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28. jūnija Jelgavas novada domes sēdē deputāti
pieņēma lēmumu par jauna
Jelgavas novada teritorijas
plānojuma izstrādi.
Spēkā esošais Jelgavas novada teritorijas plānojums tika izstrādāts 2010. un
2011. gadā un stājās spēkā 2011. gada
30. novembrī. Izstrādes mērķis bija
sagatavot vienotu teritorijas plānojumu
visam novadam, jo līdz tam darbojās 13
atsevišķi plānojumi, izstrādāti dažādos
laikos pie mainīgas likumdošanas.
Kopš stājās spēkā novada teritorijas
plānojums 2011. – 2023. gadam, ir
notikušas būtiskas izmaiņas gan normatīvajos aktos, gan esošajā situācijā
Jelgavas novadā:
– izmaiņas normatīvajos aktos:
01.12.2011. stājās spēkā jauns Teritorijas attīstības plānošanas likums;
01.08.2014. stājās spēkā jauni MK
noteikumi Nr.392 «Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmas noteikumi»; 01.05.2015. stājās spēkā jauni
MK noteikumi Nr.628 «Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem»; 30.04. 2013.
stājās spēkā jauni MK noteikumi Nr.240
«Vispārējie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi»;
– Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023. gadam sējuma
«Paskaidrojošā daļa» 4.5. nodaļa «Teritorijas plānojuma grozīšanas kārtība»
nosaka, ka būtiski grozījumi teritorijas
plānojumā ir tādi grozījumi, kas saistīti
ar teritorijas attīstības plāna izmaiņām
vai skar vairāk nekā piecus procentus
novada teritorijas.
No 2011. gada novadā dažādu procesu rezultātā ir mainījusies teritorijas
esošā situācija. Apbūves attīstības
procesā ekspluatācijā pieņemti 720
būvobjekti, apmežoti 74,32 hektāri
zemes, lielākoties Valgundes, Līvbērzes un Jaunsvirlaukas pagastā. Zemju
apgūšanā saņemti vairāk nekā 20
iedzīvotāju iesniegumi izmaiņu ierosināšanai teritorijas plānojumā, izstrādāts
271 zemes ierīcības projekts, izstrādāti
divi detālplānojumi, īstenošanā ir trīs
detālplānojumi. Savukārt degradēto
teritoriju rekultivācijas procesā nojauktas vairāk nekā desmit bīstamas ēkas,
rekultivēts «Grantiņu» karjers Svētes
pagastā un uzsākta uzņēmējdarbība
vairākās padomju mantojuma ēkās.
Teritorijas plānojuma mērķis ir veidot
pamatu ilgtspējīgai, efektīvai un racionālai novada teritorijas un tā resursu
izmantošanai, radīt labvēlīgus apstākļus
uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju
piesaistei, radīt priekšnoteikumus vides
kvalitātes nodrošināšanai, rūpniecisko
un vides risku novēršanai, veicināt
pakalpojumu pieejamību un optimālu
transporta sistēmu, saglabāt dabas un
kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, kā arī paaugstināt
apdzīvoto vietu kvalitāti.
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Latvju pirts un veselības
festivāls trīs dienu garumā!
«Pirtnieku festivāls pavisam
noteikti nav pasākums tikai
pirtniekiem – tas domāts
ikvienam, kam interesē
veselīgs dzīvesveids, neatkarīgi no tā, cik cieši cilvēks
saistīts ar pirti. Kā es saku
– mums visiem priekšā ir
trīs brīnišķīgas pirts, spa
un sajūtu brīvdienas brīvā
dabā!» tās izbaudīt Latvju
pirts un veselības festivālā,
kas no 28. līdz 30. jūlijam
tradicionāli notiks Glūdas
pagasta Nākotnē – teritorijā
ap ūdens baseinu –, aicina
biedrības «Latvju pirts un
spa asociācija» vadītāja Aija
Stepanova.
Jelgavas novada pašvaldības or-

ganizētais un atbalstītais pasākums
ar katru gadu vēršas plašumā, apmeklētājiem piedāvājot gūt arvien
daudzveidīgākas un dziļākas zināšanas dažādās ar veselīgu dzīvesveidu
saistītās jomās. «Šajā gadā veselības
tēmu, pievēršoties gan fiziskajai, gan
garīgajai veselībai, esam akcentējuši
īpaši, jo latvju pirts pirmām kārtām
ir daļa no veselīga dzīvesveida,» saka
pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja
Līga Lonerte, atklājot, ka šogad katra
no trijām festivāla dienām būs veltīta
konkrētai tematikai: 28. jūlija tēma
ir «Elpo un dziedi!», 29. jūlija – «Ēd
un jūti!», savukārt 30. jūlija moto ir
«Kusties un dzīvo brīvs!». Festivāla
programma plānota tā, lai pa dienu
paralēli dalībnieku iepazīšanai ikviens
varētu apmeklēt uz lielās skatuves
organizētās izglītojošās tematiskās

Līdz ar plānotajiem dzelzceļa remontdarbiem sliežu
ceļa posmā Jelgava–Līvbērze divas naktis jūlijā – uz 14.
jūliju un uz 20. jūliju – būs
slēgta pārbrauktuve pie
Tušķiem.
Autotransporta satiksme pār dzelzceļa pārbrauktuvi Tušķos būs slēgta no 13.
jūlija pulksten 22 līdz 14. jūlija pulksten 6
un no 19. jūlija pulksten 22 līdz 20. jūlija
pulksten 6, informē «Latvijas dzelzceļa»
Ceļu distances vadītāja pirmais vietnieks
Igors Panikovs.
Darbi saskaņoti ar «Latvijas valsts
ceļiem», apbraucamie maršruti tiek
piedāvāti caur Līvbērzi vai Svēti.
JNZ

JNZ

Biznesa ideju konkursā var startēt arī jau nodibināti uzņēmumi

«Lai gan ideja uzņēmējdarbībai – pinjatu un citu dekorāciju
radīšana svētkiem – man bija, īsti nebiju pārliecināta, vai
tā būs dzīvotspējīga un kādu interesēs. Ģimenes iedrošināta, tomēr uzdrīkstējos startēt pašvaldības organizētajā
biznesa ideju konkursā, un tas man ļāva noticēt, ka es varu!
Savukārt konkursā iegūtais finansējums un izvirzītie nosacījumi vēl aizvien kalpo kā motivācija nepadoties un turpināt
uzņēmējdarbību un liek ģenerēt arvien jaunas, inovatīvas
idejas savas uzņēmējdarbības attīstībai,» saka 26 gadus
vecā Līva Jubalte, kura konkursā «Esi uzņēmējs Jelgavas
JNZ novadā» startēja pērn un biznesa idejas īstenošanai ieguva
1000 eiro atbalstu.

Tušķos būs
slēgta dzelzceļa
pārbrauktuve

lekcijas un meistarklases, ko vadīs
pirts un veselības profesionāļi ne tikai
no Latvijas, bet arī no Lietuvas un
Igaunijas, savukārt vakaros – baudīt
kvalitatīvus muzikālos priekšnesumus.
Festivāla atklāšana – piektdien,
28. jūlijā, pulksten 17, un šīs dienas
meistarklases būs vērstas uz elpošanu.
«Ikviens varēs uzzināt, piemēram, kā
pareizi jāelpo, kur dzīvo mūsu elpa,
turklāt kopā ar ansambļa «Maģie
suiti» suitusievām būs iespēja ievibrēt
savā ķermenī jeb iemācīties pareizi
izdziedāt A, E, U un citas skaņas,»
A.Stepanova paskaidro, ka piektdienas
vakars būs vairāk meditatīvs un muzikālajā daļā skanēs sirdsdziedājumi
un gongu skaņas. Sestdiena veltīta
veselīgam uzturam un labas fiziskās un
garīgās pašsajūtas priekšnoteikumiem,
par ko stāstīs tādi atzīti jomas profe-

sionāļi kā Andris Brēmanis, Anatolijs
Danilāns, Uģis Kuģis un citi, bet vakars
noslēgsies ar Latvijas pirmās vijoles
Raimonda Ozola koncertu «Saulrieta
stīgās» un balli kopā ar grupu «Ventas
dzirkstis». Savukārt svētdiena veltīta
kustību priekam, ļaujot izzināt, piemēram, biodeju, sirdspukstu anatomiju,
vesela mugurkaula noslēpumus.
«Gan sestdien, gan svētdien katru
stundu notiks «Pirtnieka vizītkarte»
jeb pirtnieku paraugdemonstrējumi.
Ja pērn pirtnieki ar sevi iepazīstināja
uz skatuves, stāstot par sevi un savu
pirts filozofiju, tad šajā gadā pirtniekus
varēs iepazīt praktiskā darbā. Proti,
caur pirtiņas stikla sienām ikviens
varēs ielūkoties, kas pie katra pirtnieka notiek pērtuvē, iepazīt katra
pirtnieka darbu un rituālus,» stāsta
A.Stepanova. Tāpat abas dienas notiks jau ierastais pirtnieku konkurss
«Nākotnes pirtnieks», kas ir lieliska
iespēja jaunajiem pirtniekiem – tiem,
kuri šo arodu vēl tikai apgūst, kā arī
tiem, kuru pirtnieka stāžs nav ilgāks
par trim gadiem, – parādīt un pastāstīt
par sevi plašākai sabiedrībai.
Īpaši padomāts arī par bērnu labsajūtu – viņi varēs iesaistīties pirtsslotiņu
siešanas meistarklasē, pirtiņā iepazīties
ar Pirts gariņu, paši rakstīt un pēc tam
klausīties pasakas, kā arī piedalīties
citās aizraujošās un izzinošās izklaidēs.
Jāpiebilst, ka apmeklētājiem ieeja
festivālā visas trīs dienas ir bez maksas,
taču jārēķinās, ka, izvēloties izbaudīt
masāžas rituālu vai pirts procedūru
pie konkrēta meistara, individuāli būs
jāmaksā par pakalpojumu. Festivāla
laikā darbosies arī tematiskais mājražotāju un amatnieku tirdziņš.
Detalizēta pasākuma programma
pieejama pašvaldības mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv, kā arī būs publicēta
nākamajā «Jelgavas Novada Ziņu»
numurā.

Pirmajā konkursa gadā atbalstītas
četras biznesa idejas, savukārt pagājušajā
gadā kopumā atbalstīti pieci jaunie uzņēmēji – L.Jubalte, Kristīne Ozoliņa, Valts
Neilands, Antons Plavoks un Sanita
Bēma –, un viņi visi, konkursā saņemot
starta kapitālu biznesa idejas īstenošanai,
šobrīd veiksmīgi turpina attīstīt savu
uzņēmējdarbību. Piemēram, A.Plavoks,
kura biznesa ideja saistīta ar latvisko
pirts tradīciju pakalpojumu, konkursā
iegūto pašvaldības finansiālo atbalstu
izmantoja, lai iegādātos inventāru lekciju
un semināru par pirts tēmām vadīšanai.
Viņš stāsta, ka savai biznesa idejai ļoti
ticējis un to būtu realizējis jebkurā gadījumā, taču īstajā laikā nācis pašvaldības
izsludinātais biznesa ideju konkurss, kas
deva papildu stimulu to īstenot. Arī citus
viņš mudina nešaubīties par savu biznesa
ideju un nelaist garām iespējas. «Nevajag
baidīties – ja neko nedarīsi, nekā tev arī
nebūs!» pārliecināts A.Plavoks. Līdz 29.
septembrim tiek gaidīti pieteikumi nu
jau trešajam pašvaldības organizētajam

biznesa ideju konkursam «Esi uzņēmējs
Jelgavas novadā».
Kā skaidro pašvaldības Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta projektu
vadītāja Sanda Lakutijevska, ar mērķi
atbalstīt aizvien kvalitatīvākas, radošākas un dzīvotspējīgas uzņēmumu idejas
šogad konkursa nolikumā ieviestas vairākas būtiskas izmaiņas, tostarp paredzot,
ka startēt tajā var ne tikai topošie, bet arī
jau nodibināti uzņēmumi, kuri darbojas
ne ilgāk par pusotru gadu jeb 18 mēnešiem. Tāpat nolikumā iekļauts punkts,
kas konkursa uzvarētājiem nodrošinās
ne tikai finansiālu atbalstu, bet arī iespēju
piedalīties bezmaksas biznesa apmācībās, lai stiprinātu uzņēmēju zināšanas.
«Konkursam pieteiktās biznesa idejas,
kā ierasts, vērtēs kompetenta žūrija, un
būtiski, ka šajā gadā esam paplašinājuši
vērtējošo ekspertu klāstu, lielāku akcentu liekot uz to institūciju pārstāvjiem, kuri
gan ar padomu, gan cita veida atbalstu
var sniegt reālu pienesumu biznesa idejas
attīstībai un virzībai tirgū,» tā S.Lakuti-

jevska, uzsverot, ka arī šīgada konkursā
īpaši tiek gaidītas jaunas, oriģinālas,
inovatīvas, dzīvotspējīgas biznesa idejas.
Labākajiem biznesa ideju autoriem,
saņemot finansējumu idejas īstenošanai
un attīstīšanai, ar pašvaldību būs jāslēdz
līgums, kas paredz arī zināmas saistības.
Viens no punktiem fiziskām personām
nosaka, ka uzvarētājiem savas idejas
īstenošana jāuzsāk 30 darba dienu laikā
pēc paziņojuma saņemšanas, reģistrējot
savu uzņēmumu Uzņēmumu reģistrā.
Savukārt papildpunkts, kas ietverts tikai
šogad, ir vērsts uz biznesa ilgtermiņa
attīstību. Proti, uzvarētājiem, kuru iesniegtā biznesa ideja atbildīs biznesa
inkubatora noteiktajiem kritērijiem
un prioritārajām jomām, būs jāiestājas
Jelgavas Biznesa inkubatorā pirmsinkubācijas atbalsta programmā un jāapmeklē bezmaksas biznesa apmācības. Šis
punkts iekļauts ar mērķi turpināt jaunos
uzņēmējus atbalstīt ne vien finansiāli,
bet arī sniegt viņiem iespēju iegūt nepieciešamās zināšanas un atbalstu biznesa
veiksmīgai attīstībai.
Biznesa ideju konkursam var pieteikties līdz 29. septembrim. Konkurss
noritēs divās kārtās. Lai piedalītos 1.
kārtā, nepieciešams aizpildīt vienotu
pieteikuma formu un iesniegt savas
idejas aprakstu. Labākās biznesa idejas
ekspertu žūrija izraudzīsies dalībai 2. kārtā, kad dalībniekiem tās būs jāprezentē.
Jāuzsver, ka viens pretendents drīkst
pieteikt tikai vienu ideju.
Pieteikuma veidlapa un konkursam
nepieciešamie dokumenti (aizpildīta

biznesa idejas apraksta veidlapa, ne
garāka par piecām lapām, pretendenta
CV un, ja iesniedzējs ir juridiska persona,
komercsabiedrības reģistrācijas apliecības kopija) iesniedzami klātienē Jelgavas
novada pašvaldībā Jelgavā, Pasta ielā
37, vai nosūtot pa pastu. Ar konkursa
nolikumu var iepazīties Jelgavas novada
pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv, sadaļā «Uzņēmējdarbība», vai
sazinoties ar uzņēmējdarbības atbalsta
projektu vadītāju S.Lakutijevsku pa
e-pastu sanda.lakutijevska@jelgavasnovads.lv vai tālruni 63048447, 29558505.
«Attīstot konkursu, ir attīstījies arī
konkursa mērķis, proti, ja sākotnēji
pašvaldība uzņēmējiem palīdzēja finansiāli, tad jau pērn viņiem sniedzām arī
iespēju piedalīties praktiskā seminārā
«Biznesa iespēju un iedvesmas diena».
Semināra laikā uzņēmēji uzklausīja padomus, mentoru ieteikumus, iedvesmu
stāstus, un vienlaikus viņiem tika dota
iespēja iegūt arī padomdevējus un
konsultantus dažādos biznesa vadīšanas posmos. Jāteic, ka tieši praktiski
semināri, kuros tiek gūtas zināšanas
no profesionāļiem, nereti ir noteicošie
tālākai jaunā biznesmeņa attīstībai,»
vērtē pašvaldības Attīstības nodaļas
vadītāja Līga Lonerte.
Jāuzsver, ka, tāpat kā iepriekš, arī šogad konkursā tiks atbalstīti ne vairāk kā
seši pretendenti, vienam pretendentam
piešķirot ne vairāk kā 1500 eiro. Kopējais
konkursa finansējums ir 6000 eiro.
JNZ

2 2017. gada jūlijs

Realizēs 32
iedzīvotāju
idejas
Noslēdzies izvērtēšanas
termiņš Jelgavas novada
pašvaldības finansētajam
projektu konkursam «Mēs
savai videi 2017». Šogad
iedzīvotāju atsaucība ir
bijusi nesalīdzināmi lielāka
kā citus gadus – iesniegtas
49 idejas jeb projekta pieteikumi. Ņemot vērā iedzīvotāju aktīvo iesaistīšanos,
pašvaldība palielinājusi
arī kopējo konkursa finansējumu līdz 23 000 eiro,
kas tagad ļaus realizēt 32
novadnieku ieceres.
Projektu konkurss tika izsludināts
visu 13 Jelgavas novada pagastu teritorijās ar mērķi sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un
teritorijas sakopšanā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas
dzīves vides kvalitātes uzlabošanu,
iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā.
«Atsaucība šajā projektu konkursā
ik gadu pieaug. Iespējams, iedzīvotāji,
paraugoties uz iepriekš atbalstītajām
idejām, secina: «Kāpēc gan arī mēs
nevarētu pretendēt uz līdzekļiem un
izveidot savas mājas pagalmā rotaļu
laukumu vai autostāvvietu?» Lūk, šis
konkurss ir viena no retajām iespējām
sakārtot vidi pašiem iedzīvotājiem
un acīmredzot – ļoti nepieciešams, jo
atsaucība šogad bija ļoti liela. Projekts
tiek organizēts jau trešo gadu un tas
ir atvasinājums no Nīderlandes fonda
KNHM, kas savulaik tika īstenots vairākos novada pagastos. Šo gadu laikā
iedzīvotāji ir paveikuši daudz labu
darbu, ieguldot projektu īstenošanā
savu darbu, laiku un līdzfinansējumu.
Dažkārt svarīgāk par rezultātu ir kopīga darbošanās, atbildības uzņemšanās
un tas, ka, piemēram, daudzdzīvokļu
māju kaimiņi spēj vienoties kopīgam
darbam. Iepazīstoties ar visiem pieteikumiem, secinājām, ka aizvien vairāk
ideju ir lieliski noformētas, finansiāli
pamatotas un kvalitatīvi izstrādātas,
tādējādi aizvien grūtāk kļūst kādam
atteikt. Atzinību ir pelnījis katrs kaut
vai tādēļ vien, ka ir gatavs rīkoties,»
uzsver Jelgavas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja Līga
Lonerte.
Iepriekšējos gados projektu konkursa kopējais finansējums bija 13 000
eiro. Pēc daudzo projektu pieteikumu
saņemšanas un izvērtēšanas šogad
Jelgavas novada pašvaldība lēmusi
konkursa finansējumu palielināt vēl
par 10 000 eiro, līdz ar to kopējai summai pieaugot līdz 23 000 eiro.
«Summa projektu konkursam
palielināta, jo iesniegtās iedzīvotāju
idejas ir patiešām kvalitatīvas un labi
pamatotas. Komisija par nozīmīgāko
kritēriju uzskata projekta ieguldījumu
sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā. Svarīga ir iecerētā projekta
dalībnieku iesaistīšanās un līdzdalība.
Tāpat tiek vērtēta projekta izstrādes
gatavības pakāpe, idejas oriģinalitāte,
nozīmīga ir arī projekta iesniedzēja
attieksme pret savu ieceri,» piebilst
L.Lonerte.
Kā informē Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja Dace Kaņepone, starp iesniegtajiem projektiem šoreiz aktīvākie bijuši Glūdas pagasta iedzīvotāji ar
desmit iesniegtām idejām, Zaļenieku
iedzīvotāji ar sešām idejām, Platones
iedzīvotāji pieteica četras ieceres.
Līdzīgi kā citus gadus, apmēram
pusē projektu pausta vēlme sakārtot
un remontēt daudzdzīvokļu namu
kāpņutelpas, ielikt jaunus logus,
nomainīt durvis un salabot jumtus.
Daļa pieteicēju vēlas uzlabot atpūtas
vietas, sporta un rotaļu laukumus.
Iesniegumos prasīts finansējums arī
daudzdzīvokļu namu stāvlaukuma
sakārtošanai, velostatīvu izveidošanai
un gājēju celiņu seguma uzlabošanai.

AKTUĀLI

KONKURSA «MĒS SAVAI VIDEI 2017» REZULTĀTI
Nr.

Projekta nosaukums

Īss projekta apraksts

1.

«Ceļš uz mājām – droša un Uzlabot uz gājēju celiņa taciņas, kas Glūda, Nākotne
sakārtota vide»
ved uz māju, segumu, atjaunot esošos
soliņus.

Silvija Čerpinska

750

2.

Pludmales volejbola laukuma Izveidot pludmales volejbola laukumu. Platone, Poķi
izveidošana Poķu ciemā

Jana Leite

750

3.

«Jauno piedzīvojumu taka…» Gaisa takas izbūve bērnu rotaļu lau- Zaļenieki
(Zemgales novada audžuģimeņu kuma papildināšanai.
atbalsta centrs biedrība «Spārni»)

Ruta Vertele

750

4.

Bērnu rotaļu laukuma izveide Rotaļu laukuma labiekārtošana, uz- Vircava, Oglaine
Vircavas pagasta Oglaines
stādot šūpoles, smilšukasti un fizisko
ciemā
aktivitāšu aprīkojumu.

Natālija Samkova

665

5.

Labiekārtots pagalms Parka Sakārtot autostāvvietu un atdalīt to no Svēte
ielā 9, Svētē
bērnu rotaļu laukuma ar norobežojošo
elementu.

Alfrēds Āboliņš

750

6.

Volejbola laukuma iekārto- Sakārtot volejbola laukumu pie daudz- Vircava
šana
dzīvokļu mājām.

Alans Osis

7.

«Kalnciema seniori drošam Rotaļu laukuma labiekārtošana un Kalnciems
bērnu priekam rotaļlaukumā seguma uzlabošana.
Vidus ielā 2»

Larisa Ivanova

750

8.

Rotaļu laukuma labiekārtoša- Labiekārtot rotaļu laukumu daudzdzī- Eleja
na Elejas pagasta Parka ielas vokļu māju pagalmā.
daudzdzīvokļu māju pagalmā

Alens Logins

750

9.

Rotaļu laukuma labiekārtoša- Labiekārtot jau esošo rotaļu laukumu, Lielplatone
na Tīsu ciematā
uzstādot tajā jaunu atpūtas elementu
– lapeni.

Zanda Zariņa

733,8

10.

Velonovietnes pie daudzdzīvok- Velonovietnes uzstādīšana pie daudz- Eleja
ļu nama ieejām (kāpņutelpām) dzīvokļu nama ieejām.
(biedrība «Gaismas 2»)

Viktors Ovsijenko

11.

«Pievilcīga vide pašu rokām»

Laura Griestiņa

750

12.

Daudzdzīvokļu ēkas ieeju jum- Atjaunot Valgundes ciema centrā Valgunde
tiņu un iekšpagalma objektu daudzdzīvokļu mājas ieeju jumtiņus
atjaunošana Valgundes ciema un iekšpagalma objektus.
Celtnieku ielā 39

Sandra Beļavska

750

13.

Vienojoša spēle visam ciemam Uzstādīt divus āra tenisa galdus un Zaļenieki
parka tipa koka soliņus.

Zane Sondore

750

14.

Stāvlaukums automašīnām

Stāvlaukuma izbūve.

Agris Vērza

750

15.

Dārza 1 mājas
auto stāvlaukums

Sakārtot un paplašināt auto stāvlauku- Glūda, Nākotne
mu pie daudzdzīvokļu mājām.

Inga Veidliņa

738

16.

Veļas žāvētavas izveide Lielvir- Veļas žāvētavas izbūve.
cavas ielā 7, Platones pagastā

Jānis Zalāns

750

17.

«Sakopta vide – laimīgi cilvēki» Ventilācijas sistēmu remonts un jum- Glūda, Nākotne
(biedrība «Skolas 16»)
tiņu uzlikšana ventilācijas caurulēm.

Anna Samburska

550

18.

Rotaļu dažādošana
pagalma bērniem

Rotaļu laukuma ierīkošana daudzdzī- Svēte
vokļu māju pagalmā.

Andis Kuzņics

750

19.

Daudzdzīvokļu mājas
Tirgus 7 balkonu renovācija
(biedrība «Lielplatone 28»)

Daudzdzīvokļu mājas Tirgus 7 balkonu Lielplatone
renovācija.

Sarmīte Pavočkina

20.

«Mūsu daudzdzīvokļu māju
pagalma labiekārtošana»
(biedrība «Attīstības centrs –
Bērzes krasti»)

Labiekārtot teritoriju starp daudzdzī- Līvbērze
vokļu mājām, ierīkojot bērnu rotaļu
ierīces un apzaļumojot teritoriju.

Violeta Koroļova

652

21.

«Dzīvosim zaļi»

Kanalizācijas sistēmas atjaunošana.

Nina Samakara

380

22.

«Skaisti sēžam!»

Labiekārtot kopīpašumu, uzstādot trīs Līvbērze
āra solus ar atzveltni.

Valērija Jurevica

540

23.

Kāpņutelpu kosmētiskais
remonts Austrumu ielā 17,
Vilces pagastā

Kāpņutelpu kosmētiskais remonts.

Vilce

Kristīna
Jankoviča-Zumente

750

24.

Dzīvojamās ēkas Dārza ielā 5 Nomainīt bojāto jumta segumu.
jumta atjaunošana
(biedrība «Dārza iela 5»)

Glūda, Nākotne

Dace Strautkalne

750

25.

«Mēs paši»
(biedrība «Mājoklis 27»)

Nomainīt daudzdzīvokļu dzīvojamo Lielplatone
māju lietusūdens noteksistēmu.

Nikola Nagņibeda

750

26.

Fiziskas aktivitātes
bērnu laukumā

Bērnu rotaļu laukuma papildināšana Valgunde, Vītoliņi
ar bērnu rotaļu mājiņu un sporta laukuma kompleksu.

Vikija Dascinska

750

27.

Ārdurvju nomaiņa
(biedrība «Kalnciemi 1»)

Daudzdzīvokļu mājas «Kalnciemi» Valgunde
kāpņutelpas ārdurvju un koka paneļu
atjaunošana un siltināšana.

Evita Apsīte

750

28.

«Kāpņutelpu remonts
Milleru ceļā 6»

Kāpņutelpu kosmētiskais remonts.

Zaļenieki

Evita Matule

700

29.

Ēkas «Jaunā skola» centrālās
ieejas durvju, loga un jumtiņa nomaiņa

Nomainīt ēkas «Jaunā skola» centrālās Valgunde
ieejas durvis, logus un jumtiņu.

Ivars Vītoliņš

750

30.

Atpūtas stūrītis «Sanāksim
kopā» Austrumu ielas māju
9, 11, 5, 7 pagalmā

Atpūtas zonas ierīkošana, uzstādot
koka nojumi (lapeni).

Vilce

Zinaīda Jekimova

750

31.

Daudzdzīvokļu ēkas koplietošanas telpu labiekārtošana
(biedrība «Milleri 16»)

Kāpņutelpu kosmētiskais remonts.

Zaļenieki

Juris Razživins

750

32.

«Lai top gaisma!»
(biedrība «Milleri 1»)

Kāpņutelpu kosmētiskais remonts un Zaļenieki
logu nomaiņa.

Rudīte Cine

750

Sakārtot koplietošanas kāpņutelpas.

Adrese

Glūda, Dorupe

Līvbērze, Vārpa

Platone

Glūda, Dorupe

Projekta
koordinators

Apstiprinātā
summa,
EUR

441,38

719,21

738,3

ZIŅAS
Jelgavas novada kapusvētku kalendārs
Noslēdzies SIA «Jelgavas novada KU» organizētais publiskais iepirkums par
kapusvētku organizēšanu Jelgavas novada kapsētās. Saskaņā ar iepirkuma
rezultātiem šogad kapusvētku pasākumu vadīšana 44 Jelgavas novada
kapsētās ir uzticēta IK «Likteņsvece».
Kapusvētki norisināsies šādos datumos (Glūdas un Jaunsvirlaukas pagasta
kapsētās kapusvētki jau aizvadīti):

Kapsēta

Pagasts

Norises
datums
30.07.2017.
30.07.2017.
30.07.2017.
30.07.2017.
30.07.2017.

Pasākuma
laiks
12
13
14
15
16

Vilciņu kapi
Parka kapi
Mūrnieku kapi
Sproģu kapi
Skroderu kapi

Elejas
Elejas
Elejas
Elejas
Elejas

Lielplatones kapi
Sniķeru kapi
Jaunciema kapi
Līvbērzes kapi
Pauču kapsēta
Lielvircavas kapi
Strupdeguņu
kapi
Brakšķu kapi
Ežu kapi
Lielsesavas kapi
Ābeļu kapi
Svētes kapi
Kalnanšu kapi
Peitiņu kapi

Lielplatones pagasts
Lielplatones pagasts
Līvbērzes pagasts
Līvbērzes pagasts
Platones pagasts
Platones pagasts
Platones pagasts

22.07.2017.
22.07.2017.
30.07.2017.
13.08.2017.
23.07.2017.
13.08.2017.
27.08.2017.

14
15
16
14
17.30
16
12

Sesavas pagasts
Sesavas pagasts
Sesavas pagasts
Sesavas pagasts
Svētes pagasts
Svētes pagasts
Valgundes
pagasts
Braslas kapi
Valgundes
pagasts
Puču kapi
Valgundes
pagasts
Hercogu kapi Valgundes
pagasts
Jaunie kapi
Valgundes
pagasts
Kalnciema kapi Valgundes
pagasts
Sila kapi
Vilces pagasts
Skambiņu kapi Vilces pagasts
Vaiteņu kapi
Vilces pagasts
Vilces kapi
Vilces pagasts
Poķu kapi
Vircavas pagasts
Migaļas kapi
Vircavas pagasts
Jačūnas kapi
Vircavas pagasts
Zaļenieku kapi Zaļenieku pagasts
Ūziņu kapi
Zaļenieku pagasts
Gauriņu kapi Zaļenieku pagasts

26.08.2017.
26.08.2017.
26.08.2017.
26.08.2017.
05.08.2017.
05.08.2017.
29.07.2017.

13
14
15
16
11
12
12

29.07.2017.

14

29.07.2017.

15.30

29.07.2017.

17

30.07.2017.

13

30.07.2017.

14.30

12.08.2017.
12.08.2017.
12.08.2017.
12.08.2017.
23.07.2017.
23.07.2017.
13.08.2017.
29.07.2017.
05.08.2017.
05.08.2017.

11
12
13
14
14.30
16
17.30
12
13
14

pagasts
pagasts
pagasts
pagasts
pagasts

Jelgavas novada pašvaldības (reģ.Nr. 90009118031)
izglītības iestāde aicina darbā
LIELPLATONES INTERNĀTPAMATSKOLA:
Internāta, dienesta viesnīcas skolotāju, mūzikas skolotāju
Prasības:
• izglītība atbilstoši Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr.662 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju
un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību» prasībām, B
programma speciālajā izglītībā vismaz 72 stundu apjomā.
Darbs: sākot no 2017. gada 1. septembra.
Pieteikties: sūtot CV pa e-pastu andris.urbans@jelgavasnovads.lv, tālrunis
63061940, 63061925, 63061904, 28710735.

Pavāru(-i)
Prasības:
• atbilstoša izglītība;
• derīga personas medicīniskā grāmatiņa.

Trauku mazgātāju
Darba pienākumi:
• trauku mazgāšana;
• telpu uzkopšana;
• dārzeņu mizošana.
Prasības: derīga personas medicīniskā grāmatiņa.
Darbs: sākot no 2017. gada 1. septembra.
Pieteikties: sūtot CV pa e-pastu andris.urbans@jelgavasnovads.lv, tālrunis
63061940, 63061925, 63061904, 28710735.

Medicīnas māsu
Prasības:
• profesionālā vidējā izglītība vai augstākā izglītība veselības aprūpē vai
māsszinībās ar kvalifikāciju «medicīnas māsa»;
• reģistrācija Latvijas Republikas Ārstniecības personu reģistrā medicīnas
māsas specialitātē;
• atbildīga attieksme pret darbu un precizitāte pienākumu izpildē;
• labas komunikācijas spējas un teicama saskarsmes kultūra;
• spēja rezultatīvi strādāt patstāvīgi un komandā;
• zināšanas darbā ar datoru («MS Office»);
• valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē;
• sertifikāts garīgās veselības aprūpē vai pieredze darbā ar personām, kas
cieš no smagiem garīga rakstura traucējumiem, tiks uzskatīta par priekšrocību.
Darbs: sākot no 2017. gada 1. septembra.
Pieteikties: sūtot CV pa e-pastu andris.urbans@jelgavasnovads.lv, tālrunis
63061940, 63061925, 63061904, 28710735.

2017. gada jūlijs

3

Daudzbērnu ģimenēm –
vilcienos un autobusos atlaides
Daudzbērnu ģimenes
reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos var braukt,
saņemot atlaidi 25 procentu
apmērā no biļetes cenas.

27. jūnijā valdība apstiprināja jaunus
noteikumus, iekļaujot daudzbērnu ģimenes locekļus kā jaunu braukšanas maksas
atvieglojumu saņēmēju kategoriju. Atlaidi piešķir daudzbērnu ģimenēm, kas
ir valsts īstenotās atbalsta programmas
«Latvijas Goda ģimene» dalībnieces un
ir saņēmušas «3+ Ģimenes karti».
Iegādājoties biļeti vienam braucienam
reģionālo maršrutu autobusā vai vilcienā,
daudzbērnu ģimenes locekļiem jāuzrāda
«3+ Ģimenes karte» un personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte.
Saņemt atlaidi 25 procentu apmērā no
biļetes cenas var jebkurš ģimenes loceklis, kas ir norādīts «3+ Ģimenes kartē».
Apliecību «3+ Ģimenes karte» var
saņemt Sabiedrības integrācijas fondā
vai arī tai pieteikties mājaslapā www.
godagimene.lv. Karti var saņemt ģimene,
kurā persona viena vai kopā ar laulāto
aprūpē vismaz trīs bērnus, tostarp arī audžubērnus vai aizbildnībā esošus bērnus.
Daudzbērnu ģimenes bērns var būt arī
pilngadīga persona, kas nav sasniegusi
24 gadu vecumu, ar nosacījumu, ka tā

iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.
Šobrīd tiek strādāts pie tā, lai turpmāk
karti varētu saņemt arī bērni no 7 gadu
vecuma, jo līdz 7 gadiem bērnam gan
vilcienos, gan autobusos ir jāiegādājas
bezmaksas biļete. Plānots, ka vecāki,
lai saņemtu kartes bērniem, varēs
pieteikties no nākamā gada. Tāpat tiek
pilnveidota iesniegumu iesniegšanas
sistēma, kas ļautu vienkāršāk aizpildīt un
norādīt nepieciešamo informāciju kartes
saņemšanai un informācijas apstrādei.
Tiek izstrādāts arī jauns kartes dizains

tieši bērnu kartēm.
Kamēr nav stājušies spēkā jaunie
noteikumi, bērni var izmantot kādam
no vecākiem izsniegto karti kopā ar
personu apliecinošu dokumentu – pasi
vai ID karti – ar nosacījumu, ka karte
nav anulēta vai tai beidzies derīguma
termiņš un konkrētais bērns ir norādīts
uz vecāku kartes.
Detalizētāka informācija par iespēju
saņemt «3+ Ģimenes karti» pieejama
mājaslapā www.godagimene.lv.
JNZ

Žogam un karoga mastam būvniecības
speciālists vairs nav jāpiesaista
Ja agrāk uz nomātas zemes
drīkstēja celt arī dzīvojamo
ēku, tad šobrīd – līdz ar
apbūves tiesības normas
ieviešanu Civillikumā – šāda
iespēja ir liegta, bet citas
ēkas uz nomātas zemes
drīkst būvēt, ja apbūves
tiesības reģistrētas Zemesgrāmatā, uz izmaiņām
Civillikumā norāda Jelgavas
novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs Andris Ziemelis.
Viņš akcentē, ka šīs izmaiņas, kas ir spēkā no gada
sākuma, īpaši aktuālas varētu būt mūsu zemniekiem,
kuri, piesaistot ES līdzekļus,
ēkas saimniecības vajadzībām vēlas būvēt uz nomātas
zemes. Savukārt kopš jūnija
spēkā ir jaunie Ministru kabineta noteikumi «Atsevišķu
inženierbūvju būvnoteikumi», kuri paredz atvieglotus
noteikumus atsevišķu būvju
celtniecībai.
Komentējot apbūves tiesības normas ieviešanu Civillikumā, A.Ziemelis
uzsver: lai izvairītos no pārpratumiem,
drošāk ir jebkādu ēku celtniecību veikt
uz savā īpašumā esošas zemes. Taču, ja
tādas iespējas nav, tad pirms nedzīvojamās ēkas celtniecības jau laicīgi apbūves
tiesības jāreģistrē Zemesgrāmatā.
«Agrāk šī kārtība bija vienkārša – cilvēks
Būvvaldē uzrādīja zemes nomas līgumu,
un tas viņam deva tiesības veikt būvnie-

cību uz nomātas zemes, savukārt kopš šī
gada apbūves tiesību var nodibināt tikai
uz līguma pamata, kura termiņš nevar
būt īsāks par 10 gadiem no apbūves
tiesības ierakstīšanas Zemesgrāmatā,»
uzsver viņš, skaidrojot, ka, pēc līdzšinējās pieredzes, korekta dokumentācijas
nokārtošana var aizņemt vairāk nekā
mēnesi, kas būtiski var paildzināt, teiksim, ES fondu līdzekļu apguves procesu
lauksaimniekam, kurš saimniecības
apbūvi vēlas veikt uz nomātas zemes.
Būvvaldes vadītājs arī akcentē, ka
pagājušajā mēnesī spēkā stājās Ministru
kabineta noteikumi Nr.253 «Atsevišķu
inženierbūvju būvnoteikumi», novēršot
neprecizitātes līdz šim spēkā esošajos
Ministru kabineta noteikumos Nr.551
«Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas,
gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu,
inženierbūvju būvnoteikumi». «Līdz
ar Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumiem vienkāršota kārtība 1. grupas
inženierbūvju būvdarbiem un novērstas
atsevišķas nepilnības. Piemēram, ēku
būvnoteikumos 1. grupas ēkas līdz pat
60 kvadrātmetriem var projektēt pats
īpašnieks, tajā pašā laikā žoga izbūvei
bija jāpiesaista būvspeciālists. Jaunie
noteikumi šo kārtību vienkāršo: noteikumu 6. punktā detalizēti nosauktas
inženierbūves, kurām nevajag nekāda
veida būvniecības dokumentāciju, tādējādi cilvēks, kurš vēlas būvēt, turpmāk
pats var projektēt arī žogu – sertificēta
arhitekta vai cita būvspeciālista palīdzība
vairs nav nepieciešama,» tā A.Ziemelis.
Jāpiebilst, ka šajos noteikumos sakārtots regulējums arī par karogu mastiem,

Jelgavas novada pašvaldības
(reģ.Nr. 90009118031)
izglītības iestādes aicina darbā:
ŠĶIBES PAMATSKOLA no 2017. gada 1. septembra piedāvā
12 – 14 mācību stundu un interešu izglītības nodarbību vadīšanu
mājturības un tehnoloģiju (ar izvēli koka un metāla tehnoloģijās; 5. – 9. klasei) skolotājam(-ai). Tālrunis 29146191 (skolas
direktore S.Pluģe);
SVĒTES PAMATSKOLA aicina darbā speciālo pedagogu(-ģi)
uz 0,5 slodzēm. Tālrunis 20274304;
SVĒTES PAMATSKOLA, no 2017. gada septembra, aicina
darbā pirmsskolas skolotāju uz laiku. Tālrunis 20274304;
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE «TAURENĪTIS» piedāvā
darbu pirmsskolas izglītības skolotājam(-ai) uz darbinieka prombūtnes laiku. Darba uzsākšana – 01.09.2017. Kontakttālrunis
63077216;
VIRCAVAS VIDUSSKOLA UN TĀS FILIĀLES no 2017. gada 1.
septembra aicina darbā: pirmsskolas skolotāju, logopēdu(-i),
matemātikas un fizikas skolotāju, mūzikas skolotāju, izglītības
psihologu(-ģi), sociālo pedagogu(-ģi). Tālrunis 29486038,
e-pasts – eva.fisere@jelgavasnovads.lv.

Būvniecības ieceres iesniegums vai
cita būvniecības ieceres dokumentācija nav nepieciešama: atsevišķu
labiekārtojuma elementu (soliņi, celiņi,
vaļēja terase (kas nav saistīta ar ēku),
bērnu rotaļu ierīces, sporta aprīkojums,
atsevišķas laternas un apgaismes ķermeņi, karogu masti ar augstumu līdz 12
m (ieskaitot), dārza kamīni, ielu norādes
stabi, ceļa zīmes, brīvi stāvošas atkritumu tvertnes, velosipēdu statīvi u.tml.),
žoga un pirmās grupas sporta laukuma
(bez inženiertīkliem) būvdarbiem ārpus
publiskās ārtelpas, kā arī kapavietas aprīkojumu (kapavietā uzstādīta piemiņas
zīme, piemineklis, soliņš, apmales, sēta
u.tml.) būvdarbiem.
Avots: MK noteikumi Nr.253
«Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi»

nosakot: ja karoga masta augstums
paredzēts līdz 12 metriem (ieskaitot),
tad tā uzstādīšanai būvniecības ieceres
dokumentācija nav vajadzīga. Taču,
ja karoga masts plānots augstāks, tad
nepieciešams paskaidrojuma raksts.
«Izmaiņas ar būvniecību saistītajā
likumdošanā mūsu valstī tiek veiktas
samērā regulāri, un cilvēkam, kas ikdienā ar šo jomu nav saistīts, tām izsekot ir
diezgan grūti. Tieši tāpēc ikvienu, kurš
mūsu pašvaldības teritorijā vēlas veikt
būvdarbus, vispirms uz konsultāciju
aicinām vērsties Būvvaldē, lai iecerētais tiktu īstenots korekti un atbilstoši
aktuālajiem normatīvajiem aktiem,»
tā Būvvaldes vadītājs, piebilstot – jau
šobrīd jomas speciālisti ir informēti, ka
top izmaiņas arī Vispārīgajos būvnoteikumos, taču, kādas tās būs, pagaidām
vēl nav zināms.
JNZ

Jelgavas novada pašvaldība laika posmā
no 2017. gada augusta līdz 2018. gada
aprīlim plāno veikt pašvaldības autoceļa
«Būriņu ceļš» ceļa malu kopšanu un atbrīvošanu no apauguma (krūmājiem).
Plānotās darbības rezultātā tiks zāģēti krūmāji
un veidoti koku vainagi, kā arī sakoptas grāvju
nogāzes 2 metru platā joslā no pašvaldības
ceļa malas. Tiks sakopts ceļa posms aptuveni 3
kilometru garumā no valsts reģionālā autoceļa
P-97 Jelgava–Dobele–Annenieki līdz Jelgavas
pilsētas robežai.
Rakstiskas atsauksmes vai iebildumus līdz 2017.
gada 1. augustam lūdzam iesniegt vai nosūtīt pa
pastu, adresējot: Jelgavas novada pašvaldība,
Īpašuma pārvalde, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001,
vai e-pastu dace.grazule@jelgavasnovads.lv.
Saņemt sīkāku informāciju par plānoto krūmāju
ciršanu iespējams Jelgavas novada pašvaldības
Īpašuma pārvaldē pa tālruni 22002558 vai pa
e-pastu dace.grazule@jelgavasnovads.lv.
Katrs gadījums, kad tiks izteikti pamatoti iebildumi
plānotajai darbībai, tiks izskatīts atsevišķi.
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DOMES D
3. jūnijā notika pašvaldību vēlēšanas un uz turpmākajiem četriem
gadiem ievēlēta jaunā Jelgavas novada dome. Tā jau sanākusi uz
divām sēdēm – pirmajā ievēlēts domes priekšsēdētājs un komiteju
locekļi, bet otrajā skatīti dienaskārtībā esošie jautājumi.
«Jelgavas Novada Ziņas» uzrunāja jaunievēlētās domes deputātus,
jautājot, kādu viņi redz savu darbu
Jelgavas novada domē turpmākos četrus gadus.

Ziedonis Caune, Jelgavas novada domes
priekšsēdētājs, Finanšu
komitejas vadītājs, strādā
arī Labklājības un sociālo jautājumu komitejā:
«Kāds bija balsojums
pirmajā jaunās domes
sēdē, tāds arī būs darbs
turpmākos četrus gadus –
opozīcijā strādās četri domes deputāti. Tiesa, domāju, ka opozīcijas darbs
kļūs kvalitatīvāks, jo viņu
rindās ir arī jurists, un tas
savukārt liks koalīcijai
strādāt vēl precīzāk.
Mani darbi nākamajiem četriem gadiem sakrīt ar to, ko esam
solījuši novada iedzīvotājiem arī iepriekš un kas ir iekļauts Jelgavas
novada attīstības plānā. Protams, ne visam pietiks līdzekļu, tāpēc
prioritāšu sarakstā ir skolu materiāltehniskās bāzes uzlabošana,
aprīkojot mācību iestādes ar jaunu tehniku, jo tā strauji attīstās un
tikpat strauji noveco. Remontdarbi visās novada mācību iestādēs
jau veikti. Prioritāri ir arī meliorācijas darbi un ciemu teritoriju
labiekārtošana – ceļu sakārtošana, apgaismojuma izbūve un
tamlīdzīgi.
Plānojam, ka šīs domes laikā tiks realizēts arī projekts par baseina celtniecību Elejas pagastā. Šobrīd notiek projekta finansējuma
sadale – paredzam projektu dalīt divās kārtās, daļu realizējot par
ES līdzekļiem, bet daļu – par pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Gribētos, lai uz Latvijas valsts simtgadi baseins būtu uzcelts.»

Ilze Vītola, Jelgavas
novada domes priekšsēdētāja vietniece labklājības un sociālo lietu
jautājumos, Labklājības
un sociālo jautājumu
komitejas priekšsēdētāja, strādā arī Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejā:
«Strādāsim saskaņā
ar saviem priekšvēlēšanu programmā definētajiem uzdevumiem
un dokumentiem, kas
pašvaldībā jau ir apstiprināti – tāds ir arī mans
kā Latvijas Zemnieku savienības pārstāves uzdevums. Novads
var attīstīties tikai tad, ja attīstās visas jomas, nevis dažas, tāpēc,
lai gan ir joma, par ko atbildu kā domes priekšsēdētāja vietniece, es nekad neteikšu, ka man svarīgi tikai sociālie jautājumi,
bet neinteresē, kas notiek, piemēram, sportā. Tas būtu muļķīgi
un tuvredzīgi. Šobrīd ir vairāki aktuāli jautājumi, par kuriem
diemžēl nevaram viennozīmīgi pateikt, ko vēlamies sasniegt,
jo valstī kopumā notiek dažādi procesi un nav skaidrības par
vēlamo rezultātu. Dzīvē ir situācijas un notikumi, kad pieņemtie
lēmumi ir jāmaina, un tad arī pārējiem pulksteņa mehānisma
elementiem ir jāpielāgojas un jādomā līdzi. Visi grib dzīvot labi,
bet vienotas receptes, kā to panākt, nav. Skaidrs, ka izglītība
vienmēr būs prioritāra, jo ir jāiegulda savos jauniešos, bet tajā
pašā laikā nedrīkst aizmirst arī par citiem.»

Juris Razživins, domes deputāts, strādā
Finanšu komitejā un
Tautsaimniecības komitejā:
«Mans prioritārais
darbs domē būs jauniešu atbalstīšana, viņu interešu un vēlmju īstenošana, problēmu risināšana, viedokļa paušana,
lai viņi tiktu sadzirdēti.
Lai gan novada jaunieši
ir diezgan aktīvi, manuprāt, viņiem pietrūkst
lietderīgas brīvā laika
pavadīšanas iespēju.
Otra svarīgākā lieta ir ceļu infrastruktūras sakārtošana, it
īpaši lauku apvidos. Saprotams, ka visus ceļus noasfaltēt nav
iespējams, tomēr jāsakārto būtu arī grants seguma ceļi. Tā
kā līdzekļi ir ierobežoti, priekšroka būtu jādod ceļiem, kas ir
sliktā tehniskā stāvoklī un pie kuriem notiek uzņēmējdarbība.
Tādējādi līdz ar ceļu sakārtošanu tiks veicināta arī uzņēmējdarbība.»

Modris Jansons, domes deputāts, strādā
Finanšu komitejā un
Tautsaimniecības komitejā:
«Pozitīvi ir tas, ka
man jau ir platforma no
iepriekšējiem četriem
darba gadiem domē,
jo sākumā tomēr taustījos, ko varu, drīkstu
darīt, kur mani vairāk
vajag. Tagad mans pamatuzdevums ir atbalsts
uzņēmējiem, un cenšos
iesaistīties visos pašvaldības notikumos,
kas saistīti ar uzņēmējdarbību. Īpašas rūpes ir par tūrisma un
viesmīlības uzņēmumiem, jo pats strādāju šajā jomā, un Jelgavas
novads neticami labi sevi parāda valsts līmenī. Mums ir pilis,
kas ceļas no pelniem, rodas arī uzņēmēji, kas ir ieinteresēti darboties tūrisma jomā, un var teikt, ka deputātu un pašvaldības
speciālistu darbs ir vērsts ar seju pret uzņēmējiem. Piemēram,
šobrīd spriežam par to, ka nepietiek tikai ar tūrisma informācijas
centru Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī – arī Lietuvas
šosejā Elejā ir nepieciešams tūrisma informācijas centrs, lai
viesi no Lietuvas nepaskrien garām tam interesantajam, kas
ir apskatāms pierobežā. Sarunas par to notiek jau no marta,
bet vēlēšanu dēļ apmēram mēnesi bija pārtraukums. Nu esam
nolēmuši īstenot tādu kā pilotprojektu, izmantojot bibliotēkas
telpas un piesaistot jauniešus, lai redzētu, kā tas strādā, un pēc
tam jau varētu lemt par pastāvīga tūrisma informācijas punkta
izveidi. Ir būtiski pārliecināties praksē, jo tā tomēr arī ir nauda.
Man interesē novada attīstība kopumā, un esmu strādājis pie
diviem novada attīstības dokumentiem, kuri aptver arī sociālos
un kultūras aspektus.»

Aivars Naglis, domes
deputāts, strādā Finanšu komitejā un Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejā:
«Mana prioritāte ir
pārstāvēt vēlētāju – iedzīvotāju – intereses.
Izvēlējos iesaistīties
komitejās, kuras risina
jautājumus, kas man tuvāki, piemēram, izglītības joma, kurā strādāju
ilgus gadus. Jau tagad
ir skaidrs, ka pietiks ko
darīt un, visticamāk,
nāksies pieņemt arī nepopulārus lēmumus, bet tur neko nevarēs darīt – tāda ir situācija
visā valstī. Arvien vairāk tiek runāts par skolu optimizāciju. Tā
kā skolēnu skaits samazinās, arī novadā notiek diskusija par to,
kurā no skolām saglabāt vidusskolas klases – Kalnciema vidusskolā vai Kalnciema pagasta vidusskolā. Viena skola ir renovēta,
pie tās uzbūvēta jauna sporta zāle, ir labiekārtota teritorija, bet
otrā skolā šie darbi ir ieplānoti. Abas skolas, ieguldot lielus
līdzekļus, atbilst mūsdienu prasībām. Manuprāt, ir jāveic skolēnu vecāku aptauja, lai pieņemtu veiksmīgus lēmumus. Tāpat
neskaidrs ir Lielvircavas skolas un Platones skolas liktenis – jau
nākamajā mācību gadā 1. klase atgriezīsies Platones skolā. Šos
lēmumprojektus gatavos Izglītības pārvalde, bet mēs, deputāti,
par tiem balsosim. Optimizējot skolu tīklu, pašvaldība varbūt
varētu nodrošināt skolēniem brīvpusdienas – šobrīd sākumskolas un sagatavošanas grupas skolēniem tās nodrošina valsts. Tas
būtu labs lēmums, jo bērni skolā nereti pavada visu dienu.»

Ralfs Nemiro, domes deputāts, strādā
Finanšu komitejā un
Labklājības un sociālo
jautājumu komitejā:
«Mans darbs domē
būs konstruktīvs, vadoties pēc mūsu partijas
programmā minētā un
nedalot darbu pozīcijā
un opozīcijā. Darbi, ar
ko varētu sākt, ir: pirmais – jāatbrīvojas no
juridisko pakalpojumu
ārpakalpojuma, jo tas ir
pārāk liels slogs nodokļu maksātājiem; otrais
– jāparedz nekustamā īpašuma nodokļa atlaides iedzīvotājiem
par vienīgo nekustamo īpašumu; trešais – jāveicina veselības aprūpes pieejamība senioriem; ceturtais – vajadzētu attīstīt bērnu
rotaļu laukumus, kuri šobrīd pagastos atstāti pabērna lomā.»

Aija Tračuma, Jelgavas novada domes
priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras
un sporta jautājumos,
Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja,
strādā arī Finanšu komitejā:
«Ejot uz vēlēšanām,
apstiprinājām savu
programmu, un nākamos četrus gadus mēģināsim izpildīt to, kas
tajā iekļauts. Tomēr
pirmais darbs manā
dienaskārtībā būs saprast situāciju ar Elejas sporta zāli un
baseinu. Tā kā šis jautājums būs aktuāls turpmākos gadus, tam
jāpievēršas prātīgi no ekonomiskā viedokļa. Otra aktualitāte ir
jautājums ar kultūras namu Lielvircavā. Pat ja vairs netiks lemts
par esošā kultūras nama telpu iegādi, ir jādomā, kā nodrošināt
Platones pagastā kultūras dzīvi, telpas pašdarbības kolektīviem.
Un trešā lieta: kamēr ir pieejams ES finansējums dažādiem
projektiem, mēģināšu atbalstīt pagastu pārvalžu vēlmes. Tā
lielākoties ir teritorijas sakārtošana: graustu nojaukšana, ietvju
un celiņu izbūve, ūdenstilpju tīrīšana, meliorācijas darbi. Un, tā
kā pēdējā laikā daudz tiek runāts par pagastu ceļu slikto stāvokli,
ir jāizvērtē prioritātes un nākamā gada budžetā jāatrod nauda,
lai uzsāktu draudīgo ceļu posmu sakārtošanu. Vēl vajadzētu
izstrādāt programmu, kādā secībā ceļu atjaunošana jāveic.»
Juris Lavenieks, domes deputāts, strādā
Finanšu komitejā un
Tautsaimniecības komitejā:
«Tā kā pats esmu
zemnieks, arī novada
domē gribētu vairāk
aizstāvēt zemnieku un
visu uzņēmēju intereses. ES fondu nauda
samazinās, bet valsts
budžets ir jāpilda, tāpēc
tiek strādāts pie nodokļu reformas, bet uzņēmēji vēlas zināt, kas ir
plānots, lai saprastu,
ar ko rēķināties, un būtu gatavi. Protams, šajā ziņā daudz kas
atkarīgs no valdības lēmumiem – pret likumiem pašvaldība
iet nevar, toties varam risināt tādus jautājumus kā nekustamā
īpašuma nodoklis, paredzēt nodokļu atlaides un tamlīdzīgi.
Pēdējā laikā arvien vairāk tiek runāts par to, ka nepieciešams
izveidot novada uzņēmēju sadarbības padomi, kas izstrādātu
priekšlikumus domes deputātiem, jo ne visi deputāti ir saistīti
ar uzņēmējdarbību un zina uzņēmēju vajadzības. Pašvaldībā
un biznesā viss notiek atšķirīgi: uzņēmumā vispirms nauda ir
jānopelna, un tikai tad uzņēmējs plāno, kur un kā to tērēt, bet
pašvaldībā tiek plānots, kur tērēt naudu, kuras vēl nav. Parasti
gan budžeta prognozes ir diezgan precīzas. Domāju, ka jāatrod vidusceļš, lai gan pašvaldība, gan uzņēmēji būtu ieguvēji,
un jācenšas īstenot ilgtermiņa plānošanu, jo cilvēks, kurš grib
attīstīt biznesu, vēlas zināt, ar ko rēķināties. Tas vairāk attiecas
uz lielākiem uzņēmumiem, nevis mājražotājiem un mazajiem
uzņēmumiem, un lielos uzņēmumus mums vajag, jo mazie nespēs nodrošināt darba vietas un pastarpināti pildīt pašvaldības
budžeta kasi.»
Oskars Cīrulis, domes deputāts, Tautsaimniecības komitejas
priekšsēdētājs, strādā
arī Finanšu komitejā:
«Vispirms man jāiepazīstas ar Tautsaimniecības komitejas
priekšsēdētāja amata pienākumiem un
atbildību un jāizprot
esošā situācija novadā. Vairāk plānoju
iedziļināties ceļu uzturēšanas sistēmā un
censties rast veidus, kā
uzlabot infrastruktūru
uzņēmējiem. Otra lieta, par ko jādomā, ir izglītības sistēmas
pilnveide, vairāk ieviešot neformālo izglītību. Tās varētu
būt arī dažādas lekcijas un praktiskas nodarbības, piesaistot
novada uzņēmējus, tādējādi paplašinot jauniešu redzesloku,
prasmes un zināšanas, veicinot vēlmi turpināt izglītoties pēc
pamatskolas vai vidusskolas absolvēšanas. Viens no neformālās
izglītības elementiem ir jaunsargu kustība, kas arī jāattīsta, jo
tā ir patriotiskā audzināšana, tā māca izdzīvot un darboties
komandā. Jaunā paaudze ir mūsu nākotne, tāpēc jāveido
jaunieši, kuri paši domā un spēj pieņemt lēmumus. Padomju
Savienība mums mācīja, ka visi pilda to, ko pasaka viens, bet
tas vairs nestrādā. Nedrīkstam aizmirst arī seniorus, jo viņi
mums devuši neatkarīgu valsti.
Gribētu aicināt ikvienu novada iedzīvotāju būt aktīvam un
iesaistīties novada attīstībā, informējot mūs, deputātus, par
savām idejām, problēmām, jo mēs esam kā instruments, ar kura
palīdzību iedzīvotāji var realizēt savas intereses.»

DEPUTĀTI
Nataļja
Hohlova,
domes
deputāte, strādā
Finanšu
komitejā
un L abklājības
un sociālo
jautājumu
komitejā:
«Man
primārais
ir ievērot
cilvēku
intereses,
īpaši manu atbalstītāju intereses, jo, ja cilvēki
man uzticējās, man jāstrādā viņu labā. Es centīšos
risināt jautājumus, kas aktuāli dažādiem iedzīvotāju slāņiem, bet, spriežot pēc priekšvēlēšanu
laikā saņemtajiem zvaniem, visaktuālākie ir sociālie
jautājumi. Īpašs uzsvars jāliek uz iedzīvotāju sociālo
aizsardzību, veicinot tieši labklājību, nevis sociālo
pabalstu piešķiršanu.
Pašvaldībai jāsekmē darba vietu radīšana, bet no
viena cilvēka tas maz atkarīgs. Es pati strādāju biznesa jomā, tāpēc varu teikt: no pašvaldības ir nepieciešams atbalsts kontaktu meklēšanā un komunikācijas
procesā – visu pārējo uzņēmējs var izdarīt pats.
Vēl ļoti būtiski ir atbalstīt bērnu rotaļu laukumu
izveidi pie mājām – ar projektu palīdzību, piesaistot
ES struktūrfondu finansējumu.»
I n t a
Savicka,
domes
deputāte, strādā
Izglītības,
kultūras
un sporta
jautājumu komitejā un
Labklājības un sociālo jautājumu
komitejā:
«Darbi,
kas ir būtiski man kā domes deputātei, definēti
mūsu partijas programmā, tomēr jāatceras, ka šīs
programmas katra partija izstrādāja individuāli,
bet domē ievēlēti deputāti no vairākām partijām,
tāpēc visiem jāsanāk kopā un jāpārrunā visu
ieceres un plāni, lai atrastu kopsaucējus. Mana
personīgā interese ir sociālie jautājumi, veselības
veicināšana un senioru kā sabiedrības grupas
intereses. Tomēr viens deputāts atsevišķi neko
nevar panākt – lai tiktu pieņemts lēmums par
kādas ieceres realizēšanu, jāsaņem atbalsts arī no
citiem deputātiem, lai būtu vairākums.»
Irina
Dolgova,
strādā Izglītības,
kultūras
un sporta
jautājumu komitejā un
Tautsaimniecības
komitejā:
«Lielākoties
pievērsīšos sociālajiem
jautājumiem, it īpaši tiem, kas saistīti ar jaunajām
un daudzbērnu ģimenēm. Man nav pieņemama
pašvaldības dzīvokļu politika – mēs ģimenēm mājokļus piedāvājam iegādāties izsolē, nevis nomāt
ar izpirkuma tiesībām. Jaunās ģimenes nevar to
atļauties, tāpēc brauc prom – uz citām pašvaldībām
vai ārzemēm. Bet kas var būt svarīgāks par iedzīvotājiem?! Ja nav iedzīvotāju, tad kā labā strādāt?
Tāpat netiek atbalstīti mazie zemnieki – pašvaldība
savas zemes, ko iznomā mazie zemnieki, pārdod
izsolēs, un tās iegādājas lielie zemnieki, jo mūsu
mazie zemnieki zemi nopirkt nevar.
Vēl vajadzētu ierīkot rotaļu laukumus māju
pagalmos. Šobrīd rotaļu laukumi ir tikai tur, kur
iedzīvotāji paši, īstenojot projektus, tos ir izveidojuši, bet, lai ierīkotu smilškasti, uzstādītu šūpoles
un dažus rotaļu elementus, nav nepieciešami tik
lieli līdzekļi, ka pašvaldība nevarētu to atļauties.
Problemātiska domes darbā ir cilvēku interešu
izvērtēšana un ievērošana – mūsu dome strādā autoritāri un opozīcijas idejas, kas varētu dot būtisku
pienesumu pašvaldības attīstībā un iedzīvotājiem,
netiek pat izskatītas.»

2017. gada jūlijs
Kārlis
Rimša, domes deputāts, strādā
Labklājības un
sociālo
jautājumu
komitejā
un Tautsaimniecības komitejā:
«Mans
galvenais
uzdevums
domē ir
rast skaidrību par to, ko un kā lemjam, skaidrot savus
lēmumus un iesaistīt sabiedrību, jo, esot domes deputātam, jārēķinās ar sabiedrību. Ja runājam par novada
attīstību, varu teikt, ka esmu atbalstījis visus iepriekšējā
sasaukumā īstenotos labos darbus. Es neesmu tādā opozīcijā, kas iebilst iebilšanas pēc vai nostājas pozā. Vērtēju
katru priekšlikumu pēc tā, vai tas ir nepieciešams un vai
to var realizēt tā, kā iecerēts. Piemēram, nevaru piekrist
tam, ka būvējam baseinu par sešiem vai septiņiem miljoniem eiro, kā šobrīd ir izskanējis mutvārdos. Galējās
izmaksas uz papīra redzējis vēl neesmu, tomēr šaubos,
vai varam atļauties baseinu par tādu summu. Tāpat
iebildu par Lielvircavas kultūras nama iegādi. Es teicu,
ka nevaram to pirkt bez vērtējuma, un Valsts kontrole
pateica to pašu. Ja līdzās ir skola, kuras nākotne nav
skaidri zināma, arī tas ir jāvērtē – ja skolas Lielvircavā
vairs nebūs, paliks tukšas telpas, kurām vajadzēs atrast
pielietojumu. Tāpat iebildu pret akumulatoru rūpnīcas
būvniecību Kalnciemā. Vides katastrofa nelegālajā atkritumu izgāztuvē Jūrmalā mums parādīja, kā darbojas
valsts un pašvaldība šādā situācijā – savā starpā spēlē
futbolu. Un bail pat iedomāties, kas notiktu, ja kas tāds
tiktu piedzīvots Kalnciemā, kad tur būtu akumulatoru
rūpnīca. Uzskatu, ka pašvaldība, dodot atļauju uzņēmējam nodarboties ar ko tādu, var izvirzīt arī prasības, nevis
atrunāties, ka visu kontrolēs valsts institūcijas. Mums kā
domes deputātiem ir jāuzņemas atbildība par rezultātu,
pie kāda noved mūsu lēmumi.»
Ojārs
Briedis,
domes
deputāts,
strādā
Labklājības un
sociālo
jautājumu
komitejā
un Tautsaimniecības komitejā:
«Saskaņā ar likumu pagasta pārvaldes vadītājs nevar būt domes deputāts, un pēc
iepriekšējām vēlēšanām noliku deputāta mandātu un
paliku pārvaldes vadītāja amatā. Šoreiz esmu nolēmis,
ka pildīšu domes deputāta pienākumus. Mana pēdējā
darba diena pagasta pārvaldes vadītāja amatā būs jūlija
domes sēdes diena.
Tas, pie kā plānoju strādāt kā domes deputāts, ir investīciju projektu realizācija, īpaši ceļu infrastruktūras uzlabošanā. Vēl man būtisks ir jautājums, lai no pagastiem
neaizplūst jaunās ģimenes. Kāpēc cilvēki dodas prom?
Jo nav iespēju iegādāties mājokli, bet pašvaldība saskaņā
ar likumdošanu nevar piešķirt dzīvojamo platību. Būtu
jāatrod veids, kā atbalstīt jaunās ģimenes, jo sabiedrība
noveco. Vēl jāizmaina situācija ar sociālo pabalstu
saņēmējiem, kas gadiem dzīvo uz pabalstiem un vairs
negrib neko darīt. Jāpanāk, ka šie cilvēki nodarbojas ar
labdarības darbu, dara kaut ko sabiedrības labā, kaut
vai iekopj sev mazdārziņu, tādējādi kaut nedaudz paši
uzņemoties atbildību par savu dzīvi.»

Va l d a
Sējāne,
domes
deputāte, strādā
Izglītības,
kultūras
un sporta
jautājumu
komitejā
un Labklājības
un sociālo
jautājumu
komitejā:
«Jelgavas novada
domē esmu ievēlēta otro reizi pēc kārtas un vēlos turpināt jau iesāktās lietas. Jautājumi, kuriem visvairāk pievēršos kā domes deputāte, ir veselības jautājumi, tostarp
profilakse. Nesen apstiprināts ESF projekts «Slimību
profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas
novadā», un jūnijā uzsākta tā realizācija. Projekts ilgs līdz
2019. gada 31. decembrim, un mēs kopā ar Labklājības
pārvaldi strādājām pie tā. Gatavojoties šim projektam,
braucu uz citām pašvaldībām, pētīju šos jautājumus,
apmeklēju seminārus. Pieredzes apmaiņas braucienos
pamanīju interesantu risinājumu Rīgas pašvaldībā – tā
saucamās veselības istabas. Tajās strādā viens medicīnas
darbinieks un ir pieejama dažāda medicīnas literatūra.
Šo veselības istabu ideja ir tāda, ka ikviens tur var aiziet
un parunāt par veselības jautājumiem, konsultēties, pārrunāt profilakses pasākumus pirms vizītes pie speciālista.
Tā kā pati strādāju ar homeopātiju, esmu novērojusi, ka
cilvēkiem tiešām ir svarīgi parunāt par savas veselības
jautājumiem, par veselības politikas jautājumiem.
Protams, veselības istabu projekts vēl ir tikai ideja, kas
jāpārrunā ar pārējiem deputātiem, tāpat vēl vairāk šī
prakse jāpapēta, jāsaprot, kā tas tiek finansēts, lai varētu
izlemt – vajag vai nevajag ko līdzīgu mūsu pašvaldībā.
Un, ja vajag, tad kā to izdarīt. Jāpiebilst, ka par šo ideju
esmu izteikusies jau agrāk, arī presē, un cilvēki, kuri par
to lasījuši, ieceri vērtē pozitīvi.»
Aivars
Geidāns,
domes
deputāts,
strādā Izglītības,
kultūras un
sporta jautājumu komitejā un
Tautsaimniecības
komitejā:
«Nākamie četri
gadi ir atkarīgi no
tā, kā mums domē izdosies sastrādāties – pozīcijai un
opozīcijā esošajiem četriem deputātiem. Manā skatījumā
svarīgākais ir radīt jaunas darba vietas. To pierāda arī
pašvaldību vēlēšanu rezultāti – šobrīd novadā lielākā daļa
cilvēku strādā pašvaldības iestādēs un, baidoties pazaudēt
vietu, balso par esošo varu. Lai radītu jaunas darba vietas,
jāsakārto infrastruktūra un ceļi, jāpiesaista investīcijas.
Mūsu lielākā vērtība ir koks, bet tam jāpiešķir pievienotā
vērtība – jāražo mēbeles, rotaļlietas, nevis jāeksportē dēļi.
Mēs atrodamies blakus bagātām valstīm – Zviedrijai,
Norvēģijai, Dānijai –, kuras var atļauties ieguldīt Latvijā,
bet ar pareizu plānu. Lai piesaistītu investorus, jāspēj
runāt viņu valodā, jo arī biznesā svarīgas ir cilvēciskās
attiecības. Mums kā pašvaldībai jānodrošina informatīvā platforma potenciālajiem investoriem. Manuprāt,
pašvaldībā nestrādā pietiekami kompetenti darbinieki,
un tas ir jārisina, varbūt jāpiesaista kā ārpakalpojuma
sniedzēji. Savukārt no juridiskajiem ārpakalpojumiem
jāatsakās. Iepriekšējā domes sēdē mans partijas biedrs
Ralfs Nemiro izvirzīja priekšlikumu pašvaldībai atjaunot
Juridisko nodaļu. Šis ierosinājums tika noraidīts.»

Sarmīte Balode, domes deputāte, strādā Finanšu komitejā un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā:
«Mani prioritārie jautājumi ir tie, kas saistīti ar manu darba ikdienu
– izglītību: skolu tīkls, finansēšana, attīstība, izglītības kvalitāte un citi.
Diemžēl mēs nezinām, ko plāno Izglītības un zinātnes ministrija, jo
reformas tiek uzsāktas un pārtrauktas. Arī tagad uzsākta izglītības satura
reforma, kurā iesaistījušās divas novada skolas – Elejas vidusskola un
Šķibes pamatskola. Bet mums novadā vajadzēs domāt arī par skolu
tīklu – cik lielas skolas mums vajag, kur un kāda būs piedāvātās izglītības
kvalitāte. Dzīve gan pierāda, ka šie jautājumi sakārtojas bez piespiedu
lēmumu pieņemšanas – arī Elejas vidusskolai bija Lielplatones filiāle,
kas likvidējās dabiskā ceļā: nav skolēnu, nav skolas. Bet arī tad, ja nav
skolas, pašvaldībai vienalga jāuztur un jāapsaimnieko telpas.
Strādāju arī Finanšu komitejā, un man interesē ne tikai izglītības
finansēšana. Uzskatu, ka jebkuriem nopietniem ieguldījumiem jābūt
ilgtermiņa. Ja gribas veidot saviem iedzīvotājiem pievilcīgu vidi, jāiegulda izglītībā, kultūrā, sportā, bet jātiecas pēc tā, lai katrs ieguldītais
eiro dotu pēc iespējas lielāku atdevi un labumu cilvēkiem. Man patīk, ka pašvaldībai ir izstrādāts investīciju plāns
ar lielajiem un mazajiem mērķiem un, atveroties Eiropas naudām, netiek meklēts, kur to likt, bet tiek piemeklēts,
kuru no iecerēm būtu iespējams realizēt.»
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Sveicam
Jelgavas novada
iedzīvotājus dzīves
nozīmīgajās jubilejās!
Jūlijā – 70 gadi
Greģis Jānis, Elejas pag.
Āboliņa Valda, Glūdas pag.
Beriļuka Alina, Jaunsvirlaukas pag.
Plūme Leontīne, Jaunsvirlaukas pag.
Džulis Paulis, Kalnciema pag.
Januļone Vita, Kalnciema pag.
Zubova Aina, Kalnciema pag.
Kreilis Jānis, Lielplatones pag.
Andruškevičs Francis, Līvbērzes pag.
Puncule Antoņina, Līvbērzes pag.
Jurjaka Māra, Platones pag.
Juroita Anna, Valgundes pag.
Zakenfelde Ņina, Valgundes pag.
Rubene Laima, Vircavas pag.
Rokača Teresa, Vircavas pag.
Kūlīte Ņina, Zaļenieku pag.
Reinfelds Dainis, Zaļenieku pag.

Jūlijā – 75 gadi
Zaiceva Lidija, Elejas pag.
Teterovska Ilze, Glūdas pag.
Švarcs Voldemārs,
Jaunsvirlaukas pag.
Čakare Inta, Kalnciema pag.
Mihailova Raisa, Kalnciema pag.
Vasiļjeva Marija, Kalnciema pag.
Vecmane Maija,
Lielplatones pag.
Gromova Vinfreda, Līvbērzes pag.
Čuda Gunta Maija, Platones pag.
Jurjaks Edgars, Platones pag.
Pumpiša Lūcija, Platones pag.
Smiltnieks Aivars, Platones pag.
Čipēna Ausma, Sesavas pag.
Ričika Danute, Sesavas pag.
Zeķe Rita, Sesavas pag.
Gailīte Marija, Svētes pag.
Briede Aina, Valgundes pag.
Briede Biruta, Valgundes pag.
Eihenbaums Elmārs, Valgundes pag.
Matisone Zenta, Valgundes pag.
Rudlapa Lilija, Vilces pag.
Bakāne Silvija, Vircavas pag.
Stukins Mečislavs, Vircavas pag.
Berķīte Smuidra, Zaļenieku pag.
Vītols Ivars, Zaļenieku pag.

Jūlijā – 80 gadi
Austere-Maspāne Andra,
Jaunsvirlaukas pag.
Jakušonoka Valentīna,
Jaunsvirlaukas pag.
Vīgants Arnolds, Jaunsvirlaukas pag.
Žukova Ilga, Jaunsvirlaukas pag.
Grozne Augustīna Lonija,
Kalnciema pag.
Krepša Lidija, Kalnciema pag.
Lomakina Ņina, Kalnciema pag.
Daukšta Artūrs, Lielplatones pag.
Jeļistratova Zinaida, Lielplatones pag.
Sviklis Kārlis, Platones pag.
Lielcepure Mirdza, Sesavas pag.
Burneika Velta, Svētes pag.
Kokina Irēna, Svētes pag.
Gaile Anna, Valgundes pag.
Smikarsts Staņislavs, Valgundes pag.
Zandovskis-Pilvests Jānis,
Vilces pag.
Egle Elmārs Haralds,
Vircavas pag.

Jūlijā – 85 gadi
Eribērs /Heribert/ Lisjēns Emīls
Žans Batists /Lucien Emile Jean
Baptiste/, Elejas pag.
Ose Velta, Vircavas pag.

Jūlijā – 90 gadi
Krastiņa Raisa, Platones pag.
Neverovska Leonarda, Platones pag.

Jūlijā – 95 gadi
Petroviča Ļutija, Līvbērzes pag.
Dati apkopoti uz 26.06.2017.
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PAGASTU ZIŅAS

Līvbērze aicina
uz svētkiem

Uzdāvina
māju

22. jūlijā ikviens aicināts uz
Līvbērzes pagasta svētkiem.
Pagasta pārvaldes vadītāja Ruta
Medne norāda, ka darba grupa izstrādājusi svētku programmu, kurā būs
gan aktivitātes ar iesaistīšanos, gan
degustēšana, gan dažādi priekšnesumi,
bet vakara noslēgumā paredzēta balle.
«Atrakcijas, sporta spēles, viktorīna «Ko
zini par dzimto pagastu?», brīvā skatuve,
uz kuras savus talantus rādīs pagasta iedzīvotāji, fotostūrītis «Mirklis rāmītī» ar
iespēju bildi arī tūlīt saņemt…» svētkos
plānoto uzskaita R.Medne. Viņa piebilst,
ka joprojām turpināsies izbraukušo
pagasta iedzīvotāju dzīvesstāstu apkopošana, notiks arī kūku konkurss, kurā
aicinātas piedalīties pagasta drosmīgākās
saimnieces – viņu darbu vērtēs gan svētku apmeklētāji, gan profesionāļi. Tie,
kuriem patīk baudīt skatus un procesu,
varēs iesaistīties gleznošanas studijā,
iemūžinot «Vasaras mirkli Līvbērzē».
Bērniem darbosies ledus atrakcija un
popularitāti ieguvusī putu ballīte, kas
šoreiz notiks laukumā pie skolas māj
turības ēkas. Kā ik gadu, tiks vērtētas arī
sakoptākās pagasta sētas un daudzdzīvokļu māju pagalmi. «Svētku programma plānota tā, lai ikviens varētu atrast
sev nodarbošanos un atpūtas veidu,»
rezumē Līvbērzes pagasta pārvaldes
vadītāja. Svētku izskaņā visu nakti varēs
dejot zaļumballē.

Svētku programma

• Pulksten 12 – atklāšana: uzrunas, iepazīšanās
ar darba grupu un aktivitāšu norises vietām, darba
grupas kopdziesma
• pulksten 12.20–14 – bērnu pašdarbības
kolektīvu koncerts «Vasariņa jaukā»
• Pulksten 12.30–16 – atrakcijas, individuālās
veiklības sacensības, Zemessardzes stafete,
senioru aktivitātes
• Pulksten 12.30–17.45 – dažāda veida sporta spēles
• Pulksten 14–16 – putu ballīte
• Pulksten 15–17.30 – fotostūrītis «Mirklis rāmītī»
• Pulksten 16–17.30 – brīvā skatuve
• Pulksten 18–18.40 – kūku cepēju konkurss
• Pulksten 19–21 – noslēgums un apbalvošana;
balle – spēlē «Zvaigžņu lietus»

Vircava
svinēs svētkus
22. jūlijā Pagasta svētkus
svinēs vircavnieki.
Vircavas tautas nama kultūras darba
vadītāja Eva Lejava stāsta, ka svētki
sāksies pulksten 10.30 ar gājienu no
Vircavas tautas nama līdz Vircavas parkam. Gājiena dalībnieku pulcēšanās – no
pulksten 10.15 pie tautas nama. Tur būs
apskatāma arī retro motociklu parāde
un pulksten 11 tiks dots starts Jelgavas
novada retro motociklu orientēšanās
sacensībām, kuru maršruts vedīs caur
Jelgavas novadu ar pieturvietām Jelgavas novada muižās. Pulksten 18 turpat
būs retro motociklu finišs, un braucējus
sagaidīt aicināti visi svētku dalībnieki.
No pulksten 11.30 Vircavas parkā
ikviens varēs piedalīties netradicionālās
atrakcijās un individuālajās stafetēs, spēlēt pludmales volejbolu, kā arī iesaistīties
radošajās darbnīcās. Svētku laikā bērni
bez maksas varēs izklaidēties piepūšamajās atrakcijās.
Šogad vircavniekus un pagasta viesus
priecēs iluzionists Gabriels Gots kopā ar
cirku «Karabas». Šovs notiks Vircavas
parka stadionā pulksten 12 un 14 un ilgs
pusstundu. Vircavas tautas namā svētku
laikā tiks demonstrētas latviešu filmas:
pulksten 13 rādīs filmu «Motociklu vasara», bet pulksten 15 – filmu «Laimes
formula». Svētku izskaņā, no pulksten
20, parka stadionā būs balle ar grupu
«Audiokvartāls».
Uz svētku dienas programmu tiks
nodrošināts arī transports, informē
Vircavas pagasta pārvaldē. Transports
kursēs pēc grafika: pulksten 9.20 – Bodenieki, 9.30 – Jačūnas, 9.40 – Mazlauki,
9.45 – Oglaine, 9.55 – Reikuļi, 10 – Šķīras.
Apmēram ap pulksten 16 transports
dosies atpakaļ.

VALGUNDĒ
Pasta nodaļai mainīts
darba laiks

Valgundes pagasta pasta nodaļai
Celtnieku ielā 35 no 3. jūlija ir mainīts darba laiks. Tā strādā pirmdienās
no pulksten 8.30 līdz 18, otrdienās,
trešdienās, ceturtdienās un piektdienās – no pulksten 8.30 līdz 12.30.

VILCĒ
Jauna mājaslapa

Foto: Matīss Kellerts

Daigas Blūzmanes ģimene no Platones pagasta
Lielvircavas tikusi pie
jaunas mājvietas – to
sarūpējusi labdarības
organizācija «Tuvu», nespējot palikt vienaldzīgi
pret nelaimi, kas ģimeni
piemeklēja pagājušajā
gadā, kad uguns nopostīja viņu māju.
Biedrības pārstāve Lāsma Cimermane stāsta, ka šādus projektus,
atjaunojot kādai Latvijas ģimenei
mājokli, īsteno jau vairākus gadus.
Lielvircavas ģimeni izraudzījās tāpēc,
ka, pēc ugunsgrēka tai nodrošinot
pašu nepieciešamāko, nepametusi
bezspēcības sajūta un apziņa, ka
radušos situāciju izlabot nevar. «Mēs
šo ģimeni zinām jau ilgāku laiku,
periodiski sniedzot palīdzību – lielākoties apģērbu un apavus bērniem,»

norāda biedrības pārstāve.
Ģimene šobrīd audzina trīs savus
un vienu pieņemtu bērnu, tēvam ir
veselības problēmas, tomēr, kā teic
L.Cimermane, viņi nav no čīkstētājiem. «Kad notika nelaime, mums
pat nepiezvanīja pati mamma, bet
gan viņas māsa,» norāda biedrības
vadītāja. «Mums ir svarīga katras
ģimenes, kam palīdzam, attieksme.
Esam strādājuši ar daudzām ģimenēm, un ir tādas, kas tikai pieprasa
palīdzību – tā jau ir shēma, un cilvēki paši neplāno strādāt vai kaut
ko mainīt savā dzīvē. Lielvircavas
ģimene nav no tām,» tā L.Cimermane, piebilstot: organizācija ir
sapratusi, ka lietas nemaina cilvēku
un ģimeņu attieksmi, tieši tādēļ viņi
izvēlas palīdzēt tiem, kam pašiem
nav vienaldzīga sava dzīve.
Platones pagasta sociālā darbiniece Inga Antonova stāsta, ka
pēc ugunsgrēka ģimene mitinājās

vagoniņā un lūdza atbalstu pašvaldībā, lai tiktu nodrošināts elektrības
pieslēgums, kas tika arī izdarīts.
Cita veida palīdzību ģimene nav
prasījusi.
Pirms Jāņiem ar organizācijas
«Tuvu» atbalstu uz Lielvircavu no
Vācijas atceļoja konteiners, ko
sarūpēja un uzdāvināja biedrības
draugi. Savukārt Ozolnieku novada SIA «Uppe» piekrita veikt
konteinera pārveides darbus, pielāgojot to dzīvošanai. Uzņēmuma
darbinieki strādāja trīs dienas un
nakšņoja Lielvircavas skolā. «Man
prieks, ka ir uzņēmumi, kuri vēlas
būt kas vairāk nekā tikai uzņēmumi
un palīdzēt līdzcilvēkiem,» norāda
L.Cimermane, piebilstot, ka uzņēmums to uztvēris kā komandas
saliedēšanas pasākumu. Pateicoties
arī citiem atbalstītājiem, ģimene ir
tikusi pie jaunā mājokļa ar labiekārtotu teritoriju.

Valgundes seniori iedanco vasaru
Valgundes
pagasta
senioru deju
kolektīvam
«Saulgrieži»
vasara iesākusies ar
plašiem un
atbildīgiem
koncertiem,
kur kopā jāsadancojas ne
tikai ar sava
novada, bet
arī ar Zemgales un visas
Latvijas deju
kolektīviem.
Kolektīva pārstāve Gunta Vidiņa stāsta, ka pirmais vērienīgais
šīs vasaras koncerts bija 10. jūnijā
Bauskā – dižkoncertā «Lielais
rits» piedalījās 60 Bauskas, Dobeles, Jelgavas novada un Jelgavas
pilsētas deju apriņķa kolektīvi,
tostarp «Saulgrieži» un Valgundes
pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs «Valgundietis». Viņa vērtē:
kaut arī pasākumā piedalījās vairāk nekā 1000 dejotāju, tas bija
labi organizēts, veiksmīgi sadarbojoties režisorei Dacei Vilnei, deju
virsvadītājiem un aktieriem, kas
vadīja koncertu. «Bija padomāts
par visu – gan mēģinājumiem, gan
dalībnieku ēdināšanu, gan atelpas
brīžiem Pilskalna estrādes koku
ēnā,» vērtē G.Vidiņa.
17. un 18. jūnijā Ventspils
Olimpiskā centra hallē notika
XXI Latvijas senioru deju diena
«Četri vēji», kur starp 70 deju
kolektīviem dancoja arī Valgun-

Vilces pagasta mājražotāja Lolita
Duge daudziem zināma kā piparmētru audzētāja. Nu viņa spērusi
soli uz priekšu attīstībā – ir izstrādāta
mājaslapa www.piparmetras.lv, kurā
var uzzināt par L.Duges nodarbošanos, piparmētru audzēšanu,
Piparmētru namiņu, kas kļūst arvien
iecienītāks tūristu vidū. «Mājaslapa
tika izauklēta kā mazulis un tapa,
pateicoties manai labai paziņai un
mūsu deju kolektīva aktīvistei Leldei
Simanovičai, kura to ierosināja.
Ideja, ka vajag izveidot mājaslapu,
bija jau sen, arī viesi laiku pa laikam
izteica tādu vēlmi,» norāda L.Duge.
Mājaslapa izstrādāta par personīgajiem līdzekļiem.

ZAĻENIEKOS
Ieklāj asfaltu

Ceļa Vilce–Ūziņi posms ticis pie asfalta seguma – jūnija sākumā Ūziņu
karjera īpašnieks, kurš vēlas palikt
anonīms, saskaņojot ar «Latvijas
valsts ceļiem», apmēram 800 metrus garā posmā gar savu īpašumu
uzklājis asfaltu, informē Zaļenieku
pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs
Briedis. Vēl iepriekšējā gadā uzņēmējs norādījis, ka sausā laikā no
ceļa uz privātīpašumu nāk ļoti daudz
putekļu. «Uzņēmējam tas bija stratēģisks lēmums, no kura lielākie ieguvēji ir Zaļenieku pagasta iedzīvotāji
– pie ceļa posmā, kur uzliets asfalts,
atrodas Ūziņu kapi, un arī uz tiem
gāja putekļi. Tāpat iedzīvotāji dodas
uz kapsētu, un šajā posmā ir ne tikai
uzliets asfalts, bet arī sakārtota ielas
nomale gājējiem. Tur atrodas arī
vairākas privātmājas,» norāda O.
Briedis. Uzņēmējs asfaltu ieklājis par
privātajiem līdzekļiem. Jāpiebilst, ka
nu asfaltētā ceļa posms pie Ūziņiem
ir apmēram divreiz garāks.

KALNCIEMĀ
Uzlabo meliorāciju

des «Saulgrieži». Koncerta četras
daļas ieveda katra citā stāstā:
«Senais vējš» – pie dzimtas un
tautas saknēm, «Cēlais vējš» – pie
lepnuma par tēvu zemi, «Darba
vējš» – pie tikuma un labklājības,
«Prieka vējš» – pie līksmības,
priecīgām izdarībām un laimes.
«Mūsu seniori izdancojās visās
četrās koncerta daļās, un tas prasīja ne mazums pūļu, pacietības
un izturības. Tāpēc milzīgs paldies
mūsu fantastiskajai vadītājai Ingai
Feldmanei, kura bija mums klāt ik
solī, uzmundrinot, iedrošinot un
rūpējoties, lai mēs allaž nonāktu
īstajā laikā un vietā katrā koncerta
daļā,» tā G.Vidiņa, piebilstot: dižkoncerta finālā deju laukumā bija
vairāk nekā 1400 dejotāju, un viņu
darbības ar kabatas lukturīšiem uz
dziesmas «Četri vēji» muzikālā
fona veidoja fantastisku laukuma
zīmējumu, sveicot un godinot gan
savus vadītājus, gan pasākuma

virsvadītājus un rīkotājus.
Kolektīva pārstāve stāsta, ka
svētki, kas notiek divas dienas,
parasti ir visai nogurdinoši, bet
šoreiz bija padomāts arī par iespējām dejotājiem ne tikai sadejoties,
bet arī mierīgi paēst un atpūsties.
«Bija patiesa bauda pastaigāt pa
pilsētu, apskatīt skaistos ziedu
veidojumus, vecpilsētu, pavizināties ar kuģīti vai vienkārši ieelpot
jūras skurbinošo gaisu, iebrienot
piekrastes viļņos. Tie, kuriem bija
vēlme izlocīt kājas, varēja izdancoties sestdienas atpūtas vakarā
kopā ar «Rumbas kvartetu».
Atgriezušies mājās, sakām lielu paldies Jelgavas novadam,
Valgundes pagasta pārvaldei, it
īpaši pārvaldes vadītājai Maijai
Lasmanei par atbalstu, dodot iespēju izmantot ērtu autobusu abos
pasākumos. Un vislielākais paldies
vēlreiz mūsu vadītājai Ingai,» tā
G.Vidiņa.

Noslēgušies meliorācijas uzlabošanas darbi Kalnciema pagasta Sporta
pļavā, ko veica SIA «Bauskas meliorācija». Kalnciema pagasta pārvaldes
vadītājs Dainis Keidāns cer, ka tagad,
pēc darbu pabeigšanas, pļavā vairs
nekrāsies ūdens un volejbola un minifutbola laukumi būs ērti pieejami,
kā arī pa celiņiem varēs pārvietoties
sausām kājām. Ieguvēji būs arī pļavai
blakus esošās daudzdzīvokļu mājas
Draudzības ielā 4 iedzīvotāji, jo sliktās notekūdeņu sistēmas dēļ mājas
pagrabā bieži krājās ūdens.
Saskaņā ar iepirkuma procedūru
darbus SIA «Bauskas meliorācija»
veica par līgumcenu 48 384,40 eiro.
Pēc meliorācijas uzlabošanas Sporta
pļavā Kalnciema iedzīvotājiem plānots rīkot Pagasta svētku svinības un
citus pasākumus.

PAGASTU ZIŅAS
VILCĒ
Izstāde pieaugušajiem

Jelgavas novada pašvaldības Vilces Tūrisma informācijas punkta
vadītāja Elita Priedniece informē,
ka Vilces muižā līdz 31. augustam
ir iespēja apmeklēt «Izstādi īpaši
pieaugušajiem» – nerātnās dainas ar
karikatūrista Agra Liepiņa zīmētām
bildēm. Ieeja izstādē ir bez maksas,
bet ar iepriekšēju pieteikšanos pa
tālruni 26351169.
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Remontē Kalnciema
ceļu

LĪVBĒRZĒ UN VALGUNDĒ
Uzlabosies sakari

Mobilo sakaru operators «Tele2»
Jelgavas novada Līvbērzē izbūvējis
jaunu bāzes staciju, kas aprīkota ar
jaunākajām tehnoloģijām augstvērtīgai balss sakaru kvalitātei un ātra
mobilā interneta nodrošināšanai.
Papildus uzņēmums uzstādījis arī
jaunu 4G bāzes staciju Jelgavas
novada Valgundē, nodrošinot vēl
ātrāku «Tele2» mobilo internetu un
tā savienojumu. «Jelgavas novada
iedzīvotājiem jau ir pieejams mūsu
4G tīkls, un redzam, ka klienti to atzinīgi novērtē, jo turpina palielināties
gan mobilā interneta klientu skaits,
gan patēriņš. Mobilais internets ir
visstraujāk augošais mobilo sakaru
pakalpojums, un tā piedāvātais
ātrums jau šobrīd daudzviet pārspēj
pieejamā vadu interneta iespējas,»
norāda «Tele2» tehniskā direktore
Līga Krūmiņa.

Šovasar daudzviet Latvijā notiek valsts autoceļu
remontdarbi. Arī autoceļa
Jelgava–Kalnciems (P99)
posmā no 11,4. līdz 16,4.
kilometram – Valgundes
pagasta teritorijā – notiek
asfalta seguma atjaunošana.
VAS «Latvijas valsts ceļi» Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību
projektu vadītāja Ieva Niedra stāsta,
ka būvdarbu laikā ir noteikts ātruma
ierobežojums 70 kilometri stundā
un satiksme tiek organizēta ar

vadstatņu un ceļa zīmju palīdzību.
Autoceļa Jelgava–Kalnciems posmā
iespējama arī īslaicīga luksofora
izmantošana – tilta pār Klīves grāvi
remontdarbu laikā. Tiltam paredzēts deformācijas šuvju remonts
un margu krāsošana.
Saskaņā ar līgumu darbi jāpabeidz līdz 1. augustam, bet I.Niedra
prognozē, ka, visticamāk, tie tiks pabeigti agrāk. Vēl bez asfalta seguma
atjaunošanas un virsmas apstrādes
šajā posmā paredzēta drošības
barjeru uzstādīšana, krūmu ciršana
un ceļa nomaļu uzpildīšana, kā arī
horizontālā apzīmējuma uzklāšana.

«Šajā posmā tiks pārbūvētas astoņas
pieturvietu platformas abās ceļa pusēs – pieturās «Kulviņas», «Klīve»,
«Strautnieki» un «Pučas»,» skaidro
«Latvijas valsts ceļu» pārstāve.
Būvdarbu laikā ir iespējami satiksmes ierobežojumi. Aktuālā
informācija par satiksmes ierobežojumiem autoceļu tīklā ir pieejama,
zvanot pa diennakts bezmaksas
informatīvo tālruni 80005555, «Latvijas valsts ceļu» mājaslapā www.
lvceli.lv vai aplikācijā «Waze».
Būvdarbus veic SIA «Lemminkainen Latvija». Būvdarbu līgumcena
ar PVN ir 194 230,30 eiro.

Vāc stāstus par zemnīcām
Otrā pasaules kara laikā Zaļenieku pagasta
Ūziņu mežā atradusies
51 zemnīca, un to vietas
joprojām ir labi saskatāmas. Ūziņu bibliotēkas
vadītāja un novadpētniecības entuziaste Gunita
Kulmane aicina ikvienu dalīties stāstos par
šīm zemnīcām, jo tās ir
interesants un tūristiem
saistošs vēstures objekts.
Pirmā zemnīcu izpēte notika
2015. gadā, kad tās apsekotas
vēsturnieka un arheologa Andra
Tomašūna vadībā. G.Kulmane
teic, ka ir dažādi nostāsti par šīm
zemnīcām. «Pastāv versija, ka šeit

bija kara hospitālis, kur ārstēti ievainotie. Zemnīcas bijušas no koka,
apmestas ar zemi. Pārsimts metru
tālāk bijuši arī kapi. 60. gados šeit
apglabātie karavīri pārapbedīti, un
nu kapu vietā iet ceļš. Bet līdz tam
Jēkabnieku un Ūziņu pamatskolu
pionieri 9. maijā devās uz kapiem
godināt kritušos karavīrus,» viņa
stāsta. Esot liecības, ka, lai arī karš
bija beidzies, līdzās zemnīcām mētājušās milzu kaudzes ar izlietotām
asiņainām un strutainām marles
saitēm, kas, uzpūšot vējam, ar
smirdoņu bija traucējušas pat pa
lielceļu ejošajiem.
Vēsturnieki šo vietu atzinuši par
interesantu, jo tik liels zemnīcu
skaits vienkopus esot retums.
G.Kulmane norāda, ka tā ir intere-

santa apskates vieta, uz kuru viņa
jau ir vedusi pagasta un bibliotēkas
viesus, bet uzskata, ka tūristiem
par to trūkst informācijas. «Vieta ir
viegli pieejama – atrodas apmēram
100 metrus no meža ceļa –, tomēr
uz lielā ceļa, kurš ved no Ūziņiem
uz Vilci, varētu izvietot kādu informatīvu zīmi vai norādi,» tā viņa.
G.Kulmane joprojām turpina
vākt arī informāciju par šo vietu,
zemnīcu izveidi, pielietojumu.
«Esošie un bijušie ūziņnieki, lūdzu, apjautājieties saviem vecākās
paaudzes pārstāvjiem, vai nav vēl
kas zināms par šo vietu!» viņa aicina saglabāt savas tautas, valsts un
vietas vēsturi. Ar G.Kulmani var
sazināties pa tālruni 29420785 vai
e-pastu: gunitakulmane@inbox.lv.

«Pie Kalnciema–Klīves evaņģēliski luteriskās baznīcas apglabāti
380 vācu karavīri un 51 krievu
armijas karavīrs, kas krituši 1917.
gadā. No kapakmeņiem iegūtā
informācija tiek apkopota un
ievietota datubāzē. Brīvprātīgo
grupa kapos sakopšanas darbus
aizsāka jau pagājušajā vasarā, bet,
tā kā kapu teritorija ir gana plaša,
tika izlemts kapus pabeigt uzkopt
šogad. Kopumā izdarīts liels darbs
– atjaunoti un notīrīti krusti, izlīdzināta zeme un apcirpti krūmi.
Lielu atbalstu grupai sniedza
Valgundes pagasta pārvalde, nodrošinot, piemēram, ar dažādiem
materiāliem – granti betonēšanai,
melnzemi –, kā arī piesaistīja
cilvēkus, kas palīdzēja brīvprātīgajiem ar celmu frēzēšanu. Kopā
mums izdevies sakopt par vienu
Pirmā pasaules kara apbedījumu
vietu vairāk,» stāsta Tautas apvienības oficiālais pārstāvis Latvijā
Jānis Raciņš. Jāpiebilst, ka Jelgavas novadā brīvprātīgo grupas, lai
sakoptu kritušo karavīru atdusas
vietas, ierodas regulāri jau vairāku
gadu garumā.
Viņa pārstāvētā organizācija
nodarbojas ar vācu karavīru kapu
kopšanu visur, kur bijušas cīņas,
visur, kur ir kritušie vācu karavīri. Tās ir vietas visā Eiropācun
citviet pasaulē. Tradīcija uzkopt
kapus Vācu karavīru kapu aprūpes
tautas apvienībai aizsākās 1993.
gadā, kad sakārtotas pirmās vācu
karavīru atdusas vietas Latvijā.

Kalnciema draudze saka paldies
pašvaldībai par sadarbību
Jelgavas novada pašvaldības vadība un Kalnciema
pagasta pārvalde saņēmusi pateicības vēstuli no
Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas Kalnciema
vecticībnieku draudzes par pretimnākšanu un zemes
piešķiršanu, ļaujot uz tās būvēt lūgšanu namu.
«Zaudēt lūgšanu namu – tās
mums, vecticībnieku draudzei, ir
lielas bēdas. Mēs esam ļoti pateicīgi

Jūnijā no mums aizgājuši...
Jefrosinija Paļehova, Kalnciems
(22.09.1936. – 01.06.2017.)
Igors Fedorkevičs, Līvbērze
(30.03.1959. – 02.06.2017.)
Jeļena Grigorjeva, Kalnciems
(06.08.1937. – 02.06.2017.)
Larisa Robežniece, Jaunsvirlauka
(11.03.1945. – 04.06.2017.)
Aleksandrs Juņevičs, Eleja
(20.11.1993. – 05.06.2017.)
Ventis Stružs, Valgunde
(15.08.1949. – 11.06.2017.)
Broņislavs Rimša, Vilce
(15.05.1941. – 12.06.2017.)

Sakopta
Pirmā pasaules
kara
apbedījumu
vieta
Brīvprātīgie no Vācijas ar Jelgavas novada
pašvaldības atbalstu
šogad pabeiguši Pirmā
pasaules kara apbedījumu sakopšanas darbus Valgundes pagastā
pie Kalnciema–Klīves
evaņģēliski luteriskās
baznīcas. Darbi aizsākās
jau pērn vasarā, izlīdzinot zemi, restaurējot
krustu rindas un notīrot
sūnas no akmeņiem un
krustiem. Šogad brīvprātīgo grupa atgriezās,
lai turpinātu iesākto un
sakoptu atlikušo kapu
teritoriju.

PLATONĒ
Uzdāvina zīmējumu

Jūnija izskaņā Jelgavas Mākslinieku
biedrības mākslinieki kopā ar viesiem no citām pilsētām ar Jelgavas
novada pašvaldības atbalstu piedalījās plenērā Ģederta Eliasa dzimtas
mājās «Zīlēni» Platones pagastā. Nu
daļa plenērā tapušo darbu līdz 30.
augustam apskatāmi Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa Izstāžu
zālē. Izstādē eksponēti 15 autoru 28
darbi, kuros attēloti «Zīlēni», pie tiem
augošais dižosis, Platones upe ar
ūdenskrātuvi pie Platones ciema un
labības lauki. Labības lauks iedvesmoja arī plenēra dalībnieci Platones
pagastā dzīvojošo mākslinieci Lindu
Freibergu, kura neslēpj – viņai bijis
bail ķerties tam klāt, jo ir grūti panākt, lai gleznā labības lauks būtu
tāds, kā tas ir dabā.
Atklājot izstādi Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī, Jelgavas Mākslinieku
biedrības vadītājs Māris Brancis Platones pagasta pārvaldes vadītājam
Vladislavam Pogožeļskim pateicībā
par laipno uzņemšanu uzdāvināja
plenēra dalībnieces Ligitas Caunes
zīmētos «Zīlēnus» – akvareli «Viena
diena «Zīlēnos»». V.Pogožeļskis neslēpj, ka dāvana ir liels pārsteigums,
un spriež, ka darbs, visticamāk, radīs
mājvietu Lielvircavas muižā – tajā
iecerēts veidot ekspozīciju, kurā būtu
apskatāmi Jelgavas novada ievērojami objekti, tāpēc arī novadnieka
Ģ.Eliasa dzimtas māju glezna tur
lieliski iederēsies.
Jāpiebilst, ka plenērā tapušie darbi
9. septembrī, kad tiks svinēta Ģ.Eliasa 130. jubileja, būs apskatāmi
«Zīlēnos», bet pēc tam tos plānots
eksponēt Platones pagasta Lielvircavas muižā.
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Jaņina Kozlova, Eleja
(17.06.1940. – 18.06.2017.)
Roza Kupča, Vircava
(23.06.1929. – 19.06.2017.)
Jēkabs Cigelnieks,
Vircava
(29.11.1942. – 20.06.2017.)
Antoņina Indrikova, Platone
(30.07.1922. – 27.06.2017.)
Aleksandrs Voicjanoks,
Sesava
(17.07.1938. – 27.06.2017.)
Inese Suharova, Glūda
(16.12.1938. – 29.06.2017.)

par to, ka jūs nebijāt vienaldzīgi pret
mūsu problēmām un tik neilgā laikā
piešķīrāt mums zemes gabalu jauna
dievnama celtniecībai. Jūsu uzmanība, patiesa un labvēlīga attieksme
pret novada vienkāršo cilvēku problēmām pilda mūsu sirdis ar cerībām
uz turpmāku auglīgu sadarbību
un ar ticību, ka vecticībnieki, viņu
vēsturiskās un kultūras saknes un
vērtības ir neatņemama Latvijas
sabiedrības daļa,» teikts vēstulē.
Kalnciema pagasta pārvaldes
vadītājs Dainis Keidāns stāsta, ka
vecticībnieku draudzes lūgšanu
nams atradās daudzdzīvokļu mājas
Lielupes ielā 37 telpās, kas 2016.
gada septembrī nodega. Šīs telpas draudze īrēja no pašvaldības.
Ugunsgrēkā izdega daļa no draudzei

izīrētajām telpām un arī Kalnciema
iedzīvotāju dzīvokļi. Pēc ekspertu
viedokļa, māju nebija vērts atjaunot,
un pašvaldība to nojauca. Līdz ar
ēkas demontāžu draudzes telpu īres
tiesības beidzās, skaidro D.Keidāns.
Visām piecām ģimenēm, kas dzīvoja
šajā mājā, pašvaldība ir ierādījusi
citus labiekārtotus dzīvokļus.
Draudzes garīgais līderis Sergejs Judins vērsās pašvaldībā ar
lūgumu piešķirt draudzei tieši
to zemes gabalu, uz kura bija iepriekšējais lūgšanu nams, jo vieta
esot nolūgta, jauna lūgšanu nama
celtniecībai. Šis jautājums – zemes
gabala Lielupes ielā 37, Kalnciemā,
iznomāšana vecticībnieku draudzei
ar apbūves tiesībām – tika skatīts
28. jūnija Jelgavas novada domes
sēdē. Kā informē Jelgavas novada
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
nodaļas speciāliste Enija Kreicberga-Kapša, domes sēdē apstiprināts
lēmumprojekts par apbūves tiesību
piešķiršanu reliģiskajai organizācijai

«Kalnciema vecticībnieku draudze», kas par ziedotāju līdzekļiem
iecerējusi izbūvēt nelielu koka guļbūves dievnamu ar divslīpju jumtu
un kupolu. Izstrādātais tehniskais
projekts paredz jau šovasar uzsākt
dievnama būvniecību. Lūgšanu
nams no iekšpuses būs sadalīts divās
daļās. Ienākot dievnamā, paredzēts
izveidot nelielu priekštelpu, bet
tālāk – pašu lūgšanu telpu. Namā
ieplānots izbūvēt arī balkonu koristiem. Kalnciema vecticībnieku
draudzi veido ap 100 biedru, bet
aktīvi lūgšanas apmeklē ap 50 draudzes locekļu. Apstiprinātais domes
lēmums nosaka apbūves tiesību termiņu draudzei uz 50 gadiem, kā arī
paredz piemērot simbolisku zemes
nomas maksu – 1,42 eiro gadā.
Jāpiebilst, ka nodegusī māja, kurā
iepriekš draudze aizvadīja lūgšanas,
bija viena no vecākajām Kalnciema
pagasta daudzdzīvokļu mājām. Tā
bija celta 19. gadsimta beigās 20.
gadsimta sākumā.
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Gatavojas novusa
sacensībām ASV
«Novuss – tā ir mana
sirdslieta, ko neviens nevar atņemt. Cilvēkiem gan
radies priekšstats, ka tā ir
laba atpūta un spēlēt novusu ir viegli, taču tā nav – ir
ļoti liels sasprindzinājums
un atbildība,» saka Nākotnes iedzīvotāja Mārīte Pabērza, kura ar panākumiem
atgriezusies no starptautiskām novusa sacensībām
Polijā un Maskavā, bet septembrī novusu spēlēt dosies
uz ASV.

FOTO: Nākotnes iedzīvotāja
Mārīte Pabērza jūnijā piedalījās
starptautiskās novusa reitinga
sacensībās Maskavā, kur individuāli izcīnīja godpilno 3. vietu, bet
jauktajās dubultspēlēs – 2. vietu.
Foto: no personīgā arhīva
M.Pabērza novusu spēlēt iemācījusies
skolas laikā, taču sacensībās nav piedalījusies, līdz 1999. gadā sākusi spēlēt
Nākotnes novusa komandā. Tā līdz šai
dienai viņa braukā uz sacensībām gan
Latvijā, gan ārzemēs. M.Pabērza šobrīd
piedalās starptautiskās novusa reitinga

sacensībās, kur tiekas deviņu dažādu
valstu novusa spēlētāji. «Reitinga sacensībām ir deviņas kārtas – katrā valstī notiek spēles, un, lai noturētos šajā reitingā,
ir jāpiedalās vismaz piecās sacensībās,»
stāsta novusa spēlētāja. Šobrīd M.Pabērza jau piedalījusies sacensībās Polijā, kur
gan nav tik labi veicies, Vācijā, kur sieviešu konkurencē izcīnīta augstā 1. vieta,
un Maskavā jūnija sākumā, kur iegūta
3. vieta individuāli un 2. vieta jauktajās
dubultspēlēs, spēlējot kopā ar kolēģi no
Rojas Imantu Ločmeli, savukārt Igaunijā
jūlija sākumā M.Pabērza palikusi 4. vietā
no 19 spēlētājām, bet pāru spēlēs kopā
ar kolēģi ieņem 6. vietu. «Vienmēr jau
nevar paveikties, taču mans moto ir:
galvenais piedalīties!» tā M.Pabērza,
piebilstot, ka Igaunijā notikušie mači
patiesībā bija iecerēti Serbijā, taču drošības apsvērumu dēļ pārcelti uz Igauniju.
22. un 23. jūlijā starptautiskās novusa
sacensības notiks Latvijā, bet augustā
– atkal Igaunijā, savukārt septembrī
M.Pabērza dosies uz reitinga sacensībām
Amerikā. «Biļete jau man kabatā!» nosaka M.Pabērza. Jautāta par konkurenci,
viņa stāsta, ka parasti sacensībās ir apmēram 20 dalībnieces. Ar novusu Krievijā
un Vācijā ļoti aizrāvušās jaunietes, kur arī
bijusi lielāka konkurence, tāpat populāra
šī nodarbe ir Igaunijā.
M.Pabērza uzsver: lai spēlētu novusu,
ir jāmāk turēt kiju, citādi neko nevar
izdarīt. «Jābūt arī labai redzei, jo ir
jātēmē, jātrāpa. Tāpat būtiski mācēt
ģeometriju, jo ir jārēķina leņķi. Protams,
vajadzīga arī veiksme – bez tās nekādi,»
saka M.Pabērza, piebilstot, ka svarīgi arī
treniņi, taču šobrīd treniņi ir došanās
no sacensībām uz sacensībām. «Kādreiz Jelgavā reizi mēnesī bija novusa
spēles, savulaik arī pati, kad strādāju
par sporta darba organizatori, rīkoju
novusa sacensības Nākotnē, bet šobrīd
tādas vairs nenotiek,» ar nožēlu saka
M.Pabērza, piebilstot, ka arī meita māk
spēlēt novusu, taču viņa dzīvo ārzemēs,
bet lielākajiem mazbērniem ir citas
aizraušanās. «Daļa mazbērnu vēl tik
mazi, ka nevar spēlēt. Kas zina – varbūt
tomēr izaugs kāds novusa spēlētājs,» tā
M.Pabērza.

Pasākumi
Glūdā

 15. jūlijā pulksten 9 – Glūdas pagasta pludmales volejbola turnīrs, 1.
kārta (Dorupē).
 29. jūlijā pulksten 9 – Glūdas pagasta pludmales volejbola turnīrs, 2.
kārta (Nākotnē, blakus pagasta pārvaldes ēkai Skolas ielā 3).

Pārvaldnieka gleznas
ceļo pa novadu

FOTO: Sesavas pagasta
pārvaldes vadītājs Staņislavs
Matuss jau divus gadus aizrāvies ar gleznošanu, kas viņam
esot sava veida relaksācija no
ikdienas darba. Pirmo reizi ar
viņa gleznām ir iespēja iepazīties arī plašākai publikai –
šobrīd tās sākušas ceļot pa
novada pagastiem. Līdz jūlija
beigām viņa darbi apskatāmi
Jaunsvirlaukā.

Ikdienā Staņislavs Matuss
pilda ļoti atbildīgu darbu,
kas nav saistīts ar mākslu, –
viņš ir Sesavas pagasta pārvaldes vadītājs, bet brīvajā
laikā aizrāvies ar gleznošanu, saviem darbiem izvēloties eļļas krāsas. Šobrīd
S.Matusa gleznas ceļo pa
Jelgavas novada pagastiem
un līdz 31. jūlijam ikvienam
apskatāmas izstādē «Mans
Laiks. Mana Telpa» izglītības, kultūras un sporta centrā «Līdumi» Jaunsvirlaukā.
S.Matuss ieguvis augstāko izglītību
ūdenssaimniecības un meliorācijas
specialitātē un vairāk nekā 20 gadus
strādā Sesavas pagasta pārvaldē, pēdējos
gados pildot Saimniecības daļas vadītāja
pienākumus, bet pērn septembrī viņš
kļuva par pārvaldes vadītāju. Jau divus
gadus S.Matuss aizrāvies ar gleznošanu,
kas esot sava veida relaksācija. «Bērnībā
labprāt zīmēju ar zīmuli, bet pirms
diviem gadiem pieķēros gleznošanai.
Izdomāju – paņemšu otu, eļļas krāsas
un pamēģināšu. Tā uzreiz, protams,
nekas nesanāca, un sapratu, ka jāpapēta
internetā, kā un kas īsti jādara, kā tās
eļļas krāsas uzvedas, kā labāk darīt, kā –

nedarīt. Internetā ir tāda akadēmija – tur
visu var dabūt. Informācijas ir tik daudz
– spēj tikai ņemt pretī! Un tā tas aizgāja.
Viss apgūts pašmācības ceļā,» stāsta
S.Matuss. Viņš gan atzīst, ka svarīgākā
gleznošanā ir iedvesma – ja nav tās, nekas
nesanāks. Piemēram, šobrīd jau kādu
pusgadu viņš neesot pie molberta piesēdies. «Bija brīdis, kad dažos mēnešos
desmit un pat divdesmit gleznas tapa,
bet šobrīd iestājusies pauze. Ar gleznu
nevar tā – hop, un gatavs! Tas jau nav
darbs, uz kuru gribi vai negribi jāiet.
Ja nav iedvesmas, attiecīgā noskaņojuma, nekas nesanāks,» smaidot nosaka
S.Matuss, piebilstot, ka pie molberta var
pavadīt arī vairākas dienas – vien aiziet
pagulēt un paēst.
Jautāts, kāpēc izvēlējies tieši eļļas krāsas, S.Matuss spriež, ka tās izdveš dzīvību.
«Eļļas krāsas vēl nedēļu pēc gleznas
pabeigšanas smaržo. Turklāt, tā kā neesmu nekāds dižais mākslinieks, tikai eļļas
krāsu var, ja kas nepatīk, noņemt nost un
uzklāt no jauna vai kaut ko izlabot. Ar
pārējām krāsām tā nevar – ja uzliki, tad
tā tur arī paliek,» stāsta gleznu autors.
Interesanti, ka puse no viņa darbiem
tapuši ar pirkstiem, tikai smalkākajām
detaļām izmantojot otas. Piemēram,
ziedi bieži top ar pirkstiem. «Tā vislabāk
var izjust krāsu,» pārliecināts S.Matuss.

Viņš gan atzīst, ka ziedus gleznot ir grūti
un labāk viņam pie sirds iet dabasskati, jo
īpaši jūra, kur nav tik svarīgi precīzi katru
detaļu uzgleznot, bet gan mēģināt gleznā
ielikt tābrīža sajūtas. To vēju, prieku par
redzēto. Ja to izdodas panākt – lieliski!
«Bieži vien gan ir tā: strādā pie molberta,
šķiet, ka viss ar to gleznu ir kārtībā, bet,
kad pabeidz, saproti, ka nav tās īstās
sajūtas. Tukšums gleznā. Tad sāc kritizēt
savu darbu – tur kļūda, tur... Bet tā ir radošā procesa neatņemama sastāvdaļa,»
stāsta autors.
S.Matuss darbnīcai atvēlējis vienu no
trim dzīvokļa istabām. «Man labāk patīk
gleznot pie molberta mājās. Es arī daudz
no fotogrāfijām gleznoju – vasarā parasti
sabildēju dažādus dabasskatus, iekrāju.
Būtiskākais gan ir atcerēties sajūtas fotografējot, lai pēc tam tās gleznā varētu
attēlot, jo tikai tā gleznai var piešķirt
dzīvīgumu,» stāsta S.Matuss.
Šobrīd viņa gleznas devušās ceļojumā
pa Jelgavas novadu. «Kolēģi – pagasta
pārvalžu vadītāji – atzinīgi novērtēja
manus darbus, sakot, ka tiem jābūt
apskatāmiem visos Jelgavas novada pagastos. Tā kultūras darbinieki saplānoja,
un gleznas ceļo,» stāsta S.Matuss. Jūnijā
viņa gleznas bija apskatāmas Vircavā,
līdz 31. jūlijam tās aplūkojamas «Līdumos», bet augustā jau dosies tālāk.

Pludmales volejbolā uzvar Valgunde un Kalnciems
FOTO: Valgundē aizvadīts
Jelgavas novada pludmales
volejbola čempionāts 2017.
Puišu grupā uzvaras laurus
plūca mājinieki – Valgundes
komanda (trešais no kreisās
– Gunārs Siliņš, ceturtais no
kreisās – Aivis Āboliņš, piektais
no kreisās – Didzis Kārkliņš);
2. vietā – Glūda (pirmais no
kreisās – Gvido Griestiņš, otrais
no kreisās – Arnis Bergmanis);
3. vietā – Platone (pirmais no
labās – Dāvis Riekstiņš, otrais
no labās – Alvis Ūdris).

Jaunsvirlaukā

 No 10. jūlija pulksten 12 – apskatāma liliju audzētāju Agras un Gunāra
Straumaņu ziedu izstāde «Vasaras vidiņā, smaržu virpulī». Ieeja – darba laikā
(pagasta pārvaldes ēkas 2. stāvā).
 Līdz 31. jūlijam – Staņislava Matusa (Sesava) gleznu izstāde «Mans Laiks.
Mana Telpa». Ieeja – bez maksas (IKSC «Līdumi»).

Līvbērzē

 22. jūlijā – Līvbērzes pagasta svētki. Pulksten 12 – atklāšana, bērnu
pašdarbības kolektīvu koncerts un dažādas sportiskas aktivitātes; pulksten
14 – putu ballīte; pulksten 16 – brīvā skatuve; pulksten 18 – kūku cepēju konkurss; pulksten 19 – noslēgums un apbalvošana, balle ar grupu
«Zvaigžņu lietus».

Dzirnieku bibliotēkā

 Katra mēneša pirmajā trešdienā no pulksten 9 līdz 15 Mežciemā darbojas
grāmatu izsniegšanas punkts – sociālo darbinieku pieņemšanas punktā pie
autobusu pieturas. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

Lielvircavas bibliotēkā

 Katra mēneša 1. un 3. ceturtdienā pulksten 16.30 – radošās darbnīcas
bērniem.

Bērvircavas bibliotēkā		

 Līdz 1. oktobrim – Silvijas Bērziņas autorleļļu izstāde «Bērnības sapņi».

Svētē

 19. jūlijā – ekskursija Svētes pagasta senioriem «Ciemos pie darbīgiem
ļaudīm Jelgavas un Tērvetes novadā». Par ekskursiju, degustācijām un
pusdienām dalības maksa – 20 eiro. Sīkāka informācija un pieteikšanās
pa tālruni 27234198 (Sandra).

Vircavā

 22. jūlijā no pulksten 10.15 – Vircavas pagasta svētki. Pulksten 20 – balle
kopā ar grupu «Audiokvartāls» (Vircavas parkā).

Zaļeniekos

14. jūlijā pulksten 8 – ekskursija senioriem: Sabile–Kuldīga–Ēdole. Pieteikties pa tālruni 63074441 (Gunita) vai 26442897 (Ruta).
Visu vasaru – Maijas Bujakas gleznu izstāde «Fantāzijas lidojums»
(kultūras namā).
«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: 11.07.2017.

Foto: no
Arņa Bergmaņa arhīva
FOTO: Sieviešu grupā uzvara tika Kalnciema komandai (trešā no kreisās – Inese Jursone, ceturtā no kreisās – Anna Markule), otrajā vietā
atstājot Valgundes dāmas (pirmā no kreisās – Kristīne Rumjanceva,
otrā no kreisās – Ilva Linuža), bet 3. vietā – Vircavas sieviešu komandu
(otrā no labās – Liene Roziņa, pirmā no labās – Sigita Lapiņa).

FOTO: Novada vieglatlēte Liene
Roziņa (pa kreisi) apakšējo piespēļu konkursā ar 3:2 pārspēja
Latvijas sieviešu volejbola izlases
spēlētāju Inesi Jursoni.

