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Lielā talka
notiks jau
šomēnes!
22. aprīlī ar saukli «Latvijai būt zaļai!» visā Latvijā
notiks tradicionālā Lielā talka. Šajā dienā arī
Jelgavas novada pagastos norisināsies apkārtnes sakopšanas darbi,
un šobrīd tiek apzinātas
vietas, kuras kopīgiem
spēkiem nepieciešams
sakopt.
Lai pieteiktos Lielajai talkai,
novada iedzīvotāji savu izraudzīto
talkas vietu līdz 20. aprīļa vakaram
var reģistrēt talkas vietu kartē mājaslapā www.talkas.lv. Tāpat par
plānotajiem darbiem var informēt
sava pagasta pārvaldi, kā arī sazināties ar katra pagasta atbildīgo par
talkas norisi. Vienoties par talkošanas vietu ir būtiski, jo savāktos
atkritumus pēc Lielās talkas izvedīs
tikai no oficiāli reģistrētiem talkošanas punktiem, tādēļ, lai nerastos
pārpratumi, iedzīvotāji jau laicīgi
aicināti informēt, kur viņi plāno
strādāt talkas dienā.
Virknē pagastu jau šobrīd apzinātas vietas, kuras nepieciešams
sakopt, tostarp padomājot ne
tikai par atkritumu savākšanu un
pērno lapu grābšanu, bet arī par
labiekārtošanas darbiem. Tā, piemēram, Staļģenes ciemata centrā
pie pagasta pārvaldes un «Līdumu»
ēkas paredzēts iekopt puķudobi, kā
arī sakārtot laukumu, kurā plānots
uzstādīt āra trenažierus; Kalnciema pagastā tiks nokrāsotas ierīces
rotaļu laukumā; Līvbērzes pagastā
iecerēts stādīt kokus, sakopt ceļa
malu un atpūtas vietas. Zaļenieku
pagasta centrā plānots pārstādīt
bērzus un apkopt pagasta teritoriju,
bet Ūziņu parkā – stādīt kokus 1,25
hektāru platībā. Jāpiebilst, ka teju
visos pagastos būs padomāts arī par
cienastu talciniekiem, sarūpējot
siltu zupu vai putru un tēju.
3.lpp.

Atjaunots Svētes skolas
vecais korpuss

Svētes pamatskolas sākumskolas skolēni pēc pavasara
brīvlaika mācības turpina
citos apstākļos, jo noslēgušies Svētes skolas vecā
korpusa atjaunošanas darbi.
Šajā ēkas daļā mācās arī
vecākā bērnudārza grupa
(sešgadnieki) un Neklātienes vidusskolas audzēkņi.
Šobrīd Svētes pamatskolā mācās 267
bērni. «Ņemot vērā, ka skola pēdējos
gados spējusi gan vairot atpazīstamību,
gan piesaistīt arvien vairāk skolēnu,
Jelgavas novada pašvaldība mērķtiecīgi apsvēra ieceri par skolas pilnīgu
modernizēšanu un pielāgošanu bērnu
vajadzībām. Salīdzinājumā ar atjaunoto

skolas korpusu un pirmsskolas ēku, šis
korpuss bija nefunkcionāls, telpas vairs
nespēja nodrošināt audzēkņu vajadzības,
tās tehniski nevarēja īstenot ērtu daudzu
mācību procesa funkciju izpildi,» skaidro Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta
Avotiņa.
«Telpu paplašināšana vecajā skolas
korpusā bija pats nepieciešamākais
darbs. Tagad atjaunotās telpas, piemēram, sešgadniekiem pielāgotas tā, ka
diendusai ir atsevišķa telpa, bet mācības
notiek otrā. Līdz šim audzinātājām nācās visas nepieciešamās darbības veikt
vienā telpā, kas nebija ērti. Veicot telpu
pārplānošanu, ievērojamas izmaiņas ir
arī skolas ēdnīcā, kas tikusi pie papildu
telpām, lai atvieglotu pavāru darbu. Ēkai
kopā ir trīs stāvi – trešais stāvs 60. gados

piebūvēts no koka. Tā kā pašreizējā Svētes pamatskolas ēka ir vietējas nozīmes
arhitektūras piemineklis, tad pirmie
divi ēkas stāvi tika atjaunoti, ievērojot
visus nosacījumus. Vienīgi trešais stāvs,
kur ikdienā uzturas Neklātienes vidusskolas audzēkņi, demontēts un pilnībā
atjaunots, mainot arī logus un jumtu,»
par paveikto stāsta Svētes pamatskolas
direktore Inga Jansone.
Vecā skolas daļa kopējā skolas ēku
kompleksā līdz šim bija palikusi vienīgā,
kas ilgstoši nebija piedzīvojusi remontu.
2007. gadā atklāja skolas jauno piebūvi
ar sporta halli, bet pirms trijiem gadiem
atklāts arī ilgi gaidītais jaunais skolas
korpuss – pirmsskolas ēka. Lai Svētes
skolas ēku ansambli nokomplektētu
pilnībā, pērn vasarā aizsākās remont-

darbi pie skolas vecās ēkas daļas pārbūves. Pamatojoties uz SIA «Namejs
Plus» izstrādāto projektu, esošās klašu
telpas sākumskolas bērniem, sešgadīgo
pirmsskolas izglītības grupai, kā arī
Neklātienes vidusskolas skolēniem ir
ievērojami paplašinātas, kā arī tām veikts
kosmētiskais remonts.
Svētes pamatskolas vecās ēkas pārbūve veikta par pašvaldības budžeta līdzekļiem, ieguldot 424 220 eiro, kas ņemti
kā aizņēmums Valsts kasē. Būvprojektu
par 10 164 eiro izstrādāja SIA «Namejs
Plus», ēkas būvniecību par 410 474 eiro
veica SIA «Latvijas energoceltnieks»,
būvuzraudzību par 3581 eiro nodrošināja
SIA «Lerix».
JNZ

Amatnieki un mājražotāji Novada svētki šogad – tavs mirklis laika rāmītī
20. maijā – šogad agrāk
varētu iekļaut arī bērnu priekšnesumus. Pasākuma dienā varēs ieraudzīt sevi
aicināti pieteikties
nekā citus gadus – Elejas
Tieši ar tiem pulksten 12 aizsāksies 20. no cita rakursa karikatūrista sniegumā,
muižas parkā Jelgavas
koncertprogramma, kad uzstā- noskatīties cirka izrādi, Elejas Tējas naNovada svētku tirdziņam novads svinēs septītos maija
sies paši mazākie – pirmsskolas bērni miņa teritorijā iemūžināt savas sajūtas
20. maijā Elejas muižas parkā notiks Jelgavas novada
svētki, un arī šogad neiztrūkstoša svētku sastāvdaļa
būs amatnieku un mājražotāju tirdziņš, kas apmeklētājiem būs pieejams visas
dienas garumā. Tirgoties
gribētāji jau šobrīd aicināti
tam pieteikties.

Jelgavas novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītāja Sanda Lakutijevska skaidro, ka
tirdziņam aicināti pieteikties vietējie
amatnieki un mājražotāji, kuri Jelgavas
novada svētku laikā pircējiem gatavi
piedāvāt pašu ražotu produkciju un
amatniecības darinājumus.
«Tirdziņš Elejas muižas parkā 20.
maijā apmeklētājiem būs pieejams
visas dienas garumā – no pulksten
12 līdz 18. Lai tas izdotos, amatnieki
un mājražotāji aicināti pieteikt savu

dalību tirdziņam – to var izdarīt
līdz 10. maijam,» tā S.Lakutijevska,
akcentējot, ka, tāpat kā iepriekšējos
gados, tirgotāji pieteikties var, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu,
kas pieejama pašvaldības mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv, sadaļā «Uzņēmējdarbība», un nosūtot to pa e-pastu
sanda.lakutijevska@jelgavasnovads.lv
vai nogādājot to sava pagasta pārvaldē
vai Jelgavas novada domē Jelgavā,
Pasta ielā 37.
Jāatgādina, ka tirgošanās ar rūpnieciski ražotām plaša patēriņa precēm
amatnieku un mājražotāju tirdziņā
Jelgavas novada svētku laikā netiks
akceptēta.
Papildinformāciju par tirdziņu var
saņemt, sazinoties ar uzņēmējdarbības
atbalsta projektu vadītāju S.Lakutijevsku pa e-pastu sanda.lakutijevska@
jelgavasnovads.lv vai tālruni 63048487.
JNZ

Novada svētkus, apvienojot tos ar tradicionālajiem
Bērnu svētkiem mācību
gada noslēgumā.

Iekļaujot programmā Latvijā pazīstamus dažādu mūzikas stilu māksliniekus – «Bermudu divstūri», Elzu
Rozentāli un citus populārus Latvijas
skatuves mūziķus –, Novada svētkiem
sarūpēti priekšnosacījumi, lai kā lieli,
tā mazi svētku gaisotnē spētu notvert
visatraktīvākos mirkļus. Tāpēc svētku
ideja jeb šī gada moto – «Mirklis laika
rāmītī» – aicina apzināties, ka savas
dzīves laikā nepieciešams kolekcionēt
pēc iespējas vairāk atmiņā paliekošu
brīžu. Pasākuma programmā plānota
arī zibakcija, kas klātesošajiem ļaus
piedalīties interaktīvā svētku līdzpārdzīvojumā.
Jau tradicionālie Bērnu svētki šogad
savīti ar Novada svētkiem, lai pēc
iespējas bagātīgāk svētku programmā

– koncertā «Mirklis pirms». Tūlīt pēc
tam svētku koncertu ieskandinās gan
skolēnu, gan pieaugušo amatierkolektīvi. Ap pulksten 15 Jelgavas novada
un pilsētas jauniešu bigbends un solisti
E.Rozentāle un Ralfs Eilands skatītājus
ievedīs multfilmu pasaulē. Bet pulksten
17 varēs sagaidīt «Bermudu divstūri»,
kas turpinās izklaidēt un ieskandināt
kolorīto svētku koncertu citās noskaņās.
Pēc «Bermudu divstūra» uzstāšanās
Novada svētku apmeklētāji gaidīti iesaistīties zibakcijā, kur Jelgavas novada
svētku kopības sajūtu iemūžinās «Lielā
svētku kopbilde», informē Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja Dace Kaņepone.
Visas dienas garumā pasākuma apmeklētāji varēs ļauties iztēles mirkļiem
radošajās darbnīcās, pārbaudīt sevi
veiklības un spēka aktivitātēs laukumā
iepretim pilsdrupām. Būs iespēja rast
jaunas idejas, noderīgas lietas un garšas
mājražotāju un amatnieku tirdziņā.

fotostūrītī, stāsta D.Kaņepone.
Savukārt vakarā, pēc pulksten 18.30,
uz lielās estrādes skatuves apmeklētājus gaidīs svētku koncerts, veltīts
Noras Bumbieres jubilejai «Tepat, starp
jums!», kopā ar Viktoru Lapčenoku,
Žoržu Siksnu un citiem solistiem. Šo
priekšnesumu pulksten 20 nomainīs
«Dzelzs vilka» koncerts. Savukārt Novada svētku zaļumballi no pulksten 21
spēlēs grupa «Teachers».
Kā skaidro D.Kaņepone, Jelgavas
novada svētku afišas šogad būs izstrādātas, izmantojot papildinātās realitātes
jeb «Overly» mobilās aplikācijas iespējas viedierīcēm ar kameru. Tas nozīmē,
ka, turot mobilo telefonu vai planšetdatoru ar ieslēgtu aplikāciju un fokusējot
uz afišas fotogrāfijas, tā «atdzīvosies» kā
svētku video, ļaujot ekrānā noskatīties,
noklausīties un izjust Novada svētkos
plānoto gaisotni.
JNZ
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Apspriešanā par baseinu iesaistās ap
1300 novada iedzīvotāju
23. martā noslēdzās Jelgavas novada pašvaldības
organizētā sabiedriskā
apspriešana par ieceri Elejas
pagastā būvēt zema enerģijas patēriņa sporta halli un
peldbaseinu, kas atbilstoši
izstrādātajam projektam
piekļautos Elejas vidusskolas
pašreizējai ēkai. Sabiedriskās apspriešanas rezultāti
pagājušajā nedēļā apstiprināti Jelgavas novada domes
sēdē.
Savu viedokli iedzīvotāji varēja paust
gan telefonaptaujā, gan zvanot pa
pašvaldības bezmaksas ierosinājumu
un atsauksmju tālruni, gan aizpildot
anketu, gan klātienē piedaloties būvprojekta prezentācijas pasākumā, kas
14. martā notika Elejas pagastā, pulcējot
gan elejniekus, gan apkārtējo pagastu
iedzīvotājus.

Iedzīvotāji piedāvā
konstruktīvus priekšlikumus

Pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone informē,
ka publiskās apspriešanas laikā, kas ilga
no 23. februāra līdz 23. martam, kopumā
saņemtas 1355 iedzīvotāju anketas –
1306 anketās respondents bija sniedzis
pozitīvu atbildi jautājumā par ieceri Elejā
būvēt sporta kompleksu ar baseinu, bet
49 anketās šai iecerei sniegts negatīvs
vērtējums. Savukārt sabiedriskās apspriešanas sapulcē klātienē piedalījās
115 dalībnieki, izmantojot iespēju gan
precizēt neskaidros jautājumus par
izstrādāto būvprojektu un to, kā plānotā
būve perspektīvā varētu ietekmēt vietējo
iedzīvotāju ikdienu, gan paužot kritiku

un ierosinājumus, ko, viņuprāt, būtu
nepieciešams uzlabot, lai katrs plānotajā
projektā pašvaldības ieguldītais eiro būtu
ieguldīts lietderīgi.
Visi iedzīvotāju paustie ierosinājumi
apkopoti, izanalizēti, un konstruktīvie
priekšlikumi tiks ņemti vērā, turpinot
darbu pie Elejas pagastā plānotās sporta
būves. Tiesa, līdztekus konstruktīviem
ierosinājumiem saņemts puspajokam
uztverams priekšlikums, ka pagastam
nozīmīgo būvi varētu celt paši elejnieki…
Saskaņā ar aprēķināšanas metodiku
publiskā apspriešana tiek uzskatīta
par notikušu, ja tajā piedalījušies pieci
procenti no 24 496 Jelgavas novada
iedzīvotājiem jeb 1214 iedzīvotāji, tajā
skaitā pieci procenti jeb 121 Elejas pagastā deklarēts iedzīvotājs.

Baseins plānots 2. stāvā

Iedzīvotāju sapulcē, klātesošos iepazīstinot ar izstrādāto projektu, projektētāju SIA «DG Baltic» pārstāvji
skaidroja, ka saskaņā ar būvniecības
ieceri jaunbūve plānota trijās zonās:
peldbaseins, administratīvais korpuss ar
dienesta viesnīcu un sporta zāle. Tāpat
paredzēts labiekārtot skolas apkārtni, papildus izveidojot apmēram 40 stāvvietas
sporta būves apmeklētājiem un skolēnu
autobusiem, jo plānotā ēka paredzēta arī
publiskai izmantošanai, ne tikai skolas
vajadzībām.
Atbildot uz iedzīvotāja jautājumu par
to, vai plānotā būve neskars pie skolas
esošo sporta laukumu, Elejas vidusskolas
direktore Sarmīte Balode akcentēja,
ka būvniecības procesā gan varētu tikt
ierobežota sporta laukuma izmantošana,
taču pēc tam sporta laukumu plānotā
piebūve neietekmēs. «Vienīgais, ko
zaudēsim, būs strītbola laukums aiz

skolas,» tā viņa.
Baseins iecerēts ēkas 2. stāvā 25 metrus garš un ar četriem celiņiem. Seklākajā zonā tā dziļums plānots 1,3 metri,
dziļākajā – 2 metri. Papildus arī plānota
no lielā baseina atdalīta bērnu baseina
zona metra dziļumā, kā arī divas pirtis.
Uz jautājumu, cik racionāli ir baseinu
izvietot ēkas 2. stāvā, SIA «DG Baltic»
pārstāvis skaidroja, ka tas lielā mērā
saistīts ar izmaksu optimizāciju. Proti,
lai baseinu izvietotu ēkas 1. stāvā, būtu
nepieciešams veikt detalizētu gruntsūdeņu izpēti, turklāt, lai izbūvētu baseinu 1.
stāvā, būtu vajadzīga krietni lielāka būvbedre, kas neapšaubāmi sadārdzinātu
būvniecības izmaksas.

sātas peldētapmācības nodarbības savā
novadā, turpretim pieaugušajiem gan
par baseina izmantošanu nāksies maksāt
pašiem – pēc aptuvenām aplēsēm, viens
apmeklējums varētu maksāt ap 5 eiro.
Jāpiebilst, ka, Elejā uzceļot plānoto
sporta būvi, tiktu radītas aptuveni 12
jaunas darbavietas.

Būs jaunas darbavietas

Cilvēki saka «jā!»

Lielākās diskusijas raisījās par baseina
būvniecības un uzturēšanas izmaksām,
un Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune skaidroja, ka
pašvaldības speciālisti ir apmeklējuši
vairākus pēdējos gados citās pašvaldībās
uzbūvētos baseinus, tostarp lai apzinātu pašreizējās uzturēšanas izmaksas.
«Ēkas kopējais apjoms plānots ap 6000
kvadrātmetru, būvniecības un arī apsaimniekošanas izmaksas ir aptuveni aprēķinātas, turklāt lielā mērā reālie cipari
būs atkarīgi no būvniecības iepirkuma
rezultātiem – pašreizējā būvniecības
ieceres stadijā tās ir tikai matemātiskas
prognozes.»
Būves ekonomiskais pamatojums tika
skatīts arī no baseina noslogojuma aspekta un izmaksām, ar kādām jārēķinās
iedzīvotājam, to apmeklējot. Z.Caune
gan akcentēja, ka dienas laikā lielāko
noslogojumu provizoriski veidos Jelgavas novada bērni un jaunieši, kuriem būs
iespēja nodrošināt pašvaldības apmakJelgavas novada domes
2017. gada 22. februāra lēmums (protokols Nr.3, 7.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2

«Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2012. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr.17 «Par nekustamo
īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu norāžu, ielu un māju norādzīmju, pašvaldības iestāžu, tūrisma un
uzņēmējdarbības objektu norādzīmju un daudzdzīvokļu māju un dzīvokļu numurzīmju izvietošanu Jelgavas novadā»»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 15. panta pirmās daļas 2. punktu un 43. panta pirmās daļas 5. punktu
Izdarīt grozījumus Jelgavas novada pašvaldības 2012. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr.17 «Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku
numuru vai nosaukumu norāžu, ielu un māju norādzīmju, pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības objektu norādzīmju un daudzdzīvokļu
māju un dzīvokļu numurzīmju izvietošanu Jelgavas novadā»:
1. Papildināt saistošos noteikumus ar VI1 nodaļu šādā redakcijā:
«VI1 Informatīvie stendi
27.1 Informatīvie stendi (turpmāk – stendi) tiek izgatavoti, ievērojot šādus noteikumus:
27.1 1. Informatīvais stends ziņojumiem:
Uz 80 x 80 mm kvadrātcauruļu balstiem stiprināts 40 x 40 mm kvadrātcauruļu rāmis, kas notur 30 mm biezu spundētu dēļu klājumu, pa
perimetru nosegtu ar 40 x 40 mm L veida alumīnija profilu. Stendu sedz izliekts jumtiņš no 1 mm biezas skārda loksnes, kas kniedēta pie 40 x
20 mm kvadrātcaurules rāmja. Zem tā pie balstiem stiprināts 40 x 20 mm kvadrātcaurules rāmis ar 1 mm skārda loksnes virsmu – Jelgavas
novada logo digitāldrukai uz līmplēves.
Nesējinformācijas laukums ir 1200 x 1200 mm, apakšējā mala ir 800 mm no zemes klātnes, kopā sastādot augstumu 2000 mm no zemes
klātnes. Ar jumta konstrukciju visa kopējā stenda augstums ir 2350 mm no zemes klātnes.
Visi konstrukcijas melnā metāla elementi karsti cinkoti.
Dēļi apstrādāti ar «Osmo» koksnes aizsargeļļu.
Digitāldruka laminēta ar antigrafiti aizsargplēvi (7. pielikums)
27.1 2. Informatīvais stends ar pagasta karti («Pagasta vārti»):
Uz 80 x 80 mm kvadrātcauruļu balstiem stiprināts 40 x 40 mm kvadrātcauruļu rāmis ar 1 mm skārda loksnes virsmu, pa perimetru nosegtu ar 40 x
40 mm L veida alumīnija profilu. Stendu sedz izliekts jumtiņš no 1 mm biezas skārda loksnes, kas kniedēta pie 40 x 20 mm kvadrātcaurules rāmja.
Zem tā pie balstiem stiprināts 40 x 20 mm kvadrātcaurules rāmis ar 1 mm skārda loksnes virsmu – Jelgavas novada logo digitāldrukai uz līmplēves.
Nesējinformācijas laukums ir 2000 x 2200 mm, kur 2000 mm ir stenda augstums un 2200 mm ir stenda platums, apakšējā mala ir 800 mm
no zemes klātnes, kopā sastādot augstumu 2800 mm no zemes klātnes, ar jumta konstrukciju visa kopējā stenda augstums ir 3300 mm no
zemes klātnes.
Visi konstrukcijas melnā metāla elementi karsti cinkoti.
Digitāldruka laminēta ar antigrafiti aizsargplēvi (8. pielikums).
27.1 3. Informatīvais stends ar novada karti («Novada vārti»):
Uz 80 x 80 mm kvadrātcauruļu balstiem stiprināts 40 x 40 mm kvadrātcauruļu rāmis ar 1 mm skārda loksnes virsmu, pa perimetru nosegtu ar 40 x
40 mm L veida alumīnija profilu. Stendu sedz izliekts jumtiņš no 1 mm biezas skārda loksnes, kas kniedēta pie 40 x 20 mm kvadrātcaurules rāmja.
Zem tā pie balstiem stiprināts 40 x 20 mm kvadrātcaurules rāmis ar 1 mm skārda loksnes virsmu – Jelgavas novada logo digitāldrukai uz līmplēves.
Nesējinformācijas laukums ir 2000 x 2200 mm, kur 2000 mm ir stenda augstums un 2200 mm ir stenda platums, apakšējā mala ir 800 mm
no zemes klātnes, kopā sastādot augstumu 2800 mm no zemes klātnes, ar jumta konstrukciju visa kopējā stenda augstums ir 3300 mm no
zemes klātnes.
Visi konstrukcijas melnā metāla elementi karsti cinkoti.
Digitāldruka laminēta ar antigrafiti aizsargplēvi (9. pielikums).
27.1 4. Precīza stendu uzstādīšanas vieta jāsaskaņo ar inženierkomunikāciju turētājiem un Būvvaldi. Stendu informatīvā daļa ir pielāgojama
konkrētām situācijām, dizains ir jāsaskaņo ar Attīstības nodaļu.»;
2. Aizstāt 35. punktā vārdu un skaitli «sešu (6)» ar vārdu un skaitli «astoņu (8)».
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Z.Caune

Kaut arī publiskās apspriešanas sapulcē ne viens vien iedzīvotājs pret plānoto
būvi pauda skeptisku attieksmi, kritizējot
vienu vai otru piedāvāto risinājumu, uz
jautājumu, vai baseins Elejā ir vajadzīgs,
vairums tomēr atbildēja apstiprinoši.
«Protams, ka baseins Elejā ir vajadzīgs! Savulaik pati esmu mācījusies
Elejas vidusskolā, un baseins no laika
gala mums bija sapnis. Beidzot tas sāk
piepildīties!» saka Vilces pagasta iedzīvotāja Mārīte Lazda. Viņas vīrs Gatis
rēķina, ka kritiku īsti neiztur iedzīvotāju
iebildumi par to, ka plānotā maksa par
baseina apmeklējumu ir augsta. «Parēķiniet – lai aizbrauktu uz baseinu Jelgavā,
vairāk nekā pieci eiro jārēķina par ceļa
izdevumiem vien, nemaz nerunājot par
pašu baseina apmeklējumu,» tā viņš,
piebilstot, ka līdz ar baseina uzbūvēšanu
Elejā ieguvēji būtu visi – kā skolēni, tā
pieaugušie. Arī Lazdu ģimene gatava
izmantot blakus pagastā nodrošinātās
iespējas. Jautājumos, kas saistīti ar pašas

ēkas būvniecību, viņi negrib iedziļināties,
paužot, ka pie šī jautājuma strādā profesionāļi, kuri zina, kas un kā jādara, tāpēc
viņi uzticas, ka rezultāts būs ekonomiski
pamatots un kvalitatīvs.
Arī Elejas vidusskolas 9.b klases
skolnieks Renē Cimbaļuks uzskata, ka
baseins pie skolas ir vajadzīgs. «Zinu, ka
arī no mūsu skolas daudzi brauc peldēt
uz baseinu Jelgavā, taču, ja baseins būs
mums pašiem, nekur nebūs jābrauc.
Es ļoti labprāt brīvajā laikā apmeklētu
baseinu, taču izbraukāt uz Jelgavu nav
iespējams,» spriež Renē, atzīstot, ka,
viņaprāt, baseins pavērtu arī jaunas
iespējas sportiskiem sasniegumiem. «Ja
būtu baseins, arī Elejā varētu attīstīt peldēšanu, šim sporta veidam pievēršoties
jau profesionālāk un pārstāvot Jelgavas
novadu arī sacensībās,» tā viņš, atklājot,
ka pēc 9. klases plāno mācīties vidusskolā, tādēļ cer, ka baseinu pagūs iemēģināt,
vēl mācoties Elejā.
Jāpiebilst, ka saskaņā ar būvniecības
ieceri, īstenojot šo projektu, novads iegūtu iespēju īstenot dažāda veida sporta
aktivitātes un dažāda mēroga sporta
sacensības, kuru organizēšana šobrīd nav
iespējama, kā arī tiktu veikts ieguldījums
jebkura iedzīvotāja veselības veicināšanā.
Šobrīd paralēli ar projektēšanu saistītām formalitātēm pašvaldība meklē arī
iespējas iegūt Eiropas fondu finansējumu plānotā objekta izbūvei.

Paskaidrojuma raksts

par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2
«Grozījumi 2012. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr.17
«Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu norāžu,
ielu un māju norādzīmju, pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības
objektu norādzīmju un daudzdzīvokļu māju un dzīvokļu numurzīmju
izvietošanu Jelgavas novadā»» projektu
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Lai nodrošinātu tūrisma un pašvaldības
informācijas pieejamību, tiek izstrādāts dizains
šādiem informatīvajiem stendiem: Informatīvais
stends ziņojumiem, Informatīvais stends ar pagasta
karti («Pagasta vārti»), Informatīvais stends ar
novada karti («Novada vārti»).
1.2. Saistošajos noteikumos jānosaka astoņu
gadu pārejas periods Jelgavas novada ielu
un māju nosaukumu, kā arī māju numerācijas
sistēmas sakārtošanai.
2. Īss projekta satura izklāsts

2.1. Saistošie noteikumi tiek papildināti ar
VI1 sadaļu «Informatīvie stendi», un attiecīgi
VII sadaļa aizstāta ar vārdiem «VIII sadaļa» un
VIII sadaļa ar vārdiem «IX sadaļa».
2.2. Tiek noteikts astoņu gadu pārejas periods
Jelgavas novada ielu un māju nosaukumu, kā arī
māju numerācijas sistēmas sakārtošanai.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Informatīvais stends ziņojumiem
tiek uzstādīts katrā no 34 novada ciemiem.
Indikatīvās izmaksas ir 750 EUR.
3.2. Informatīvais stends ar pagasta karti
(«Pagasta vārti») tiek uzstādīts 13 pagastu centros.
Indikatīvās izmaksas ir 1275 EUR.
3.3. Informatīvais stends ar novada karti («Novada vārti»)
tiek uzstādīts astoņās vietās, iebraucot Jelgavas novadā.
Indikatīvās izmaksas ir 1275 EUR.
3.4. Plānots, ka gadā tiks uzstādīti ne mazāk kā
četri stendi, kuru indikatīvās izmaksas ir 3525 EUR.
3.5. Daļu stendu var uzstādīt,
piesaistot līdzfinansējumu projektos.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 4.1. Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

5.1. Nav ietekmes uz administratīvajām
procedūrām.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

6.1. Nav nepieciešamas.
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Z.Caune

ZIŅAS

Pagastos izvieto lielgabarīta
atkritumu konteinerus
Turpinot pērn iesākto, arī šopavasar – aprīlī un maijā – SIA «Jelgavas
novada KU» Jelgavas novada pagastos izvieto lielgabarīta atkritumu
konteinerus. Tajos ikviens var izmest
sadzīvē vairs nevajadzīgās lietas.
Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Antra Alksne atgādina, ka šie

konteineri katrā norādītajā vietā
būs trīs dienas. Tajos var izmest,
piemēram, mēbeles, lielo sadzīves tehniku, taču konteineri nav
paredzēti būvgružiem un sadzīves
atkritumiem.

2017. gada aprīlis

3

Pavasarī uzsāks
Sodītes rekonstrukciju

Lai atjaunotu meliorācijas
sistēmas darbību un samazinātu Sodītei piegulošo teritoriju applūšanu un videi
JNZ radīto kaitējumu, projekta
«Nutrinflow» gaitā rekonsLielgabarīta atkritumu konteineru novietošanas
truēs Sodītes ūdensteci
grafiks Jelgavas novadā 2017. gada pavasarī
Glūdas pagastā, izveidoDatums
Ciems
Adrese
jot to par videi draudzīgu
18. aprīlis Līvbērze
Baložu iela 2
meliorācijas sistēmu.

18. aprīlis

Vilce

Austrumu iela 5

18. aprīlis

Vircava

Katlu iela (katlumāja)

18. aprīlis

Ziedkalne

Lielmuskuļu ceļš (kūtiņas)

18. aprīlis

Kalnciems

Draudzības iela 4

18. aprīlis

Vilce

«Ceļmalas» un «Videnieki»

19. aprīlis

Vītoliņi

Vītolu iela (veikals «Aibe»)

19. aprīlis

Dzirnieki

Centrs

19. aprīlis

Valgunde

Celtnieku iela 35 (katlumāja)

19. aprīlis

Bandenieki

Pie konteineriem

19. aprīlis

Tīreļi

Aiz Tīreļu/Vidus ielas

19. aprīlis

Staļģene

Svirlaukas iela 22

20. aprīlis

Mežciems

Liepu iela 4

20. aprīlis

Lielplatone

Lielplatones muižas laukums

20. aprīlis

Kalnciema skola

Māja «Kalnciemi»

20. aprīlis

Kārniņi

Autobusu galapunkts

20. aprīlis

Kārniņi

Centrs

20. aprīlis

Platone

«Atspulgi»

24. aprīlis

Eleja

Dārza ielas masīvs

24. aprīlis

Staļģene

Niedru iela

24. aprīlis

Mežciems

Ciedru ielas laukums

24. aprīlis

Mazlauki

Vidus iela (pie garāžām)

24. aprīlis

Eleja

Bauskas iela 5

24. aprīlis

Vecsvirlauka

Stārķu iela 24

25. aprīlis

Jaunsvirlauka

Pie Brāļu kapiem

25. aprīlis

Oglaine

Zaļā iela (Oglaine 24)

25. aprīlis

Eleja

Parka ielas dzīvojamais masīvs

25. aprīlis

Svēte

Parka iela

25. aprīlis

Dzirnieki

Centrs

25. aprīlis

Lielvircava

Ausekļa iela 28

26. aprīlis

Vilce

Austrumu iela 5

26. aprīlis

Jēkabnieki

Straumes iela

26. aprīlis

Ziedkalne

Lielmuskuļu ceļš (kūtiņas)

26. aprīlis

Kapteines

«Ceļmalas» un «Videnieki»

27. aprīlis

Dzirnieki

Centrs

27. aprīlis

Bandenieki

Pie konteineriem

27. aprīlis

Staļģene

Svirlaukas iela 22

1. maijs

Lielplatone

Lielplatones muižas laukums

1. maijs

Kārniņi

Autobusu galapunkts

1. maijs

Platone

«Atspulgi»

2. maijs

Staļģene

Niedru iela

2. maijs

Mazlauki

Vidus iela (pie garāžām)

2. maijs

Vecsvirlauka

Stārķu iela 24

3. maijs

Oglaine

Zaļā iela (Oglaine 24)

3. maijs

Svēte

Parka iela

3. maijs

Lielvircava

Ausekļa iela 28

3. maijs

Jēkabnieki

Straumes iela

Būvprojekts paredz uzlabot meliorācijas sistēmu darbību, veidojot
videi draudzīgu būvi, šādi īstenojot
videi draudzīgu meliorācijas sistēmu
pilotprojektu Jelgavas novadā – tiks
izveidots divpakāpju meliorācijas
grāvis un izbūvēta mākslīgā mitrzeme. Sodītei piegulošo teritoriju
īpašnieki aicināti iepazīties ar būvprojektu un saprotoši izturēties pret
iespējamām neērtībām, kas varētu
rasties būvdarbu laikā.
Jelgavas novada pašvaldība programmas «Interreg Central Baltic»
projekta «Nutrinflow» («Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu
apsaimniekošanā ar mērķi samazināt
biogēno elementu ieplūdi Baltijas
jūrā») īstenošanu uzsāka 2015. gadā.
Projekta mērķis ir popularizēt un
izmēģināt videi draudzīgus pasākumus, ieviešot tos sateces baseinos ar
nozīmīgu lauksaimniecības zemju
īpatsvaru. Jāatgādina, ka Jelgavas
novads atrodas nitrātu jutīgās terito-

FOTO: Projekta «Nutrinflow» aktivitātēs iesaistījušies arī Aizupes skolas audzēkņi – viņi jau pagājušajā gadā sāka pētīt
Sodītes ūdensteces ekosistēmu.
rijās. Tās ir vietas, kur intensīvi notiek sistēmu inventarizācija, noteikta
lauksaimnieciskā darbība, kā rezultā- Sodītes iespējamo plūdu robeža un
tā ūdens tiek piesārņots ar nitrātiem. izstrādāts tehniskais projekts būvnieDabiskas izcelsmes ūdeņi, kuri ietek cības darbiem.
arī jūrā, kļūst eitrofiski – ūdens bagāProjekta «Nutrinflow» vadošais
tinās ar slāpekļa savienojumiem, kas partneris ir «Pro Agria Etela – Suomi
izraisa aļģu un augstāko augu formu ry» (Somija).
paātrinātu augšanu, radot ūdens
Projekta plānotais kopējais budžets
organismiem nelabvēlīgu vidi, tie iet ir 1 780 002 eiro, Jelgavas novada pašbojā, kas nozīmē, ka dabā pietiekamā valdības plānotais projekta budžets ir
daudzumā vairs nenotiek ūdens paš- 139 833 eiro.
attīrīšanās. Projekta gaitā jau veikta
JNZ
Sodītes sateces baseina meliorācijas

Aprīlī jāveic latvāņu apkarošana
Sākoties pavasarim, zemju
īpašniekus, kuru īpašumos
sastopami latvāņi, pašvaldība aicina savlaicīgi uzsākt
to apkarošanu.
Zinātnieku pētījumi pierādījuši, ka,
veicot latvāņu appļaušanu, tos nevar
iznīcināt, jo pēc pļaušanas augs tikai
izveido pilnvērtīgākas sēklas un spēcīgāku sakņu sistēmu. Augu miglošana ar
«Raundap» preparātiem iznīcina visu
zemsedzi, kas ir galvenais bioloģiskais
līdzeklis latvāņu iznīcināšanai, skaidro
pašvaldības Īpašuma pārvaldē.
Lai būtu optimāls rezultāts, latvāņus
miglojot, būtiski ir nenokavēt miglojuma laiku blīvās latvāņu audzēs – tas
jādara aprīlī, māllēpju ziedēšanas laikā;
svarīga ir miglošanas vienlaidu kvalitāte; augiem miglošanas laikā ir jābūt sausiem – bezlietus periods nepieciešams
vismaz divas stundas, turklāt nedrīkst

būt arī rasas pilieni; vēja ātrumam jābūt
līdz 4 metri sekundē, un augstumam
virs apstrādes virsmas jābūt aptuveni
50 centimetri. Tāpat būtiski atcerēties,
ka augu apstrāde pēc darba šķīduma
pagatavošanas jāveic nekavējoties, jo
preparāts var nosēsties, bet gatavajam
šķīdumam jānodrošina nepārtraukta
maisīšana.
Kā skaidro Integrētās audzēšanas
skolas pārstāvji (www.ias.lv), lai sagaidītu vēlamo efektu, galvenais ir precīza
herbicīdu nosvēršana. Ar pieciem
litriem augu aizsardzības līdzekļa var
apstrādāt 250 kvadrātmetru plašu
laukumu.
Ja plāno latvāņu apkarošanu veikt
tā ziedēšanas laikā, tad tas ir jāveic
tikai laikā, kad auga centrālajā čemurā
izveidojušās sēklas, zied sānu ziedkopas
un tajās jau izveidojušās sēklas. Latvāņi
spēj uzziedēt arī 2 – 5 centimetru augstumā no zemes. Arī šīs ziedkopas ir

Pēc pašvaldības Labklājības pārvaldes informācijas, Jelgavas novadā
šobrīd dzīvo 34 cilvēki, kuri savulaik
piedalījušies AES avārijas seku novēršanas darbos, un viņiem visiem izsūtīts
ielūgums uz Jelgavas un Ozolnieku
novada, kā arī Jelgavas pilsētas pašvaldības organizēto piemiņas pasākumu.
«Ielūgumā aicinām apstiprināt savu
dalību pasākumā, un to lūdzam izdarīt
līdz 10. aprīlim pa tālruni 63024965 vai
26438202,» norāda Jelgavas novada

Sociālā dienesta vadītāja Ilze Āna. Tāpat atsaukties aicināti Jelgavas novada
iedzīvotāji, kuri kaut kādu iemeslu dēļ
ielūgumu uz atceres pasākumu nav
saņēmuši, – šāda situācija iespējama,
piemēram, ja AES avārijas seku likvidators uz dzīvi Jelgavas novadā, šeit
arī deklarējoties, pārcēlies salīdzinoši
nesen un pašvaldībai nav informācijas
par viņa statusu.
Plānots, ka līdztekus nelielam svētku koncertam pasākuma dalībniekus
uzrunās visu trīs pašvaldību vadības pārstāvji, Latvijas savienības «Černobiļa»
vadītājs Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks,
tāpat piedalīties pasākumā tradicionāli
aicināti arī Baltkrievijas un Ukrainas
vēstniecības pārstāvji.
I.Āna akcentē, ka, sākot ar šo gadu,
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbos iesaistītajiem, kuri savu
pamata dzīvesvietu deklarējuši Jelgavas
novadā, atbilstoši pērn apstiprinātajiem
saistošajiem noteikumiem tiks piešķirts
pašvaldības pabalsts 30 eiro apmērā.

Lai saņemtu minēto pabalstu, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas
dalībniekam Jelgavas novada Sociālajā
dienestā jāiesniedz iesniegums un
Ministru kabineta noteikta parauga
apliecības par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībnieka personas statusu kopija.
Tāpat vēl joprojām cilvēki, kuri
pagājušajā gadā nesaņēma Iekšlietu
ministrijas Piemiņas zīmi avārijas seku
likvidatoriem aicināti tai pieteikties.
«Jelgavas Novada Ziņas» jau rakstīja,
ka pērn, atzīmējot 30. gadadienu kopš
Černobiļas AES katastrofas, avārijas
seku likvidēšanas dalībniekiem kā goda
un cieņas apliecinājums pirmo reizi svinīgi pasniegtas LR Iekšlietu ministrijas
Piemiņas zīmes – tās tiek pasniegtas
personām, kas piedalījās Černobiļas
AES ekspluatācijas darbos, avārijas
seku likvidēšanas un citos avārijas izraisītajos darbos Černobiļas AES zonā
laika posmā no 1986. gada 26. aprīļa
līdz 1990. gada 31. decembrim. Saskaņā

Miglotājs (200 l ūdens)
• 30 g/ha «Accurate» + 15 g/ha
«Nuance» + 100 ml «Kontakts»
Muguras miglotājs
(20 l ūdens/1000 m2)
• 3 g «Accurate» + 1,5 g «Nuance»/20 l ūdens + 10 ml «Kontakts»

jānogriež. Noteikti jāatceras, ka šis augs
ir ļoti indīgs un šāda darba veikšanai
nepieciešami individuālie aizsardzības
līdzekļi (gumijas cimdi un aizsargtērps).
Šāda metode visefektīvāk pielietojama
ūdensteču aizsargjoslās, kur nav iespējams veikt augu miglošanu. Nogrieztās
ziedkopas savāc izturīgos maisos un
utilizē vai kompostē drošās vietās, no
kurienes sēklas nevar invadēt apkārtējās platības.
JNZ

Lielā talka!

Černobiļas AES katastrofas
atceres pasākums – 25. aprīlī
25. aprīlī pulksten 14 Jelgavas novada domes Lielajā
zālē Pasta ielā 37, Jelgavā,
notiks tradicionālais Černobiļas atomelektrostacijas
(AES) katastrofas atceres
pasākums. Jelgavas novada iedzīvotāji, kas savulaik
bijuši iesaistīti avārijas likvidēšanas darbos, līdz 10.
aprīlim aicināti apstiprināt
savu dalību tajā.

Miglošanas šķīduma
pagatavošana

ar nolikumu Piemiņas zīmi personai
var piešķirt vienu reizi, un kopā ar to
avārijas seku likvidēšanas dalībnieki
saņem arī apliecību ar tādu pašu kārtas
numuru kā Piemiņas zīmei. Ja apbalvojamā persona mirusi, piemiņas zīmi
pasniedz tuviniekiem. Plašāka informācija par Černobiļas AES avārijas seku
likvidēšanas dalībnieka Piemiņas zīmi
un anketa, kas jāaizpilda, lai šo Piemiņas zīmi saņemtu, atrodama Iekšlietu
ministrijas mājaslapā www.iem.gov.lv,
sadaļā «Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībnieku godināšanai».
Černobiļas AES avārija notika 1986.
gada 26. aprīlī. Avārijas seku likvidēšanā, nebrīdinot par avārijas nopietnību,
kopumā tika iesaistīti ap 800 tūkstoši
cilvēku no Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas un
citām valstīm. Avārijas seku likvidēšanā
no Latvijas tika iesaistīti vairāk nekā
6000 cilvēku.
JNZ

1.lpp.
Elejas pagastā Lielās talkas koordinators ir Agris Strautnieks (tālrunis
27028433); Glūdas pagastā interesenti
aicināti sazināties ar Aldi Griestiņu
(29807366), Hertu Šalkovsku (29707907)
vai Silviju Zīberti (26366631); Jaunsvirlaukas pagastā atbildīgais par talku ir Armands Fridrihsons (26166061); Kalnciema pagastā – Daina Majoka (29800877),
Dainis Keidāns (29124567) un Māris
Krauze (27720557). Talkošanu Lielplatones pagastā koordinē Rihards Salcevičs
(28685423); Līvbērzes pagastā – Lauris
Ovsjanko (22462612) un Ruta Medne
(26552569); Platones pagastā – Lauris
Rudzītis (26694637). Talkotāji Sesavas
pagastā aicināti sazināties ar Valeriju
Ļeonoviču (26425497); Svētes pagastā
– ar Sarmīti Ņikiforovu (25433153);
Valgundes pagastā – ar Andri Krastiņu
(26409183); Vilces pagastā – ar Mārtiņu
Vīpuli (26430730). Savukārt Vircavas
pagastā Lielo talku koordinē Gunta
Zajankovska (27234149), bet Zaļenieku
pagastā – Alfrēds Reblis (27231142),
Ojārs Briedis (29263768), Dace Gražule
(22002558) un Daiga Branta (26450593).
Papildu informācija – mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv.
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«Lai veicinātu uzņēmējdarbību,
pašvaldībai jāiegulda
cilvēkresursos – novada cilvēkos»
Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļa
apkopojusi datus par
uzņēmējdarbības attīstības
iespējām novada teritorijā
pašvaldībai piederošos īpašumos. Viens no rādītājiem,
ka uzņēmējdarbības vide ir
perspektīva, ir ārvalstu investīcijas, un apkopotie dati
liecina, ka novadā no 2009.
līdz 2016. gadam ieplūduši
2,4 miljoni eiro ārvalstu tiešo investīciju. «Mūsu pluss ir
tuvums Rīgai. Investoram ir
būtiski, lai būtu atbilstošas
platības teritorija ar nepieciešamo infrastruktūru.
Pašvaldībai piederošajām
rūpnieciskajām teritorijām
lielākoties ir tikai tuvu ceļi,
bet nav ne elektrības, ne
gāzes pieslēguma, un tas
mūsu teritorijas potenciālo
investoru acīs pazemina,
tāpēc jāmeklē citi veidi un
ceļi, kā veicināt novada
teritorijā uzņēmējdarbības
attīstību,» norāda Attīstības nodaļas vadītāja Līga
Lonerte.
Pašvaldība mērķtiecīgi strādā, lai
uzlabotu uzņēmējdarbības vidi novadā un piesaistītu uzņēmumus, jo tas
nozīmē jaunas darbavietas novada
iedzīvotājiem, pašvaldībai – ieņēmumus budžetā, ekonomisko attīstību
un labklājības līmeņa palielināšanos
novadā kopumā.

Veidos investīciju
teritoriju karti

Šobrīd visā novadā ir pieejamas
lielākas un mazākas teritorijas uzņēmējdarbības attīstībai. Ir teritorijas ar
ēkām un bez ēkām; ir teritorijas, kurās
pieejama gan gāze, gan elektrība, gan
ciema ūdenssaimniecības pakalpojumi. «Investori ik pa laikam interesējas
par uzņēmējdarbības iespējām novadā,
bet, ja teritorijām, ko pašvaldība var
piedāvāt, nav inženierkomunikāciju,
nereti tiek meklētas iespējas citās
pašvaldībās, jo komunikāciju izbūve arī
prasa ieguldījumus,» situāciju raksturo
L.Lonerte.
Informācija par šīm teritorijām ir
pieejama Jelgavas novada pašvaldības mājaslapas www.jelgavasnovads.
lv sadaļā «Uzņēmējdarbība», kā arī
kopš 2014. gada – Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūras (LIAA) elektroniskajā datubāzē, kur šī informācija
tiek apkopota un piedāvāta ārvalstu
kompānijām, kas vēlas uzsākt darbību Latvijā. Tāpat informācija par
pieejamajām pašvaldības un privātajām investīciju teritorijām vairākkārt
iesniegta Zemgales Uzņēmējdarbības
centram, kas gatavoja gan ģeoportālu,
gan katalogu. Ar LIAA ir noslēgts
līgums «Vienošanās par investīciju
piesaistei nepieciešamās informācijas
apmaiņu un izplatīšanu» par pašvaldības rūpniecisko teritoriju, saskaņā
ar kuru iesniegta informācija pasaules
datubāzei, piedāvājot iegūt un izmantot ģeotermālo enerģiju Elejas pagastā.
Lai varētu vēl kvalitatīvākā veidā
nodrošināt novada investīciju teritoriju piedāvājumu un šīs informācijas
pieejamību, ir paredzēts izstrādāt
interaktīvu digitālo investīciju karti
trīs valodās – latviešu, krievu, angļu
–, kas tiks izvietota novada mājaslapā.
«Plānojam izveidot liela mēroga karti,
kurā būtu pieejama vizualizēta informācija par pieejamajām telpām un
zemi. Ņemot vērā tehnoloģiju attīstību,

līdztekus attēliem ir iecere iestrādāt
bildes, kas ar mobilo aplikāciju palīdzību pārvēršas par filmu un sniedz
papildu informāciju par objektu – tas
varētu darboties līdzīgi kā 360 grādu
tūres,» L.Lonerte uzskata, ka šāds rīks
pašvaldības mājaslapā būtiski uzlabotu
informācijas pieejamību. Iespējas
kartes izveidei tiks meklētas dažādās
projektu programmās. To plānots
izveidot 2018. gadā. «Tāpat mums jau
ir notikušas sarunas ar Zemgales Plānošanas reģionu un Jelgavas Biznesa
inkubatoru par nepieciešamību veidot
uzņēmējiem vienotu informatīvo platformu, jo šobrīd lielajā informācijas
plūsmā nereti var apjukt, bet interneta
resurss ir efektīvs tikai tad, ja atrodas
ne vairāk kā divu klikšķu attālumā,»
stāsta Attīstības nodaļas vadītāja.

Strādā gan vietējiem, gan
ārvalstu investoriem

Darbs ar potenciālajiem investoriem notiek nepārtraukti – dažādos
pasākumos, ārvalstu vizītēs, uzņemot
viesus no citām valstīm, realizējot
dažādus projektus. Pagājušajā gadā
vien pašvaldība uzrunājusi vairākus
potenciālos investorus – gan vietējos,
gan ārvalstu –, aicinot novada teritorijā
izvietot savus uzņēmumus.
L.Lonerte stāsta, ka, domājot par
ārvalstu investoriem, pērn noslēgts

autorus, piedāvājot veidot čili piparu
pārstrādes ražotni Valgundes pagasta
Vītoliņos. «Viens no veidiem, kā Jelgavas novada pašvaldība atbalsta novada
uzņēmējus, ir novada mājražotāju
produkcijas popularizēšana un vienotas platformas izveide, palīdzot uzsākt
ceļu pie pircējiem. Tā kā šobrīd zīmola
«Burka&Ledus» produkcija top mājas
apstākļos, piedāvājām viņiem veidot
ražotni Valgundes pagastā un pievienoties novada mājražotāju lokam,»
stāsta Attīstības nodaļas vadītāja. Pēc
tikšanās jautājums par ražotnes izveidi
novadā, izmantojot «Leader» projekta
iespējas, palicis atklāts.
Telpas Jelgavas tuvumā (500 kvadrātmetri, ar komunikācijām) meklēja
arī kāds tekstila ražošanas uzņēmums,
kam pašvaldība piedāvāja Valgundes
pagasta Vītoliņos SIA «Valgunde»
teritorijas un Glūdas pagasta Nākotnē
SIA «Daile Agro» teritorijas, bet pagaidām uzņēmums nav devis ziņu par
tālākajiem plāniem un darbību.
Divus hektārus zemes meklēja
kinologu biedrība – kinoloģijas centra izveidei. Pašvaldība piedāvāja
teritoriju Kalnciemā, bet arī biedrība
lēmumu vēl nav pieņēmusi. Joprojām
uzņēmums «Eco Lead» Kalnciemā
plāno izveidot akumulatoru pārstrādes
rūpnīcu, bet šobrīd rūpnīcas izveide
apstādināta, pamatojoties uz negatīvu

Jelgavas novada pašvaldība investoru piesaistei paredz arī
izveidot liela mēroga elektronisko karti, kurā būtu pieejama vizualizēta informācija par uzņēmējiem pieejamajām
pašvaldības telpām un zemi. Ņemot vērā tehnoloģiju
attīstību, līdztekus attēliem ir iecere iestrādāt bildes, kas ar
mobilo aplikāciju palīdzību pārvēršas par filmu un sniedz
papildu informāciju par objektu – tas varētu darboties
līdzīgi kā 360 grādu tūres.
līgums ar LIAA par starptautiskās
konkurētspējas veicināšanu darbības
programmā «Izaugsme un nodarbinātība» ar mērķi veicināt novada
investīciju teritoriju un uzņēmējdarbības vides iespēju popularizēšanu
starptautiskā mērogā. Pirmā projekta
aktivitāte ar mērķi piedāvāt sadarbības
iespējas, prezentējot Jelgavas novada
uzņēmējdarbības vides iespējas, tajā
skaitā investīciju teritorijas, notika
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un LIAA organizētā
aktivitātē – Biznesa forumā Moldovā
oktobrī. Vēl ar mērķi piesaistīt cilvēkus
laukiem un uzņēmējdarbībai lauku teritorijā, veicināt nodarbinātību (jaunu
darba vietu darba radīšanu) un ekonomikas izaugsmi novadā 2016. gadā
uzsākta dalība starptautiska mēroga
projektā «Agri Urban». Tas ir viens
no 20 projektiem, kas tika apstiprināti
ES Strukturālo un investīciju fondu
mērķa «Eiropas teritoriālā sadarbība»
starpreģionu sadarbības programmas
«URBACT III 2014. – 2020. gadam»
1. konkursa otrajā kārtā. Saskatot
tam nākotnē potenciālu, pašvaldības
pārstāvji iesaistījušies arī Veselības
ministrijas darba grupā «Par medicīnas tūrisma un kurortoloģijas jomas
attīstību», kurā tika spriests par tiešo
nodokļu atlaižu piemērošanu, kas
varētu interesēt ārstniecības iestādes.

Potenciālos investorus
uzrunā pat tirdziņos

Ir arī konkrētāki piemēri. Kādā
tirdziņā Rīgā pašvaldības speciālisti
pamanīja zīmola «Burka&Ledus»
dārzeņu konservus un uzrunāja to

sabiedriskās apspriešanas balsojumu
par šī projekta realizāciju. Savukārt
Elejā, attīstot ģeotermālās enerģijas
projektu, varētu attīstīties furfurola
ražošanas rūpnīca.

Darba rezultāts –
jauni uzņēmumi

Darba rezultāts ir jaunu uzņēmumu
izveide. Jau pērn izveidotas dažas
jaunas ražotnes, un pašvaldības aicinājumam atsaukušies un jau tuvākajā
laikā novadā savas ražotnes atvērs vēl
vairāki uzņēmumi. L.Lonerte norāda,
ka pagājušajā gadā tika atrasta vieta
SIA «Zekants» ražotnei Jaunsvirlaukas pagastā, kas šobrīd aktīvi strādā
un pilnveido savu ražošanas procesu
un ražo unikālu un inovatīvu produktu
no cūku pupām – kraukšķus «Pupuči».
Glūdas pagasta Nākotnes industriālajā
parkā «Centra Jaunzemji» darbojas
uzņēmējs no Dobeles, kurš izvēlējās
Jelgavas novadu par ražotnes vietu un
ražo aromatizētus dzeramos ūdeņus.
Metālapstrādes uzņēmumam, kurš
meklēja telpas Līvbērzes pagastā (500
kvadrātmetri, ar komunikācijām), piedāvāta sadarbība ar SIA «Agrofirma
Jelgava», kam Līvbērzes centrā ražošanas teritorijā pieder atbilstošas ēkas.
Šogad Valgundes pagastā tiks izveidoti
atkritumu šķirošanas un pārstrādes
uzņēmumi.
Ir arī uzņēmumi, kas pieļauj iespēju
strādāt novada teritorijā, bet ražotnes
izveide atkarīga no tā, vai izdosies
piesaistīt finansējumu. Piemēram,
uzņēmējs no Bauskas jau ir noslēdzis
vienošanos par telpām Sesavas pagastā un iesniedzis projektu ražotnes

izveidei «Leader» programmā: ja tas
tiks apstiprināts, Sesavas pagastā tiks
veidota ekskluzīvu automašīnu mīksto
interjera detaļu šūšanas darbnīca.

Privātie sargā teritorijas

L.Lonerte stāsta, ka pašvaldība
sadarbojas ar dažādām institūcijām,
piemēram, biedrību «Lauku partnerība «Lielupe»», Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centru,
Zemgales reģiona Kompetenču un
attīstības centru, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Jelgavas
Tirgotāju un ražotāju asociāciju, Zemgales Plānošanas reģionu un Uzņēmējdarbības centru, valsts attīstības un
finanšu atbalsta institūciju «Altum», lai
palīdzētu attīstīt uzņēmējdarbību pašvaldībā un reģionā. «Attīstības nodaļa
nodrošina individuālu pieeju katram
interesentam, līdz ar to teritorija tiek
piemeklēta pēc nepieciešamības un
atbilstoši uzņēmēja prasībām,» skaidro
nodaļas vadītāja.
Ja pašvaldībai nav ko piedāvāt, tā
sadarbojas ar privāto biznesa teritoriju īpašniekiem. Laba sadarbība
pašvaldībai izveidojusies ar Glūdas
pagasta Nākotnes industriālo parku
SIA «Centra Jaunzemji», Valgundes
pagasta Vītoliņu industriālo parku SIA
«Valgunde» (šajā teritorijā gan drīz
vairs nebūs brīvu telpu), SIA «Daile
Agro» Glūdas pagasta Nākotnē.
«Diemžēl ir privātie uzņēmēji, kuri
savas telpas vai teritorijas ne vienmēr
vēlas iznomāt un izīrēt. Iespējams,
kādam ir savi nākotnes attīstības plāni,
bet ir arī gadījumi, kad īpašnieks pats
savā teritorijā neko nedara un pat to
neapsaimnieko,» problēmu ieskicē
L.Lonerte.

Lielākie investori –
Dānijas kompānijas

Nereti attīstīties uzņēmumi spēj,
tikai piesaistot ārvalstu kapitālu. Pašvaldības apkopotie dati liecina, ka līdz
šim lielākie ārvalstu investori mūsu
pašvaldībā ir no Dānijas, kas Jelgavas
novadā investējuši 1 703 489,57 eiro.
No tiem 1,686 149 eiro AS «Spectre»
investējusi Kalnciema pagastā esošajā
SIA «Spectre Latvia», kas nodarbojas
ar trikotāžas izstrādājumu ražošanu.
Otrs lielākais investors Jelgavas
novadā ir no Vācijas, kas investēja
425 866,34 eiro. Nepilni 200 000 eiro
ieguldīti SIA «Laflora» Līvbērzes pagastā, kas nodarbojas ar kūdras ieguvi
un ir gan lielākais darba devējs, gan
lielākais nodokļu maksātājs Jelgavas
novadā. Lielākā Igaunijas investora
OU «Reccardo» investētā kopsumma
ir 110 984 eiro, ieguldot līdzekļus SIA
«Rosība ZS», kas nodarbojas ar ceļu
un maģistrāļu būvniecību, būvlaukumu
sagatavošanu, mazumtirdzniecību nespecializētajos veikalos. Šis uzņēmums
reģistrēts Zaļenieku pagastā.
Pārējās investīcijas ir dažādos novada teritorijā reģistrētos uzņēmumos,
un galvenokārt tās veikušas privātpersonas. Šīs summas ir amplitūdā no
1000 līdz 5000 eiro.

Sakārtos ceļus un radīs
netiešās darba vietas

Pašvaldība projektā, kura mērķis ir
palielināt privāto investīciju apjomu
Jelgavas novadā, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
Jelgavas novada pašvaldības Attīstības
programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties
uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, rekonstruēs Jelgavas novada pašvaldības
ceļu infrastruktūru.
Projekta «Uzņēmējdarbības attīs-

tībai nepieciešamās infrastruktūras
attīstība Jelgavas novadā» 1. kārtā sadarbībā ar pieciem komersantiem plānots sakārtot ceļu posmu Valgundes,
Sesavas un Platones pagastā, līdz 2019.
gadam radot 21 darba vietu (2016.
gadā radītas deviņas darba vietas), un,
kā norāda L.Lonerte, no projekta gaitā
veiktajām investīcijām infrastruktūrā
labumu guvušo komersantu nefinanšu
investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos būs 1 756
000 eiro (līdz 2019. gadam).
Savukārt projekta 2. kārtā sadarbībā ar 25 komersantiem līdz 2019.
gadam tiks radītas 48 darba vietas un
no projekta gaitā veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo
komersantu nefinanšu investīcijas
pašu nemateriālajos ieguldījumos un
pamatlīdzekļos būs 3 624 000 eiro. 2.
kārtā tiks remontēti ceļi Jaunsvirlaukas, Vircavas, Vilces, Zaļenieku un
Kalnciema pagastā.

Pašvaldība investēs
savos cilvēkos

Savukārt, veicinot jaunu uzņēmēju
ienākšanu un darbību novada teritorijā, jau divus gadus notika biznesa
ideju konkurss Jelgavas novada iedzīvotājiem «Esi uzņēmējs Jelgavas
novadā!». Paredzēts, ka arī šogad
konkurss notiks, un Attīstības nodaļa
šobrīd strādā pie tā nolikuma.
L.Lonerte stāsta, ka uzvara konkursā sniedza iespēju no pašvaldības
saņemt starta kapitālu jeb finansiālu
atbalstu uzņēmuma dibināšanai un atbalstu pamatkapitāla iegādei. Iepriekšējos gadus Jelgavas novada pašvaldība
konkursam atvēlēja 6000 eiro gadā, bet
maksimālā summa, ko var saņemt vienas idejas realizēšanai, bija 1500 eiro.
Pateicoties šim konkursam, 2015. gadā
atbalstīti un darbību novada teritorijā
uzsākuši četri jauni komersanti, bet
2016. gadā – pieci jauni komersanti.
Šogad konkursa nolikumā paredzētas izmaiņas. «Runājot ar konkursa iepriekšējo gadu dalībniekiem,
izkristalizējušās divas pamatidejas.
Pirmā: ja, startējot konkursā, ir tikai
ideja, tad būtiski saprast, kāda būs
komanda, kas spēs to īstenot. Otrā:
nauda nav noteicošais veiksmīga
uzņēmuma izveidei; ir jābūt zināšanām daudzās jomās, piemēram, grāmatvedībā, juridiskajos jautājumos,
mārketingā. Patiesībā mūsdienās,
kad tirgus ir pārsātināts, mārketinga
zināšanas ir ļoti būtiskas, jo saražot
produktu nav tik sarežģīti kā to
realizēt. Tāpēc šogad sadarbībā ar
Jelgavas Biznesa inkubatoru konkursa granta saņēmējiem nodrošināsim
iespēju saņemt atbalstu no Biznesa
inkubatora un iziet gan pirmsinkubācijas periodu, attīstot savu ideju
līdz tādai stadijai, lai to varētu sākt
realizēt, gan inkubācijas periodu,
kas atvēlēts uzņēmējdarbības uzsākšanai,» stāsta Attīstības nodaļas
vadītāja. Tāpat konkursa nolikumā
plānots mainīt nosacījumus, lai varētu startēt konkursā: proti, iepriekš
nosacījums bija, ka uzņēmums nevar
būt reģistrēts, tomēr šogad plānots,
ka konkursā var startēt uzņēmumi,
ne vecāki par trīs gadiem. «Esam
sapratuši, ka uzņēmums līdz trim
gadiem joprojām ir jauns uzņēmums,
kam nepieciešams atbalsts darbības
uzsākšanai un nostabilizēšanai.» Un,
ieguldot cilvēkresursos, audzinot
zinošus topošos uzņēmējus, palielināsies iespējas, ka viņi spēs veidot
uzņēmumus un piesaistīt investīcijas
kā savam uzņēmumam, tā novadam
kopumā.
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Sveicam
Jelgavas novada
iedzīvotājus dzīves
nozīmīgajās jubilejās!
Aprīlī – 70 gadi

Dolgovs Valērijs, Elejas pag.
Ievīte Ņina, Elejas pag.
Lumbis Jānis, Elejas pag.
Sizovs Ivans, Elejas pag.
Strautnieks Andris, Elejas pag.
Bērziņa Ināra, Glūdas pag.
Bokova Nina, Glūdas pag.
Dudiča Marija, Glūdas pag.
Ņikitina Marija, Glūdas pag.
Veidemane Anita,
Jaunsvirlaukas pag.
Aleksandrova Gaļina,
Kalnciema pag.
Kalniņa Lida, Kalnciema pag.
Sīka Imants, Līvbērzes pag.
Petrovs Andrejs, Platones pag.
Zaļkalne Rasma, Sesavas pag.
Gutniks Ivans, Svētes pag.
Jansons Andis, Valgundes pag.
Kviese Anna, Vircavas pag.
Punka Rūdolfs, Vircavas pag.
Vītiņa Austra, Vircavas pag.

Aprīlī – 75 gadi

Pašvaldība nereti nonāk ķīlnieka lomā
Ziedonis Caune, Jelgavas novada
domes priekšsēdētājs:
«Latvijas Tirgotāju un ražotāju asociācijas pārstāvji un citi ar uzņēmējdarbību saistīti profesionāļi ir atzinuši, ka
Jelgavas novada pašvaldība uzņēmējdarbības atbalstam ir spējusi izmantot
teju visas iespējamās likumiskās atbalsta
formas. Ja runājam par mazajiem uzņēmumiem, tad tieši pašvaldība bija tā, kas
pirms pāris gadiem sekmēja biedrības
izveidi novada mājražotājiem, lai veicinātu viņu produkcijas noieta tirgu. Pateicoties tam, pašlaik biedrība veiksmīgi
darbojas veikalā Jelgavas pilsētas centrā, un šis uzņēmējdarbības veids ir ekonomisks izaugsmes faktors daudzām

ģimenēm novadā. Tāpat trešo gadu pēc
kārtas pašvaldība īsteno konkursu «Esi
uzņēmējs Jelgavas novadā», sniedzot
iespēju pieteikties starta kapitālam tiem
topošajiem uzņēmējiem, kam kabatā ir
laba biznesa ideja. Šogad projektu gaitā

SIA «Valgunde» industriālā teritorija

Pārstrādās stiklu
Jau aprīlī vai maijā SIA
«Valgunde» industriālajā teritorijā varētu sākt
darboties stikla atkritumu
savākšanas un pārstrādes
uzņēmums. Uzņēmums
tiek veidots, izmantojot
vietējo kapitālu.
SIA «Aurenti» valdes loceklis Juris Udalovs norāda, ka šobrīd notiek
dokumentu saskaņošanas procedūra.
Tāpat uzņēmums jau iegādājies stikla
drupināšanas iekārtu, kas pārstrādes procesā stiklu sasmalcina, kā
rezultātā izejmateriāls kļūst līdzīgs
smiltīm, un sācis meklēt darbiniekus.
«Gribam, ka darbinieki paši montē
iekārtas, lai labāk tās pārzinātu, savukārt aprīļa otrajā pusē ir iecerēts
tās palaist testa režīmā,» norāda
J.Udalovs. Plānotais stikla atkritumu
pārstrādes apjoms ir 10 000 tonnas
gadā. Sākotnēji uzņēmums plāno
nodarbināt ne vairāk kā četrus darbiniekus.
«Stiklu iegūst no smiltīm, sodas, kaļķakmens, metāla sāļiem
un līdzīgām inertām sastāvdaļām.
Stikla atkritumi nav videi bīstami

– nonākot apkārtējā vidē, tie ārkārtīgi lēni sadalās, rezultātā veidojot
smiltis. Pēc tilpuma stikla atkritumi
aizņem ievērojamu daļu no kopējā
cieto atkritumu apjoma, tādējādi
to otrreizējā pārstrāde diezgan
ievērojami samazina atkritumu
daudzumu apglabāšanas vietās.
Šobrīd jau esam noslēguši līgumus
ar vairākiem atkritumu savākšanas
uzņēmumiem, kas nodrošinās mūs
ar stikla atkritumiem. Tā kā Latvijā
nav stikla pārstrādes rūpnīcu, tad
savu sasmalcināto produkciju vedīsim uz Lietuvas rūpnīcām, kurās
ražo pudeles un burkas,» skaidro
J.Udalovs, norādot, ka stikls būtībā
ir bezgalīgs resurss.
Uz jautājumu, kāpēc rūpnīcu
iecerēts veidot Jelgavas novada
Valgundes pagastā, uzņēmējs atbild: «Pirmkārt, vēlējos atjaunot šī
industriālā parka teritoriju, lai tā nav
degradēta. Otrkārt, Jelgavas pilsēta
un novads ir līderi dalītajā atkritumu
vākšanā Latvijā, un tas sniedz lielas
iespējas iegūt mums vajadzīgo izejmateriālu. Treškārt, Jelgavas pilsēta
un novads ir industriālajai attīstībai
pateicīgs reģions.»

aizsākta ļoti intensīva sadarbība ar Moldovu, Baltkrieviju un Lietuvu – tā skars
gan kultūras, gan sabiedriskās drošības,
gan uzņēmējdarbības jomu.
Savukārt, ja runājam par vidējiem un
lielajiem uzņēmumiem, Jelgavas novada
lepnums, protams, ir lielie uzņēmumi
un zemnieki, kas, darbojoties lauksaimniecības nozarē, tur savās rokās «maizes
klēts» statusu.
Taču neslēpšu, ka ļoti vēlētos skaidrākus spēles noteikumus, lai investīcijas,
kas potenciāli varētu ienākt Jelgavas
novadā, neiestrēgtu. Pašreizējā situācija
likumdošanā ir pārāk smagnēja. Visi
zinām, cik strīdīgi un smagi risinās
jautājums par akumulatoru pārstrā-

des uzņēmuma darbības uzsākšanu
Kalnciemā. Sabiedrībā arvien valda
uzskats, ka pašvaldībai ir jārada darba
vietas, jāveicina investīciju piesaiste,
jāmazina bezdarbs, jānodrošina jaunu
uzņēmumu ienākšana teritorijā, taču,
tiklīdz nonāk līdz praktiskam un reālam
gadījumam, nekas nav pieņemami.
Rezultātā pašvaldību noliek ķīlnieka
lomā – vai nu ka tā neko nedara, vai
ka tā neaizstāv iedzīvotājus... Jelgavas
novads ir lauksaimniecības, lauku
teritoriju novads, un ir nepieciešams
mainīt ārkārtīgi kritisko un kaujiniecisko attieksmi pret jaunu uzņēmumu,
kas atbilstoši visiem nosacījumiem vēlas
veidot ražotni rūpnieciskā zonā.»

Novadā ražos polimēra granulas
SIA «Grindplast» SIA «Valgunde» industriālajā teritorijā
plāno izveidot nelielu polimēru atkritumu pārstrādes
rūpnīcu, kā gala produktu
ražojot otrreizējās izejvielas –
granulas. Tās varēs izmantot,
piemēram, cauruļu, kastu,
plēves ražotāji.
Uzņēmums par savu atrašanās vietu
izvēlējies Jelgavas novada Valgundes pagastu, jo uzskata to par ļoti pateicīgu vietu,
turklāt industriālā parka teritorijā jau
darbojas atkritumu savācējs uzņēmums
SIA «Herlig», kas varētu nodrošināt
daļu nepieciešamo izejvielu, skaidro SIA
«Grindplast» pārstāve Dace Samuša,
piebilstot, ka plānots pārstrādāt cietās
plastmasas izstrādājumus (sadzīves ķīmijas iepakojumu) un plēvi.
Šobrīd tiek kārtoti nepieciešamie dokumenti darbības uzsākšanai, kā arī jau
tiek meklētas vajadzīgās iekārtas. «Latvijā
atkritumu šķirošana un pārstrāde aizvien
ir vāji attīstīta. Vēl joprojām valstī lielākā
daļa atkritumu nonāk poligonos, kas nozīmē, ka vērtīgie resursi ir zuduši un tos vairs
nekad nevarēs izmantot. Ir pierādīts, ka
vairāk nekā 90 procentus mājsaimniecību
radīto sadzīves atkritumu var izmantot
vēlreiz. Protams, pēdējos gados dalīto
atkritumu iespējas iedzīvotājiem tiek no-

drošinātas aizvien vairāk, tomēr jāatzīst,
ka šajā jomā būtu nepieciešama lielāka
izaugsme,» vērtē D.Samuša.
Lai nodrošinātu efektīvu uzņēmuma
darbību, atkritumus plānots uzglabāt
speciālos konteineros noliktavas telpās,
kas aprīkotas ar ūdens necaurlaidīgu betona segumu, līdz ar to novēršot augsnes
un pazemes ūdeņu piesārņojuma risku.
Ražošanas iekārtas tiks izvietotas uzņēmuma telpās, kas neradīs apkārtējā vidē
paaugstinātu troksni, elektromagnētisko
starojumu un vibrāciju. «Uzņēmums ir
veicis arī piesārņojuma izkliedes aprēķinus un Valsts vides dienestā iesniedzis
limitu projektus. Aprēķinātā smaku
koncentrācija blakus apdzīvotajās vietās
neradīs gaisa piesārņojumu,» norāda
D.Samuša.
Uzņēmums varētu sākt darboties gada
otrajā pusē. Tas sākotnējo jaudu aprēķinājis aptuveni 2100 tonnu plastmasas atkritumu pārstrādi. Plānots, ka uzņēmums
nodarbosies tikai ar pārstrādi, savukārt
izejvielas iegūs, sadarbojoties ar uzņēmumiem, kas specializējušies plastmasas
atkritumu savākšanā. Produkcija tiks
eksportēta, bet nelielos apjomos realizēta
arī Latvijā. Uzņēmums plāno strādāt 24
stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā,
sākotnēji nodarbinot piecus darbiniekus.
Uzņēmuma izveidei piesaistīts vietējais
kapitāls.

Liepiņa Staņislava, Glūdas pag.
Raudive Biruta, Glūdas pag.
Šmagris Lucijans, Glūdas pag.
Cērpa Dzidra,
Jaunsvirlaukas pag.
Lapkovska Alise,
Jaunsvirlaukas pag.
Prohorova Lidija,
Jaunsvirlaukas pag.
Černova Ļubova, Kalnciema pag.
Spunīte Zinovija, Kalnciema pag.
Logina Rudīte, Līvbērzes pag.
Streļcova Helēna, Līvbērzes pag.
Vasiļjeva Marina, Līvbērzes pag.
Gelažis Voldemārs, Platones pag.
Bēma Dzintra, Valgundes pag.
Egle Agrids, Valgundes pag.
Keviša Biruta, Zaļenieku pag.
Valtere Mirdza, Zaļenieku pag.

Aprīlī – 80 gadi

Dumpis Augusts, Elejas pag.
Rozniece Ināra, Elejas pag.
Štrausa Skaidrīte, Elejas pag.
Bušmane Biruta, Glūdas pag.
Čerņavska Jaņina, Glūdas pag.
Kudrjavcevs Venedikts,
Glūdas pag.
Soboļeva Fevrusa,
Kalnciema pag.
Dolgaja Valentīna, Līvbērzes pag.
Jevdokimova Melānija,
Līvbērzes pag.
Kupris Aļģirds, Līvbērzes pag.
Ķemere Zofija, Līvbērzes pag.
Ščurovskis Jurijs, Līvbērzes pag.
Pastuščaka Marija, Platones pag.
Petrova Antoņina, Platones pag.
Smokra Laima, Platones pag.
Buliņa Lidija, Sesavas pag.
Kupcova Irēna, Valgundes pag.
Ribakova Nadežda, Vircavas pag.
Sergejevs Jānis, Vircavas pag.
Drozda Anna, Zaļenieku pag.

Aprīlī – 85 gadi

Šeibe Drosma Mirdza,
Glūdas pag.
Ģingule Anna, Kalnciema pag.
Koržeņevskis Konstantīns,
Kalnciema pag.
Vasiļjeva Marija, Kalnciema pag.
Tomase Maiga Vilma,
Lielplatones pag.
Jansone Biruta, Līvbērzes pag.
Zaķis Ilmārs, Vilces pag.

Aprīlī – 90 gadi

Herca Rita, Platones pag.
Gugane Valerija, Sesavas pag.

Aprīlī – 95 gadi

Kancāne Alma, Platones pag.

Aprīlī – 97 gadi

Kolosova Jekaterina, Elejas pag.
Dati apkopoti uz 27.03.2017.
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Bez maksas
varēs apgūt
latviešu
valodu

PAGASTU ZIŅAS

Iedzīvotāji – informētāki

No šīs nedēļas Jelgavas novada iedzīvotāji,
kuri vēlas pilnveidot
savas latviešu valodas
prasmes, var pieteikties
bezmaksas nodarbībām
projekta «Latviešu valodas apguves un pilnveides kursi pieaugušajiem
Jelgavā» gaitā. Pirmā
nodarbība – 24. aprīlī.
Kursiem var pieteikties Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona
mazākumtautību pārstāvji, pilsoņi
un nepilsoņi, tajā skaitā prioritāri
jaunieši vecumā līdz 25 gadiem,
taču nevar pieteikties bezdarbnieki, darba meklētāji un skolēni.
Kopumā šiem kursiem, kurus
nodrošinās Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC), ar Sabiedrības integrācijas
fonda atbalstu īstenojot projektu
«Latviešu valodas apguves un
pilnveides kursi pieaugušajiem
Jelgavā», 2017. mācību gadā tiks
reģistrēti 60 dalībnieki.
Projekta vadītāja ZRKAC Tālāk
izglītības nodaļas vadītāja Astra
Vanaga informē, ka apmācības notiks četrās grupās – A1, A2, B1, B2,
C1 valodas prasmes līmeņos, tas
ir, latviešu valodu varēs apgūt gan
iedzīvotāji bez valodas priekšzināšanām (A1 līmenis), gan tie, kuri
vēlas pilnveidot valodas lietojumu
vidējā (B1, B2) vai augstākajā
(C1) valodas prasmes līmenī. Piesakoties kursiem, pretendentam
būs jāpiedalās valodas prasmes
diagnostikā, lai pēc iespējas precīzāk noteiktu katra pretendenta
valodas apguves līmeni. Kursu
apjoms – 100 mācību stundas, kas
ilgs apmēram četrus mēnešus, un
noslēgumā visiem dalībniekiem
tiks nodrošināta bezmaksas iespēja kārtot valsts valodas prasmes
pārbaudi, lai iegūtu valsts valodas
prasmes apliecību darba vajadzībām, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai vai ES pastāvīgā
iedzīvotāja statusa iegūšanai.
Pieteikties latviešu valodas
apguvei var klātienē ZRKAC (Jelgavā, Svētes ielā 33), līdzi ņemot
personu apliecinošu dokumentu,
pirmdienās no pulksten 9.30 līdz
19.30, otrdienās – ceturtdienās
no pulksten 9.30 līdz 17.30, kā arī
piektdienās no pulksten 9.30 līdz
15 (pārtraukums no pulksten 13
līdz 14). Reģistrācija, sākot no 3.
aprīļa, ilgs trīs nedēļas, un kursu
nodarbības sāksies 24. aprīlī. Mācības notiks divas reizes nedēļā
vakaros – no pulksten 17.30 vai
18 –, lai strādājoši cilvēki varētu
mācības savienot ar darbu. Plašāka
informācija – pa tālruni 63082101
vai mājaslapā www.zrkac.lv.
Jāpiebilst, ka kopumā projekts
«Latviešu valodas apguves un
pilnveides kursi pieaugušajiem
Jelgavā» ilgs divus gadus, latviešu
valodas zināšanas ļaujot papildināt
kopumā 120 iedzīvotājiem, tostarp
no Jelgavas novada. Ja valodas
kursu dalībnieks pirmajā mācību
gadā savas valodas zināšanas būs
paaugstinājis par vienu valodas
prasmes līmeni, otrajā gadā viņš
varēs turpināt mācības nākamajā
līmenī, apgūstot vēl vienu 100
stundu kursu.

JAUNSVIRLAUKĀ
Pieķerts kukuļdevējs

Jaunsvirlaukas pagasta Mežciemā,
Dārza ielā, aizturēts autovadītājs,
kurš mēģināja piekukuļot policijas
darbinieku. Valsts policijas pārstāve Ieva Sietniece informē, ka
1955. gadā dzimušais automašīnas
«Volkswagen Passat Variant» vadītājs bija alkohola reibumā (2,43
promiles) un, lai viņam netiktu
sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, mēģināja piedāvāt
kukuli policistam 70 – 80 eiro.
Autovadītājs aizturēts, un pret viņu
uzsākts kriminālprocess. Saskaņā
ar Krimināllikumu par kukuļdošanu
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku
līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu
brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu
darbu, vai ar naudas sodu.

SESAVĀ
Noslēdzies
novusa turnīrs

Lai uzlabotu informācijas apriti un pieejamību, īstenojot partnerības «Lielupe» atbalstītu projektu, visā
Vilces pagasta teritorijā uzstādīti septiņi informācijas
stendi – pie Vilces pienotavas, Vilces centrā pie autobusu pieturas, Mūrmuižā, Ziedkalnes centrā, Kalnrozēs, Kapteinēs un Bandeniekos pie daudzdzīvokļu
mājām.
«Šie stendi paredzēti, lai iedzīvotājus varētu informēt par pagasta un
novada pašvaldības aktualitātēm, kā
arī lai iedzīvotāji paši uz tiem varētu
izvietot ziņojumus,» norāda Vilces

pagasta pārvaldes vadītāja Anda
Duge. Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana izmaksāja
4717,79 eiro.
Jāatgādina, ka šī paša projek-

ta – «Pakalpojumu pieejamības
uzlabošana Vilces pagastā» – gaitā
Vilces pagastā uzstādīti arī četri velostatīvi: pie Ziedkalnes, Vilces un
Ķīves bibliotēkas, kā arī pie pagasta
pārvaldes ēkas. Kopējās projekta
izmaksas ir 9424,69 eiro, no kuriem
ELFLA finansējums ir 8185,34
eiro, Jelgavas novada pašvaldības
finansējums – 1239,35 eiro. Projektu
administrē Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas speciāliste
Daiga Simsone.

Piedalīsies ZPD valsts konkursā
Elejas vidusskolas 11. klases
skolnieka Ērika Putniņa zinātniski pētnieciskais darbs
(ZPD) «Vēstures notikumu
atspoguļojums Putniņu
dzimtas vēstulēs (1943.
– 1948.)» izvirzīts no Zemgales uz 41. skolēnu ZPD
konferenci, kas norisināsies
20. – 23. aprīlī Rīgā.
Zemgales reģiona skolēnu ZPD
konferencē Ē.Putniņa darbs tika vērtēts vēstures sekcijā, ieguva 3. vietu un
izvirzīts valsts konkursam.
Darba vadītāja Elejas vidusskolas
vēstures un sociālo zinību skolotāja
Baiba Atmane stāsta, ka darba autors
izmanto savas dzimtas vēstules, kuras
atrodas viņa mātes rīcībā. Puisis jau
pamatskolas klasēs zinājis, ka vidusskolā pētīs savas dzimtas vēstules, jo
agrāk mātei nav bijusi pārliecība, ka
viņš izpratīs rakstīto. Ēriks uzskata, ka
tās ir unikālas dažādu politisko varu
liecības, kas raksturo traģiskos mirkļus
Latvijas vēsturē. Otrā pasaules kara
laikā un PSRS īstenoto represiju laikā
korespondence bija vienīgais veids,
kā uzturēt saikni ar dzimteni un tuvi-

niekiem. Vēstulēs spilgti atspoguļojas
nacionālā mentalitāte – ticība labajam,
rūpes par tuviniekiem, cerības izdzīvot
un atgriezties mājās. «Šī tēma bija ļoti
interesanta ne tikai Ērikam, bet arī
viņa klasesbiedriem un skolotājiem,
jo tā caur vienas dzimtas vēstulēm,
dokumentiem un fotogrāfijām ne tikai
palīdz izprast, bet arī izjust Latvijas
vēsturi. Putniņu dzimtā šis pētījums

tiks nodots nākamajām paaudzēm, tādā
veidā veicinot emocionālo un valstisko
piederību Latvijai,» norāda B.Atmane.
Viņa uzsver, ka Ērika darbs ir ne tikai
ļoti interesants, bet arī unikāls, jo ne
katra dzimta ir saglabājusi dažādas rakstiskas liecības no saviem tuviniekiem un
ne visas dzimtas ir gatavas šīs traģiskās
Latvijas vēstures notikumu lappuses pētīt, jo tas vēl aizvien ir emocionāli grūti.
8. gadskārtējā Zemgales reģiona
skolēnu ZPD konferencē vērtēti 167
darbi, kurus izstrādājuši 194 skolēni 159
skolotāju vadībā. Darbi tika sadalīti 21
zinātņu sekcijā. Plašāk pārstāvētās bija
dabaszinātņu sekcijas, kur pieteikti 80
darbi. Dabaszinātņu novirzienā visvairāk darbi iesniegti veselības zinātnes
sekcijā (16), bioloģijas sekcijā (13)
un vides zinātnes sekcijā (12). Tāpat
skolēni aktīvi iesaistījušies humanitāro zinātņu izpētē – tajā pieteikti 57
darbi, no kuriem lielākais skaits ir
kulturoloģijas sekcijā (15) un latviešu
literatūras zinātnes un vēstures sekcijā
(10). Savukārt sociālo zinātņu sekcijās
skolēni aizstāvēja 30 darbus, no kuriem
13 – vēstures sekcijā, informē Zemgales
Plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Ieviņš.

Vircavnieki demonstrē biznesmeņu tvērienu
Jau piekto gadu Vislatvijas
skolēnu projekts «Esi līderis!» organizē biznesa spēļu
konkursu «Ceļš uz bagātību». Zemgales un Kurzemes
reģiona pusfinālā 3. vietu
izcīnīja Vircavas vidusskolas
komanda «Sārtie zvani» –
Kristians Jānis Valentinovičs
un Egils Lejnieks.
Organizatoru pārstāve Baiba Valdmane stāsta, ka šogad biznesa spēle
organizēta sadarbībā ar SIA «Liepkalni». Spēle tika veidota par uzņēmuma
loģistikas izmaksām. Katrai komandai
bija uzdevums iejusties neatkarīgas
ekspertu grupas lomā, lai noteiktu,
kādas stratēģijas uzņēmumam būtu
izdevīgākās. Lai pētījums būtu īstenojams, katras komandas kapteinis devās
uz pārrunām ar uzņēmuma vadītāju,
kuras lomā iejutās viena no projekta
«Esi līderis!» organizatorēm, un tikai
veiksme noteica, kādu naudas summu
startam katra no komandām iegūs – to

noteica ar metamo kauliņu uzmesta
ciparu kombinācija. Iegūstamās naudas
summas bija no 1000 līdz 3000 eiro, ar ko
uzsākt plānošanu. Tika piedāvāti dažādi
maršruti, norādīts ceļa posmu garums
un preces, to izmaksas, ko un cik daudz
drīkst nedēļas laikā pārvadāt. Jauniešiem
bija laiks apdomāt, kuru maršrutu viņi
vēlētos pētīt, un tad notika izsole, katrai
komandai vajadzēja cīnīties par iespēju
izpētīt izvēlēto vietu. Tiklīdz vieta bija
nopirkta, sākās aprēķini pa nedēļām, bet
gandrīz katru nedēļu notika kāds pavērsiens, kas plānotos
izdevumus sadārdzināja vai samazināja
– to, kas notiks tālāk,
nevarēja paredzēt
neviens, līdz ar to
daudziem vajadzēja
lūgt bankas aizdevumu tālākiem aprēķiniem. Spēle ilga trīs
mēnešus. Savukārt,
lai būtu iespējams
novērtēt arī jaunie-

šu radošumu, bija uzdevums izvēlēties
reklāmas druku jaunajam automobilim,
ar ko produkcija tiks vesta. To vajadzēja
vizuāli attēlot un prezentēt.
No Zemgales un Kurzemes reģiona
skolām šogad pusfinālā piedalījās 23 komandas, tostarp trīs Vircavas vidusskolas
komandas. Finālā iekļuva labākā – Nīcas
vidusskolas komanda «Amori».
Projekta «Esi līderis!» mērķis ir veicināt skolēnu zināšanu un prasmju apguvi,
attieksmju un vērtību veidošanos, lai motivētu mūžizglītībai un apzinātai karjerai.

Noslēdzies «Sesavas novada kauss
2017» novusā. Individuālajā konkurencē uzvarēja Eduards Lauks
no Bauskas, otrais – sesavnieks
un pasākuma organizators Māris
Cīrulis, trešais – Harijs Dauburs no
Ozolnieku novada. Sešniekā no ceturtās līdz sestajai vietai ierindojas
Jelgavas novada sportisti: ceturtais
– Pēteris Pūliņš, piektais – Staņislavs
Voitehovičs, sestais – Jānis Pērkons.
Par vietu uz goda pjedestāla kopumā sacentās 40 dalībnieki no Jelgavas novada, Ozolnieku novada,
Jelgavas, Babītes, Rīgas, Olaines,
Auces, Bauskas, Rundāles un Saldus
novada Druvas. Turnīrā no oktobra
līdz martam tika aizvadīti seši posmi,
un vidēji vienā posmā piedalījās 23
sportisti. Kopējā ieskaitē vērtēti pieci
no sešiem posmiem – vērā netika
ņemts sliktākais rezultāts, skaidro
Sesavas pagasta sporta organizatore Inga Striška. Viņa saka paldies
M.Cīrulim, P.Pūliņam, S.Voitehovičam, Andrim Mellim un Ērikam
Vaģelim par seguma ieklāšanu zālē,
galdu salikšanu pirms sacensībām
un novākšanu, paklāju izsūkšanu
pēc tām, jo tas aizņem pāris stundu.

PLATONĒ
Novērtē bibliotekāri

Šogad konkursam «Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs» pieteikti 34
bibliotekāri, ko ar vēstuļu starpniecību izvirzīja lasītāji. Starp viņiem
ir arī Jelgavas novada Platones
pagasta Lielvircavas bibliotēkas bibliotekāre Māra Ziemele, kura pārstāv Zemgali. Par balvu viņa cīnās
ar citiem Zemgales bibliotekāriem:
Līgu Lācīti no Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkas, Ingrīdu Grūbi no
Kokneses novada Kokneses pagasta
bibliotēkas, Jevgeniju Noreiko no
Ozolnieku novada Cenu pagasta
Ānes bibliotēkas, Ludmilu Zarembu
no Dobeles novada Lejasstrazdu
bibliotēkas, Agitu Freibergu no
Ķeguma novada Tomes bibliotēkas,
Regīnu Kviesi no Neretas novada
centrālās bibliotēkas, Anitu Smilškalnu no Ķeguma novada Birzgales pagasta bibliotēkas un Daigu
Jakušku no Vecumnieku novada
Skaistkalnes bibliotēkas. Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Atbalsta
biedrības pārstāve Sanita Kitajeva
informē, ka konkursa uzvarētāji
tiks sveikti īpašā apbalvošanas
ceremonijā 24. aprīlī Gaismas pilī
jeb Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
un Gaismas nesēja balvu saņems
četri bibliotekāri – viens no katra
Latvijas reģiona: Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales. Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Atbalsta
biedrība konkursu «Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs» rīko
desmito reizi, lai novērtētu aktīvo un
radošo Latvijas mazo gaismas piļu
bibliotekāru darbu un sasniegumus.

PAGASTU ZIŅAS
NOVADĀ
Maijā noslēgsies
iedzīvotāju
sanāksmes pagastos

Līdz vasarai vēl trīs pagastos notiks
iedzīvotāju sanāksmes. 12. aprīlī pulksten 18 Zaļenieku kultūras namā uz
tikšanos ar novada pašvaldības vadību
un speciālistiem aicināti Zaļenieku pagasta iedzīvotāji. 26. aprīlī pulksten 18
iedzīvotāju sanāksme notiks Līvbērzes
pagastā – Līvbērzes kultūras namā.
Savukārt 10. maijā sanāksme notiks
Jaunsvirlaukas pagastā. Tā sāksies
pulksten 18 IKSC «Līdumi».
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Izremontēta
Bērvircavas bibliotēka

ZAĻENIEKOS
Grāmatu mīļotāji
pulcēsies 13. aprīlī

Sesavas pagasta Bērvircavas bibliotēka pēc kosmētiskā remonta vērusi durvis
apmeklētājiem. Remontdarbi veikti par Jelgavas
novada pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem, un tie
ilga divus mēnešus.
«Bibliotēka kādreiz bija viena no
labākajām telpām Bērvircavas tautas
namā, bet pēc kapitālā remonta tautas
namā situācija izvērtās otrādi – biblio-

tēkas telpa bija diezgan sliktā stāvoklī,
un bija ne visai omulīgi klausīties no
apmeklētājiem, ka arī bibliotēkā nepieciešams remonts,» stāsta Bērvircavas
bibliotēkas vadītāja Aija Valontīna.
Viņa norāda, ka bibliotēka arī visu
remonta laiku bija atvērta vienā no
mazajām telpām. Lai gan bija jāpacieš
neērtības – daļēju piekļuvi grāmatām,
sēdēšanu pie datora sāns pie sāna,
mugura pret muguru, staigāšanu pa
noklātām putekļainām grīdām –, nu
ir prieks par izremontētajām telpām.

Pēc remonta bibliotēka ir arī nedaudz
pārkārtota, paplašinot bērnu stūrīti,
viena siena izveidota kā tāfele, uz kuras bērni var zīmēt. Tāpat mainīts arī
grāmatu fonda izkārtojums, lai būtu
ērtāk lasītājiem.
«Kopā ar bibliotēkas apmeklētājiem
priecājos par izremontētajām telpām,
kurās tagad ir patīkamāk pavadīt laiku. Paldies par piešķirto finansējumu,
paldies remontētājiem par darbu un
bibliotēkas mecenātam par papildu
finansējumu,» tā bibliotēkas vadītāja.

Kalnciemā nojauks vecos ķieģeļu cepļus
Jelgavas novada domes
sēdē martā pieņemts
lēmums par divu ķieģeļu
cepļu (tuneļkrāšņu) nojaukšanu Kalnciemā. Būvju
tehniskā stāvokļa dēļ tās
uzskatāmas par bīstamām.

Zaļenieku bibliotēkas lasītāji nolēmuši izveidot lasītāju klubiņu. Par
šāda klubiņa izveidi tika runāts jau
sen, bet pirmā tikšanās notika 16.
martā – Aspazijas dzimšanas dienā.
«Likumsakarīgi, ka pirmajā tikšanās
reizē atcerējāmies diženo novadnieci
Aspaziju, dalījāmies savos iespaidos
par viņas dzīvi un daiļradi,» norāda
bibliotēkas vadītāja Līga Strazdiņa.
Lasītāju klubiņš dibināts, lai nepiespiestā atmosfērā apmainītos
viedokļiem, kas radušies, lasot grāmatas, lai diskutētu, iegūtu jaunus
domubiedrus vai oponentus un
intelektuāli pavadītu laiku. Uz pirmo
tikšanos ieradās astoņas aktīvākās
lasītājas, kuras vienbalsīgi nolēma,
ka klubiņa nosaukums būs «Cilvēcīgs vārds» – tie ir vārdi no Aspazijas
dzejas. Nākamā tikšanās reize būs
13. aprīlī pulksten 11. Pasākuma
tēma būs «Grāmata, kura mani ir
ieinteresējusi», un klātesošie aicināti
pastāstīt par grāmatu, kas likusi aizdomāties, atstājusi iespaidu. «Ceru,
ka ar katru reizi grāmatu mīļotāju kļūs
arvien vairāk un apmeklētāji labprāt
padalīsies iespaidos par izlasīto,» tā
L.Strazdiņa, aicinot ikvienu interesentu apmeklēt pasākumu un iesaistīties
lasītāju klubiņā.

Kalnciemā atrodas divi ķieģeļu
cepļi (tuneļkrāsnis), kuri nav reģistrēti
nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā un nav zināma
to piederība. Neskatoties uz būvju
bīstamo stāvokli, dažviet ķieģeļu cep
ļos vietējie iedzīvotāji patvaļīgi ir
ierīkojuši pagrabus. Cepļu nesošās
sienas un ieejas ailas ārējo klimatisko
apstākļu ietekmē ir daļēji sagruvušas,
pamata konstrukcijas zaudējušas savu
nestspēju.
«Vēsturiski ainaviskās piekalnītes ar
pusloka formā izbūvētām ieejām ķie-

ģeļu būvēs daudzus gadus kalpojušas
vienīgi kā pagrabi. Iespējams, ir kāds
faktoloģiski saistošs stāsts par to vēsturi, taču tagad nevienam nepiederošās
būves zaudējušas savu idejisko nozīmi.
Sakārtojot teritoriju un rūpējoties par
iedzīvotāju drošību, būtu nelietderīgi

ieguldīt līdzekļus to atjaunošanā, neizprotot mērķi, ko ar to darīt,» spriež
Kalnciema pagasta pārvaldes vadītājs
Dainis Keidāns.
Kalnciema iedzīvotāji tiks informēti
par būvju nojaukšanu, īpaši vēršoties
pie tiem, kas ierīkojuši cepļos pagrabus.

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā
speciāliste Ilze Dāme-Birziņa
skaidro, ka glābēji, izmantojot absorbējošās bonas, ierobežoja vielas
tālāku izplatību. Par to, ka upē ir
ieplūdusi dīzeļdegviela, informēts
arī Valsts vides dienests.
Jelgavas reģionālās Vides pārvaldes vadītājs Hardijs Verbelis
stāsta, ka Sesavas upē četrās vietās
izvietotas bonas. Dienesta speciālisti notikuma vietu apsekoja arī
nākamajā dienā un konstatēja,
ka upē viela vairs neieplūst, arī
zivju slāpšana netika konstatēta.
«Dīzeļdegviela bija nozagta no
tuvējās zemnieku saimniecības.
Iespējamais daudzums nozagtās
dīzeļdegvielas ir 400 litri. Acīmredzot viela pa ceļam izlijusi un
caur augsni nonākusi upē. To, cik
daudz dīzeļdegvielas iekļuva upē,
pateikt nav iespējams, bet visa
viela ir savākta. Videi kaitējumu tā
nenodarīja,» tā H.Verbelis.
Valsts policijas pārstāve Ieva
Sietniece apstiprina, ka policijā ir reģistrēts iesniegums par
dīzeļdegvielas zādzību no saimniecības ēkas. Zādzība notikusi
laika posmā no 2. līdz 9. martam.
Zādzības fakts konstatēts 9. martā
ap pulksten 14. Šobrīd ir uzsākts
kriminālprocess par iekļūšanu ēkā
un zādzību.

Ceļu
uzlabošanas
darbi
turpināsies

Martā sākti Līvbērzes pagasta ceļu uzturēšanas un
uzlabošanas darbi, bet,
kums būs kupli apmeklēts,» saka Vilces svinības 27. maijā sāksies pulksten 16 ar tā kā tiem nepieciešams
Ik pēc pieciem gadiem
savus absolventus un bijušos pamatskolas direktore Dzidra Simano- dalībnieku reģistrēšanos skolā un tautas sauss laiks, tie turpināsies
viča, piebilstot, ka šo piecu gadu laikā namā. Pulksten 18 Vilces tautas namā arī aprīlī.
darbiniekus ciemos aicina
Vilces pamatskola, un šogad skola piedzīvojusi būtiskas pārmaiņas. plānots svētku koncerts, tāpat paredzēts
«Šogad autoceļu uzturēšana sagāsalidojums notiks 27. maijā, «Salidojums ir lieliska iespēja ikvienam, Vilces kapu apmeklējums, lai pieminētu
kurš šeit agrāk mācījies vai strādājis, bijušos skolotājus. No pulksten 19 skolā dā lielas rūpes gan autoceļu lietotāatzīmējot Vilces skolas 180.
redzēt un saprast, kā mēs maināmies un un tās apkārtnē atkalsatikšanās prieku jiem, gan uzturētājiem. Iedzīvotāju
jubileju.

Vilces skola gaida uz salidojumu

«Skolas salidojums vienmēr saistās
ar atkalredzēšanās un atkalsatikšanās
prieku – salidojumā pirms pieciem
gadiem tikās ap 280 Vilces pamatskolas
absolventu, un ticam, ka arī šogad pasā-

virzāmies uz augšu, un arī šoreiz varēsim
palepoties, piemēram, ar atjaunoto
sākumskolas ēku, skaisto muižas lielo
zāli, jauno puķudobi skolas priekšā,»
piedalīties aicina skolas direktore.
Vilces pamatskolas 180. jubilejas

Geļena Salačenoka, Platone
(26.06.1933. – 13.03.2017.)
Vilma Salkazanova,
Jaunsvirlauka
(16.09.1919. – 13.03.2017.)
Vera Mizere, Zaļenieki
(08.02.1920. – 15.03.2017.)
Dzintra Freimane, Glūda
(25.08.1940. – 15.03.2017.)
Andris Balodis, Zaļenieki
(11.05.1945. – 17.03.2017.)
Anastasija Popova, Eleja
(20.04.1939. – 17.03.2017.)
Emma Rimša, Kalnciems
(04.08.1926. – 17.03.2017.)
Anna Zelča, Svēte
(05.10.1932. – 18.03.2017.)
Aleksandrs Smuļko, Glūda
(08.12.1950. – 19.03.2017.)
Austra Meldere, Glūda
(16.11.1923. – 20.03.2017.)
Ludmila Siliņa, Zaļenieki
(02.05.1931. – 23.03.2017.)

Juris Maļavko, Valgunde
(09.10.1954. – 23.03.2017.)
Nadežda Stravinska, Jaunsvirlauka
(15.02.1931. – 24.03.2017.)
Nikolajs Šabliko, Vircava
(12.03.1943. – 24.03.2017.)
Zenons Miļinovičs, Vircava
(14.07.1931. – 26.03.2017.)
Gunārs Upenieks, Eleja
(04.03.1948. – 26.03.2017.)
Ilga Folkmane, Kalnciems
(04.01.1938. – 27.03.2017.)
Jānis Gaigals, Eleja
(30.08.1917. – 28.03.2017.)
Viktorija Zavereiko, Eleja
(03.11.1993. – 28.03.2017.)
Visvaldis Ameters, Kalnciems
(20.10.1924. – 29.03.2017.)
Vladimirs Kobiļuks, Kalnciems
(09.03.1955. – 29.03.2017.)		
Viktorija Kausiņa, Jaunsvirlauka
(06.03.1925. – 31.03.2017.)
Svetlana Ivanova, Glūda
(15.05.1947. – 31.03.2017.)

Martā no mums aizgājuši...
Romans Zareckis, Līvbērze
(22.01.1977. – 01.03.2017.)
Ārija Tumbile, Sesava
(01.06.1948. – 01.03.2017.)
Janīna Koževņikova, Līvbērze
(18.10.1951. – 02.03.2017.)
Agris Valters, Vircava
(16.12.1966. – 04.03.2017.)
Semjons Juroits, Valgunde
(20.01.1942. – 05.03.2017.)
Jānis Birkerts, Kalnciems
(09.09.1943. – 05.03.2017.)
Marija Lazda, Lielplatone
(12.01.1925. – 07.03.2017.)
Velta Eihmane, Līvbērze
(26.02.1931. – 07.03.2017.)
Aleftina Petrova, Glūda
(18.04.1940. – 08.03.2017.)
Jevgēnija Votinova, Valgunde
(19.06.1930. – 10.03.2017.)
Zenons Buhovskis,
Jaunsvirlauka
(10.05.1944. – 12.03.2017.)

Sesavas
upē ieplūst
degviela
9. martā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (VUGD) saņēma
izsaukumu uz Vircavas
pagastu, kur Sesavas
upē bija redzams nezināmas izcelsmes vielas
pleķis. Speciālisti noskaidroja, ka tā ir dīzeļdegviela.

NOVADĀ
Dedzina kūlu

14. martā Jelgavas novada teritorijā
dzēsti šogad pirmie kūlas ugunsgrēki
– Līvbērzes pagastā pērnā zāle dega
3000 kvadrātmetru platībā, savukārt
Platones pagastā pērnā zāle dega 600
kvadrātmetru platībā, informē Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
Jāatgādina, ka par kūlas dedzināšanu
var piemērot administratīvo sodu
(fiziskām personām – no 280 līdz 700
eiro), bet, ja ugunsgrēkā cietis cilvēks
vai īpašums, iestājas kriminālatbildība.
Administratīvo sodu var piemērot arī
zemes īpašniekam – par to, ka rudenī
nav nopļāvis zāli savā īpašumā, kā rezultātā izveidojusies kūla. Valsts policija
lūdz iedzīvotājus nekavējoties ziņot
par iespējamiem likumpārkāpējiem
saistībā ar kūlas dedzināšanu: ja tiek
manītas personas, kas dedzina kūlu,
nekavējoties jāzvana pa tālruni 110
vai 112.
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varēs iemūžināt fotogrāfijās, par ko
parūpēsies fotostudija «Mārīte». No
pulksten 20 skolas zālē balli spēlēs Ilgonis un Pēteris no Auces, bet pie skolas
būs diskotēka. Jāpiebilst, ka absolventi
pulcēsies klašu telpās, tāpēc līdzi jāņem
groziņš.
Absolventiem būs iespēja iepazīties
arī ar skolas vēstures muzeju, un ikviens,
kuram ir kādas lietas, kas saistītas ar
skolas vēsturi, lūgts tās ziedot muzeja
eksponātu papildināšanai, aicina skola.
Dalības maksa salidojumā – 5 eiro,
piemiņai saņemot skolas jubilejas
nozīmīti un skolas bukletu. Taču par
papildu samaksu būs iespēja iegādāties
arī skolas jubilejas pildspalvu (2 eiro)
un skolas avīzes «Starpbrīdis» jubilejas numuru (1 eiro). Pasākuma laikā
darbosies bufete.
Jāatgādina, ka Vilces skola dibināta
1837. gadā un laika gaitā vairākkārt
mainījies skolas nosaukums – tā bijusi
Vilces sešgadīgā pamatskola, Vilces
septiņgadīgā pamatskola, Vilces pagasta
tautskola, Vilces nepilnā vidusskola,
Ausmas astoņgadīgā skola, Vilces
pamatskola.

neapmierinātība ir saprotama, bet
diemžēl arī mūsu bezspēcība ir izskaidrojama. Braukšanas apstākļu
uzlabošanai ir nepieciešams veikt
ceļa seguma greiderēšanu un papildu materiāla uzvešanu izdangātajās
vietās, bet uzlabot ceļa stāvokli iespējams tikai tad, kad ceļš apžūst un
kļūst izturīgs. Pretējā gadījumā, uzbraucot uz pārmitrināta, nestspēju
zaudējuša ceļa ar smago uzturēšanas
tehniku, ceļu var sabojāt vēl vairāk,»
Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāja
Ruta Medne pamato, kāpēc šogad
darbi sākti tik vēlu.
Martā Līvbērzes pagasta autoceļiem pievesti un izlīdzināti 432 kubikmetri grants/šķembu materiāla,
kas naudas izteiksmē ir 7660 eiro,
bet ceļu stāvoklis uzlabots tikai sevišķi izdangātajās vietās svarīgākajos
autosatiksmes ceļos. Tāpat ir uzsākta autoceļu greiderēšana, bet ceļi
atsevišķās vietās vēl nav pietiekami
apžuvuši, tādēļ darbi turpināsies,
līdz kaut cik labā braukšanas kārtībā būs savesti pagasta pārvaldes
pārraudzībā esošie autoceļi.
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NOTIKUMI

«Viņa ir pelnījusi būt Latvijas treneru Slavas zālē»
«Inguna mūs spēj motivēt
smagam darbam. Pateicoties viņai, mums ir tādi
treniņi, no kuriem dodamies
mājās ar gandarījumu.
Katrs Ingunas treniņš ir
interesants un pārdomāts,
pēc tiem sāp gan kājas,
gan rokas, gan arī prese,
taču progress ir redzams ar
katru dienu. Inguna iemāca
cīnīties līdz galam un nepadoties,» tā par Jelgavas
novada Sporta centra (JNSC)
orientēšanās treneri Ingunu
Čākuri raksta viņas audzēkņi, kuri treneri pieteikuši LTV
raidījuma «Sporta studija»
rīkotajā tautas sporta akcijā
«Mans treneris».
«Sporta studija» līdz maijam akcijā
«Mans treneris» aicina izcelt un godināt
savus trenerus, sakot viņiem paldies,
uzrakstot pateicības rakstu, kas tiek
publicēts portālā lsm.lv. Vēlāk iecerēts
veidot digitālo Latvijas treneru Slavas
zāli, kurā tiks uzņemti šie treneri. Tā
digitālā formātā būs pieejama portālā
lsm.lv. Akcijas rīkotāji ziņo, ka Slavas
zāle tiks atklāta vēl šajā gadā.
JNSC audzēkņi, kas nodarbojas ar
orientēšanās sportu, uzskata, ka viņu
trenere I.Čākure ir pelnījusi nokļūt Latvijas treneru Slavas zālē, tāpēc iesūtījuši
pateicības rakstu savai trenerei. Tas aplūkojams portālā www.lsm.lv/lv/treneri/.

FOTO: Jelgavas novada Sporta centra orientēšanās treneri
Ingunu Čākuri viņas trenētie jaunieši pieteikuši LTV raidījuma
«Sporta studija» akcijai «Mans treneris», cerot, ka arī I.Čākure
nonāks digitālajā Latvijas treneru Slavas zālē.
«I.Čākure ir trenere, kura pelnījusi darbam. Pateicoties viņai, mums ir arī
būt Slavas zālē un kļūt pazīstama ar savi individuālie treniņplāni. Mums ir
saviem darbiem. Orientēšanās sports – nometnes, kuras atcerēsimies uz visiem
lielākā daļa nemaz nenojauš, kas tas ir laikiem. Mums ir iespēja nokļūt uz visām
par sporta veidu, taču Inguna noteikti ar lielajām sacensībām un gūt ārzemju
to iepazīstinājusi un ieinteresējusi palikt pieredzi. Viņa spēj atrisināt jebkuru
tajā daudzus cilvēkus. Arī mēs esam problēmu. Inguna ir palīdzējusi veidot
vieni no tiem, tāpēc vēlamies uzskaitīt gan mūsu raksturus, gan arī disciplīnu,
darbus, ar kuriem Inguna atšķiras no un tieši viņas stingrā režīma dēļ esam
citiem treneriem, un kādēļ viņa mums iemācījušies profesionāli attiekties pret
ir tik īpaša. Pateicoties Ingunai, mēs treniņiem,» JNSC audzēkņu vārdā
iemīlējām orientēšanās sportu, un tas raksta Signe Sirmā.
ir kļuvis par mūsu dzīves neatņemamu
I.Čākure atzīst, ka viņai ir paveicies ar
sastāvdaļu jau daudzu gadu garumā. aktīviem un mērķtiecīgiem jauniešiem.
Inguna mūs spēj motivēt smagam Jāteic, ka ar orientēšanās sportu viņa

tiešām labā nozīmē «aplipinājusi» daudzus. «Trenēt šajā sporta veidā sāku jau,
mācoties 9. klasē, tas ir, no 1981. gada.
Pati aktīvi trenējos, un man piedāvāja
trenēt mazos. Mana auguma dēļ mani
mēģināja pierunāt spēlēt basketbolu,
ievilināt airēšanā, taču es paliku pie
orientēšanās. Kāpēc? Tāpēc, ka tas nav
komandas sports, tu vairāk cīnies pats
ar sevi, turklāt man nepatīk agresivitāte,
kas ir basketbolā. Man bija ļoti labs treneris Raimonds Kaufmanis, viņš nu jau
aizsaulē, kurš prata ieinteresēt un pārliecināt, ka man patiks treneres darbs. Un
tā ir,» stāsta I.Čākure. Trenere lepojas
ar saviem audzēkņiem un pieļauj, ka
kaut ko viņu dzīves bagāžā devusi arī no
sevis. Piemēram, viņas pirmā audzēkne
Andra Fernāte šobrīd ir Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijas studiju prorektore, audzēknis Jānis Krūmiņš – LLU
Meža fakultātes prodekāns.
Jautāta, kas orientēšanās sportā ir
tik īpašs, I.Čākure, atsaucoties uz sava
trenera vārdiem, saka: «Tā ir skriešana
ar šaha galdiņu rokās pa mežu.» «Jā,
ir jāveic lieli attālumi, taču, esot trasē,
tev ir nepārtraukti jādomā par katru
nākamo soli, un tu nemaz nejūti tos
kilometrus. Patiesībā jau prātam lielāks
darbs nekā kājām, un tas ir forši. Bērniem un jauniešiem tas vienkārši patīk,
bet pieaugušajiem palīdz atslēgties no
ikdienas,» tā trenere, uzsverot, ka šajā
sportā arī nekad nebūs rutīnas. Katra
vieta, katra trase ir kaut kas jauns,
neatklāts un nezināms, ko ietekmē vēl

daudzi citi apstākļi.
Jaunieši savā pateicības rakstā atzīst,
ka Inguna ir ar viņiem gan smagos
brīžos, kad visvairāk ir nepieciešams
atbalsts, gan arī laimīgos brīžos, kad
sasnieguši kādu mazu daļiņu no saviem
sapņiem. «Uz šīs pasaules, mūsuprāt,
nav daudz cilvēku, kas tā vienkārši veltītu savu laiku citiem, palīdzot piepildīt
savus sapņus, un ar to Inguna atšķiras
no citiem. Pateicoties viņai, mēs augam
par mērķtiecīgiem cilvēkiem, kuri spēj
sevi motivēt smagam darbam. Pieredzi,
ko Inguna mums ir devusi, neviens cits
cilvēks mums nedos, tāpēc droši varam
viņu saukt par mūsu otro mammu,» tā
jaunieši.
Trenere atzīst, ka ar jauno piesaistīšanu orientēšanās sportam ir kā pa viļņiem. «Šobrīd jaunu audzēkņu ir daudz,
un ceru, ka izaugs labi sportisti. Parasti
jau tie, kuri iesaistījušies, arī iet līdz
galam, taču ir viens lūzuma punkts, ja
fiziski netiek ar grūtajām distancēm galā.
Nav jau viegli deviņus desmit kilometrus puišiem, sešus septiņus meitenēm
skriet pa kalnainu apvidu, brikšņiem.
Ja tas tehniski un fiziski kļūst par grūtu,
jaunieši piebremzē. Turklāt šajā sporta
veidā svarīga ir domāšana, bet ne visiem
tā ir dota,» tā I.Čākure. Viņa stāsta, ka
visu ziemu jaunieši ir cītīgi gatavojušies
jaunajai sezonai, kas sāksies jau šajā nedēļas nogalē ar sacensībām «Kurzemes
pavasaris». Bet no 22. līdz 29. aprīlim
trīs jaunieši dosies uz pasaules skolēnu
čempionātu orientēšanās sportā Itālijā.

Pasākumi

ņemot līdzi krāsotas olas) un citas aktivitātes. Ieeja – bez
maksas (pie Lielplatones muižas).

krāsotas oliņas radošāko un stiprāko olu konkursam (pie
Svētes bibliotēkas).

8. aprīlī pulksten 10 – «Mīlestība – darbs vai jūtas?»:
seminārs, tikšanās ar lektori Sandru Zeltiņu. Lūgums pieteikties, zvanot pa tālruni 28475448 (Elīna). Ieeja – bez
maksas (saieta namā).
16. aprīlī pulksten 13 – «Lieldienu olimpiāde» Elejas
skvērā. Svētku koncerts, sportiskas atrakcijas, izjādes ar
zirgiem, radošās darbnīcas, labumu tirdziņš un garda
zupa. Līdzi jāņem olas (Elejas skvērā).
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). Ieejas maksa – 1 eiro (Elejas Saieta namā).

 16. aprīlī pulksten 16 – «Lieldienu lustes»: Lieldienas iešūpos folkloras kopas «Zemgaļi» un «Dimzēns», Lieldienu zaķa
draiskošanās (Līvbērzes sporta laukumā pie šūpolēm).
 16. aprīlī pulksten 21 – Lieldienu balle ar grupu «Pilnmēness». Vietu pie galdiņiem rezervēt līdz 13. aprīlim. Ieeja – €
4 (Līvbērzes k/n).

 7. aprīlī pulksten 18 – cirks «Karabass» piedāvā Gabriela
Gota ilūziju šovu. Iespēja iegādāties saldumus pirms izrādes,
foto ar lūsi. Ieeja – € 2; bērniem līdz trīs gadu vecumam –
bez maksas. Transports: pulksten 17.15 – no Tīreļu DUS,
17.45 – a/p «Vītoliņi» (IKSC «Avoti»).
 10. aprīlī pulksten 10 – izrāde bērniem: muzikāla komēdija ar skatītāju iesaistīšanu «Burunduka TV šovs». Ieeja –
€ 1,50 (Kalnciema vidusskolā).
 Līdz 18. aprīlim – izstāde par Ķemeru Nacionālā parka
purviem – «Dabas dziednīca – purvs» (IKSC «Avoti»).

Elejā

Glūdā

7. un 10. aprīlī pulksten 14 – radošā nodarbība
«Pirkstiņzaķi no auduma atlikumiem un Lieldienu cāļi un
zaķi no plastmasas pudelēm un dzijas» (aktivitāšu centrā
«Zemgale»).
12. aprīlī pulksten 16 – lekcija «Izzinām Lieldienu tradīcijas. Olu dekorēšana», lektore L.Cine (saieta namā).
15. aprīlī pulksten 12 – Lieldienu zaķa radošā nodarbība «Lieldienu priekšdarbi» (aktivitāšu centrā «Zemgale»).
16. aprīlī pulksten 13 – Pareizticīgo Lieldienu svētku
dievkalpojums (Nākotnes k/n).
16. aprīlī pulksten 14 – tematisks pasākums ģimenēm
«Lieldienu darbi un nedarbi» (aktivitāšu centrā «Zemgale»).
17. aprīlī pulksten 11 – Lieldienas Nākotnē ar jautro
Sprigaci zaķi (Nākotnes k/n).
Līdz 1. maijam – izstāde «Mācāmies, darām, rādām...»:
pašdarbnieku aktivitātes (saieta namā).

Jaunsvirlaukā

22. aprīlī pulksten 14 – izrāde «Tā precas vecpuiši».
Lomās: Z.Daudziņa, J.Lisners, I.Puga, I.Smiltēns. Ieeja –
€ 2 (IKSC «Līdumi»).
Sākot ar 5. aprīli, Mežciemā katra mēneša pirmajā
trešdienā darbosies grāmatu izsniegšanas punkts – sociālo
darbinieku pieņemšanas punktā pie autobusu pieturas.
Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. Darba laiks
būs no pulksten 9 līdz 15.

Kalnciemā			

6. aprīlī pulksten 17 – «Pavasara darbi, kas ietekmē
rudens ražu»: informatīva lekcija no pieredzes bagāta
agronoma Edgara Rubauska. Aicināti interesenti, kuri vēlas
saprast, kā kopjami augļu dārzi šajā brīdī (Kalnciema k/n).
17. aprīlī pulksten 14 – Valgundes, Kalnciema un
Līvbērzes aktīvo senioru saiets «Skat, ko es varu!» (Kalnciema k/n).

Lielplatonē

13. aprīlī pulksten 19 – vēsturisko deju kolektīva Senvedere teatralizēts uzvedums «Reiz Šēnverderes muižā..»
(Lielplatones muižā).
16. aprīlī pulksten 15 – Lieldienu pasākums «Kur Lieldienu šūpojos...»: dziesmas, dejas, konkurss «Skaistākā
Lieldienu ola» (apmeklētāji uz pasākumu lūgti ierasties,
«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: 04.04.2016.

Līvbērzē

Platonē

 6. aprīlī pulksten 18 – radošā nodarbība Lieldienu dekoru
gatavošanā. Līdzi var ņemt materiālus, ko vēlaties izmantot.
Pamatmateriāls tiks nodrošināts. Ieeja – bez maksas (Lielvircavas k/n).
 8. aprīlī pulksten 18 – tautas deju kolektīvu tradicionālais
sadancis «Deju palos». Piedalīsies Jelgavas pilsētas, Bauskas,
Tukuma un Jelgavas novada kolektīvi. Ieeja – bez maksas
(Lielvircavas k/n).
 13. aprīlī pulksten 13 – Lieldienu pasākums «Jautrie
raibumi» jaunākā vecuma skolēniem. Ieeja – bez maksas
(Lielvircavas k/n).
 16. aprīlī pulksten 15 – Lieldienu dievkalpojums un koncerts
(Lielvircavas dievnamā).
 19. aprīlī pulksten 14.30 – čaklo rokdarbu bezmaksas
nodarbība «Lietu otrā elpa» (Lielvircavas k/n).
 Katra mēneša 1. un 3. ceturtdienā pulksten 16.30 – radošās
darbnīcas bērniem (Lielvircavas bibliotēkā).
 Līdz 30. maijam – Mairitas Zvirgzdiņas gleznu izstāde «Daba
klusē» (Lielvircavas muižā).

Sesavā

 6. aprīlī pulksten 18 – radošā nodarbība «Kvilinga izgatavošanas tehnikas pamatu apguve» (Sesavas t/n).
 7. aprīlī no pulksten 9 līdz 15 – Jelgavas un Bauskas novada
skolu deju kolektīvu sadancis (Sesavas t/n).
7. aprīlī pulksten 19 – tematiskais vakars «Piparmētru
burvība pavasarī». Vakara viesis – Piparmētru namiņa
saimniece un raidījuma «Īstās latvju saimnieces – 2016»
dalībniece Lolita Duge. Ja nepieciešams transports, lūgums
pieteikt līdz 5. aprīlim pa tālruni 27234235 (Sandra Ā.)
(Bērvircavas t/n).
 8. aprīlī pulksten 19 – Rīgas Dramaturgu teātra izrāde
(komēdija): A.Ūdris «Telefonu grāmata». Režisors – H.Paukšs.
Ieeja pieaugušajiem – € 3; skolēniem – € 1,50; bērniem līdz
7 gadu vecumam – bez maksas (Sesavas t/n).
 9. aprīlī pulksten 9.30 – «Palmarum»: Pūpolu svētdienas
dievkalpojums (Sesavas dievnamā).
 10. aprīlī pulksten 18 – radošā darbnīca «Lieldienu dekori».
Ieeja – bez maksas (Bērvircavas t/n).
 14. aprīlī pulksten 9.30 – «Pascha»: Lielās Piektdienas
dievkalpojums (Sesavas dievnamā).
 16. aprīlī pulksten 9.30 – Kristus Augšāmcelšanās svētki –
Lieldienas (Sesavas dievnamā).
 23. aprīlī pulksten 9.30 – Baltās svētdienas dievkalpojums
(Sesavas dievnamā).
 29. aprīlī pulksten 18 – Elejas pagasta jauniešu deju kolektīva «Tracis» 20 gadu jubilejas koncerts «Jauns un traks»
(Sesavas Tautas namā).

Svētē

 17. aprīlī pulksten 13 – Lieldienu pasākums Svētē. Olu
ripināšana, rotaļas, atrakcijas, konkursi, dziesmas un citas
jautras izdarības kopā ar folkloras kopu «Dālava». Līdzi ņemt

Valgundē

Vircavā

 Līdz 30. aprīlim – Staņislava Matusa gleznu izstāde «Mirklis» (Vircavas t/n).
 7. aprīlī pulksten 14 – AAPC «Kamenītes» ielūdz uz pasākuma cikla «No sēklas līdz ražas svētkiem» 1. daļu. Šīgada
tēma – tomāts (Vircavas pagasta pārvaldes Mazajā zālē).
 11. aprīlī pulksten 12.20 – muzikāla leļļu teātra izrāde
«Pasaka par pīlēnu». Ieeja – bez maksas (Vircavas t/n).
 13. aprīlī pulksten 10 – bibliotēkas izbraukums uz Mazlaukiem. Vircavas bibliotēka organizē izbraukumus reizi mēnesī
uz Oglaini un Mazlaukiem no pulksten 10 līdz 12. Grāmatas
un žurnālus var iepriekš pasūtīt pa tālruni 22307442.
 16. aprīlī pulksten 12 – Lieldienu pasākums. Pulksten
12 – tautas deju kolektīvu koncerts «Sadancošanās Lieldienās», 13 – tikšanās ar Lieldienu zaķi, radošās darbnīcas,
13.30 – Lieldienu aktivitātes, konkurss «Raibākā ola». Līdzi
jāņem skaistākā ola konkursam. Kursēs autobuss: pulksten
11.55 – Bodnieki, 12.05 – Jačūnas, 12.15 – Mazlauki,
12.20 – Oglaine, 12.30 – Reikuļi, 12.35 – Šķīras (laukumā pie sporta halles vai sliktu laikapstākļu gadījumā
Vircavas t/n).
 Līdz 22. aprīlim – Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde «Cīruļputenis» (Vircavas t/n).

Zaļeniekos

 5. aprīlī pulksten 13 – kora «Asni» pavasara koncerts.
Ieeja – bez maksas (Zaļenieku k/n).
 7. aprīlī pulksten 19 – Vircavas amatierteātra izrāde «…
es jūs tā gaidīju», režisore S.Sustrupe. Ieeja – bez maksas
(Zaļenieku k/n).
 11. aprīlī pulksten 10 – Latvijas profesionālas izglītības
iestāžu audzēkņu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss. Ieeja – bez maksas (Zaļenieku k/n).
 13. aprīlī – Lasītāju klubiņa otrā tikšanās. Jauno grāmatu
diena bibliotēkā (Zaļenieku bibliotēkā).
 13. aprīlī pulksten 20 – Vilces amatierteātra izrāde «Īsa
pamācība mīlēšanā», režisore R.Deksne. Ieeja – bez maksas
(Zaļenieku k/n).
 16. aprīlī pulksten 11 – bērnu rīts «Lieldieniņa atnākusi»
(Zaļenieku k/n).
 16. aprīlī pulksten 15 – Lieldienu koncerts «Kā rūgtenais
raudenes stāds». Dzied A.Daņiļenko, M.Lasmaņa mūzika un
N.Beļska dzeja. Ieeja – € 2 (Zaļenieku k/n).
Līdz 30. aprīlim – Jelgavas mākslinieku L.Baltmaņa, A.Līberes, M.Zvirgzdiņas un S.Ikstena (XX gs.
mākslinieks) gleznu izstāde «Caur audeklu uz pilsētu»
(Zaļenieku k/n).
 Līdz 30. aprīlim – izstāde «Foto mirkļi no bibliotēkas
dzīves», kas veltīta Bibliotēku nedēļai (Zaļenieku bibliotēkā).

