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Paplašina
personu loku
nekustamā
īpašuma nodokļa
atlaidei

Pašvaldība ar savu darbu nopelna
5000 eiro uzņēmēju atbalstam

Jelgavas novada domes
deputāti pieņēmuši lēmumu, kas paredz piemērot nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu
jaunām mērķgrupām.
Grozījumi saistošajos
noteikumos paredz no
2018. gada 1. janvāra piemērot nekustamā
īpašuma nodokļa atlaidi
90 procentu apmērā I un
II grupas nestrādājošajiem invalīdiem, kuriem
noteikta invaliditāte kopš
bērnības, kā arī personām, kuru īpašumā dzīvo
un ir deklarēts bērns
invalīds vai nestrādājošs I
un II grupas invalīds kopš
bērnības. Tikpat lielu
atlaidi no nākamā gada
piemēros arī biedrībām
un nodibinājumiem, kas
savu darbību veic sabiedrības interesēs.
Nekustamā īpašuma nodokli
aprēķina no nekustamā īpašuma
kadastrālās vērtības, ko nosaka
Valsts zemes dienests. No 2018.
gada Jelgavas novada pašvaldība ir
noteikusi jaunas nodokļa maksātāju
kategorijas, kurām pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi.
«Līdz šim saistošie noteikumi noteica, ka nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 70 procentu apmērā pienākas I grupas invalīdiem, kuriem
nav likumisko mantinieku un kuru
ienākumi mēnesī nepārsniedz valstī
noteikto minimālo algu, savukārt
50 procentu apmērā atvieglojums
tiek piemērots nestrādājošiem II
grupas invalīdiem, kuriem nav likumisko mantinieku un kuru ienākumi
mēnesī nepārsniedz valstī noteikto
minimālo algu. Vēloties atvieglot
nodokļu slogu tām ģimenēm, kurās
aug bērns invalīds vai tiek aprūpēts
pieaugušais ar I un II grupas invaliditāti kopš bērnības, pašvaldība
pieņēmusi lēmumu saistošos noteikumus papildināt, nosakot, ka šīm
mērķgrupām nekustamā īpašuma
nodokļa atlaide būs 90 procentu
apmērā.
3.lpp.

Jelgavas novada
pašvaldība sveiks novadā
dzimušos bērniņus, kuri
pasaulē nākuši no jūnija
līdz decembrim:
• 3. janvārī pulksten 10 – Līvbērzes kultūras namā (11 Glūdas un 11
Līvbērzes pagasta jaundzimušos);
• 3. janvārī pulksten 13 – Jēkabnieku kultūras namā (10 Svētes un
7 Zaļenieku pagasta jaundzimušos);
• 4. janvārī pulksten 10 – Vilces
tautas namā (8 Vilces, 2 Lielplatones
un 9 Elejas pagasta jaundzimušos);
• 4. janvārī pulksten 13 – Vircavas
tautas namā (8 Platones, 7 Sesavas,
6 Vircavas un 8 Jaunsvirlaukas pagasta jaundzimušos);
• 5. janvārī pulksten 10 – Kalnciema kultūras namā (9 Kalnciema un
6 Valgundes pagasta jaundzimušos).

Jelgavas novads visas
Zemgales mērogā ieguvis
1. vietu kā uzņēmējdarbību visvairāk sekmējošā
un atbalstošā pašvaldība.
Šāda balva pasniegta
pirmo reizi – konkursā, ko
rīkoja Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Līdztekus nominācijai Jelgavas novads saņēma arī
naudas balvu 5000 eiro
apmērā, lai to izmantotu
vēl kādas jaunas uzņēmējdarbības attīstīšanas
iniciatīvai novadā.

Pēc balvas saņemšanas Jelgavas
novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune skaidro, ka pašvaldība jau
nolēmusi, kur naudas balvu izlietot:
«Sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kameru, Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru un
Jelgavas Biznesa inkubatoru esam
ieplānojuši nākamajā gadā pasākumu ciklu «Biznesa klubs». Tas būs
paredzēts dažādu nozaru novada
uzņēmējiem ar mērķi veicināt uzņēmēju profesionālās kompetences
paaugstināšanu un savstarpēju pieredzes apmaiņu.» Plānots, ka gada
laikā notiks trīs šādi pasākumi, kuros
uzņēmējiem būs iespēja tikties ar
profesionāliem biznesa treneriem,

jomu un viedokļu līderiem, dažādu
reģionu uzņēmējiem un atbalsta
institūciju pārstāvjiem.
Jau līdz šim novads īstenojis
visdažādākās aktivitātes, lai iedrošinātu un profesionāli atbalstītu
gan mūsu mājražotājus, gan topošos uzņēmējus, gan biznesa ideju
autorus un mazos uzņēmējus. Tas
ir, piemēram, starta kapitāla konkurss, kurā piešķir finansējumu
uzņēmējdarbības ideju attīstīšanai
novadā, atbalsts novada mājražotāju
biedrībai un sava veikala atvēršanai,
biznesa forumi un profesionālu
mentoru nodrošinājums, konsultācijas un uzņēmēju iesaiste Jelgavas
novada starptautiskajos projektos.

Šīs aktivitātes tiek īstenotas, lai
veicinātu uzņēmēju konkurētspēju
un izaugsmi.
Par konkursa laureātu noteikšanu
un piešķirtās kopējās naudas balvas
10 390 eiro apmērā sadali lēma ZPR
izveidota vērtēšanas komisija ar
pārstāvjiem no ZPR administrācijas un Zemgales Uzņēmējdarbības
centra, kā arī vairākām sadarbības
organizācijām.
Konkurss noslēdzās 1. decembrī
Rundāles pilī, kad tika godināti gan
krietnākie uzņēmēji Zemgalē, gan
pašvaldības, kas visvairāk atbalsta
savus uzņēmējus.
JNZ

Veikti grozījumi saistošajos noteikumos
daudzbērnu ģimeņu izglītības pabalsta saņemšanai
Jelgavas novada dome 29.
novembra sēdē izskatīja
un apstiprināja grozījumus
saistošajos noteikumos
Nr.3 «Par Jelgavas novada
pašvaldības pabalstu izglītībai daudzbērnu ģimeņu
bērniem». Atšķirīgo ģimenes modeļu dēļ līdzšinējā
kārtība radījusi dažādas
strīdīgas situācijas, lai gan
pašvaldības nodoms ir
bijis veidot atbalsta politiku
visām novada daudzbērnu
ģimenēm. Lai nodrošinātu
vienotu izpratni un izslēgtu
pārpratumus, grozījumos
precizēts ģimeņu loks, kam
pabalsts pienākas.
Līdzšinējo saistošo noteikumu formulējums paredzēja pabalstu 50 eiro
piešķirt ģimenei, kuras aprūpē ir vismaz
trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un/vai aizbildnībā esoši bērni, kuri
apmeklē vispārizglītojošās, profesionālās
vai profesionālās ievirzes mācību iestādes klātienes apmācību programmās.
Pašvaldība neparedzēja, ka atšķirīgo

ģimenes modeļu dēļ līdzšinējā kārtība
varētu radīt strīdīgas situācijas, kā rezultātā izpratne par daudzbērnu ģimenes
statusu varētu liegt saņemt pabalstu.
Piemēram, «aprūpe» un «apgādība»
izrādījās kā ierobežojošs nosacījums
tām ģimenēm, kurās laulātajiem no iepriekšējām laulībām ir katram savi bērni.
Jelgavas novada pašvaldība saistošajos
noteikumos iestrādājusi grozījumus, kas
nosaka: daudzbērnu ģimene ir vai nu
viena persona, kuras aprūpē ir vismaz trīs
bērni, vai laulībā esošas personas, kuru
aprūpē kopā ir vismaz trīs bērni. Turklāt,
lai atvieglotu pabalsta administrēšanu,
ģimenes, kurām izsniegta Latvijas goda
ģimenes apliecība «3+ Ģimenes karte»,
var uzrādīt šo apliecību, jo, izsniedzot
«3+ Ģimenes karti», jau ir vērtēta
ģimenes atbilstība daudzbērnu ģimenes
statusam.
Jānorāda, ka nemainīgs punkts saistošajos noteikumos paliek, ka par bērnu
uzskatāma arī pilngadīga persona, kas
nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko
izglītību klātienes mācību formā.
Lai saņemtu pabalstu, vismaz viena
vecāka, audžuvecāka vai aizbildņa un

vismaz trīs ģimenes apgādībā esošo bērnu deklarētajai dzīvesvietai ir jābūt vienā
adresē Jelgavas novada administratīvajā
teritorijā. Pabalsts tiek piešķirts, neizvērtējot ģimenes ienākumus un materiālos
resursus. Arī pabalsta izmaksāšanas
kārtība ir palikusi nemainīga, proti,
pirms pabalsta saņemšanas pieprasītājs
iesniedz iesniegumu pašvaldības Sociālajam dienestam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un izziņu no izglītības
iestādes, izņemot pašvaldības izglītības
iestādes. Ģimenes, kurām izsniegta
Latvijas goda ģimenes apliecība, uzrāda

«3+ Ģimenes karti». Ārpusģimenes
aprūpes gadījumā papildus jāuzrāda
Bāriņtiesas lēmums par bērna nodošanu
aizbildnībā vai Bāriņtiesas lēmums par
ievietošanu audžuģimenē. Iesniegumi
iesniedzami laika periodā no 1. jūlija
līdz 10. novembrim, informē Jelgavas
novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja Dace Kaņepone.
Šogad pabalstu izmantojušas 284
ģimenes, kurām kopumā no pašvaldības
budžeta līdzekļiem atvēlēti 43 800 eiro.
JNZ

Cienījamie novada iedzīvotāji!
Nākamais gads būs piesātināts – Latvijas simtgade caurstrāvos daudzus
pasākumus un iespaidus, tostarp Dziesmu un deju svētkus. Ekonomikā
īstenosies jaunā nodokļu politika, tāpēc atalgojuma sistēmas un
izdevumu kontekstā vēl esam spraigā darbā pie budžeta izvērtējuma
un investīcijām lielākajiem nākamā gada darbiem novadā. Ieceru ir
ļoti daudz, un tas ir labi, ka spējam ar apņēmību raudzīties uz to, kas
paveicams. To pašu vēlu arī ikvienam Jums – izvirzīt savas dzīves vai
ģimenes mērķus, jo tad arī apzinātāk vēlāk var novērtēt sasniegto!

Novada domes priekšsēdētājs

Iecerēm bagātu
Ziedonis Caune
Jums gaidāmo 2018. gadu!

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Jelgavas novada pašvaldība izsola nekustamo īpašumu
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 11. janvārī pulksten
9 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Baloži» Elejas pagastā, kadastra Nr.5448 006 0392, kas
sastāv no zemes vienības – zemes starpgabala 2,41 ha platībā.
Izsoles sākumcena – 10 500 EUR. Visiem pretendentiem, kuri
vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1050 EUR
un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Elejas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37,
Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 10. janvāra pulksten 12.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 18. janvārī pulksten
10 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku
atkārtotu otro izsoli nekustamajam īpašumam «Ieloki» Jaunsvirlaukas pagastā, kadastra Nr.5486 011 0025, kas sastāv no zemes
vienības 1,81 ha platībā. Izsoles sākumcena – 7760 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības
nauda 776 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles
noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē,
interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada
pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei
jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.
gada 15. janvāra pulksten 17.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 11. janvārī pulksten 10 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2 – 4, Vilcē,
Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku atkārtotu
otro izsoli nekustamajam īpašumam «Zemes» Vilces pagastā,
kadastra Nr.5490 005 0052, kas sastāv no apbūvētas zemes
vienības 0,6509 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 005
0052, uz kura atrodas dzīvojamā ēka 216,1 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 005 005 2001 un saimniecības ēka
76,2 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 005 005 2002.
Izsoles sākumcena – 9520 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas
piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 952 EUR un izsoles
dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vilces
pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai
Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk
kā līdz 2018. gada 5. janvāra pulksten 9. Izsolāmo objektu var
apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 11. janvārī pulksten
10.30 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2 – 4, Vilcē,
Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku atkārtotu
otro izsoli nekustamajam īpašumam «Grantskalni» Vilces pagastā,
kadastra Nr.5490 004 0138, kas sastāv no apbūvētas zemes
vienības 22,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 004
0138. Izsoles sākumcena – 157 800 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 15 780
EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37,
Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 5. janvāra pulksten 9.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 21. decembrī pulksten 9 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē,
Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku atkārtotu
otro cirsmas izsoli – kailcirte 1,62 ha platībā ar teritorijas atcelmošanu, platības nolīdzināšanu un celmu aizvešanu nekustamā
īpašuma «Skujas» Līvbērzes pagastā, kadastra Nr.5462 001 0079,
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5462 001 0078. Izsoles
sākumcena – 13 200 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas
piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1320 EUR un izsoles
dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Līvbērzes pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā,
sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 19. decembra pulksten 17.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 11. janvārī pulksten
10.30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā,
Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu trešo atklātu
mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Zemgalieši»-4 Sesavas
pagastā, kadastra Nr.5474 900 0174, kas sastāv no dzīvokļa 23,9
m² platībā. Izsoles sākumcena – 80 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 8 EUR
un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37,
Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 8. janvāra pulksten
17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni
26425497.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 11. janvārī pulksten
10 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu trešo atklātu mutisku
izsoli nekustamajam īpašumam «Zemgalieši»-7 Sesavas pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 900 0210, kas sastāv no
nedzīvojamās telpas 94,1 m² platībā. Izsoles sākumcena – 280
EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 28 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar
izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē,
interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada
pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei
jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada
8. janvāra pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš
sazinoties pa tālruni 26425497.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 11. janvārī pulksten
11 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu trešo atklātu mutisku
izsoli nekustamajam īpašumam «Zemgalieši»-1 Sesavas pagastā,
kadastra Nr.5474 900 0214, kas sastāv no dzīvokļa 65,7 m²
platībā. Izsoles sākumcena – 200 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 20 EUR
un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37,

Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 8. janvāra pulksten
17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni
26425497.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 11. janvārī pulksten
9.30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu trešo atklātu mutisku
izsoli nekustamajam īpašumam «Klieņi»-2 Sesavas pagastā, kadastra Nr.5474 900 0209, kas sastāv no dzīvokļa 33,5 m² platībā.
Izsoles sākumcena – 160 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas
piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 16 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas
pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai
Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk
kā līdz 2018. gada 8. janvāra pulksten 17. Izsolāmo objektu var
apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 11. janvārī pulksten
13 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko mutisku atkārtotu izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam «Sūnāji» Sesavas pagastā,
kadastra Nr.5474 007 0362, kas sastāv no zemes vienības 0,64
ha platībā. Izsoles sākumcena – 1080 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 108 EUR
un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37,
Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 8. janvāra pulksten 17.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 11. janvārī pulksten
13.30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā,
Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko mutisku atkārtotu
izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam «Līvu ferma»
Sesavas pagastā, kadastra Nr.5474 011 0060, kas sastāv no
zemes vienības 1,82 ha platībā. Izsoles sākumcena – 1960 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 196 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar
izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē,
interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada
pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei
jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada
10. janvāra pulksten 12.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 28. decembrī pulksten 10 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu otro mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Līgotnes 1»-1 Glūdas pagastā, kadastra
Nr.5452 900 0422, kas sastāv no dzīvokļa 41,2 m2 platībā un
kopīpašuma 412/7297 domājamām daļām no dzīvojamās mājas
ar kadastra apzīmējumu 5452 005 006 1001 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5452 005 0061. Izsoles sākumcena –
2480 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē,
jāiemaksā drošības nauda 248 EUR un izsoles dalības maksa 50
EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Glūdas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas
novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi
izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.
gada 27. decembra pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt,
iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 11. janvārī pulksten
9.30 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2 – 4, Vilcē, Vilces
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku atkārtotu trešo
izsoli nekustamajam īpašumam «Ķīves skola»-3 Vilces pagastā,
kadastra Nr.5490 900 0204, kas sastāv no dzīvokļa 62,2 m² platībā, kopīpašuma 622/2475 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0057
001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0057.
Izsoles sākumcena – 360 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas
piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 36 EUR un izsoles
dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vilces
pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai
Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk
kā līdz 2018. gada 5. janvāra pulksten 9. Izsolāmo objektu var
apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 11. janvārī pulksten
9 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2 – 4, Vilcē, Vilces
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku atkārtotu trešo
izsoli nekustamajam īpašumam «Ķīves skola»-2 Vilces pagastā,
kadastra Nr.5490 900 0205, kas sastāv no dzīvokļa 60,3 m²
platībā, kopīpašuma 603/2475 domājamajām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5490
005 005 7001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490
005 0057. Izsoles sākumcena – 420 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 42 EUR
un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Vilces pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā
37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 5. janvāra pulksten
9. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni
26430730.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 18. janvārī pulksten
10 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Gusti»-4 Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5492 900 0229, kas sastāv no dzīvokļa 33,1 m² platībā,
kopīpašuma 331/1894 domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5492 005 009 6001 un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0096. Izsoles
sākumcena – 600 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 60 EUR un izsoles dalības
maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vircavas
pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai
Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk
kā līdz 2018. gada 17. janvāra pulksten 17. Izsolāmo objektu var
apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26261569.

Jelgavas novada pašvaldības
Jelgavā 2017. gada 25. oktobrī (protokols Nr.15 13.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.12
«Par nosacījumiem ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu»
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta otro daļu
1. Noteikumi nosaka to, kādu kustamo un nekustamo īpašumu Jelgavas novadā, izvērtējot
ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, neuzskata par īpašumu.
2. Izvērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, par
īpašumu neuzskata:
2.1. vienu automašīnu, vienu motociklu, vienu traktoru, kas nepieciešams trūcīgās personas
piemājas saimniecības uzturēšanai, vienu piekabi;
2.2. vienu velosipēdu, mopēdu vai motorolleru katram ģimenes loceklim;
2.3. ģimenēm, kuras audzina trīs un vairāk bērnu vai bērnu invalīdu un vismaz divi ģimenes
locekļi ir nodarbināti, tajā skaitā kopjot bērnu invalīdu, – divas vieglās automašīnas, ja automašīna ir reģistrēta CSDD kā īpašums kādam no ģimenes locekļiem agrāk nekā 9 mēnešus
pirms iesnieguma iesniegšanas Sociālajā dienestā;
2.4. kustamo un nekustamo īpašumu, ar kuru maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu
kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju rīkoties.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
4. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas novada pašvaldības 2012. gada 27. jūnija saistošos
noteikumus Nr.9 «Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam».
Priekšsēdētāja vietniece I.Vītola

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par saistošo noteikumu projektu
«Par nosacījumiem ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu»
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
1.1. Noteikumus ir nepieciešams izdot, jo 2018. gada 1. janvārī stāsies spēkā Ministru kabineta
2017. gada 20. jūnija noteikumi Nr.356 «Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta
noteikumos Nr.299 «Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu»», ar kuriem Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr.299 «Noteikumi
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu» 19.4. apakšpunkts tiek
izteikts jaunā redakcijā, vairs neparedzot pašvaldībām deleģējumu saistošajos noteikumos
noteikt kustamo un nekustamo īpašumu, kas nav uzskatāms par īpašumu, nosakot trūcīgas
ģimenes (personas) statusu. Deleģējums pašvaldībām noteikt labvēlīgākus nosacījumus ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu ir paredzēts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 33. panta otrajā daļā. Līdz ar to šobrīd spēkā esošie Jelgavas novada pašvaldības
2012. gada 27. jūnija saistošie noteikumi Nr.9 «Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes
atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam» no 2018. gada 1. janvāra zaudē spēku un
ir nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus, kas nosaka labvēlīgākus nosacījumus
ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu;
1.2. noteikumu neizdošana rada situāciju, ka Jelgavas novada pašvaldībā nav noteikti labvēlīgāki nosacījumi ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu.
2. Īss projekta satura izklāsts
2.1. noteikumi tiek izdoti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33. panta otrās daļas deleģējumu pašvaldībai noteikt labvēlīgākus nosacījumus ģimenes
(personas) atzīšanai par trūcīgu. Izdodot šos saistošos noteikumus, par spēku zaudējušiem
tiek atzīti Jelgavas novada pašvaldības 2012. gada 27. jūnija saistošie noteikumi Nr.9 «Par
īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam»;
2.2. noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt labvēlīgākus nosacījumus ģimenes (personas)
atzīšanai par trūcīgu, nekā tie ir noteikti ar Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumiem Nr.299 «Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu»;
2.3. noteikumi paredz, ka, izvērtējot ģimenes (personas) mantisko stāvokli trūcīgas ģimenes
(personas) statusam, par īpašumu neuzskata vienu motociklu, vienu traktoru, vienu piekabi
ģimenei (personai), kā arī vienu velosipēdu, mopēdu vai motorolleru katram ģimenes loceklim,
kā arī kustamo un nekustamo īpašumu, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu
kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo īpašumu. Savukārt
ģimenēm, kuras audzina trīs un vairāk bērnu vai bērnu invalīdu un vismaz divi ģimenes locekļi
ir nodarbināti, tajā skaitā kopjot bērnu invalīdu, – divas vieglās automašīnas, ja automašīna
ir reģistrēta CSDD kā īpašums kādam no ģimenes locekļiem agrāk nekā 9 mēnešus pirms
iesnieguma iesniegšanas Sociālajā dienestā. Minētās normas jau šobrīd ir noteiktas Jelgavas
novada pašvaldības 2012. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 «Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam».
Norma par zemes īpašumu šajos noteikumos nav iekļauta, jo ir noteikts pietiekams ierobežojums Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumos Nr.356 «Grozījumi Ministru kabineta
2010. gada 30. marta noteikumos Nr.299 «Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu»», kas paredz, ka par īpašumu nav uzskatāms zemes īpašums,
kas kopā ar nekustamo īpašumu vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis dzīvo iesniedzējs
un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, nepārsniedz 5 ha ģimenei
(personai), kā arī šim nekustamajam īpašumam funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas
(piemēram, garāža, kūts, klēts, šķūnis, pagrabs, pirts, dārza māja) vai ne vairāk kā divas
saimniecības ēkas uz nomātas zemes.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
3.1. saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešami papildu pašvaldības budžeta līdzekļi;
3.2. lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas,
darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir pašvaldības
iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem (līdz 128,06 euro uz vienu ģimenes locekli) – 458 personas;
4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums radīs saprotamus un mazaizsargātās iedzīvotāju
grupas (īpaši ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu vai bērnu invalīdu) atbalstošus
nosacījumus ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
5.1. saistošos noteikumus piemēro Jelgavas novada Sociālais dienests;
5.2. Jelgavas novada Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to
piešķirt palīdzības pieprasītājs var apstrīdēt Jelgavas novada pašvaldības administratīvo aktu
strīdu komisijā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža, iesniedzot Jelgavas novada
Sociālajā dienestā iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
6.1. noteikumu sabiedriskā apspriešana nav veikta.
Jelgavas novada Sociālā dienesta vadītāja I.Āna

ZIŅAS
Vai es varētu kļūt par audžuvecāku?
Jelgavas novada pašvaldība
20. decembrī pulksten 17
organizē pasākumu ikvienam interesentam –
ģimenei, pārim vai individuālai personai –, kas jebkad aizdomājies:

vai es varētu kļūt par
audžuvecāku, audžuģimeni?

2017. gada decembris

3

Titulu iegūst
14 atraktīvi seniori

Pasākumu organizē Jelgavas novada Labklājības pārvalde sadarbībā ar Jelgavas novada Bāriņtiesu, un to vadīs Sociālo pakalpojumu aģentūras speciālisti.
Sociālo pakalpojumu aģentūras valdes priekšsēdētāja Dace Blaževica un
Ģimenes atbalsta centra vadītāja Margita Kalniņa-Laksa stāstīs par dažādām ārpusģimenes aprūpes formām, tostarp audžuģimeņu kustību. Uz
pasākumu uzaicinātas arī audžuģimenes – Aija Dzirkale, Maruta Drēska
un Ilze Purgaile dalīsies savā pieredzē par to, ar ko jārēķinās, kļūstot par
audžuģimeni un uzņemot savā ģimenē bērnu.
Piedalīties aicināta arī biedrības «Spārni» pārstāve Ruta Vertele, kura pastāstīs par atbalsta sistēmu audžuģimenēm, ko nodrošina Jelgavas novads.
Tāpat pasākumā piedalīsies Jelgavas novada Labklājības pārvaldes un
Bāriņtiesas speciālisti, kuri atbildēs uz jautājumiem, kā kļūt par audžuģimeni, un stāstīs par pašvaldības atbalstu audžuģimenēm un bez vecāku
aizgādības palikušiem bērniem Jelgavas novadā.

Paplašina personu loku nekustamā
īpašuma nodokļa atlaidei
1.lpp.
Jānorāda, ka nodokļa atlaidi I un
II grupas invalīds, kuram noteikta
invaliditāte kopš bērnības, saņems
arī tad, ja viņš dzīvo viens, taču ar
nosacījumu, ka persona nav darba
attiecībās. Uz saistošo noteikumu
sagatavošanas brīdi, pēc pašvaldības
aprēķiniem, tas attiecas uz 91 Jelgavas novadā dzīvojošu bērnu invalīdu.
Savukārt nestrādājošo I un II grupas
invalīdu skaits tiek lēsts apmēram 40
personu,» skaidro pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Sandra Kalvāne.
No 2018. gada 1. janvāra nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
90 procentu apmērā piemēros arī
biedrībām vai nodibinājumiem par
nekustamo īpašumu, ja tas tiek izmantots biedrības vai nodibinājuma
darbības nodrošināšanai un nesīs
labumu Jelgavas novada iedzīvotājiem, proti, rezultāts no darbības būs
publiski pieejams.
Jāpiebilst, ka saistošie noteikumi

Nr.20 «Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumiem Jelgavas
novadā» nosaka, ka dažādi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi
pašvaldībā tiek piemēroti arī trūcīgām, maznodrošinātām personām,
personām, kuras veic saimniecisko
darbību savā īpašumā, kapitālsabiedrībām, Černobiļas AES avārijas
seku likvidatoriem, Afganistānas
kara dalībniekiem, kā arī personām,
kuru aprūpē ir trīs vai vairāk nepilngadīgu bērnu vai bērnu līdz 24 gadu
vecumam.
Lai saņemtu nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu, personām
līdz kārtējā gada 1. februārim pašvaldības Finanšu nodaļai jāiesniedz
iesniegums ar norādītu atvieglojuma
piešķiršanas pamatojumu, informē
Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Dace Kaņepone.
JNZ

Pagarināts IVN priekšlikumu
un viedokļu iesniegšanas termiņš
Paredzētās darbības nosaukums un vieta: valsts nozīmes ūdensnotekas
Valgundes 1. vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana
Jelgavas novada Valgundes pagastā.
Paredzētās darbības ierosinātājs: VSIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa (reģ.Nr.40003338357),
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.
Ietvertā informācija: ar ietekmes uz vidi ziņojumu ar pielikumiem iespējams iepazīties:
• SIA «AMECO vide» mājaslapā www.amecovide.lv (sadaļā «Jaunumi»),
sākot no 20.11.2017.;
• VSIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» mājaslapā www.zmni.lv;
• VSIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901;
• Valgundes pagasta pārvaldē pie lietvedes, Celtnieku iela 35, Valgunde,
Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017.
Rakstisku priekšlikumu un viedokļu par paredzēto darbību iesniegšanas
termiņš pagarināts līdz 2017. gada 20. decembrim. Tos var iesniegt
Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis
67321173, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv, mājaslapas adrese www.vpvb.gov.lv)
un/vai SIA «AMECO vide» (Gaiļezera iela 3, Rīga, LV-1079, tālrunis 26668334,
e-pasts info@amecovide.lv, mājaslapas adrese www.amecovide.lv).

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai
īpašumā «Parka kapi» Elejas pagastā, Jelgavas novadā
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309
«Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» 17. punktu un Jelgavas novada
pašvaldības 2012. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr.14 «Par koku
ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā» II daļas 4.
punktu un III daļu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai īpašumā «Parka kapi» (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0323),
Elejas pagasts, Jelgavas novads.
Īpašumā aug ļoti daudz vecu, bojātu koku, tostarp 35 parastās liepas (apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla centimetros – no 77 līdz 240); 4
parastās egles (apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla centimetros – 88;
76; 70; 72) un 1 parastā apse (apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla
centimetros – 126). Liepām redzamas stipras trupes pazīmes, vietām koku
stumbri ir sašķēlušies. Visi koki atrodas ļoti tuvu vēsturiskajiem pieminekļiem. Egles ir pilnībā nokaltušas. Apse ir bojāta un apdraud blakus esošos
kapu pieminekļus. Koki ir veci, bojāti un bīstami. Stipra vēja laikā tie ne
tikai apdraud cilvēku drošību, bet arī vēsturisko kapu pieminekļu eksistenci.
Minētie koki atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu «Vārti un ieejas
tiltiņš ar dekoratīvām skulptūrām» (aizsardzības Nr.5203) un «Tējas namiņš»
(aizsardzības Nr.5202) aizsardzības zonā.
Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 13.12.2017. līdz 29.01.2018.
Saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu, kā arī rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt vai nosūtīt pa pastu, adresējot Jelgavas novada
pašvaldības Īpašuma pārvaldei, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, vai e-pastu
dace.grazule@jelgavasnovads.lv.
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem
virzīs izskatīšanai Jelgavas novada domes sēdē.

«Europe Direct» Informācijas
centra un novada pašvaldības rīkotajā konkursā
godināti Jelgavas novada
seniori – titulu «Atraktīvākais
seniors Jelgavas novadā
2017» saņēma 14 laureāti.
Šogad no katra pagasta
izraudzīti cilvēki, kuri rosina
aktivitātes sabiedriskajā
dzīvē, kuriem piemīt daudz
pusīgi vaļasprieki, kuri
sniedz atbalstu līdzcilvēkiem
un kuri savos seniora gados
dalās pieredzē ar jauniešiem un bērniem.
Pasākumu jau tradicionāli organizēja
«Europe Direct» Informācijas centrs sa-

darbībā ar Jelgavas novada Labklājības
pārvaldi un novada Senioru biedrību,
lai novērtētu un cildinātu pozitīva, aktīva dzīvesveida apliecinājumu seniora
gados, kā arī izceltu tās personības
īpašības un aktivitātes, kas attiecības
ar līdzcilvēkiem, ģimenes locekļiem un
citu paaudžu sabiedrības pārstāvjiem
veido nepiespiestas, daudzpusīgas un
savstarpēji atbalstošas.
Pasākuma tematika bija veltīta ES 60
gadu jubilejai, un tajā akcentēta viena no
Eiropas Komisijas prioritātēm – senioru
iekļaušana sabiedriskās aktivitātēs un
vienlīdzīgu tiesību nodrošināšana. No
pieteiktajiem dalībniekiem katra pagasta
pārvalde apstiprināja laureātus – kopā
14 atraktīvākos seniorus –, kuri saņēma
novada pašvaldības Pateicības rakstu,

un tie ir: Eleonora Martinaite no Elejas
pagasta, Dzintra Sivakova no Glūdas
pagasta, Helga Liepa no Jaunsvirlaukas
pagasta, Gaida Užule no Kalnciema pagasta, Skaidrīte Švetere no Lielplatones
pagasta, Anita un Gunārs Valtenbergi
no Līvbērzes pagasta, Ruta Zariņa no
Platones pagasta, Natālija Motmillere
no Sesavas pagasta, Jānis Freimanis no
Svētes pagasta, Aija Degaine no Valgundes pagasta, Gunta Zajankovska no
Vircavas pagasta, Broņislava Berga no
Vilces pagasta un Helēna Saukāne no
Zaļenieku pagasta.
Svinīgo godināšanu papildināja koncerts, kurā uzstājās grupa «Baltie lāči».
Senioriem pasniegtas arī naudas balvas.
JNZ

«Saulesstars» saņem Gada balvu
29. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB)
svinīgā ceremonijā tika
pasniegtas balvas un atzinības raksti nevalstiskajām
organizācijām, kas aizstāv
cilvēku ar invaliditāti intereses un veicina viņu tiesības
dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.
Starp šī gada laureātiem ir
arī Jelgavas novada biedrība «Invalīdu atbalsta centrs
«Saulesstars»».
Jau trešo gadu Tiesībsarga birojs
sadarbībā ar LNB un invalīdu un viņu
draugu apvienību «Apeirons» rīkoja
konkursu «Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam». Šī konkursa mērķis
ir atklāt labās prakses piemērus un
sekmēt personu ar invaliditāti intereses
pārstāvošo nevalstisko organizāciju darbību. Šogad nevalstiskās organizācijas
godināja sešās nominācijās: «Skaļākā
balss», «Nodarbinātības veicinātājs»,
«Pakalpojumu nodrošinātājs», «Izglītības attīstītājs», «Sociālā kampaņa» un
«Bērnu ar invaliditāti aizstāvis».
Invalīdu atbalsta centru «Saulesstars»

konkursam izvirzīja Jelgavas novada
pašvaldība, piesakot biedrību nominācijā «Nodarbinātības veicinātājs». Biedrība dibināta 2013. gadā ar mērķi veicināt
sociālās atstumtības riskam pakļauto
iedzīvotāju grupu integrāciju sabiedrībā. Lai sekmētu cilvēku ar invaliditāti
nodarbinātību, jaunu iemaņu apgūšanu
dažādos rokdarbos, kas sniegtu iespēju
strādāt arī mājās un, savus darbus realizējot, papildināt ģimenes budžetu, biedrība veidoja atbalsta centru. Šobrīd tas
atrodas Svētes pagastā. Gan cilvēkiem
ar funkcionāliem traucējumiem (pieci
biedri ratiņkrēslā), gan ar garīgās attīstības traucējumiem (12 cilvēki) centrā
rasta iespēja apgūt rokdarbus dažādās
tehnikās. Cilvēki ar smagākiem garīgās
attīstības traucējumiem darbojas pēc
individuāli izstrādāta plāna, kas atbilstoši
katra pacietībai, spējai aptvert un izpildīt
darbiņu ir piemērots gan laikā, gan apjomā. Šo cilvēku radītos rokdarbus biedrība tirgo «Pārtikas amatniekos» – veikals
ar pašvaldības atbalstu Jelgavā izveidots,
lai tajā savu produkciju varētu tirgot gan
novada mājražotāji, gan amatnieki, un
tur rokdarbus realizē vairāk nekā 20
novada cilvēku. Preču sortiments aptver

gan rotas, gan priekšmetus no ādas un
pērlītēm, gan adītas zeķes, cimdus, plecu
lakatus, tautiskās šalles, gan apģērbu
bērniem, dāmām un kungiem.
Biedrība ar Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) starpniecību jau no
2014. gada piedalās dažādos projektos,
kas saistīti ar nodarbināšanas veicināšanu, sniedzot iespēju cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām apgūt profesiju (adītājs,
tamborētājs) un strādāt mājās. It sevišķi
tas ir pretimnākošs un būtisks solis
cilvēkiem, kam ratiņkrēslā ir grūtības
visu darba dienu – astoņas stundas –
pavadīt ārpus mājas. Sadarbībā ar NVA
kopš 2014. gada šāda veida projektos
biedrībā ir strādājuši un savu finansiālo stāvokli uzlabojuši jau vairāk nekā
20 cilvēku. Ņemot vērā, ka biedrība
apvieno tieši novada – tātad pagastu
jeb lauku teritoriju – cilvēkus un tiecas
atbalstīt viņu iekļaušanos sabiedriskajā
un ekonomiskajā dzīvē, tās nesavtīgā
un mērķtiecīgā darbošanās ir neaizvietojama un salīdzināma ar sociālās uzņēmējdarbības formu, uzsvērts konkursa
pieteikumā.
JNZ

Plāno atvērt nolietoto automašīnu savākšanas punktu
Jelgavas novada dome
29. novembra sēdē izskatīja un apstiprināja lēmumprojektu, kas paredz
nākamgad Kalnciemā
atvērt sertificētu nolietoto
automašīnu savākšanas
punktu. Plānots, ka savākšanas punkts Celtnieku ielā 4 darbosies 420
kvadrātmetru lielā angārā. Pašreiz uzņēmēji kārto
dokumentus, lai biznesa
uzsākšanai saņemtu nepieciešamās atļaujas no
Valsts vides dienesta.
Jelgavas novada pašvaldībā oktobrī vērsās uzņēmēji ar lūgumu
atbalstīt ieceri Kalnciemā izveidot

veco automašīnu savākšanas punktu. Iesniegumā viņi norādīja, ka
transportlīdzekļu utilizācijas jomu
saredz kā daudzsološu biznesu,
jo, lai gan pēdējos gados jaunu
automobiļu tirdzniecības apjomi
Latvijā auguši ļoti strauji, pēc statistikas datiem, joprojām lielākā
daļa no kopējā vieglo automašīnu
skaita ir desmit un vairāk gadu veci
braucamie.
«Likums paredz, ka nolietota
automašīna īpašniekiem ir jānodod
utilizācijai. Pirms sākām realizēt
savu ieceri, protams, izpētījām šo
jomu. Nav noslēpums, ka daļa pieņemšanas punktu valstī nav licenzēti,
taču, vēloties attīstīt videi draudzīgu
uzņēmumu, šobrīd cītīgi strādājam
pie dokumentu sakārtošanas. Esam

iecerējuši savākšanas punktu Kalnciemā atvērt jau marta sākumā,»
stāsta uzņēmuma «LSMR» pārstāve
Jekaterina Urbanoviča.
«Sākotnēji esam iecerējuši, ka
uzņēmumā strādās trīs cilvēki. Vēlos
uzsvērt, ka kaitējuma apkārtējai videi nebūs, jo darba procesā neradīsies smakas, trokšņi vai notekūdeņu
piesārņojums. Esam iecerējuši, ka,
nododot nolietoto transportlīdzekli,
īpašniekam nebūs pašam CSDD
jākārto likvidācijas dokumentācija,
par to parūpēsimies paši. Uzņēmuma pārstāvis izrakstīs likvidācijas
sertifikātu, kas apliecinās, ka automobilis ir pieņemts pārstrādei un
tiks utilizēts,» skaidro J.Urbanoviča.
JNZ
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Jelgavas novada
pašvaldība atbalsta
piecas biznesa idejas
«Atšķirībā no pirmā gada, kad
pašvaldība rīkoja biznesa ideju
konkursu «Esi uzņēmējs Jelgavas
novadā», šogad vērtēšanas komisija secināja, ka konkursanti
piesaka jau ļoti labi atstrādātas
un noslīpētas idejas. Šogad tika
iesniegtas piecas biznesa idejas,
un visas arī saņēma pašvaldības
starta finansējumu, jo komisija
ir pārliecināta – visas šīs idejas
ir dzīvotspējīgas. Savukārt iepriekšējos gados tika iesniegtas
skaitliski vairāk ideju, bet ne
visas tika atbalstītas, jo dažas
no tām bija pašā sākumstadijā
un pārāk zaļas. Tas nozīmē,
ka konkursa latiņa ir cēlusies,»
pašvaldības Attīstības nodaļas
vadītāja Līga Lonerte rezumē
Jelgavas novada pašvaldības
šī gada biznesa ideju konkursu
«Esi uzņēmējs Jelgavas novadā», kurš notika trešo gadu.
Statistikas dati un Jelgavas reģionālā Tūrisma centra tūristu
plūsmas analīze uzrāda tendenci, ka šobrīd aktīva un aktuāla ir
dažādu tūrisma pakalpojumu un
atvērtā tipa saimniecību niša, un
arī vairākums iesniegto biznesa
ideju pārstāv šo jomu. «Protams,
ka gribētos vairāk ražošanas
uzņēmumu, bet jāsaprot, ka piedāvājums jau rodas no pieprasījuma. Starp šī gada laureātiem
ir viens ražošanas uzņēmums,
kas ražo kečupu, tomēr nākotnē plāno izveidot atvērta

tipa saimniecību. Tas nav nekas
slikts, jo uzņēmējam ir jādomā,
kā nopelnīt. Tāpat esošie un topošie uzņēmēji atzīst, ka ir ļoti
būtiski strādāt kopā. It īpaši labi
tas darbojas tieši tūrisma jomā,
jo arī pašvaldība daudz strādā
pie vienotu tūrisma maršrutu
izveides – viens var piedāvāt
apskates objektu un aktivitātes,
cits – ēdināšanas pakalpojumus,
cits – naktsmājas, vēl cits varbūt
– transportu. Jā, tā ir konkurence,
bet pozitīva un sekmīga, jo uzņēmēji pamazām sāk saprast, ka
var mācīties cits no cita,» spriež
L.Lonerte. Tāpēc arvien vairāk
interesentu apmeklē arī pašvaldības rīkoto Biznesa iespēju un
iedvesmas dienu, kurā ne tikai
tiek lasītas lekcijas, bet arī paši
uzņēmēji dalās savos pieredzes
stāstos. «Palēnām veidojas tāds
kā dialogs starp uzņēmumiem
ar gada divu stāžu un pavisam
jaunajiem. Vērtīgākais ir tas, ka
cilvēki dalās savā pieredzē un
atklāj arī klupšanas akmeņus
uzņēmuma izveides procesā. Šie
stāsti ir dažādi – par tirgus nišas
atrašanu, veiksmīgas sadarbības
izveidošanu, arī par pieļautajām
kļūdām, bet tie iedrošina citus,
ļaujot noticēt, ka no mazumiņa
var izveidot uzņēmumu,» norāda
Attīstības nodaļas vadītāja.
Viņa uzsver: dalībnieku aktivitāte un iesniegto ideju līmenis
norāda, ka šāds konkurss ir

nepieciešams un pašvaldība arī
nākamgad plāno to organizēt.
Lēmumprojekts jau ir iesniegts
domē iekļaušanai nākamā
gada budžetā. «Domājam,
ka arī nākamgad maksimālā
summa, ko varēs saņemt vienas
idejas īstenošanai, būs 1500
eiro. Tas ir starta kapitāls, un
lielākoties cilvēki plāno iegādāties pamatlīdzekļus, turklāt
daudzi paralēli meklē iespējas
piesaistīt finansējumu arī citos
veidos, piemēram, startējot
Lauku atbalsta dienesta konkursos,» tā L.Lonerte.
Jāatgādina, ka konkurss «Esi
uzņēmējs Jelgavas novadā» tiek
rīkots ar mērķi motivēt iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas
jaunu produktu vai pakalpojumu
radīšanai un sniegt pašvaldības
atbalstu fizisku personu biznesa
ideju realizācijai, kā arī sekmēt
jaunu komersantu (saimnieciskās darbības veicēju) veidošanos
Jelgavas novadā. Saskaņā ar
konkursa nolikumu pašvaldības
finansējums tiek piešķirts uzņēmumiem, kas reģistrēti Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrā
ne ilgāk kā 18 mēnešus, un fiziskām personām, kuras ir gatavas
uzsākt uzņēmējdarbību Jelgavas
novada administratīvajā teritorijā, ja biznesa idejas pieteikuma
izvērtēšanas rezultātā iegūs
finansējumu uzņēmējdarbības
atbalstam.

Domā par atklāta tipa saimniecību
1500 eiro – Inesei Saulājai no Jaunsvirlaukas pagasta

Inese Saulāja ir secinājusi, ka, eksperimentējot ar
pašmāju dārzā izaudzētu
tomātu un zaļumu receptēm,
iespējams radīt veselīgu un
gardu kečupu. Jau drīzumā
Superdantes kečups būs
nopērkams arī «Pārtikas
amatnieku» veikalā Jelgavā,
lai gan Inese priekšroku dod
tiešajai pārdošanai. «Man
bija iespēja atdot kečupu
vairumā kādam interneta veikalam, bet tas mans
produkts aizietu bez stāsta
par to, kāpēc tāds nosaukums, kā tas top. Atteicos, jo
negribējās, lai pircējam šis
ir kārtējais veselīgais, bet
neko neizsakošais produkts,»
stāsta Inese.
Viņa audzē tomātus divās siltumnīcās
un gadā savāra vairākus desmitus litru
kečupa, tomēr nu sākusi domāt, ka nepieciešams pagarināt ražošanas ciklu.
«Šobrīd ir tā, ka augustā septembrī, kad
ir tomātu raža, savāru kečupu. Tam derīguma termiņš ir astoņi mēneši. Nākamā
gada vasarā, kad ir Jelgavas Novada svētki un tirdziņš, gandrīz nav vairs, ko tirgot.

Tāpēc, lai varētu uzglabāt izejvielas, par
pašvaldības konkursā iegūto finansējumu
plānoju iegādāties saldētavu. Tas ļaus
ražot arī ziemā un pavasarī un piedāvāt
produktu tirgū visu gadu,» stāsta māj
ražotāja. Viņa arī norāda, ka lietderīga
bijusi dalība šīgada izstādē «Riga Food»,
kur viņa saņēmusi komentārus un kritiku
par savu kečupu no Latvijā zināmiem
pavāriem. Ieteikums bijis mēģināt kečupa
konsistenci padarīt līdzīgāku veikalos
nopērkamajam kečupam, lai arī bērni un
jaunieši to ēstu. «Garša kečupam ir laba,
bet konsistence – šķidra un graudaina.
Turpināšu eksperimentēt, lai arvien
uzlabotu savu produktu,» stāsta Inese.
Viņa plāno kečupu arī testēt sadarbībā
ar LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāti
un veikt maksimāli precīzu produkta
uzturvērtības aprēķināšanu, tādējādi vēl
vairāk paceļot šī kečupa kā veselīga un
bioloģiska produkta vērtību.
Vēl par iegūto finansējumu Inese
plāno iegādāties kaltēšanas iekārtu. Viņa
stāsta, ka šobrīd ražo tikai vienu produktu – kečupu –, bet domā par produkcijas
klāsta paplašināšanu. «Man ir ideja ražot
kaltētus tomātus un kaltētus tomātus
olīveļļā, tāpēc gribu iegādāties kaltēšanas
iekārtu, lai izmēģinātu jaunos produktus,
saprastu izmaksas. Tāpat būtu lietderīgi

pārbaudīt, vai pēc šādiem produktiem
būs pieprasījums un tos cilvēki pirks,»
atklāj I.Saulāja.
Viņa plāno arī iegādāties dažādas
praktiskas un ikdienišķas lietas, piemēram, virtuves inventāru – katlu, kas būs
lielākas ietilpības, siltumnīcu plēvi, kas pēc
trīs gadu kalpošanas ir nolietojusies. Inese
dalās iecerē īstenot tādu saimniekošanu,
kas ļautu siltumnīcas izmantot no A līdz
Z. Viņas doma ir pavasarī tajās audzēt
dažādus zaļumus, maijā stādīt tomātus,
bet, kad tie būs novākti, – izziedināt krizantēmas. Tas ļautu saimniekot efektīvāk
un gūt lielāku atdevi no siltumnīcām.
Nākotnes iecere Inesei ir izveidot
atvērta tipa saimniecību, bet, lai to varētu realizēt, jāatrod iespējas atjaunot
īpašumā esošā saimniecības ēka. Viņa
iecerējusi uz to pārcelt ražošanas virtuvi,
ierīkot pirti un telpu ar maizes krāsni,
krāsni, stellēm dažādu aktivitāšu un
meistarklašu organizēšanai, bet jumta
stāvā piedāvāt tā saukto salmu gulēšanu
– iespēju pārnakšņot uz salmu maisiem.
«Šovasar pirmais tūristu autobuss jau pie
manis bija atbraucis. Rādīju un stāstīju,
ko daru, interesenti iegādājās tomātus,
bet tas ir tikai pats, pats sākums. To visu
gribētos attīstīt daudz nopietnāk un pamatīgāk,» neslēpj I.Saulāja.

Grib attīstīt lauku tūrisma
un labsajūtas kompleksu
1500 eiro – Solveigai Arnītei no Jaunsvirlaukas pagasta

Solveiga Arnīte kopā ar
vīru Antonu ir sertificēti
pirtnieki un jau šobrīd
Jaunsvirlaukas pagasta
Staļģenē piedāvā pirts
pakalpojumus, kas ietver
lekcijas, izzinošo daļu
par pēršanos un ķermeņa
attīrīšanu, pirts rituālu,
baudīšanu kopā ar mājās
gatavotām uzkodām. Tomēr viņas iecere ir papildināt pakalpojumu klāstu
un nākotnē izveidot lauku
tūrisma un labsajūtas
centru.
«Pie šīs idejas nonācu caur manām
personīgajām vajadzībām, bet izrādās, ka ir arī citi cilvēki, kam tas ir
svarīgi, kam rūp sava veselība, pirts
lietas un tas, ko ēdam,» stāsta Solveiga. Pirts pakalpojumus viņa piedāvā
jau gadu, bet nu secinājusi, ka ar to
vien ir par maz – klienti grib vēl kaut
ko. Tā radusies ideja par pakalpojumu klāsta paplašināšanu. Šobrīd
viņa kopā ar ainavu arhitekti strādā
pie sajūtu takas projektēšanas. «Tas
būs kaut kas līdzīgs kā «Valguma
pasaulē», bet ne tik vērienīgs. Mūsu
īpašums ļauj izveidot tādu kā čūsku,
kurā ieklātas dažādas frakcijas, ko
klients izjūt ar basām pēdām. Primāri
tās būs dažāda veida smiltis, akmentiņi, čiekuri un varbūt vēl kaut kas.
Vispirms ir jāsaprot, kāds būs takas
garums, kā nostiprināt tās malas, un
tad arī domāsim, ar ko vēl to piepildīt,» atklāj S.Arnīte, piebilstot, ka
zemes darbi tiks sākti ne agrāk kā
pavasarī.
Otra ideja ir veselīgu ēdienu un
dzērienu gatavošanas meistarklašu
rīkošana. Ar uztura speciālisti sarunas jau ir ievadītas. «Mūsienās ēst
veselīgi ir liels izaicinājums, jo veikalos nopērkamie produkti lielākoties

nav ekoloģiski. Tāpēc meistarklašu
ideja ir nevis kaut ko gudri stāstīt, bet
izglītot un ļaut katram pašam pagatavot kaut ko veselīgu un vienkāršu
no vietējiem produktiem – tiem, ko
izaudzējam paši, kas pieejami pie
zemniekiem, tirdziņos, maksimāli
samazinot veikalu produkciju,»
skaidro S.Arnīte, uzsverot: piedāvāt
ēdināšanas pakalpojumu gan viņa
neplāno, lai gan tādi jautājumi izskanējuši no klientiem. Papildinot
to visu, ir iecere veidot arī pašiem
savu garšaugu dārziņu, audzēt tējas.
Jelgavas novada pašvaldības rīkotajā konkursā iegūto finansējumu
viņa plāno tērēt mēbeļu un citu lietu
iegādei sajūtu centra aprīkošanai.
«Lai to realizētu, neiztikt arī bez
pašfinansējuma, bet sāksim ar vienkāršāko un lētāko. Nākotnē plānots
iegādāties arī projektoru, bet tas jau
ir lielāks pirkums,» norāda S.Arnīte.
Šobrīd viņa ar vīru ir reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā kā
saimnieciskās darbības veicēji, bet
Solveigas mērķis ir izveidot ģimenes
uzņēmumu, kurā sākotnēji būtu
darbs vismaz viņai, bet vēlāk – arī
vīram. Runājot par nākotnes vīziju,
viņa saka: «Nav viss jādara vienam.
Laukos jau ir tas pluss, ka varam
kooperēties ar tuvākajiem. Es neplānoju piedāvāt ēdināšanas vai nakšņošanas pakalpojumus, bet mums
netālu ir kafejnīca, pagastā ir arī
«Zemnieka cienasts» un naktsmītne.
Vēl mums blakus ir pupu kraukšķu
«Pupuchu» ražotne, Superdantes
kečupa ražotne, Ozolniekos ir augļu
dārzs un sukādes – sadarbojoties
varam izstrādāt pievilcīgus lauku
tūrisma maršrutus un piedāvājumus. Patiesībā arī Jelgavas novada
pašvaldība tieši pie tā arī strādā – lai
mājražotājus un mazos uzņēmējus
apzinātu, palīdzētu kooperēties un
parādītu mūsu daudzveidību.»

Ierīkos vietu īpašiem
gadījumiem
1500 eiro – Daigai Bitēnai
no Elejas pagasta
Daiga Bitēna no Elejas pagasta konkursā prezentēja
savu biznesa ideju – Jelgavas novadā radīt «Gaismas
dārzu». «Tā būtu vieta, ko
var izīrēt dažādiem pasākumiem,» paskaidro
Daiga, bet sīkāk par ieceri
stāstīt nevēlas, sakot, ka tā
ir tikai pašā sākumpunktā.
«Gaismas dārzu» Daiga plāno
ierīkot ģimenei piederošā īpašumā
1,64 hektāru platībā Elejas pagastā,
Lietuvas šosejas malā. Tā iecerēta kā
vieta, kas kļūtu par īpašas gaisotnes
svētku svinēšanas, fotosesiju, vasaras
pikniku, romantiskas saderināšanās,
laulību svinību vai ziemassvētku
atmosfēras vietu. Dārza atmosfēru

īpašu padarītu gaismas ķermeņi,
lampiņu virtenes un citi elementi
un dekori.
Pirmais solis, ar ko Daiga plāno
sākt, ir teritorijas iežogošana, kam
arī paredzēts izlietot pašvaldības
konkursā iegūto finansējumu. Viņa
gan atzīst: žoga uzstādīšana ir liels
ieguldījums, tāpēc, visticamāk, par
konkursa iegūto finansējumu sanāks nožogot tikai daļu, nevis visu
teritoriju.
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Pieredzi krās
Biznesa inkubatorā

Sveicam
Jelgavas novada
iedzīvotājus dzīves
nozīmīgajās jubilejās!

1000 eiro – Madarai Buškevicai no Vircavas pagasta
Madara Buškevica no
Vircavas pagasta Mazlaukiem ir izveidojusi pasākumu dizaina aģentūru
«Ota». «Kāpēc tāds nosaukums? Tāpēc, ka mans
moto ir: ar vienu otas
vilcienu izkrāsot cilvēkam
svētkus,» stāsta Madara,
uzsverot: šobrīd svarīgākais ir parādīt savu darbu
un varējumu.
Dekorēt telpas Madara sāka apmēram pirms gada, bet līdz šim bijušas
dažas dzimšanas dienas un privātas
ballītes, bet līdz gada beigām priekšā
vēl apaļa jubileja un Ziemassvētku
pasākums Jelgavas Biznesa inkubatorā. «Vispirms man vajag parādīt
savu darba stilu, darba kvalitāti, un
to es varēšu izdarīt, ar profesionāla fotogrāfa palīdzību iemūžinot
paveikto,» norāda M.Buškevica.
Šobrīd tiek veidota aģentūras lapa
sociālajā vietnē «Facebook» un konts
vietnē «Instagram», tāpat ir iegādāts
domēns mājaslapas izveidei. Madara
vērtē, ka šiem darbiem pievērsīsies
nākamā gada sākumā.
Potenciālu Madaras idejā saskatīja arī Jelgavas Biznesa inkubatora
vērtēšanas komisija, uzņemot viņu
pirmsinkubācijā. Madara cer šajā
laikā vairāk apgūt mārketingu un par
biznesa riskiem. «Šajā biznesā lielākais risks ir laikapstākļi, jo vērojama
tendence, ka pāri arvien biežāk vēlas
kāzas svinēt dabā, bet laikapstākļi
mums ir nepastāvīgi – vienu brīdi var
spīdēt saule, bet otrā – jau līt,» norā-

da M.Buškevica, prātojot, ka šie riski
jāiekļauj līgumā, paredzot situācijas,
kad laikapstākļi sabojā dekorācijas,
jo viņas aģentūra daļu nepieciešamo
dekorāciju iznomā no bāzēm.
Par konkursā iegūto finansējumu
viņa plāno iegādāties telpu rotāšanai
nepieciešamo inventāru, piemēram,
dažāda lieluma piecžuburu svečturus
zelta un sudraba krāsā, dīvānu fotostūrīša ierīkošanai. «Šādus pakalpojumus lielākoties izvēlas cilvēki ar
vidējiem vai augstiem ienākumiem,
bet vērojama tendence, ka tie netiek izmantoti, svinot tikai apaļas
jubilejas. Ir arī citi svētki, dažādas
tematiskas ballītes – cilvēki vēlas
svinēt svētkus, bet pašiem laika nav
tik daudz, tāpēc viņi labāk izvēlas
samaksāt un atnākt jau gatavā vietā,»
novērojusi Madara.
Viņa norāda, ka katrai pasākuma
norises vietai ir sava specifika, piemēram, guļbūves ir grūti izdekorēt
un vajag daudz materiāla, pilī vai
muižā, visticamāk, neļaus iedurt
sienā ne nagliņu, savukārt ārā jārēķinās, ka viss nepieciešamais ir
jāatved un jāaizved, kas sadārdzina
pakalpojumu. «Protams, ka ērtāk ir
strādāt Jelgavas pilsētā un novadā,
tomēr, kamēr vēl esmu posmā, kad
man sevi jāpierāda, pieņemtu pasūtījumu arī, piemēram, Liepājā. Lai
radītu atpazīstamību un iekarotu
savu vietu, varbūt nāksies strādāt ar
zaudējumiem, jo tikai tad, kad būsim
zināmi un ar pietiekamu pieprasījumu, varēsim izvēlēties, kuru pasūtījumu realizēt, bet kurš varbūt mums
nav tik izdevīgs,» spriež Madara.

Decembrī – 70 gadi
Sproģis Broņislavs, Elejas pag.
Freimane Rita, Glūdas pag.
Stepiņa Ieva, Glūdas pag.
Šreitmanis Edvīns, Glūdas pag.
Kolodejevs Vladimirs,
Jaunsvirlaukas pag.
Gurtaja Irma, Līvbērzes pag.
Jurāne Erīna Astrīda,
Līvbērzes pag.
Kakteniece Uļjanida,
Līvbērzes pag.
Kukuls Vladislavs, Platones pag.
Žigarevs Nikolajs, Platones pag.
Rimša Ilze, Valgundes pag.

Decembrī – 75 gadi

Šobrīd aģentūrai nav biroja telpu, bet nākamgad Madara plāno
tās meklēt Jelgavā – nelielu ofisu
ar noliktavas telpu, kurā uzglabāt
inventāru. Tas šobrīd tiek glabāts
viņas mājās un aizņem daudz vietas. Tas atvieglotu gan satikšanos
ar klientiem, gan palīdzētu veidot
atpazīstamību. M.Buškevica atzīst,
ka darbs ir liels un viena ar to galā

netiek: «Tagad pasākumi bieži notiek
vienu dienu – šodien te ir viens pasākums, rīt – jau cits, un viss jāizdara
ātri – gan jāizdekorē telpa, gan pēc
tam viss jānovāc.» Viņai palīdz vīrs,
jo vīrieša rokas nereti ir vajadzīgas,
bet šobrīd tiek meklēts komandas
papildinājums – kolēģis un domubiedrs, kurš varētu palīdzēt arī ar
fotografēšanu.

«Lai šis bizness varētu izdzīvot,
vēl būs jāizdomā, kā nosegt visu gadu»
500 eiro – Rutai Briedei no Glūdas pagasta
Ruta Briede no Glūdas
pagasta nolēmusi uzsākt
uzņēmējdarbību, izveidojot savu floristikas darbnīcu. Sākotnēji viņa plāno
piedāvāt sauso ziedu
dekorus, tomēr apzinās:
lai darbs būtu visu gadu,
visdrīzāk nāksies strādāt
ar dzīvajiem ziediem.
«Man allaž daba bijusi tuva, esmu
arī beigusi dārzniekus LLU Lauksaimniecības fakultātē. Strādājot ziedu veikalos, iepazinos ar floristiku,
un man tā iepatikās. Vienlaikus man
gribējās kaut ko radīt pašai un attīstīt
savu uzņēmējdarbību, un nolēmu, ka
floristika ir tā visa apvienojums – tur
ir augi, skaistums, radošums,» par
to, kā radusies biznesa ideja, stāsta
R.Briede.
Sākumā viņa plāno orientēties
uz dekoriem no sausajiem ziediem
un dabas materiāliem. Dažādus
zariņus, čiekurus, lapiņas un citas
lietas viņa lasa pati, arī sausos ziedus
audzē pati. «Vados pēc principa, lai
pēc iespējas mazāk izejmateriālu
būtu jāpērk,» saka Ruta. Sākotnēji
konkursā iegūto finansējumu viņa
bija plānojusi izlietot fotoaparāta
iegādei, lai varētu sagatavot kvalitatīvus produkcijas mārketinga materiālus, tomēr, pārvērtējot vajadzības,
par prioritāti izvirzīta floristikas
materiālu iegāde. Ruta piebilst, ka
vainagu pamatnes viņa neiepērk, bet
izgatavo pati.
Viens no pirmajiem produktiem,
ko Ruta sāka piedāvāt citiem, ir
konfekšu groziņi, bet viņa atzīst,
ka šobrīd tie jau ir izgājuši no modes. «Apzinos, ka manis piedāvāto

produktu klāsts ir par šauru un būs
nopietni jāpadomā, kā to paplašināt. Vislielākais pieprasījums ir
pēc adventes vainagiem, bet tas ir
sezonāls produkts. Lieldienās cilvēki
labprāt izvēlas galda dekorus. Tomēr
jāatceras, ka floristika jau balstās uz
svētkiem un īpašiem gadījumiem
cilvēku dzīvē. Tāpēc visdrīzāk man
nāksies strādāt arī ar dzīvajiem ziediem, piedāvāt kāzu un citu pušķu
veidošanu, jo dzīvie ziedi ir daudz
pieprasītāki nekā sausie ziedi,»
stāsta R.Briede.
Šobrīd Rutas pakalpojumus izmanto galvenokārt draugi un paziņas, tāpēc, lai piesaistītu jaunus
klientus, viņa nopietni strādā pie
reklāmas, akcentu liekot uz interneta
piedāvātajām iespējām. Viņa jau
ir izveidojusi lapu Decoreffective.
lv sociālajā vietnē «Facebook» un
plāno radīt arī mājaslapu, kā arī
meklē sadarbības iespējas ar jau
esošām platformām un interneta
veikaliem, kuros kā katalogos piedāvāt savu produkciju. Šobrīd viņai
jau izveidojusies sadarbība ar divām
platformām, bet pagaidām vēl ir
pāragri vērtēt, vai tas nesīs gaidīto
atpazīstamību un pieprasījumu.
Glūdas pagastā un Jelgavā Ruta
savu produkciju plāno piegādāt bez
maksas, bet tālāk – par attiecīgu
samaksu. Viņa norāda, ka, pareizi
iesaiņojot, floristikas izstrādājumus,
it īpaši adventes vainagus, var transportēt arī ar pakomāta, pasta vai
kurjeru servisu, tāpēc klientu loks
var būt kā no visas Latvijas, tā no
ārzemēm. Tieši tāpēc viņa akcentu
liek uz interneta platformām un
katalogiem, jo plāno strādāt pēc
pasūtījuma.
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Alksne Ināra, Glūdas pag.
Ivzāns Viktors, Glūdas pag.
Pumpura Biruta, Glūdas pag.
Ritums Māris,
Jaunsvirlaukas pag.
Treigūts Māris,
Jaunsvirlaukas pag.
Krusts Donats, Kalnciema pag.
Vanags Česlavs, Kalnciema pag.
Balševica Raita, Līvbērzes pag.
Bujaks Ivans, Līvbērzes pag.
Tillere Anna, Līvbērzes pag.
Trušele Monika, Līvbērzes pag.
Šulca Inta, Platones pag.
Pastuškova Jadviga, Sesavas pag.
Puķe Spodra, Sesavas pag.
Smirnova Valentīna,
Sesavas pag.
Mankevičs Jānis, Vilces pag.
Šteins Māris, Vilces pag.
Redberga Dainuvīte,
Vircavas pag.
Alksnis Heinrihs,
Zaļenieku pag.
Jaunpujena-Pujena Valda,
Zaļenieku pag.

Decembrī – 80 gadi

Rapša Jānis, Elejas pag.
Ekerte Tamāra, Glūdas pag.
Goldmane Rita, Glūdas pag.
Melbārde Velta,
Jaunsvirlaukas pag.
Dargele Vitalisa, Līvbērzes pag.
Medne Ausma, Platones pag.
Svikle Leone, Platones pag.
Apse Skaidrīte, Vilces pag.
Kiškele Gaļina, Sesavas pag.
Ķimene Velta, Svētes pag.
Sīle Ruta, Valgundes pag.
Elekna Viktors, Vilces pag.
Freidenfelde Lidija, Vircavas pag.
Jansons Rihards, Vircavas pag.

Decembrī – 85 gadi
Skudra Liliana, Elejas pag.
Pavočkina Zinaida,
Lielplatones pag.
Kokle Harijs, Līvbērzes pag.
Iejavs Alberts, Platones pag.
Ņikitins Ivans, Valgundes pag.
Vasiļjeva Biruta, Vircavas pag.

Decembrī – 90 gadi
Cimermane Tatjana, Elejas pag.
Cinis Valentīns, Glūdas pag.
Šakuna Broņislava,
Jaunsvirlaukas pag.
Šteina Austra, Vilces pag.

Decembrī – 95 gadi
Bobrova Līvija, Svētes pag.

Nākotnē R.Briede domā meklēt
arī piemērotas telpas biznesa attīstībai, jo mājās, kur šobrīd viss tiek
uzglabāts un veidots, sāk kļūt par

šauru. «Man noteikti būtu nepieciešama darba telpa un noliktava, kur
uzglabāt materiālus,» norāda topošā
uzņēmēja.

Decembrī – 98 gadi
Gaigala Austra, Elejas pag.
Dati apkopoti uz 06.12.2017.
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Novads tiks
pārstāvēts
«Superpuiku»
finālā

PAGASTU ZIŅAS

Svētki – laba Latvijas
vēstures stunda

4. aprīlī Rīgā notiks konkursa «Superpuika 2018» fināls,
un tajā būs pārstāvēts arī
Jelgavas novads – konkursa
finālā iekļuvis Valgundes
pagasta Kalnciema vidusskolas 5. klases skolnieks
Markuss Ziemiņš.
Skolas direktore Ivita Saldava stāsta,
ka pirmā konkursa kārta norisinājās 23.
oktobrī un tajā piedalījās pieci puiši no
Kalnciema vidusskolas 5. un 6. klases.
«Konkursa uzdevumi ir ļoti vispusīgi,
tie dod iespēju pierādīt savas prasmes
gan erudīcijā, gan fiziskajā sagatavotībā.
Puišus pamudināja piedalīties šajā konkursā vēlme izmēģināt kaut ko jaunu,
interesantu, strādāt radoši un pārbaudīt
spēkus fiziskajās aktivitātēs,» norāda
skolas direktore.
Starts pirmajā kārtā zēniem bija
veiksmīgs, un četri no viņiem iekļuva
konkursa otrajā kārtā: 6. klases skolnieks
Kristaps Zīle (pirmajā kārtā uzrādīja trešo labāko rezultātu) un 5. klases skolnieki
M.Ziemiņš, Mārtiņš Putenis un Ritvars
Sluga. «Zēni stāstīja, ka konkursā viņiem
vislabāk padevies no putuplasta darināt
kuģīti un piedalīties fiziskajā trasē.
Kristaps atzinās, ka visgrūtāk bijis izgatavot galaktisko galvassegu,» informē
I.Saldava, piebilstot: lai sagatavotos nākamajai kārtai, zēni nolēma vingrināties
ēdiena gatavošanā, staigāšanā pa virvi un
internetā smelties iedvesmu interesantu
lietu izgatavošanā.
Pusfinālā zēniem bija jāpilda četri
dažādi uzdevumi. Galdniecībā viņi gatavoja koka kastītes, radošajā uzdevumā
piezīmju blociņā bija jāuzzīmē animācijas filmiņa. Fiziskajos uzdevumos zēni
cīnījās šķēršļu joslā, bet praktiskajā
uzdevumā no papīra locīja mašīnas
modeli. Diemžēl šie uzdevumi daudziem
bija par grūtu, tomēr prieks, ka 5. klases
skolniekam M.Ziemiņam izdevies iekļūt
konkursa finālā, kas notiks 4. aprīlī.

Novembris Latvijā tradicionāli ir patriotisma mēnesis, kad tiek atzīmēta
gan Lāčplēša diena, gan
svinēta valsts dzimšanas
diena. Staļģenes vidusskolā šogad svētku pasākumu programma tika
veidota daudzpusīga, lai
ne tikai skolēnos veicinātu
patriotismu, bet arī lai viņi
papildinātu savas zināšanas. «Šādi pasākumi ir kā
vērtīga Latvijas vēstures
stunda,» uzsver skolas direktora vietniece izglītības
jomā Lelde Jēkabsone.
Viņa stāsta, ka Staļģenes vidusskolā Patriotisma nedēļu iesāka
svinīgā līnija 1.–9. klašu skolēniem
par godu Lāčplēša dienai. «Skolotāja Silvija Saleniece pastāstīja par
Lāčplēša dienas nozīmi, demonstrēja fragmentu no dokumentālās
filmas, kurā skolēni varēja skatīt
tā laika notikumus un klausīties
komentārus. Noslēgumā klātesošos
uzrunāja Jelgavas novada jaunsargu

6. janvārī Vilcē jau otro reizi
notiks latviešu dramaturga
Mārtiņa Zīverta lugu festivāls – iedzīvotāji Vilces tautas namā un Vilces muižā
bez maksas varēs noskatīties vairākas viņa lugas un
FOTO: Šogad Valgundes pagasta to fragmentus.

vienības vadītājs Artūrs Vaselis,
kurš pastāstīja par to, kādam jābūt
mūsdienu karavīram, un aicināja
gan zēnus, gan meitenes stāties
jaunsargu rindās,» tā L.Jēkabsone.
Valsts dzimšanas dienu Staļģenes
vidusskolā ieskandināja folkloras
kopas «Vilkači» patriotisko dziesmu
koncerts «Stalti jāja karavīri». To apmeklēja 1.–9. klašu skolēni, skolotāji
un skolas darbinieki. «Tika dziedātas gan tautasdziesmas par tēvzemes
aizsargāšanu no iebrucējiem, gan
stāstīts par vēsturi, demonstrēti arheoloģiskie tērpi un 9.–13. gadsimta
ieroči,» ieskicē direktora vietniece
izglītības jomā, piebilstot, ka folk
loras kopa «Vilkači» dibināta 2000.
gadā un ir piedalījusies daudzos festivālos ar latviešu tautas dziesmām,
seno cīņu imitāciju un amatniecības
paraugdemonstrējumiem.
Patriotisma nedēļa noslēdzās ar
Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltītu pasākumu. L.Jēkabsone stāsta, ka tā pirmajā daļā
izskanēja svētkiem veltīts koncerts,
kurā uzstājās ārpusklases darba
organizatora skolotāja Normunda

Cielavas sagatavotie 1.–4. un 5.–9.
klases kori. Vēl koncertā uzstājās
skolotāju un skolas darbinieku ansamblis, savukārt dzejas rindas par
tēvzemi skaitīja skolotājas Vitas
Klausas sagatavotie dramatiskā
pulciņa dalībnieki.
Par pasākuma otro daļu – Erudītu
konkursu – bija parūpējusies Klašu
audzinātāju metodiskās komisijas
vadītāja skolotāja S.Saleniece sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem. Šoreiz tajā startēja jauktās
komandas, kurās bija pa vienam
dalībniekam no 2. līdz 9. klasei.
«Uzdevumi bija daudzveidīgi un
interesanti, sacensība ritēja spraigi.
Katram dalībniekam bija iespēja
sniegt savu ieguldījumu kopīgajā
komandas darbā. Starp komandu
uzdevumiem arī skatītājiem tika
dota iespēja nopelnīt balvas, atbildot uz jautājumiem. Par to bija
parūpējusies Skolēnu pašpārvalde,»
L.Jēkabsone uzsver, ka šādā veidā
skolēni papildina savas zināšanas
par Latvijas vēsturi, kā arī labāk izprot vēstures notikumus un spilgtāk
izjūt sevi kā piederīgus šai valstij.

M.Zīverta lugu festivāls Vilcē, kas
ir latviešu dramaturga dzimtā vieta,
iedibināts pirms pieciem gadiem.
Veicinot latviešu dramaturģijas darbu
iestudēšanu teātros, nolemts, ka festivāls notiks ik pēc pieciem gadiem,
aicinot ciemos dažādus Latvijas

teātrus, kuri iestudējuši M.Zīverta
darbus, informē Jelgavas novada
pašvaldības Kultūras pārvalde. Šogad
festivāls īpašs ar to, ka M.Zīvertam
aprit 115 gadi, kas aizritēs Latvijas
simtgades zīmē.
Kultūras pārvaldes kultūras darba
speciāliste Nelda Ķikute stāsta, ka
piedalīties festivālā jau piekrituši četri
teātri: Jelgavas Ādolfa Alunāna teātris
ar M.Zīverta lugu «Kurrpurrū», Siguldas Tautas teātris ar M.Zīverta darbu
«Meli meklē meli», Jelgavas Latviešu
biedrības teātris, kas rādīs fragmentus
no M.Zīverta lugas «Kaliostro Vilcē»,
un Annas Eižvertiņas teātris «Ska-

tuve» no Rīgas, kas rādīs M.Zīverta
kamerlugas «Tīreļpurvs» fragmentus.
Šobrīd vēl norit pārrunas ar Valkas
novada Vijciema teātri, kas iestudējis
M.Zīverta lugu «Ķīnas vāze». Festivāla noslēgumā gan tā dalībniekiem,
gan skatītājiem iecerēts pārsteigums
no Liepājas teātra aktieriem.
Ieeja uz izrādēm Vilces muižā un
Vilces tautas namā ir bez maksas.
Precīzs izrāžu norises laiks šobrīd
gan vēl nav zināms – tas tiks paziņots
decembra beigās. Šai informācijai
iedzīvotāji aicināti sekot līdzi Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv.

Uzrāda lielāko izaugsmi angļu valodā
Draudzīgā aicinājuma
fonds jau septīto gadu
izveidojis skolu reitingu,
kas balstīts uz skolēnu
centralizēto eksāmenu
rezultātiem aizvadītajā
mācību gadā. Šajā reitingā nominācijā «Izaugsme
angļu valodā» par labāko skolu kopvērtējumā
un lauku vidusskolu grupā atzīta Vircavas vidusskola, kas saņēma fonda
balvu «Mazā pūce».
Skolas tiek vērtētas gan kopvērtējumā, gan atsevišķos mācību priekšmetos, gan arī pēc
izaugsmes kopumā un mācību
priekšmetos, kuros ir obligātais

No 4. decembra Bērvircavas un
Sesavas bibliotēkai mainīts darba
laiks. Bērvircavas bibliotēka strādā
pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 13 līdz 17, savukārt Sesavas
pagasta bibliotēka – pirmdienās
no pulksten 8.30 līdz 12, otrdienās
no pulksten 8.30 līdz 19 (pusdienu pārtraukums – no pulksten 12
līdz 12.30), trešdienās bibliotēkā
ir Metodiskā diena, ceturtdienās
darba laiks ir no pulksten 8.30 līdz
12, piektdienās – no pulksten 8.30
līdz 15 (pusdienu pārtraukums – no
pulksten 12 līdz 12.30).

JAUNSVIRLAUKĀ
Dzīvos kvalitatīvāk

Vilcē notiks otrais Mārtiņa Zīverta lugu festivāls

Kalnciema vidusskolu konkursā
«Superpuika» pārstāvēja pieci
zēni, bet finālā iekļūt izdevās
tikai 5. klases skolniekam Markusam Ziemiņam (pirmais no
labās). Konkursa fināls, kurā
Markuss cīnīsies par Superpuikas
titulu, notiks 4. aprīlī.

SESAVĀ
Bibliotēkām mainīts
darba laiks

centralizētais eksāmens, četrās
grupās (ģimnāzijas, pilsētu, lauku un specializētās vidusskolas).
Vircavas vidusskolas direktore
Eva Fišere norāda, ka Vircavas
vidusskola saņēma balvu par ievērojamu rezultātu kāpumu angļu
valodas centralizētajā eksāmenā.
«Šis skolu reitings neatspoguļo
izglītības kvalitāti kopumā, jo centralizētie eksāmeni nav vienīgais
skolas darbības kritērijs, tomēr
tas ir mūsu skolēnu un skolotāju
darba novērtējums. Runājot par
2017. gadu, Vircavas vidusskolu
absolvēja deviņi jaunieši, no kuriem trīs angļu valodas eksāmenā
uzrādīja ļoti labus rezultātus –
81–91 procents. Mūsu jaunieši
bija mērķtiecīgi un motivēti piln-

veidot sevi un savas angļu valodas
zināšanas, tāpēc arī tādi rezultāti.
Manuprāt, jauniešu dzīvē svešvalodu zināšanām ir diezgan liela
nozīme, ir mainījusies attieksme
pret angļu valodu, un kopumā eksāmena rezultāti šajā priekšmetā
aug. Jaunie cilvēki arvien vairāk
saprot un apzinās, ka angļu valodas zināšanas viņiem var pavērt
jaunas iespējas. Piemēram, šajā
mācību gadā divi mūsu vidusskolas skolēni kopā ar Kalnciema un
Elejas vidusskolēniem piedalījās
starptautiskā demokrātijas projektā Vācijā, kurā darba valoda
bija angļu valoda. Tāpat pie mums
viesojas ārvalstu jaunieši, un
valodas prasmes ļauj sazināties,
dibināt kontaktus un arī paplaši-

nāt redzesloku,» uzskata skolas
direktore.
Periods, kas tiek ņemts vērā,
veidojot skolu reitingu, ir no 1.
septembra līdz nākamajam 1.
septembrim. Par datubāzi tiek
izmantoti Izglītības un zinātnes
ministrijas Valsts izglītības satura centra organizēto skolēnu
centralizēto eksāmenu rezultāti.
E.Fišere norāda, ka 2016./2017.
mācību gadā Vircavas vidusskolas
absolventi centralizētajā angļu valodas eksāmenā kopumā uzrādīja
rezultātu 65,76 procenti, kas ir
kāpums par 23,4 procentiem, salīdzinot ar 2015./2016. mācību gadu.
Jāpiebilst, ka kopējā izaugsmes
topā Vircavas vidusskola ierindojas 15. vietā.

Pateicoties Ināras un Borisa Teterevu
fondam, vairāki Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes vidusskolas skolēni
varēs dzīvot kvalitatīvāk un skaidrāk
redzēt pasaulē notiekošo. Pateicoties medicīnas darbinieces Līgas
Nikolajevas aktivitātēm, Staļģenes
vidusskola iesaistījās Ināras un Borisa Teterevu fonda akcijā «Dakter, es
labi redzu!», un nepieciešamo medicīnisko palīdzību saņēma izglītojamie, kuriem konstatēta pasliktināta
redze. Šiem bērniem augstā līmenī
ar profesionālu mobilo aparatūru
apskati veica sertificēts praktizējošs
oftalmologs Aleksandrs Ceunovs.
Pēc pārbaudēm tika konstatēts, ka
brilles nepieciešamas 13 bērniem –
viņiem tika piešķirta fonda dāvanu
karte briļļu iegādei. «Paldies, ka
Latvijā ir tāds Ināras un Borisa Teterevu fonds, kas daudziem bērniem
dod iespēju redzēt labāk. Vislielākais prieks ir tieši par to, ka skolēni
saprata – ir iespējams labāk redzēt
un mācīties, ja ir piemērotas brilles.
Ceram, ka tas viņiem palīdzēs ievērojami paaugstināt sekmes mācībās
un uzlabot dzīves kvalitāti,» norāda
skolas administrācija.

LĪVBĒRZĒ
Aicina izgreznot pagastu

Arī šogad līvbērznieki aicināti vienoties akcijā «Rūķi nāk Līvbērzē»
– Līvbērzes pagasta pārvalde aicina
pagasta iedzīvotājus turpināt iesākto
tradīciju un, sagaidot Ziemassvētkus
un Jauno gadu, parūpēties par
dekorācijām, svētku noformējumu
pie sava īpašuma (mājas, lodžijas,
sētas, iestādes). «Pagājušogad gan
Līvbērzes, gan Vārpas, gan Tušķu
ciemā cilvēki bija padomājuši par
to, lai piešķirtu svētku noskaņojumu
ne tikai iekštelpās, bet arī publiskajā
vidē, un tiešām izskatījās, ka varam
un gribam svētkiem saposties. Tāpēc
priecāšos, ja šī tradīcija turpināsies
un ikviens savu iespēju robežās
izgreznos mājokli,» tā Līvbērzes
pagasta pārvaldes vadītāja Ruta
Medne.

SESAVĀ
Spēlē novusu

Aizvadīti divi no sešiem novusa turnīra «Sesavas kauss 2018» posmiem.
Kā informē Sesavas pagasta sporta
darba organizatore Inga Striška,
pirmais turnīra posms notika 14. oktobrī un tajā piedalījās 26 dalībnieki
no Ozolniekiem, Jelgavas, Jelgavas
novada, Babītes un Auces. Pārāks
par konkurentiem šajā posmā bija
un uzvarēja Staņislavs Voitehovičs
no Jelgavas novada, otrajā vietā
ierindojās Aivars Emsis no Babītes,
trešais – Mārtiņš Marga no Auces.
Turnīra otrais posms notika 19.
novembrī, un tajā piedalījās jau 39
dalībnieki, paplašinot dalībnieku
ģeogrāfiju arī ar Ķekavu un Olaini.
Šajā posmā uzvarēja Arje Ferbers no
Olaines, otrais – Oskars Priede no
Ozolniekiem, trešais – Juris Pūpols
no Ķekavas. Pēc diviem posmiem
turnīra kopvērtējuma līderis ir S.Voi
tehovičs, otrais – A.Ferbers, trešais
– O.Priede. Jāpiebilst, ka ar kungiem
spēkiem mērojas arī trīs sievietes.
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ELEJĀ
Aicina piedalīties konkursā

Elejas pagasta pārvalde aicina ikvienu Elejas iedzīvotāju iesaistīties
fotokonkursā «Iemūžini Eleju». Bildei
jābūt uzņemtai Elejas pagasta teritorijā ziemas noskaņās ar Latvijas
karogu vai skaitli 100 priekšplānā.
Bildes jāiesūta līdz 1. februārim pa
e-pastu eva.lejava@jelgavasnovads.
lv. Sīkāka informācija – pa tālruni
28354093.

VALGUNDĒ
Popularizē
stāstnieka talantu

Četri Jelg a v a s
novada
Valgundes
pagasta
Kalnciema
vidusskolas folkloras kopas
«Sudrabiņš» dalībnieki piedalījušies Zemgales stāstnieku konkursā «Teci,
teci, valodiņa», kas norisinājās
pieaugušo stāstnieku festivāla «Gāž
podus Rundālē» laikā. Katrs skolēns
sagatavoja trīs minūšu programmu,
kurā bija jāizstāsta tautas pasaka,
interesants atgadījums no savas,
vecāku vai draugu dzīves, kā arī
anekdote. Šajā konkursā Karīna
Bogdanova un Liāna Sokolova
ieguva Lielā stāstnieka diplomu,
Jurģis Markots – Mazā stāstnieka
diplomu un skatītāju simpātiju balvu,
bet Patrīcija Bērziņa ieguva tiesības
startēt finālā Rīgā. Tajā piedalījās arī
Kristīne Švalbe un Alīna Ivanova, kas
pagājušā gada finālā ieguva Dižā
stāstnieka diplomu, informē skolas
direktore Ivita Saldava.
Konkursa fināls notika 2. decembrī
Rīgas Latviešu biedrības namā.
K.Švalbe (10. klase) arī šogad ieguva
Dižā stāstnieka (I pakāpe) diplomu
un tiesības nākamgad startēt Stāstnieku ķēniņu sacensībās. P.Bērziņa
(5. klase) konkursā ieguva II pakāpes
jeb Lielā stāstnieka diplomu, bet
A.Ivanova (4. klase) – III pakāpes jeb
Mazā stāstnieka diplomu.
Jāpiebilst, ka šāds konkurss attīsta
skolēnos drosmi uzstāties un spēju
improvizēt, uzlabo valodas lietojumu un komunikācijas prasmes. Kā
uzskata konkursa fināliste A.Ivanova,
pasakas ir jālasa un jāmācās, lai varētu tās stāstīt ģimenei, pārvērst tās
pašu veidotā izrādē vai zīmējumā.

SESAVĀ
Startē pasaules
čempionātā

Vairāki sesavnieki piedalījušies
FINSO starptautiskā reitinga turnīrā – Pasaules kausa novusā 9.
posmā, kas 25. novembrī notika
Latvijā, Mālpilī. Sesavas pagasta
sporta darba organizatore Inga
Striška informē, ka visaugstāko
vietu no sesavniekiem čempionātā
ieņēma Līga Balode, kura 46 sieviešu konkurencē izcīnīja 32. vietu,
savukārt Maijai Balakai – 34. vieta,
bet Guntai Mūrniecei – 37. vieta. No
kungiem 156 dalībnieku konkurencē
visaugstāk tika Staņislavs Voitehovičs, kuram 47. vieta. Pēteris Pūliņš
ieguva 68. vietu, Māris Cīrulis – 80.
vietu. I.Striška norāda, ka pavisam
sacensībās bija 256 dalībnieki.
Sesavnieki čempionātā piedalījās
ar pašvaldības finansiālu atbalstu.

JAUNSVIRLAUKĀ
Paldies par izstādi!

Andrejs Indrīns

Silvija Svare

Daina Zaneriba

Vita Kursīte

Līvbērzes pagasta 2017. gada mozaīka
Tuvojoties gadu mijai, Līvbērzes pagasta pārvaldes
vadītāja Ruta Medne atskatās uz aizvadīto gadu,
izvērtējot gan veiksmes,
gan neveiksmes. Viņa
uzsver: lai gan pastāvīgi
tiek domāts, kā uzlabot
pagasta infrastruktūru un
iespējas iedzīvotājiem,
tieši cilvēki ir vislielākā
vērtība.
«Arvien vairāk tiek runāts par
izglītību un ar to saistītām problēmām. Arī mūsu pagastā šis mācību
gads atnāca ar pārmaiņām – Līvbērzes vidusskola pārtapa par pamatskolu, jo nespējām nokomplektēt
vidusskolas klases, lai gan par
zināšanu līmeni nebija jākaunas. Savukārt Aizupes pamatskola, lai gan
maza pēc platības, ir ļoti piepildīta
ar skolēniem, no kuriem liela daļa ir
Jelgavas pilsētas iedzīvotāji,» ieskicē
R.Medne.
Šoruden Latgali pārsteidza spēcīgi plūdi, bet Līvbērzi slapjā vasara
ietekmējusi mazāk. Pagasta pārvaldes vadītāja norāda, ka tas ir pēdējo
gadu darba rezultāts, jo mērķtiecīgi
turpināta meliorācijas sistēmu
uzlabošana. «Ik gadu domājam, kā
savu sētu, apkārtni, iestādes uzturēt

skaistas un sakoptas. Šogad gan
neesam piedzīvojuši lielu investīciju
projektu realizāciju,» tā R.Medne.
Aktualizējoties veselības aprūpes
jautājumiem, Līvbērzē popularitāti
jau guvis veselības veicināšanas
projekts, kura laikā iedzīvotājiem
aktivitāšu centros Līvbērzē un Vārpā ir iespēja darboties un mācīties.
«Projekta sniegtās iespējas jau vasarā izmantojām Pagasta svētku aktivitāšu nodrošināšanai, bet šobrīd ir
iespēja gan klausīties dažādas lekcijas, gan senioru grupiņai apmeklēt
peldbaseinu. Veselīgā un aktīvā
atpūtā cenšamies iesaistīt ikvienu:
katram gribētājam vakara stundās
ir iespēja apmeklēt sporta zāli, kur
notiek gan volejbola, gan basketbola, gan florbola treniņi. Sporta
zāles aprīkojums un inventārs ik
gadu tiek papildināts. Realizējot
«Leader» projektu, iedzīvotājiem
Līvbērzē un Vārpā ir iespēja savu
veselību stiprināt, izmantojot āra
trenažierus, savukārt mūsu virves
vilcējiem uzstādīti īpaši viņu treniņiem nepieciešami āra trenažieri,»
stāsta Līvbērzes pagasta pārvaldes
vadītāja.
Pagastā ir vairākas pašvaldības
iestādes, lai ikviens šeit atrastu ko
sev noderīgu un uzlabotu dzīves kvalitāti. Piemēram, šovasar atjaunotas

lāvas abās pagasta publiskajās pirtīs,
un šis pakalpojums ir vajadzīgs un
svarīgs arvien vairāk cilvēkiem. Tāpat sākusies nopietna gatavošanās
Dziesmu svētkiem. «Esam cerību
pilni, ka mūsu pagasta kolektīvi
«Spīganas» un «Miestiņš» būs tie
varošākie. Arī mūsu amatierteātris
šajā sezonā guvis atzinīgus vārdus
par iestudējumu, ko labprāt rāda
apkārtējo novadu kultūras namos
un dažādos pasākumos,» vērtē
R.Medne.
Arī šogad saņemti ierosinājumi
Līvbērzes pagasta Goda grāmatai.
Tajā iekļauti četri cilvēki. Nominācijā «Mūža ieguldījums» godināta
Silvija Svare, kura jau 20 gadus strādā Aizupes pamatskolā par latviešu
valodas un literatūras skolotāju un
vada metodisko komisiju «Valoda,
māksla, cilvēks un sabiedrība».
Nominācijā «Mūža ieguldījums»
sumināts arī Andrejs Indrīns – cilvēks ar nopietnu attieksmi pret
darbu, sportu un līdzcilvēkiem. Viņš
Līvbērzi par savām mājām sācis
saukt, kad vēl tagadējā Bērzu iela
bijis grāvis, bet kultūras nama vietā
– pļava. Andrejam pašvaldība saka
paldies par sporta dzīves veidošanu
un Līvbērzes vārda popularizēšanu,
veiksmīgiem startiem pašmāju turnīros un novada čempionātos.

Nominācijā «Es – Līvbērzes pagastam» sveikta Daina Zaneriba.
«Kooperatīva «Grīva» iedzīvotāji
jau četrus gadus Dainu sauc par
savu priekšnieci, lai gan sākumā
īsti nebija pārliecināti, vai spēs,
vai būs loģiska un tehniska… Bet
Daina var! Gan loģiski rīkoties un
motivēt, gan tehniski zināt, gan būt
radoša, ar izdomu un, galvenais,
sirds mīlestību. Kopā sakārtota
Tērvetītes krastmala, talkots un
lustēts, strādāts un svinēts. Dainai ir
tā dzirkstelīte, ar kuru pulcē un organizē. Arī Līvbērzes pagasta svētki
un pasākumi ik gadu tiek kuplināti
ar kādu jauku pārsteigumu, priekšnesumu vai aktivitāti,» tā nominante
raksturota pieteikumā. Nominācijā
«Es – Līvbērzes pagastam» sveikta
arī Līvbērzes pamatskolas direktora
vietniece mācību darbā Vita Kursīte,
kura brīvajā laikā dejo «Miestiņā»
un jau vairākas reizes piedalījusies
Dziesmu un deju svētkos, dzied
«Sekvencē» un savas kulināres dotības ir demonstrējusi Pagasta svētku
kūku konkursā, bet šogad atklāja
gleznošanas prasmes.
«Visi kopā lepojamies par ikvienu – kā lielu, tā mazu –, apzinoties
piederību šai zemei, uzņemoties
atbildību par sevi, savu dzīvi, savu
Latviju!» rezumē R.Medne.

Nominē «Zelta čiekuram»
par inovācijām

Startē TV spēlē «Gudrs, vēl
gudrāks»

1. decembrī pasniegtas
meža nozares gada balvas
«Zelta čiekurs 2017». Nominācijā «Par inovatīvu uzņēmējdarbību» bija izvirzīts
arī Jelgavas novada Jaun
svirlaukas pagasta kokapstrādes uzņēmums «Amber
Wood», kas saņēma mazo
balvu – «Zelta čiekuriņu».

Šoruden spēkus populārajā
TV spēlē «Gudrs, vēl gudrāks» izmēģināja Staļģenes
vidusskolas 7.b klases skolnieks Roberts Aleksandrovičs.

«Mums ir patiess prieks, ka esam ievēroti un novērtēti starp simtiem strauji augošu un inovatīvu Latvijas kokapstrādes
nozares uzņēmumu. Šī nominācija būtībā ir uzņēmuma kolektīva daudzu gadu
darba rezultāta pozitīvs novērtējums.
Vienlaikus uzskatām, ka šī nominācija ir
uzticības kredīts un motivācija turpmāk
strādāt vēl intensīvāk inovāciju ieviešanā
uzņēmumā,» vērtē uzņēmuma vadītājs
Ivars Akerfelds. Viņš norāda: 700 eiro
naudas balvu, kas saņemta par nominēšanu «Zelta čiekuram», uzņēmums
ziedos labdarībai.
Vēl šajā nominācijā bija izvirzīta
«Latvijas valsts mežu» Mazsilu kokaudzētava Talsu novada Abavas pagastā
un SIA «Rīgas krēslu fabrika» Rīgā.
Balvu nominācijā ieguva Rīgas Krēslu

fabrika, informē Zemkopības ministrijas
sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija
Straujupe.
Balvas pretendentu vērtēšanu organizē Zemkopības ministrija, un tā notiek
divās kārtās. Pirmajā kārtā kandidātus
vērtē eksperti, otrajā – zemkopības
ministra vadīta Meža dienu komiteja.
Meža nozares Gada balvas pasniegšana kļuvusi par tradīciju, un šogad to
pasniedza jau 14. reizi. «Mežsaimniecība
ir ļoti nozīmīga nozare Latvijas ekonomikai. Pateicoties daudziem prasmīgiem
mežkopjiem, meža īpašniekiem, zinātniekiem un uzņēmējiem, mūsu meži tiek
apsaimniekoti ilgtspējīgi, ievērojot valsts
ekonomiskās attīstības, dabas vērtību
saglabāšanas un sabiedrības sociālās
intereses. Mēs godinām ļaudis, kas ar
sava mūža darbu ir veicinājuši meža
nozares, Latvijas tautsaimniecības un
valsts attīstību,» norāda zemkopības
ministrs Jānis Dūklavs.
«Jelgavas Novada Ziņas» jau rakstīja, ka cēlkoka grīdu ražotājs «Amber
Wood» ar bankas «Citadele» līdzfinansējumu investēs pusmiljonu eiro un
iegādāsies ražošanas tehniku, lai ieviestu
un ražotu jaunu produktu – shevron jeb
franču skujiņas parketu.

Piedalīties spēlē puisi pamudināja
klases audzinātāja Gita Ziemele. «Piedāvājumu piedalīties spēlē un izbaudīt
filmēšanos izteicu erudītajam un zinātkārajam Robertam. Klasesbiedru un
ģimenes atbalstīts, Roberts nolēma, ka
startēs. Lai tiktu uz televīziju, bija nepieciešams aizpildīt garumgaru anketu,
kurā vajadzēja iepazīstināt ar sevi, saviem
talantiem, uzskatiem, kā arī jānofilmē
videosveiciens,» stāsta skolotāja.
Mājasdarbs tika paveikts godam,
jo Roberts saņēma telefona zvanu no
spēles organizatoriem ar ziņu, ka ir
izvēlēts starp tiem laimīgajiem, kuri
piedalīsies TV konkursā. Gatavojoties
Roberts atkārtoja daudzveidīgus erudīcijas jautājumus, fani veidoja plakātus,
devīzi. Raidījumu ar R.Aleksandroviča
dalību TV demonstrēja 17. novembrī.
To joprojām var noskatīties TV arhīvā
internetā replay.lsm.lv.
G.Ziemele atzīst, ka televīzijas studijā

bija ļoti interesanti. «Pirms filmēšanās,
protams, obligāta bija vizīte grimētavā,
kurā galvenie varoņi tika safrizēti un
nogrimēti. Filmēšana ilga piecas stundas, daži uznācieni bija jāatkārto. Tika
izmēģināts, kā jāuzvedas faniem – viņiem
vairākkārt tika aizrādīts, ka te nav klases
vakars, bet gan nopietns pasākums – raidījuma ieraksts,» stāsta skolotāja.
Roberts tika 2. kārtā, bet, lai tiktu 3.
spēles kārtā, viņam pietrūka viena nieka
punkta. «Konkursa noslēgumā Roberts
atzina, ka nākamgad startēs atkal – jau
kā 8. klases skolnieks,» tā 7.b klases
audzinātāja.

Jefrosinija Mjakuševa, Kalnciems
(27.07.1928. – 11.11.2017.)
Andrejs Cielava, Eleja
(01.12.1952. – 13.11.2017.)
Valentīna Karele, Vircava
(11.06.1937. – 14.11.2017.)
Ivars Dzenža, Platone
(08.02.1976. – 14.11.2017.)
Zinovija Spunīte, Kalnciems
(25.04.1942. – 16.11.2017.)
Elena Klunko, Kalnciems
(18.08.1967. – 19.11.2017.)

Guntis Bērziņš,
Valgunde
(13.05.1944. – 20.11.2017.)
Antoņina Fabjančika, Eleja
(12.12.1941. – 22.11.2017.)
Sergejs Rimdjonoks,
Līvbērze
(01.05.1943. – 23.11.2017.)
Teodors Žvingulis, Eleja
(08.10.1933. – 24.11.2017.)
Helga Buša, Valgunde
(20.01.1935. – 24.11.2017.)

Arnis Kūlītis, Vilce
(27.09.1965. – 25.11.2017.)
Zinaida Naumčuka,
Platone
(23.10.1950. – 26.11.2017.)
Dzintars Boroduška, Staļģene
(10.02.1943. – 27.11.2017.)
Aina Spriņģe,
Platone
(14.05.1933. – 29.11.2017.)
Ināra Rozniece, Eleja
(10.04.1937. – 30.11.2017.)

No mums aizgājuši...

Jaunsvirlaukas pagasta Dzirciema
bibliotēkas vadītāja Rudīte Šturme
saka paldies Sandijai Nāckalnei,
Salgales pamatskolas 3. klases audzēknei un Salgales Mākslas skolas
Keramikas nodaļas audzēknei, par
to, ka viņa savus darbiņus eksponēja
bibliotēkā interesentu apskatei.

Ēvalds Duburs, Platone
(09.03.1937. – 03.11.2017.)
Tatjana Štekerhofa, Platone
(06.01.1931. – 03.11.2017.)
Dzidra Kraukle, Platone
(24.03.1928. – 04.11.2017.)
Žoržs Pierhurovičs, Līvbērze
(13.07.1945. – 06.11.2017.)
Amanda Deikalo, Līvbērze
(14.08.1930. – 09.11.2017.)
Valija Dūdele, Eleja
(15.03.1923. – 09.11.2017.)

8 2017. gada decembris

NOTIKUMI

Ziemassvētku kauju pasākumi – 13. janvārī
13. janvārī notiks Ziemassvētku kauju atceres pasākumi. Iedzīvotāji aicināti
vērot kauju rekonstrukciju
«Mangaļos», doties lāpu
gājienā no «Mangaļiem»
līdz Ložmetējkalnam,
kur pulksten 17.30 notiks
piemiņas brīdis un tiks
iedegti atmiņu ugunskuri.
Uz Ziemassvētku kauju
muzeju un Ložmetējkalnu
13. janvārī tiek organizēts
bezmaksas autobuss no
Jelgavas kultūras nama.
Janvārī apritēs 101. gads kopš
Ziemassvētku kaujām Tīreļu purvā.
Pieminot latviešu strēlnieku varonību,
jau tradicionāli notiks vairāki atceres
pasākumi, uz kuriem aicināts ikviens.
Jau pulksten 11 šajā dienā sāksies
Ziemassvētku kauju turnīrs volejbolā
veterāniem. Jelgavas novada Sporta
centra vadītājs Vladislavs Beitāns
stāsta, ka Ziemassvētku kauju atceres
pasākumu programmā vēlas saglabāt
šogad, kauju simtgadē, iedibināto
tradīciju – iekļaut tajā kādu sporta

pasākumu. Šogad tas bija rogainings,
bet 2018. gadā – volejbola turnīrs veterāniem. Līdz Ziemassvētkiem tiek
gaidīti komandu pieteikumi: dāmu komandām vecuma grupās 40+ un 55+
un vīru komandām vecuma grupās
40+ un 70+. Pieteikties sacensībām
komandas var pa e-pastu sports@
jelgavasnovads.lv vai tālruni 63080848.
Pulksten 13.30 notiks kritušo
strēlnieku piemiņas brīdis Antiņu
kapsētā Babītes novadā, pēc kura
Ziemassvētku kauju muzejā «Mangaļi» varēs vērot Pirmā pasaules
kara kauju rekonstrukciju. Tāpat
«Mangaļos» svinīgo zvērestu nodos
Jelgavas novada jaunsargi, kuri
pēc tam kopā ar zemessargiem un
skautiem dosies lāpu gājienā no
«Mangaļiem» līdz Ložmetējkalnam. «Arī šajā reizē aicinām ne tikai
jaunsargus, skautus un zemessargus, bet ikvienu novada iedzīvotāju
kājām mērot šo aptuveni septiņus
kilometrus garo ceļa posmu,» tā
Jelgavas novada Kultūras pārvaldes
vadītāja Anita Liekna, piebilstot, ka
dalībniekiem jāapģērbjas atbilstoši
laika apstākļiem un līdzi jāņem

Pasākumi
Elejā

 17. decembrī pulksten 14 – uz Ziemassvētku eglīti ielūdz visus Elejas
pagasta pirmsskolas vecuma mazuļus (saieta namā).
 23. decembrī pulksten 13 – senioru Ziemassvētku pasākums
«Ziemassvētku optimisti». Svētku koncertu sniegs Latvijas Nacionālā
teātra aktieris Mārtiņš Brūveris un dziedātāja un komponiste Laila
Ilze Purmaliete. Pēc koncerta – atpūtas pēcpusdiena pie galdiņiem.
Nepieciešamības gadījumā iespējams nodrošināt transportu. Iepriekš
pieteikties pa tālruni 28354093 (Eva) (saieta namā).
 Decembrī – Lilianas Skudras akvareļu un pasteļu izstāde (Elejas
bibliotēkā).

Glūdā

 16. decembrī pulksten 11 – «Svētki uz ledus»: eglīte bērniem, kuri
neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi (Nākotnes k/n).
 19. decembrī pulksten 15 – Ziemassvētku eglīte pagasta pensionāriem. Dalību un transportu pieteikt pa tālruni 27873309 (Vija)
(Nākotnes k/n).
 20. decembrī pulksten 15 – gada atskaites pasākums senioriem
(saieta namā).
 Līdz 22. decembrim – «Ziemas saulgriežu laikā»: adventes vainagu
un Ziemassvētku galda dekoru izstāde. Ieeja – bez maksas (Nākotnes
bibliotēkā).
 23. decembrī pulksten 19 – pasākums «Ziemassvētki pārgājienā»
(Bramberģes bibliotēkā).
 29. decembrī pulksten 21 – balle «Veco gadu aizvadot», spēlēs
«Dvinskas muzikanti». Lūgums pieteikt galdiņu pa tālruni 27873309
(Vija). Vietu skaits – ierobežots. Ieeja – 5 € (Nākotnes k/n).
 Līdz 31. decembrim – grāmatu izstādes: «Vairai Vīķei-Freibergai
– 80»; «Pasaules tautu pavārgrāmata – Amerikas Savienotās Valstis»
(Bramberģes bibliotēkā).

Jaunsvirlaukā

 Decembrī – Alda Feldmaņa gleznu izstāde «Veltījums Jelgavai»
(IKSC «Līdumi»).
 No 15. decembr a – fotoizstāde «Mūžu dzīvo, mūžu mācies». Ieeja
– bez maksas («Jaunlīdumos»).
 16. decembrī pulksten 11 – Jaunsvirlaukas pagasta mazuļu eglīte
kopā ar Ziemassvētku vecīti un viņa draugiem no Kuldīgas. Ja nepieciešams transports, pieteikt pa tālruni 28687981 (Ilze) (IKSC «Līdumi»).
 18. decembrī pulksten 18 – radošā darbnīca bērniem «Zelta rociņas»: Ziemassvētku rotas un dekori. Dalība – bez maksas. Pieteikties
pa tālruni 26955286 (Jeļena Ankudoviča) («Jaunlīdumos»).
 Līdz 19. decembrim – Jaunsvirlaukas iedzīvotājas Nellijas Tīrumnieces lietišķās mākslas rokdarbu izstāde (Dzirnieku bibliotēkā).
 22. decembrī pulksten 16 – pasākums «Bluķa spēks». Uz gājienu
vēlams ierasties maskās. Ieeja – bez maksas (pie Staļģenes muižas).
 22. decembrī pulksten 19 – Ziemassvētku koncerts – viesojas aktrise
un dziedātāja Vita Baļčunaite. Ieeja – bez maksas (IKSC «Līdumi»).
 29. decembrī pulksten 16 – ciemos – Aija un Aldis Feldmaņi:
A.Feldmaņa izstādes noslēgums un sarunas pie tējas par gleznu
tapšanu, A.Feldmanes dimantu (fliteru) darbiem un radošā darbnīca
ar polimērmālu. Ieeja – bez maksas (IKSC «Līdumi»).

Kalnciema kultūras namā

 15. decembrī pulksten 19 – Kalnciema amatierteātra izrāde «Grāmatu tārps». Ieeja – bez maksas.
 21. decembrī pulksten 19 – burvīgās balss īpašnieces Inetas Rudzītes Ziemassvētku koncerta programma «Lai nepietrūkst gaismas».
Ieeja – 3–5 €. Biļetes iespējams iegādāties iepriekšpārdošanā.
 26. decembrī pulksten 16 – pašdarbības kolektīvu koncerts «Adrese
– Ziemassvētki». Ieeja – bez maksas.
 29. decembrī pulksten 21 – Vecgada balle groziņvakars. Populārie
hiti un 80. gadu deju mūzika dažādām gaumēm. Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana – līdz 23. decembrim. Ieeja – 4 €.
Pasākuma dienā ieejas maksa – 5 €.

Lielplatones tautas namā

 21. decembrī pulksten 13 – pagasta senioru un invalīdu Ziemassvētku pasākums. Pieteikšanās – līdz 15. decembrim pa tālruni
26827971 vai personīgi pie Ilzes.
 22. decembrī pulksten 11 – pirmsskolas vecuma bērnu Ziemas«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: 12.12.2017.

Ziemassvētku kauju
101. gadadienas
pasākumu programma
13. janvārī

Foto: no Jelgavas novada
pašvaldības arhīva

lāpa, kā arī jānodrošinās ar lāpas
šķidrumu.
Lāpu gājiens ap pulksten 17.30 noslēgsies Ložmetējkalnā pie piemiņas
akmens, kur notiks piemiņas brīdis,
piedaloties vīru kopai «Vilki». Ložmetējkalnā jau tradicionāli tiks iedegti
atmiņu ugunskuri, pie kuriem pasākuma dalībnieki kopā ar Jelgavas novada
koru un ansambļu dziedātājiem aici-

nāti dziedāt karavīru dziesmas. Bet
Zemessargu 52. kājnieku bataljons
būs parūpējies par siltu tēju un putru.
Uz pasākuma norises vietām – Ziemassvētku kauju muzeju «Mangaļi»
un Ložmetējkalnu – tiks organizēts
speciāls autobuss, kas 13. janvārī pulksten 14 kursēs no Jelgavas kultūras
nama, bet ap pulksten 21 no Ložmetējkalna dosies atpakaļ uz Jelgavu.

svētku pasākums. Ieeja – bez maksas.
 29. decembrī no pulksten 21 līdz 2 – diskoballe «Zvaigžņu nakts»
ar DJ Gunču. Ierašanās tēmai atbilstošā apģērbā un piemērotos
apavos. Galdiņu rezervācija līdz 28. decembrim pa tālruni 26827971.
Ieeja – € 3.

Līvbērzē

 23. decembrī pulksten 17 – bērnu popgrupas «Noslēpums» Ziemassvētku koncerts «Ziemassvētku laiks» (Līvbērzes k/n).
 25. decembrī pulksten 12 – Ziemassvētku rotaļprogramma bērniem
«Ziemassvētki Rūķu ciemā» (dāvaniņas tikai Līvbērzes pagasta pirmsskolas bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu) (Līvbērzes k/n).
 27. decembrī pulksten 15 – pasākums senioriem. Mazo pašdarbnieku koncerts «Svētku laiks». Tikšanās ar draugiem, Sniegbaltīti un
Salaveci. Ballīte kopā ar Normundu Cielavu. Līdzi jāņem mazs groziņš
(Līvbērzes k/n).
 31. decembrī pulksten 22 – gadu mijas balle ar grupu «Hameleoni».
Ieeja – 5 €. Vietu pie galdiņiem pieteikt līdz 28. decembrim (Līvbērzes
k/n).
 Decembrī – literatūras izstādes: «Andreja Upīša daiļrade»; «Rakstniecei esejistei Zentai Mauriņai – 120»; tematiska izstāde «Ziemassvētku
gaišā lokā nāk prieks un laime roku rokā» (Līvbērzes bibliotēkā).

Platonē		

 17. decembrī pulksten 15 – Trešās adventes koncerts. Piedalās
Rundāles novada sieviešu koris «Runda» un koris «Skalbe» no Bauskas
novada (Lielvircavas baznīcā).
 23. decembrī pulksten 11 – Ziemassvētku pasākums Platones pagasta bērniem kopā ar vecākiem. Ja nepieciešams pagasta transports
nokļūšanai uz pasākumu, lūdzu pieteikties pa tālruni 26547117 līdz
20. decembrim (Rasma) (Lielvircavas k/n).
 25. decembrī pulksten 14 – Ziemassvētku dievkalpojums, koncertē
vokālā grupa «Savējie». Vadītāja Ilze Indrikova (Lielvircavas baznīcā).
 29. decembrī no pulksten 22 līdz 3 – Vecgada balle. Muzicē grupa
«Starpbrīdis». Ieeja – 3 € (Lielvircavas k/n).
 Līdz 12. janvārim – Daces Lazdiņas darbu izstāde «Papīra darbi no
Magnolia art» (Platones bibliotēkā).
 Līdz 28. februārim – grāmatu izstāde «Rokdarbi ziemas vakariem»
(Platones bibliotēkā).
 15. decembrī – Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums «Balti
nāca Ziemassvētki» (Platones bibliotēkā).
 No 15. janvāra līdz 28. februārim – Platones pagasta iedzīvotāju
rokdarbu izstāde «Es pūriņu piedarīju» (Platones bibliotēkā).

Sesavā

 15. decembrī pulksten 19 – Ziemassvētku koncerts. Harizmātiskais
dziedātājs Ainars Bumbieris kopā ar virtuozo pianistu Māri Žagaru.
Ieeja – bez maksas. Transportu pieteikt pie Sandras Ā. (Bērvircavas t/n).
 16. decembrī pulksten 10 – «Ziemassvētkus gaidot»: nodarbība 3–6
gadus veciem bērniem. Paredzēta grāmatas lasīšana, spēles, radoša
darbošanās (Sesavas bibliotēkā).
 17. decembrī pulksten 15 – Ziemassvētku eglītes pasākums visiem
pagasta pirmsskolas vecuma bērniem. Tālrunis informācijai – 29155972
(Sesavas t/n).
 22. decembrī pulksten 19 – Ziemassvētku koncertu sniegs Lēdmanes
dāmu vokālais ansamblis «Stari» un dziedātāja Inese Nereta. Ieeja – bez
maksas (Sesavas t/n).
 1. janvārī no pulksten 1 līdz 5 – Jaungada balle kopā ar lustīgo grupu
«Dvinskas muzikanti». Ieeja – 4 €. Galdiņu rezervēt līdz 29. decembrim
pa tālruni 29155972 (Ilze) (Sesavas t/n).
 Līdz 29. decembrim – Sandras Zeimules apsveikuma kartīšu izstāde;
Intas Bendrupas skalu pinumu izstāde; grāmatu izstāde «Ziemassvētki
sabraukuši» (Sesavas bibliotēkā).
 Līdz 20. janvārim – Andas Kalniņas gleznu izstāde (Sesavas bibliotēkā).
 Skolēnu brīvlaikā aicina bērnus bibliotēkā iepazīties un spēlēt Jelgavas novada galda spēli «Tavs izaugsmes ceļojums» (Sesavas bibliotēkā).

Svētē

 16. decembrī no pulksten 12 – radošās darbnīcas «Ziemassvētkus
gaidot». Sīkāka informācija pa tālruni 27632152 (Jānis). Ieeja – bez
maksas («Agapes» centra telpās Lielsvētes ielā 18/8).
 16. decembrī pulksten 18 – gada balle Svētes pagasta senioriem.
Par jauku atmosfēru un deju mūziku gādās radošā apvienība «Krelles».
Lūgums paziņot par savu dalību, kā arī pieteikt transportu pa tālruni
27234198 (Sandra). Ieeja – bez maksas (Jēkabnieku k/n).
 17. decembrī pulksten 14 – Ziemassvētku vecītis gaidīs uz pasākumu
«Kā Ziemassvētku vecītis balsi pazaudēja» un kopīgām jautrām rotaļām.
Ja nepieciešams transports, lai nokļūtu uz pasākumu, zvanīt pa tālruni

• Pulksten 11 – Ziemassvētku
kauju turnīrs veterāniem volejbolā
(Valgundes sporta hallē).
• Pulksten 13.30 – kritušo strēlnieku piemiņas brīdis (Babītes novada
Antiņu kapsētā).
• Pulksten 15 – Pirmā pasaules
kara kaujas rekonstrukcija. Jaunsargu svinīgais solījums (Ziemassvētku kauju muzejā «Mangaļi»).
• Pulksten 16 – Askolda Saulīša filma «Astoņas zvaigznes» (Kultūrizglītības centrā Jūrmalas ielā 14a, Piņķos).
• Pulksten 16 – lāpu gājiens maršrutā «Mangaļi»–Ložmetējkalns.
• Pulksten 17.30 – svinīgais
pasākums Ložmetējkalnā. Atmiņu
ugunskuri, tējas baudīšana.
Transports uz Ziemassvētku
kauju pasākumiem 13. janvārī
• Pulksten 14 – izbraukšana
(autobuss gaidīs pie Jelgavas kultūras nama) maršrutā Jelgava–
Ziemassvētku kauju muzeja mājas
«Mangaļi»–Ložmetējkalns. Aptuveni
pulksten 21 autobuss no Ložmetējkalna dosies atpakaļ uz Jelgavu.

27234198 (Sandra) (Jēkabnieku k/n).
 23. decembrī pulksten 15 – Ziemassvētku koncerts «Svētku brīnumu satikt» ar Rūtu Dūdumu un Iru Krauju-Dūdumu. Koncerts – dāvana
Ziemassvētkos (Jēkabnieku k/n).
 29. decembrī no pulksten 21 līdz 3 – gada nogales balle. Par
jauku vakaru gādās lustīgā latgaļu grupa «Ginc un es». Ieeja –
4 €. Lūgums laikus rezervēt galdiņu, zvanot pa tālruni 27234198
(Sandra) (Jēkabnieku k/n).

Valgundē, IKSC «Avoti»

 Līdz 2. janvārim – Kristapa Grasmaņa fotoizstāde «Izgaršo pasauli
sajūtās un krāsās». Ieeja – bez maksas (Mazajā zālē).
 14. decembrī no pulksten 18 līdz 21 – dāvanu saiņošanas darbnīca. Dalībniekiem līdzi jāņem šķēres, skočs, trīs grāmatas vai konfekšu
kastes saiņošanai un 3 € par materiāliem.
 16. decembrī pulksten 16 – Valgundes amatierteātra pirmizrāde:
I.Salgrāve «Ērti un izdevīgi, godīgi un interesanti», režisore – I.Rimša.
Ieeja – 1 €. Transports: pulksten 15.15 – Tīreļu DUS–Kalnciema vidusskola–«Avoti», pulksten 15.45 a/p «Stari»–«Vītoliņi».
 20. decembrī no pulksten 14 līdz 19 – Ziemassvētku pasākums
Valgundes senioriem: sporta deju koncerts, tematiska tikšanās ar
dziedātāju un astrologu Andri Skuju koncertā «Caur ērkšķiem uz
zvaigznēm». Transports: pulksten 13 a/p «Eglītkaģi»–«Strēlnieki»–
Tīreļu DUS–Kalnciema vidusskola–«Avoti», pulksten 13.40 – a/p
«Stari»–«Vītoliņi».
 23. decembrī pulksten 12 – Ziemassvētku pasākums bērniem
«Dāvanu ballīte». Ieeja – bez maksas.
 31. decembrī no pulksten 22 līdz 3 – Vecgada ballīte «Apkārt
pasaulei» ar grupu «Ceļavējš». Ieeja – 4 €. Vēlams ierasties dažādu
tautu un kultūru apģērbā vai ar aksesuāriem. Drosmīgajiem un
labākajiem – balvas.

Vilcē

 Decembrī – M.Martinovas gleznu izstāde (Vilces t/n).
 16. decembrī pulksten 14 – senioru Ziemassvētku eglīte. Sīkāka
informācija pa tālruni 20244887 (Vilces t/n).
 17. decembrī pulksten 12 – Ziemassvētku eglīte bērniem. Ieeja – ar
ielūgumiem (Vilces t/n).
 17. decembrī pulksten 16.30 – Askolda Saulīša filma «Astoņas
zvaigznes» (Vilces t/n).
 30. decembrī pulksten 19 – pašdarbnieku koncerts un balle. Balli
spēlē «Lustīgais blumīzers». Ieeja – 2 € (Vilces t/n).
 6. janvārī – Otrais M.Zīverta lugu festivāls. Visu dienu – amatierteātru izrādes tautas namā un Vilces muižā. Ieeja – bez maksas.

Vircavā

 14. decembrī no pulksten 10 līdz 11 – Vircavas bibliotēkas izbraukums uz Mazlaukiem.
 17. decembrī pulksten 10 – pirmsskolas vecuma bērnu eglīte.
Visi kopā meklēsim Vecīša cimdiņu. Kursēs autobuss (Vircavas t/n).
 19. decembrī pulksten 14 – senioru Ziemassvētku pasākums:
koncerts un balle kopā ar Aināru Ašaku. Pieteikšanās pa tālruni
63085984, 27234148 (Evita). Kursēs transports (Vircavas t/n).
 25. decembrī pulksten 21 – Ziemassvētku balle ar grupu «Bruģis».
Vietu pie galdiņiem rezervēt līdz 22. decembrim pa tālruni 25603902
(Vigita). Ieeja – 4 € (Vircavas t/n).
 Līdz 29. decembrim – Ingas Lapiņas gleznu izstāde (Vircavas
bibliotēkā).

Zaļenieku kultūras namā

 Decembrī – Staņislava Matusa gleznu izstāde.
 14. decembrī pulksten 11 – bibliotēkas pasākums aktīvākajiem
lasītājiem «Sniegpārslu virpulī».
 14. decembrī pulksten 20 – Zaļenieku amatierteātra skates izrāde:
A.Eglītis «Kazanovas mētelis», režisore – Lūcija Ņefedova. Ieeja – bez
maksas.
 15. decembrī pulksten 20 – Zaļenieku k/n pašdarbnieku koncerts
«Kas sunim asti cels!».
 20. decembrī pulksten 17 – bērnudārza Ziemassvētku eglīte
«Ziemassvētku brīnumu meklējot».
 21. decembrī pulksten 10 – pamatskolas Ziemassvētku koncerts
«Suņa gadu sagaidot».
 26. decembrī pulksten 15 – Ziemassvētku eglīte Zaļenieku pagasta
bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu, «Ziemassvētki Rūķu ciemā».
 28. decembrī pulksten 14 – senioru svētku pasākums «Lai vairojas
prieks». Pieteikties līdz 22. decembrim pa tālruni 28473356 (Helēna).
 1. janvārī pulksten 1 – Jaungada nakts balle «Suņa gada laime!»
ar grupu «Zemgaļi». Ieeja – 3 €. Galdiņu rezervēt līdz 28. decembrim
pa tālruni 29361231.

