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Sāksies
pieteikšanās
Uzņēmēju
gada balvai
Jau sesto reizi Jelgavas
novada pašvaldība izsludina konkursu «Jelgavas
novada Uzņēmēju gada
balva 2017» – no 1. marta
līdz 9. aprīlim uzņēmumus konkursam var pieteikt desmit nominācijās.
Apbalvošana paredzēta
19. maijā – domes priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes
svinīgajā pieņemšanā par
godu Jelgavas novada
svētkiem.
Kandidātus Uzņēmēju gada balvas
saņemšanai Jelgavas novada uzņēmēji,
iedzīvotāji un pagastu pārvaldes var
izvirzīt laika posmā no 1. marta līdz
9. aprīlim nominācijās «Gada lauksaimnieks», «Gada ražotājs», «Videi
draudzīgs uzņēmums», «Gada debija»,
«Gada mājražotājs/amatnieks», «Gada
draudzīgākais darba devējs», «Gada
atraktīvākais uzņēmējs», «Gada pakalpojumu sniedzējs», «Gada ģimenes
uzņēmums» un «Gada partneris».
Pašvaldības Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja Dace Kaņepone norāda, ka konkursam var pieteikt Jelgavas
novadā esošas komercsabiedrības, to
filiāles un struktūrvienības, kuras veic
saimniecisko darbību Jelgavas novada
teritorijā, neatkarīgi no juridiskā statusa un darbības nozares, tāpat var tikt
pieteikti komersanti, lauksaimnieciskās
ražošanas un citu aroddarbību veicēji
– fiziskās personas, kas reģistrējušas
un veic saimniecisko darbību Jelgavas
novadā. Tiesa gan, iepriekšējo trīs gadu
attiecīgās nominācijas uzvarētājs nedrīkst piedalīties konkursā nominācijā,
kurā saņemts apbalvojums.
«Katru gadu, organizējot šo konkursu, pašvaldība ievēro, pamana,
novērtē arvien vairāk fantastisku
uzņēmumu, ar ko lepoties. Savukārt
uzņēmumiem tā ir brīnišķīga iespēja
tapt pamanītiem, vēl vairāk ieraudzītiem un novērtētiem no pircēju
puses. Pēc tam reklāma iet no mutes
mutē un uzņēmums var kāpināt savu
kapacitāti kaut vai pasūtījumiem,» tā
pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja
Līga Lonerte.
3.lpp.

Zaļeniekos būs Zemgales
mēroga Jaunsardzes centrs

Līdz ar jaunā gada sākumu Aizsardzības ministrijas
Jaunsardzes un informācijas
centrā veiktas strukturālas
izmaiņas un izveidota jauna
struktūrvienība – Jaunsardzes departamenta 4. novada nodaļa. Lemjot par centra faktisko atrašanās vietu
un balstoties uz līdzšinējo
veiksmīgo sadarbību starp
Jelgavas novada pašvaldību
un centru, Zemgales mēroga
Jaunsardzes centru nolemts
iekārtot Zaļeniekos.
Lai nodrošinātu Jaunsardzes departamenta 4. novada nodaļas darbu,
Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes
un informācijas centrs vērsās pie Jelgavas novada pašvaldības ar lūgumu

izvērtēt un rast iespēju atbalstīt centru ar telpu nodrošināšanu novadā.
Apsverot iespējas, kur labāk un ērtāk
Zemgales jaunsargu darbiniekiem
būtu sapulcēties un darboties, izlemts
telpas atvēlēt Zaļenieku komerciālajā
un amatniecības vidusskolā, un lēmumprojektu par telpu piešķiršanu
šim mērķim janvāra domes sēdē atbalstīja deputāti, informē pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Dace Kaņepone, akcentējot, ka kopumā centram atvēlētas telpas ar kopējo
platību 285 kvadrātmetri.
Zaļeniekos ērti nokļūt jaunsargiem
no visas Zemgales, turklāt skolā ir vairākas atbilstošas telpas gan jaunsargu
administratīvajam personālam, gan
jaunsargu apmācību nodrošināšanai,
gan arī materiāli tehnisko līdzekļu uzglabāšanai. Paredzēts, ka nākotnē telpās

varētu organizēt arī jaunsargu instruktoru kvalifikācijas kursus un rīkot dažādus
Jaunsardzes pasākumus.
«Jaunsardzes un informācijas centram vairāku gadu garumā ir izveidojusies ļoti cieša sadarbība ar Jelgavas
novadu. Novada vadītājs Ziedonis Caune ir mērķtiecīgi attīstījis un atbalstījis
dažādu jaunatnes programmu attīstību
novada teritorijā, un Jaunsardze nav bijis izņēmums. Rezultātā Jelgavas novadā
ir vislielākais jaunsargu mācību vietu
skaits no visām Latvijas pašvaldībām,
un nevienam citam novadam nav tik liels
pašvaldības algoto instruktoru skaits,»
vērtē Jaunsardzes un informācijas centra direktors Druvis Kleins, akcentējot,
ka, lemjot par Jaunsardzes 4. novada
nodaļas administratīvo centru, vēlējušies sadarbību uz abpusēji izdevīgiem
nosacījumiem attīstīt ar pašvaldību, no

Pašvaldība sāk izsūtīt NĪN maksāšanas paziņojumus
Līdz februāra vidum visiem
nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem
tiks izsūtīti maksāšanas
paziņojumi par Jelgavas
novadā esošo nekustamo
īpašumu. 2017. gadam
aprēķinātā NĪN pirmais
maksājums jāveic līdz 31.
martam.
Jelgavas novada Finanšu nodaļas
vadītāja Sandra Kalvāne atgādina,
ka no 2016. gada nodokļa aprēķinam
tiek izmantota speciālā kadastrālā
vērtība lauksaimniecības zemēm,
kuru platība pārsniedz trīs hektārus,
kas katru gadu tiek palielināta par 10
procentiem, savukārt zemes noma
tiks aprēķināta tāpat kā līdz šim – no
kadastrālās vērtības.
Šobrīd pašvaldība turpina darbu pie
NĪN aprēķināšanas 2017. gadam un
maksājumu paziņojumu izsūtīšanas.
12 526 maksāšanas paziņojumi jau

nosūtīti adresātiem, tajā skaitā 2819
nosūtīti pa e-pastu. S.Kalvāne NĪN
maksātājus aicina pieteikties nodokļa
maksāšanas paziņojumus saņemt savā
e-pastā – to šajās dienās vēl var pagūt
izdarīt portālā www.epakalpojumi.
lv, sadaļā «Nekustamais īpašums»,
un aktuālais maksāšanas paziņojums
tiks nosūtīts uz norādīto e-pastu,
tāpat portālā www.epakalpojumi.lv
tiek nodrošināta iespēja pieteikties
saņemt arī atgādinājumu par NĪN
apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā
vai īsziņas (SMS) veidā uz mobilo
tālruni – atgādinājuma vēstule uz
norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas
dienas pirms maksāšanas termiņa,
bet SMS veidā – maksāšanas termiņa
samaksas dienā.
NĪN par zemi un mājokli aprēķina
uz gadu, un tas tiek sadalīts četros
maksājumos: 2017. gadā NĪN maksāšanas termiņi noteikti 31. marts, 15.
maijs, 15. augusts un 15. novembris.
Maksājumu var veikt gan pa daļām,

gan arī avansa veidā, līdz pirmajam
maksājuma termiņam – 31. martam
– samaksājot visu summu. Jāatgādina,
ka saskaņā ar likumu īpašnieku pienākums ir pašiem savlaicīgi interesēties
par NĪN nodokļa apmēru un to, vai
nodoklis ir nomaksāts pilnā apmērā.
NĪN maksājumi par 2016. gadu
izpildīti 92,1 procenta apmērā no
aprēķinātās summas, kas ir ļoti labs
rādītājs. Tāpat parādu atgūšanas process sadarbībā ar tiesu izpildītājiem
būtiski samazinājis parādu kopsummu – uz 2016. gada 31. decembri tā ir
347 958 eiro. 2016. gadā parādi atgūti
202 559 eiro apmērā, 2015. gadā – 137
801 eiro, 2014. gadā – 301 636 eiro,
informē S.Kalvāne.
Finanšu nodaļas vadītāja atgādina, ka drošākais veids nomaksāt
NĪN ir portālā www.epakalpojumi.lv
vai www.latvija.lv, kas ir pieejami arī
internetbankā, jo tur norādīti pašvaldību banku konti NĪN samaksai,
kā arī nodokļa maksātājam auto-

kuras līdz šim saņemts visnozīmīgākais
atbalsts gan reģionā, gan valstī kopumā.
D.Kaņepone norāda, ka pašvaldība Zemgales mēroga centra izveidi
Zaļeniekos atbalstījusi ar tālredzīgu
mērķi, jo nākotnē pagastā ieplānots
attīstīt un veidot arī kvalitatīvu bāzes
vietu un treniņvietu, kur jaunsargiem
apgūt prasmes šaušanā. Šīs ieceres
realizēšanai pērn vasarā domes deputāti
atbalstīja lēmumprojektu par nekustamā
īpašuma «Veckastaņi», uz kura atrodas
pašvaldībai piederoša izbijusi šautuve,
iegādāšanos. Zaļenieki būtu vieta, kur
novada jaunsargi pulcētos uz mācību
nometnēm. Šāda centralizācija palīdzētu
veidot vienotu kopējo izpratni par Jaun
sardzes kustību un pavērtu jauniešiem
lielākas izaugsmes iespējas.
JNZ

Nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumi

mātiski parādās visa nepieciešamā
informācija. Savukārt, maksājumu
veicot bankā vai internetbankā,
svarīgi ir pārliecināties par konta
atbilstību un to, vai pārskaitījums
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi
paziņojumu par NĪN nomaksu
(maksājuma mērķī precīzi jānorāda
nodokļa maksātāja personīgā konta
numurs par zemi un ēkām, īpašuma
adrese vai kadastra numurs, par
kuru veikts maksājums).
«Šī gada janvārī nodokļu maksātāju
ērtībām papildus atvērts jauns norēķinu konts NĪN maksājumu veikšanai
AS «Citadele banka»,» tā S.Kalvāne,
uzsverot, ka iedzīvotāji aicināti būt
ļoti uzmanīgi un maksājumus veikt
tikai uz tiem kontiem, kas norādīti
maksāšanas paziņojumā vai rēķinā,
piemēram, maksājumus par zemes
nomu nepārskaitīt uz pašvaldības
kontu, kas paredzēts NĪN samaksai.
JNZ

• AS «Swedbank» –
LV78HABA0551040993529
• AS «SEB banka» –
LV10UNLA0050023690302
• AS «DNB banka» –
LV97RIKO0002013232486
• AS «Citadele banka» –
LV86PARX0012605360002

Zemes noma
un citi maksājumi

• AS «Swedbank» –
LV07HABA0551025900443
• AS «SEB banka» –
LV81UNLA0050023690285
• AS «DNB banka» –
LV15RIKO0002930225014

Ziedojumi

• AS «Swedbank» –
LV27HABA0551026845154

Drošības nauda izsolēs

• AS «Swedbank» –
LV26HABA0551030341246
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Sveicam
Jelgavas novada
iedzīvotājus dzīves
nozīmīgajās jubilejās!
Februārī – 70 gadi

Vainauska Zuzana, Glūdas pag.
Arseņenko Svetlana,
Jaunsvirlaukas pag.
Blūzma Antons, Kalnciema pag.
Iesalniece Velga, Kalnciema pag.
Jefimova Maija, Kalnciema pag.
Pitka Dzintra, Līvbērzes pag.
Krauze Raimonds, Platones pag.
Grāvels Juris, Sesavas pag.
Launags Gunārs, Sesavas pag.
Sloceniece Baiba, Svētes pag.
Vēja Zaiga, Svētes pag.
Čakša Nadežda, Valgundes pag.
Kristiņa Janīna, Valgundes pag.

Februārī – 75 gadi

Bolmanis Teodors, Elejas pag.
Eliņa Skaidrīte, Elejas pag.
Napiļņikova Rita, Elejas pag.
Beikule Zinaida, Glūdas pag.
Jurgena Jevgenija,
Jaunsvirlaukas pag.
Mežotne Valda,
Jaunsvirlaukas pag.
Morozova Valentīna,
Jaunsvirlaukas pag.
Skuja Modra, Jaunsvirlaukas pag.
Šķirpa Tamāra, Jaunsvirlaukas pag.
Vēveris Kārlis, Jaunsvirlaukas pag.
Vītola Vanda, Jaunsvirlaukas pag.
Aņisimova Ļubova, Kalnciema pag.
Nazarišins Vasilijs, Kalnciema pag.
Grinevica Zaiga, Lielplatones pag.
Kroļiks Georgijs, Lielplatones pag.
Rutkovska Rita, Lielplatones pag.
Artemjeva Ņina, Līvbērzes pag.
Kondoviča Marta Ārija, Sesavas pag.
Vesers Jāzeps, Sesavas pag.
Turks Alvis, Svētes pag.
Dulberga Lida, Valgundes pag.
Ivanova Faina, Valgundes pag.
Pance Biruta, Valgundes pag.
Sofeičenko Valentīna, Valgundes pag.
Fadejeva Valentīna, Vilces pag.
Egle Edgars, Vircavas pag.
Pafrāte Maija, Vircavas pag.
Pole Sarmīte, Vircavas pag.
Zāģere Sofija, Vircavas pag.
Baranovska Skaidrīte,
Zaļenieku pag.
Buka Ligita, Zaļenieku pag.

Februārī – 80 gadi

Zeļenkova Anna, Elejas pag.
Zeļenkeviča Ņina,
Jaunsvirlaukas pag.
Kaļiņina Ņina, Kalnciema pag.
Kroģere Rūta, Platones pag.
Kugelberga Aina, Platones pag.
Rozners Vilnis, Svētes pag.
Ektermane Gita, Valgundes pag.
Semjonovs Aleksejs, Valgundes pag.
Babre Katrīna Aldona, Vilces pag.
Meņģelis Pauls, Zaļenieku pag.
Zvejniece Gunāra Skaidrīte,
Zaļenieku pag.

Februārī – 85 gadi

Gūtmane Agrīna Austra, Elejas pag.
Vītols Alfreds, Jaunsvirlaukas pag.
Rudeņa Ludmila, Līvbērzes pag.
Celma Ilga, Valgundes pag.
Sniķere Rita, Valgundes pag.
Matušēvica Skaidrīte, Vircavas pag.

Februārī – 90 gadi

Jefremova Gaļina, Kalnciema pag.
Rudzīte Stasja, Sesavas pag.

Februārī – 96 gadi
Stepiņš Jāzeps, Kalnciema pag.

Februārī – 97 gadi

Šņukute Vera, Glūdas pag.
Rūsa Helēna, Jaunsvirlaukas pag.
Mizere Vera, Zaļenieku pag.

Februārī – 99 gadi

Kreicberga Mirdza, Kalnciema pag.
Dati apkopoti uz 30.01.2017.

AKTUĀLI
Izsludina iedzīvotāju projektu konkursu
Jelgavas novada dome apstiprinājusi un izsludina pašvaldības finansēto projektu
konkursu «Mēs savai videi
– 2017» ar kopējo finansējumu 13 000 eiro. Realizējot
projektus, konkursa mērķis
ir sniegt pozitīvu ieguldījumu
apkārtējās vides uzlabošanā
un teritorijas sakopšanā, tā
veicinot iedzīvotāju aktivitāti
un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu un attīstot sadarbību
starp vietējo sabiedrību,
pašvaldību un uzņēmējiem.
Projekta īstenošanai jānotiek novada
teritorijā un ieguvējiem no projekta
rezultātiem jābūt novada iedzīvotājiem.
Aizpildītas projekta pieteikuma veidlapas var iesniegt nevalstiskās organizācijas
un nereģistrētas iedzīvotāju grupas.
Projektu piemēri, kam iespējama finansējuma piesaiste: bērnu rotaļu un/
vai aktivitāšu laukuma ierīkošana/labie-

kārtošana; daudzdzīvokļu ēkas apzaļumošana vai apkārtnes labiekārtošana;
dabas, atpūtas vai sporta takas izveide;
daudzdzīvokļu ēkas koplietošanas telpu/
konstrukciju renovācija/labiekārtošana
u.tml. Saskaņā ar projekta nolikumu
maksimālā summa, ko piešķir pašvaldība
vienam projektam, ir 750 eiro.
Projekta pieteikums vienā eksemplārā
ar norādi «Projektu konkursam «Mēs
savai videi – 2017»» no 1. marta jāiesniedz personīgi pašvaldības Attīstības
nodaļā Lielajā ielā 5/7, 5. stāvā, Jelgavā,
vai jānosūta pa pastu uz adresi: Jelgavas
novada pašvaldība, Attīstības nodaļa,
Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001, līdz
31. martam (pasta zīmogs un datums).
Projekta pieteikums kopā ar drukāto
versiju jāiesniedz arī elektroniskā formātā (CD nesējs vai sūtot pa e-pastu
inese.skromane@jelgavasnovads.lv).
Ar konkursa nolikumu var iepazīties
pašvaldības mājaslapā vai sazinoties ar
Inesi Skromani pa tālruni 26547814
JNZ

Asenizācijas pakalpojumi – dārgāki
SIA «Jelgavas novada KU»
no šī gada būtiski paaugstinājusi maksu par asenizāciju.
Uzņēmumā skaidro, ka cenas kāpums
saistīts ar faktiskajām asenizācijas pakalpojuma sniegšanas izmaksām, vērā
ņemot vairākus faktorus, piemēram,
degvielas patēriņu asenizācijas transporta nokļūšanai līdz objektam, patēriņu
sūkšanas procesā, tālāk līdz notekūdeņu
pieņemšanas vietai un atpakaļ uz transporta glabāšanas vietu; ievērojamās
transporta ekspluatācijas izmaksas;
izmaksas, kas saistītas ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ārkārtas tīrīšanu, ņemot
vērā asenizācijas notekūdeņu sastāvu.
Izvērtējot minētās pakalpojuma no-

drošināšanas izmaksas, SIA «Jelgavas
novada KU» maksu par asenizāciju
noteikusi 70 eiro, ieskaitot PVN. Papildu
informācija pieejama uzņēmuma mājaslapā www.jnku.lv.
«Pieņemot lēmumu par asenizācijas
maksas paaugstināšanu, ņēmām vērā
faktu, ka šis pakalpojums nav regulējamo skaitā un «Jelgavas novada KU»
uz to nav monopola. Jelgavas novadā
asenizāciju piedāvā vairāki pakalpojuma
sniedzēji, un gadījumā, ja «Jelgavas novada KU» piedāvātā cena neapmierina,
aicinām pieteikt šo pakalpojumu pie
citiem asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem,» piebilst uzņēmuma vadītāja
Antra Alksne.
JNZ

PIEDALIES FOTOKONKURSĀ
«ELEJAS TĒJAS NAMIŅŠ STARP MUMS»
Līdz 20. aprīlim sūti savas oriģinālās
Elejas Tējas namiņa fotogrāfijas pa e-pastu:
annija.marecka@jelgavasnovads.lv
Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti
Jelgavas novada svētku laikā 20. maijā

Izbūvēs gājēju
celiņus un sakops
Elejas parka dīķi
Līdz gada beigām Sesavas
un Jaunsvirlaukas pagastā
tiks ierīkoti jauni gājēju un
velo celiņi, bet Elejas muižas parkā tiks attīrīts dīķis
un sakārtota tā apkārtne
– to paredz Lauku atbalsta
dienesta apstiprinātie Jelgavas novada pašvaldības
projekti.
Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par
trīs projektu pieteikumu apstiprināšanu. Projekti izstrādāti ar mērķi novadā
veikt infrastruktūras labiekārtošanas
darbus un teritorijas sakārtošanu.
«Ieguldot pašvaldības budžeta finanses 140 092 eiro apmērā un piesaistot
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) projekta līdzekļus
81 000 eiro, šogad Sesavas un Jaun
svirlaukas pagastā ierīkos gājēju un
velo celiņus, bet Elejas pagastā veiks
labiekārtošanu Elejas parkā, attīrot un
sakārtojot dīķi un tā apkārtni,» informē
pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone.
Viņa skaidro, ka projektu pieteikumi
pērnā gada oktobra sākumā tika iesniegti lauku partnerības «Lielupe» izsludinātajā atklātajā projektu konkursā
ELFLA programmā «Apdzīvoto vietu
publiskās infrastruktūras uzlabošana».
Visu trīs projektu īstenošanas laiks ir
viens gads no Lauku atbalsta dienesta
lēmuma par projektu apstiprināšanu
pieņemšanas, un tas nozīmē, ka pēc
būvprojekta izstrādes tiks izsludināti
iepirkumi par būvdarbu veikšanu un
cenu aptaujas par būvuzraudzības
veikšanu, lai plānotos darbus paveiktu
līdz 2017. gada nogalei.
Projekts «Gājēju-veloceliņa izbūve
Sesavas pagastā» nepieciešams ikdienā apmēram 300 Sesavas ciema
iedzīvotājiem. Jaunizbūvētos celiņus
plānots veidot stratēģiski svarīgākajos ciema punktos, lai iedzīvotāji
varētu droši un ērti nokļūt no dzīvesvietas uz pagasta pārvaldi, pastu,
skolu, veikalu, autobusu pieturu un
citām pagasta iedzīvotājiem nepieciešamām pakalpojuma sniegšanas
vietām. Kopējās projekta izmaksas
ir 130 000 eiro, tajā skaitā EL FLA līdzfinansējums ir 27 000 eiro,

bet pašvaldības līdzfinansējums –
103 000 eiro.
Apvienoto gājēju un velo celiņu šogad izbūvēs arī Jaunsvirlaukas pagasta
Staļģenes ciemā – 290 metrus garo un
2,5 metrus plato celiņu izbūvēs paralēli
valsts autoceļam P94 Jelgava–Staļģene–
Code. Kopējais projekta finansējums ir
44 000 eiro – ELFLA projekta summa
ir 27 000 eiro, savukārt pašvaldības
līdzfinansējums – 17 000 eiro.
Savukārt trešais projekts paredz veicināt Elejas muižas parka ilgtspēju un
palielināt tā pievilcību apmeklētājiem,
veicot dīķa atjaunošanas darbus. «Elejas
muižas parks veidots 19. gadsimta sākumā, kad parka dienvidrietumu stūrī tika
izveidots arī mākslīgs dīķis, kas ieskauj
nelielu pussalu. Gadu gaitā dīķa gultne
ir aizsērējusi, dīķa krasti – aizauguši, līdz
ar to ievērojami samazinājies dīķī esošais
ūdens daudzums, kas rada nelabvēlīgus
apstākļus dīķī dzīvojošajām zivīm, tāpat
ūdenszāļu aizaugums nav estētiski
pievilcīgs,» projekta aktualitāti ieskicē
D.Kaņepone, skaidrojot, ka, piesaistot
projekta līdzekļus, veiks dīķa susināšanu, gultnes attīrīšanu un krasta attīrīšanu
no krūmiem nevērtīgiem kokiem.
Plānots, ka, labiekārtojot un sakopjot
dīķi, Elejas parkā paplašināsies iespējas,
kur rīkot dažādus pasākumus – līdzās
ierastajiem Jelgavas novada svētkiem,
Bērnu svētkiem un Leģendu naktij
turpmāk ap dīķa teritoriju varētu organizēt arī veselīga dzīvesveida veicinošus
vai dabas mantojumu izzinošus pasākumus. Projekta kopējās izmaksas ir
47 092 eiro, tostarp 27 000 eiro ir ELFLA
līdzfinansējums, bet 20 092 eiro – Jelgavas novada pašvaldības finansējums.
Jāpiebilst, ka projekta pieteikumi
apstiprināti vietējās rīcības grupas biedrības «Lauku partnerība «Lielupe»»
sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014. – 2020. gadam izsludinātajā
konkursā. Projekti tiks īstenoti Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.
– 2020. gadam pasākumā «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju» ar ELFLA
un Jelgavas novada līdzfinansējumu.
Valsts un ES atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.
JNZ

Konkursa nolikumu meklē: www.jelgavasnovads.lv

Ziemassvētku laiks pagājis. Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru pagājušajā gadā apciemoja
daudz cilvēku, ar mīļiem vārdiem, priekšnesumiem un dāvanām iepriecinot iestādē dzīvojošos vientuļos seniorus.
Viss iestādes kolektīvs – iemītnieki un darbinieki – pateicas visiem cilvēkiem, uzņēmumiem un biedrībām, kas šajā
svētku laikā dāvāja mums svētku sajūtu.
«Laba sirds ir visa sākums; laba sirds ir visa beigums; vairāk cilvēks nespēj sasniegt.»
/Rainis/
Sakām paldies:
• Joahimam Zīgeristam par ziedojumiem visai iestādei, paciņām un īpaši par
siltām aitas vilnas vestēm un čībām Kalnciema un Jaunsvirlaukas cilvēkiem,
rotaļlietām bērniem;
• Marikai Galiņai par brīnišķīgo saksofona koncertu gada izskaņā Kalnciema
un Jaunsvirlaukas filiālēs.
Kalnciema filiāle pateicas:
• Kalnciema un Valgundes dienas centriem par jauko koncertu un adītajām
vilnas zeķītēm;
• SIA «Spectre Latvia» par krāsainajiem un mīkstajiem plediem un spilveniem;
• SIA «Spectre Latvia» pārstāvjiem – stepa dejotājiem – par atraktīvo priekšnesumu;
• Jelgavas cietuma pārstāvjiem par spēlēm un pašgatavotajām mīkstajām
rotaļlietām;
• Maritai Snipkei, Edijam Fuksim, Edvīnam Jansonam un Uldim Tomsonam
par brīnišķīgo muzikāli dzejisko priekšnesumu svētkos;
• Ilzei un Leldei Jansonēm par dziesmām svētku pasākumā;
• SIA «Orhideja» par svētku cienastu Vecgada pavadīšanas pasākumam;
• dienas centra «Vārpa» bērniem par skaistajām apsveikuma kartītēm senioriem.
Elejas filiāle pateicas:
• centra «SIROTA.LV» Latvijas brīvprātīgo komandai par koncerta «Ciemos pie
Disneja» un ledus šova izrādes «Aladins un uguns pavēlnieks» apmeklējumu;
• Ritai Timohinai par noorganizētu braucienu uz kino «Forum Cinema», lai

noskatītos animācijas filmu «Vaiana», un Ziemassvētku dāvanām bērniem;
• «Sport and Charity Latvia» biedrībai par gardajām «CIDO» suliņām;
• Bauskas motoklubam «Bucefals» par Ziemassvētku saldumiem;
• Rīgas Misiones baptistu draudzes un Jaunās evaņģēliskās baptistu draudzes mācītājam Pēterim Samoiličam par Ziemassvētku dāvanām bērniem un
konfekšu paciņām senioriem;
• Gardenes ciema Vasarsvētku draudzei par sagādātām dāvanām bērniem;
• Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles vikāram Jurijam Gorbačevskim
par Ziemassvētku pasākumu un dāvanām bērniem;
• Pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas Jelgavas draudzei un mācītājam
Normundam par skaistajiem mirkļiem Ziemassvētku laikā senioriem;
• Elejas vidusskolas skolēniem un skolotāju kolektīvam par Ziemassvētku
gardumiem senioriem;
• Sesavas pamatskolas skolēniem par sniegto koncertu un dāvaniņām Sesavas
pagasta senioriem;
• Elejas Vasarsvētku draudzei «Dzīves vārds» par sniegto koncertu un sarūpētām dāvanām senioriem.
Jaunsvirlaukas filiāle pateicas:
• Staļģenes vidusskolas bērniem, mūzikas skolotājam Normundam un direktoram Jānim Naglim par muzikālo priekšnesumu;
• bērnu deju kopai un bērnu korim no Sesavas pamatskolas par muzikālajiem
priekšnesumiem un dāvaniņām;
• Mārītei Silavai par sarūpētajām dāvanām;
• Staļģenes bērnudārzam par deju priekšnesumu, rotaļām un dziesmām;
• Staļģenes vidusskolas 3. klasei par dzejoļu lasījumiem.
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Amatu atstāj SARC vadītāja
Domes sēdē janvāra beigās apstiprināts Jelgavas
novada Sociālās aprūpes
un rehabilitācijas centra
(SARC) vadītājas Ineses
Kovaļevskas iesniegums
par viņas atbrīvošanu no
amata pēc pašas vēlēšanās. I.Kovaļevskas pēdējā
darba diena kā SARC vadītājai būs 16. februārī.
Par SARC vadītāju I.Kovaļevska
sāka strādāt 2011. gada nogalē,
kad ar mērķi nodrošināt vienotu
sociālās aprūpes un rehabilitācijas
pakalpojumu piedāvājumu visā
Jelgavas novadā novada dome lēma
par vienotu Jelgavas novada SARC
izveidi, apvienojot trīs līdz tam nesaistītas iestādes – Elejas Bērnu un
ģimeņu atbalsta centru, Kalnciema
Veselības un sociālās aprūpes centru un Jaunsvirlaukas Veselības un
sociālās aprūpes centru, informē
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja Dace Kaņepone.
Viņa papildina, ka šo gadu laikā
I.Kovaļevska vadījusi SARC filiāļu

remontdarbus projektu gaitā, tiecoties nodrošināt iestāžu iemītniekiem
pēc iespējas mājīgāku atmosfēru
institūciju telpās un apkārtējā vidē.
Iestāžu ikdienā ieviestas daudzas
tematiskas tradīcijas un pasākumi,
tajā skaitā iestāžu Atvērto durvju
dienas. Tāpat tieši I.Kovaļevskas
vadībā SARC Elejas filiāles jeb
bērnunama bērniem tika aizsākta
nodarbību prakse sadarbībā ar Jaunsardzi – šo fenomenu kā pozitīvu
praksi vērtējuši arī pārstāvji no Labklājības ministrijas un Tiesībsarga
biroja, atzīstot, ka bērnunama jauniešu iesaiste Jaunsardzē kā pozitīvs
pašapziņas motivēšanas pasākums
attīstāms arī citviet Latvijā.
Jāpiebilst, ka I.Kovaļevska savu
lēmumu atstāt SARC vadītājas amatu pamato ar brīvi izdarītu izvēli,
nekomentējot argumentus šādam
privātam lēmumam. I.Kovaļevskas
pēdējā darba diena būs 16. februārī.
SARC darba nodrošinājums līdz ar
to paliek Labklājības pārvaldes vadītājas Ilzes Brakmanes kompetencē.
JNZ

Sāksies pieteikšanās
Uzņēmēju gada balvai
1.lpp.
L.Lonerte uzsver: «Dažiem uzņēmumiem, piemēram, bizness vairāk
orientēts uz eksportu vai individuāliem pasūtījumiem, un pašvaldība,
pateicoties pieteikumiem un klientu
novērtējumam, vispār varbūt ierauga savā novadā tik brīnišķīgu
ražotāju vai amatnieku, savukārt
uzņēmējam tas ir vēl viens atbalsta
punkts tālākai izaugsmei. Tāpēc aicinu ikvienu novada iedzīvotāju atsaukties konkursam un pieteikt savu
favorītu – preces vai pakalpojuma
sniedzēju, kas izpelnījies simpātijas,
atzinību, ievērību, lai mēs varētu
novērtēt gan jaunuzņēmumus, gan
stabilos spēlētājus tirgū.»
Jāuzsver, ka saskaņā ar «Lursoft»
datiem Jelgavas novadā darbojas
vairāk nekā 2500 uzņēmumu.
Uzvarētājus vērtēs konkursa komisija piecu cilvēku sastāvā, kuru
vidū ir pārstāvji no Jelgavas Biznesa
inkubatora, attīstības finanšu institūcijas «Altum» un pašvaldības.
Uzvarētāji visās nominācijās tiks
godināti Jelgavas novada svētkos
domes priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes pieņemšanā 19. maijā, saņemot

Atzinības rakstu un naudas balvu
140 eiro.
Kandidatūras izvirzāmas, iesniedzot vienotu pieteikuma formu
pagastu pārvaldēs, Jelgavas novada
Attīstības nodaļā Lielajā ielā 5/7
vai Jelgavas novada pašvaldības
centrālās administrācijas ēkā Pasta
ielā 37, sekretariātā, kā arī aizpildot
pieteikuma formu elektroniskā
formā novada mājaslapā www.jelgavasnovads.lv, informē D.Kaņepone.
Ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv vai sazinoties ar
uzņēmējdarbības atbalsta projektu
vadītāju Sandu Lakutijevsku (e-pasts
sanda.lakutijevska@jelgavasnovads.lv,
tālrunis 63048487 vai 29558505).
Konkurss tiek organizēts, lai apzinātu un godinātu Jelgavas novada
uzņēmējus, kas ievēroti, pamanīti,
atzinīgi novērtēti klientu, pircēju vai
darbinieku vidū un kuri, godprātīgi
darbojoties savā nozarē, sekmējuši
uzņēmējdarbības vides attīstību
novadā.

Zīme «Latviskais mantojums»
izveidota pēc Latvijas lauku tūrisma asociācijas «Lauku ceļotājs»
iniciatīvas sadarbībā ar Kultūras
ministriju un Latvijas Pašvaldību
savienību. Tā kopš 2013. gada tiek
piešķirta lauku tūrisma uzņēmējiem,
lai godinātu un rādītu latviskās
kultūras un sadzīves mantojumu,
kas dzīvo mūsdienās. Pēc šīs zīmes
visā Latvijā var pazīt vietas, kur
saimnieki apmeklētājiem ir gatavi
rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem
ēdieniem, mācīt amatus un prasmes,
svinēt latviskos svētkus.
11. janvārī kultūras ministre Dace

«Neskatoties uz sarežģīto
tehnisko situāciju ielas malās, ir panākts izcils rezultāts – ielas apgaismojums
ir kvalitatīvs un visi, kas
pārvietojas pa Jelgavas ielu
diennakts tumšajā laikā,
var justies droši,» sakot
paldies par Kalnciemā paveikto, vēstulē pašvaldībai
raksta desmit Jelgavas ielas
iedzīvotāji. Taču apgaismojums izbūvēts ne tikai Jelgavas ielā Kalnciemā, bet arī
Vircavas pagasta Oglaines
ciemā.
Projekts «Jelgavas ielas apgaismojuma izbūve Kalnciemā» tika īstenots
ar mērķi palielināt Jelgavas novada
lauku iedzīvotāju drošību, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un
nodrošināt pakalpojumu pieejamību.
Kopumā Jelgavas ielā tika izbūvēts apgaismojums 1896 metru garumā, un šie

Melbārde, Latvijas Pašvaldību savienības vadītājs Andris Jaunsleinis
un «Lauku ceļotāja» prezidente
Asnāte Ziemele «Latviskā mantojuma» zīmi pasniedza arī Jelgavas
novada uzņēmumam SIA «Svētes
maize», atzīmējot, ka tā nopelnīta
par maizes daudzināšanu, jo «Svētes
maizē» ar malku kurināmā krāsnī
cep dabīgi raudzētu un ar rokām darinātu kviešu saldskābmaizi, rudzu
saldskābmaizi, pilngraudu rupjmaizi
un citus maizes veidus, cepumus un
konditorejas izstrādājumus. Tāpat
uzņēmumā interesentu grupas var
izzināt maizes ceļu no grauda līdz
gatavam kukulītim, turklāt izejvielas
maizei iegūst no bioloģiskām saimniecībām, kuru produkcija nesatur
ĢMO.
Jāpiebilst, ka kopumā zīmi «Latviskais mantojums» saņēmušas jau
gandrīz 100 saimniecības visā Latvijā – ar tām var iepazīties «Lauku
ceļotāja» mājaslapā www.celotajs.lv.
JNZ

darbi ikdienā ir būtiski vairāk nekā 200
iedzīvotājiem no Jelgavas ielas, Tīreļu,
Meldru, Krasta, Celtnieku, Strazdu
ielas, kā arī Liepu un Rožu ceļa iedzīvotājiem, kuri pārvietojas pa Jelgavas
ielu, lai sasniegtu sev nepieciešamos
pakalpojumus Kalnciema pagastā,
informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļā.
Novērtējot Kalnciemā paveikto,
desmit Jelgavas ielas iedzīvotāji Jelgavas
novada domes priekšsēdētājam Ziedonim Caunem un Kalnciema pagasta
pārvaldes vadītājam Dainim Keidānam
izteica pateicību, vēstulē norādot, ka šī
iela bez apgaismojuma bija daudzus
gadus, turklāt daļa ielas nekad pat nav
bijusi apgaismota. «Esam ļoti gandarīti
par Jelgavas novada pašvaldības paveikto,» raksta viņi.
Jāpiebilst, ka projekta «Jelgavas ielas
apgaismojuma izbūve Kalnciemā» (Nr.
16-06-AL03-A019.2201-000002) kopējās izmaksas ir 56 947,23 eiro, tostarp
27 000 eiro publiskais finansējums un

29 120,79 eiro pašvaldības finansējums.
Līdzīgi darbi, lai palielinātu Jelgavas
novada lauku iedzīvotāju drošību,
sakārtotu teritoriju un padarītu iespējamu pakalpojumu sniegšanas vietu
sasniedzamību, veikti arī Vircavas pagasta Oglainē, kur 520 metru garumā
izbūvēts apgaismojums Vārnu ielā. Šie
darbi ikdienā aktuāli apmēram 265
vietējiem iedzīvotājiem, kas pārvietojas
pa Oglaines ciemu, tostarp 55 bērniem,
kuri dodas uz skolu. Šobrīd iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja pārvietoties
pa apgaismotu ceļa malu, nevis tumšu
un neapgaismotu ceļu, kas ir bīstami
dzīvībai.
Projekta «Apgaismojuma izbūve Vircavas pagasta Oglaines ciemā» (Nr.1606-AL03-A019.2201-000005) kopējās
izmaksas ir 15 747,74 eiro – publiskais
finansējums ir 12 904,53 eiro apmērā,
bet pašvaldības finansējums – 2843,21
eiro apmērā
JNZ

Piecos pagastos būs āra trenažieri

Veicinot iedzīvotājiem
pieejamu vidi sporta
aktivitātēm, Kalnciema,
Lielplatones, Sesavas,
Jaunsvirlaukas un LīvbērJNZ
zes pagastā šogad tiks
uzstādīti kopumā 29 brīvdabas āra trenažieri.

«Svētes maizei» –
kultūras zīme
«Latviskais mantojums»
19 lauku tūrisma uzņēmējiem, kuri ar savu darbu
saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu,
janvārī pasniegta kultūras
zīme «Latviskais mantojums». To saņēma arī Jāņa
Dāvida vadītā maiznīca
«Svētes maize» par maizes daudzināšanu.

Kalnciemā un Oglainē –
jauns apgaismojums

Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta
lēmumu par projektu pieteikumu
apstiprināšanu, kas paredz novadā
labiekārtot aktīvās atpūtas zonas,
uzstādot 29 brīvdabas āra trenažierus piecos novada pagastos. Projektu īstenošana nodrošinās novada
iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika
pavadīšanas iespēju pieejamību un
piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai ārpus telpām, informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste Enija Kreicberga-Kapša.
Āra trenažierus uzstādīs Kalnciema, Lielplatones, Sesavas, Jaun
svirlaukas un Līvbērzes pagastā,
ieguldot pašvaldības budžeta finanses 3235 eiro apmērā un piesaistot
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) projekta
līdzekļus 29 123 eiro apmērā.
Pa trim trenažieriem uzstādīs
Lielplatones pagastā pie dienas centra «Birztaliņas» un Sesavas pagasta
Bērvircavas parkā, pa pieciem –
Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē un
Kalnciema pagasta Kalnciemkrastā.
«Aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana un brīvdabas āra trenažieru
uzstādīšana paredzēta arī Līvbērzes
pagastā, kopumā iedzīvotājiem

nodrošinot 13 dažādus trenažierus
trijās pagasta vietās – Līvbērzē
laukumā pie skolas, Līvbērzē pie
doktorāta un Vārpas ciemā pie
dienas centra «Vārpa»,» stāsta
E.Kreicberga-Kapša, piebilstot, ka
pagastos uzstādītais aprīkojums būs
brīvi pieejams un to varēs izmantot
ikviens, kas vēlas nodarboties ar
sportiskām aktivitātēm un ir veselīga dzīvesveida piekritējs.
Trenažierus plānots piemērot
dažāda vecuma grupām – ne tikai
bērniem un jauniešiem, bet arī pieaugušajiem, tāpat iecerēts uzstādīt
atšķirīgus trenažierus, lai tie varētu
nodarbināt pēc iespējas dažādākas
muskuļu grupas. Būs, piemēram,
kombinētais brīvdabas trenažieris roku un krūšu muskulatūrai,
kombinētais trenažieris gurniem,
velotrenažieris.
«Gatavojot projektu pieteikumus, radās pārliecība, ka iedzīvotājiem uzlabojumi būs noderīgi
un tiks pozitīvi novērtēti, tāpēc arī
turpinām iesākto,» norāda sociālo,
jaunatnes un nodarbinātības lietu
projektu vadītāja Inese Skromane,
piebilstot, ka, piemēram, iepriekš
vairāki āra trenažieri tika uzstādīti
Valgundes pagastā un tie Kalnciema
vidusskolas skolēniem veiksmīgi
kalpo ne tikai sporta stundās, bet
arī starpbrīžos. «Šoreiz, rakstot
projektu pieteikumus, sapratām,
ka aktīvās atpūtas zonas jātuvina
iedzīvotāju mājvietām, lai ar sportiskām aktivitātēm nodarbotos ne
vien bērni, bet arī viņu vecāki un
vecvecāki. Tās ir vietas, kas ir jau

«pieradinātas» un cilvēku apmeklētas.»
Projektu pieteikumi pērn septembrī tika iesniegti lauku partnerības «Lielupe» izsludinātajā atklātajā projektu konkursā
ELFLA Latvijas lauku attīstības
programmā «Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju». Abu
projektu īstenošanas laiks ir viens
gads no Lauku atbalsta dienesta
lēmuma pieņemšanas par projektu apstiprināšanu, un tas nozīmē,
ka jau šomēnes tiks izsludināti
iepirkumi par trenažieru iegādi un
uzstādīšanu līdz 2017. gada beigām.
Jāpiebilst, ka projekti «Aktīvās
atpūtas zonas labiekārtošana un
brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Līvbērzes
pagastā» un «Brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada
Kalnciema, Lielplatones, Sesavas
un Jaunsvirlaukas pagastos» tika
izstrādāti, vadoties pēc lauku partnerības «Lielupe» izstrādātas sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku
novadiem 2014. – 2020. gadam
noteiktajām lauku teritoriju attīstības prioritātēm, pasākumiem un
rīcībām, kā arī iedzīvotāju foruma
aptaujas rezultātiem par kopienu
attīstību un uzlabošanu un Jelgavas
novada attīstības programmas 2017.
– 2023. gadam izvirzītajiem mērķiem par iedzīvotāju līdzdalību vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanā.
JNZ
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BUDŽETS
LIELĀKIE DARBI
PAGASTOS ŠOGAD
GLŪDA

u Dorupes ciema ielu apgaismojuma izbūve, 780 m – 25 146 EUR
u Gājēju ietvju labiekārtošana
Nākotnes ciemā – 45 835 EUR
u Glūdas pagasta PII «Taurenītis» telpu remonti – 22 645 EUR
u «NUTRIFLOW» projektā tīrīs
Sodītes upi – 121 245 EUR
u Inventāra iegāde – 14 674 EUR
u Doktorāta telpu renovācija
Nākotnes ciemā – 50 000 EUR
u Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzlabošana Nākotnes ciemā
– 70 000 EUR

LIELPLATONE

u Līgo iela–Sili ceļa rekonstrukcija, 2390 m
u Lielplatones muižas kompleksa – muižas ēkas telpu, detaļu
restaurācija, vešūža restaurācija
u Lielplatones ciema novad
grāvju atjaunošana
u Lielplatones tautas namā plānots ierīkot pacēlāju cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām – 10 000 EUR

PLATONE

u Lielvircavas muižas atsevišķi atjaunošanas darbi (sienas, grīdas,
logu ailas, durvis) – 25 114 EUR
u Tehniskais projekts celiņa
izbūvei – 7000 EUR

VIRCAVA

u Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra «Kamenītes»
telpu vienkāršota atjaunošana
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Jelgavas novadā – 8130 EUR
u Skolas teritorijas labiekārtošanas darbi pie Vircavas vidusskolas
vēsturiskās ēkas, saimnieciskās
ēkas demontāža – 10 000 EUR.
u Plānots izbūvēt lietus ūdens
drenāžu ap skolas ēku, sakārtot
meliorācijas sistēmu skolas teritorijā, veikt laukumu bruģēšanu
un labiekārtošanu
u Tehniskā projekta izstrāde
meliorācijas sistēmas sakārtošanai ap skolas ēku – 15 000 EUR
u Telpu pielāgošanas remonti skolas ēkā saistībā ar klašu pārcelšanu
no pirmsskolas ēkas – 1300 EUR
u Platones ielas (400 m) un
Jelgavas ielas (600 m) apgaismojuma izbūve – 40 000 EUR
u Atpūtas vietas pils dārzā sakārtošana – 12 000 EUR

SVĒTE

u Aprīkojuma, cepļa iegāde keramikas darbnīcai (ar LAD finansējuma piesaisti) – 11 000 EUR
u Ūdens atdzelžošanas staciju izbūve Jēkabnieku ciemā – 20 000 EUR
u Svētes pamatskolas vecās ēkas
daļas pārbūve

SESAVA

u Gājēju-velo celiņa izbūve
u Bērvircavas ciema apgaismojuma izbūve, 1600 m – 33 800 EUR
u Gājēju celiņa un ielu apgaismojuma no P103 līdz Sesavas
ciemam izbūve
u Sesavas sporta halles monitorings – 1300 EUR

ZAĻENIEKI

u Tehniskā projekta izstrāde
Zaļenieku kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšanai
u Šautuves rekonstrukcija –
5000 EUR

JAUNSVIRLAUKA

u Lietus ūdens kolektora atjaunošana Kārniņu ciemā
u Apgaismojuma izbūve Rožu un
Meža ielā (1020 m), asfaltbetona
seguma izbūve – 60 000 EUR
u Gājēju un veloceliņa izbūve
no Staļģenes skolas līdz Lielupei
– 44 000 EUR
u Staļģenes ciema meliorācijas
sistēmu sakārtošana, rekonstrukcija, renovācija – 8000 EUR

2017. gada februāris

Apstiprina Jelgavas novada budžetu;
par 7 miljoniem eiro rekonstruēs novada ceļus
Jelgavas novada domes
sēdē 31. janvārī apstiprināts pašvaldības 2017.
gada budžets, kurā finanšu
līdzekļi sabalansēti piešķirti
gan ieguldījumiem infrastruktūrā, gan dažādu jomu
attīstības un atbalsta pasākumiem, gan ar vērā ņemamu investīciju piesaisti no ES
fondu līdzekļiem. Saskaņā
ar domes lēmumu Jelgavas
novada konsolidētā budžeta
ieņēmumu kopējais apjoms
2017. gadā prognozēts 26
625 430 eiro apmērā, bet
izdevumu kopējais apjoms –
36 084 314 eiro.
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
Ziedonis Caune pēc budžeta apstiprināšanas uzsver, ka dome ir pieņēmusi
samērīgu un saimnieciski pārdomātu
budžetu. «Pieņemtais budžets skar
daudzu ilgi gaidītu jautājumu risināšanu
– apgaismojumu pagastos, pašvaldības
ceļu rekonstrukciju, pašvaldības atbalstu
daudzbērnu ģimenēm. Tāpat ir aizsākums jauniem projektiem – plānotas
tehnisko projektu izstrādes, lai, sagaidot
projektu līdzekļu izsludināšanu, mēs
būtu gatavi pretendēt uz ES līdzekļu
piesaisti. Kā ik gadu, prioritārā secībā
plānojam īstenot novadā esošo iestāžu,
vēsturisko ēku atjaunošanu, teritoriju
labiekārtošanu pagastos, īpašumu apsaimniekošanu, neaizmirstot ieguldīt
arī cilvēkresursos – kolektīvos, bērnu
un jauniešu nodarbinātības projektos un
starptautiskas sadarbības veicināšanā.»
Vissvarīgākais un ilgāk gaidītais darbs,
kura realizācija sāksies jau šogad, ir
plaša novada ceļu rekonstrukcija. Šis ir
pirmais gads, kad novada pašvaldībai
bija iespēja piesaistīt projektu līdzekļus
ceļu sakārtošanai – līdz šim šāda iespēja
mūsu valstī bija pilsētu, bet ne lauku
ceļiem. «Zinot to, ka šādas programmas
tiks īstenotas, pašvaldība jau iepriekšējos
gados nopietni tam gatavojās – patiesībā
mēs esam vieni no pirmajiem, kuri iesniedza projektus, turklāt daļai no tiem
esam guvuši apstiprinājumu, lai darbi
varētu sākties jau šopavasar, tiklīdz to
ļaus laikapstākļi. Kopumā divās pro
grammās esam spējuši piesaistīt septiņus
miljonus eiro, kas līdz 2020. gadam
novada teritorijā mums ļaus sakārtot 17
ceļu posmus. Pašvaldība skaidri apzinās,
ka ceļu stāvoklis ir sāpīgs jautājums ne
tikai mūsu novadā, bet visā valstī. Mēs
ceram, ka tas būs labs sākums, kam noteikti nepieciešams turpinājums,» uzsver
domes priekšsēdētājs Z.Caune. Kaut arī
projektu atbalsta programmas ir devušas
iespēju pašvaldībām iegūt līdzekļus ceļu

CEĻU POSMI, KURUS PAREDZĒTS
REKONSTRUĒT JELGAVAS NOVADĀ,
piesaistot VARAM administrētos
projekta līdzekļus:

FOTO: «Šajā gadā novadā sāksies ilgi gaidīti un ļoti nozīmīgi darbi – divās programmās esam
spējuši piesaistīt septiņus miljonus eiro, kas mums ļaus līdz 2020. gadam novada teritorijā sakārtot 17 ceļu posmus,» uzsver Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.
rekonstrukcijai, tās vienlaikus ir noteikušas arī striktus kritērijus, kas paredz,
kādu ceļu rekonstrukcijai līdzekļi tiks
piešķirti. «Tā ir arī atbilde uz jautājumu,
vai pašvaldība brīvi varēja izraudzīties,
kurus ceļu labot, – diemžēl ne. Mums
bija jāievēro virkne nosacījumu. Kā jau
minēts, atbalsts ceļu rekonstrukcijai
paredzēts divās atbalsta programmās.
Pirmo no tām administrē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
– šajā programmā bija iespēja pieteikt
projektus to ceļu rekonstrukcijai, kas pēc
tam sekmētu uzņēmējdarbības attīstību
noteiktā vietā un radītu jaunas darba
vietas. Tātad mums bija jāapzina tie
ceļi, kas ved uz ražotnēm novadā, kuras
perspektīvā attīstītos, jo tas bija galvenais
nosacījums, lai projekts tiktu atbalstīts.
Savukārt otru programmu administrē
Lauku atbalsta dienests (LAD), un arī te
bija virkne nosacījumu, kas jāievēro, piemēram, iedzīvotāju skaits, kuri izmanto
ceļu; uzņēmumu, kuri ceļu izmanto
savas uzņēmējdarbības vajadzībām,
skaits; lauksaimniecības zemes, kuru
piekļūšanai nepieciešams ceļš, platība;
vai pie ceļa atrodas lauksaimniecības
produkcijas ražošanas un pārstrādes
objekti. Vēl viens no šīs programmas
nosacījumiem – nauda tiek piešķirta
tikai grants seguma ceļu atjaunošanai,
līdz ar to pašvaldībai bija jāsabalansē
mūsu novada vajadzības un projektu
pieteikumu prasības, kas nebūt nebija

viegls uzdevums. Taču rezultātā mums
izdevies panākt septiņu miljonu eiro piesaisti mūsu ceļiem,» skaidro Z.Caune.

IEŅĒMUMI

2017. gada Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos
lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 11 668 070 eiro jeb
45,4 procenti no visiem pamatbudžeta
kopējiem ieņēmumiem. Savukārt nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma
nodokļa šogad prognozēti 2 514 125
eiro apmērā, un tie ir 9,8 procenti no
pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. Dotācija no Pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda plānota 2 479 563
eiro apmērā, kas salīdzinājumā ar 2016.
gadu ir samazinājusies par 101 893 eiro.

IZGLĪTĪBA

Vislielākais izdevumu apjoms pamatbudžetā, kā ik gadu, paredzēts izglītības
nozarei, tai atvēlot 40,8 procentus no
plānotajiem kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem jeb 14 196 036 eiro. Valsts
budžeta mērķdotācijas, kas paredzētas
daļējai šo izdevumu segšanai – un
galvenokārt tās ir algas pedagogiem –
plānotas 5 979 447 eiro apmērā.
Salīdzinājumā ar pagājušo gadu
pedagogu darba algas fonda izmaksas
palielinājušās par 1 335 579 eiro, un tas
saistīts ar minimālās darba algas palielināšanu pedagogiem, kā arī atbalsta

personālam – logopēdiem, psihologiem,
sociālajiem pedagogiem un pulciņu
vadītājiem, tāpat proporcionāls darba
algas pieaugums ir arī pirmsskolas pedagogu palīgiem, jaunsargu instruktoriem
vispārizglītojošās skolās, kā arī jaunatnes
darba un mūžizglītības koordinatoriem
pagastos.
Domes priekšsēdētājs stāsta, ka šajā
mācību gadā pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs mācās 2613 skolēni, kas ir
par 181 vairāk nekā iepriekšējā mācību
gadā. Tik krass pieaugums ir saistīts
ar izglītojamo skaita palielināšanos –
gan par 114 audzēkņiem neklātienes
programmā, gan pamatizglītības pro
grammā Svētes pamatskolā, Kalnciema
vidusskolā, Šķibes pamatskolā.
Aprēķinot kompensāciju par braukšanas izdevumiem izglītības iestāžu
audzēkņiem, ir ņemts vērā fakts, ka
Līvbērzes vidusskola no septembra
īstenos tikai pamatizglītības programmu
un 9. klases absolventiem būs jābrauc
uz citām izglītības iestādēm Dobelē vai
Jelgavā, tādēļ palielinājušies arī pašvaldības izdevumi par braukšanas maksas
kompensēšanu savas pašvaldības izglītojamajiem – pieaugums ir 2400 eiro gadā.
Kārtējos izdevumos ir ieplānoti arī
izdevumi bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanai Jelgavas novada pašvaldības
izglītības iestāžu sākumskolas klašu
skolēniem gan no valsts, gan pašvaldības budžeta līdzekļiem. Piemēram, no
pašvaldības budžeta līdzekļiem gan piecgadīgajiem un sešgadīgajiem audzēkņiem, gan audžuģimeņu bērniem, gan
pagarinātās dienas grupu audzēkņiem
no 5. līdz 9. klasei maksājumi plānoti
148 757 eiro apmērā. Tāpat Z.Caune
uzsver, ka pašvaldība turpina maksāt arī
Jelgavas novada pašvaldības stipendijas
augstskolu studentiem, tam paredzot
16 500 eiro.
Kā jaunu pašvaldības iniciatīvu
Z.Caune uzsver to, ka vasaras nogalē
pašvaldība katras daudzbērnu ģimenes
katram bērnam izmaksās 50 eiro lielu
pabalstu mācību gada uzsākšanai. Lai
to nodrošinātu, pašvaldība budžetā
paredzējusi 37 500 eiro.
Izglītības nozares attīstībā pašvaldība
šogad paredz investēt 1 596 523 eiro. Kā
skaidro domes priekšsēdētājs, tie galvenokārt ir ES un pašvaldības budžeta
līdzekļi dažādu projektu realizācijai.
Piemēram, šajā gadā izglītības iestāžu
teritoriju labiekārtošanai, informācijas
tehnoloģiju iegādei Jelgavas novada
pašvaldības izglītības iestādēs un mācību procesa nodrošināšanai atvēlēti
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Valgundes pagasta Meža ielas pārbūve – 0,650 km;

4

Platones pagasta ceļa Lielvircavas kapi–Alksnāji–
Lietuvas šoseja pārbūve – 1,170 km;

5

Jaunsvirlaukas pagasta ceļa Līči–Pirtnieki–Vecsvirlaukas šoseja pārbūve – 0,110 km;

6

Vircavas pagasta ceļa MS–Dainas–JM pārbūve – 2 km;

7

Vilces pagasta ceļa Kalnrozes–Valdeikas pārbūve – 2 km;

8
9

CEĻU POSMI, KURUS PAREDZĒTS
REKONSTRUĒT JELGAVAS NOVADĀ,
piesaistot LAD administrētos
projekta līdzekļus:

1

Platones pagasta ceļa Zvaigznītes–Braču Brieži–Zaķi
pārbūve – no 1,65. km līdz 5,50. km;

2
3

Valgundes pagasta ceļa Mauriņu iela–Nr.16 pārbūve – 1,80 km;
Jaunsvirlaukas pagasta ceļa Jaunsvirlaukas šoseja–Balži pārbūve – 0,90 km;

4

Lielplatones pagasta ceļa Līgo iela–Sili–Nr.3 pārbūve – 2,39 km;

5

Zaļenieku pagasta ceļa Ķemeri–Zanderi Nr.11
pārbūve – 6 km;

6

Vilces pagasta ceļa Vilces dzirnavas–Augstkalnes
pagasts Nr.24/posms Grabišķi–Būdiņas pārbūve – no
3,2. km līdz 5,7. km;

Zaļenieku pagasta ceļa Ķemeri–Zanderi pārbūve –
no 5,54. km līdz 7,54. km;

7

Svētes pagasta ceļa Boļi–Mazslapatas Nr.21 pārbūve
– 2,22 km;

Kalnciema pagasta Lielupes ielas pārbūve – 120 m.

8

Vircavas pagasta ceļa MS–Dainas–JM Nr.61 pārbūve – no 2,68. km līdz 3,78. km.

Sesavas pagasta ceļa Saulstaru iela–Blūdži pārbūve
– 0,680 km;
Sesavas pagasta Buķu ielas pārbūve – 0,160 km;

1 278 397 eiro. Vēl šo projektu vidū ir
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbība izglītības sistēmas uzlabošanai
ar finansējumu 7772 eiro, praktisko
zināšanu pilnveidošana Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas
audzēkņiem un pedagogiem – 61 000
eiro; sākotnējās profesionālās izglītības
programmu īstenošana «Jauniešu garantijas» ietvaros ar finansējumu 100
892 eiro; izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības ieviešana skolās,
starptautisko izglītības projektu skolu
sadarbības partnerību nodrošināšana,
piesaistot 116 000 eiro.
Jāuzsver, ka pašvaldība arī šogad turpinās nodrošināt skolēnu nodarbinātību
vasarā. Nodarbinātība tiks veicināta arī
ar algotiem sabiedriskiem darbiem, un
kopā ar skolēnu nodarbinātību pašvaldībai tas izmaksās 91 865 eiro.

DROŠĪBA

Sabiedriskās kārtības un drošības
nodrošināšanai – Pašvaldības policijas
un Bāriņtiesas darbības izdevumiem –
2017. gada pamatbudžetā plānoti 533
513 eiro. Atalgojums un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
sabiedriskās kārtības un drošības dienestu uzturēšanai ir 431 364 eiro no
plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā
ar 2016. gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 27 933 eiro, kas
daļēji saistītas ar Pašvaldības policijas
amatpersonu uzturdevas kompensācijas
palielinājumu no 35 eiro līdz 55 eiro,
un, piemērojot kritēriju par darba stāža
palielinājumu, pieaudzis atalgojums
sešiem Bāriņtiesas darbiniekiem par
trim procentiem (vidēji par 35 eiro katram). Ugunsgrēku, avāriju un stihisku
nelaimju (plūdu seku) likvidācijai 2017.
gadā plānoti izdevumi 2016. gada līmenī
jeb 10 000 eiro.
Jāpiebilst, ka 2017. gadā pozīcijā
«Pamatkapitāla veidošana» ir samazinājums, jo 2016. gadā nomā esošie
transportlīdzekļi ir izpirkti.

ATPŪTA, SPORTS
UN KULTŪRA

Atpūtai, sportam un kultūrai 2017.
gadā plānoti 5 164 938 eiro jeb 14,8
procenti no pašvaldības pamatbudžeta
izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2016.
gadu darba algas fonda izmaksas
palielinājušās par 144 968 eiro, kas
saistītas ar minimālās algas, bibliotēkas
vadītāju, bibliotekāru un kultūras darba

vadītāju algu palielinājumu, kā arī ar
papildu divu treneru un fizioterapeita
amata vietu izveidi Sporta centrā. Šajā
gadā turpināsies lasītāju karšu ieviešana novada bibliotēkās, Lielplatones
tautas namā par 10 000 eiro plānots
ierīkot pacēlāju cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, septiņās kultūras iestādēs
plānots iegādāties digitālās klavieres,
sešās kultūras iestādēs – papildināt
pasākumu apskaņošanas un gaismošanas tehniku kopumā par 13 282 eiro.
Tāpat tiek turpināta kolektīvu tērpu un
to elementu iegāde par kopējo summu
35 667 eiro un vienotu mēģinājumu
tērpu iegāde tautas deju kolektīviem
par kopējo summu 9000 eiro.
Atbalsts biedrībām kultūras un sporta
jomā plānots 66 800 eiro apmērā, tajā
skaitā ir arī dotācijas biedrībām projektu
līdzfinansējumiem 25 000 eiro apmērā,
sporta jomā – 41 800 eiro apmērā,
atbalstot novada sportistu dalību valsts,
Eiropas un pasaules čempionātos.
Z.Caune uzsver, ka sporta un kultūras jomā ir piesaistīti arī ES līdzekļi
2 311 906 eiro apmērā. Piemēram,
īstenojot LAD projektus 67 359 eiro
apmērā, Valgundes sporta hallē plānots
izbūvēt sporta aprīkojuma un klinšu
kāpšanas sienu, Svētes keramikas darbnīcā iegādāt aprīkojumu, uzstādīt āra
trenažierus. Pakāpeniski veicot atjaunošanas darbus muižās, šogad noritēs
darbi Lielvircavas muižā, 11 941 eiro
tiks ieguldīti dažādiem uzlabojumiem
Vilces dabas takas labiekārtošanā, 47
092 eiro paredzēti Elejas muižas parka
dīķa atjaunošanai.
«Izvērtējot būtiskākās budžeta investīcijas novada teritorijas attīstībā, finansiāli paredzēti līdzekļi dažādu tehnisko
projektu izstrādei. Sāksim darbu pie
nākamajiem projektiem, kas reāli dzīvē
tiks īstenoti tuvākajā laikā. Tā tehniskie
projekti šogad tiks izstrādāti Līvbērzes
un Zaļenieku kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšanai, Elejas
pagasta Sporta halles būvniecībai, Lielvircavas muižas telpu remontam, Sporta
nama atjaunošanai Kalnciemā, Elejas
muižas parka teritorijas infrastruktūras
atjaunošanai, Vilces muižas kompleksa
kultūrvēstures vērtību saglabāšanai,»
uzsver domes priekšsēdētājs.

SOCIĀLĀ JOMA

Sociālajām vajadzībām no pašvaldības budžeta izdevumiem plānoti 2 761
464 eiro jeb 7,94 procenti no izdevumu

kopējā apjoma. Paredzēti atbalsta
pasākumi dzīves kvalitātes saglabāšanā
senioriem, realizēt iniciatīvas iedzīvotāju veselības veicināšanā un slimību
profilaksē, pārsvarā izmantojot Eiropas
struktūrfondu līdzekļus.
Deinstitucionalizācijas procesa ietvaros plānoti pasākumi kvalitatīvu
sociālo pakalpojumu attīstībai, ģimenei
pietuvinātas vides veidošanai bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem,
sniedzot iespēju ģimenēm izmantot
«Atelpas brīža» pakalpojumu. Tāpat
sociālajā budžetā ieplānotas izmaksas
sociālās mājas izveidei Kalnciema
pagastā, tehniskā projekta izstrādei
SARC ēkas renovācijai Lietuvas ielā 19,
Elejā. Palielināti arī izdevumi dzīvokļa
pabalstiem, izdevumiem par mājas
aprūpes pakalpojumu, tehnisko palīglīdzekļu aprīkojuma uzlabošanai. «Līdz
ar šo darbu īstenošanu pašvaldība
vēlas panākt, lai saviem iedzīvotājiem
ilgstošu sociālo aprūpi un arī rehabilitāciju pilngadīgām personām varētu
nodrošināt Jelgavas novada Sociālās
aprūpes un rehabilitācijas centrā,»
skaidro Z.Caune.

LIELĀKIE PROJEKTI

Līdzīgi kā pērn, pašvaldības izdevumu
pozīcijā ir mērķtiecīgi atvēlēti līdzekļi
degradēto teritoriju sakārtošanai. Šogad
tie ir 30 000 eiro, kas paredzēti bīstamu
ēku nojaukšanai un teritorijas sakopšanai gan Elejas pagastā, gan Kalnciemā,
gan Vircavā.
Tāpat pašvaldība šogad secīgi turpinās
meliorācijas darbus novadā. Vairāk nekā
217 175 eiro gan no budžeta līdzekļiem,
gan projektu finansēm šogad tiks ieguldīti meliorācijas sistēmu rekonstrukcijā:
budžeta līdzekļi 17 000 eiro apmērā plānoti, atjaunojot Lielupes aizsargdambja
caurtekas un izstrādājot projektu drenāžas sakārtošanai un stāvlaukuma izbūvei
Jaunsvirlaukas pagastā. Budžeta līdzekļi
61 989 eiro apmērā ir novirzīti meliorācijas sistēmu uzturēšanai – grāvju
apauguma un piesērējuma tīrīšanai, bet
«Nutriflow» projektā līdzekļi novirzīti
Sodītes meliorācijas divpakāpju grāvja
izbūvei Viesturciemā.
Savukārt pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopā 2017. gadā
plānoti 3 365 392 eiro jeb 9,7 procenti no
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.
Turklāt 289 728 eiro jeb trīs procenti no
kopējiem projektu izdevumiem ir ES

līdzekļi, izbūvējot gājēju un velo celiņus
Sesavā un Staļģenē, labiekārtojot gājēju
ietvi Nākotnes ciemā.

AUTOCEĻU FONDS

No Autoceļu fonda līdzekļiem pašvaldības ielu un autoceļu pārvaldīšanai
un uzturēšanai plānots novirzīt 629
458 eiro. Par 226 026 eiro tiks veikta
vairāku pašvaldības ielu apgaismojuma
un asfaltbetona seguma izbūve, kā arī izstrādāts tehniskais projekts gājēju celiņa
izbūvei Platonē. Apgaismojums plānots
Bauskas un Lietuvas ielā Elejas pagastā
(10 000 eiro), Dorupes ciema ielās Glūdas pagastā (25 146 eiro), Rožu un Meža
ielā Jaunsvirlaukas pagastā (60 000 eiro),
Bērvircavas ciema ielā Sesavas pagastā
(33 880 eiro), Platones un Jelgavas ielā
Vircavas pagastā (40 000 eiro).

DABAS RESURSU
NODOKLIS

Savukārt no saņemtā dabas resursu
nodokļa līdzekļiem, kas tiek ieskaitīti
speciālajā budžetā un veido 160 000
eiro jeb 16,8 procentus no visiem
speciālā budžeta ieņēmumiem, izdevumi tiek novirzīti vides aizsardzībai,
meliorācijas sistēmu uzturēšanai un
atkritumu apsaimniekošanai. Būtiski
uzsvērt, ka līdzekļi no dabas resursu
nodokļa ieņēmumiem pašvaldības budžetā pilnībā nebija izlietoti pagājušajā
gadā, līdz ar to šogad dažādu darbu
īstenošanai ir iespējams atvēlēt vairāk
līdzekļu, nekā plānots saņemt šogad.
23 246 eiro ir plānoti latvāņu apkarošanai novadā, lietus ūdens kolektora
atjaunošanai Jaunsvirlaukas pagasta
Kārniņu ciemā, pasākumiem saistībā
ar Āfrikas cūku mēri un citiem. Tāpat
no dabas resursu nodokļa līdzekļiem
plānots finansēt Līvbērzes dambja
atjaunošanu 172 200 eiro apmērā un
Kalnciema pagastā lietus ūdens un
drenāžas izbūvi Sporta pļavai 43 000
eiro apmērā. No saņemtā dabas resursu
nodokļa plānots piešķirt arī dotāciju
120 000 eiro apmērā SIA «Jelgavas novada KU» ūdenssaimniecības attīstībai
– ūdens atdzelžošanas staciju izbūvei
Valgundes pagasta Valgundes ciemā,
Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolā un Svētes pagasta Jēkabnieku
ciemā, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
uzlabošanai Glūdas pagasta Nākotnes
ciemā un tehniskā projekta izstrādei
kanalizācijas notekūdeņu novadīšanai
Dārza ielai Elejas pagastā.
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LIELĀKIE DARBI
PAGASTOS ŠOGAD
KALNCIEMS

u Sporta pļavas dīķa regulatora
izbūve un drenāžas izbūve –
43 000 EUR
u Meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi (Celtnieku iela) –
13 045 EUR
u Meliorācijas sistēmu attīstība
(plānots LAD līdzfinansējums) –
300 511 EUR
u Divu degradēto būvju nojaukšana: Lielupes 37 – 5000 EUR,
«Vecie cepļi» – 9000 EUR
u Tehniskā projekta izstrāde sporta nama atjaunošanai un sporta promenādei –
16 000 EUR
u Vidusskolas telpu renovācijas
un rekonstrukcijas sākšana
u Sociālās mājas projekta izstrāde
u Vides izziņas tūrisma takas
izveide Kalnciema pagastā –
39 795 EUR
u Pagasta pārvaldes lielās zāles
kosmētiskais remonts, rezerves
izejas kāpņu remonts – 2008
EUR
u Lielupes piestātnes sakopšana
(pie pārvaldes ēkas) – 2000 EUR
u Nelegālo izgāztuvju (atkritumu izmešanas vietas) likvidēšana pašvaldības īpašumā
(Celtnieku un Robežu ielas stūrī)
– 5500 EUR
u Teritorijas ielu apgaismojuma
kvēlspuldžu nomaiņa uz LED
apgaismojumu – 6000 EUR

ELEJA

u Elejas muižas parka dīķa atjaunošana – 47 092 EUR;
u Muižas parka infrastruktūras
atjaunošanas tehniskā projekta
izstrāde – 4400 EUR
u Elejas sporta halles būvniecības 1. kārta
u Tehniskā projekta izstrāde
kanalizācijas notekūdeņu novadīšanai Dārza ielai – 10 000 EUR
u Apgaismojuma izbūve Elejas
ielā (750 m) un Bauskas ielā
(800 m) – 10 000 EUR
u Degradētās būves nojaukšana
Parka ielā 16 – 4000 EUR
u SARC Elejas filiāles ēkas energoefektivitāte un rekonstrukcija
Lietuvas ielā 19a – 12 000 EUR

LĪVBĒRZE

u Tehniskā projekta izstrāde kultūras nama energoefektivitātes
paaugstināšanai – 24 920 EUR
u Aktivitāšu centrā «Līvbērze»
automātiskās ugunsdzēsības sistēmas uzstādīšana – 3600 EUR,
zibensaizsardzības sistēmas
uzstādīšana – 1800 EUR
u Līvbērzes dambja atjaunošana – 172 200 EUR
u Aktīvās atpūtas zonas lab
iekārtošana un brīvdabas
āra trenažieru uzstādīšana –
11 537 EUR

VALGUNDE

u Ūdens atdzelžošanas staciju
izbūve Valgundes ciemā – 1500
EUR, Kalnciema vidusskolai –
5000 EUR
u Aktivitāšu centrā «Tīreļi» pandusa izbūve – 2000 EUR
u Sporta aprīkojuma un klinšu
kāpšanas sienas izbūve Valgundes sporta hallē – 2500 EUR
u Veselības veicināšanas takas
izveide pie Kalnciema vidusskolas – 7938 EUR
u IKSC «Avoti» energoefektivitāte, katlumājas rekonstrukcija un
PII ēkas pieslēgšana katlumājai,
PII renovācija, pagasta ēkas
renovācija – 55 908 EUR

VILCE

u Tehniskā projekta izstrāde
Vilces muižas rekonstrukcijai
u Pasākumi Vilces dabas takas
atjaunošana – 11 941 EUR
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Tējas
namiņš –
vieta, kur
svinēt svētkus
«Rekonstruētais Elejas
Tējas namiņš ir romantiska, iedvesmojoša vieta,
kur iespējams rīkot visdažādākos pasākumus –
laulību ceremonijas, kāzu
pieturvietas, romantiskus
pasākumus, jubilejas, tematiskas pēcpusdienas un
citas aktivitātes ar iespēju
pasākuma laikā izbaudīt
tējas dzeršanas rituālu,»
stāsta Jelgavas novada pašvaldības Tūrisma
informācijas punkta Elejā
vadītāja Annija Marecka,
norādot, ka šo ideju cenšas popularizēt dažādos
veidos.
Ļoti būtisks solis Elejas Tējas
namiņa popularizēšanā bija piedalīšanās kāzu pakalpojumu izstādē
«Balticwedding expo Jelgava 2017»,
kas janvāra beigās notika Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā. «Kopumā pasākumā gāja
labi. Bija gan cilvēki, kas par Tējas
namiņu dzirdēja pirmo reizi, gan
tādi, kas zināja par namiņu, bet
nezināja par iespēju tur laulāties
vai rīkot kāzu pieturvietu, gan arī
tādi, kas bija informēti par mūsu
piedāvājumu. Galvenais mērķis
dalībai šajā un citās izstādēs ir šīs
vietas popularizēšana, kultūrvēstures objekta – Elejas Tējas namiņa
un parka – iekļaušana mūsdienīgā
apritē,» stāsta A.Marecka.
Tējas namiņš tiek popularizēts,
rīkojot tajā arī dažādus pasākumus.
Piemēram, 14. janvārī norisinājās
puzļu likšanas turnīrs, kas rīkots
sadarbībā ar Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas 12. klases skolniecēm
Katrīnu Tamisāri un Martu Dominieci. Viņām skolā bija jāraksta
projekts – jārīko pasākums un pēc
tam viss jāapraksta: pasākuma mērķis, programma, norise, iznākums,
izmaksas un tamlīdzīgi. «Viena no
meitenēm šāda veida pasākumu bija
rīkojusi ģimenes lokā, tā arī viņām
radās šī ideja, ar kuru vērsās pie manis,» norāda A.Marecka. Pasākuma
dalībniekiem bija arī iespēja izveidot
figūras no baloniem.
Jelgavas novada pašvaldības
Tūrisma informācijas punkta Elejā
vadītāja atklāj, ka šogad Tējas namiņā ieplānoti vairāki pasākumi:
kāzas, kāzu pieturvietas, svinības,
ekskursijas, kā arī dzejas un mūzikas
pēcpusdienas un skaists koncerts
augustā. Tējas namiņš būs pieejams
arī Jelgavas novada svētku dalībniekiem, jo svētku norises vieta
nemainīgi būs Elejas muižas parks.

Šobrīd Elejas Tējas
namiņš tiek
piedāvāts kā:
• tūrisma objekts,
• laulību ceremonijas vieta,
• kāzu pieturvieta,
• vieta, kur organizēt tematiskus pa
sākumus – koncertus, tējas degustācijas, dzejas vakarus, dzimšanas dienas
svinības, vecmeitu ballītes u.tml.

PAGASTU ZIŅAS

«Lafloru» gadā apmeklē
ap 1000 ekskursantu

NOVADĀ
Turpinās iedzīvotāju
sanāksmes

Šomēnes notiks divas iedzīvotāju sapulces pagastos, aicinot iedzīvotājus
pārrunāt aktualitātes, izteikt savus
ierosinājumus, uzdot jautājumus.
8. februārī pulksten 18 uz sanāksmi
Kalnciema pagasta Kalnciema kultūras namā aicināti Kalnciema pagasta
iedzīvotāji, savukārt 22. februārī
pulksten 18 – Sesavas pagasta iedzīvotāji Sesavas tautas namā.

JAUNSVIRLAUKĀ
Bibliotēkai
mainīts darba laiks

Kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmums «Laflora» ir ne tikai viens no
lielākajiem darba devējiem Jelgavas novadā,
bet allaž arī rūpējies, lai
sabiedrība tiktu izglītota par šo nozari. Tas ir
viens no iemesliem, kāpēc
jau vairākus gadus uzņēmums pie sevis aicina
ekskursantus.
«Ideja par ekskursijām, lai parādītu purvus un kūdras ieguves un
pārstrādes procesu, radās diezgan
dabiski, kad arvien vairāk ieinteresētu cilvēku vēlējās par to uzzināt.
«Laflora» vienmēr ir bijis atvērta
tipa uzņēmums, kura viena no
galvenajām sociālajām atbildībām
koncentrējas tieši uz izglītošanas
funkciju par nozari. Organizētas
ekskursijas piedāvājam jau dažus
gadus, taču gan pirms tam, gan jo

projām pie mums viesojas klienti un
ieinteresētās puses – tie ir vietējie un
ārvalstu klienti, kuri nodarbojas ar
dārzkopību, tāpat tie ir skolēni un
studenti, kuri savu nākotnes profesiju saista ar kūdras nozari,» stāsta
uzņēmuma pārstāve Sabīna Alta.
Viņa norāda, ka vidēji gada laikā
uzņēmumu apmeklē ap 1000 interesentu, sezonas laikā – no aprīļa līdz
septembrim – viesu ir vairāk, jo šajā
periodā iespējams apskatīt arī darbu
kūdras ieguves laukos. «Šis nosacītais tūrisms noteikti nav bizness, tā
ir izglītošana, sociālā funkcija un
publicitāte nozarei, uzņēmumam,
novadam un valstij,» uzsver uzņēmuma vadītājs Uldis Ameriks.
Ekskursija uz kūdras ieguves
uzņēmumu ir iekļauta arī oficiālajā
Jelgavas un apkaimes tūrisma piedāvājumā, ar ko ikvienu iepazīstina
Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs.
Ekskursijas laikā interesenti var
apmeklēt kādu no objektiem: Cenas

tīreļa purva taku (takas garums ir
3,5 kilometri, objektā ir divi skatu
torņi), kūdras ieguvi Drabiņu kūdras
purvā (objektā atrodas skatu tornis),
ražošanas cehu Kaigu kūdras purvā,
mākslinieka un kūdras meistara Edgara Amerika darbnīcu izstāžu zāli
Rīgā, Andrejsalā, gūstot priekšstatu
par alternatīvo un daudzpusīgo kūdras izmantošanu mākslā un dizainā.
Ekskursijas tiek piedāvātas grupām līdz 20 cilvēkiem trešdienās
no pulksten 10 līdz 18. Lai vienotos
par laiku, jāsazinās ar SIA «Laflora»
projektu vadītāju S.Altu (e-pasts
sabina.alta@laflora.lv, tālrunis
29182962.
Jāpiebilst, ka SIA «Laflora» ir
viens no lielākajiem kūdras ražotājiem Latvijā. Kaigu, Drabiņu un
Nīcgales kūdras purvos izstrādātā
kūdra tiek pārstrādāta, ražojot
kūdras produktus ar augstu pievienoto vērtību un kas izmantojami
dārzkopībā.

Pārbauda zināšanas ceļu satiksmes
noteikumos
1. februārī aizvadīts Ceļu
satiksmes drošības direkcijas rīkotā konkursa «Gribu būt mobils» Jelgavas
pusfināls. Tajā kopā ar vēl
deviņām komandām savus
spēkus pārbaudīja Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolas komanda «Foto
radari» – 7. klases puiši.
Klases audzinātāja Iveta Caune
stāsta, ka iemesli, kāpēc klase nolēmusi piedalīties šajā konkursā, ir
vairāki. «Vispirms jau pati esmu tāda,
kam patīk piedalīties dažādos konkursos. Otrs: tās ir jaunas zināšanas,
prasmes un iemaņas. Trešais: balvas,
ko konkursos var iegūt, ir viens no
veidiem, kā motivēt skolēnus apgūt
ko jaunu. Bet pats galvenais, protams, ir zināt drošas pārvietošanās
noteikumus. Daudziem klases zēniem
jau ir velosipēda vadītāja apliecība,
drīz viņi sāks domāt arī par mopēda
vadītāja tiesībām, tādējādi zināšanas,
kas iegūtas, gatavojoties konkursam
un piedaloties tajā, dzīvē viņiem noderēs,» uzsver skolotāja, piebilstot, ka
tā ir arī iespēja parādīt un popularizēt
savu skolu.
Viņa stāsta, ka klase konkursā bija
pārstāvēta ar divām komandām –
zēnu un meiteņu. Diemžēl meitenes
tālāk par otro kārtu netika, bet zēni
iekļuva pusfinālā. Pusfinālā dalībniekiem bija jāparāda padziļinātas
zināšanas ceļu satiksmes drošības
noteikumos, iesaistoties gan stafetē,
gan interaktīvos uzdevumos, gan citās
interesantās aktivitātēs. Tāpat veiksmīgam startam bija nepieciešams
gan saliedēts komandas gars, gan
spēja individuāli parādīt labu snie-

gumu. «Pārbaudījumos, kuros bija
jāpārzina ceļu satiksmes notiekumi
un jāatpazīst ceļa zīmes, mums gāja
labi. Konkursā, kurā bija jāizdomā
ceļa zīmju novitātes, mūsu komandas darbs – ceļa zīme, kas norāda uz
divām velobraucēju joslām: ātrākiem
un lēnākiem braucējiem, – izpelnījās
atzinīgus vārdus. Vienīgais, kur zaudējām punktus, bija velosipēda distancē. Komandas pārstāvim bija jāveic
distance ar velosipēdu, ievērojot ceļa
zīmes un ceļu satiksmes noteikumus.
Uzsākot braukšanu, mūsu pārstāvim
nokrita velosipēda aizmugurē piestiprinātais groziņš. Tas viņu mazliet
izsita no līdzsvara, un viņš brauciena
laikā aizmirsa pagriežoties parādīt
žestus ar rokām,» stāsta skolotāja.
Tomēr kopumā komanda – Endijs
Gribusts, Miks Fiļimonovs, Kristaps
Markots, Dāvids Locāns un Gvido
Šulcs – uzskata, ka uzzinājuši daudz
jauna, un turpmāk ar velosipēdu pa
ielām brauks drošāk un pareizāk.
Tāpat zēni ir gatavi nākamgad atkal
izmēģināt spēkus šajā konkursā.
Kalnciema vidusskolas komanda
Jelgavas pusfinālā izcīnīja 2. vietu,

tiekot pie velosipēda spidometriem.
Skolotāja I.Caune saka paldies gan
savai klasei, gan bērnu vecākiem par
atbalstu.
Jelgavas pusfinālā piedalījās desmit
labākās Jelgavas reģiona komandas
– pa divām komandām no Jelgavas, Bauskas un Bēnes, pa vienai
komandai no Ozolniekiem, Pūres,
Jaunpils, Kalnciema. Projekta «Gribu
būt mobils» vadītājs Jānis Kronītis
informē, ka Jelgavas pusfinālā uzvarēja Ozolnieku vidusskolas komanda,
iegūstot ceļazīmi uz konkursa finālu
un braucienu uz «AHHAA» zinātnes
centru. Pārējie finālisti tiks noskaidroti februāra beigās, kad noslēgsies
pusfināli arī citās pilsētās. Kopumā
septiņos pusfinālos sacenšas 70 komandas.
Šogad konkurss 6. – 8. klašu skolēniem «Gribu būt mobils» norisinās jau
desmito reizi, attīstot skolēnos ceļu satiksmes drošības izglītības prasmes un
gatavojot jauno satiksmes dalībnieku
paaudzi, kas apzinās savus pienākumus un tiesības uz ceļa. Jāpiebilst, ka
Kalnciema vidusskola arī citus gadus
ir startējusi šajā konkursā.

Jaunsvirlaukas pagasta Vecsvirlaukas bibliotēkai mainīts darba laiks.
No 2017. gada 17. janvāra bibliotēka ir atvērta otrdienās no pulksten
13 līdz 16 un ceturtdienās no pulksten 10 līdz 13. Šajās dienās lasītājus
apkalpos Staļģenes bibliotēkas bibliotekāres. Vecsvirlaukas bibliotēkas
lasītāji aicināti izmantot arī iespēju
iepriekš rezervēt grāmatas Jelgavas
reģiona bibliotēku kopkatalogā vai
sazinoties ar Staļģenes bibliotēku pa
tālruni 26608540 vai e-pastu liena.
bluma@jelgavasnovads.lv.

SVĒTĒ
Meklē darbiniekus

SIA «Svētes maize» aicina darbā
maiznieku(-ci) un konditoru(-i), liecina Nodarbinātības valsts aģentūras
informācija. Uzņēmums norādījis, ka
kandidātam nepieciešama pieredze
amatā un vēlama atbilstoša izglītība,
tiks novērtēta godprātīga attieksme
pret darbu, atbildības izjūta un precizitāte darbā. Piedāvātie bonusi: nav
nakts darba; izdevīga iepirkšanās
SIA «Svētes maize» iepirkšanās vietās; uz rezultātiem balstīta prēmiju
sistēma. Interesenti aicināti zvanīt
pa tālruni 29107696 vai rakstīt pa
e-pastu solvita@svetesmaize.lv.

GLŪDĀ
Atrasts noslīcis cilvēks

10. janvārī dīķī Glūdas pagasta Viesturciemā atrasts noslīcis vīrietis. Par
to, ka dīķī atrodas cilvēks un krastā
redzamas viņa mantas, iedzīvotāji
10. janvārī ap pulksten 14 informēja
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestu (VUGD). Dienesta pārstāve
Inta Šaboha informē, ka dīķī apmēram 20 metrus no krasta 1 – 1,5
centimetrus plānajā ledū jau pirms
kāda laika bija ielūzis zemledus
makšķernieks un iesalis ūdenī, kas
liek domāt, ka negadījums noticis
iepriekšējā vakarā vai agri no rīta.
Ugunsdzēsēji glābēji noslīkušo vīrieti izcēla un nodeva Valsts policijas
darbiniekiem. Policistiem izdevās
noskaidrot bojāgājušā personību –
tas ir kāds 1931. gadā dzimis vīrietis.
Policijas pārstāve Ieva Sietniece
skaidro, ka nozīmēta tiesu medicīniskā ekspertīze, lai noskaidrotu nāves
cēloni, kā arī uzsākts kriminālprocess
pēc Krimināllikuma 13. nodaļas par
noziedzīgu nodarījumu pret personas veselību.
VUGD atgādina, ka atrasties uz
ledus ir bīstami un tas apdraud cilvēka veselību un dzīvību, īpaši par
to jārunā ar bērniem un jauniešiem.
Ja cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties
jāzvana glābšanas dienestam pa
tālruni 112.

VILCĒ
Rīko atmiņu pēcpusdienu

25. janvāra pēcpusdienā Ziedkalnes bibliotēkā pulcējās Ziedkalnes
seniori uz atmiņu pēcpusdienu
«Reiz bija». Tika apskatīti albumi un
fotogrāfijas, seniori kavējās atmiņās
par agrākiem laikiem. «Tas bija pirmais Ziedkalnes senioru salidojums.
Visiem pasākums patika, un secinājums ir: šādas atmiņu pēcpusdienas
bibliotēkā būs arī turpmāk,» norāda
Ziedkalnes bibliotēkas vadītāja Velta
Vilciņa, piebilstot, ka pagaidām vēl
nav zināms, kad varētu notikt nākamais pasākums.

PAGASTU ZIŅAS
JAUNSVIRLAUKĀ
Izstāde rokdarbu cienītājiem

Līdz 24. februārim Jaunsvirlaukas pagasta Dzirnieku bibliotēkā apskatāma
Līvbērzes pagasta rokdarbnieces Ivandas
Anaškevičas krustdūriena tehnikā izšūtu
gleznu izstāde. Bibliotēkas vadītāja Rudīte Šturme norāda, ka bibliotēkas apmeklētājiem allaž cenšas piedāvāt iepazīties
ar ko jaunu, neredzētu. «Rokdarbnieci
I.Anaškeviču iepazinu caur portālu draugiem.lv, un, kā izrādījās, mums ir kopīgas
paziņas. Iespējams, tas pamudināja viņu
piekrist savus darbiņus parādīt plašākam
interesentu lokam – Dzirnieku bibliotēkas apmeklētājiem,» stāsta bibliotēkas
vadītāja. Izstādē ir apskatāmi 16 darbi
– krustdūriena tehnikā izšūtas glezniņas.
Izšūšana I.Anuškēvičai ir vaļasprieks, un
apskatāmie darbi pārsvarā tapuši kā
dāvanas īpašiem cilvēkiem. «Ivanda ir
profesionāla konditore, mīl dabu, ziedus,
dzīvniekus, viņai patīk fotografēt un
apmeklēt dažādus sabiedriskus pasākumus. Izstādes noslēgumā – februāra
beigās – bibliotēkā ir paredzēta arī tikšanās ar rokdarbnieci,» R.Šturme aicina
interesentus iepazīt klātienē darbu autori.

JELGAVAS NOVADĀ
Pasaki paldies
bibliotekāram!

Jau desmito reizi Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Atbalsta biedrība aicina
lasītājus pieteikt bibliotekārus balvai
«Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs».
Vēstules un stāstus par pagastu bibliotekāriem, kas ir pašaizliedzīgi, radoši,
aktīvi, entuziasma pilni savā darbā un
neaizstājami savā pagastā, var iesūtīt līdz
10. martam. Biedrības pārstāve Sanita
Kitajeva uzsver, ka konkurss «Pagasta
bibliotekārs – gaismas nesējs» ir īpaši
Latvijas mazo gaismas piļu darbiniekiem
veltīts pasākums, lai novērtētu viņu darbu
un veikumu savā pagastā un pievērstu
visas Latvijas uzmanību pozitīviem,
iedvesmojošiem notikumiem reģionos.
Vienlaikus tā ir lasītāju balva un atzinība
saviem bibliotekāriem.
Pieteikuma vēstules un fotogrāfijas jāsūta
pa e-pastu gaisma@gaisma.lv vai Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībai Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV-1048.
Katru gadu tiek apbalvoti četri bibliotekāri – viens no katra Latvijas reģiona: Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales.

LĪVBĒRZĒ
Seniori sanāk kopā

Janvāra nogalē Līvbērzes pagasta Vārpas
ciema aktivitāšu centrā «Līvbērze» notika
ikgadējais pasākums senioriem. Centra
vadītāja Smaida Vērza stāsta, ka ar
īpašu veltījuma koncertu un dāvaniņām
klātesošos priecēja Aizupes pamatskolas
kolektīvs. Biedrības «Jelgavas novada seniori» valdes priekšsēdētāja Inta Savicka
informēja par senioru aktualitātēm un
gaidāmajiem pasākumiem. Savukārt
par tālāko svētku noskaņu bija parūpējušies aktivitāšu centra bērni un grupas
«Tandēms trijatā» puiši Mārtiņš un Uģis.
«Priecājos, ka par sabiedrisko dzīvi sāk
interesēties aizvien vairāk apkaimes
iedzīvotāju. Šādiem pasākumiem patiesībā ir liela pievienotā vērtība. Kādam tā
ir iespēja iziet sabiedrībā, citam – iegūt
svarīgu un noderīgu informāciju, bet vēl
kādam – uzlabot savu emocionālo veselību. Paldies ikvienam, kurš piedalījās,
palīdzēja organizēt un vadīt. Paldies Jelgavas novada pašvaldībai par atbalstu,»
norāda S.Vērza.

2017. gada februāris

Bibliotēku
«Lai visi zina, kur
padara
īstās saimnieces dzīvo» pieejamāku

Sākot ar 2017. gadu, Vircavas bibliotēka pagasta
iedzīvotājiem piedāvā jaunu
pakalpojumu – reizi mēnesī organizē izbraukumus
uz Oglaines un Mazlauku
ciemu. «Šāda ideja radās
darba gaitā ar cerību palielināt lasītāju skaitu un pakalpojuma pieejamību pagasta
ciemu iedzīvotājiem, kas
nedzīvo Vircavas centrā,»
stāsta Vircavas bibliotēkas
vadītāja Vita Bērziņa.

Latvijas Televīzija sākusi
demonstrēt jaunāko – trešo –
raidījuma «Īstās latvju saimnieces» sezonu, kurā starp
septiņām dalībniecēm ir arī
Jelgavas novada Sesavas
pagasta «Blūdžu» saimniece
Ināra Mālkalne.
Ināra stāsta, ka raidījumam viņu pieteica kāda sieviete Signe no Rīgas, kura
bija aizbraukusi uz zemnieku saimniecību kā tūriste. «Patiesībā esmu viņai ļoti
pateicīga, jo pati nebūtu uzdrošinājusies
pieteikties,» saka saimniece, piebilstot:
pirms piekrist, viņa pakonsultējusies ar
ģimeni, vai atbalstīs šo avantūru. Un,
tikai saņēmusi no tuviniekiem pozitīvu
atbildi, Ināra arī TV raidījuma veidotājiem pateikusi «jā».
Ināra bija pirmā, kas uzņēma viešņas.
«Kad prasīju, kāpēc es esmu pirmā,
radošā grupa teica – tāpēc, ka esmu
visdrosmīgākā,» saka viņa, nosmejot,
ka laikam jau esot gan visskaļākā no
visām saimniecēm. Raidījums, kurā
Ināra uzņem pārējās saimnieces, TV
tika demonstrēts 1. februārī. Ināra pārējās saimnieces sagaidīja Elejas Tējas
namiņā ar karstvīnu, ceptu sieru un
svaigām avenēm. «Es gribēju parādīt,
kur dzīvoju, jo lepojos ar vietu, no kuras
esmu. Ļoti gribēju parādīt Tējas namiņu,
jo tas ir leišmales lepnums. Ja esi bijis
Jelgavas novadā, bet neesi paviesojies
Tējas namiņā, var teikt, ka te nemaz neesi
bijis,» uzskata saimniece. Ināra īstenojusi
arī savu bērnības sapni izvizināties ar
kamanām zirgu pajūgā – pateicoties
draugu atbalstam, viešņas uz mājām
nogādātas tieši tā.
Galdā «Blūdžu» saimniece cēla krēmzupu no pašu tomātu sulas, burkāniem,
ķirbjiem un kartupeļiem ar grauzdiņiem
un apceptu šķiņķi, gaļas medaljonus ar
marinētām bietēm, marinētiem kāļiem,
kartupeļiem un pildītiem šampinjoniem,
savukārt saldajā bija aveņu ķīselis ar biezpienu un putukrējumu. «Es gatavoju to,
kas garšo man pašai, un, protams, izmantoju mūsu pašu produktus,» norāda Ināra. Jāpiebilst, ka «Blūdžu» saimniecībā
top trīs desmiti dažādu sieru šķirņu, kā

Publicitātes foto
arī vasarās tiek audzētas avenes, tomāti
un gurķi, kas tiek konservēti.
Izklaide, protams, bija saistīta ar sieru
– saimnieces katra sev sēja siera rituli,
minēja mīklas un baudīja Ināras bērnu
sagatavoto dziesmu «Pie Dieviņa gari
galdi». Sakot paldies par ciemošanos,
Ināra viešņām dāvināja Sesavas zemnieku saimniecības «Smilgumi» saimnieces
Intas Bendrupas pītos groziņus, kam pie
roktura piestiprināts uzraksts «Mālkalnu
sēta» un kurā iekšā katras saimnieces
taisītais siera ritulis un maize. Par to, ka
bijusi pirmā, kas uzņēma saimnieces,
Ināra teic: no vienas puses, tas bijis grūti,
jo visas tomēr vēl svešas, bet, no otras
puses, ir labi, jo tas ir izdarīts un turpmāk
viņa varēs braukt ciemos pie citām saimniecēm un baudīt dzīvi bez stresa. Viņa
norāda, ka dalība raidījumā patiesībā
nav nemaz tik vienkārša, kā izskatās pa
televizoru, bet tas ir jauns izaicinājums,
kas padara stiprāku.
LTV komunikācijas speciāliste Agita
Pudule norāda, ka raidījums ir ne tikai
kulinārs un popularizē latviskās vērtības,
bet arī stāsta ļoti spilgtus un interesantus
stāstus par uzņēmīgām, neparastām un
ļoti latviskām sievietēm. Vēl raidījumā

piedalās Māra Zemdega no Siguldas
novada Allažiem, Rasma Balode no
Saldus novada Zvārdes, Valda Upeniece
no Saldus novada Nīgrandes, Silvija
Čurkste no Madonas novada Aronas
pagasta, Antra Gotlaufa no Madonas
novada Praulienas pagasta un Ilze Stabulniece no Krāslavas novada Kaplavas
pagasta. Šovu no 1. februāra trešdienās
pulksten 19.30 var vērot LTV1 ēterā un
www.replay.lv. Saskaņā ar raidījuma
noteikumiem šovā uzvarēs tā saimniece,
kura par savām viesībām būs ieguvusi
vislielāko punktu skaitu. «Visas atzīmes,
kas tiek ieliktas šova laikā, ir subjektīvas, tāpēc uzskatu, ka uzvara ir jau pati
piedalīšanās šajā raidījumā,» uzskata
I.Mālkalne.
Jāatgādina, ka raidījuma otrajā sezonā
piedalījās Jelgavas novada Vilces pagasta
saimniece Lolita Duge, kura zināma ar
savu piparmētru namiņu un dažādiem
piparmētru produktiem. I.Mālkalne
teic, ka dalība šajā raidījumā popularizē
gan Jelgavas novadu, gan mājražotājus
un pašu radīto. «Raidījumā gribēju
piedalīties arī tāpēc, lai visi zina, kur
tās riktīgās saimnieces dzīvo – Jelgavas
novadā!» tā Ināra.

Viņa stāsta – jau iepriekš pagastā
bija prakse, ka ģimenes ārste vienu
reizi mēnesī izbraukusi uz Oglaines un
Mazlauku ciemu. Tā kā pagasta pārvalde
viņai tur nodrošina telpas, kur pieņemt
pacientus, bibliotēkas vadītāja nolēmusi, ka arī varētu paeksperimentēt un
doties izbraukumos uz šiem punktiem.
Transportu nodrošina pagasta pārvalde.
«Agrāk, piemēram, arī Oglainē bija
bibliotēka, tāpēc iespējams, ka cilvēki
ciemos labprāt lasa, tikai nevar nokļūt
uz bibliotēku Vircavā,» spiež V.Bērziņa.
Dodoties izbraukumā, bibliotēkas
vadītāja līdz ved jaunākos izdevumus, kas
ir bibliotēkā, tostarp arī žurnālus un laikrakstus. Tā kā grāmatu lasīšanas termiņš
ir viens mēnesis, ciemu iedzīvotājiem nav
jāzvana uz bibliotēku un tas jāpagarina,
viņi grāmatas ērti var nodot nākamajā
izbraukumā. Ja kādam ir konkrētas
vēlmes, grāmatas un žurnālus iespējams
iepriekš pasūtīt pa tālruni 22307442.
Līdz šim bijis viens izbraukums – uz
Mazlaukiem. «Iedzīvotāju interese ir,
bet viņi vēl nav pietiekami informēti par
šo aktivitāti un tās sniegtajām iespējām.
Tāpēc pagaidām grūti spriest par izbraukumu lietderīgumu,» vērtē Vircavas
bibliotēkas vadītāja. Šobrīd ir sastādīts
izbraukumu plāns februārim un martam
un abos ciemos informācija ir izvietota.
Uz Oglaini bibliotēka dosies 7. martā,
uz Mazlaukiem – 16. februārī un 16.
martā. Ciemu iedzīvotājiem bibliotēkas
pakalpojumi pieejami no pulksten 10
līdz 12. Jāpiebilst, ka izbraukumu dienās
Vircavas bibliotēka uz dažām stundām
ir slēgta.

Nojauktā grausta vietā ierīko atpūtas zonu
Demontējot savulaik nepabeigto vidusskolas ēku
Glūdas pagasta Nākotnē,
pašvaldība ne tikai atbrīvojusies no grausta, bet arī
no būvmateriālu atliekām
radījusi jaunu atpūtas vietu
– Skolas kalniņu – un ar
sadrupināto materiālu izlīdzinājusi kopumā astoņus
grants un grunts pašvaldības ceļu posmus.
Astoņdesmito gadu nogalē kolhozā
«Nākotne» tika uzsākta vidusskolas
ēkas būvniecība, taču celtniecība tā arī
netika pabeigta un ēkas palika bez jumta seguma. Nepabeigtā vidusskolas ēka
nebija uzņēmējiem saistoša, un vairāk
nekā 25 gadu garumā dabas apstākļu
ietekmē kļuva par bīstamu objektu, kas
piesaistīja bērnu un pusaudžu uzmanību. Plānojot pašvaldības 2016. gada bu-

džetu, tika aktualizēta nepieciešamība
demontēt bīstamos graustus dažādās
Jelgavas novada teritorijās, tostarp arī
Glūdas pagastā.
«Lai sakārtotu demontētās ēkas
apkārtni, kurā jau gadu desmitiem
glabājās ar zāli un krūmiem apaugušas būvmateriālu atliekas, padarītu
to izmantojamu sporta aktivitātēm
ziemas periodā, tika uzbērts sešus
metrus augsts Skolas kalniņš, kas šobrīd
neapšaubāmi ir augstākā vieta Nākotnes ciemā. Kalna pamatā izmantotas
demontētās ēkas betona plāksnes, tām
pa virsu sabērti sasmalcināti būvgruži
un savesta pamatīga melnzemes kārta.
Esmu gandarīta, ka mums izdevies
realizēt šo ideju, jo tagad sniegotajās
dienās pēc skolas bērniem ir iespēja
azartiski nodarboties ar sportiskām
aktivitātēm. Jāteic, ka ilgi arī nebija
jādomā kalna nosaukums. Tā kā tas
tapis vietā, kur kādreiz bija plānota

skola, tad loģiski, ka to nosaucām par
Skolas kalnu,» stāsta Glūdas pagasta
pārvaldes vadītāja Silvija Zīberte,
piebilstot, ka nepabeigtās vidusskolas
ēkas demontāžas darbi tika uzsākti
pērn jūnijā un izmaksāja 48 300 eiro,
bet kopējās Skolas kalniņa izmaksas
ir 16 938 eiro.
Jāuzsver, ka sadrupinātais materiāls
tika izmantots ne tikai kalna izveidei – lielākā daļa materiāla jeb 5000
kubikmetri, saskaņojot ar Valsts vides
pārvaldi, izlīdzināts uz pašvaldības ce-

ļiem, kopumā uzlabojot astoņus grants
un grunts ceļu posmu segumus novada
teritorijā.
Kā uzsver pagasta pārvaldes vadītāja, kalna izveide ļāvusi sakārtot vecās
vidusskolas apkārtni, taču plānots, ka
vasarā teritorijas labiekārtošanas darbi
turpināsies – papildus tiks uzbērta
melnzeme un veikta apzaļumošana. Pagasta pārvalde iedzīvotājus lūdz izteikt
savus priekšlikumus Skolas kalniņa teritorijas labiekārtošanai, lai tur izveidotu
pievilcīgu sporta un atpūtas zonu.

Austra Rēvele, Līvbērze
(13.04.1930. – 11.01.2017.)
Aleksandrs Vagals, Kalnciems
(04.10.1941. – 13.01.2017.)
Modris Folkmanis, Kalnciems
(06.03.1931. – 13.01.2017.)
Edgars Zvejnieks, Vilce
(16.09.1948. – 14.01.2017.)
Fjodors Cigankovs, Glūda
(07.05.1930. – 15.01.2017.)
Dzidra Krieviņa, Jaunsvirlauka
(12.08.1931. – 17.01.2017.)
Marija Folomejeva, Valgunde
(07.07.1933. – 22.01.2017.)

Antons Gasparaitis,
Platone
(30.08.1937. – 23.01.2017.)
Tamāra Atkačova, Vircava
(25.05.1930. – 24.01.2017.)
Emīlija Strogonova, Vilce
(06.11.1939. – 02.01.2017.)
Gaļina Zīberka, Kalnciems
(15.11.1920. – 06.01.2017.)
Nadežda Jablonska,
Vircava
(01.10.1932. – 07.01.2017.)
Vitālijs Stepiņš, Glūda
(22.03.1940. – 11.01.2017.)

Rita Pole, Valgunde
(29.05.1953. – 16.01.2017.)
Ilmārs Podkalns,
Sesava
(15.07.1967. – 16.01.2017.)
Ņina Ivanova, Vircava
(10.12.1929. – 21.01.2017.)
Viktors Sazonovs, Eleja
(07.09.1966. – 21.01.2017.)
Genādijs Avdejevs,
Valgunde
(13.08.1968. – 22.01.2017.)
Ivars Āboltiņš, Līvbērze
(20.09.1961. – 24.01.2017.)

Ņina Tanaino, Kalnciems
(27.12.1927. – 25.01.2017.)
Dagmāra Krastiņa,
Zaļenieki
(15.09.1941. – 25.01.2017.)
Jānis Šmits, Svēte
(20.06.1948. – 26.01.2017.)
Nikolajs Mužics, Eleja
(22.02.1938. – 29.01.2017.)
Staņislavs Pāvils Jakutavičus,
Jaunsvirlauka
(19.09.1933. – 30.01.2017.)
Andris Audzēknis, Sesava
(11.09.1956. – 30.01.2017.)

Janvārī no mums aizgājuši...
Leongina Deveiķe, Valgunde
(11.06.1928. – 01.01.2017.)
Rita Maļavko, Jaunsvirlauka
(01.05.1938. – 01.01.2017.)
Aleksandrs Obuhovs, Kalnciems
(02.10.1943. – 02.01.2017.)
Mihails Vitovskis, Platone
(02.01.1948. – 02.01.2017.)
Tatjana Lapiņa, Glūda
(03.10.1930. – 06.01.2017.)
Paulis Laudonskis, Glūda
(08.11.1925. – 07.01.2017.)
Rita Labsvārde, Jaunsvirlauka
(24.01.1923. – 07.01.2017.)
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NOTIKUMI
Pasākumi

Elejas saieta namā

 10. februārī pulksten 19 – filma «Svingeri» (16+). Ieeja – € 2.

Sveic labākos sportā

Glūdā

 10., 14. un 17. februārī pulksten 14 – radošās nodarbības «Sienas
dekori no dzijas» (aktivitāšu centrā «Zemgale»).
 15. februārī pulksten 16 – rokdarbu nodarbības «Tamborēšanas pamati»
turpinājums. Lektore I.Cine (saieta namā).
 15. februārī pulksten 14 – tikšanās ar Dārzkopības institūta agronomu
un grāmatas «Augļkopība» līdzautoru Edgaru Rubauski. Stāstījums par
augļkoku audzēšanu, jaunākajām šķirnēm (Nākotnes bibliotēkā).
 21. februārī pulksten 10 – Jaunā Liepājas teātra izrāde «Nelle pelnrušķīte». Ieeja – € 2 (saieta namā).
 26. februārī pulksten 13 – koncerts «Masļeņica Nākotnē» ar rotaļām,
konkursiem un degustācijām (Nākotnes k/n).
 Līdz 28. februārim – izstādes: «Apceļojam Latviju – Mālpils un novads»;
«Aktrisei Elzai Radziņai – 100»; «Dzejniecei, dramaturģei Mārai Zālītei – 65»
(Bramberģes bibliotēkā).

Jaunsvirlaukā

 26. februārī pulksten 13 – slāvu kultūras biedrība «Svetoč» un tradīciju
ansamblis «Raduga» aicina piedalīties Masļeņicā. Rotaļas dziesmas, cienāšanās ar gardām pankūkām. Darbosies tirdziņš. Tirgotājiem iepriekš
pieteikties pa tālruni 26955286 (Jeļena). Līdzi jāņem pašceptas pankūkas
(«Jaunlīdumos»). Autobuss no Staļģenes pulksten 12. Maršruts: Staļģene–
Vecsvirlauka–Kārniņi–Mežciems–Blukas–Šalkas–Dzirnieki.
 Līdz 24. februārim – rokdarbnieces Ivandas Anaškevičas no Līvbērzes
krustdūrienu tehnikā šūtu gleznu izstāde (Dzirnieku bibliotēkā).
 Līdz 3. martam – Rundāles novada Baltās mājas gleznošanas studijas
dalībnieku izstāde. Ieeja – bez maksas (IKC «Līdumi»).

Kalnciemā

FOTO: Sportistu svētku reizē īpašu balvu saņēma regbija trenere Sandra Avota – Regbija
attīstības asociācijas vadītājs Aivars Pilenieks (no labās) viņai pasniedza balvu «2016. gada
cilvēks Latvijas regbijā». «Viņa pārsteigusi visus, apliecinot, ka ar savu darbu var panākt
rezultātu, pat nebūdama regbiste,» par S.Avotu saka regbija cilvēki.

Lielplatonē

Janvārī aizvadīts pasākums
«Sporta laureāts 2016».
Jelgavas novada domes
priekšsēdētājs Ziedonis
Caune un Jelgavas novada
Sporta centra (JNSC) vadītājs Vladislavs Beitāns sveica 89 mūsu novada sportistus, kuri pagājušajā gadā
uzrādījuši labus rezultātus
Latvijas, Baltijas, Eiropas un
pasaules čempionātos, un
viņu trenerus.

 10. februārī pulksten 19 – stand-up komēdijas izrāde latviešu valodā
komiķa Maksima Trivaškeviča sniegumā. Ieeja – € 2 (Kalnciema k/n).
 11. februārī pulksten 21 – «Gaidot Valentīndienu»: diskotēka jauniešiem
no 16 gadiem. Ieeja – € 3 (Kalnciema k/n).
 Līdz 15. februārim kultūras namā aicina pieteikties braucienam uz Daugavpils teātra viesizrādi Rīgā «Ekstrasensu cīņa» ar Jāni Jarānu titullomā.
Vietu skaits – ierobežots. Biļešu cena – € 20,50; pensionāriem – € 18,50.
 20. februārī pulksten 18 – «Sveču mēneša dvēseles siltuma brīdis»:
muzikāli literārais vakars ar Irēnu Ščeglovu (Kalnciema k/n).
 10. februāri pulksten 18 – pasākums «Es sirdī staroju...». Veldzēsimies
mīlas dzejas un mūzikas skaņās un pieredzējušu vedējpāru stāstījumā
(Lielplatones muižā).
 11. februārī no pulksten 21 līdz 2 – mīlētāju dienas balle «Kad sirdis tik
strauji pukst...» ar grupu «Ir labi!» (18+). Savlaicīga galdiņu rezervācija pa
tālruni 26827971. Ieeja – € 3 (Lielplatones t/n).
 24. februārī pulksten 17 – Lietuvas koncertkompānijas «Soliaris» cirka
programma «Pasakainā planēta». Ieeja – € 5 (Lielplatones t/n).
 Līdz 28. februārim – līgavu kāzu kleitu izstāde (Lielplatones muižā).

Līvbērzē

 11. februārī pulksten 21 – Valentīndienas balle «Sirds nemainās» ar
grupu «Mustangs». Ieeja – € 5. Vietu pie galdiņa pieteikt līdz 9. februārim
pa tālruni 26574144 vai 26574144 (Līvbērzes k/n).

Platonē

 Līdz 1. martam – TLMS «Staļģene» darbu izstāde (vadītāja Rita Sidraba)
un bijušās lielvircavnieces Ritas Indrikovas darināto cimdu un zeķu izstāde
(Lielvircavas k/n).
 8. februārī pulksten 17 – izzinoši radošā nodarbība sveču liešanā
«Svečojam februārī» (Lielvircavas k/n).
 10. februārī pulksten 12.45 – filma jaunatnei «Inteliģentie huligāni»
(Lielvircavas k/n).
 18. februārī pulksten 18 – filma «Svingeri» (16+). Ieeja – € 3 (Lielvircavas k/n).
 24. februārī pulksten 19 – jaukto vokālo ansambļu koncerts «Un tieši
tāpēc…». Piedalās ansambļi no Olaines, Suntažiem, Jelgavas novada.
Transports no Tūjām pulksten 18.30–Pēterlauki–Lielvircava (Lielvircavas
k/n).
 Līdz 13. februārim – «Sirds mana te paliks mūžam...»: literatūras izstāde, kas veltīta Elzas Radziņas 100 gadu jubilejai (Lielvircavas bibliotēkā).

Sesavā

 24. februārī pulksten 19 – tematisks vakars «Viesmīlīgā Gruzija». Vakara
viesis – Ināra Mālkalne, kura dalīsies savos iespaidos par Gruzijas cilvēkiem,
dzīvi un dabu (Bērvircavas t/n).
 18. februārī pulksten 21 – Valentīndienas ballīte kopā ar grupu «Galaktika». Ieeja – € 4. Galdiņu rezervēt līdz 17. februārim pa tālruni 29155972
(Ilze) (Sesavas t/n).
 23. februārī pulksten 19.30 – filma «Svingeri». Ieeja – € 2 (Sesavas t/n).

Jēkabnieku kultūras namā

 11. februārī pulksten 21 – Valentīndienas balle ar grupu no Latgales
«Ginc un es». Ieeja – € 4. Galdiņu pieteikt pa tālruni 27234198 (Sandra).

Valgundē, IKSC «Avoti»

 Līdz 28. februārim – izstāde «Ziemassvētku kaujas: 1917 – 2017».
 10. februārī no pulksten 21 līdz 2 – balle mīlētājiem ar grupu «Inga un
Normunds» (18+). Ieeja – € 4. Galdiņu rezervēt pa tālruni 28612076.
 11. februārī pulksten 18 – «Meteņu danči» ar folkloras kopām «Nāburdzīte», «Dimzēns» un draugiem.
 18. februārī pulksten 19 – TDK «Valgundietis» un draugi ielūdz uz
koncertprogrammu «Sniega danči».

Vilces tautas namā

 11. februārī pulksten 19 – Valentīna dienai veltīts pasākums: A.Ēķa
spēlfilma «Svingeri». Pēc filmas – disko balle. Ieeja – € 3.
 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.

Vircavā

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

Zaļeniekos

 15. februārī pulksten 12.30 – tikšanās ar astroloģi Aiju Austrumu no
Rīgas (Zaļenieku bibliotēkā).
 21. februārī – Jauno grāmatu diena (Zaļenieku bibliotēkā).
«Jelgavas Novada Ziņas» Metiens – 10 000 eks. Reģistrācijas apliecības Nr. 000703361
Izdevējs: Jelgavas novada pašvaldība Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001 Tālrunis 63024934, fakss 63022235
e-pasts: zinas@jelgavasnovads.lv Iespiests: SIA «Poligrāfijas grupa MŪKUSALA» Iznākšanas datums: 07.02.2017.

«Laureātu saraksts čempionātos ir
garš, un tas apliecina, ka mūsu sportisti ir augšgalā. Tiesa, par pagājušo
sezonu īpaši nevienu izcelt nevaram,
taču atzinīgi vērtējams tas, ka pērn
augstāki rezultāti nekā iepriekš ir
orientieristiem, regbijā mūsu jauniešiem sokas arvien labāk un spēle kļūst
kvalitatīvāka, virves vilkšana novadā
sakustējusies – izveidota pat otra
komanda, kas ir apsveicami. Uzslavu
noteikti pelnījis mūsu tenisists Toms
Sutris, kurš izdarīja visu, kas viņa
spēkos,» atzīst V.Beitāns. Skatoties
nākotnē, viņš sportistiem šajā gadā
vēl saticību, izturību, izpratni un, galvenais, ar prieku darīt to, ko dara. «Ne
vienmēr rezultāts ir svarīgākais – vajag
darīt, un tad būs arī panākumi, ko vēlu
saviem novada sportistiem. Nezaudēt
cīņassparu un tiekties uz augšu!» tā
V.Beitāns, piebilstot, ka jauniešiem

Kultūra

Apbalvotie sportisti

Par sasniegumiem brīvajā cīņā: Artemijs Judins (1.vieta LČ kadetiem), Jevgēnijs Krušiņins, Marks
Sokolovs (3. vieta LČ kadetiem), Andris Ozoliņš-Ozols, Edgars Vasiļjevs (2. vieta LČ), Dmitrijs Miļņikovs, Maksims Prokofjevs, Aleksandrs De Silva (2. vieta LČ kadetiem), Ņikita Petrovs (1. vieta LČ).
Par sasniegumiem orientēšanā: Aivis Šiliņš (2. vieta LČ junioriem), Signe Sirmā (4. vieta EČ
jauniešiem), Rihards Krūmiņš (1. vieta LČ V16), Endijs Titomers (1. vieta LČ junioriem).
Par sasniegumiem regbijā: 1. vieta LČ U-15 grupā – Kevins Ribikausks, Kirils Ņikiforovs, Kirils
Stanuļēvičs, Jurģis Gulbis, Dāvis Horitončuks, Mareks Lazdāns, Emīls Pipars, Ernests Avdēvičs,
Dāvids Čičigovs, Andis Ruskis, Renē Cimbaļuks, Ņikita Ptičkins, Gvido Šulcs. 1. vieta LČ U-17
grupā – Rafaels Kunutis, Matīss Lejnieks, Klāvs Kudlāns, Deivids Deivs Baumanis, Aivars Sisojevs,
Dāvids Stefanovičs, Deniss Ņikiforovs, Aleksandrs Baikovs, Niklāvs Lapiņš, Lauris Cimermanis,
Jānis Krieviņš, Artjoms Ņikiforovs, Armands Jonovs, Ņikita Baikovs.
Par sasniegumiem tenisā: Toms Sutris (3. vieta LČ).
Par sasniegumiem vieglatlētikā: Ingus Zariņš (1. vieta LČ), Dagnis Roziņš (3. vieta LČ U-20), Emīls
Vīgants (2. vieta LČ U-16), Inga Miķelsone (1. vieta LČ), Vladislavs Prosmickis (3. vieta LČ), Kristers
Kalniņš (2. vieta LČ), Liene Roziņa (1. vieta LČ), Artis Čakšs (2. vieta Baltijas čempionāts U-16).
Par sasniegumiem virves vilkšanā: 3. vieta LČ – Vilis Raginskis, Sandis Kūms, Ruslans Bērziņš,
Aivis Dudašs, Andrejs Koroļovs, Edgars Brokonovs, Gatis Emulis, Ruslans Zabeļskis, Dmitrijs
Ugarovs, Andrejs Kovtuns.
Laureātu krekliņus saņēma jaunie sportisti: Diāna Maļavko, Mareks Aleksanders, Edvīns Kranga
(brīvā cīņa), Annika Upīte, Elva Vestarta, Viktors Žeikars (vieglatlētika), Ralfs Eižvertiņš, Artūrs
Freimanis, Edvards Krūmiņš, Markuss Brasavs-Muižnieks, Jēkabs Segliņš (orientēšanās), Toms
Veinbergs, Toms Horitončuks, Raivis Pabjaržins, Nils Elans Logins, Emmanuels Stefanovičs, Rūdolfs
Šutins, Edvards Apsītis, Evelīna Vilka, Rolands Lucevičs (regbijs U-11), Vadims Ņikiforovs, Sanijs
Niks Volants, Raitis Ņikitins, Roberts Valts Bartkevičs, Niks Bendrups, Mārtiņš Dāniels Vārslavs,
Justs Mužnieks, Gints Mālkalns, Edijs Zukulis, Artūrs Škutāns (regbijs U-13).
Treneri: Imants Roziņš, Laila Nagle, Sandra Avota, Aivars Pilenieks, Inguna Čākure, Tengizs
Papaskiri, Jānis Naglis, Krista Strautniece, Gerda Sirmā.

cītīgi jāgatavojas Latvijas jaunatnes
olimpiādei, lai aizstāvētu Jelgavas
novada vārdu.
JNSC informē, ka 59 jaunieši,
pieaugušie un seniori par 1., 2. un 3.

vietu čempionātos saņēma naudas
balvu no 50 līdz 150 eiro un JNSC
sarūpētas dāvanas, bet 30 U-11 un
U-13 vecuma jaunie sportisti – īpašos
laureātu krekliņus.

Elejnieks jokos Kalnciemā

10. februārī pulksten 19
Kalnciema kultūras namā
uz stand-up izrādi ielūdz
Elejā dzimušais viens no
vadošajiem komiķu organizācijas «Comedy Latvia» komiķiem Maksims
Trivaškevičs. Komiķis
vairāk nekā stundu garā
izrādē jokos par ikdienu,
sadzīviskām situācijām,
politiku, aktualitātēm
valstī. «Atnāciet, būs
jautri! Smiekli garantēti,»
aicina komiķis.
Elejā dzimušais komiķis šobrīd
ir viens no pieredzes bagātākajiem
stand-up žanra pārstāvjiem Latvijā,
kurš paspējis līdz asarām sasmīdināt publiku ne tikai Latvijā, bet arī
kaimiņvalstīs. 10. februārī komiķis
jokos Kalnciemā. «Kas ir stand-up?
Viens cilvēks pie mikrofona joko
par visu ko. Lielākā daļa joku izrādei man jau ir iepriekš sagatavoti,
taču izrādes laikā radošajā procesā
iesaistu arī skatītājus, aprunājoties
ar viņiem, uzklausot viņu domas
par kādu konkrētu tēmu. Jokoju

FOTO: Kalnciema kultūras namā
10. februārī pulksten 19 uz
stand-up izrādi ielūdz Elejā
dzimušais Maksims Trivaškevičs.
Foto: no personīgā arhīva
par visu. Par sevi, valsti, cilvēkiem,
ikdienas lietām, politiku, labi zināmiem aktuāliem notikumiem,»
stāsta Maksims. Viņš pēc pieredzes
zina teikt, ka vislabāk «aiziet» joki

par aktualitātēm valstī, dažādiem
stereotipiem. «Vai cilvēkiem patiks,
atkarīgs no tā, kā joku pasniedz,»
saka komiķis.
Viņš atzīst – lai gan stand-up
komēdijas Latvijā skatītājiem jau
kādu laiku tiek piedāvātas, par
plašu atpazīstamību vēl nevar priecāties. «Bieži vien gadās, ka cilvēks
nāk uz pasākumu, taču nezina,
ko sagaidīt. Bet ir liels prieks, ka
viņš aiziet prom pozitīvs, ka viņam
paticis,» tā Maksims, piebilstot:
ja ir kāds, kurš šobrīd vēl šaubās,
vai nākt uz izrādi Kalnciemā, jo
nezina, kas tas stand-up vispār ir,
lai ieraksta youtube.com viņa vārdu
un apskata dažus video no citiem
pasākumiem.
Jautāts, vai ir iecere uzstāties
vēl kādā vietā Jelgavas novadā,
Maksims atzīst, ka plāns ir pajokot
dzimtajā pagastā – Elejā. «Vēl nav
zināms datums, taču arī savējiem
jāparāda, ar ko es nodarbojos,
braukājot pa valsti,» tā Maksims.
Biļešu cena – 2 eiro, un biļetes
iepriekšpārdošanā Kalnciema
kultūras namā nopērkamas jau no
6. februāra.

