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Jaunsvirlaukas
pagasta
pārvaldi vada
Iveta Strēlniece
Gada izskaņā par Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes
vadītāju domes deputāti
apstiprināja līdzšinējo Ozolnieku novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāju Ivetu Strēlnieci. Viņa jaunos pienākumus sākusi pildīt šonedēļ
– 17. janvārī.
«Šis ir saspringts laiks, un darba
uzsākšana citā vidē nenoliedzami rada
manāmu satraukumu. Ir jāiepazīstina
apkārtējie cilvēki ar sevi, ar manu darba
stilu, jāiepazīstas ar kolektīvu, jaunajiem
pienākumiem un jāizzina situācija
ne tikai Jaunsvirlaukas pagastā, bet
Jelgavas novadā kopumā. Uzskatu, ka
līdz šim iegūtā profesionālā pieredze
man ļaus sevi pierādīt jaunajā amatā,
jo Bāriņtiesas darbs ir attīstījis spēju
konstruktīvi meklēt risinājumus. Visa
līdzšinējā darba pieredze balstīta arī
uz kvalitatīvu un augstu saskarsmes
kultūru,» norāda I.Strēlniece.
I.Strēlniecei kā vadītājai ir teju 10
gadu darba pieredze – viņa vadījusi
Ozolnieku novada Bāriņtiesu, iepriekš
arī Sidrabenes pagastā bijusi Bāriņtiesas
priekšsēdētāja. Lielākais viņas darba
mūžs aizritējis bērnu aprūpes un ģimenes lietu jomā, bijusi arī inspektore gan
Bērnu un ģimenes lietu ministrijā, gan
arī Jelgavas Pašvaldības policijas Bērnu
un jaunatnes lietu nodaļā. Savukārt,
pilnveidojot zināšanas, līdztekus savai
specialitātei – sākumskolas skolotāja,
ko ieguva 2000. gadā Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē, – I.Strēlniece
ieguvusi arī juristkonsultanta kvalifikāciju Baltijas Starptautiskajā akadēmijā,
kā arī maģistra grādu privāttiesībās un
jurista kvalifikāciju.
«I.Strēlnieces lielais darba stāžs tik
nopietnā jomā kā bāriņtiesa apliecina,
ka kandidāte ir profesionāle ar augstu
atbildības izjūtu,» piebilst pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Dace Kaņepone.
«Jelgavas Novada Ziņas» jau rakstīja,
ka jauns Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītājs tika meklēts, jo līdzšinējā
vadītāja Solveiga Arnīte iesniedza domei iesniegumu par atbrīvošanu no
amata pēc pašas vēlēšanās. S.Arnīte
šajā amatā nostrādāja septiņus gadus.
Savukārt kopš 9. decembra pārvaldi
amatu apvienošanas kārtībā vadīja
Vircavas pagasta pārvaldes vadītāja Rita
Borščevska.
JNZ

VID bezmaksas seminārs

7. februārī no pulksten 10 līdz 12 Jelgavā notiks kārtējais Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centra (ZRKAC)
un Valsts ieņēmumu dienesta (VID)
rīkotais bezmaksas seminārs. Šajā reizē tā mērķauditorija būs jaunreģistrēti
nodokļu maksātāji.
Praktisko semināru ZRKAC Jelgavā,
Svētes ielā 33, vadīs VID Nodokļu pārvaldes Jelgavas Klientu apkalpošanas
centra vadītāja Arta Segliņa un galvenā
nodokļu inspektore Diāna Cīrule.
Seminārs ir bez maksas, taču interesenti
tam aicināti iepriekš pieteikties. Pieteikties var pa tālruni 63012155, 63082101
vai e-pastu liga.mikelsone@zrkac.
jelgava.lv. Šis būs jau ceturtais ZRKAC
un VID rīkotais bezmaksas seminārs.
Tie tiek organizēti reizi mēnesī.

Ziemassvētku kauju
simtgade aizvadīta

FOTO: Ar atceres pasākumiem Ložmetējkalnā un tā apkārtnē janvāra sākumā atzīmēta Ziemassvētku kauju simtgade. «Aukstums, sniegs, zem sniega – neaizsalis purvs. Tās ir nežēlīgas lamatas un ceļš, pa kuru jāiet uz priekšu, jo atpakaļceļa nav.
Tādi laikapstākļi bija šeit pirms 100 gadiem, un līdzīgi tie ir arī šovakar. Vai kaut kas mainījies? Nav ienaidnieka ložu, bet ir
brīva Latvijas valsts. Strēlnieki cīnījās, lai būtu brīva Latvija. Uzdrošinos teikt, ka te latviešu strēlnieki aukstumā un salā, ložu
krustugunīs nesa ideju par Latvijas valsti,» 7. janvārī Ložmetējkalnā klātesošos uzrunāja Latvijas Valsts prezidents Raimonds
Vējonis, piebilstot, ka te mēs arī sākam svinēt mūsu valsts neatkarības 100 gadus.
Jelgavas novada Kultūras pārvaldes vadītāja Anita Liekna vērtē, ka, neraugoties uz aukstajiem laikapstākļiem, Ziemassvētku
kaujām veltītie pasākumi bija kupli apmeklēti un arī no organizatoriskā viedokļa viss iecerētais izdevies. Turklāt, kā norāda
A.Liekna, Ziemassvētku kauju simtgade, visticamāk, kļūs par sākumu jaunām tradīcijām. «Izvērtējot cilvēku atsaucību un pozitīvās atsauksmes, šobrīd domājam, ka arī nākamā gada pasākumu programmā iekļausim lāpu gājienu no «Mangaļiem» uz
Ložmetējkalnu, arī sportiskās aktivitātes varētu saglabāt turpmāk, ik gadu izvēloties citu sporta veidu,» teic Kultūras pārvaldes
vadītāja, piebilstot, ka erudīcijas konkursā skolēniem, kurš notiek otro reizi, 95 gadu atceres pasākumu laikā piedalījās tikai
novada skolu komandas, bet šoreiz piesaistīti daudz jauniešu no visas Latvijas.
Jāatgādina, ka 7. janvārī arī atklāts jauns Ziemassvētku kauju muzeja ekspozīcijas elements – betona ugunspunkts, kas,
kā norāda muzeja vadītājs Dagnis Dedumietis, ikvienam interesentam ir pieejams 24 stundas diennaktī. «Apmeklētāji var
novērtēt, cik biezas bija mūra sienas, kādas bija uzbrukuma un aizsardzības pozīcijas,» tā D.Dedumietis, piebilstot, ka pagājušajā gadā Ziemassvētku kauju muzeju «Mangaļos» apmeklēja 13 tūkstoši cilvēku un tas bija vislabāk apmeklētais tūrisma
objekts Zemgalē.

Sava piemiņas monēta
5. janvārī atklājot konferenci «Ziemassvētku kaujām
100 gadi. Toreiz un tagad
– kultūrvēsturiskais mantojums», trim muzejiem –
Ziemassvētku kauju muzejam, Latvijas Kara muzejam
un Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejam – pasniegta Latvijas
Bankas kolekcijas monēta,
kas veltīta Ziemassvētku
kauju simtgadei.
Gadu no gada tieši Jelgavas novads
uztur dzīvu vēsturisko atmiņu par Ziemassvētku kaujām, un Jelgavas novada
domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune
atzīst, ka gan ikgadējie atmiņu ugunskuri Ložmetējkalnā, gan citi atceres

pasākumi ļāvuši iepazīt daudz atmiņu,
ko strēlnieki rakstījuši saviem mājiniekiem – vecākiem, māsām, līgavām.
«Esam lepni, ka Latvijas Banka tieši
Jelgavas novadam uzticējusi kolekcijas
monētu uzdāvināt trim muzejiem, kas
cieši saistīti ar Ziemassvētku kauju
piemiņu un vēsturisko faktu izziņu,»
pasniedzot kolekcijas monētas, lai
muzeji tās varētu izvietot savās ekspozīcijās, norādīja Z.Caune. Savukārt
pasākumā Ložmetējkalnā simboliski
nozīmīgo Latvijas Bankas kolekcijas
monētu Z.Caune pasniedza dāvinājumā arī Valsts prezidentam Raimondam
Vējonim.
Kolekcijas monētas priekšpusē redzama latviešu strēlnieku grupa, kā arī
latviešu strēlnieku bataljonu kareivja
krūšu nozīmē attēlotās saules stilizēts

atveids ar sarkanu centru, astoņiem
lauztiem stariem un slīpi novietotu
zobenu. Monētas aizmugurē redzama
sniegpārsliņa, lodes trāpījuma atveids
un uzraksts «Ziemassvētku kaujas».
Piecu eiro sudraba monētas grafisko
dizainu veidojis Kristaps Ģelzis, bet
plastisko veidojumu – Ligita Franckeviča, informē Latvijas Banka.

Kolekcijas
monētu var iegādāties Latvijas
Bankas kasēs.
Monētas maksimālā tirāža ir
5000, un vienas monētas cena ir 53 eiro.
JNZ
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Augstākās tiesas
spriedums – gaisma tuneļa
galā Staļģenes māju lietai
Jelgavas novada pašvaldība, kas jau kopš novada
izveides iesaistījusies tiesvedībās, aizstāvot Jaunsvirlaukas daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājus pret SIA «Vedgas» patvaļu apsaimniekošanas jautājumos, saņēmusi Augstākās tiesas Civillietu
departamenta spriedumu,
kas noraida vēl pirms trīs
gadiem tiesai iesniegto SIA
«Vedgas» kasācijas sūdzību.
Līdz ar to atstāts negrozīts apelācijas instances
spriedums, faktiski atzīstot
darbības un dokumentus
īpašumtiesību iemantošanai pār sešiem Staļģenes
centra namiem par prettiesiskiem. Šis Augstākās tiesas spriedums savā ziņā ir
teju vai «brīvlaišana» tiem
Staļģenes iedzīvotājiem,
kuri vairāk nekā 20 gadus
bija ķīlnieku lomā saistībā
ar juridiskām mahinācijām
pēc paju sabiedrības agrofirmas «Staļģene» likvidēšanas.
Sešas trīsstāvu daudzdzīvokļu mājas
ar 108 dzīvokļiem – «Strauti», «Tērces»,
«Bangas», «Avoti», «Atvari», «Līči»
– celtas padomju gados un sākotnēji
bija kolhoza «Staļģene», vēlāk paju
sabiedrības agrofirmas «Staļģene»
īpašums. Agrofirmu likvidējot 2011.
gada 9. aprīlī, aizsākās šo māju īpašumtiesību neskaidrības, jo dzīvokļus
nevarēja privatizēt. Dažādu darījumu
rezultātā agrofirmas īpašumi vispirms
it kā nonāca AS «Parex banka», bet pēc
tam SIA «Vedgas» valdījumā. Starp
SIA «Vedgas» un AS «Parex banka»
bija noslēgts cesijas līgums, kas SIA
«Vedgas» pilnvaroja piedzīt parādu
no agrofirmas 714 908 latu vērtībā.
Līdz ar to māju iedzīvotāji pilnībā

kļuva atkarīgi no namus pārvaldošā
uzņēmuma rīcības. Piemēram, laika
posmā, kad, apvienojot komunālās
saimniecības, Jelgavas novada teritorijā komunālais uzņēmums uzsāka
vienlīdzīgu apsaimniekošanas maksu
un pakalpojumu piedāvājumu visu
pagastu iedzīvotājiem, SIA «Vedgas»
ķīlniekmāju iedzīvotāji beztiesiski tika
pakļauti firmas izrakstītajiem nepamatotiem rēķiniem un nosacījumiem,
neskatoties uz to, ka apsaimniekošana
faktiski netika veikta, kā rezultātā seši
daudzdzīvokļu nami tika novesti līdz
katastrofālam stāvoklim.
Tiesvedība par īpašumtiesībām tika
uzsākta jau 2010. gadā. SIA «Vedgas»
īpašumtiesības uz minētajiem daudzdzīvokļu namiem centās pierādīt, gan
pamatojoties uz 1995. gada cesijas līgumu, gan Jaunsvirlaukas pagasta 2002.
gadā pieņemto lēmumu par zemesgabalu zem šīm mājām piešķiršanu SIA
«Vedgas». Jāteic, ka Jelgavas novada
dome šo pagasta lēmumu ir atcēlusi,
ko SIA «Vedgas» arī bija apstrīdējusi
tiesā. Tiesvedība tika apturēta līdz
brīdim, kad stāsies spēkā spriedums
par īpašuma tiesībām uz minētajiem
daudzdzīvokļu namiem.
Jau pirmās instances tiesa – Zemgales apgabaltiesa – 2010. gadā
noraidīja SIA «Vedgas» prasību un
spriedumā atzina, ka nami saskaņā
ar likumiem un dokumentāciju pieder Latvijas valstij. SIA «Vedgas»
spriedumu pārsūdzēja Augstākajā
tiesā, kas apelācijas sūdzību izskatīja
2013. gada 2. aprīlī. Arī Augstākās
tiesas spriedumā SIA «Vedgas» prasība tika noraidīta, tādējādi atzīstot,
ka īpašumtiesības pieder valstij. Neilgi pēc tam SIA «Vedgas» iesniedza
kasācijas sūdzību Augstākās tiesas
Civillietu departamentam, norādot,
ka tiesa nepareizi iztulkojusi un
attiecinājusi lietas apstākļus. Pēc trīs

gadiem – 2016. gada 30. decembrī –
arī SIA «Vedgas» iesniegto kasācijas
sūdzību Augstākās tiesas Civillietu
departaments noraidīja.
Kasācijas sūdzībā SIA «Vedgas»
lūdza atcelt apelācijas instances Augstākās tiesas spriedumu un nodot lietu
jaunai izskatīšanai. Izvērtējot sprieduma likumību attiecībā uz argumentiem,
kas minēti kasācijas sūdzībā, Civillietu
departaments uzskata, ka apelācijas instances spriedums atstājams negrozīts.
Lietas izvērtējumā argumentēta firmas
vēlme prettiesiski iegūt īpašumā sešus
daudzdzīvokļu namus.
«Gadu mijā paziņotais tiesas spriedums faktiski ir ilgi gaidīts taisnīguma
un tiesiskuma triumfs, lai pašvaldība
beidzot sāktu risināt gadiem ieilgušu
konfliktu un atsvabinātu iedzīvotājus
no uzspiestas verdzības attiecībā uz
izīrētāju un tādējādi arī apsaimniekotāju. Šis lēmums apstiprina, ka firmas
noslēgtais cesijas līgums ar AS «Parex
banka» nav atzīstams par darījumu, kas
rada īpašuma tiesības uz nekustamo
īpašumu. Pretējā gadījumā tas būtu
tiesisks pamats valdījumam, lai nodibinātu īpašuma tiesības ar ieilgumu.
Turklāt «Parex banka» nekad nav atzinusi, ka vispār būtu slēgusi šādu cesijas
līgumu. Atrisinātais namu piederības
jautājums nozīmē, ka tagad valsts šīs
mājas bez atlīdzības nodos Jelgavas
novada pašvaldībai. Taču līdz galam
šis jautājums vēl nav atrisināts. Kamēr
noritēja tiesvedības darbi par mājām,
nevarēja atrisināt jautājumu par zemi
zem tām. Tikai tagad, kad saņemts
galīgais lēmums, tiks atsākta tiesvedība, lai atgūtu arī zemi zem mājām, ko
firmai, pamatojoties uz cesijas līgumu,
savulaik zemes reformas laikā piešķīra
pašvaldība,» komentē Jelgavas novada
pašvaldības jurists Aldis Jēgeris.
JNZ

Tiesa noraida iedzīvotāju
nepamatoto prasību
Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi Administratīvās apgabaltiesas
spriedumu, kas noraida
Kalnciema pagasta iedzīvotāju iniciatīvu atsaukt
Jelgavas novada domes
lēmumu tā saucamajā
akumulatoru pārstrādes
rūpnīcas lietā, informē
pašvaldības Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja
Dace Kaņepone.
Viņa skaidro, ka teju visos apelācijas sūdzībā norādītajos iebildumos
apgabaltiesa ietvertos argumentus
ir konstatējusi kā nepamatotus,
atstājot spēkā jau pirmās instances – Administratīvās rajona tiesas
– spriedumu. Lietas izvērtējumā
pamatota gan secīga Jelgavas novada domes atbildīga rīcība uzņēmējdarbības akceptam, gan uzņēmuma SIA «EcoLead» atbilstoši
piemērotie risku izvērtēšanas un
novēršanas soļi projekta izstrādē
un saskaņošanā ar uzraugošajām
institūcijām.
Nepiekrītot Jelgavas novada
domes lēmumam, kas apstiprināja
akceptu akumulatoru pārstrādes
uzsākšanai Kalnciema pagasta
rūpnieciskajā zonā, un Administratīvās rajona tiesas spriedumam,
Kalnciema pagasta iedzīvotāju
iniciatīvas grupa sadarbībā ar Vides
aizsardzības klubu iesniedza apelācijas sūdzību Administratīvajā apgabaltiesā, rosinot domes lēmuma
atcelšanu. Pārmetot pašvaldībai gan
nepietiekamu iedzīvotāju iesaisti
sabiedriskajās apspriešanās, gan
raidot uzņēmumam jau priekšlaicīgus pārmetumus par iespējamu
nolaidību uzņēmuma darbībā nākotnē, iedzīvotāju iniciatīvas grupa
rakstiski pauda, ka tiek pārkāptas
iedzīvotāju tiesības uz mājokļa neaizskaramību, tiesības uz īpašumu
un tiesības dzīvot labvēlīgā vidē,
atgādina D.Kaņepone.
Jau pirmās instances tiesa secināja, ka sabiedrības informēšanas pie-

nākums par sākotnējo sabiedrisko
apspriešanu ticis izpildīts atbilstoši
normatīvo aktu prasībām. Tāpat
norādīts, ka neakceptēt paredzēto
uzņēmuma darbību varētu tad, ja
iedzīvotāju viedoklis būtu balstīts
uz zinātniskiem vai juridiskiem
apsvērumiem.
Veselības inspekcijas ieskatā
konkrētajā gadījumā nav pamata bažām par ražotnes negatīvo
ietekmi uz apkārtējo vidi, ja tiek
ievērotas tehnoloģijas, kā arī veikti
nepieciešamie piesardzības pasākumi atbilstoši projektam. Tostarp
arī pirmās instances tiesa norādījusi
– līdz šim nav gūts apstiprinājums,
ka 99 procenti Kalnciema iedzīvotāju būtu pret rūpnīcas būvniecību,
jo Kalnciema teritorijā ir ap 1950
iedzīvotāju, savukārt iesniegumu
par iecerētā projekta neatbalstīšanu
parakstījuši 758, no kuriem 91 nav
Kalnciema vai Jelgavas novada iedzīvotājs, nav pilngadīgs vai ir miris,
vai savu parakstu ir publiski atsaucis. Tas liecina par neviennozīmīgu
iedzīvotāju pretošanos idejas realizēšanai. Izvērtējot visus iedzīvotāju
argumentus, secināts, ka iebildumi
ir «vien subjektīvā nepatikā balstīti
pamatojumi».
Normatīvu ievērošana ir beznosacījuma prasība paredzētajai darbībai, bez kuras tā nav pieļaujama.
Tiesa norāda, ka rūpnīcas izveidei
izvēlēto nekustamo īpašumu SIA
«EcoLead» iegādājusies īpašumā.
Attiecīgi nav samērīgi ierobežot uzņēmuma īpašuma tiesības iepretim
objektīvi nepamatotam iedzīvotāju
iebildumam. Turklāt akumulatoru
pārstrādi plānots uzsākt nevis no
jauna celtā rūpnīcā, bet gan renovējot esošu rūpnīcas kompleksu, līdz
ar to sakārtojot teritoriju un ļaujot
sakārtotā infrastruktūrā attīstīties
citiem uzņēmējdarbības virzieniem.
Jāpiebilst gan, ka spriedumu
var pārsūdzēt Augstākās tiesas
Administratīvo lietu departamentā
mēneša laikā.
JNZ

Jelgavas novada pašvaldība izsola nekustamo īpašumu
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 8. februārī plkst.9 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu
ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko
atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
«Ābeļdārzs» Svētes pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.548 2006 0038, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 548 2006 0522. Izsoles nosacītā sākumcena – 5800 EUR. Visiem pretendentiem, kuri
vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda
10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās
cenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles
noteikumiem var iepazīties Svētes pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai
Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā,
sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Svētes
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 1.
februāra plkst.17. Izsolāmo objektu var apskatīt,
iepriekš sazinoties pa tālruni 29522868.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 16. februārī plkst.10 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas
ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā,
rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
«Straume 269» Viesturciemā, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 003 1409, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās
zemes vienības – augļu dārza 0,0649 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5452 003 1409. Izsoles nosacītā sākumcena – 2000 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības
nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma
nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar
izsoles noteikumiem var iepazīties Glūdas pagasta
pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.
lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37,
Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz
Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.
gada 10. februāra pulksten 15.30.

Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 23. februārī plkst.9 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama
ielā 2 – 4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā,
rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
«Ceļmalas»-6 Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5490 900 0169, kas sastāv no dzīvokļa 30,9
m² platībā. Izsoles nosacītā sākumcena – 200 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē,
jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa
50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vilces
pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā
37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz
Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada
16. februāra plkst.17. Izsolāmo objektu var apskatīt,
iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 14. februārī plkst.9 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama
ielā 2 – 4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko
trešo atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
Ziedkalnes iela 22 – 14 Ziedkalnē, Vilces pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.5490 900 0159, kas
sastāv no dzīvokļa 55,8 m² platībā. Izsoles nosacītā
sākumcena – 420 EUR. Visiem pretendentiem, kuri
vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda
10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas
un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē, interneta
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē
ne vēlāk kā līdz 2017. gada 13. februāra plkst.12.
Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa
tālruni 26430730.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 23. februārī plkst.10 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas

ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā,
rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
«Vēdzeles» Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.5492 001 0477, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes
vienības 3,36 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5492 001 0284. Izsoles nosacītā sākumcena – 17
800 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā
no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles
dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Vircavas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada
pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē
ne vēlāk kā līdz 2017. gada 16. februāra plkst.17.
Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa
tālruni 26261569.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 23. februārī plkst.9 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā
9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā,
rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
Milleru ceļš 3 – 3 Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 900 0291, kas
sastāv no dzīvokļa 90,5 m² platībā, kopīpašuma
850/14493 domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkas un zemes. Izsoles nosacītā sākumcena – 6100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas
piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas
un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zaļenieku pagasta pārvaldē,
interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai
Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā,
sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 16.
februāra plkst.17. Izsolāmo objektu var apskatīt,
iepriekš sazinoties pa tālruni 63074441.

ZIŅAS

Par atkritumu izvešanu
nāksies maksāt vairāk
Jau februāra sākumā, kad
tiks izrakstīti rēķini par
janvāri, iedzīvotāji izjutīs
izmaiņas sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas tarifā.
Proti, ņemot vērā, ka šogad
vairāk nekā divas reizes –
no 12 uz 25 eiro par tonnu –
paaugstināts dabas resursu
nodoklis nešķirotiem atkritumiem, Jelgavas novada
iedzīvotājiem maksa par
sadzīves atkritumu izvešanu
kļūs par nepilniem 14 procentiem augstāka.
Tādējādi Jelgavas novada iedzīvotāji
turpmāk par sadzīves atkritumu izvešanu maksās dārgāk, aprēķinā ņemot
vērā individuālo mājsaimniecības tarifa
plānu un konteinera tilpumu. Piemēram,
mājsaimniecībai ar atkritumu konteinera
tilpumu 120 litri un izvešanas plānu vienu
reizi mēnesī izmaksas pieaugs par 0,32
eiro (ieskaitot PVN) mēnesī.
No 1. janvāra Jelgavas novada iedzīvotājiem maksa par viena kubikmetra

sadzīves atkritumu izvešanu līdzšinējo
14,77 eiro vietā maksās 16,80 eiro. «Šādu
tarifa pieaugumu Saeima ir apstiprinājusi 2016. gada 8. decembrī, pieņemot
grozījumus Atkritumu apsaimniekošanas likumā. Pārejas noteikumu 36.
punktā noteikts, ka dabas resursu nodokļa maksājumu pieaugumu atbilstoši
nodokļa likmei, kas stājas spēkā 2017.
gada 1. janvārī, par periodu no 2017.
gada 1. janvāra līdz pašvaldības pieņemtā
lēmuma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu spēkā
stāšanās brīdim proporcionāli iekļauj
turpmākajos maksājumos periodā līdz
2017. gada 31. decembrim,» skaidro
«Jelgavas novada KU».
Jāpiebilst, ka arī turpmāko gadu laikā
pakāpeniski tiks paaugstinātas dabas
resursu nodokļa likmes par atkritumu
apglabāšanu: ja iepriekš dabas resursu
nodoklis par tonnu nešķirotu sadzīves
atkritumu bija 12 eiro, tad šogad tas jau ir
25 eiro, bet 2018. gadā būs 35 eiro, 2019.
un 2020. gadā – attiecīgi 43 un 50 eiro.
JNZ

Jelgavas novada seniori
nozīmīgās jubilejās saņems
dāvanu no pašvaldības
Decembra domes sēdē deputāti apstiprinājuši Labklājības pārvaldes izstrādāto
kārtību par visā novadā
vienotu senioru godināšanu
dzīves nozīmīgās jubilejās.
Jelgavas novada iedzīvotāji,
sākot no 65 gadu vecuma,
apaļās un pusapaļās jubilejās saņems pašvaldības
sarūpētu dāvanu, savukārt
simtgadnieki un vecāki
iedzīvotāji papildus saņems
100 eiro.
Apkopojot līdzšinējo ierasto praksi,
kad nozīmīgās dzīves jubilejās seniorus
sveica pagastu pārvalžu vadītāji, Jelgavas
novada pašvaldība ir izstrādājusi kārtību,
kas būtu vienota un vienlīdzīga senioriem visos Jelgavas novada pagastos.
Līdz šim situācija pagastos atšķīrās –
kādā bija tradīcija godināt, piemēram, 70
vai 80 gadu jubilejā, sarūpējot ziedus un
nelielu dāvaniņu, piemēram, ar pagasta
simboliku, kādā – ne, taču decembra
domes sēdē apstiprinātā kārtība paredz,
ka turpmāk Jelgavas novada iedzīvotāji,

kas sasnieguši pensionēšanās vecumu,
sākot no 65 gadiem, pusapaļās un apaļās
jubilejās tiks godināti ar vienāda satura
dāvanu.
Labklājības pārvaldes izstrādātā kārtība paredz, ka 65, 70, 75, 80, 85, 90 un 95
gadu jubilejā sumināmie saņems dāvanu
10 eiro vērtībā, bet jubilāri, kam apritēs
100 gadi, katra gada dzimšanas dienā
saņems 100 eiro naudas veidā un pašvaldības sarūpētu dāvanu 30 eiro vērtībā,
skaidro pašvaldības Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja Dace Kaņepone.
Dāvanām tiek organizēta vienota
iegāde, tās saturā paredzot iekļaut Jelgavas novada mājražotāju produkciju,
izvēloties no vietējā medus, tēju, sukāžu,
saldumu un ievārījumu klāsta.
Jāpiebilst, ka budžetā šim nolūkam
paredzēti gandrīz 11 000 eiro, ņemot
vērā, ka godināmo jubilāru skaits katru
gadu var mainīties. Piemēram, šajā gadā
dzimšanas dienā plānots sveikt 1047
Jelgavas novada iedzīvotājus, tostarp
trīs no viņiem atzīmēs 100 un vairāk
gadu jubileju.

Projektu iesniegumus varēs iesniegt no 2017. gada 6. februāra līdz 2017.
gada 6. martam Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā
https://eps.lad.gov.lv/login vai, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu, Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā
kārtībā varēs iesniegt, nosūtot pa Lauku atbalsta dienesta e-pastu lad@lad.gov.
lv. Projekta iesniegumus papīra formātā varēs iesniegt lauku partnerībā «Lielupe»
K.Barona ielā 40, Jelgavā.
Atbalsta pretendenti: juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un
nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu.
Sabiedriskā labuma projekts – projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams,
kā arī projekts, kurā paredzēts sakārtot vidi (uzbrauktuves, liftus, durvis, tualetes,
dušas telpas) personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu
un ratiņu lietotājiem.
Konsultācijas par projektu iesniegumu sagatavošanu – partnerības birojā K.Barona
ielā 40, iepriekš piesakoties pa tālruni 26399946 vai e-pastu lielupe@partneribalielupe.lv.
Visa informācija par projektu iesniegšanas nosacījumiem un vērtēšanas kritērijiem pieejama mājaslapā www.partneribalielupe.lv, sadaļā «Leader 2014-2020»
(www.partneribalielupe.lv/index.php/leader2020). Projekta iesnieguma veidlapa,
normatīvie akti, projekta iesnieguma paraugs un citi dokumenti pieejami Lauku
atbalsta dienesta mājaslapā lad.gov.lv.
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Novada saimē uzņem
vēl 127 bērniņus
Jaunais gads mūsu novadā
tradicionāli sākās ar jaundzimušo sveikšanas pasākumiem, kuros pie pašvaldības simboliskās piemiņas
veltes – sudraba monētas ar
mazuļa pēdu nospiedumu
– tika 127 bērni, kas pasaulē nākuši pagājušā gada
otrajā pusgadā un par savām mājām sauks Jelgavas
novadu. Savukārt kopumā
2016. gadā novads kļuvis
bagātāks par 253 bērniem.
Pagājušā gada nogalē savu trešo atvasi
beidzot sagaidīja Jaunsubrēnu ģimene
no Tušķiem – 16 gadus vecajam lielajam
brālim Nilam un divpadsmitgadīgajai
Elīnai kopš 1. novembra ir arī mazais
brālītis – Jānis. Mamma Anita atklāj,
ka vārds jaunākajam dēlam izvēlēts,
lai dzimtā nostiprinātu saknes. «Mans
patēvs bija Jānis, vīra tētis bija Jānis, arī,
papētot dziļāk, mums dzimtas saknēs
bijuši Jāņi, tādēļ šķita svarīgi šīs dzimtas
saknes nostiprināt,» saka Anita, atzīstot,
ka mazā Jāņa ienākšana ģimenē bijis liels
notikums gan vecākiem – viņai un tētim
Andrim –, gan vecākajiem bērniem.
«Mēs visi Jāni ļoti gaidījām,» saka viņa,
vēlot, lai dēls būtu vesels un izaug par
labu cilvēku. «Vēl mēs gribam, lai viņš
būtu labs brālis lielajam brālim un lielajai
māsai, lai viņš klausa tēti un mammu
un lai mēs klausītu arī viņu, lai viņš būtu
laimīgs, bet pats galvenais tomēr ir, lai
būtu veselība,» smaidot saka mamma.
Viņa vērtē, ka jaundzimušo sveikšanas
pasākums Līvbērzē ģimenei bijis īpašs.
«Šādi pasākumi vispār vecākiem ir ļoti
svarīgi. Es, piemēram, uzzināju, ka kopumā novadā pagājušajā gadā piedzimuši
divi Jāņi!» tā viņa, arī saņemto monētu
vērtējot kā ļoti skaistu un paliekošu
dāvanu mazajam.
«2016. gadā jaundzimušo skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir aptuveni par 50 bērniem mazāks, taču skaita
samazinājums skaidrojams ar izmaiņām

FOTO: Pie savas piemiņas monētiņas tika arī Anitas un Andra Jaun
subrēnu trešā atvase dēls Jānis. Īpašajā mazuļu godināšanas pasākumā ar viņu kopā bija mamma, lielais brālis Nils un māsa Elīna.
saistošajos noteikumos, ko novada
dome apstiprināja pērn martā. Proti,
līdz šim sudraba monētu pasniedzām
tām ģimenēm, kurās viens no vecākiem
ne mazāk kā 12 pēdējos mēnešus pirms
bērna dzimšanas pamata dzīvesvietu
bija deklarējis Jelgavas novada teritorijā. Jaunās izmaiņas pieļauj piemiņas
dāvanu piešķirt jaundzimušajam, kurš
pirmreizēji deklarēts Jelgavas novada
teritorijā. Šādu lēmumu pieņēmām, lai
mēs precīzāk varētu uzrunāt ģimenes,
kam mazulis patiešām dzīvo un, iespējams, uzaugs novadā,» norāda Jelgavas
novada pašvaldības Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja Anda Strautniece.
Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas apkopotā statistika liecina, ka
2016. gadā kopumā nodaļā reģistrēti 259
dzimušie, 344 mirušie un 124 laulības
reģistri. «Taču jāņem vērā, ka arī bērniņa piedzimšanu reģistrēt var jebkurā
Dzimtsarakstu nodaļā, tāpēc ne visi šeit
reģistrētie jaundzimušie ir no Jelgavas

novada,» akcentē A.Strautniece, gan atklājot, ka mazuļu sveikšanas pasākumos
visa gada garumā kopumā sumināti 253
bērni – 126, kas dzimuši pirmajā pusgadā, un 127, kas pasaulē nākuši 2016. gada
otrajā pusgadā, tostarp 59 meitenītes
un 68 zēni.
Dzimtsarakstu nodaļa apkopojusi arī
pērn reģistrēto bērnu vārdus. A.Strautniece stāsta, ka no 259 bērniņiem, kas
reģistrēti Jelgavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā, 31 doti divi vārdi, tostarp divām
meitenītēm dots vārds Anna Marija. Populārākie vārdi zēniem ir Alekss (5 bērniem), Gustavs (5), Markuss (4), tāpat
diviem dēliem vecāki devuši vārdu Jānis.
Savukārt populārākie meiteņu vārdi ir
Katrīna (5), Alise, Amēlija, Gabriela,
Valērija (4). Kā neierastāki vārdi, kurus
vecāki pērn devuši saviem mazuļiem,
jāmin Elisona, Anabella, Ardis, Matiass,
Ramirs un Marks Heino.
JNZ

Mazajiem ražotājiem un amatniekiem
mācīs, kā realizēt produktus platformā «Etsy»

Februārī un martā Jelgavas novada Izglītības
pārvalde novada iedzīJNZ votājiem piedāvā kursu
«Etsy mini akselerators»
par pasaulē plaši zināmo
Lauku partnerība «Lielupe» izsludina projektu
interneta tirdzniecības
iesniegumu pieņemšanu sabiedrisko aktivitāšu
platformu etsy.com, kur
un pakalpojumu attīstībai
mazajiem ražotājiem un
Biedrība «Lauku partnerība «Lielupe»» izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
amatniekiem ir iespēja
pieņemšanas 3. kārtu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un
pārdot pašradītus produkOzolnieku novadā ieviešanai. Kārta tiek izsludināta Eiropas Lauksaimniecības fonda
tus ne vien Latvijā, bet arī
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam
globālajā vidē. Atbalstot
apakšpasākuma 19.2. «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
mazo uzņēmējdarbību,
attīstības stratēģiju» aktivitātē 19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas».
apmācības līdzfinansē JelProjektu iesniegumu pieņemšana tiek izsludināta divās rīcībās: rīcībā
gavas novada pašvaldība,
Nr.3 «Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana» (pieejamais
un dalībnieku līdzmaksāfinansējums – 103 733,60 EUR) un rīcībā Nr.4. «Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un
jums ir 30 eiro.
pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem» (pieejamais finansējums –
31 120 EUR).

2017. gada janvāris

Izglītības pārvaldes galvenais
speciālists mūžizglītības jautājumos
Jānis Erno skaidro, ka vairāki latvieši
jau šobrīd pārdod savus produktus
etsy.com un gūst panākumus. «Paredzams, ka, strādājot pieredzējušu
speciālistu vadībā, kursa nobeigumā
katrs dalībnieks šajā tirdzniecības
platformā būs veicis savu pirmo pārdošanu,» tā viņš, piebilstot, ka kursu
vadīs Latvijas Universitātes Biznesa
inkubatora vadītājs Mikus Losāns
kopā ar divām citām veiksmīgām
«Etsy» uzņēmējām, kas palīdzēs
kursa dalībniekiem atvērt «Etsy»
veikalu.
««Etsy mini akselerators» ir viena
mēneša programma, un apmācību
organizēšanā piedalās motivēti
«Etsy» jaunie uzņēmēji. Tās sastāv
no trim praktiskām darbnīcām, kas
notiks 18. un 25. februārī, kā arī 18.

martā pa trim četrām stundām dienā,
un trim mājasdarbiem, kas notiek
klātienes apmācībās un neklātienē
pasniedzēju vadībā un uzraudzībā,»
skaidro M.Losāns, piebilstot, ka
dalībniekiem būs daudz praktisku
ieguvumu no lektoru pieredzes,
zināšanām auditorijas piesaistei.
«Taču lielākais ieguvums būs paša
izveidots veikals un, iespējams, arī
lielāka skaidrība par savu vietu tirgū
un perspektīvām nākotnē. Turklāt
mēs kā šo apmācību veicēji esam
paredzējuši balvas trim labākajiem
veikaliem grupā.»
Lai pieteiktos apmācībām, pretendentam jābūt Jelgavas novada
iedzīvotājam. Tāpat vēlamas angļu
valodas prasmes sarunvalodas līmenī
un datorprasmes ikdienas lietotāja
līmenī. Pieteikties kursiem var līdz
10. februārim pa e-pastu janis.erno@
jelgavasnovads.lv.
«Kaut arī šo kursu standarta cena
ir 105 eiro, interesentiem no Jelgavas
novada maksa būs tikai 30 eiro, jo
Jelgavas novada pašvaldība, atbalstot mazo uzņēmējdarbību, šoreiz
apmācības līdzfinansē,» tā J.Erno,
piebilstot, ka plašāk par programmu
«Etsy mini akselerators» var uzzināt
mājaslapā www.miniakselerators.lv,
www.facebook.com/miniaccelerator
vai pa tālruni 28632492. Savukārt
papildu informācija par apmācībām
Jelgavā pieejama mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv.
Nodarbības notiks Jelgavas novada domes ēkā Pasta ielā 37, Jelgavā.
JNZ

Dalībnieki iegūs:

• motivējošu vidi un veiksmīgus «Etsy»
uzņēmējus kā lektorus;
• pieeju «Etsy mini akseleratora» čata grupai,
kur varēsi saņemt palīdzību un atsauksmes
par padarīto;
• iemācīsies, kā veikt «Etsy» tirgus izpēti, lai
atrastu un novērtētu produkta ideju;
• praktiskus padomus un tehnikas, kā radīt
kvalitatīvas fotogrāfijas un fotostāstu;
• iemācīsies, kā veidot veikala saturu un
izvēlēties atslēgvārdus;
• sapratni, kā sakārtot nodokļu jautājumus,
kā veidot cenu un par sūtīšanas principiem;
• praktiskus padomus, kā caur blogiem un
citiem kanāliem piesaistīt auditoriju savam
veikalam;
• izveidosi daudz labāku veikalu, nekā strādājot viens pats;
• diplomu par «Etsy mini akseleratora»
absolvēšanu;
• balvas, ja izveidosi vienu no trim labākajiem
veikaliem grupā.

«Etsy mini akseleratora»
programma:

• pirmā darbnīca: «Etsy produkta idejas
novērtēšana un atrašana»;
• otrā darbnīca: «Sagatavošanās Etsy veikala
palaišanai»;
• trešā darbnīca: «Auditorijas piesaiste
manam Etsy veikalam»;
• sacensību rezultātu paziņošana par lielāko
pārdošanu akseleratora laikā;
• pirmais mājasdarbs: produktu ideju tirgus
izpēte, ražošanas izpēte, labākās idejas izvēle;
• otrais mājasdarbs: produkta prototipa
izveide, foto uzņemšana, tekstu sagatavošana,
veikala atvēršana;
• trešais mājasdarbs: darbnīcā izstrādātā
reklāmas stratēģijas realizācija.

4

TĒM

Īstenoti 22 vides projekti
Jelgavas novada pašvaldības iniciatīva projektu konkurss «Mēs – savai videi 2016» noslēdzies, un tajā īstenoto projektu rezultāti jau iepriecinājuši novada iedzīvotājus – gan tos, kas bija aktīvi un realizēja savas ieceres, gan citus. 2016. gada izskaņā notika projektu rezultātu izvērtēšana un labāko projektu apbalvošana – naudas balva piešķirta diviem projektiem. Pagājušajā gadā kopējais konkursam atvēlētais un sadalītais finansējums bija 13 000 eiro, vienam projektam piešķirot līdz 750 eiro. Finansējumu piešķīra Jelgavas novada pašvaldība, bet projekta
konkursu organizēja biedrība «Iepazīsim sevi». Kopumā realizētas 22 idejas.
Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Līga Lonerte stāsta, ka arī pērn vērojamas pēdējo gadu tendences, kad aktīvāk projektus iesniedz daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, lai veiktu mājas uzlabošanas darbus, piemēram, salabotu vai nomainītu jumtu, notekcaurules,
sakārtotu koplietošanas telpas. «Tie, kuri ir atraduši ceļu, kā veikt uzlabojumus savā mājā vai apkārtnē, to turpina jau vairākus gadus, tomēr
gribētos, lai dalībnieku loks ir plašāks un iesniegtās idejas – radošākas,» norāda L.Lonerte, vērtējot, ka aizvadītajā gadā samazinājies projektu skaits, kuru mērķis ir izveidot vai uzlabot bērnu rotaļu laukumus. Viņasprāt, iepriekšējos gados ar šī projektu konkursa finansiālu atbalstu
jau daudzviet novadā rotaļu laukumi un daudzdzīvokļu māju pagalmi sakārtoti, līdz ar to pamazām pieprasījums pēc tā zūd.
Plānots, ka projektu konkurss notiks arī šogad, bet pagaidām vēl tiek izstrādāts nolikums. Tāpat jāsagaida pašvaldības budžeta apstiprināšana
šim gadam, no kura tiek piešķirts finansējums konkursa projektu atbalstam. Budžetu paredzēts apstiprināt janvāra domes sēdē.

Piemērs, kā apsaimniekot māju
Balva – 125 eiro
Biedrība «Sidrabītes» pati apsaimnieko māju un īstenoja projektu, kas
paredzēja mājas «Sidrabītes» Lielplatones pagastā nojumju renovāciju un
zaļās zonas labiekārtošanu. Šis projekts saņēma papildu naudas balvu.
««Sidrabītes» gadu no gada, pieliekot
arī savu finansējumu, uzlabo mājas
stāvokli – iedzīvotāji ir sakārtojuši
siltummezglu, nomainījuši jumtu un
stāvvadus, nomainīti kāpņutelpā logi
un ārdurvis. Tā ir uzteicama mājas
pārvaldība un viens no piemēriem,
kā var apsaimniekot daudzdzīvokļu
māju,» projektu un paveikto raksturo
Jelgavas novada pašvaldības Attīstības
nodaļas vadītāja Līga Lonerte.
Biedrības priekšsēdētāja Naiļa
Jumakajeva stāsta, ka šī bija ceturtā
reize, kad viņi piedalījās šajā projektu
konkursā. Visus nepieciešamos darbus viņa plāno pati, tāpat arī meklē

tiem finansējumu. «Šoreiz gribējās
sakārtot vidi pie mājas, lai pašiem ir
ērtāk un ciemiņiem patīkamāk,» norāda N.Jumakajeva. Tiesa, ieceres īstenošanas laikā gan viņa prasa padomu
mājas iedzīvotājiem, tādējādi rosinot
viņu interesi par to, kas ar māju un pie
tās notiek. Līdz ar to procesā sākotnējā ideja var tikt mainīta, kā tas bijis
arī šoreiz. «Sākumā nojumes gribējām
krāsot, špaktelēt, betonēt maliņas, bet
beigās izmantojām koku, kas ir gan
ātrāk, gan lētāk. Tāpat bija ar dobi. Lai
gan tā ir vienkārša, centāmies veidot
to modernu. Gribējās pārmaiņas pie
mājas,» stāsta biedrības priekšsēdētāja. Daži mājas iedzīvotāji ne tikai
piedāvāja savas idejas un darbu, bet
arī dažādus materiālus – kādam kaut
kas palicis pāri no dzīvokļa remonta,
cits varēja atvest šķembas, ar kurām
pie reizes uzlabota stāvvieta. Lai būtu
praktiskāk, izvēlēti mūžzaļi krūmi.
«Gribējām arī celiņus nobruģēt, bet
nepietika naudas,» tā N.Jumakajeva.

Mājā «Sidrabītes» ir 12 dzīvokļi,
un, kā saka apsaimniekošanas biedrības vadītāja, katrā mājā ir savas
pelītes, kas negrib piedalīties un maksāt par remontdarbiem. Viņu mājā
tādas esot divas trīs. Tomēr, redzot
sasniegtā rezultātu, mājas iedzīvotāju

attieksme uzlabojas.
Viņiem jau ir jauni plāni. «Gribētu
kāpņutelpās veikt kapitālo remontu, jo tās gadus 30 nav remontētas,
stāvoklis ir slikts, sienās ir caurumi.
Tur gan nepieciešami lieli līdzekļi, un
pašu spēkiem to būs grūti izdarīt, jo

mājai ir trīs stāvi, daudz darba. Vēl
vajadzētu nostiprināt mājas pamatus,
kas prasa vēl lielāku naudu un darbu.
Piezemētāks mērķis varētu būt celiņu
un piebraucamā ceļa sakārtošana, jo
esošais asfalts drūp – var salauzt gan
mašīnu, gan kāju.»

Popularizē aktīvu dzīvesveidu
Balva – 125 eiro
DKS «Birzītes 97» projekts «Augam
stipri Birzītes krastos», kas popularizē
aktīvu dzīvesveidu, novērtēts kā viens no
labākajiem 2016. gada konkursa «Mēs –
savai videi» projektiem.
Glūdas pagasta biedrības pārstāvis Artis Koško stāsta, ka konkursā piedalījās,
lai turpinātu 2015. gadā iesākto, kad jau
sperti pirmie soļi tuvējās teritorijas labiekārtošanā, izveidojot volejbola laukumu
un uzstādot šūpoles bērniem. Šoreiz bija
iecere atpūtas zonu papildināt ar āra trenažieriem, jo tuvējā apkaimē dzīvojošie
jaunieši bija izteikuši tādu vēlmi, daļa no
viņiem brauc pat trenēties uz pilsētu. Tā
tapa pievilkšanās stieņi, līdztekas, kāpelēšanas rīks un trošu ceļš. «Es gan biju
gaidījis lielāku atsaucību, bet pārsvarā
iesaistījās tie paši, kas pagājušajā reizē,
jaunu palīgu bija maz. Darbi arī gāja ļoti
lēni, jo daudz ko darīju viens, piemēram,
visas detaļas, ko vajadzēja sametināt,
metināju viens, jo citiem nebija tādu
prasmju. Laukuma labiekārtošanas otro
kārtu pabeidzām tikai septembrī,» stāsta

A.Koško. Tomēr, kad viss izdarīts, iedzīvotāju interese par jaunajiem elementiem
esot liela – trošu ceļš jaunāko iedzīvotāju
vidū ir pieprasīts pat ziemā. A.Koško
piebilst, ka darbi paveikti tik veiksmīgi, ka
izdevies ietaupīt līdzekļus, kas izmantoti,
lai laukumā nodrošinātu apgaismojumu.
«Uzstādījām trīs nelielus prožektorus ar
saules baterijām, kas darbojas pēc līdzīga
principa kā dārza lampas – uz kustības

sensoriem – un ieslēdzas tikai tad, kad
tuvumā kāds ir. Gaisma gan nav pārāk
spoža, bet, lai redzētu, kur katrs atrodas,
pietiek,» norāda projekta iniciators.
Viņam netrūkst ideju arī nākotnē.
«Laukumu esam ierīkojuši vietā, kur
kādreiz bija pļava. Tur 20 gados bija saaudzis pamežs, no kā teritoriju attīrījām.
Bet atlikusī teritorija vēl ir liela. Līdzās
ir apmēram divi hektāri meža ar ļoti

FOTO: «Jumts mitrumu laida cauri
jau gadus piecus, un augšējos
dzīvokļos situācija bija diezgan
kritiska,» par ieceri salabot jumtu
stāsta 12 dzīvokļu mājas Parka ielā
6 Svētes pagastā apsaimniekotāja
biedrības «Vide un cilvēks» valdes
priekšsēdētāja Evita Matule. Viņa
norāda, ka mājā lielākoties dzīvo
pensijas vecuma cilvēki un praktiski
nav nekādu uzkrājumu. Lai varētu
nomainīt jumtu, līdzekļi krāti piecus
gadus. Rezultātā vecais šīfera jumta segums nomainīts pret jaunu – bezazbesta
šīferi. «Mēs katru gadu cenšamies izmantot iespējas, ko piedāvā šis projektu konkurss, jo tā tomēr ir nauda, turklāt tas mobilizē iedzīvotājus pieņemt lēmumu un
kaut ko paveikt,» spriež E.Matule, piebilstot: kaut arī tādi darbi kā jumta nomaiņa
ir dārgāki par vienam projektam maksimāli pieejamo summu 750 eiro, patīkami,
ka ir vismaz kaut kāds atbalsts no malas. Viņa jo īpaši uzslavē Parka ielas 6 mājas
vecāko, kura strādniekiem gatavojusi pusdienas, kamēr viņi remontējuši jumtu.

skaistām priedēm un ozoliem un ļoti
interesantu reljefu – maziem kalniņiem,
dažādām bedrītēm. Tā kā mani bērni
sākuši trenēties BMX riteņbraukšanā un
arī citi bērni un jaunieši ar to aizraujas, ir
doma izveidot mežā mini BMX trasi. Lai
to varētu izdarīt, mežā jāsavāc kritušie
koki, jāiztīra aizaugušās vietas. Vēlāk
varētu mežā ierīkot arī pastaigu takas,
jo doties pastaigās pie mums ir populāri.

Tagad cilvēki pastaigājas gar dīķi un
meža malu, jo mežā jau nevar ieiet – tur
ir brikšņi. Bet pati vieta ir skaista,» stāsta
A.Koško.
Jelgavas novada pašvaldības Attīstības
nodaļas vadītāja Līga Lonerte norāda,
ka šis ir viens no retajiem pērn realizētajiem projektiem, kas vērsts uz publiski
pieejamas telpas sakārtošanu, turklāt arī
izpildījums ir interesants un radošs.

FOTO: Balkonu atjaunošana Lielsvētes ielā 16
Svētes pagastā – 36 dzīvokļu mājas vecākais Andis
Kuzņicis stāsta, ka pie šāda lēmuma iedzīvotāji
nonākuši, jo balkoni bija kritiskā stāvoklī, turklāt
teju katrs savā krāsā – viens zaļš, cits brūns, padarot mājas kopējo vizuālo izskatu nekādu. «Vecās šīfera loksnes savu jau bija nokalpojušas un
kļuvušas bīstamas, tās bija tik kritiskā stāvoklī, ka
jebkurā brīdī varēja nokrist,» viņš atceras. Lielākā
daļa mājas iedzīvotāju ideju atbalstījuši, bet vecākā gadagājuma cilvēki tomēr uz to raudzījušies
skeptiski, norādot, ka viņu mūžam jau vairs neko nevajagot. «Par to jau bijām vienojušies
iepriekš mājas sapulcē – ja konkursā mūsu ieceri atbalstīs, sakārtosim balkonus vienotā stilā,
jo, ja katrs darīs pa savam, atkal nebūs vienota stila,» A.Kuzņicis piebilst, ka ar šo pašu ideju
konkursā bija startējuši jau agrāk, bet tā netika atbalstīta. Kad sākās darbi, raisījās diskusija
par krāsu, kādā tad balkonus krāsot. Bijuši tādi varianti kā zaļš un dzeltens, bet beigās palikuši pie klasiskā varianta – brūnā. «Sākumā gan bijām domājuši, ka varēsim to paveikt paši,
tomēr nācās meklēt palīdzību no malas, jo tas nav tik vienkārši. Tad nu par darbu vajadzēja
piemaksāt pašiem no savas kabatas,» tā mājas vecākais.
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2017. gada janvāris

Projektu konkurss «Mēs savai videi – 2016»
Nr. Projekts, tā realizēšanas vieta un iesniedzējs Projekta apraksts

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.

Daudzdzīvokļu mājas bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Elejas pagastā, biedrība «Gaismas 2»
Daudzdzīvokļu mājas «Tirgus 7» Lielplatones pagastā kāpņutelpas kosmētiskais remonts, biedrība
«Lielplatone 28»
Daudzdzīvokļu ēkas koplietošanas telpas renovācija Tīreļos, Valgundes pagastā

Nomainīt novecojušo bērnu namiņu un atjaunot
smilškastes apmales
Veikt kāpņutelpas kosmētisko remontu, nomainīt
pastkastes un radiatoru

Izremontēt kāpņutelpu, nomainīt kāpņutelpas
logu, ieejas durvis, ierīkot mūsdienīgu apgaismojumu
«Pagalmu labiekārtošana – mūsu rūpe!» Līvbērzes Sakārtot piebraucamo ceļu un pagalmu starp
pagastā, biedrība «Attīstības centrs – Bērzes krasti» mājām Jelgavas ielā 3 un Jelgavas ielā 5, saglabājot zaļo zonu un sakārtojot piebraucamo
ceļu pie veikala
Ārdurvju nomaiņa daudzdzīvokļu mājā Vircavas Nomainīt visu trīs kāpņutelpu durvis
pagastā, biedrība «Platones 3»
«Īstās mājas ir mūsos» Nākotnē, Glūdas pagastā Mājai Dārza ielā 2 trešās kāpņutelpas fasādes
parapetu uzlikšana
«Manā dārziņā – tikai labas lietas» Zaļenieku Izveidot oriģinālas augu dobes
pagastā
Mājas «Sidrabītes» nojumju renovācija un zaļās Nostiprināt un atjaunot nojumes
zonas labiekārtošana Lielplatones pagastā, biedrība «Sidrabītes»
Jauns jumts Parka ielā 6 Svētes pagastā, biedrība Nomainīt veco jumta segumu
«Vide un cilvēks»
Balkoni Lielsvētes ielā 16 Svētes pagastā
Nomainīt balkonu vecās šīfera loksnes pret
jaunām loksnēm vienādā krāsā
«Augam stipri Birzītes krastos» Glūdas pagastā, Paplašināt esošo atpūtas vietu ar trenažieriem
DKS «Birzītes 97»
sportam un ugunskura vietu
Veļas žāvētavas restaurācija Parka ielā 9, Svētes Renovēt jumtu esošajai veļas žāvētavai
pagastā
«Mūsu bērniem drošu vidi», mājas «Kļavas» un Veco rotaļu laukuma konstrukciju demontāža
«Kastaņi» Zaļenieku pagastā
un jaunu konstrukciju uzstādīšana
«Gaišs ceļš uz mājām», Dārza iela 2 Glūdas pa- Sakārtot kāpņutelpu (elektrība, ārdurvis, sienas
gastā
un jaunas pastkastes, durvju aizvērējs, dekoratīvie stikli, LED lampas)
«Labam noskaņojumam» Tīreļu ciemā, Valgundes Aprīkot bērnu rotaļu laukumu ar basketbola
pagastā
grozu, atpūtas vietu – ar galdu un soliem
«Durvis – katras mājas vizītkarte», Dārza iela 9 Ārdurvju nomaiņa daudzdzīvokļu mājai
Glūdas pagastā
«Kalnciema seniori drošam bērnu priekam» rotaļlau- Rotaļu laukuma labiekārtošana
kumā Kaigi, pagalmā starp daudzdzīvokļu mājām
Lievenīšu remonts Vītolu ielā 3, Valgundes pagasta Sakārtot ieejas kāpņutelpās daudzdzīvokļu māVītoliņos, biedrība «Vītolu 3»
jai, veicot triju lievenīšu remontu un lietus ūdens
noteku uzstādīšanu trijām nojumēm
«Ar auto pagalmā!», Upes iela 16 Glūdas pagasta Izveidot jaunu autostāvvietu izbraukātā zāliena
Zemgalē
vietā, atjaunot košumdobi un uzlabot pārējo
zaļo zonu
«Durvis – mājas vizītkarte», Ceriņu iela 2 Glūdas Nomainīt ārdurvis, saremontēt ieejas durvju
pagastā
jumtiņu un restaurēt durvju ailu apmalītes
Soliņi Valgundes pagastā, biedrība «Kalnciemi 1» Soliņu atjaunošana
«Nams zem liepas kuplajiem zariem un ieejas Kāpņutelpas koplietošanas ieejas mezgla samezgla sakārtošana», Glūdas pagasta Nākotnes kārtošana
ciema «Liepas»

FOTO: «Mūsu mājā ir ļoti daudz
pensionāru, bet veikals – četru
kilometru attālumā. Pie mums
bieži brauc dažādi tirgotāji un
autoveikali, bet soliņi pie mājas bija salauzti, un cilvēkiem
nebija kur autoveikalus gaidīt,»
stāsta Valgundes pagasta mājas
«Kalnciemi 1» apsaimniekotāja
biedrības «Kalnciemi 1» valdes
locekle Evita Apsīte. Tā nu nolēmuši pirmo reizi piedalīties konkursā,
lai atjaunotu pie mājas esošo soliņu koka daļas – sēdekļus un atzveltnes. «Kopumā gāja ļoti labi, un nu mums ir trīs skaisti soliņi,» lepojas
E.Apsīte, gan piebilstot, ka ar to darīšanu bijis visādi. «Gribētos, lai
iesaistās vairāk iedzīvotāju, jo citiem šķiet, ka viss notiek pats no sevis.»
Soliņu atjaunošanas darbus iedzīvotāji veikuši paši – nopirkuši dēļus,
tos sagatavojuši, saskrūvējuši, tad divreiz krāsojuši. «Iesaistījās daži
kungi, bet krāsošana piesaistīja bērnus – viņiem tas šķita interesanti.
Patiesībā tas, ka bērni nebaidījās darba un labprāt palīdzēja, ir pat
svarīgāk nekā tas, ka kāds neiesaistījās,» vērtē biedrības pārstāve.
Viņa stāsta, ka mājai vienoties par to, kas būtu nepieciešams, nav
sarežģīti, daudz grūtāk ir atrast, kurš to darīs. Ja kāds nākot klajā ar
savu ideju un ir gatavs to pats arī realizēt, tad pārējie šādu iniciatīvu
labprāt atbalsta. «Mums vajadzētu pie mājas izveidot stāvlaukumu,
bet tas nav tik vienkārši, jo tā nav mūsu zeme. Tāpēc vispirms jāsakārto
zemes nomas jautājumi,» ieskicē E.Apsīte.
FOTO: «Mēs laukos izmantojam veļas žāvētavu mājas pagalmā, īpaši
vasarā, kad tiek mazgāta lielā veļa. Un nav pārāk patīkami, kad tīrās
drēbes, kas atstātas pa dienu žūt, salīst, ja uznāk lietus,» tāda bijusi
ikdiena Parka ielas 9 Svētes pagastā iedzīvotājiem, jo mājas pagalmā
esošajai veļas žāvētavai
jumts bija sabojāts – puse
vispār nolauzta. Mājas
aktīviste Vija Āboliņa
priecājas, ka nu žāvētavai atjaunots jumts, padarot to funkcionālāku,
un arī pagalma kopskats
kļuvis estētiskāks.
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finansējums,
EUR

Piešķirtā
summa,
EUR

121,60

748,99

156,95

564,95

100

650

582,73

215

448,83

750

1041

518

150

510

285,61

750

3391,14

750

–

740

–

750

–

318

190

750

196,51

232

–

750

600

750

305

500

–

393,43

5

Sveicam
Jelgavas novada
iedzīvotājus dzīves
nozīmīgajās jubilejās!
Janvārī – 70 gadi

Jekimova Avšrele, Elejas pag.
Nudiņš Arvīds, Glūdas pag.
Podrezs Česlavs, Glūdas pag .
Zilberga Zenta, Glūdas pag.
Žīle Ilze, Glūdas pag.
Kārkla Laima, Jaunsvirlaukas pag.
Sarksnis Vitāls, Jaunsvirlaukas pag.
Štelmahere Dzintra,
Jaunsvirlaukas pag.
Šukis Vaclavs, Jaunsvirlaukas pag.
Kravčenko Mihails, Kalnciema pag.
Stukova Tatjana, Kalnciema pag.
Šipilo Vera, Lielplatones pag.
Atmane Leokadija, Līvbērzes pag.
Bezdels Longins, Līvbērzes pag.
Sļivkina Svetlana, Platones pag.
Upīte Anna, Platones pag.
Skuja Dace, Svētes pag.
Andersons Valdis, Vilces pag.
Dāvs Jānis, Vilces pag.
Miklone Valentīna, Vilces pag.
Bergmane Antoņina, Vircavas pag.
Birkerta Vilija, Vircavas pag.
Pilniks Nikolajs, Vircavas pag.
Zāģeris Nikolajs, Vircavas pag.

Janvārī – 75 gadi

Bļudniks Antons, Elejas pag.
Židkova Antoņina, Elejas pag.
Arhipovs Jevgeņijs, Glūdas pag.
Seļivona Danuta, Glūdas pag.
Fadejevs Anatolijs, Jaunsvirlaukas pag.
Vaiteks Jānis, Lielplatones pag.
Krupeņina Irma, Līvbērzes pag.
Reine Skaidrīte Ārija, Līvbērzes pag.
Vītola Līga, Platones pag.
Gadzāne Anastasija, Sesavas pag.
Stoša Ņina, Svētes pag.
Briedis Ēriks, Valgundes pag.
Jegorova Monika, Valgundes pag
Juroits Semjons, Valgundes pag.
Tarasova Valentina, Valgundes pag.
Šapnaģe Anna, Vilces pag.
Grigorjevs Pjotrs, Zaļenieku pag.

Janvārī – 80 gadi

40

545

–

750

–

151,34

30

750

FOTO: «Kad Jelgavas novada
pašvaldības mājaslapā pamanīju informāciju par šo projektu
konkursu, nolēmu, ka jāpiedalās, jo tīrās šausmas darījās
mūsu mājas pagalmā,» stāsta
mājas Glūdas pagasta Zemgalē, Upes ielā 16, iedzīvotāja un
apsaimniekošanas biedrības
«Upes iela 16» pārstāve Diāna
Podreza. Viņa norāda, ka diezgan daudziem mājas iedzīvotājiem ir automašīnas, jo laukos
tā ir nepieciešamība, lai tiktu uz
darbu, aizvestu bērnus uz skolu
un pulciņiem. «Visas mašīnas
stāv sētā, un tur jau bija tā izbraukāts, bedres bija tik lielas,
ka nezinājām īsti, kur mašīnu
atstāt un kā vispār no tām risām
ārā tikt, turklāt rudenī un pavasarī tur bija tādi dubļi!» neslēpj D.Podreza. Nu paveras pavisam
cits skats – stāvvieta paplašināta, lai novietotajām automašīnām
droši varētu pabraukt garām, neiebraucot zālienā, un nobruģēta.
«Vissarežģītākais mums bija atrast transportu, kas atvedīs visus
nepieciešamos materiālus. Apjomi jau nebija ļoti lieli, bet vajadzēja gan smilti, gan šķembas. Tad nu ar kaimiņiem un manu
vecāko dēlu Emīlu ņēmām talkā sludinājumus un meklējām, kas
to varētu izdarīt. Par transporta pakalpojumiem bija arī vislielākās izmaksas,» pieredzē dalās mājas pārstāve. Tāpat arī mazliet
traucējuši laikapstākļi – kad stāvlaukums bija sagatavots, bruģēšanu vairākkārt nācies atlikt pēc stiprāka lietus. «Bet mēs vēl
atjaunojām dekoratīvo dobi un nokrāsojām kāpņutelpas durvis.
Ar smilti un granti, kas palika pāri, aizbērām bedrītes citviet
teritorijā, ko nebija plānots darīt. Vienīgais, ko laikapstākļu dēļ
nepaguvām, – pie savas kāpņutelpas atjaunot ieejas kāpnītes. To
darīsim pavasarī,» tā D.Podreza, sakot paldies dēlam Emīlam, kurš
viņai bijis vislielākais palīgs šī projekta realizēšanā. Nākotnē viņi
vēlētos ar konkursa atbalstu sakārtot mājas fasādi.

Pētersons Imants, Elejas pag.
Smiltnieks Dzintars,
Jaunsvirlaukas pag.
Dombrovska Valentīna,
Kalnciema pag.
Medusone Elfrīda, Kalnciema pag.
Poliuha Zinaida, Kalnciema pag.
Žeinis Jons, Kalnciema pag.
Čuprina Gaļina, Lielplatones pag.
Ozoliņa Stasija, Lielplatones pag.
Beļikova Antoņina, Līvbērzes pag.
Kokle Dzintra, Līvbērzes pag.
Strautnieks Ilmārs, Platones pag.
Dāvids Kārlis, Sesavas pag.
Voitehoviča Felicija, Sesavas pag.
Ādama Sarmīte, Svētes pag.
Osipova Regīna, Svētes pag.
Valtere Zigrīda Valija, Svētes pag.
Mihaļceviča Jadviga, Valgundes pag.
Sverdlova Ludmila, Valgundes pag.
Sarma Ņina, Valgundes pag.
Neivarts Rihards Alfrēds,
Zaļenieku pag.

Janvārī – 85 gadi

Joze Aina, Elejas pag.
Jurgelāne Dzintra, Elejas pag.
Nordena Marija, Glūdas pag.
Drozdecka Alfrēda, Līvbērzes pag.
Sakne Zigrīda, Sesavas pag.
Saulīte Ērika, Sesavas pag.
Biļūna Astra, Vilces pag.
Vilciņa Rita, Vilces pag.
Grīnvalde Zigrīda, Vircavas pag.
Skukovska Vera, Vircavas pag.
Miņins Valentīns, Zaļenieku pag.

Janvārī – 90 gadi

Sproģe Jekaterina, Elejas pag.
Dučkens Gunārs, Jaunsvirlaukas pag.
Skumbiņš Jānis, Jaunsvirlaukas pag.
Ņikitins Pavels, Vircavas pag.
Zarāns Pēteris, Vircavas pag.
Susla Vilma, Zaļenieku pag.

Janvārī – 95 gadi
Valtenberga Olga, Līvbērzes pag.

Janvārī – 97 gadi

Reihenbahs Alberts,
Zaļenieku pag.

Dati apkopoti uz 10.01.2017.
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Savāc 460
kilogramus
barības
Noslēgusies desmitā labdarības akcija «Par ķepām un
astēm!». Tā atnesusi divas
labas ziņas: uzstādīts dzīvniekiem saziedotās barības
rekords un labos darbos
arvien vairāk iesaistās bērni
un jaunieši.
Akcijas organizatore Jelgavas novada
Jaunsvirlaukas pagasta iedzīvotāja,
kinoloģe un mājaslapas www.taksis.lv
redaktore Everita Pāne stāsta, ka šoreiz
saziedots vislielākais barības daudzums
kopš akcijas rīkošanas – 460 kilogrami
(suņu un kaķu sausā barība, konservi,
našķi, rīsi, griķi, auzu pārslas u.c.). Tāpat
saziedotas daudzas citas patversmes
iemītniekiem noderīgas lietas – kakla
siksnas, pavadas, bļodiņas, rotaļlietas,
būri, guļvietas, avīzes, segas.
«No sirds vēlos teikt ļoti lielu un
sirsnīgu paldies ikvienam akcijas dalībniekam, kurš pielika savu roku, lai šī
akcija izdotos! Paldies maniem vislielākajiem palīgiem – Solvitai Pormalei
un Nikam Pormalim par ziedojumu
vākšanu Rīgā. Protams, mīļš paldies
arī manai ģimenei par atbalstu un palīdzību ziedojumu vākšanā, šķirošanā
un nogādāšanā. Tāpat prieks, ka mūsu
akcijā aizvien vairāk iesaistās bērni un
jaunieši – paldies Līvbērzes vidusskolas
kolektīvam, Ozolnieku bērnudārza
«Zīlīte» bērniem, Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas 9.kom klases skolēniem,»
saka E.Pāne, piebilstot: lai palīdzētu,
nav obligāti jāpērk lieli barības maisi,
dārgas lietas, pietiek pārskatīt, vai pašiem mājās nav kas tāds, kas vairs netiek
izmantots, vai ziedot kaut vienu paciņu
vai bundžiņu barības.
Ziedojumi nogādāti Ozolnieku novada dzīvnieku aizsardzības biedrībai
«Ķepu ķepā», kur mitinās ne vien 70
suņi un kaķi, bet arī zirgi un citi izglābtie
dzīvnieki.

Piešķirs zemi
kapsētas
paplašināšanai
Valdība decembrī lēma
ļaut Zemkopības ministrijai nodot Jelgavas novada
pašvaldībai bez atlīdzības
nekustamo īpašumu «Skujas» – valsts meža zemi 1,6
hektāru platībā – Līvbērzes
pagasta kapsētas paplašināšanai.
Kā skaidro Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Medne, pašlaik
Līvbērzes kapi aizņem 0,7 hektārus.
Kapsētā vēl ir piecas brīvas vietas, tāpēc
jau laikus meklētas iespējas esošās kapsētas paplašināšanai vai jaunas izveidei.
Pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Enija Kreicberga-Kapša
norāda, ka iedzīvotājiem ir jādod iespēja
apbedīt tuviniekus iespējami tuvu savai
dzīvesvietai, konkrētajā pagastā, ciemā,
tāpēc pašvaldība vērsās pie Zemkopības
ministrijas un «Latvijas valsts mežiem»
ar lūgumu īpašumu nodot pašvaldības
autonomās funkcijas īstenošanai – Līvbērzes kapsētas paplašināšanai. Novada
teritorijas plānojumā līdz 2023. gadam
minētā teritorija noteikta kā kapsētas
teritorija.
E.Kreicberga-Kapša skaidro, ka pagaidām notiek dokumentu kārtošana.
Tāpat vēl nav zināms, kas veiks zemesgabala atmežošanu un celmu raušanu.
Savukārt, kad zeme būs atbrīvota no
kokiem un krūmiem, jāveic zemes
lietošanas veida maiņa, topogrāfiskā
uzmērīšana, kapu teritorijas projektēšana, aizsargvaļņu izbūve un saimnieciskā
ūdens ņemšanas vietas izbūve.
Jāpiebilst, ka visas Jelgavas novada
pašvaldības kapsētas apsaimnieko SIA
«Jelgavas novada KU».

PAGASTU ZIŅAS

Saņem Zaļās
izcilības balvu

NOVADĀ
Aicina uz iedzīvotāju
sanāksmēm

Turpinās iedzīvotāju sapulces pagastos, aicinot iedzīvotājus pārrunāt
aktualitātes, izteikt savus ierosinājumus, uzdot jautājumus. 25. janvārī
pulksten 18 iedzīvotāju sanāksme
notiks Glūdas pagasta Nākotnes
kultūras namā, 8. februārī pulksten
18 – Kalnciema pagasta Kalnciema
kultūras namā, 22. februārī pulksten
18 – Sesavas pagasta Sesavas tautas
namā.

KALNCIEMĀ
UN VALGUNDĒ
Iet bojā ugunsgrēkos

FOTO: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Valsts vides
dienesta ģenerāldirektore Inga Koļegova pasniedz balvu SIA «Herlig» valdes loceklim Mārim
Foto: Valsts vides dienests
Ķerum un viņa kundzei Ievai.

Valsts vides dienests pasniedzis «Zaļās izcilības balvas
2016» uzņēmumiem, kuri
rūpējas par vidi. Balvas tika
pasniegtas otro gadu, un šoreiz to saņēma arī Jelgavas
novada Valgundes pagasta
uzņēmums SIA «Herlig».
Balvu uzņēmums saņēma kā atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kam
ir izsniegtas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas un kas nav A, B vai C kategorijas piesārņojošo darbību operators.
Šāda nominācija pērn ieviesta pirmo
reizi. «Bijām ļoti pārsteigti par balvu, jo
esam pavisam jauns un salīdzinoši mazs
uzņēmums, kas atkritumu jomā strādā
tikai gadu. Taču esam ļoti pagodināti

par balvas saņemšanu un jūtamies
pateicīgi par to, ka mūsu ieguldītais
darbs un neatlaidīgā vēlme strādāt videi
draudzīgi tiek ievērota un novērtēta,»
norāda uzņēmuma tehniskā direktore
Dace Samuša.
Uzņēmums ir dibināts 2015. gadā, un
D.Samuša skaidro, ka tā pamatnodarbošanās ir atkritumu savākšana un tirdzniecība ar otrreizēji pārstrādājamiem
polimēru un citu veidu atkritumiem, kā
arī otrreizējām polimēru granulām un
pārstrādes procesa blakusproduktiem.
Pašlaik uzņēmums veic dalīto atkritumu savākšanu Jelgavā un tās apkārtnē,
savukārt pārstrādei sagatavotais materiāls tiek nodots ne tikai Latvijā, bet arī
Lietuvā un Igaunijā. Vēl uzņēmums ir
pārdošanas aģents vairākām otrreizējās

pārstrādes rūpnīcām Lietuvā, Igaunijā,
Francijā un Itālijā, nodrošinot regulāru,
precīzu un ātru gatavās produkcijas
realizāciju un nepieciešamības gadījumā
arī loģistikas organizēšanu.
Saņemot balvu, uzņēmums iekļauts
arī Valsts vides dienesta veidotajā «zaļajā» sarakstā, kas galvenokārt nozīmē,
ka vides inspektoru vizītes turpmākos trīs
gadus būs retākas, jo iekļūšana sarakstā
apliecina, ka uzņēmumā tiek ievērotas
visas vides prasības.
Kopumā «Zaļās izcilības balvu 2016»
saņēma 22 nominanti, kas vērtēti pēc
vairākiem kritērijiem, piemēram, kā
tiek izpildītas normatīvo aktu prasības,
vai Vides dienests nav saņēmis sūdzības
par konkrēto uzņēmumu, iestādi vai
pašvaldību, sadarbība ar Vides dienestu.

Izveidots Dabas vides estētikas centrs
Staļģenes vidusskolas
pirmsskolas ēkas telpās
2016./2017. mācību gada
1. semestrī izveidots un
sācis darboties Dabas vides estētikas centrs, kura
galvenais uzdevums ir
nodrošināt atbalstu bērna
vispārējai attīstībai, stabilizējot un pilnveidojot
viņa iekšējo līdzsvaru.
Staļģenes vidusskolas direktora
vietniece izglītības jomā Lelde Jēkabsone stāsta, ka Dabas vides estētikas
centrs tapis, pateicoties pirmsskolas
skolotāju iniciatīvai un Staļģenes
vidusskolas direktora Aivara Nagļa
atbalstam. Līdzekļus tā tapšanai atvēlējusi Jelgavas novada pašvaldība
un privātie ziedotāji: Āris Burkāns
devis zirņus un pupas, Jānis Vīgants
– dažādus graudus, pirmsskolas bērni
kopā ar vecākiem – pastaigu laikā salasītas zīles, kastaņus un akmentiņus,
skolotājas Inga Cigelniece un Maira
Nasteviča, kā arī skolotāju palīgs Zina
Lazdiņa no saviem krājumiem atvē-

lēja dažādus dabas materiālus. Savu
darbu, darinot lielās koka kastes,
ieguldījis mājturības un tehnoloģiju
skolotājs Ruslans Matusevičs, savukārt informatīvā materiāla tapšanā
palīdzēja I.Cigelniece un speciālā
pedagoģe Ināra Ozoliņa.
«Kas ir dabas vides estētika?
Mūsdienās, kad arvien lielāku vietu
ikdienā ieņem tehnoloģijas, nākas
īpaši pievērst uzmanību dabai, cilvēka un dabas materiālu radošai
mijiedarbībai. Strukturēts radošais
process sekmē fizisko, garīgo, emocionālo un intelektuālo sakārtotību.
Nodarbības Dabas vides estētikas
centrā dod iespēju bērniem gūt

daudz prieka, bagātināt emocionālo
pasauli, tādā veidā paaugstinot dzīves kvalitāti,» ideju par šāda centra
izveidi skaidro L.Jēkabsone.
Pirmsskolas metodiķe Sanita
Meijere stāsta, kā notiek nodarbības Dabas vides estētikas centrā:
bērni iepazīstas ar dažādiem dabas
materiāliem – pupām, zirņiem,
graudiem, kastaņiem, zīlēm, akmeņiem, smiltīm, čiekuriem un citiem,
salīdzina to formu, krāsu, veic
dažādus eksperimentus, izjūt dabas
materiālu faktūru gan ar rokām,
gan ar kājām, gan ar visu ķermeni.
Pie gaismas galdiem bērni darbojas
gan pēc brīvas izvēles, paužot savu
personīgo pasaules uztveri, gan
pēc skolotāju dotām tēmām, kombinējot dažādus dabas materiālus.
Tāpat bērni iepazinuši, atpazīst un
nosauc dažādas tējas, noskaidro to
izmantošanas iespējas. «Kopumā
darbs ar dabas materiāliem sekmē
saskarsmes pieredzi, radošo izpausmi, zināšanas, izziņas prasmes,
darbības, attieksmju un rekreācijas
pieredzi,» rezumē L.Jēkabsone.

Svētkus radām paši
FOTO: Lai rosinātu iedzīvotājus izdekorēt Līvbērzes pagastu uz Ziemassvētkiem un Jauno gadu,
pagasta pārvalde publicēja uzsaukumu, aicinot ikvienu dekorēt savu īpašumu un teritoriju atbilstoši
tēmai «Rūķu ciems». «Pateicamies visiem par izdomu un darbu, dekorējot gan daudzdzīvokļu māju
ieejas, balkonus, logu rūtis, gan māju sētas mietus,
gan teritoriju. Prieks bija par ikkatra atsaucību un
izdomu, jo tādējādi tika radīta svētku noskaņa kā
pašiem, tā citiem. Paldies ikvienam, kurš ar savu
darbu un izdomu pārsteidza un priecēja gan mūs,
gan savus kaimiņus, radot svētkus!» norāda Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Medne.
Šāda akcija Līvbērzes pagastā notika pirmo reizi, bet, ņemot vērā iedzīvotāju atsaucību, iespējams, tā
tiks atkārtota arī šī gada izskaņā. «Lai kāds arī ārā būtu laiks, svētkus jau radām mēs paši, un šoreiz –
sev un savam pagastam!» viņa piebilst.

Decembrī Jelgavas novadā ugunsgrēkos bojā gājuši trīs cilvēki. Kā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), 9. decembrī
pulksten 19.12 ugunsdzēsēji glābēji
steidzās uz Jelgavas novada Kalnciema pagastu, kur dzīvojamā mājā bija
izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka ar atklātu
liesmu deg vienstāva dzīvojamā māja
80 kvadrātmetru platībā un tai jau
ir iebrucis jumts. Ugunsgrēkā gāja
bojā apmēram 54 un 58 gadus veci
vīrieši. Ugunsgrēka nodzēšanai bija
nepieciešamas vairākas stundas – tas
likvidēts pulksten 2.14.
Savukārt Otrajos Ziemassvētkos,
26. decembrī, pulksten 3.32 VUGD
saņēma izsaukumu uz Jelgavas
novada Valgundes pagastu, kur
saskaņā ar sākotnējo informāciju
bija redzami dūmi. Ugunsdzēsējiem
glābējiem ierodoties notikuma vietā,
konstatēts, ka 40 kvadrātmetru platībā deg koka pirts ēka. Ugunsgrēks
tika likvidēts pulksten 8.01, un tajā
gāja bojā apmēram 25 gadus vecs
vīrietis.

SESAVĀ, ZAĻENIEKOS
UN VILCĒ
Skolēni spēlē florbolu

Nereti treneri uzskata, ka labākais
treniņš ir sacensības, tāpēc Sesava,
Zaļenieki un Vilce organizē florbola
kausu, kurā piedalās visu trīs pagastu
skolu komandas – Sesavas pamatskolas, Vilces pamatskolas un Zaļenieku komerciālās un amatniecības
vidusskolas. Katru skolu pārstāv divas
komandas – pa vienai katrā vecuma
grupā (6. – 7. klase, 8. – 9. klase). Kā
skaidro Sesavas pamatskolas sporta
skolotāja Inga Striška, komandas
aizvada apļa turnīru, izspēlējot katra ar katru, bet vērtētas tiek katrā
klašu grupā atsevišķi, savā starpā
sadalot goda pjedestāla pakāpienus.
6. – 7. klašu grupā uzvarēja Vilces
komanda, otrie – sesavnieki, trešie
– Zaļenieku komanda. 8. – 9. klašu
grupā uzvarēja Zaļenieku komanda,
2. vietu izcīnīja Sesavas komanda, 3.
vieta – Vilces pamatskolas komandai.
Šāds turnīrs notika otro reizi. Ideja
par to radās, jo Jelgavas novada sacensībās florbolā startē tikai skolēni
līdz 7. klasei. Arī pamatskolas vecāko klašu skolēniem šis sporta veids
patīk, bet sacensībās jāpiedalās jau
pieaugušo konkurencē. Florbola
kauss tiek rīkots, lai 8. – 9. klasēm
būtu savs mini turnīrs, savukārt 6.
– 7. klases komandas iekļautas, lai
gūtu lielāku spēļu praksi.

KALNCIEMĀ
Piedāvās izbraukuma
medicīnas pakalpojumus

6. februārī no pulksten 10 līdz 17
Kalnciemā, Lielupes ielā 27 (pie Sociālās aprūpes centra), iedzīvotājiem
būs iespēja saņemt mobilās diagnostikas pakalpojumus: mamogrāfiju
(ar Nacionālā veselības dienesta
uzaicinājuma vēstuli – bez maksas,
ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85
eiro, bez nosūtījuma – 20 eiro),
rentgenu plaušām, locītavām u.c.
(bez nosūtījuma – 1 projekcija 6,50
eiro), D vitamīna noteikšanu (4,50
eiro). Pacientu pieņemšana notiks
pēc iepriekšēja pieraksta. Tālrunis
25431313. Pakalpojumu nodrošinās
«MFD Veselības grupa».

PAGASTU ZIŅAS
ZAĻENIEKOS
Izlasa 589 eksemplārus

Zaļenieku pagasta Ūziņu bibliotēkas
vadītāja Gunita Kulmane apkopojusi
datus par 2016. gadu – čaklākā bibliotēkas apmeklētāja pērn izlasījusi
589 eksemplārus. «Protams, vairums
ir periodiskie izdevumi – kundze
izlasa visus bibliotēkā abonētos
žurnālus –, taču viņa cītīgi lasa arī
grāmatas – gan dāmu romānus, gan
nozaru literatūru, piemēram, par ceļošanu, dārzkopību, veselību, ēdienu
gatavošanu,» norāda G.Kulmane,
piebilstot, ka 81 gada vecā kundze
bibliotēku apmeklēja gandrīz katru
nedēļu. Otrs čaklākais lasītājs pērn
izlasījis 392 eksemplārus, trešais –
321. Bibliotēkas vadītāja skaidro,
ka šie drīzāk ir žurnālu lasītāji, bet
zināma arī čaklākā Ūziņu bibliotēkas
grāmatu lasītāja – viņa pērn izlasījusi
127 grāmatas.

Valgundē atvērta
muzejistaba

SVĒTĒ
Ciemā manītas mežacūkas

Kāda Svētes pagasta iedzīvotāja 30.
decembrī pa mājas logu iemūžinājusi, kā cauri dzīvojamo māju rajonam
rikšo bars mežacūku. Kā skaidro
Jelgavas novada Svētes pagasta
pārvaldes vadītājs Edgars Grīnofs,
attēlā redzams, kā mežacūkas šķērso
Svētes pamatskolas sporta laukumu.
«Iespējams, aiz karjera mežā notika
dzinējmedības. Ja mežs ir ielenkts,
zvēri skrien ārā,» spriež E.Grīnofs.
Viņš norāda, ka ir bijuši daži gadījumi, ka pa kādai stirniņai ieklīst
Svētes ciema centrā, bet par ciema
teritorijā redzētām mežacūkām līdz
šim nebija dzirdējis. Tiesa, laukus
un dārzus ārpus ciema teritorijas
mežazvēri postot.

NOVADĀ
Dāvina rotaļlietas

17. decembrī Jelgavas ledus hallē
notika labdarības hokeja spēle, kurā
HK «Zemgale/LLU» uzņēma Latvijas
hokeja līgā spēlējošo amatieru izlasi. Spēles mērķis bija vākt līdzekļus
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas fondam insulīna sūkņa iegādei.
Tāpat skatītāji bija aicināti ņemt līdzi
mīkstās rotaļlietas, kas pēc pirmajiem gūtajiem vārtiem tika samestas
uz ledus. HK «Zemgale/LLU» apmēram 1600 saziedotās rotaļlietas
nogādāja radošo domu un darbu
centrā «Svētelis». «Svēteļa» vadītāja
Ingrīda Grīnberga norāda, ka rotaļlietas paredzēts nodot daudzbērnu
ģimenēm Jaunsvirlaukas, Glūdas
un Svētes pagastā, kā arī Jelgavā
un Ozolnieku novadā dzīvojošām
ģimenēm. Ja kādam ir priekšlikumi,
kam vēl rotaļlietas noderētu, lūgums
sazināties ar I.Grīnbergu pa tālruni
29137168.

FOTO:
Pirmie jaunās muzejistabas
apmeklētāji.
Foto: Andris Tomašūns

Novembrī Valgundes pagasta «Ārsta mājā» atvērta
vēsturiskā Kalnciema pagasta muzejistaba – vēstures
ekspozīcija, kas stāsta par
Kalnciema un Valgundes apkārtnes sarežģīto un šodien
daudziem nezināmo vēsturi.
Vēstures ekspozīcija izvietota divās
telpās. Vienā no tām iekārtota foto
galerija, kurā var iepazīt tās personības,
kas Kalnciema un Valgundes pagasta
vārdu spodrinājušas valsts un vēl plašākā
mērogā. Otrajā telpā izvietota galvenā
ekspozīcijas daļa – stāsts par vēsturisko
Kalnciema novadu vairāku gadsimtu garumā. Telpas, kurās iekārtota ekspozīcija,
izremontētas ar pašvaldības gādību, bet
tās par Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas mērķdotācijas līdzekļiem iekārtoja biedrība «Valgundes
novada attīstība».
Muzejistabas idejas autors Dāvis
Beitlers stāsta, ka vēstures materiāli
eksponēti gan tradicionālā veidā – tematiskās planšetēs pie sienām –, gan digitālā formātā, kas paver plašas iespējas
apskatāmo materiālu klāsta pilnveidē
un ļauj iepazīt tūkstošiem saistošu vēstures liecību. Viņš cer, ka šis risinājums
nākotnē ļaus ekspozīcijas apmeklētājiem
iepazīt šīs vietas vēsturi, pārbaudot un
nostiprinot savas zināšanas ar viktorīnas
un spēļu elementu palīdzību.
Muzejistabas darba laiks nav stingri
noteikts, tālab par tās apskati jāvienojas
individuāli: ar Kalnciema pagasta muzeju (e-pasts kalnciemamuzejs@inbox.

lv) vai ar Tīreļu bibliotēkas vadītāju Viju un unikālu oriģinālmateriālu, to vidū
Jansoni (tālrunis 29529494, 63085327, fotogrāfijas, dokumentus, laikabiedru
e-pasts vija.jansone@jelgavasnovads.lv, atmiņu pierakstus un audio ierakstus,
pasta adrese: Rīgas iela 20, Valgundes retus iespieddarbus, no kuriem daži nav
pagasts, Jelgavas
atrodami nevienā
Kalnciema pagasts (ciems) tika
novads, LV-3017).
Latvijas publiskajā
likvidēts 1979. gadā. TeritoriIeeja – par ziedojubibliotēkā. D.Beitjas lielākā daļa šodien iekļauta
miem.
Valgundes pagastā. Tieši mūsdie- lers norāda, ka par
Jāuzsver, ka nu Tīreļu ciemā savulaik atradās
šo krājumu jāpateisperts arī pirmais
cas gan daudzajiem
vēsturiskais Kalnciema pagasta
solis ceļā uz oficiāla centrs ar slaveno Kalnciema muižu privātajiem dāvināvēsturiskā Kalncie- – Kurzemes hercoga Ernsta Johana tājiem, gan apkārtBīrona dzimto vietu.
ma pagasta muzeja
nes publiskajām
izveidi – nodibināta
bibliotēkām, kas
sabiedriskā organizācija «Kalnciema muzeja fondam nodevušas patiesi unikāpagasta muzeja biedrība». Tās pastāvīgā lus materiālus. Paralēli savākto vēstures
struktūrvienība – Kalnciema pagasta liecību uzskaitei norit to digitalizācija, un
muzejs – turpinās entuziastu un kultū- ievērojama daļa Kalnciema pagasta muras darbinieku aizsākto vēstures liecību zeja krājuma materiālu pakāpeniski tiks
apkopošanu un izpēti. «Neraugoties uz iekļauti arī «Ārsta mājā» esošās vēstures
to, ka veiksmīgs novadpētniecības darbs ekspozīcijas digitālajā sadaļā.
norit gan vairākās Jelgavas novada skoKaut arī materiālu klāsts vēsturiskā
lās, gan bibliotēkās, šāda institūcija, kam Kalnciema pagasta muzeja krājumā
darbs ar vēstures liecībām ir vienīgais un jau šobrīd ir visai bagātīgs, aizvien norit
primārais uzdevums, Jelgavas novadā darbs pie šī krājuma papildināšanas.
pašlaik ir vienīgā. Iecerēts ar laiku attīstīt Ikviens novada iedzīvotājs, kura rīcībā
muzeja darbu gan pētnieciskajā virzienā, ir materiāli, kas stāsta par Kalnciema
gan darbā ar sabiedrību, piemēram, apkārtnes vēsturi, aicināts iesaistīties
piedāvājot ekskursijas pa tuvējo apkārtni muzeja krājuma pilnveidē. Noderīgi
zinošu gidu pavadībā,» stāsta biedrības būs visdažādākie materiāli – par skolām,
valdes priekšsēdētājs D.Beitlers.
Kalnciema-Klīves luterāņu draudzi un
Iecere par muzeju kā juridisku per- baznīcu, Kalnciema pagasta iestādēm,
sonu un materiālu kopu, kas ne tikai saimniecību (rūpniecība, lauksaimniesavākta un sakārtota, bet arī stingri cība privātajās saimniecībās un Kalninventarizēta un likumiski nostiprinā- ciema kolhozos, mežsaimniecība Klīves
ta, briedusi jau gandrīz desmit gadus, mežniecībā), vecajām mājām, dzimtām,
kuru laikā sistemātiski veidots muzejā Lielupes ūdensceļu un kuģīšu satiksmi
iekļaujamo vēstures materiālu fonds. posmā Rīga (Jūrmala)–Jelgava, ZieŠobrīd tas ietver vairākus tūkstošus senu massvētku kauju atceres tradīcijām utt.

Kaigu pasta nodaļa maina atrašanās vietu
No 17. janvāra Kalnciema pagasta Kaigu pasta nodaļa ir jaunās
pagaidu telpās – Kalnciemā, Lielajā ielā 11. «Pārvietošana uz citām
telpām saistīta ar pašreizējās pasta nodaļas ēkas Draudzības ielā 3
renovāciju, kas jau drīzumā tiks uzsākta. Pasta nodaļa tur atgriezīsies
pēc ēkas renovācijas beigām, ko patlaban prognozē aptuveni divu
gadu garumā,» informē «Latvijas pasts» pārstāve Vineta Danielsone.

Decembrī no mums aizgājuši...
Aija Kalvāne, Eleja
(31.05.1955. – 01.12.2016.)
Māris Martinsons, Vilce
(11.02.1950. – 01.12.2016.)
Imants Kūlmanis, Zaļenieki
(18.03.1959. – 04.12.2016.)
Jānis Seleckis, Līvbērze
(07.01.1942. – 05.12.2016.)
Marta Janušauska, Sesava
(02.12.1923. – 06.12.2016.)
Staņislava Zabeļska, Zaļenieki
(06.07.1938. – 08.12.2016.)
Gaļina Panova, Kalnciems
(14.11.1956. – 09.12.2016.)
Andris Saulītis, Eleja
(12.11.1974. – 09.12.2016.)
Anna Metlova, Jaunsvirlauka
(28.12.1917. – 13.12.2016.)
Ņikita Puķe, Sesava
(14.07.1999. – 14.12.2016.)
Ēvalds Čirka, Eleja
(06.02.1940. – 16.12.2016.)
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Velta Kaktiņa, Kalnciems
(09.01.1924. – 18.12.2016.)
Arnis Bukka, Lielplatone
(20.01.1966. – 21.12.2016.)
Maigonis Jekimovs, Sesava
(17.02.1951. – 22.12.2016.)
Anatolijs Arhipovs, Zaļenieki
(24.02.1952. – 22.12.2016.)
Vladimirs Smelovs, Svēte
(04.06.1947. – 24.12.2016.)
Gaļina Buse, Platone
(27.04.1934. – 25.12.2016.)
Irina Kuharenoka,
Valgunde
(22.04.1940. – 29.12.2016.)
Janīna Siliņa, Glūda
(02.04.1961. – 29.12.2016.)
Lūcija Sedjukeviča,
Zaļenieki
(13.06.1937. – 29.12.2016.)
Valda Kārkliņa, Glūda
(27.10.1931. – 31.12.2016.)

Viņa skaidro, ka jaunā pasta
nodaļas atrašanās vieta ir netālu
no iepriekšējās, tāpēc pārmaiņas
klientu ērtības kopumā neietekmēs.
Pasta pakalpojumus nodaļas jaunajās telpās varēs saņemt ierastajā
laikā darbadienās no pulksten 7
līdz 15. Tāpat Kaigu pasta nodaļu
iespējams sazvanīt pa līdzšinējiem
tālruņa numuriem 63069148 vai
25700113. «Latvijas pasta» pārstāve
piebilst, ka Kalnciema iedzīvotāji
par izmaiņām tika informēti jau
laikus, pie pasta nodaļas durvīm
izvietojot informāciju, kā arī šāds
paziņojums tika ievietots katra
iedzīvotāja pastkastē.
V.Danielsone norāda, ka jaunajās
pasta nodaļas telpās, tāpat kā līdz
šim, klienti varēs saņemt visus pasta
pakalpojumus un arī citus pakalpojumus, kurus nodrošina uzņē-

mums, tajā skaitā preses izdevumu
abonēšanu, vienkāršu un ierakstītu
iekšzemes un pārrobežu vēstuļu
korespondences saņemšanu un nosūtīšanu, iekšzemes un pārrobežu
pasta paku saņemšanu un nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi,
iemaksas Pasta norēķinu sistēmas
(PNS) kontā, naudas pārvedumu
izmaksu, komunālo maksājumu un
citu rēķinu apmaksu, komercpreču
iegādi un citus.
Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt
nepieciešamos pasta pakalpojumus
arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā, ja ir grūtības nokļūt uz pasta
nodaļu. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina naudas pārvedumu un
pensijas saņemšanu, komunālo un
citu rēķinu apmaksu, pastmarku
un aplokšņu iegādi, pastkaršu un
vēstuļu nosūtīšanu, preses izdevumu abonēšanu, sūtījumu piegādes
pieteikšanu mājās, iemaksu veikšanu PNS kontā. Pastnieka pakalpojumus Kaigu teritorijas klientiem
savā dzīvesvietā iespējams pieteikt,
zvanot pa tālruni 63069148 vai
25700113.
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Liekos tomātus
pārstrādā
mājas kečupā
Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta «Jaunrasu» māju saimniece Inese
Saulāja spērusi pirmos soļus mājražošanā – viņa no
pašu audzētajiem tomātiem izgatavojusi kečupu,
ko piedāvā ar nosaukumu
«Superdentes kečups».
Inese stāsta, ka ideja par kečupa
vārīšanu radusies jau apmēram pirms
trīs gadiem, bet pie tās realizēšanas
viņa pieķērusies tikai pagājušajā
vasarā. «Mājas apstākļos tomāti tiek
audzēti jau sen – cik vien sevi atceros.
Un vienmēr ir domāts, ko darīt ar
pārpalikušajiem tomātiem. Kad mūsu
ģimenē bērni paaugās, ievērojām, ka
viņiem ļoti garšo kečups. Viņi to ēda
daudz, bieži un pie visu veidu produktiem. Lai nebūtu jāēd pirktais kečups,
kur dažkārt pat tomāti nav klāt bijuši,
sāku domāt par sava kečupa vārīšanu,» stāsta I.Saulāja. Tas arī noteicis
mājas kečupa garšas īpašības: pēc
Ineses teiktā, «Superdentes kečups»
nav ass, bet drīzāk ir saldskāba mērce.
Un visas sastāvdaļas kečupa ražošanai
ir pašu audzēti produkti.
Trīs gadu laikā kečupa recepte ir
aprobēta ģimenes un radinieku vidū.
«Tā kā gan ģimenei, gan radiem un
draugiem tas ļoti garšo un tomātu
audzēšanas apjomi ir palielinājušies, tad nolēmām, ka varētu vairāk
vārīt kečupu un piedāvāt plašākai
sabiedrībai,» soli līdz mājražošanai
skaidro Inese. Viņa pēc izglītības ir
ekonomiste, tāpēc daudzas lietas,
kas saistītas ar uzņēmējdarbību, viņai
bija jau zināmas, tomēr Inese atzīst,
ka praktiski to visu uzsākt tomēr
bijis grūti. «Man ir ļoti paveicies ar
manu ģimeni, kas mani vienmēr ir
atbalstījusi un palīdzējusi, kā arī ar apkārtējiem cilvēkiem, ar kuriem kopā
strādāju, darbojos dažādos pašdarbības kolektīvos. Esmu ļoti priecīga un
pateicīga Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra Jelgavas nodaļai
un sevišķi Videgai Vītolai, kura mani
uzrunāja, uzmundrināja un motivēja
sākt mājražošanu,» stāsta I.Saulāja.
Pirmo reizi plašāka publika ar
«Superdentes kečupu» tika iepazīstināta Jelgavas novada Ražas gadatirgū,
kas notika 1. oktobrī pie «Zemnieka
cienasta». «Pirmā andele man radīja
ļoti lielu satraukumu, bet gadatirgus
apmeklētāji ļoti pozitīvi novērtēja
manu jauno produktu. Pasākums kopumā izdevās, jo notika informācijas
apmaiņa starp dažādiem ražotājiem,
kā arī ieguvu dažus sadarbības partnerus,» stāsta mājražotāja, precizējot, ka
ieguvusi gan labus padomus no citiem
mājražotājiem, piemēram, par taras
iegādi, gan nodibinājusi kontaktus ar
Jelgavas novada mājražotāju biedrību
«Pārtikas amatnieki», kam Jelgavā ir
savs veikaliņš. Vēlāk Inesi pārsteigušas arī labas atsauksmes par kečupu
sociālajos tīklos.
Tā kā pagaidām saražotās produkcijas nav pārāk daudz, to galvenokārt
iecerēts realizēt tirdziņos, un tuvākie
Ineses plāni ir iekarot Kalnciema
kvartāla tirdziņu Rīgā. Runājot par
tālākiem nākotnes plāniem, Inese neslēpj, ka galva ir pilna ar jaunām idejām – gan par to, kā uzlabot produktu,
gan arī par jauniem produktiem.
Jāpiebilst, ka produkta nosaukuma izcelsme meklējama novadpētniecībā. «Nosaukumu izvēlējāmies,
pateicoties apkārtējai videi, kurā
dzīvojam. Ar ģimeni esam sākuši
pētīt mūsu kultūrvēsturisko apkārtni jeb ar ko tā ir īpaša. Izrādās, ka
Jaunsvirlaukas pagastā netālu no
Staļģenes ir bijusi muiža, kuras nosaukums ir bijis «Superdentes muiža», bet vienā no kartēm parādās arī
versija «Supurdente»,» atklāj Inese,
norādot, ka nākotnē vēlētos šo vietu
vairāk popularizēt.
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NOTIKUMI
Pasākumi

Glūdā

 20., 24., 27., 31. janvārī pulksten 14 – radošās nodarbības «Mācāmies
adīt maučus» (aktivitāšu centrā «Zemgale»).
 Līdz 31. janvārim – izstāde «Apceļojam Latviju – Dobele»; izstāde «Vitamīni
priekam!» (Bramberģes bibliotēkā).
 10., 14. un 17. februārī pulksten 14 – radošās nodarbības «Sienas dekori
no dzijas» (aktivitāšu centrā «Zemgale»).

Mūsu sporta dejotāji spīd
uz starptautiskās skatuves

Jaunsvirlaukā

 Līdz 21. janvārim – Mairitas Zvirgzdiņas gleznu izstāde «Četri laiki».
Tikšanās ar mākslinieci sestdien, 21. janvārī, pulksten 11 (IKSC «Līdumi»).
 4. februārī pulksten 17 – Jelgavas novada deju kolektīvu un Jelgavas
vieskolektīvu «Ziemas sadancis 2017» (Staļģenes Sporta hallē).
 Līdz 5. februārim – grāmatu izstāde «Sievietes pasaules garajos vakaros
– rokdarbu terapija», popularizējot lietišķās mākslas un daiļamatniecības
nozaru literatūru (Dzirnieku bibliotēkā).

Kalnciemā

 20. janvārī pulksten 15 – tikšanās ar gleznu izstādes «Veltījums Jelgavai»
mākslinieku Aldi Feldmani (Kalnciema bibliotēkā).
 21. janvārī pulksten 18 – no Kalnciema kultūras nama uz Slampes
kultūras namu izbraukums uz Liepājas teātra izrādi «Mīlestības neprāts».
Interesēties Kalnciema k/n.
 10. februārī pulksten 19 – stand-up komēdijas izrāde latviešu valodā
komiķa Maksima Trivaškeviča sniegumā. Biļešu iepriekšpārdošana – no 6.
februāra. Ieeja – € 2 (Kalnciema k/n).

Līvbērzē

 5. februārī pulksten 14 – Tērvetes novada kultūras nama amatierteātra
«Trīne» izrāde: E.Zālīte «Rudens rozes», režisore Dz.Zimaiša. Ieeja – € 1,50
(Līvbērzes k/n).
 11. februārī pulksten 21 – Valentīndienas balle «Sirds nemainās» kopā
ar grupu «Mustangs». Ieeja – € 5. Vietu pie galdiņa pieteikt līdz 9. februārim
pa tālruni 26574144 (Līvbērzes k/n).
 Janvārī – tematiskā izstāde «Nav skaistākas ziedošākas zemes par manu
Latviju» (Līvbērzes bibliotēkā).

Platonē

 18. janvārī pulksten 12.30 – barikāžu piemiņas laikam veltīta dokumentālā filma «Tēvu piemiņai» (Lielvircavas k/n).
 21. janvārī pulksten 16 – Zemgales novada senioru sadraudzības pasākums (Lielvircavas k/n).
 Līdz 14. februārim – TLMS «Staļģene» darbu izstāde un bijušās lielvircavnieces Ritas Indrikovas darināto cimdu un zeķu izstāde (Lielvircavas k/n).

Sesavā

 26. janvārī pulksten 19.30 – Tērvetes amatierteātra «Trīne» izrāde: E.Zālīte «Rudens rozes», režisore Dz.Zimaiša, scenogrāfs I.Noviks. Ieeja – € 2;
skolēniem – € 1 (Sesavas t/n).
 3. februārī pulksten 19 – tikšanās ar dzejas grāmatas «Kad satiekas laiks»
autorēm skolotāju Mariannu Madžuli un skolnieci Kristu Beļajevskovu. Varēs
iegādāties grāmatu (Bērvircavas t/n).

Svētē

 29. janvārī pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: M.Zīverts
«Kurrpurrū». Režisore L.Ņefedova. Ieeja – € 2 (Jēkabnieku k/n).
 11. februārī no pulksten 21 līdz 2 – Valentīndienas ieskaņas balle. Par
mūziku gādās grupa no Latgales «Ginc un es». Ieeja – € 4. Galdiņus pieteikt
pa tālruni 27234198 (Sandra) (Jēkabnieku k/n).

Valgundē

 Līdz 20. janvārim – Tatjanas Jurovas rokdarbu izstāde. Aplūkojamas
pērlīšu gleznas un rotaslietas (Tīreļu bibliotēkā).
 24. janvārī pulksten 10 – izrāde bērniem: «Toms pret Superpelēm». Ieeja
– € 1,50 (Kalnciema vidusskolas Lielajā zālē).
 24. janvārī – interesentus aicina uz pērļošanas nodarbību. Interesēties
bibliotēkā (Tīreļu bibliotēkā).
 Līdz 28. februārim – izstāde «Ziemassvētku kaujas: 1917 – 2017» (IKSC
«Avoti» Mazajā zālē).

Vilcē

 20. janvārī pulksten 13 – barikāžu atmiņu pēcpusdiena un Z.Vidiņa filma
«Tēvu barikādes» (Vilces t/n). Ugunskurs pie Vilces muižas.
 28. janvārī pulksten 18 – «Leģendu nakts turpinās...». Tikšanās ar Jāni
Streiču (Vilces t/n).

Vircavā

 2. februārī pulksten 12.20 – muzikāls stāsts «Skursteņslauķi». Aicināti gan
skolēni, gan vecāki (Vircavas t/n).
 Sākot ar 2017. gadu, Vircavas bibliotēka reizi mēnesī organizēs izbraukumus: uz Oglaini – 1. februārī un 7. martā; uz Mazlaukiem – 16. februārī,
16. martā (no pulksten 10 līdz 12). Grāmatas un žurnālus iespējams iepriekš
pasūtīt pa tālruni 22307442.
 27. janvārī pulksten 14 – «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2016»
noslēguma pasākums (Vircavas bibliotēkā).

Sports

Izstāžu centrā «Ķīpsala»
Rīgā pērnā gada nogalē
aizvadīts viens no lielākiem deju festivāliem
«Baltic Grand Prix 2016»,
kurā ar ievērojamiem
panākumiem startējuši
mūsu sporta deju kluba
(SDK) «Lielupe» dejotāji,
izcīnot vairākas dažāda
kaluma medaļas. Šobrīd
dejotāji jau cītīgi gatavojas Latvijas čempionātam
desmit dejās un atklātajām starptautiskajām
sacensībām «Jelgavas
domes kauss», kas Jelgavas Sporta hallē notiks
28. un 29. janvārī.
SDK «Lielupe» vadītāja Ilona
Freimane ir lepna par saviem
dejotājiem, kuri veiksmīgi sevi
apliecinājuši pasaules mēroga
sacensībās, izcīnot 1., 2., 3. vietas,
un priecājas par pāriem, kuri bija
pavisam tuvu medaļām. «Šajā
sezonā klubā dejotāju ir skaitliski
mazāk, taču rezultāti sacensībās
ir ievērojami labāki,» atzīst vadītāja, piebilstot, ka to veicinājis
tas, ka «Lielupei» piesaistīts vēl
viens treneris – dejotājs vadītājas
dēls Artūrs Freimanis, kurš māca
Latīņamerikas dejas. I.Freimane
dejotājiem māca standarta dejas.
Pirmajā sacensību dienā Juniori
(10 – 12 gadi) 1D klasē «Baltic
Grand Prix» sacentās divi mūsu
kluba pāri – Markuss Būmanis
un Zane Zaksa un Paulis Ratnieks un Marija Beāte Nonberga.
Latīņa merikas deju programmā
abi pāri uzrādīja labu rezultātu,
apdejojot Latvijas vadošos deju
pārus. Rezultātā Paulim un Marijai
Beātei 3. vieta, piekāpjoties tikai
pārim no Lietuvas un Baltkrievijas
Latīņamerikas dejās, bet standarta

Foto: no SDK «Lielupe» arhīva FOTO: Sporta
deju kluba
«Lielupe» dejotāji Paulis Ratnieks (ceturtais
no kreisās) ar
partneri Mariju
Beāti Nonbergu (trešā no
kreisās) vienā
no lielākiem
deju festivāliem pasaulē
«Baltic Grand
Prix 2016»
izcīnīja 1. vietu
standarta dejās
un 3. vietu
Latīņamerikas
dejās savā vecuma grupā.
deju programmā Paulis un Marija nāku konkurencē, 2. – 3. līmenis,
Beāte svinēja uzvaru. Savukārt Artēmijs Skvorcēvičs un Amanda
SDK «Lielupe» dejotāji Anita un Priedniece, kā arī Adriāns Sisojevs
Juris Boldiševici tika finālā senioru un Elīna Pedkoviča ieguva 3. vietu.
C+B klasē un izcīnīja 5. vietu.
Hobbi klases dejotāji Jānis
Otrajā dienā Bērni 1 (seši un Ažēns un Kristīne Sidraba-Zīlīte
septiņi gadi) E4 klasē 44 pāru un Kaspars un Anna Ļubinski
konkurencē mūsu pāri, kas bija arī uzdrīkstējās piedalīties sacensībās
vienīgie no Latvijas, Emīls Ciprus E klasē (augstākā klase) standarta
ar Melāniju Mārtiņu un Raivo un Latīņamerikas dejās. Rezultātā
Zimelis ar Elzu Freibergu uzrādīja Kaspars un Anna abās programlielisku rezultātu. Raivo un Elza mās izcīnīja 2. vietu, bet Jānis un
ieguva 2. vietu, bet Emīls un Me- Kristīne standarta dejās – 1. vietu,
lānija – 5. vietu. Iesācēji 3. līmenī bet Latīņamerikas dejās – 3. vietu.
Pēteris un Ieva Buskes izcīnīja 2.
Jāpiebilst, ka decembra sākumā
vietu no vairākiem starptautiskiem SDK «Lielupe» dejotāji veiksmīgi
pāriem un pārgāja jau nākamajā – startēja arī starptautiskās sporta
E4 – klasē.
deju sacensībās «Tartu Open».
Trešajā dienā Juniori 1 (10 – 12 P.Ratnieks ar partneri M.B.Nongadi) E6 klasē Kristiāns Mārtiņš bergu pārliecinoši uzvarēja JuRamiņš un Alise Kristāla sasnie- niori 1 D klasē abās programmās
dza labāko rezultātu starp Latvijas – standarta un Latīņamerikas
pāriem – 7. vieta, piekāpjoties dejās, Kristers Jerofejevs un Diāna
pāriem no Kazahstānas, Lietuvas Aizezera Bērni 2 E klasē ieguva 1.
un Krievijas. Iesācēju sacensībās vietu standarta un Latīņamerikas
ar milzīgu konkurenci – katrā dejās. E.Ciprus un M.Mārtiņa
grupā ap 40 pāru – mūsu Marats Bērni 1 E klasē – 1. vietu standarta
Kurbatovs un Paula Kolča ieguva un Latīņamerikas dejās.
1. vietu iesācēju (2010. gadā dziŠobrīd SDK «Lielupe» pāri aktīmuši un jaunāki, 1. – 2. līmenis) vi gatavojas Latvijas čempionātam
klasē; iesācēji (2009. gadā dzimuši desmit dejās un atklātajām starpun jaunāki, 1. – 2. līmenis) Emīls tautiskajām sacensībām «Jelgavas
Stūrmanis un Kerija Agra Ancīte domes kauss», kuru organizē SDK
– 1. vietu. 2008. gadā dzimušie «Lielupe» sadarbībā ar Latvijas
un jaunāki, 1. – 2. līmenis, klasē Sporta deju federāciju un Jelgavas
Artūrs Dandēns un Ketija Osoki- deju studiju «Dejovisi». Latvijas
na, Roberts Meikšāns un Polina čempionāts desmit dejās Jelgavas
Matosova ieguva 2. vietu, Raivis Sporta hallē Jelgavā, Mātera ielā
Veips un Viktorija Cvetkova, 44a, notiks 28. janvārī, Jelgavas
Rihards Purmalis un Anastasija domes kauss – 29. janvārī. Abās
Ščolupa – 3. vietu.
dienās sacensību sākums – pulkIesācēji (3. līmenis) 2008. gadā sten 10.30, fināli sestdien sāksies
dzimušie Roberts Dorbe un Eleo- pulksten 19, svētdien – pulksten
nora Brice ieguva 2. vietu, bet 18. I.Freimane piebilst, ka SDK
Mārcis Sakne un Anna Rjabova «Lielupe» dejotāji Jelgavas domes
– 1. vietu. 2007. gadā dzimušie un kausā piedalīsies kuplā skaitā.
jaunāki (3. līmenis) Emīls Roze un
Sacensības finansiāli atbalsta arī
Lote Baimanova izcīnīja 2. vietu, Jelgavas novada pašvaldība. Ieejas
bet 2006. gadā dzimušo un jau- maksa skatītājiem – 6 eiro.

Mīnus 15 grādi rogainingam netraucē

Līdz ar Ziemassvētku
kauju simtgades atceres
pasākumiem aizvadītas
komandu orientēšanās
sacensības – rogainings
Tīreļu mežos, kas, spītējot
stipram salam, pulcēja
83 komandas jeb 181
dalībnieku, tostarp Jelgavas novada iedzīvotājus.
Jelgavas novada Sporta
centra vadītāja vietniece
Inguna Čākure atzīst, ka
pasākums ir izdevies, ko
apliecina kuplais dalībnieku skaits un pozitīvās
atsauksmes. Dalībnieki
nenobijās no mīnus 15
grādu sala visas dienas
garumā, sniega un iespējas tādā aukstumā samērcēt kājas.

I.Čākure stāsta, ka kopumā pieteikušās 99 komandas, bet uz starta 7. janvāra
rītā stājās 83 ar 181 dalībnieku. «Zinām,
ka daži neieradās slimības dēļ, taču par
dalībnieku skaitu sūdzēties nevaram,»
tā I.Čākure, piebilstot, ka no agra rīta
termometra stabiņš rādījis mīnus 18
grādus, bet pa dienu, kad komandas bija
devušās trasē, – mīnus 15 grādus pēc
Celsija. Vadītāja vietniece norāda, ka
lielākā daļa dalībnieku bijuši pieredzes
bagāti un ar rogainingu ir uz «tu», bet
bija arī jaunieši, tostarp no Jelgavas un
Jelgavas novada, kuri savus spēkus šajā
sporta veidā izmēģinājuši pirmo reizi.
Uz Ziemassvētku kauju rogainingu
tālākie dalībnieki braukuši no Ventspils,
Gulbenes, Madonas un Smiltenes.
Viss sākās ar komandas maršruta
izstrādi Kalnciema vidusskolas sporta
hallē, kam tika dotas 45 minūtes.
«Ņemot vērā ziemīgos laika apstākļus,

šoreiz neviena komanda ar velo trasē
nedevās, taču 64 komandas piedalījās
sešu stundu rogainingā, pārējās – trīs
stundu. Bija komandas, kurām diemžēl
ar sešām stundām bija par maz, tāpēc
finišu tomēr nokavēja,» tā I.Čākure,
piebilstot, ka nevienai komandai gan
neizdevās atrast pilnīgi visus kontrolpunktus. Pavisam trasē bija 50 kontrolpunkti. «Dalībnieki nenoliedza, ka šīs
bija grūtas sacensības, jo pa sniegu grūti
skriet. Ne visur varēja piekļūt, ejot pa
izšķūrētu ceļu, bija vietas, kur sniegs
pa virsu, bet apakšā – ūdens zem plāna
ledus, un gadījās samērcēt kājas, kas
tādā salā, protams, nav patīkami. Jāteic
gan, ka dalībnieki bija kārtīgi ekipējušies. Noslēgumā visi varēja sasildīties
siltā dušā un cienāties ar karstu zupu,»
tā I.Čākure, uzsverot, ka dalībnieki
atzinīgi novērtējuši Ziemassvētku kauju
rogainingu. Sacensību laikā iztikts arī

bez starpgadījumiem,
vien tālākajos viesos
uztraukumu radījuši
Ziemassvētku kauju
rekonstrukcijas laikā
raidītie šāvieni mežā.
I.Čākure spriež – ko
līdzīgu šim pasākumam
varētu atkārtot arī nākamgad.
Pavisam uzvarētāji
tika noteikti 14 dažādās grupās, bet diemžēl
starp godalgotajiem nav
neviena Jelgavas novada iedzīvotāja.
FOTO: Spītējot mīnus piecpa
dsmit grādu salam, Ziemassvētku kauju rogainings pulcēja gandrīz 200 dalībnieku.
Foto: Atis Luguzs
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