālrunis ir 63007681, vecāko inspektoru tālruņi – 63007692,
63007688 (Jelgavā), 63960164
(Bauskā), 63781311 (Dobelē).
JNZ

PAR NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM UZŅĒMĒJDARBĪBAI
Gandrīz katru mēnesi Jelgavas novada pašvaldībā vēršas esošie un potenciālie uzņēmēji, kuri savai uzņēmējdarbībai Jelgavas novadā vēlas atrast
nekustamo īpašumu. Pašvaldībai ir informācija par uzņēmējdarbībai un
investīcijām pieejamajiem nekustamajiem īpašumiem, kas ir pašvaldības
īpašumā, taču, lai papildinātu brīvo nekustamo īpašumu datubāzi, Jelgavas
novada pašvaldība aicina atsaukties īpašniekus, kuriem pieder nekustamais
īpašums (zeme, telpas, ēkas) un kuri vēlētos piedāvāt to (nomāt, pārdot)
investoriem uzņēmējdarbības veikšanai.
Īpašnieki, kuri vēlas iznomāt vai pārdot uzņēmējdarbības veikšanai piemērotus īpašumus (zemi, telpas, ēkas), aicināti sūtīt informāciju Jelgavas
novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājai Ilzei Matusai pa e-pastu
ilze.matusa@jelgavasnovads.lv, norādot īpašuma adresi, platību, inženierkomunikācijas, kā arī vismaz divus īpašuma fotoattēlus un īpašnieka
kontaktinformāciju.

Jelgavas novada pašvaldība izsola nekustamo īpašumu
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 15. novembrī
pulksten 11.30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā
11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu otro atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
Skolas iela 2 – 2 Sesavā, kadastra Nr.5474 900 0219, kas
sastāv no dzīvokļa 43,8 m² platībā, kopīpašuma 438/1521
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
ar kadastra apzīmējumu 5474 005 006 5001 un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5474 005 0065. Izsoles
sākumcena – 400 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas
piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 40 EUR un
izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un
vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz
Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada
12. novembra pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt,
iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497. Izsoles noteikumi
publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 15. novembrī
pulksten 11 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā
11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko
atkārtotu trešo atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Skolas iela 11 – 1 Sesavā, kadastra Nr.5474 900
0217, kas sastāv no dzīvokļa 46,5 m² platībā, kopīpašuma 465/2300 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 004
003 5001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5474 004 0035. Izsoles sākumcena – 120 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 12 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.
Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē
ne vēlāk kā līdz 2018. gada 12. novembra pulksten 17.
Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa
tālruni 26425497. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 15. novembrī
pulksten 10.30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales
ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā,
rīko atkārtotu otro atklātu mutisku izsoli nekustamajam
īpašumam «Alņi» Sesavas pagastā, kadastra Nr.5474 008
0049, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 2,63
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5474 008 0600 (t.sk.

0,62 ha mežs). Izsoles sākumcena – 11 680 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 1168 EUR un izsoles dalības maksa 50
EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties
Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7,
Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 12. novembra
pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497. Izsoles noteikumi publicēti
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 15. novembrī
pulksten 10 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā
11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko
atkārtotu otro atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Čiekuri» Sesavas pagastā, kadastra Nr.5474 008
0036, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 3,43
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5474 008 0599 (t.sk.
2,08 ha mežs). Izsoles sākumcena – 10 640 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 1064 EUR un izsoles dalības maksa 50
EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties
Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7,
Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 12. novembra
pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497. Izsoles noteikumi publicēti
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 22. oktobrī
pulksten 14 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā
35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko
atkārtotu trešo atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Pakalniešu pļava» Valgundes pagastā, kadastra
Nr.5486 004 0276, kas sastāv no neapbūvētas zemes
vienības 0,9923 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5486 004 0425. Izsoles sākumcena – 840 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 84 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.
Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē
ne vēlāk kā līdz 2018. gada 17. oktobra pulksten 17.
Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa
tālruni 26409183. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv.
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NOTIKUMI
Pasākumi

Elejā

 30. septembrī pulksten 12 – Elejas amatiermākslas kolektīvu koncerts
un Miķeļdienas tirdziņš (skvērā pie dīķa Skolas ielā).
 Līdz septembra beigām – Lielplatones internātpamatskolas skolēnu
radošo darbu izstāde «Gadalaiku lokos» (Elejas bibliotēkā).

Glūdā

 29. septembrī pulksten 13 – ««Sens, tik sens» – 20»: jubilejas pasākums.
Ieeja – dārza rudens ziedi dejotājām (Nākotnes k/n).
 Līdz 5. oktobrim – Līgas Mickēvičas austo mandalu Izstāde «Sajūtu saules»
(Nākotnes bibliotēkā).
 No 2. līdz 15. oktobrim – konkursa «Jelgavas novada upes» 20 labāko
fotogrāfiju ceļojošā izstāde (Nākotnes bibliotēkā).

Jaunsvirlaukā

 29. septembrī pulksten 19 – IKSC «Līdumi» kolektīvi aicina uz sezonas
atklāšanas pasākumu koncertu «Mīļā miera labad es skaļi dziedāšu, visas
gaudas vadzī pakāršu!». Ieeja – bez maksas (Staļģenes vidusskolas sporta
hallē).

Kalnciemā

 20. septembrī pulksten 16 – Dzejas dienu pasākums kopā ar dziesminieku
Kārli Kazāku (Kalnciema bibliotēkā).
 19. oktobrī pulksten 16 – tikšanās ar Uldi Siliņu – grāmatas «Āderu krusti:
divpadsmit jaunas atziņas» autoru (Kalnciema bibliotēkā).

Lielplatonē

 22. septembrī pulksten 17 – jauktā kora «Sola» (Rīga) koncerts. Ieeja –
bez maksas (Lielplatones t/n).
 Lielplatones bērnu vokālais ansamblis gaida jaunus dalībniekus. Mēģinājums – 19. septembrī pulksten 17.30 (Lielplatones t/n).
 Jauniešu deju kolektīvs «Audzis» uzņem jaunus dalībniekus vecumā līdz
25 gadiem. Sīkāka informācija pa tālruni 26827971 (Ilze).
 Senioru tradīciju ansamblis «Mežābele» aicina pievienoties dziedošas
seniores. Sīkāka informācija pa tālruni 26827971 (Ilze).

Līvbērzē

 Septembrī – izstādes «Būsim laimīgi sava likteņa noteicēji» (grāmatas
par psiholoģiju) un «Rudens un vārda pieskāriens» (veltīta Dzejas dienām)
(Līvbērzes bibliotēkā).

Sesavā

 13. oktobrī pulksten 22 – balle ar grupas «Apvedceļš» līderi Jāni Krūmiņu. Starplaikos izkliedēs DJ Gunchs. Ieeja līdz pulksten 23 – 5 €, vēlāk
– 6 €. Galdiņu pieteikt līdz 11. oktobrim pa tālruni 27234231 (Sandra Z.)
(Bērvircavas t/n).

Svētē

 21. septembrī no pulksten 21 līdz 2 – rudens balle ar grupu «Brekšu Pekši».
Ieeja – 4 €. Galdiņu rezervēt pa tālruni 27234198 (Sandra) (Jēkabnieku k/n).
 6. oktobrī pulksten 16 – tikšanās ar Lailu Ilzi Purmalieti un Jāni Paukštello
koncertprogrammā «Laimes formula». Ieeja – bez maksas. Autobusu pieteikt
pa tālruni 27234198 (Sandra) (Jēkabnieku k/n).
 Svētes amatiermākslas kolektīvi, uzsākot jauno sezonu, aicina piebiedroties jaunus dalībniekus. Zvani pa tālruni 27234198 un piesakies, ja vēlies
dziedāt, dejot vai apgūt aktiermeistarību!

Sesavā svinēs latviešu
teātra tēva dzimšanas dienu
11. oktobrī aktierim, reži
Foto: Latvijas Nacionālais kultūras centrs/Evija Trifanova
soram un dramaturgam,
ko dēvē arī par latviešu
teātra tēvu, Ādolfam Alu
nānam apritēs 170 gadi.
Godinot viņu, amatierteātri
visā Latvijā 11. oktobrī
aicināti spēlēt Ā.Alunāna
lugas. Viņa dzimšanas
dienu atzīmēs arī Jelgavas
novadā – Sesavas tautas
namā, kur Vilces amatier
teātris rādīs Ā.Alunāna
lugu «Pašu audzināts»,
bet Vircavas amatierteāt
ris – iestudējumu «Mūsu
pokāls».
pirms vairāk nekā 120 gadiem – 1890. proti, Alunānam pārmeta, ka tas ir
«Šogad atzīmējam Ādolfa Alunāna
170. dzimšanas dienu. Jau Dziesmu un
deju svētku laikā, godinot dramaturgu,
Latvijas amatierteātri no dažādiem
novadiem, tostarp Jelgavas novada,
Vērmanes dārzā spēlēja viņa darbus.
Šobrīd esam rosinājuši visus amatierteātrus, kuri iestudējuši Alunāna darbus,
11. oktobrī – Ā.Alunāna dzimšanas
dienā – visā valstī atkal priecēt skatītājus ar viņa lugām, tā kopā svinot teātra
tēva dzimšanas dienu,» stāsta Latvijas
Nacionālā kultūras centra amatierteātru mākslas eksperte režisore Dace
Vilne, piebilstot, ka Ā.Alunāna lugas
šobrīd ir iestudējuši vairāk nekā 30
Latvijas amatierteātru kolektīvi.
Idejai atsaukušies arī Jelgavas
novada amatierteātri. 11. oktobrī
pulksten 19 Sesavas tautas namā tiks
rādītas divas Ā.Alunāna lugas: Vircavas teātris uzstāsies ar joku lugu vienā
cēlienā «Mūsu pokāls», kas uzrakstīta

Kas manu tautu
stipru dara

Valgundē, IKSC «Avoti»

Manu tautu stipru dara,
To dvēseļu gaisma, kas palika
Tēvzemes ārēs par brīvu Latviju,
Lai šodien es būtu, mana ģimene būtu,
Lai Latvija pasaules kartē būtu.

Vilces tautas namā

Vircavā

 Katra mēneša pēdējā sestdienā pulksten 18 – Atklātais zoles turnīrs
(sporta hallē).
 21. septembrī pulksten 15 – Dzejas dienu pasākums «Asteru laiks»:
tikšanās ar dzejnieci Rasmu Urtāni. Pasākumā skanēs dzeja un muzikāls
pavadījums (Vircavas bibliotēkā).

Zaļeniekos

 26. septembrī pulksten 14 – Jelgavas Mūzikas vidusskolas akordeonistu
koncerts. Ieeja – bez maksas (Zaļenieku k/n).
 No 20. augusta – novadpētniecības materiālu izstāde «Saimnieciskā
dzīve Ūziņos no muižas laikiem līdz kolhozam» (Ūziņu bibliotēkā).
«Jelgavas Novada Ziņas» Metiens – 10 000 eks. Reģistrācijas apliecības Nr. 000703361
Izdevējs: Jelgavas novada pašvaldība Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001 Tālrunis 63024934, fakss 63022235
e-pasts: zinas@jelgavasnovads.lv Iespiests: SIA «Poligrāfijas grupa MŪKUSALA» Iznākšanas datums: 17.09.2018.

plaģiāts – viņš no vācu valodas esot
pārtulkojis kāda vācu dramaturga
darbu, uzdodot par savējo. Alunāns
pārmetumu raidītājus iesūdzēja tiesā,
un izvērtēšanā piedalījās Jānis Pliekšāns jeb Rainis,» vienu no faktiem
atklāj režisore D.Vilne.
Ieeja uz Ā.Alunāna dzimšanas
dienas svinībām Sesavas tautas namā
ir bez maksas, un piedalīties aicināts
ikviens novada iedzīvotājs, kas vēlas izzinoši un ar humoru pavadīt šo vakaru.
Jāpiebilst, ka Jelgavas novada
amatierteātri iesaistīsies arī Ā.Alunāna Teātra festivāla norisē Jelgavā.
Proti, 14. oktobrī Vilces un Vircavas
amatierteātris savas iestudētās Ā.Alunāna lugas spēlēs uz Jelgavas kultūras
nama lielās skatuves. Savukārt Svētes
amatierteātris kopā ar režisori Lūciju
Ņefedovu ir iestudējis bibliogrāfisku
vēstījumu «Par Alunānu», ko 12. oktobrī rādīs teātra tēva mājās – Ā.Alunāna memoriālajā muzejā Jelgavā.

Dzejas slamā uzvar Margarita Jauģiete

 Līdz 18. novembrim – Šmēdiņu ģimenes māla darbu izstāde «Gadsimts»
(Mazajā zālē).
 28. septembrī no pulksten 21 līdz 2 – Zelta rudens balle ar grupu no
Jaunauces «Brekšu Pekši». Ieeja – 4 €. Galdiņu rezervēt pa tālruni 28612076.
 No 1. oktobra līdz 1. novembrim – izstāde «Radi pats savu pasauli»:
Daces Krēģeres gleznu izstāde.			
 24. septembrī pulksten 18.30 – sezonu atsāk jauktais koris «Vilce», kas
priecāsies par jauniem dziedātājiem visās balsu grupās.
 28. septembrī pulksten 18 – sadraudzības koncerts. Piedalās Vilces skolas
un pagasta amatiermākslas kolektīvi, viesi no Moldovas Republikas, folkloras
kopa «Slavjanočki». Ieeja – bez maksas.
 13. oktobrī pulksten 18 – kinofilma «Bille». Ieeja – 2 €.

gadā –, bet Vilces teātris skatītājus
priecēs ar vienu no populārākajām
Ā.Alunāna lugām «Pašu audzināts»,
kas vēsta par sava laika dzīvošanu
kādās lauku mājās. Pārskatīšanās un
pārteikšanās, cerēšanās un dabūšanās,
bet tajā pašā laikā autors caur jokiem
ļoti nopietni runā par izglītības un
gara gaismas nozīmi.
Jelgavas novada pašvaldības Kultūras pārvaldes kultūras darba speciāliste Nelda Ķikute stāsta, ka
Ā.Alunāna dzimšanas dienas svinības
Sesavas tautas namā ar muzikāliem
priekšnesumiem papildinās ansamblis «Tandēms trijatā», kas piedalās
Vilces amatierteātra izrādē, kā arī
skatītājiem būs iespēja dzirdēt interesantus stāstījumus par Ā.Alunānu,
viņa darbiem un dzīvi. «Tas nebūs vēsturisku notikumu virknējums, bet gan
dažādi saistoši fakti par teātra tēvu un
viņa lugām. Piemēram, interesants
stāsts ir par lugu «Mūsu pokāls»,

FOTO: Grāmatu svētku laikā aiz
vadīts pirmais dzejas slams jeb
dzejas sacensība, kurā uzvaras
laurus, izcīnot «Grand prix», plū
ca Šķibes pamatskolas 9. klases
skolniece Margarita Jauģiete.
Pavisam novada pirmajās dzejas
sacensībās piedalījās pieci jaunie
autori, žūrijas vērtējumam nodo
dot piecpadsmit darbus – divus
no tiem konkursa dalībnieki žū
rijas vērtēšanai iesūtīja iepriekš,
bet trešo dzejoli deklamēja Grā
matu svētkos. «Jelgavas Novada
Ziņas» piedāvā iepazīties ar
uzvarētājas M.Jauģietes konkur
sam iesūtītajiem dzejoļiem.

Manu tautu stipru dara
Tā dziesma, kas skan cauri laikiem
Mātei pusbalsī aijājot,
Svešumā un tundrās skumji apdziedot,
Dziesmu svētkos pār Latviju viļņojot.
Manu tautu stipru dara
Tas vienkāršais latvietis, kas mīl
Uzartu vagu, ar katru sirdspukstu savu,
Katru slaidu egli savā mežā,
Katru piebriedušu graudu plaukstā.
Manu tautu stipru dara,
Tas prieks bērna acīs, kas rodas,
Kad mamma un tētis kopā smejas,
Kad svētkus svinot, visi ir kopā
Un gaisma mirdz latviešu acīs.

Latvija
Latvija –
Tavs vārds manā mutē
Kā salda medus garša,
Kā jūras šalts –
Mana Tēvzeme aug.
Latvija –
Tavu skaistumu cildinu
Pār rītiem un vakariem.
Kā kvēloša ogle
Tā deg un iedvesmo mūs.
Latvija –
Tu, mūsu cīnītāja,
Simts gadu garumā.
Zem smago ieroču sloga
Kā niedre vējā līgojies,
bet nelūzi.
Latvija –
Tu, mana zeme,
Mani mazu auklēji.
Ar rasas pilienu vienu
Mani gudru un skaistu darīji.

Elejas regbisti izlases sastāvā pārstāv Latviju Ungārijā

Septembra pirmajās dienās
– 1. un 2. septembrī – Un
gārijas pilsētā Estergomā
notika Eiropas «Trophy»
divīzijas turnīrs regbijā U-18
vecuma grupā, kurā pieda
lījās arī Latvijas izlase. Tās
sastāvā spēlēja četri regbisti
– Matīss Lejnieks, Rafaels
Kunutis, Kirils Stanuļēvičs un
Jurģis Gulbis –, kuri trenējas
Jelgavas novada Sporta cen
trā un pārstāv regbija klubu
«Eleja», Latvijai palīdzot
izcīnīt 4. vietu.

Regbija kluba «Eleja» trenere Sandra
Avota stāsta, ka uz Latvijas izlases treniņiem, lai sagatavotos turnīram Ungārijā,
bija izsaukti sešu Latvijas regbija klubu

spēlētāji, tostarp pieci Jelgavas novada
Sporta centra audzēkņi. Izlasē gan
iekļuva četri – M.Lejnieks, R.Kunutis,
K.Stanuļēvičs no Elejas un J.Gulbis
no Zaļeniekiem. «Elejnieks Artjoms
Ņikiforovs netika pie spēlēšanas turnīrā,
jo pēdējā sagatavošanās treniņā guva
nopietnu savainojumu, bet viņš kopā ar
pārējiem devās uz Ungāriju, lai justu līdzi
komandai,» stāsta trenere.
Pavisam turnīrā Ungārijā startēja 14
komandas, kas bija sadalītas trīs apakšgrupās. Ar Latvijas izlasi vienā grupā
startēja Bulgārijas, Turcijas, Slovākijas
un Ungārijas valstsvienības. «Latvijas
komanda pirmās trīs spēles uzvarēja
pārliecinoši, tikai pēdējā grupas spēlē
mājinieki ungāri tika pieveikti sīvā cīņā
ar rezultātu 12:10. Pusfinālā mūsu valstsvienība piedzīvoja pirmo zaudējumu

pret visa turnīra uzvarētājiem – Šveices
junioriem – ar rezultātu 5:45, taču ieguva
iespēju spēlēt par 3. vietu ar Izraēlas
junioriem. Diemžēl mūsu puišiem bija
jāatzīst izraēliešu pārākums un jāsamierinās ar zaudējumu 0:26,» stāsta S.Avota.
Latvijas izlase šajā turnīrā ieguva 4.
vietu, kas ir augsts sasniegums mūsu
valsts puišu komandai. «Prieks, ka
komandas kapteinis uzteica elejniekus
Matīsu un Rafaelu, atzīstot viņus par
komandas labākajiem spēlētājiem šajā
turnīrā. Puiši gan apgalvo, ka nekas nav
iespējams bez kārtīga komandas darba,»
piebilst S.Avota.
Kluba sportisti saka lielu paldies
Jelgavas novada pašvaldībai un Jelgavas
novada Sporta centram par atbalstu.
«Mēs startējam un ar rezultātiem pierādām: Latvija var! Eleja var!» tā trenere.

Foto: no S.Avotas personīgā arhīva
FOTO: Regbija kluba «Eleja» sportisti Rafaels Kunutis (no krei
sās), Matīss Lejnieks, Artjoms Ņikiforovs, kurš šoreiz gan bija
līdzjutējs, Jurģis Gulbis un Kirils Stanuļēvičs septembra sākumā
Latvijas izlases sastāvā regbija turnīrā Ungārijā izcīnīja godpil
no 4. vietu. Ar puišiem uz turnīru devās arī «Elejas» otrais trene
ris un Latvijas Regbija federācijas prezidents Aivars Pilenieks.

