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Eksāmenu
rezultāti: kas
slēpjas aiz
skaitļiem?
Aprīļa sākumā LTV raidījuma «Panorāma» sižetā,
kas tapis projekta «Tautas
panorāma» laikā, izskanēja
apgalvojums, ka Jelgavas
novadā esot vieni no zemākajiem rādītājiem centralizētajos eksāmenos valstī, kas
saskaņā ar LTV veikto pētījumu bija vien 41,68 procenti.
Ņemot vērā šos statistikas
datus, raidījuma veidotāji
izteica bažas par izglītības
kvalitāti Jelgavas novadā.
Pēc šī sižeta Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde uzskata par
nepieciešamu skaidrot sabiedrībai datus
par centralizēto eksāmenu sekmības
rādītājiem novadā, it īpaši tādēļ, ka
Jelgavas novadā ir specifiskāka situācija
attiecībā uz vidusskolu absolventiem
nekā citās pašvaldībās, kas nav redzams
LTV piedāvātajā statistikas apkopojumā.
Atšķirībā no citām pašvaldībām liela
daļa audzēkņu, kas kārto centralizētos
eksāmenus, mācās neklātienē vai apgūst
profesionālās programmas. Kā norāda
Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa, pērn no 118 eksāmenu kārtotājiem skolu klātienē beidza
vien 30 vidusskolēni, tas ir, apmēram 25
procenti no kopējā eksāmenu kārtotāju
skaita, kā arī vēl 29 bija profesionālās
programmas skolēni, savukārt pārējie
59 mācījušies neklātienes programmās.
«Šāda proporcija starp klātienes
vidusskolas beidzējiem un neklātienes
skolēniem saglabājas nemainīga pēdējos gadus. Tas, ko neatspoguļoja LTV
publiskotā statistika, ir šis sadalījums, kas
ir svarīgs, skaidrojot izglītības kvalitātes
rādītājus novadā,» teic G.Avotiņa.
Kā liecina Izglītības pārvaldes apkopotā informācija, pērn vislabākie sasniegumi ir bijuši angļu valodas centralizētajā
eksāmenā, ko bija izvēlējušies kārtot 53
procenti skolēnu. Elejas vidusskolas
un Kalnciema vidusskolas absolventu
vidējie rezultāti angļu valodā (64,71
procents un 63,62 procenti) pārsniedza
valsts vidējo rādītāju, kas ir 61 procents.
3.lpp.

Gada labākā būve Latvijā –
arī atjaunotā Līvbērzes skolas
mājturības ēka

Līvbērzes vidusskolas
mājturības ēka guvusi
būvnieku, inženieru un
arhitektu novērtējumu un
atzinību Latvijas Būvniecības asociācijas organizētajā konkursā «Gada
labākā būve Latvijā
2016». Līvbērzes vidusskolas zēnu mājturības
ēka ekspluatācijā nodota
2016. gada 30. septembrī – 1933. gadā būvētā
laukakmens celtne atjaunota, projekta realizācijā
ieguldot 129 029 eiro.
«Brīnišķīgi, ka Latvijas mēroga
profesionāļu vidū ir novērtēts
paveiktais darbs. Protams, līdzās
daudzmiljonu investīciju objektiem
vienā kategorijā ir grūti sacensties,
bet šis novērtējums ir paliekošs
gandarījums gan pašai Līvbērzei,
gan zēniem, kas tagad ar prieku
dodas uz mājturību, gan pašvaldībai, kas atbalsta un veicina kvalitatīvu pārmaiņu īstenošanu un secīgu
objektu sakārtošanu. Kādreizējā
kūts, ap 1956. gadu – kopgalds un

šķūnis un 60. gados – darbmācības
kabinets pārbūvēts, saglabājot
vēsturisko izcelsmi, neaizmirstot
iekļaut inovatīvos un mūsdienīgos
ēkas pielietošanas risinājumus skolas vajadzībām. Tagad tas ir skolēnu
prieks ērtām mājturības stundām,»
saņemto atzinību komentē Jelgavas
novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Līga Lonerte.
Atzinību Līvbērzes vidusskolas
mājturības ēka saņēma kategorijā
«Gada pārbūve», kurā bija izvirzīti
arī ļoti apjomīgi un būvdarbu atjaunošanas ziņā sarežģīti projekti. 1.
vietu šajā kategorijā ieguva Rīgas
Motormuzejs un Raiņa un Aspazijas vasarnīca Jūrmalā, 2. vietu
– Olaines 1. vidusskolas bibliotēka,
3. vietu – NBS kājnieku skolas
kazarmas Alūksnē. Savukārt Līvbērzes vidusskolas zēnu mājturības
ēka saņēma atzinību kā kvalitatīvi
paveikta pārbūve, kas no grausta
un šķūnīša pārtapusi par kvalitatīvu, ergonomisku un estētisku būvi.
Konkursa organizatori īpaši izcēla
pašvaldības un projekta autoru attieksmi, ar kādu īstenota šī objekta
sakārtošana.

Tuvojas pašvaldību vēlēšanas
3. jūnijā notiks pašvaldību
vēlēšanas, kad deviņās
republikas pilsētās un 110
novados tiks ievēlēti domes deputāti. Pašvaldību
vēlēšanās iedzīvotāji balso
par tās pašvaldības domes
deputātiem, kuras teritorijā
ir deklarēti, vai, ja piesaka
iecirkņa maiņu, tajā pašvaldībā, kurā pieder nekustamais īpašums. Pēc Jelgavas
novada Vēlēšanu komisijas
datiem, mūsu pašvaldībā ir
ap 17 000 balstiesīgo.
Iedzīvotājiem jau ir izsūtītas Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP)
vēstules par iecirkni, kurā vēlētājs ir reģistrēts un viņam jābalso. Ja vēstule nav
saņemta, savu vēlēšanu iecirkni var uzzināt pa tālruni 67049999 vai mājaslapā
cvk.lv. Līdz 16. maijam iecirkni var mainīt
uz jebkuru citu savas pašvaldības robežās
vai uz jebkuru citu iecirkni pašvaldībā,

kur vēlētājam pieder nekustamais īpašums. Iecirkņa maiņu ir iespējams veikt
elektroniski portālā latvija.lv vai klātienē,
iesniedzot pieteikumu par dzīvesvietas
deklarēšanu atbildīgajam darbiniekam.
Mainot iecirkni uz pašvaldību, kurā
vēlētājam pieder nekustamais īpašums,
papildus jāuzrāda īpašuma tiesības
apliecinošs dokuments – zemesgrāmata
vai izziņa no zemesgrāmatas, informē
Centrālā vēlēšanu komisija. «Līdz šim
vēl neesam saņēmuši nevienu pieteikumu par iecirkņa maiņu. Ir bijis viens
gadījums, kad cilvēks, kurš šobrīd atrodas ārzemēs, pa tālruni interesējās, kurā
iecirknī viņam jābalso,» skaidro novada
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Inita
Ezermane.
Šonedēļ sākusies arī vēlēšanu sarakstu
iesniegšana, kas ilgs līdz 24. aprīlim, un
25. aprīlī notiks sarakstu kārtas numuru
izloze. Laikraksts «Jelgavas Novada
Ziņas» maijā publicēs iesniegtos sarakstus, lai iedzīvotāji varētu iepazīties ar
deputātu kandidātiem, kas pretendēs uz

Līvbērzes pagasta pārvaldes
vadītāja Ruta Medne uzsver, ka
līvbērznieki ir pateicīgi visiem, kas
iesaistīti šī projekta īstenošanā, jo
vismaz viena ēka pagastā ir atjaunota atbilstoši vēsturiskajam izskatam.
«Šī ēka bija kritiskā stāvoklī, jo jumta koka konstrukcijas bija ķirmju
saēstas, griesti telpās – ieliekušies.
Izskanēja arī iebildumi par izvēlēto
jumta segumu. Tāpat darbu gaitā
atklājās neparedzētas lietas, kas
veiksmīgi atrisinātas. Jā, bija bažas
par to, ka celtniecība rit pārāk
lēni, bet prieks, ka viss paveikts
kvalitatīvi – ēkai ir dakstiņu jumts,
kvalitatīvas koka konstrukcijas. Arī
telpu iekšdarbi veikti, izmantojot
oša koku gan apšuvumā, gan grīdai.
Savukārt griestu seguma variantu ieteica būvuzraugs Raimonds
Bertšneiders, un par tā atbilstību
un izskatu pārliecinājāmies Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskajā fakultātē, kur tiek
īstenota programma «Mājas vide
izglītībā»,» tā R.Medne, piebilstot,
ka Līvbērzes pagastā ir arī tādas
vēsturiskas ēkas kā ģenerāļa Jāņa
Baloža māja un fon Līvenu muiža.

Konkursā «Gada labākā būve
Latvijā 2016» objekti vērtēti 10
dažādās nominācijās: jaunbūve
(sabiedriskais objekts), jaunbūve
(dzīvojamais objekts), restaurācija,
rekonstrukcija, fasāžu renovācija,
publiskās ārtelpas objekts, jaunā
inženierbūve/infrastruktūras būve,
inženierbūvju/infrastruktūras būvju
rekonstrukcija, ražotnes un loģistikas centri (jaunbūve vai rekonstrukcija), koka būve. Organizatori
informē, ka kopumā saņemti 88
pieteikumi. Jāuzsver, ka konkursam
pieteiktos objektus vērtē kompetenta žūrija, kuras sastāvā ir 33
būvniecības industrijas nevalstisko
organizāciju izvirzīti pārstāvji –
praktiķi un mācībspēki.
Konkursu organizē Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība ar apdrošināšanas
sabiedrības «Ergo» atbalstu un
sadarbībā ar Latvijas Arhitektu
savienību, Latvijas Būvkonstrukciju
projektētāju asociāciju un citiem
šīs nozares pārstāvjiem. Konkurss
notika jau 19. reizi.
JNZ

Vecākus izglītos bērnu drošības jautājumos

deputātu vietām Jelgavas novada domē.
Jelgavas novada teritorijā ir 16 vēlēšanu iecirkņi – pa diviem Glūdas,
Jaunsvirlaukas un Valgundes pagastā, pa
vienam visos pārējos pagastos. 3. jūnijā
vēlēšanu iecirkņu darba laiks noteikts no
pulksten 7 līdz 22. Savukārt trīs dienas
pirms vēlēšanām dažas stundas dienā
iecirkņos varēs nobalsot iepriekš – 31.
maijā no pulksten 17 līdz 20, 1. jūnijā no
9 līdz 12, 2. jūnijā no 10 līdz 16. Vēlētāji,
kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nokļūt
iecirknī, no 29. maija varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju
var izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā
atradīsies sava iecirkņa teritorijā. Lai piedalītos vēlēšanās, nepieciešama derīga
pase vai personas apliecība.
Aktuālā informācija par pašvaldību
vēlēšanām apkopota mājaslapā cvk.lv un
pašvaldības mājaslapas www.jelgavasnovads.lv sadaļā «Pašvaldība», apakšsadaļā
«Pašvaldību vēlēšanas 2017».
JNZ

Jelgavas novada vecāki aicināti piedalīties bezmaksas nodarbību
ciklā «Kā parūpēties par sava bērna drošību». Ciklā paredzētas četras nodarbības. Šādi nodarbību cikli tiks organizēti dažādos novada
pagastos – Lielplatonē, Glūdā, Līvbērzē, Kalnciemā un Zaļeniekos.
Nodarbību laikā vecāki varēs gūt plašāku ieskatu par jaunākajām vardarbības
izpausmes formām, uzzināt, kā pamanīt vardarbības pazīmes savam bērnam un
kā pasargāt savu bērnu no vardarbības virtuālajā vidē, kā arī kādas disciplinēšanas
metodes veicinātu bērnā drošības un stabilitātes izjūtu.
Pirmo cikla nodarbību vadīs Jelgavas novada pašvaldības Labklājības pārvaldes
speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Ilona Stepanoviča-Monkēviča.
Zināms ir pirmās nodarbības laiks katrā pagastā, bet pārējo trīs nodarbību laiki tiks
saskaņoti ar interesentiem.
• Lielplatones pagastā pirmā nodarbība paredzēta 25. aprīlī no pulksten 15 līdz
17 aktivitāšu centrā «Birztaliņas» Birzes ielā 4. Pieteikšanās – pie centra vadītājas
vai pa tālruni 29759964.
• Glūdas pagastā nodarbību cikls sāksies 2. maijā no pulksten 15 līdz 17 aktivitāšu
centra «Zemgale» telpās Upes ielā 10. Pieteikšanās – pie centra vadītājas vai pa
tālruni 28309730.
• Līvbērzes pagastā cikla pirmā nodarbība notiks 3. maijā no pulksten 14 līdz 16
aktivitāšu centra «Līvbērze» telpās Jelgavas ielā 4B. Pieteikšanās – pie centra vadītājas
vai pa tālruni 29268742, 26569128.
• Kalnciema pagastā pirmā nodarbība – 9. maijā no pulksten 15 līdz 17 aktivitāšu
centra «Kalnciems» telpās Draudzības ielā 15. Pieteikšanās – pie centra vadītājas
vai pa tālruni 26470546.
• Zaļenieku pagastā uz pirmo nodarbību interesenti aicināti 15. maijā no pulksten
15 līdz 17 aktivitāšu centra «Zaļenieki» telpās Milleru ceļā 4 – 31. Pieteikšanās – pie
centra vadītājas vai pa tālruni 29477313.
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Paziņojums par publisko
apspriešanu koku ciršanai
Lielplatones pagastā
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu
Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» 17. punktu un
Jelgavas novada pašvaldības 2012. gada 28. novembra saistošo
noteikumu Nr.14 «Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā» II daļas 4. punktu un III daļu, tiek
izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai šādos īpašumos:
• Lielplatones muižas parks (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0145), Alejas iela 7, Lielplatone, Lielplatones
pagasts, Jelgavas novads. Plānots zāģēt: 1 parasto osi (apkārtmērs
1,3 m augstumā no sakņu kakla – 1,47 m). Koks pilnībā nokaltis.
• Sidrabes parks (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5460
002 0216), Lielplatones pagasts, Jelgavas novads. Plānots zāģēt:
16 parastos bērzus (apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla –
1,54 m; 0,92 m; 1,46 m; 1,36 m; 1,73 m; 1,62 m; 1,68 m; 1,03
m; 0,78 m; 0,76 m; 1,61 m; 1,52 m; 1,06 m; 1,08 m; 1,15 m;
0,85 m). Koki bojāti. Vairāki koki apdraud blakus esošo īpašumu.

Publiskā apspriešana notiek
laika posmā līdz 19.05.2017.

Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt vai nosūtīt pa pastu:
Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvalde, Pasta iela 37,
Jelgava, LV-3001, vai e-pastu dace.grazule@jelgavasnovads.lv.
Saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams
Lielplatones pagasta pārvaldē (kontaktpersona – Lielplatones
pagasta pārvaldes vadītāja Līga Rozenbaha, tālrunis 29469223,
e-pasts liga.rozenbaha@jelgavasnovads.lv).
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Jelgavas
novada pašvaldības Īpašuma pārvalde ziņojumu par publiskās
apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Jelgavas novada
domes sēdē.

Jelgavas novada
pašvaldība izsola
nekustamo īpašumu
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 11. maijā pulksten 10 Jaun
svirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam
īpašumam «Meža Pakuļi» – 3 Jaunsvirlaukas pagastā, kadastra Nr.5456
900 0443, kas sastāv no dzīvokļa 25,8 m² platībā. Izsoles sākumcena –
500 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 50 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles
noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, interneta
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta
ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 11. maija pulksten 9.30.
Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 11. maijā pulksten 10.30
Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam
īpašumam «Meža Pakuļi» – 8 Jaunsvirlaukas pagastā, kadastra Nr.5456
900 0445, kas sastāv no dzīvokļa 21,3 m² platībā. Izsoles sākumcena –
400 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 40 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles
noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, interneta
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta
ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 11. maija pulksten 9.30.
Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 11. maijā pulksten 11 Jaun
svirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Meža Pakuļi» – 12 Jaunsvirlaukas pagastā, kadastra Nr.5456 900
0442, kas sastāv no dzīvokļa 27,3 m² platībā. Izsoles nosacītā sākumcena
– 500 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 50 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles
noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, interneta
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta
ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 11. maija pulksten 9.30.
Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 11. maijā pulksten 11.30
Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Meža Pakuļi» – 14 Jaunsvirlaukas pagastā, kadastra Nr.5456 900
0446, kas sastāv no dzīvokļa 23,8 m² platībā. Izsoles nosacītā sākumcena
– 400 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 40 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles
noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, interneta
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta
ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 11. maija pulksten 9.30.
Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 2. maijā pulksten 10 Glūdas
pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas
novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Spārītes»

Glūdas pagastā, kadastra Nr.5452 002 0293, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās
zemes vienības – starpgabala – 0,1443 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 002 0256. Izsoles nosacītā
sākumcena – 300 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 30 EUR
un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Glūdas pagasta pārvaldē, interneta
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 27. aprīļa pulksten 17.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 11. maijā pulksten 9 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra
ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam «Mazdunči» – 3 Zaļenieku pagastā, kadastra Nr.5496 900 0252, kas sastāv no
dzīvokļa 46,4 m² platībā, kopīpašuma 464/1959 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
un zemes. Izsoles nosacītā sākumcena – 1031 EUR. Izsolei noteikta slepenā cena. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 103,10 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar
izsoles noteikumiem var iepazīties Zaļenieku pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.
lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 10. maija pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt,
iepriekš sazinoties pa tālruni 63074441.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 11. maijā pulksten 9 Lielplatones pagasta pārvaldē Alejas
ielā 7, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Alejas iela 15 – 6 Lielplatonē, kadastra Nr.5460 900 0199, kas sastāv no dzīvokļa 15,7
m² platībā, kopīpašuma 157/3715 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra
apzīmējumu 5460 001 0285 001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0285 002 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 5460 001 0285. Izsoles nosacītā sākumcena – 400 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 40 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles
noteikumiem var iepazīties Lielplatones pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai
Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Lielplatones
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 10. maija pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš
sazinoties pa tālruni 29469223.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 9. maijā pulksten 9 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā
2 – 4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Mazlībēni» Vilces pagastā, kadastra Nr.5490 006 0142, kas sastāv no zemes vienības 0,228 ha platībā un uz
tā esošas dzīvojamās ēkas 50,5 m² platībā un divām saimniecības ēkām. Izsoles sākumcena – 2000 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 200 EUR un izsoles dalības
maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei
jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 8. maija pulksten 9. Izsolāmo objektu var
apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730.

ZIŅAS

Eksāmenu rezultāti: kas
slēpjas aiz skaitļiem?
1.lpp.
Arī pārējo vidusskolu rezultāti angļu valodas centralizētajā eksāmenā
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir
ievērojami uzlabojušies.
Tradicionāli novada skolu absolventiem bija labi rezultāti krievu valodas
centralizētajā eksāmenā. Arī 2016.
gadā visu vispārizglītojošo skolu vidējie
sasniegumi šajā eksāmenā ir 60 – 75,6
procentu robežās (valstī – vidēji 67
procenti).
Latviešu valodas eksāmenā visaugstākie sasniegumi bija Līvbērzes vidusskolai (60,6 procenti), kas ir ievērojami
augstāki nekā vidēji valstī (51,3 procenti), bet Latvijas un pasaules vēstures
centralizētajā eksāmenā augstāki rādītāji par valsts vidējiem (41,9 procenti)
bija Elejas vidusskolai (52,55 procenti).
Pagājušajā gadā visā valstī kopumā
bija pazeminājušies vidusskolu absolventu rezultāti matemātikas centralizētajā eksāmenā. Kalnciema pagasta
vidusskolas vidējie rezultāti matemātikas eksāmenā (37,81 procents) bija virs
vidējiem valsts rādītājiem, kas bija tikai
36,2 procenti.
Matemātikas centralizēto eksāmenu
nenokārtoja pieci Neklātienes vidusskolas un pieci Zaļenieku komerciālās
un amatniecības vidusskolas audzēkņi.
Komentējot novada skolu sniegumu
eksāmenos, Izglītības pārvaldes vadītāja
norāda, ka tie vērtējami dažādi, tomēr
tendence ir pozitīva. «Jautājums – ko
mēs gribam statistikā redzēt? Ja no tās
rādītājiem izņemam neklātienes un

profesionālās programmas beidzēju
sniegumu, tad pārējo novada vidusskolu rezultāti ir valsts vidējo rezultātu
līmenī. Tāpat jautājums, vai statistiski
vājākie neklātienes un profesionālo
programmu beidzēju eksāmenu rezultāti vērtējami slikti? Es teiktu, ka
ne. Protams, ir kur tiekties un daudz
kas jāuzlabo, tomēr šeit parādās tas,
ko publiskajā telpā izskanējušie skaitļi
neatklāj. Nevar salīdzināt vispārizglītojošo vidusskolu rezultātus, piemēram,
ar profesionālo skolu rezultātiem, zinot
to, ka vidusskolas priekšmetu stundu
skaits profesionālajās skolās ir būtiski
mazāks nekā parastajās vidusskolās.
Tāpat nevar salīdzināt tos rezultātus,
ko uzrāda cilvēki, kas ir bijuši prom no
skolas daudzus gadus, bieži vien sociālu
apstākļu spiesti, un nu cenšas iegūt
vidusskolas atestātu neklātienē paralēli darbam, ģimenes dzīvei un citiem
pienākumiem,» norāda G.Avotiņa,
piebilstot, ka neklātienes un profesionālajās programmās izglītību iegūst
jaunieši ne vien no Jelgavas novada, bet
arī vairākām citām pašvaldībām.
«Kas vienam šķiet slikts rezultāts,
citam ir individuāls panākums. Mūsu
praksē ir bijuši gadījumi, ka neklātienes
programmā uzņemam cilvēkus, kurus
atraidījušas vairākas citas skolas. Ja
mums izdodas panākt, ka viņi nokārto
centralizētos eksāmenus vismaz apmierinošā līmenī, tad tas ir vērtējams kā
panākums,» secina G.Avotiņa.

Lai attīstītu un veicinātu
Latvijas scenogrāfijas un
kostīmu mākslas attīstības procesus, Jelgavas
novada pašvaldība šogad
atjauno mūsu novadnieku
Arvīda un Margas Spertālu balvu par izciliem un
ievērojamiem sasniegumiem teātra mākslā. Šāds
lēmums pieņemts pēc
Spertālu mazdēla Ginta
Strēļa ierosinājuma, un
pirmā atjaunotā balva
tiks pasniegta 25. aprīlī,
kad Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā tiks atklāta izstāde «Spertālu laikmets
latviešu teātrī».
Šogad aprit 120 gadi, kopš dzimis
ievērojamais scenogrāfs vircavnieks
A.Spertāls. 20. gadsimta 20. – 30.
gados viņš bija Jelgavas profesionālā
teātra dekorators, pēc kara arī Akadēmiskā drāmas (tagad Nacionālā)
teātra galvenais mākslinieks un Latvijas Mākslas akadēmijas Skatuves
glezniecības darbnīcas vadītājs. Radot izrāžu scenogrāfijas un kostīmus
Jelgavas teātrī un vēlāk Nacionālajā
teātrī, A.Spertāls kopā ar savu dzīvesbiedri pirmo kostīmu mākslinieci
Latvijā M.Spertāli Latvijas teātra
mākslas vēsturē ierakstījuši tikai un
vienīgi Spertālu mākslas rokrakstam
piederošas spožas lapaspuses, informē Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Dace Kaņepone.
Spertāla balva pirmo reizi tika
pasniegta 1987. gadā, A.Spertāla 90.
dzimšanas dienā, un tās dibinātājs
bija kolhozs «Rosme». Par pirmo
laureātu kļuva jubilāra skolnieks
Akadēmiskā drāmas (tagad Nacionālā) teātra galvenais dekorators Gunārs Zemgals, nākamajā
gadā to saņēma scenogrāfs Andris
Freibergs, bet 1989. gadā – Indulis
Gailāns par scenogrāfiju izrādei
«Mūžības skartie».
Jāpiebilst, ka lēmums atjaunot
Spertālu balvu tika izskatīts un apstiprināts 22. marta Jelgavas novada

domes ārkārtas sēdē.
Šogad atjaunoto balvu piešķirs,
vērtējot scenogrāfijas vai teātra
kostīmu mākslu Latvijas teātros,
tajā skaitā par mūža ieguldījumu.
Domājot par balvas vizuālo veidolu,
Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar A.Spertāla mazdēlu G.Strēli,
kas ir profesionāls mākslinieks, izveidojusi koka skulptūru ar sudraba
elementiem. Tā atveido cilvēku ar
kroni galvā. Izvēlētajam laureātam
balvu pasniegs 25. aprīlī Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā, akcentē D.Kaņepone.
Jelgavas novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja Anita Liekna papildina, ka atjaunoto balvu
iecerēts pasniegt ik pēc pieciem
gadiem, lai attīstītu un veicinātu
Latvijas scenogrāfijas un kostīmu
mākslas attīstības procesus. «Jāteic,
ka no Vircavas pagasta cēlušies
vairāki ievērojami Latvijas teātru
darbinieki – gan minētie Arvīds
un Marga Spertāli, gan aktieri un
režisori Jēkabs Duburs-Āriņš un
Pēteris Lūcis. Vēlākajos gados iedibinātās teātra tradīcijas kopš
1999. gada Vircavā turpina lauku
amatierteātru festivāls «Bīne»,
kas pulcē kolektīvus no dažādiem
Latvijas novadiem, tādēļ šogad, kad
A.Spertālam atzīmējam nozīmīgo
jubileju, esam ieplānojuši to padarīt
pasākumiem piesātinātu,» tā viņa,
skaidrojot, ka septembrī Latvijas
amatierteātru festivāla «Bīne» gaitā
Vircavā norisināsies piemiņas vakars
«Pa Arvīda Spertāla ceļu», kurā tiks
runāts par nacionālās identitātes un
Rietumeiropas skolas sakausējumu
A.Spertāla un M.Spertāles daiļradē,
pasākums būs arī dzimto māju «Žagatas» iezīmēšana Latvijas kultūrvēstures kartē. «Mākslinieka dzimtās
mājas «Žagatas» ir kultūras vēstures
piemiņas vieta. Tās šodienas Jelgavas
novada un Latvijas kultūras ainavā
ir jāiezīmē ar jauniem kultūras notikumiem, kuri vēstī par A.Spertāla
atstāto kultūras mantojumu, tas ir
arī viens no mūsu nacionālajiem
dārgumiem,» piebilst A.Liekna.
JNZ
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Iepazīsti novada uzņēmējus
Uzņēmēju dienās!

28. un 29. aprīlī Jelgavā,
Zemgales Olimpiskajā
centrā, notiks izstāde «Uzņēmēju dienas Zemgalē» ar
mājražotāju, amatnieku un
skolēnu mācību uzņēmumu
tirdziņu un dažādām aktivitātēm kā darba devējiem,
tā darba ņēmējiem. Pasākumam jau pieteikušies vairāk
nekā 200 dalībnieku, starp
kuriem ir arī Jelgavas novaJNZ da uzņēmēji.

Atjauno pirms vairāk nekā 30
gadiem iedibināto Spertālu balvu

2017. gada aprīlis

Šobrīd dalību izstādē pieteikuši tādi
novada uzņēmumi kā, piemēram,
kosmētikas ražotājs «Amber Dew» no
Kalnciema, SIA «ML koks» no Vilces,
kas izgatavo biškopības inventāru (tas
zināms ar zīmolu «Ziedkalnes stropi»),
kokapstrādes uzņēmums «RT Timber»
no Valgundes, zemnieku saimniecība
«Trubenieki» no Lielplatones (plāno attīstīt šitake sēņu audzēšanu un pārstrādi).
Ar kopējo stendu arī šogad izstādē
piedalīsies Jelgavas novada pašvaldība.
«Šogad savā stendā akcentēsim pašvaldības sadarbību ar uzņēmējiem, tāpēc
popularizēsim konkursu «Esi uzņēmējs
Jelgavas novadā!», uzņēmumus, ar ko
kopā īstenojam projektus, Amatnieku
sētu un uzņēmumus, kas popularizē
veselīgu dzīvesveidu,» norāda pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Līga
Lonerte. Pašvaldības stendā piedalīsies
tādi uzņēmumi kā kūdras ieguves un
pārstrādes uzņēmums SIA «Laflora»,
cūku pupu kraukšķu «Pupuči» ražotājs
SIA «Zekants», biedrība «Pārtikas

amatnieki», Lolita Duge ar piparmētru
produkciju, Ināra Mālkalne ar Mālkalnu
sieru, pirtnieki SIA «Miesai un garam»,
zemnieku saimniecība «Vārpa» no Elejas, kas nodarbojas ar dārzeņu pārstrādi,
zemnieku saimniecība «Mežacīruļi»,
kas īsteno dabai draudzīgu ekonomiku,
un citi. «Mūsu iecere ir stendu padarīt
dzīvu,» piebilst L.Lonerte.
Pasākuma organizatoru pārstāve Ilze
Brice norāda, ka šogad būs vairāki jaun
ievedumi. Viens no tiem – uzņēmēju un
zinātnieku kontaktbirža, kurā uzņēmēji
ar LLU meža, lauksaimniecības, tehnisko, pārtikas, veterinārmedicīnas, vides
un būvzinātņu, informācijas tehnoloģiju
un citu nozaru zinātniekiem varēs pārrunāt nozares jaunumus, sadarbības
iespējas un konkrētus jautājumus.
Savukārt Jauno zinātnieku apvienības
pārstāvji konsultēs par komercializāciju.
Kontaktbirža notiks 28. aprīlī no pulksten 10.40 līdz 16. Otrs jaunums: izstāde
būs arī vieta, kur uzņēmumiem satikties
ar potenciālajiem darbiniekiem. «Izstādes dalībnieki sevi pozicionē arī kā
darba devējus, tāpēc pasākuma laikā
viņiem būs iespēja uzrunāt potenciālos
darbiniekus,» I.Brice norāda, ka uzņēmumu, kuriem aktuāls darbinieku
jautājums, stendos būs atpazīstamības
zīme, lai palīdzētu darba meklētājiem
orientēties.
Arī šogad uzņēmējiem būs iespēja
piedalīties forumā, kas notiks 28. aprīlī
no pulksten 11 līdz 18. Satiksmes ministrs Uldis Augulis, Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš un VAS
«Latvijas autoceļu uzturētājs» valdes

priekšsēdētājs Vladimirs Kononovs
runās par autoceļiem un infrastruktūras sakārtošanu. Par nodokļu politikas
jautājumiem informēs finanšu ministre
Dana Reizniece-Ozola, savukārt Valsts
ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore
Ilze Cīrule stāstīs par pārmaiņu procesiem iestādē un līdz šim paveikto
nodokļu iekasēšanas jomā. Tā kā viens
no uzņēmējiem aktuālākajiem jautājumiem ir eksporta attīstīšana, investīciju
piesaiste un izaugsme kopumā, biznesa
forumā uzstāsies arī finanšu institūcijas
«Altum» un vairāku uzņēmumu – SIA
«Cido Grupa», SIA «Cross Timber
Systems», SIA «Laflora» un SIA «WWL
Houses» – pārstāvji, diskutējot par
izaicinājumiem un iespējām pašreizējā
globalizācijas tirgū. Forumā apmeklētāju
skaits ir ierobežots, tāpēc jāpiesakās
iepriekš mājaslapā www.chamber.lv,
zem ziņas «Aicinām reģistrēties biznesa
forumam «Uzņēmēju dienas Zemgalē
2017» ietvaros».
Abas dienas būs tautastērpu parāde
un kultūras programma ar dažādiem
priekšnesumiem, piepūšamās atrakcijas
bērniem, interesenti varēs apskatīt Nacionālo bruņoto spēku tehniku un mini
zoo «Trušu sēta».
Izstāde norisināsies divas dienas: 28.
aprīlī no pulksten 10 līdz 18 un 29. aprīlī
no pulksten 10 līdz 17. To rīko Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamera
sadarbībā ar Jelgavas Ražotāju un
tirgotāju asociāciju un Jelgavas pilsētas
pašvaldību.
JNZ

Nodedzināti vairāk nekā seši hektāri zāles
Pavasaris nāk ne vien ar
dabas mošanos, bet arī ar
cilvēku bezatbildību, dedzinot pērno zāli – tas var
apdraudēt ne vien kukaiņus, dzīvniekus un putnus,
bet arī pašus dedzinātājus,
citus cilvēkus un īpašumu.
«Cilvēki nav gana atbildīgi
un apzinīgi pret uguni, jo
nereti tiek dedzinātas zaru
kaudzes vai kas cits, bet vējš
liesmas aiznes uz teritorijām
ar pērno zāli,» uzsver Jelgavas novada Pašvaldības
policijas vecākā inspektore
Inese Tarvida.
Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta (VUGD) sniegto
informāciju šogad Jelgavas novada
teritorijā nodedzināti vairāk nekā 6,3
hektāri kūlas. Izsaukumi par kūlas
ugunsgrēkiem saņemti, piemēram,
uz Līvbērzes pagastu, Jaunsvirlaukas
pagastu, Platones pagastu, Elejas
pagastu, Vilces pagastu. Līdz šim
lielākais kūlas ugunsgrēks bijis Vilces
pagastā 22. martā, kur dega trīs hektāri
pērnās zāles. Iespējams, zāle aizdegās
no zaru kaudzes, kas dedzināta, tāpat
liesmas apēda arī siena ruļļus.

Kūlas ugunsgrēku dzēšana prasa
lielus VUGD resursus, turklāt gadās,
ka, kamēr ugunsdzēsēji aizbrauc uz
notikuma vietu, liesmas ir jau apdzisušas. Ja ir vējš, kūlas ugunsgrēki var
beigties ar būtiskiem zaudējumiem,
jo liesmas var pārmesties uz ēkām, ja
tādas ir tuvumā, arī mežu. «Šādas neapdomīgas rīcības dēļ nereti nelaime
skar ne tikai pašus dedzinātājus, bet
arī apkārtējos iedzīvotājus. Izceļoties
ugunsgrēkam, var nodegt dzīvojamās
mājas, saimniecības ēkas, izdegt lielas
meža platības. Dedzinot kūlu, tiek
apdraudēta pašu cilvēku, kā arī māj
lopu dzīvība,» uzsver Valsts policijas
pārstāve Ieva Sietniece.
Par kūlas dedzināšanu var uzlikt
sodu no 280 līdz 700 eiro, bet šogad
Jelgavas novadā par kūlas dedzināšanu vēl nav sastādīts neviens administratīvā pārkāpuma protokols. «Tomēr
sankcijas var piemērot ne tikai tam,
kurš pielaida uguni, bet arī teritorijas īpašniekam, kurš savu īpašumu
nesakopa atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām un pieļāva
kūlas izveidošanos, bet jāatzīmē, ka
ne visa pērnā gada «zāle» uzskatāma
par kūlu, jo var degt arī iepriekšējā
gadā kopts dažus centimetrus garš,
sauss zāliens,» uzsver I.Tarvida. Viņa

skaidro, ka to policija uzrauga sistemātiski, jau rudenī apsekojot pagastus un
izsūtot priekšrakstu nekopto īpašumu
saimniekiem, dodot konkrētu laiku
īpašuma sakopšanai, zāles nopļaušanai. Šogad Pašvaldības policija par īpašuma nesakopšanu vēl nav sastādījusi
nevienu administratīvā pārkāpuma
protokolu, bet ir izsūtīti uzaicinājumi
nekopto īpašumu īpašniekiem paskaidrojuma sniegšanai. Jāpiebilst,
ka par īpašuma nesakopšanu fiziskai
personai var uzlikt sodu 400 – 700 eiro,
juridiskai – 700 – 2900 eiro.
«Ja, dedzinot kūlu, aizdegusies kāda
ēka, kā rezultātā radīti lieli zaudējumi,
vai ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks,
iestājas kriminālatbildība,» atgādina
I.Sietniece. Viņa norāda, ka par svešas
mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu,
ja tā izdarīta ar dedzināšanu, vai ja tā
nodarījusi lielu materiālu zaudējumu,
vai ja tās rezultātā vainīgā neuzmanības
dēļ iestājusies cilvēka nāve vai izraisītas
citas smagas sekas, soda ar brīvības
atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.
Policija lūdz iedzīvotājus nekavējoties ziņot par iespējamiem likumpārkāpējiem saistībā ar kūlas dedzināšanu, zvanot pa tālruni 110 vai 112.
JNZ
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NOTIKUMI

Mūžam jaunajam
«Tracim» – 20
FOTO:
29. aprīlī
pulksten
18 Sesavas tautas
namā uz
divdesmit gadu
jubilejas
koncertu
«Jauns
un traks»
ielūdz
Elejas jauniešu deju
kolektīvs
«Tracis».
Foto: no kolektīva arhīva

«Tie, kuri ar «Traci» sasaistījušies, zina, ka esmu stingra
un pie manis būs daudz
jāstrādā. Dejošana – tas
ir smags darbs. Taču paši
jaunieši atzīst, ka labāk ir
septiņi astoņi koncerti mēnesī, nekā trīs mēnešus tikai
uz mēģinājumiem nākt,»
par Elejas jauniešu deju
kolektīvu «Tracis» saka tā
dibinātāja un vadītāja Ivita
Lejava-Majore.
«Tracim» šis gads īpašs – kolektīvs pārgājis dejot uz B grupu, apgūstot grūtākas
pakāpes dejas Dziesmu un deju svētku
repertuāram, kas arī augstu novērtēts,
un šis ir jubilejas gads – kolektīvs svin 20
gadus un 29. aprīlī pulksten 18 Sesavas
tautas namā aicina uz koncertu «Jauns
un traks», kurā netrūkšot ne jaunības,
ne dulluma.
Vadītāja atzīst, ka, gatavojoties jubilejas koncertam, kolektīva dalībnieki
tikpat kā dzīvo kopā. «Viņi man skaisti, ar

savām dullībām, taču esam kā liela stipra
ģimene. Mūsu neoficiālā devīze ir: «Ja
ar «Traci» kādreiz saindējas, tad uz ilgu
laiku.» Nereti kāds aiziet, bet tomēr viņu
velk atpakaļ, un atgriežas,» tā vadītāja,
piebilstot, ka šobrīd kolektīvā ir ne tikai
vietējie jaunieši, bet arī studenti, kuri šeit
kādreiz dzīvojuši, un viņi uz dejošanu
braukā. «Tā var saslimt ar «Traci»,»
smaidot nosaka I.Lejava-Majore.
Viņa ir gandarīta par kolektīva izaugsmi pēdējos gados un cer, ka šī latiņa tiks
noturēta. «Tracis» šobrīd saista deviņus
puišus un 11 meitas vecumā no 17 līdz
25 gadiem. «Beidzot jūtamies pietiekami
spēcīgi, lai varētu «pacelt» sarežģītāku
repertuāru, tāpēc arī pārgājām uz B
grupu, kas skatē attaisnojās – mums tika
piešķirta 1. pakāpe, un tas ir labs rādītājs.
Pierādījām, ka varam,» piebilst vadītāja.
Runājot par «Trača» divdesmit, viņa
atzīst: «Tas ir kā izaudzināt bērnu un palaist augstskolā. Protams, esmu lepna.»
Šo zīmīgo notikumu «Tracis» iecerējis
atzīmēt ar īpašu koncertu, kas atšķiršoties no kolektīva iepriekšējiem jubilejas

Pasākumi
Elejā

20. aprīlī pulksten 15 – interesentus aicinām uz tikšanos
un izzinošu sarunu ar vēsturnieci Baibu Atmani. Ieeja – bez
maksas (Elejas bibliotēkā).
22. aprīlī pulksten 19 – pašmāju komiķa un rakstnieka
Maksima Trivaškeviča komēdijas šovs «Stand up izrāde
latviešu valodā», kurā tiks iesmiets par valstu un valodu kopīgajiem un atšķirīgajiem aspektiem, kā arī par pašlaik un
vienmēr aktuālo. Biļešu rezervācija pa tālruni 28475448
(Elīna). Ieeja – € 1 (saieta namā).
4. maijā pulksten 11 – aicinām svinēt Baltā galdauta
svētkus un būt līdzās akcijā «Apskauj Latviju», kuras laikā tiks stādīti simtgades ozoli. Kopā svinēsim, baudīsim
muzikālus sveicienus, mielosimies pie kopīgi klāta galda,
izzināsim un radīsim! Līdzi aicinām ņemt groziņu ar saviem
iecienītajiem gardumiem (Elejas muižas parkā).
Līdz 12. maijam – Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde
«Pēc mums vēl ilgi zeme skums» (Elejas bibliotēkā).

Glūdā

26. aprīlī pulksten 16 – lekcija «Sieviete šodienā».
Lektore D.Reinfelde. Ieeja – bez maksas (saieta namā).
Līdz 31. maijam – izstāde «Apceļojam Latviju – Jelgava»;
«Mežu aizvējā» (Rakstniekam Alfrēdam Dziļumam – 110)
(Bramberģes bibliotēkā).
9. maijā – Jauno grāmatu apskats (Bramberģes bibliotēkā).
21. aprīlī pulksten 14 – radošā nodarbība «Rukšsīpolu
audzēšana plastmasa pudelēs» (aktivitāšu centrā «Zemgale»).
24. un 28. aprīlī pulksten 14 – radošā nodarbība «Valsts
svētku piespraudes» (aktivitāšu centrā «Zemgale»).

Jaunsvirlaukā

22. aprīlī pulksten 14 – izrāde «Tā precas vecpuiši».
Lomās: Z.Daudziņa, J.Lisners, I.Puga, I.Smiltēns. Ieeja – €
2 (IKSC «Līdumi»).
Līdz 24. aprīlim – Vircavas seniores Laimas Rubenes
rokdarbu izstāde «Vienkāršība ir visskaistākā rota» (Dzirnieku bibliotēkā).
1. maijā no pulksten 10 līdz 14 – Darba svētku gadatirgus: andele un kaulēšanās (stādi, amatnieku un
mājražotāju labumi u.c.). Pulksten 11.15 – dzīvespriecīgs
sveiciens no VPDK «Svirlauka» un draugiem. Tirgotājiem
«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: 18.04.2016.

koncertiem, piedāvājot paskatīties uz
kolektīvu no cita skatpunkta. «Iepriekš
aicinājām kopā bijušos dejotājus, taču šoreiz kopā ar saviem draugu kolektīviem
esam nolēmuši paši parādīt, cik jauni un
dulli mēs esam. Šim koncertam esam
īpaši gatavojušies, piemeklējot trakulīgas
un jautras dejas. Daudzas no tām mūsu
repertuārā ir jaunas, iestudētas tieši šim
koncertam,» stāsta vadītāja, piebilstot, ka
arī draugu kolektīvi aicināti dāvanā vest
kādu jautru deju. «Būsim jauni, traki, bet
tautiski,» uzsver I.Lejava-Majore.
Vadītāja saviem dejotājiem jubilejas
reizē novēl saglabāt to dzirkstelīti, kas ir
šobrīd, lai kopā dotos uz mērķi. «Lai ir
izturība un uzticība man, tad kopā kalnus
gāzīsim!» tā I.Lejava-Majore, aicinot
skatītājus uz jubilejas koncertu Sesavas
tautas namā. ««Trača» koncerti vienmēr
ir īpaši, un šoreiz būs daudz jauna un
neredzēta,» sola vadītāja.
Pēc jubilejas koncerta «Tracim» priekšā vēl virkne koncertu, turklāt vasarā
iecerēts arī kāds tālāks brauciens uz
ārzemēm.

Balso un atbalsti savējos!
Aprīlī turpinās interneta balsojums par talantu
konkursa «Maksimālisti»
iesniegtajiem sapņu, vēlmju un vajadzību pieteikumiem. Par finansējumu
šomēnes cīnās arī mūsējie
– Kalnciema iedzīvotājs
Raivis Višķers, kurš vēlas
piedalīties drifta sacensībās, un tautas lietišķās
mākslas studija (TLMS)
«Staļģene», kurai finansējums nepieciešams, lai
izpētītu lakatu un villaiņu
aušanas tehnikas Zemgalē
un noaustu piecus lakatus
un villaini.
Par šiem pieteikumiem var balsot mājaslapā www.maksimalisti.lv.
Organizatori informē, ka kategorijā
«Indivīds» atbalstu sava sapņa īstenošanai 500 eiro apmērā vēlas saņemt
R.Višķers no Kalnciema. Viņš grib

Zināmi volejbola čempioni

pieteikšanās pa tālruni 27231143 (pie IKSC «Līdumi»).
4. maijā pulksten 14 – Baltā galdauta svētki kopā ar
jaukto kori «Svīri». Ieeja – bez maksas (IKSC «Līdumi»).
Līdz 15. maijam – Silvas Počas gleznu izstāde «Kosmoss»
(IKSC «Līdumi»).
Līdz 31. maijam – apskatāma Raimonda Valtera karikatūru izstāde (IKSC «Līdumi» 2. stāvā).

Lielplatonē

22. aprīlī – Lielā talka. Galvenā talkošanas vieta – pie
Lielplatones tautas nama, kur visi tiek aicināti, lai kopīgiem
spēkiem ierīkotu atpūtas un ugunskura vietu. Pēc kārtīgi
padarīta darba gaidīs garda zupa. Sīkāka informācija pa
tālruni 26827971 vai personīgi pie Ilzes.
29. aprīlī pulksten 18 – pašdarbības kolektīvu sezonas
atskaites koncerts «Visskaistākie vārdi». Ieeja – bez maksas
(Lielplatones t/n).
29. aprīlī pulksten 21 – sezonas noslēguma balle kopā
ar grupu «Brekšu Pekši». Ieeja no 18 gadu vecuma ballei
atbilstošā tērpā un piemērotos apavos. Ieeja – € 3. Galdiņu
rezervācija pa tālruni 26827971 (Lielplatones t/n).

Līvbērzē

29. aprīlī no pulksten 12 – Teātru diena Līvbērzē. Piedalās amatierteātri no Brocēniem, Šķēdes, Pūres, Lestenes un
Valgundes. Ieeja uz visām izrādēm – € 1 (Līvbērzes k/n).
29. aprīlī pulksten 21 – Teātru balle kopā ar Juri Pavlovu.
Ieeja – € 3 (Līvbērzes k/n).
4. maijā pulksten 21 – Baltā galdauta svētki: āra kino
– R.Kalniņa atjaunotā filma «Ceplis». Ieeja – bez maksas
(pie Līvbērzes k/n).

Platonē

6. maijā pulksten 19 – Platones pagasta pašdarbības
kolektīvu koncerts. Transports skatītājiem pulksten 18.40
no Tūjām–Pēterlauki–Lielvircava (Lielvircavas k/n).
13. maijā pulksten 11 – Ģimenes dienas sarīkojums
«Droši savu roku manā plaukstā liec» (Lielvircavas k/n).
Aicinām pieteikties interesentus aušanas mākas apgūšanā un praktiskā darbā. Nodarbības Lielvircavas k/n
notiks bez maksas. Sīkāka informācija un pieteikšanās pa
tālruni 26547117.

Sesavā

piedalīties drifta sacensībās, street
klasē. Kā stāsta jaunietis, pēdējo divu
gadu laikā viņš savu mašīnu ir pilnveidojis tā, lai ar to varētu piedalīties
sacensībās, taču nepieciešams finansējums treniņu izmaksām – degvielai,
automašīnas riepām un trases īrei. Tas
Raivim palīdzētu piepildīt savu sapni.
Savukārt kategorijā «Kolektīvs»
šomēnes par uzvaru un 1500 eiro
cīnās TLMS «Staļģene». Studijai
mēneša atbalsts ir nepieciešams, lai
piepildītu savu ieceri – izpētītu lakatu
un villaiņu aušanas tehnikas Zemgalē
un noaustu piecus lakatus un villaini.
Jau iepriekš TLMS «Staļģene» ar
saviem darinājumiem iepriecinājusi
dejotājus, noaužot vairākus lakatus
un villaines dejotājiem Dziesmu un
deju svētkiem.
Nobalsot par savu favorītu var
vienu reizi dienā katrā konkursa
kategorijā. Savu balsi var atdot ar
sociālo tīklu «Facebook», Draugiem.
lv vai «Twitter» kontu starpniecību.

23. aprīlī pulksten 9.30 – Baltās svētdienas dievkalpojums (Sesavas dievnamā).
23. aprīlī pulksten 10 – tikšanās ar ainavu dārznieci Aiju
Kaškuri «Skats uz dārzu» (Sesavas t/n).
29. aprīlī pulksten 18 – Elejas pagasta jauniešu deju
kolektīva «Tracis» 20 gadu jubilejas koncerts «Jauns un
traks». Ieeja – bez maksas (Sesavas t/n).
6. maijā pulksten 19 – Īslīces amatierteātra «Dadži»

FOTO: Noskaidroti 2017. gada
Jelgavas novada
čempioni volejbolā. Jau devīto reizi
vīriešu konkurencē
uzvarētāju kauss
tika Valgundes
komandai, bet
sieviešu konkurencē par 2017. gada
čempionēm kļuva
Vircavas dāmas.
2. vietā vīriešiem
ierindojās Zaļenieku komanda,
3. vietā – Platones
komanda, savukārt sievietēm 2.
vieta Valgundei,
bet 3. – Elejai.
Foto: Jelgavas novada
Sporta centrs, no
komandas arhīva
pasakas iestudējums pieaugušajiem un bērniem «Alise
Brīnumzemē» (ar mazliet politisku piegaršu). Režisore –
E.Novicka. Ieeja – € 2 (Sesavas t/n).

Svētē

13. maijā pulksten 19 – Jaunsvirlaukas amatierteātra
«Pieci ar +» izrāde: A.Niedzviedzis «Trīs ar pus atraitnes».
Režisore – I.Segliņa. Ieeja – € 1 (Jēkabnieku k/n).
19. maijā pulksten 12 – Svētē pie Latviešu strēlnieku
pieminekļa (pretim pamatskolai) piemiņas pasākums par
godu Daugavgrīvas zemessargu cīņām Svētē Ruļļu kalnos.

Valgundes IKSC «Avoti»

20. aprīlī pulksten 18 – floristikas nodarbība «Pavasara
kompozīciju veidošana». Līdzi jāņem asas grieznes un
dažādi lokani zari. Pieteikties pa tālruni 28612076.
27. aprīlī no pulksten 18 līdz 21 – iespēja apgūt klūgu pinumu, izgatavojot sev pītu paplāti un saņemot to
īpašumā. Materiāli, darbarīki būs pieejami, vietu skaits
ierobežots. Pieteikties savlaicīgi pa tālruni 28612076.

Vilcē

4. maijā pulksten 17 – ozolu stādīšana par godu Latvijas
simtgadei (pie Vilces muižas). Rokdarbu izstāde «No dzimtu
pūra lādēm...». Ieeja – bez maksas.
5. maijā pulksten 18 – VPDK «Medaga» (vadītāja
I.Lejava-Majore) 18 gadu jubilejas koncerts. Koncertā
piedalās «Medagas» draugu kolektīvi. Ieeja – bez maksas
(Vilces t/n).
6. maijā pulksten 19 – jauktā kora «Vilce» (diriģenti
P.Vaickovskis un K.Vaickovskis) piecu gadu jubilejas koncerts. Ieeja – bez maksas (Vilces t/n).
Līdz 1. jūnijam – izstāde «Mūsu Vilce bērnu darbos»
(Vilces bibliotēkā).

Vircavā

22. aprīlī pulksten 19 – tautas deju kolektīvu sadancis:
koncerts «Laime mīt dejā!» (Vircavas t/n).
4. maijā pulksten 12 – Baltā galdauta svētki pie Vircavas
t/n pils dārzā, Mazlaukos, Oglainē.
 24. aprīlī pulksten 19 – Jaunsvirlaukas amatierteātra «Pieci
ar +» izrāde: A.Niedzviedzis «Trīs ar pus atraitnes». Režisore
– I.Segliņa. Ieeja – sveiciens aktieriem (Vircavas bibliotēkā).

Zaļeniekos

21. aprīlī pulksten 11 – apvienības «Teātris un es» izrāde
bērniem «Lācis Superzvaigzne». Ieeja – € 1 (Zaļenieku k/n).
22. aprīlī – Lielā talka.
30. aprīlī – pavasara gadatirgus. Tirgoties gribētājus
aicina pieteikties pa tālruni 29361231 līdz 26. aprīlim
(Zaļenieku k/n).
Līdz 31. maijam – novadpētniecības izstāde «Kārlim
Butānam – 115» (Ūziņu bibliotēkā).

