2017. gada
FEBRUĀRIS
Nr.3 (114)
ISSN 1691-6158

Biznesa
inkubators
jaunajiem
uzņēmējiem
Janvāra beigās Jelgavā
oficiāli atklāts Biznesa
inkubators, kura darbības
teritorija ir Jelgavas pilsēta
un Jelgavas, Tērvetes, Auces,
Dobeles, Ozolnieku novads.
Šobrīd inkubatorā uzņemti
pirmie septiņi uzņēmumi.
Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu,
dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošinot
fiziskas personas un komersantus ar
uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai
nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem
uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru
atbalstu un grantu līdzfinansējumu.
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) Jelgavas Biznesa
inkubatora vadītājs Ņikita Kazake
vičs skaidro, ka inkubators jaunajiem
uzņēmumiem piedāvā divus galvenos
pakalpojumus: pirmsinkubāciju un inkubāciju. Uzņemšana pirmsinkubācijai
notiek nepārtraukti, un maksimālais
pirmsinkubācijas termiņš ir seši mēneši.
Šo pakalpojumu var izmantot gan jau
dibināti uzņēmumi (sīkie/mikro, mazie
un vidējie komersanti, kas nav vecāki par
trīs gadiem no to reģistrācijas brīža), gan
fiziskas personas – biznesa ideju autori.
Pirmsinkubācijas sākotnējais atbalsts ir
2000 eiro. Uzņēmums pirmsinkubācijā
saņems sākotnējās biznesa idejas novērtējumu, konsultācijas biznesa modeļa
attīstībai, varēs apgūt uzņēmējdarbībai
nepieciešamās prasmes un izmantot
inkubatora darba vidi – atvērto ofisu un
biroja aprīkojumu.
Inkubatora uzņēmumiem pieejami
tie paši pakalpojumi, kas pirmsinkubācijā, kā arī mentora tīkla atbalsts (bez
maksas); ārpakalpojumi – juridiskie,
IT, mārketinga, grāmatvedības, dizaina
un citi pakalpojumi (nepieciešams 50
procentu līdzfinansējums); telpu noma
(nepieciešams 50 procentu līdzfinansējums); grants līdz 5000 eiro aprīkojuma
iegādes izmaksu segšanai – pieejams no
otrā inkubācijas gada (nepieciešams 50
procentu līdzfinansējums); grants līdz
10 000 eiro specifiskiem pakalpojumiem
(prototipēšana, testēšana, ekspertu konsultācijas un tamlīdzīgi) – pieejams no
uzņēmuma otrā darbības gada (nepieciešams 50 procentu līdzfinansējums).
Pieteikumus var iesniegt visu laiku,
bet uzņemšana inkubācijai notiek reizi
ceturksnī. Maksimālais inkubācijas
termiņš ir ne ilgāk par četriem gadiem.
Inkubācijas atbalsts sākotnēji tiek piešķirts 50 000 eiro apmērā. Pieteikuma
veidlapa pieejama LIAA mājaslapā
www.liaa.gov.lv.
Ne visu nozaru uzņēmumi var saņemt
inkubatora pakalpojumus. Neatbalstāmās nozares ir zvejniecība un akvakultūra; lauksaimniecības produktu primārā
ražošana un pārstrāde; tirdzniecība,
vairumtirdzniecība; finanšu starpniecība;
komercpakalpojumi; azartspēles.
Jelgavas Biznesa inkubators atrodas
Peldu ielā 7 (5. stāvā), Jelgavā. Tā vadītājs ir Ņ.Kazakevičs (tālrunis 62400909,
24782355, e-pasts nikita.kazakevics@
liaa.gov.lv), vecākā projektu vadītāja –
Agnese Oļševska (tālrunis 62400909,
27072340, e-pasts agnese.olsevska@
liaa.gov.lv.
JNZ

Vilces skola kļuvusi modernāka
Pēc vērienīgajiem remontdarbiem atklātas Vilces pirmsskolas un sākumskolas klašu telpas, kas atrodas līdzās
muižas ēkā esošajai pamatskolai. Vienlaikus labiekārtota arī teritorija ap izglītības iestādi, ierīkojot sporta un
rotaļu laukumus. «Skolas ārpagalms, kā arī fasāde vēl
gaida pavasari, lai tā pa īstam pārtaptu. Skolas ēkas
ārpusi pārkrāsos siltākos laikapstākļos, savukārt apkārt
ne jaunā veidolā būs novērtējama, kad sazaļos. Taču,
protams, ir prieks par pirmsskolas bērniem, kam tagad
mācību process aizritēs daudz gaišākās telpās un komfortablākos apstākļos. Vilces pamatskola līdz ar to kļuvusi par mācību kompleksu, kas pilnvērtīgi spēj nodrošināt
mācību procesu un sportiskās aktivitātes. Atliek vēl tikai
pagasta iedzīvotājiem vēlēt stipras ģimenes un vairāk
bērnu, kam mācīties šajā skolā,» tā par paveikto saka
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.
Vērienīgie būvniecības darbi Vilces
muižas parkā, kas paredzēja sākumskolas ēkas fasādes un iekštelpu remontu, kā arī pamatskolas apkārtnes
labiekārtošanas darbus, tika uzsākti
pērnā gada vasarā. Tos, uzvarot konkursā, veica SIA «Uzars celtniecība»
par 1 126 141 eiro.
Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Dace Kaņepone stāsta, ka sākumskolas ēka celta 1998. gadā un atrodas atsevišķi no kādreizējās barona
Hāna medību pils, tai ir divi stāvi un
pagrabstāvs. No putna lidojuma tā
atgādina H burtu. Vienā korpusā mācību stundas aizvada sākumskolas au-

dzēkņi, bet otrā – pirmsskolas bērni.
Telpu pārveides projektu izstrādāja
SIA «Livland Group», pielāgojot tās
mūsdienu vajadzībām: šaurās mācību
klases pārplānotas un atjaunotas
plašākas un krāsainākas, paplašinātas arī virtuves bloka un ēdināšanas
telpas. Iepriekš neizmantotajā skolas
puspagrabā skolēniem ierīkots mājturības kabinets ar atsevišķu ieeju, kas
ļauj telpas izmantot arī neatkarīgi
no skolas darba. «Plānots, ka šī gada
laikā tur izveidosim plašāk izmantojamas amatu apmācības telpas ar
mājturības un tehnoloģiju kabinetiem
nedaudz atšķirīgu mehānismu un
iekārtu klāstu, lai nodrošinātu iespē-

ju organizēt arī dažādas pieaugušo
nodarbības,» stāsta D.Kaņepone,
piebilstot, ka iekārtas pagaidām gan
vēl nav iegādātas.
Jaunu izskatu ieguvusi arī sākumskolas ēkas fasāde un skolas jumts.
Nozīmīgi darbi veikti arī elektroinstalācijas, ventilācijas, apkures, iekšējā
ugunsdzēsības ūdensvada, ūdens un
kanalizācijas sistēmas ierīkošanā, kā
arī apsardzes, videonovērošanas un
ugunsdrošības trauksmes signalizācijas ierīkošanā.
Savukārt, īstenojot SIA «Namejs
Plus» projektu, Vilces muižas kompleksā noritēja arī teritorijas labiekārtošanas darbi, kas šobrīd skolēniem
paver plašākas iespējas nodarboties
ar sportu. Pie Vilces sporta zāles ieejas uzstādīti pieci āra trenažieri, ēkas
otrā pusē ierīkoti divi jauni pludmales
volejbola laukumi. «Skolas teritorijas
labiekārtošana ir liels notikums ne
tikai skolēniem, bet arī pagasta iedzīvotājiem. Āra trenažieri un pludmales volejbola laukumi ir brīvi pieejami
un ļaus iedzīvotājiem pavadīt aktīvi
savu brīvo laiku un uzturēt veselīgu
dzīvesveidu. Skolēniem piemērotos
laikapstākļos būs iespēja nodarboties
ar jaunu sporta veidu – pludmales volejbolu,» vērtē Vilces pagasta sporta
dzīves organizators un Vilces skolas
sporta skolotājs Vladimirs Saņuks,

aicinot pagasta iedzīvotājus izmantot
visu, kas pieejams Vilces sporta halles
teritorijā.
Vēl teritorijas ziemeļu daļā ierīkots
bruģakmens laukums, lai ērtāk būtu
piegādāt ēdienu virtuvei, šķeldu –
katlumājai. Skolas teritorijā izveidoti
arī divi bērnu laukumi ar rotaļu ierīcēm jaunākiem (1,6 – 3 gadi) un vecākiem (4 – 6 gadi) bērniem. Iestājoties
atbilstošiem laikapstākļiem, teritorijā
vēl tiks veikti apzaļumošanas darbi.
Šobrīd Vilces izglītības iestādē
kopā mācās 136 audzēkņi: pirmsskolas izglītības programmā – 50 bērni,
sākumskolas izglītības programmā (1.
– 6. klase) – 64 skolēni, pamatskolas
(7. – 9. klašu) grupā – 22 skolēni.
Jāpiebilst, ka Vilces muiža kalpo
ne vien kā skola, bet arī kā tūrisma
objekts, tāpēc novada pašvaldība
iecerējusi attīstīt muižas teritoriju,
ierīkojot tajā izziņas takas, kā arī
atjaunojot un labiekārtojot līdz šim
neizmantotos muižas pagrabus.
«Pašvaldība jau pērnā gada nogalē
noslēdza līgumu ar būvprojekta
izstrādātājiem, lai, tiklīdz pavērtos
iespēja piesaistīt projekta līdzekļus,
būtu gatava realizēt iecerētās vīzijas
un nepieciešamos darbus,» norāda
D.Kaņepone.
JNZ

Ūdensskaitītāju rādījumus var nodot arī pa tālruni
SIA «Jelgavas novada KU» ir ieviesusi vienoto tālruni
25144086 ūdensskaitītāju rādījumu nodošanai. Pa
norādīto tālruni ūdensskaitītāju rādījumus iespējams
nodod arī ar īsziņas (SMS) starpniecību, informē uzņēmums.
Nododot ūdensskaitītāju rādījumus ar SMS starpniecību, īsziņā
jānorāda klienta adrese, skaitītāja

numurs un skaitītāja rādījums.
Piemērs: Draudzības iela 2 – 18,
Kalnciems, 1115233368, 000563.

Gadījumos, ja īpašumā ir uzstādīti
vairāki ūdens patēriņa skaitītāji,
skaitītājus un to rādījumus norāda
secīgi pēc kārtas.
Piemērs: Draudzības iela 2 – 18,
Kalnciems, 1115233368, 000563,
1225283877, 000081.
Tāpat SIA «Jelgavas novada
KU» aicina izmantot mūsdienu

tehnoloģiju risinājumus un reģistrēties klientu portālā mans.jnku.
lv, kurā iespējams nodod skaitītāju
rādījumu, iepazīties ar nodoto rādījumu vēsturi un pārbaudīt iepriekš
izrakstītos rēķinus un to apmaksas
stāvokli.
JNZ
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Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina: lai piedalītos ceļu satiksmē,
tajā skaitā arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes
jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja
apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem
pakalpojumiem varēs samaksāt tikai ar bezskaidras naudas maksājumu.
Papildinformācija – pa tālruni 22047220, 29395264, 20241052 vai mājaslapā www.vtua.gov.lv.
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Ciems
Eleja
Nākotne

Datums
20.03.
22.03.

Laiks
9.00
9.00

Datums Laiks
3.05.
9.00
8.05.
9.00

Dorupe
Zemgale
Dzirnieki
Staļģene
Jaunsvirlauka
Vecsvirlauka
Lielplatone
Līvbērze
Pēterlauki
Lielvircava
Bērvircava
Buķi
Sesava
Garoza
Emburga
Renceles
Svēte
Jēkabnieki
Valgunde
Tīreļi
Vītoliņi
Vilce
Valneri
Ziedkalne
Vircava
Mazlauki
Oglaine
Ūziņi
Zaļenieki
Jušķēni
Brankas

22.03.

13.00

27.03.
27.03.
27.03.

15.00
9.00
13.00

29.03.
29.03.
24.03.

13.00
9.00
14.00

3.04.
3.04.
3.04.
7.04.
7.04.

9.00
11.00
14.00
9.00
11.00

10.04.
10.04.
10.04.

09.00
11.00
14.00

8.05.
8.05.
10.05.
10.05.
10.05.
12.05.
12.05.
13.05.
13.05.
13.05.
17.05.
15.05.
15.05.
19.05.
19.05.
19.05.
22.05.
22.05.
24.05.
24.05.
24.05.
26.05.
26.05.
31.05.
29.05.
29.05.
29.05.
2.06.
2.06.

13.00
14.30
14.00
9.00
13.00
9.00
13.00
13.00
11.00
9.00
9.00
13.00
9.00
9.00
11.00
14.00
9.00
13.00
9.00
11.00
14.00
13.00
9.00
9.00
8.30
10.00
14.00
13.00
9.00

1.06.

9.00

19.04.
19.04.
21.04.
12.04.
12.04.

13.00
9.00
9.00
9.00
13.00

24.04.
24.04.
26.04.
28.04.

9.00
13.00
9.00
9.00

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

Paziņojums par publisko apspriešanu
koku ciršanai īpašumā «Elejas parks»
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
«Elejas parks» (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0034),
Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads.
Tiks zāģēti koki: 5 parastie oši (apkārtmērs 1,3 m augstumā no
sakņu kakla centimetros – 185; 195; 145; 220; 140); 2 parastie
ozoli (apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla centimetros –
90; 124); 21 parastā liepa (apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu
kakla centimetros – 100; 135; 155; 155; 75; 184; 140; 100;
170; 155/165; 115; 140; 150; 110; 165; 160; 55; 100; 210;
180; 165); 13 melnalkšņi (apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu
kakla centimetros – 126; 150; 195; 200; 195/200; 170; 250;
180; 170; 210; 200; 140; 130); 12 parastās kļavas (apkārtmērs
1,3 m augstumā no sakņu kakla centimetros – 60; 80; 180; 160;
175; 170; 170; 175; 50; 235; 120; 130); 2 parastās zirgkastaņas
(apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla centimetros – 75;
280) un 1 āra bērzs (apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla
centimetros – 54). Kopumā 56 koki.
Koku ciršana/zāģēšana paredzēta sakarā ar Elejas muižas parka
dīķa tīrīšanas darbiem. Koki ir bojāti un bīstami, koku stumbros
redzamas plaisas. Atsevišķi koki sasvērušies uz dīķa pusi. Koku
saknes ir bojātas. Koki traucē dīķa apsaimniekošanu.
Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 22.02.2017.
līdz 05.04.2017.
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.
Saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams
Elejas pagasta pārvaldē (kontaktpersona – Elejas pagasta pārvaldes Saimniecības daļas vadītājs Agris Strautnieks, tālrunis
27028433, e-pasts agris.strautnieks@jelgavasnovads.lv).
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Jelgavas
novada pašvaldības Īpašuma pārvalde ziņojumu par publiskās
apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Jelgavas novada
domes sēdē.

Jelgavas novada pašvaldība izsola nekustamo īpašumu
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 9. martā
pulksten 12 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā
2 – 4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu
mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Ziedkalnes iela
26 – 21 Ziedkalnē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5490 900 0172, kas sastāv no dzīvokļa 37,6
m² platībā. Izsoles nosacītā sākumcena – 450 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 10 procentu apmērā no nekustamā
īpašuma nosacītās cenas 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 2017. gada 9. marta pulksten
12. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa
tālruni 26430730.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 6. aprīlī pulksten 9 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā,
Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli
nekustamajam īpašumam «Galenieki» Sesavas pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 008 0031, kas sastāv
no neapbūvētas zemes 11,0 ha platībā. Izsoles nosacītā
sākumcena – 46 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas
piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 procentu
apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas 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 2017. gada 30.
marta pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš
sazinoties pa tālruni 27234237.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 3. martā
pulksten 10 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu ielā 4,
Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu
mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Poķu iela 26 – 1
Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.5470 900 0223, kas sastāv no dzīvokļa 49,3 m²
platībā. Izsoles nosacītā sākumcena – 700 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50 EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Platones pagasta
pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv
vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā,
sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Platones pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 3. marta pulksten
9. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa
tālruni 26109253.

Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 7. martā pulksten 10.30 Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā 14,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Lielupes ielā
19 – 6, Kalnciemā, kadastra Nr.5411 900 0793, kas sastāv
no dzīvokļa 75,6 m² platībā. Izsoles nosacītā sākumcena
– 4300 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 procentu apmērā no
nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības
maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Kalnciema pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta
ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz
Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada
7. marta pulksten 9. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš
sazinoties pa tālruni 26109253.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 7. martā
pulksten 11 Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā 14,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Jelgavas iela
80 – 4 Kalnciemā, kadastra Nr.5431 900 0014, kas sastāv
no dzīvokļa 67,3 m² platībā. Izsoles nosacītā sākumcena
– 500 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 procentu apmērā no
nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības
maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Kalnciema pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta
ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz
Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada
7. marta pulksten 9. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš
sazinoties pa tālruni 26109253.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 7. martā pulksten 11.30 Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā 14,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu
mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Jelgavas iela 80 – 2
Kalnciemā, kadastra Nr.5431 900 0016, kas sastāv no dzīvokļa 51,5 m² platībā. Izsoles nosacītā sākumcena – 400 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma
nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles
noteikumiem var iepazīties Kalnciema pagasta pārvaldē,
interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas
novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē
ne vēlāk kā līdz 2017. gada 7. marta pulksten 9. Izsolāmo
objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 7. martā
pulksten 10 Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā 14,

Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko
atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Akmeņu
iela 17 – 5 Kaļķī, Kalnciema pagastā, kadastra Nr.5431
900 0013, kas sastāv no dzīvokļa 71,1 m² platībā. Izsoles
nosacītā sākumcena – 500 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10
procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas
un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties Kalnciema pagasta pārvaldē, interneta
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada
pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi
izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā
līdz 2017. gada 7. marta pulksten 9. Izsolāmo objektu var
apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 9. martā pulksten 10 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5,
Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko
atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Pūpolu
iela 7 – 3 Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas
novadā, kadastra Nr.5456 900 0430, kas sastāv no
dzīvokļa 28,8 m² platībā. Izsoles nosacītā sākumcena
– 400 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 procentu apmērā no
nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības
maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā
Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei
jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā
līdz 2017. gada 6. marta pulksten 17. Izsolāmo objektu
var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 16. martā
pulksten 9 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9,
Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko
atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Rammas»-2 Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.5496 900 0219, kas sastāv no dzīvokļa 32
m² platībā, kopīpašuma 320/1936 domājamām daļām
no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un zemes. Izsoles
nosacītā sākumcena – 240 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda
10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās
cenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zaļenieku pagasta pārvaldē,
interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas
novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 9. marta pulksten 17.
Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa
tālruni 63074441.

ZIŅAS

Drīzumā Lielvircavas muižas
telpās sāksies remontdarbi
Noslēgusies iepirkuma procedūra Lielvircavas muižas
atjaunošanas darbiem, un
jau tuvākajā laikā sāksies
renovācija. No 13 būvfirmām konkursā uzvarēja SIA
«Zemgales Būvserviss», kas
plānotos darbus apņemas
veikt par 13 781,58 eiro bez
PVN.
Projekta gaitā vairākām muižas
telpām plānota grīdas un sienu atjaunošana, logu ailu un durvju restaurācija,
vēsturiskajām muižas vītņveida kāpnēm
plānots atjaunot pakāpienus. «Rezultātā
kāda daļa kultūras un vēstures objekta
atdzims jaunā veidolā un atjaunotajās
telpās varēs ierīkot Jelgavas novada
muižu un baznīcu ekspozīciju zāles,»
par iecerēto stāsta Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja Dace Kaņepone. SIA «Zemgales Būvserviss» līguma izpildes termiņš
ir 2017. gada 12. jūnijs. Būvdarbu laikā
būvuzraudzību veiks SIA «LERIX».
Remonts Lielvircavas muižas telpās
tiks veikts, pateicoties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) programmā apstiprinātam
projektam. Jelgavas novada pašvaldība
biedrības «Lauku partnerība «Lielupe»» izsludinātajā atklātajā projektu
konkursā iesniedza projektu «Saglabāt,
lai nepazaudētu – Lielvircavas muižas
telpu vienkāršotā atjaunošana». Projek-

tu plānots īstenot līdz 2017. gada augusta
beigām. Tā kopējais finansējums ir 18
490,71 eiro, no kuriem publiskais finansējums (ELFLA līdzfinansējums) ir 13
913,60 eiro, pašvaldības finansējums
– 4577,11 eiro.
Jelgavas novads ir bagāts ar kultūrvēsturiskajiem resursiem. Lielvircavas
kungu māja ir vietējas nozīmes kultūras
piemineklis – celta klasicisma stilā 19.
gadsimta vidū. Kopš 1924. gada muižas
ēkā darbojas skola. 2013. gadā KPFI
projekta gaitā veikta muižas telpu
rekonstrukcija, atjaunojot muižas zāli,
ēkā uzlabojot ventilāciju, pieslēdzot pie
siltumapgādes, uzstādot energoefektīvu
apgaismojumu, muižas ēkas zālei ieliekot jaunas koka durvis, nomainot grīdu,
kā arī labiekārtojot virtuvi, ēdamzāli un
aktu zāli. Atjaunotās telpas ar finansējumu no lauku attīstības programmas
veidotas kā izstāžu zāles un šobrīd aktīvi
nodrošina norisi pasākumiem.
Jāpiebilst, ka izstāžu telpās tika atsegts senā parketa fragments, kas datēts
ar 1860. gadu.
No 2014. gada muiža ir tūrisma
apskates objekts, tajā tiek organizēti
arī semināri un pasākumi, tāpat muiža
iesaistīta Latvijas Piļu un muižu asociācijas organizētajā «Leģendu naktī»,
kas piesaista arvien vairāk interesentu
un dalībnieku. Pērn muižu apmeklējuši
989 cilvēki.
JNZ

Lai mazinātu riskus putnu
gripas ievazāšanai Latvijā,
noteiks ierobežojumus
Ņemot vērā putnu gripas
straujo izplatību Eiropā pēdējā pusgada laikā, Zemkopības ministrija nolēmusi
veikt vairākus pasākumus
ar mērķi mazināt riskus
putnu gripas ievazāšanai
Latvijā. Viens no tiem būs
biodrošības pasākumi mājputnu turēšanas vietām no
1. marta līdz 31. maijam.
Riski ievazāt Latvijā putnu gripu
ekspertu sanāksmē Zemkopības
ministrijā pārrunāti 6. februārī, identificējot biotopus un teritorijas, kurās
pavasara migrācijas laikā potenciāli
var atrasties visvairāk ūdensputnu
(vairāku sugu pīles, zosis un kaijas).
«Potenciāli apdraudētās teritorijas,
kurās ir varbūtība izplatīties putnu
gripai Latvijā, ir dažādas ūdenstilpes
(ezeri, dīķi, upes, grāvji, kanāli), kā arī
apstrādātas lauksaimniecībā izmantojamās zemes, pļavas, tajā skaitā daļa
«Natura 2000» teritoriju,» informē
ministrijas Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja Dagnija
Muceniece.
Lai samazinātu putnu gripas izplatību Latvijā un pēc iespējas efektīvāk
pasargātu mājputnus no putnu gripas

uzliesmojuma, pieņemts lēmums noteikt stingrākas biodrošības prasības
mājputnu turēšanas vietās. Galvenie
biodrošības pasākumi mājputnu turēšanas vietām būs šādi: no 1. marta līdz
31. maijam aizliegts turēt mājputnus
ārā un aizliegta mājputnu izbraukuma tirdzniecība; mājputnu turēšanas
vietās aizliegta nepiederošu personu
uzturēšanās; dzīvnieku īpašniekam
jānodrošina, lai mājputnu kopšanas
personāls ir informēts par biodrošības
prasībām un ievēro tās.
Zemkopības ministrijā skaidro, ka
biodrošības prasības tiks iestrādātas
kā grozījumi Ministru kabineta 2015.
gada 9. jūnija noteikumos Nr.291.
Prasības stāsies spēkā pēc noteikumu grozījumu pieņemšanas valdībā
– ministrija prognozē, ka tas notiks
tuvākajā laikā, jo pagājušajā nedēļā
noteikumu projekts tika saskaņots ar
sadarbības iestādēm pirms iesniegšanas Valsts kancelejā.
Valsts putnu gripas uzliesmojuma
laikā radušos zaudējumus putnu
īpašniekam kompensēs tikai tajā
gadījumā, ja būs izpildītas to veselību reglamentējošo normatīvo aktu
prasības.
JNZ
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Pašvaldības darbu
iepazīst 30 «ēnas»

FOTO: Aizritējusi tradicionālā Ēnu diena, kas ir iespēja skolēniem iepazīties ar interesējošu
profesiju un tās pārstāvja darba ikdienu. Jelgavas novada pašvaldībā bija 30 «ēnas» – 4. – 12.
klases skolēni no Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Dobeles novada. Šogad pašvaldībā
skolēni par ēnojamajiem bija izvēlējušies novada domes priekšsēdētāju, domes deputātus, Izglītības pārvaldes vadītāju, Finanšu nodaļas vadītāju, speciālistu karjeras izglītības jautājumos,
jaunatnes lietu speciālisti, IT speciālistus, Kultūras pārvaldes speciālistus, pašvaldības policistus.
Atklājot Ēnu dienu, skolēnus uzrunāja Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune,
bet pirms došanās līdzi izraudzītajiem speciālistiem viņu dienasgaitās skolēni videoprezentācijā
plašāk iepazina Jelgavas novadu. Jāpiebilst, ka Ēnu diena ne vien ļauj skolēniem ieskatīties
kādas profesijas aizkulisēs, bet arī sniedz iespēju uzlabot komunikācijas prasmes, sevis pierādīšanas prasmes un spēju sadarboties, risināt problēmas un izvirzīt prioritātes saistībā ar
karjeras izvēli. «Ēnu diena jauniešiem sniedz plašas iespējas: «ēnojot» profesiju pārstāvjus,
skolēni rod pārliecību turpmākās karjeras izvēlē. Darba struktūru pašvaldībā Ēnu diena rada
daudz caurskatāmāku, parādot speciālistu darba pienākumu daudzveidību,» vērtē Jelgavas
novada pašvaldības galvenā speciāliste karjeras izglītības jautājumos Dace Vīpule-Kuļika.
Ēnu diena ir «Junior Achievement» karjeras izglītības programma, kuras laikā skolēniem tiek
sniegta iespēja iepazīt sev interesējošas profesijas pārstāvja ikdienas darbu.

Latvijas valstspiederīgo bērnu vecāki ārzemēs
varēs saņemt bezmaksas juridisko palīdzību
Saeima galīgajā lasījumā
pieņēmusi grozījumus
Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, kas turpmāk paredz
sniegt finansiālu atbalstu
sarežģītās administratīvā
procesa lietās personām,
kuras to nevar atļauties,
un Latvijas valstspiederīgajiem ārvalstīs lietās, kas
saistītas ar bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu
vai atņemšanu.
Uzlabotais juridiskās palīdzības
sniegšanas mehānisms sāks darboties,
kad pieņemtās izmaiņas stāsies spēkā.
Kā informē Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Lana Ivulāne,
grozījumi, kas ļaus piešķirt valsts
apmaksātu juridisko palīdzību sarežģītās administratīvās lietās personām,
kuras nevar to atļauties, stāsies spēkā
1. martā. Tie paredzēs valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu
fiziskām personām administratīvajās
lietās tiesā, ievērojot lietas sarežģītību

Juridiskās
palīdzības
administrācija
Adrese: Pils laukums 4,
Rīga, LV-1050
Kontaktinformācija:
67514208, jpa@jpa.gov.lv
Bezmaksas informatīvais
tālrunis: 80001801
un fiziskās personas mantisko stāvokli.
Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršana būs administratīvās
tiesas tiesneša (tiesas) kompetencē,
savukārt šo lēmumu izpildīs Juridiskās
palīdzības administrācija, septiņu dienu
laikā norīkojot konkrētu juridiskās palīdzības sniedzēju. Personai būs iespēja
saņemt juridisko palīdzību līdz brīdim,
kad spēkā būs stājies tiesas galīgais
nolēmums.
Savukārt efektīvāka Latvijas valsts
piederīgo bērnu aizsardzība ārvalstīs
tiks nodrošināta no 1. aprīļa. Gadījumos, kad ārvalstīs tiks uzsākts vai jau būs

uzsākts process par bērna aizgādības
tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu
un persona nevarēs saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību ārvalstīs
vai tā tiks atteikta lietas neperspektīva
iznākuma dēļ, persona varēs personiski
vai pa pastu (tajā skaitā elektronisko
pastu) vērsties Juridiskās palīdzības
administrācijā vai ārvalsts konsulārajā
dienestā un lūgt finansiālo atbalstu, lai
risinātu jautājumus, kas saistīti ar bērna
tiesību aizsardzību ārvalstīs. Finansiālais
atbalsts tiks nodrošināts konsultācijai,
iestādes lēmuma apstrīdēšanai vai
tiesvedībai. Finanšu līdzekļi netiks izsniegti pašai personai – ārvalstīs sniegto
juridisko palīdzību apmaksās Juridiskās
palīdzības administrācija. Ja personai
par juridisko palīdzību tiks izrakstīts
rēķins lielākā apmērā, rēķina starpība
būs jāsedz pašai personai.
Finansiālā atbalsta nodrošināšanai
nepieciešamie izdevumi tiks segti no
Juridiskās palīdzības administrācijas
budžeta, neprasot papildu finansējumu
no valsts budžeta.
JNZ

Pārstāvēs novada godu Zemgales reģiona skatuves runas konkursā
21. martā Bauskas Bērnu un jauniešu centrā
seši mūsu skolēni pārstāvēs Jelgavas novada
godu skatuves runas
konkursā – noslēdzoties
ikgadējam skolēnu skatuves runas un literāro
uzvedumu konkursam
Jelgavas un Ozolnieku novadā, viņi ieguva
I pakāpes diplomu un
tiesības pārstāvēt mūsu
novadu Zemgales reģiona skatē.

Jelgavas un Ozolnieku novada
skolēnu skatuves runas un literāro
uzvedumu konkursā kopumā piedalījās 54 skolēni no 1. līdz 12. klasei,
pārstāvot 12 Jelgavas novada skolas
un četras Ozolnieku novada skolas.
Katrs skolēns bija sagatavojis divus
priekšnesumus – vienu dzejas un vienu prozas darbu, informē pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Dace Kaņepone.
Uzstāšanos vērtēja Tērvetes novada
amatierteātra režisore Dzintra Zimaiša un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
teātra režisore Elīna Apsīte, un uz

otro kārtu tika izvirzīti 16 skolēni,
no kuriem deviņi ieguva II pakāpes
diplomu, bet septiņi – I pakāpes diplomus. Priekšnesumos tika vērtēta domas atklāsme, kontakts ar klausītāju,
skaidra dikcija un skaņas artikulācija,
kā arī citi mākslinieciskie kritēriji.
Atbilstoši rezultātiem uz Zemgales
reģiona skati, kas 21. martā notiks
Bauskā, dosies Vilces pamatskolas
1. klases skolnieks Alekss Renārs
Dubra, Aizupes pamatskolas 2.
klases skolnieks Gustavs Zeidmanis,
Šķibes pamatskolas 2. klases skolniece
Marita Cirša, Kalnciema vidusskolas

3. klases skolniece Alīna Ivanova,
Sesavas pamatskolas 5. klases skolnieks Renārs Beķeris un Vircavas
vidusskolas 10. klases skolnieks Kristians Valentinovičs. Ozolnieku novada
godu pārstāvēs Salgales pamatskolas
2. klases skolniece Karlīna Ikše.
Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes interešu izglītības metodiķe Ineta Freimane atzīst, ka šīgada
konkursam pieteicās ievērojams dalībnieku skaits. «Man ir patiess prieks,
ka ar konkursa palīdzību skolēnos tiek
sekmēta arī interese par latviešu un
pasaules literatūras mantojumu un

devums latviešu nacionālās kultūras
veidošanā. Ieteicamo tēmu loks bija
ļoti plašs: es pats, valoda, ģimene,
mans novads, brīvība, tēvzeme – būtībā viss, kas ir svarīgs pašam bērnam.
Kā vienmēr, dalībnieki tika aicināti
pārskatīt to rakstnieku un dzejnieku
darbus, kuriem šogad svinam apaļu
jubileju, tāpēc arī mūsu novadu konkursā skanēja Jāņa Jaunsudrabiņa,
Māras Zālītes, Pētera Brūvera, Jāzepa
Osmaņa un Ilzes Indrānes, kā arī citu
rakstnieku un dzejnieku darbi.»
JNZ
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NOTIKUMI
Pasākumi

Glūdā

 24. un 28. februārī pulksten 14 – radošās nodarbības «Plaukstu lelles
no otrreizējām tekstilijām» (aktivitāšu centrā «Zemgale»).
 25. februārī pulksten 11.30 – galda spēļu sestdiena. Sacensības
galda tenisā, novusā, šahā, dambretē, riču-raču un domino (aktivitāšu
centrā «Zemgale»).
 26. februārī pulksten 13 – koncerts «Masļeņica Nākotnē» ar rotaļām,
konkursiem un degustācijām (Nākotnes k/n).
 6., 10., 13. un 17. martā pulksten 14 – radošās nodarbības «Tapošanas
dažādi paņēmieni un raksti» (aktivitāšu centrā «Zemgale»).

Mūsējie pretendē uz
«Zelta mikrofonu»

Jaunsvirlaukā

 26. februārī pulksten 13 – slāvu kultūras biedrība «Svetoč» un
tradīciju ansamblis «Raduga» aicina uz Masļeņicu. Būs rotaļas, dziesmas, cienāšanās ar gardām pankūkām. Darbosies tirdziņš. Līdzi ņemt
pašceptas pankūkas! Autobuss no Staļģenes pulksten 12. Maršruts:
Staļģene–Vecsvirlauka–Kārniņi–Mežciems–Blukas–Šalkas–Dzirnieki
(«Jaunlīdumos»).
 Februārī – Auto modeļu kolekcijas izstāde, kolekcionārs – Roberts
Tralmaks (Staļģenes bibliotēkā).
 12. martā pulksten 13 – Dramaturgu teātra (Rīga) izrāde: komēdija
«Sveķainie cīsiņi». Ieeja – € 2. Nepieciešamības gadījumā transportu līdz
26. februārim pieteikt pa tālruni 28687981 (IKSC «Līdumi»).
 Sākot ar martu, Mežciemā katra mēneša pirmajā trešdienā darbosies
grāmatu izsniegšanas punkts (sociālo darbinieku pieņemšanas punktā
pie autobusu pieturas): 1. martā, 5. aprīlī darba laikā no pulksten 9 līdz
15. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

Kalnciemā

 4. martā pulksten 16 – ziemas aizvadīšana ar dziesmām, izdarībām
un kopīgu putras ēšanu (Kalnciema k/n).
 4. martā pulksten 17 – konkurss «Pankūkas latviešu un slāvu pusdienu galdā» – interešu kluba «Sarma» un kluba «50+» saviesīgs vakars
(Kalnciema k/n).
 11. martā pulksten 20 – atpūtas vakars «Par godu Sievietēm». Galdiņu
rezervēt līdz 8. martam. Biļešu cena iepriekšpārdošanā – € 4, pasākuma
dienā – € 5 (Kalnciema k/n).
 Līdz 30. martam – grāmatu izstāde «Ieskaties Nākotnē» no Jelgavas
pilsētas bibliotēkas krājumiem. Izstāde tiem, kuriem patīk psiholoģija,
ezoterika, numeroloģija un viss neparastais (Kalnciema bibliotēkā).
 Līdz 1. aprīlim – Ilzes Ezernieces 16 gleznu izstāde «Pavasari gaidot»
(Kalnciema bibliotēkā).

Lielplatonē

 24. februārī pulksten 17 – koncertkompānijas «Soliaris» (Lietuva) cirka
izrāde «Pasakainā planēta». Piedalās mākslinieki no Šveices «Cirque
Du Solleil». Foto ar dzīvniekiem, popkorns. Ieeja – € 5 (ieeja no 3 gadu
vecuma) (Lielplatones t/n).
 10. martā pulksten 19 – Sieviešu dienas koncerts «Daiļuma būtība».
Transports no centra uz tautas namu pulksten 18.30 (Lielplatones t/n).
 Līdz 28. februārim – līgavu kāzu kleitu izstāde (Lielplatones muižā).

Līvbērzē

 25. februārī pulksten 19 – deju koncerts «Ielūdz «Spīgana»» (Līvbērzes k/n).
 25. februārī pulksten 14 – Masļeņica – atvadas no ziemas kopā ar
folkloras kopu «Slavjanočki». Dziesmas, rotaļas, pankūku ēšana, salmu
lelles dedzināšana ugunskurā (pie Līvbērzes k/n).
 Februārī – iespējams iepazīties ar 2016. gada «Zemgales vācelītē»
publicēto dzejnieku mīlas dzeju izstādē «Mīli un ziedi!» (Līvbērzes bibliotēkā»).

Platonē

 24. februārī pulksten 19 – jaukto vokālo ansambļu koncerts «Un tieši
tāpēc…». Piedalās vokālie ansambļi no Olaines, Suntažiem, Jelgavas
novada. Transports no Tūjām pulksten 18.30–Pēterlauki–Lielvircava.
Ieeja – bez maksas (Lielvircavas k/n).
 1. martā pulksten 10.10 – apvienības «Teātris un ES» izrāde bērniem
«Baltais Lācis superzvaigzne» (Lielvircavas k/n).
 5. martā pulksten 17 – Lietuvas koncertkompānijas «Solaris» cirka izrāde «Pasakainā planēta». Ieeja – € 5 (ieeja bērniem no 3 gadu vecuma).
Biļetes varēs iegādāties pirms pasākuma no plkst.16.30 (Lielvircavas k/n).
 18. martā pulksten 14 – tradicionālais Jelgavas novada senioru
sadraudzības pasākums «Mēs tikāmies martā». Interesentiem lūgums
pieteikties pie sava pagasta senioru koordinatora (Lielvircavas k/n).
 Katra mēneša 1. un 3. ceturtdienā – Jauno grāmatu diena, pulksten
16.30 – radošās darbnīcas bērniem (Lielvircavas bibliotēkā).

Sesavā

 24. februārī pulksten 19 – tematisks vakars «Viesmīlīgā Gruzija».
Vakara viesis – Ināra Mālkalne, kura dalīsies iespaidos par Gruziju
(Bērvircavas t/n).
 Līdz 31. martam – gleznu izstāde «Mirklis», autors Staņislavs Matuss;
Intas Bendrupas pīto grozu izstāde (Sesavas bibliotēkā).

Svētē

 Līdz 15. martam – lūgums pieteikt ikgadējai radošo darbu izstādei
savus darinājumus (adījumi, tamborējumi, izšuvumi, gleznojumi, foto,
dekupāža, filcēšana, keramika). Pieteikties pa tālruni 27234198 (Sandra).

Valgundē, IKSC «Avoti»

 8. martā pulksten 18 – A.Ēķa filma «Svingeri». Ieejas maksa – € 3.

Vilces tautas namā

 25. februārī pulksten 19 – tradicionālā zemnieku balle. Z.Daudziņas
monoizrāde «Tāda es esmu». Balli spēlē grupa «ViAgris» (Cēsis). Galdiņu
rezervēt pa tālruni 20244887. Ieeja – € 4.
 3. martā pulksten 19.30 – Vilces amatierteātra izrāde pēc R.Blaumaņa
«Īsas pamācības mīlēšanā». Režisore – R.Deksne. Ieeja – € 2.

Vircavā

 Vircavas bibliotēka organizē izbraukumus reizi mēnesī uz Oglaini (7.
martā) un Mazlaukiem (16. martā) no pulksten 10 līdz 12. Grāmatas un
žurnālus iespējams iepriekš pasūtīt pa tālruni 22307442.

Zaļenieku kultūras namā

 24. februārī pulksten 18.30 – Branku amatierteātra izrāde bērniem
un pieaugušajiem «Ceļojums uz Āfriku».
 11. martā pulksten 12 – izrāde bērniem «Vilks aitas ādā». Ieeja – € 1.
Pulksten 13.30 – filma «Svingeri». Ieeja – € 3 (ieeja tikai pieaugušajiem).
 11. martā pulksten 20 – Sieviešu dienas balle kopā ar Ēriku Budēvicu
un Indru Railu no grupas «Hameleoni». Ieeja – € 3. Galdiņu rezervēt līdz
8. martam pa tālruni 29361231.
 Līdz 2. martam – Alda Feldmaņa gleznu izstāde «Veltījums Jelgavai».
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FOTO: Jelgavas novada grupas «MyRadiantYOU» – mūziķa Jaņa Driksnas un viņa sievas Ilzes
Zābakas – pērn pavasarī izdotais debijas albums «The City of Love» pretendē uz «Zelta mikFoto: Matīss Markovskis
rofona» labākā popmūzikas albuma titulu.

Paziņoti Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas
«Zelta mikrofons 2017»
nominanti 16 kategorijās.
Uz labākā popmūzikas
albuma titulu pretendē arī
Jelgavas novada grupas
«MyRadiantYOU» pērn
pavasarī izdotais debijas
albums «The City of Love».
Rezultāti tiks paziņoti 28.
februārī, taču šomēnes
grupa ar jaunu dziesmu
piedalās LTV 1 autoru
un izpildītāju konkursā
«Supernova 2017», lai
cīnītos par biļeti uz Eirovīzijas dziesmu konkursu.
«MyRadiantYOU» iekļuva
finālā.
Grupā darbojas mūziķi sieva un
vīrs Janis Driksna (īstajā vārdā Jānis
Zābaks) un Ilze Zābaka, kuri dzīvo
Mežciemā. Pērn «MyRadiantYOU»
izdeva debijas albumu. Profesionāla
žūrija šo albumu novērtējusi augstu,
un «The City of Love» ir viens no

Sports

pieciem albumiem, kas pretendē uz
labākā popmūzikas albuma titulu. Uz
to pretendē arī albums «Fantastiski»
(«Rīgas modes»), «Pādys Runoj»
(«Dabasu durovys»), «Smoothie
Call» («Rock’n’Berries»), «Tepat»
(Dons).
«Esam gandarīti par to, ka izdoto
albumu augstu novērtējuši arī mūzikas lietpratēji Latvijā. Kaut kur
dziļi iekšā bija pārliecība par to, ka
izdevies ierakstīt un izdot ļoti labu
albumu, jo gan man, gan visiem albuma tapšanā iesaistītajiem tas ļoti
patika, taču nekad tā īsti nezini, kā
to uztvers kritiķi un klausītāji. Gandarījums ir liels, un ar nepacietību
gaidām uzvarētāju paziņošanu,» tā
J.Driksna.
«Zelta mikrofona» statuetes par
labākajiem mūzikas albumiem, dziesmām, klipiem, koncertierakstiem
Dailes teātrī pasniegs 28. februārī.
Jāpiebilst, ka «MyRadiantYOU»
jau trešo gadu piedalās Eirovīzijas
dziesmu atlases konkursā, šogad – ar
paša Jaņa sarakstīto jaunāko dziesmu «All I Know».

J.Driksna stāsta, ka dziesma klausītājus iepazīstina ar jaunu grupas
skanējumu, kas pieskaras tādiem
jau klasiskiem stiliem kā folks un
gospelis, apvienojot tos mūsdienīgākā indie/pop skanējumā. «Dziesmas
vēstījums ir par došanos savas laimes meklējumos, atstājot aiz sevis
tuvo, zināmo un mīļo, lai saprastu,
ka patiesā laime un piepildījums ir
atgriešanās mājās. Ar mājām šeit
nav domātas fiziskās mājas, bet gan
atgriešanās pie sava iekšējā miera un
māju sajūtas. Dziesmas galvenā tēma
ir apziņa, ka katrā no mūsu dzīvēm ir
jēga un mēs uz zemes esam ar mērķi
un nodomu,» tā mūziķis. Drīzumā
grupa sāks darbu pie šīs dziesmas
videoklipa filmēšanas.
Mūsu novada grupa startēja otrajā
«Supernova» atlases raidījumā LTV
1 tiešraidē 12. februārī un kļuva par
šīs atlases kārtas līderiem, izcīnot
iespēju piedalīties pusfinālā, kas
notika aizvadītajā svētdienā. Tajā
«MyRadiantYOU» saņēma biļeti uz
finālu – tas notiks 26. februārī LTV 1
tiešraidē pulksten 21.25.

Sportisti tiekas Līvbērzē

Aizvadītas tradicionālās
Ziemas sporta spēles, kas
pulcēja ap 350 Jelgavas novada sportiskāko iedzīvotāju no visiem 13 pagastiem.
Noskaidroti veiksmīgākie
14 dažādās disciplīnās, kā
arī sumināti pērnā gada
aktīvākie sportisti pagastos
un nosaukti 2016. gada Jelgavas novada čempionātu
uzvarētāji kopvērtējumā.
Jelgavas novada Sporta centra pārstāve Gerda Sirmā atzīst, ka Ziemas
sporta spēles šogad pulcēja vairāk dalībnieku nekā pērn. Viskuplāk pārstāvēti,
protams, bija mājinieki – Līvbērze, taču
daudz neatpalika arī vienmēr sportiskā
Sesava. Dalībnieki šajā dienā sacentās
14 dažādās sporta disciplīnās – slēpošanā ar koka slēpēm, purva brišanā, basketbola metienos, dambretē, autoringā,
piramīdu celšanā, lēcienos ar aukliņu,
šautriņu mešanā, spēka divcīņā, mašīnas vilkšanā, tāllēkšanā no vietas, zolītē,
virves vilkšanā un pingponga stafetē –,
noskaidrojot labākos. Ar uzvarētāju
sarakstu katrā disciplīnā var iepazīties
Jelgavas novada mājaslapā www.jelgavasnovads.lv, sadaļā «Sports».
«Lai gan šīs ir Ziemas sporta spēles, laikapstākļus diemžēl nevaram
sarunāt. Ir ļoti žēl, ka nebija sniega un
nevarējām slēpot ārā, kā bija iecerēts.
Nācās iztikt ar stilizētām koka slēpēm,
slēpojot pa halli,» tā G.Sirmā. Viņa

FOTO: Sīva konkurence šogad bija virves vilkšanā – par medaļām cīnījās 11
komandas, tostarp no Jaunsvirlaukas
(attēlā). Stiprākie virves vilcēji gan dzīvo
Līvbērzē, kas izveidoja pat divas komandas, saņemot zelta un sudraba medaļu.
norāda, ka šogad dalībnieki ar lielu
aizrautību piedalījās virves vilkšanā:
«Lai gan sākumā cerējām vismaz uz
sešām komandām, rezultātā piedalījās
vienpadsmit. Mājinieki – Līvbērze – pat
pamanījās izveidot divas komandas,
ieņemot pirmo un otro vietu, bet trešajā
atstājot Glūdu.
Ziemas sporta spēles ir tā reize, kad
tiek nosaukti pērnā gada Jelgavas novada čempionātu kopvērtējuma uzvarētāji.
2016. gadā vislabāk veicies Platones
sportistiem, 2. vieta – Kalnciemam, 3.
vieta – Elejai, 4. vieta – Sesavai, 5. vieta – Līvbērzei, 6. vieta – Zaļeniekiem.
G.Sirmā piebilst, ka 2017. gads Jelgavas
novada čempionātos nācis ar pārmaiņām, proti, tiek mainīta vērtēšanas
sistēma. «Sarunās ar sporta cilvēkiem
nonācām pie secinājuma, ka šādu

Pagastu aktīvākie
sportisti 2016. gadā
Zaļeniekos – Ivars Vītols, Valgundē – Kārlis Andžāns, Vilcē – Laura
Čavare, Jaunsvirlaukā – Viktors
Folkmanis, Elejā – Baiba un Vitālijs Suti, Glūdā – Mārīte Pabērza,
Vircavā – Mārcis Švalkovskis,
Kalnciemā – Jevgenija Bogdanova,
Līvbērzē – Gatis Emulis, Lielplatonē – Sandra Pizāne, Svētē – Oskars
Buks, Platonē – Dagnija Krūzberga,
Sesavā – Agita Kalniņa.

kopvērtējumu pa pagastiem vairs neveidosim. Uzvarētāji tiks noteikti katrā
čempionātā, bet gada beigās padomāsim par speciālbalvām,» tā G.Sirmā.
Vakara noslēguma pasākumā paldies
teikts un apbalvoti arī pērnā gada aktīvākie sportisti visos pagastos.

