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Novada
simtgadniece
piedalās
nacionālas
nozīmes projektā
Jūlijā Rundāles pilī notiks
pirmais Latvijas simtgadnieku salidojums,
kas tiek rīkots saistībā ar
gaidāmo Latvijas valsts
simtgadi un dokumentālas filmas «Piedzimt kopā
ar Latviju» veidošanu.
Filmas pamatā ir intervēti
Latvijas valsts vienaudži –
simtgadnieki, kuri dalās
domās par piedzīvoto
laikmeta griežos gadsimta nogrieznī. Ar Jelgavas novada pašvaldības
atbalstu filmā piedalās
arī novada simtgadniece
Katrīna Brēdiķe no Svētes
pagasta.
Filmas radošā grupa, pirms uzsāka darbu pie filmēšanas, sākotnēji
sazinājās ar Latvijas pašvaldībām,
apzinot cienījamo vecumu sasniegušos ļaudis. Jelgavas novada pašvaldībā Katrīna Brēdiķe patlaban ir
vienīgā simtgadniece, kurai septembrī paliks jau 102 gadi. Novada pašvaldības darbiniekiem K.Brēdiķe ir
zināma – jau vairākus gadus sieviete
saņem pašvaldības nodrošinātu
pakalpojumu «Samariešu atbalsts
mājās», savukārt pašvaldības vadība
uztur tradīciju simtgadniekus viņu
jubilejās īpaši apsveikt. Jāpiebilst,
ka Katrīna joprojām ir enerģijas
pilna un ar spieķīša palīdzību iet
pati savām kājām, kaut jākāpj pa
stāvām koka kāpnēm. Tāpat viņa
pati nes sev ūdeni, ir ierīkojusi pie
mājas dobi ar zaļumiem un iespēju
robežās piedalās ekskursijās.
Simtgadnieku tikšanās paredzēta
15. jūlijā Rundāles pils Baltajā zālē.
«Simtgadi sasniegušie Latvijas
iedzīvotāji joprojām spēj apburt
gan ar personīgo šarmu, gan aktīvu
sabiedrisko dzīvi, gan dzīvesprieku
un zinātkāri,» stāsta filmas producents Lūkass Mairis Marcinkevičs,
uzsverot, ka šobrīd veidotā filma
par Latvijas simtgadniekiem, kas
uz ekrāniem nonāks 2018. gadā, ir
nacionālas nozīmes projekts, kas
var kļūt par Latvijas kultūrvēstures
un mantojuma saglabāšanas daļu.
Salidojuma laikā simtgadniekiem
paredzēts nodemonstrēt jau izveidoto filmas reklāmas rullīti.
Pasākuma organizatori uzsver,
ka salidojums rīkots ar mērķi, lai
simtgadnieki izietu sabiedrībā kopā
ar vienaudžiem. Tas ir aicinājums
satikties cilvēkiem, kas ir veidojuši
mūsu kopīgās vēsturiskās atmiņas
pamatu. Tas ir aicinājums aktualizēt
godājamo senioru devumu savam
novadam, dzimtai, valstij. Jelgavas
novada pašvaldības Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja Dace
Kaņepone piebilst, ka pasākumā ar
priekšnesumiem uzstāsies kolektīvi
no pašvaldībām, kuru simtgadnieki
aicināti uz salidojumu. Jelgavas
novadu pārstāvēs Lielplatones vēsturisko deju kolektīvs «Senvedere».
JNZ

Jaunā novada dome par
priekšsēdētāju ievēl
Ziedoni Cauni

19. jūnijā notika pirmā
jaunievēlēto Jelgavas
novada domes deputātu
sēde, kurā tika ievēlēts
domes priekšsēdētājs,
viņa vietnieki un komiteju vadītāji.
Ar 13 balsīm «par» un četrām
balsīm «pret» par Jelgavas novada domes priekšsēdētāju ievēlēts
līdzšinējais domes priekšsēdētājs
Ziedonis Caune (Latvijas Zemnieku savienība). Par novada domes
priekšsēdētāja vietnieci labklājības
un sociālo lietu jautājumos ar 13
balsīm «par» un četrām balsīm
«pret» ievēlēta Ilze Vītola (Latvijas Zemnieku savienība). Tāpat
ar deputātu balsojumu atjaunots
priekšsēdētāja otra vietnieka

amats izglītības, kultūras un sporta
jautājumos un tajā ar 14 balsīm
«par» un trīs balsīm «pret» ievēlēta Aija Tračuma (Latvijas Reģionu
apvienība).
Jaunās domes deputātiem, nobalsojot par četru komiteju izveidi,
izvēlēti to priekšsēdētāji un arī
sastāvs. Tautsaimniecības jautājumu komiteju vadīs deputāts
Oskars Cīrulis («Visu Latvijai!»
– «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»);
Finanšu komiteju – novada domes
priekšsēdētājs Z.Caune; Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteju – novada domes priekšsēdētāja vietniece A.Tračuma;
Labklājības un sociālo jautājumu
komiteju – novada domes priekšsēdētāja vietniece I.Vītola.
«Jelgavas Novada Ziņas» jau

rakstīja, ka pēc 3. jūnija pašvaldību
vēlēšanu rezultātiem jaunās Jelgavas
novada domes sastāvu veido sešu
politisko partiju pārstāvji. Vēlētāju
balsojums astoņus deputātu mandātus piešķīra Latvijas Zemnieku
savienībai (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Ojārs Briedis,
Modris Jansons, Juris Razživins, Aivars Naglis un Valda Sējāne), divas
vietas – «Saskaņai» (Irina Dolgova
un Nataļja Hohlova), divas vietas
– «Visu Latvijai!» – «Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK» (Oskars Cīrulis un
Inta Savicka), divas vietas – Latvijas
Reģionu apvienībai (Aija Tračuma
un Kārlis Rimša), divas vietas –
«KPV LV» (Ralfs Nemiro un Aivars
Geidāns), vienu vietu – «Vienotībai»
(Sarmīte Balode).
Līdz ar mandātu apstiprināša-

nu jaunajiem domes deputātiem
kļuvis zināms, ka pašvaldībai būs
jāmeklē jauns pārvaldes vadītājs
Zaļenieku pagastā. Saskaņā ar
likumu «Par pašvaldībām» pagasta
pārvaldes vadītājs nevar vienlaikus
būt arī šīs pašvaldības deputāts,
tāpēc līdz ar līdzšinējā Zaļenieku
pagasta pārvaldes vadītāja Ojāra
Brieža ievēlēšanu Jelgavas novada
domē tiks meklēts jauns Zaļenieku
pagasta pārvaldes vadītājs.
Nākamajā «Jelgavas Novada
Ziņu» numurā lasītājiem būs iespēja uzzināt, ko katrs no jaunā
domes sasaukuma deputātiem
izvirza par savu prioritāti domes
darbā un kā vērtē jaunās domes
spēju mērķtiecīgi strādāt.
JNZ

Restaurēs Zaļās muižas pils centrālo sešrūšu logu
Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi apstiprinājumu no Valsts
kultūrkapitāla fonda par
finansējuma piešķiršanu
Zaļenieku Zaļās muižas
pils loga restaurācijai.
Piesaistot fonda piešķirtos 1200 eiro, šovasar
pilij atjaunos rizalīta
centrālo apaļo sešrūšu
logu.
Rizalīta apaļais sešrūšu logs
atrodas virs pils ieejas durvīm,
pašā augšā. Jau šomēnes iecerēts
uzsākt atjaunošanas darbus, veicot
pakāpeniski vērtnes restaurāciju,
šablona izveidi, vēsturiskā stikla
piegriešanu, stiklošanu un krāsošanu ar lineļļas krāsu. «Logi ir

svarīga vēsturisko ēku arhitektūras sastāvdaļa. Tie ir vieni no
aktīvākajiem fasādes elementiem,
kā arī stila un laikmeta tehnisko
iespēju spogulis, tādēļ jācenšas
saglabāt katru oriģinālu logu, to
kopjot, remontējot un restaurējot.
Pieredze rāda, ka pat šķietami
bezcerīgā stāvoklī esošus logus
iespējams restaurēt un pielāgot
ilglaicīgai un ērtai lietošanai. Zaļās
muižas pilij jau iepriekš ir veikta
logu restaurācija, piemēram, 2015.
gadā ar Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas atbalstu
mums izdevās atjaunot otrā stāva
logus,» stāsta Jelgavas novada Attīstības nodaļas kultūras un sporta
projektu vadītāja Ella Jerofejeva.
Zaļenieku Zaļās muižas pilī, kur
ikdienā darbojas Komerciālā un

amatniecības vidusskola, pēdējos
gados ir atjaunotas vairākas atsevišķas ēkas detaļas. «Vienlaicīgi
veikt visaptverošus pils atjaunošanas darbus nav iespējams, tāpēc
pašvaldības projektu vadītāji nemitīgi meklē variantus un iespējas
dažādos projektos, lai vēsturiskās
pils detaļas atjaunotu pakāpeniski,» skaidro Jelgavas novada
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja Dace Kaņepone.
Zaļās muižas pils celta 1768.
– 1775. gadā pēc Kurzemes hercoga galma arhitekta S.Jensena
projekta kā hercogu Bīronu medību pils. Pils telpas ir pietiekamā
komplektācijā, lai būtu iespējams
ne vien saglabāt, bet atsevišķās
vietās arī rekonstruēt vēsturisko
interjeru. Zaļenieku muižas kungu

māja kā arhitektūras piemineklis
reprezentē stilistisku sintēzi starp
baroku un klasicismu. Ēkā
ir ievērojams
skaits arhitektoniski nozīmīgu oriģinālelementu, kas citviet
Latvijas muižās ir retums, – griestu
plafoni, interjera polihroma apdare, kāpnes, logi un citi. «Ņemot
vērā to, ka ēka funkcionē kā skola,
tiek domāts par rekonstrukcijas
programmas izstrādi ar pārdomātu telpu funkciju, kas optimāli
apvienotu mācību iestādes, valsts
nozīmes arhitektūras pieminekļa
un populāra tūrisma objekta funkcijas,» norāda D.Kaņepone.
JNZ
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Arī šogad notiek
vasaras nometnes
novada bērniem
Jelgavas novadā arī šogad
ar «ABLV Charitable Foundation» un Jelgavas novada pašvaldības Izglītības
pārvaldes atbalstu bie
drība «Zariņš&Co» īstenos
trīs nometnes. Plānots, ka
kopumā nometnēs piedalīsies 73 Jelgavas novada
bērni un jaunieši.
Elejas pagastā līdz 22. jūnijam
Jelgavas novada bērnu un jauniešu
izglītības un iniciatīvu centrā jau
septīto gadu notiek dienas nometne
«Saulstariņu vasaras prieki». Nometnē piedalās 20 bērni un jaunieši.
Radošo nodarbību vadītāja – Inga
Andrejeva. Nometnes «Saulstariņu
vasaras prieki» mērķis ir sniegt bērniem iespēju divas nedēļas pavadīt
laiku draudzīgā un labvēlīgi noskaņotā gaisotnē, izmantojot to lietderīgi,
celt pašapziņu un rīcībspēju, iegūt
jaunas zināšanas dažādās jomās.
Nometnes ietvaros notiek gan dažādas radošās darbnīcas, gan sporta
aktivitātes, gan arī tiek organizētas
lokāla mēroga ekskursijas.
Platones pagastā no 10. līdz 14.
jūlijam Platones skolā notiks ikgadējā
diennakts nometne «Laipa». Nometnē aicināti piedalīties 30 skolēni, kuri
beiguši piekto un sesto klasi, no tiem
desmit bērni – no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Nometnes
vadītāja – Ineta Freimane. Nometnes
«Laipa» mērķis ir skolēnu patriotiskā
audzināšana, iesaistot jauniešus vēstures un kultūras izzināšanā un savu
spēju attīstīšanā. Nometne vairāk tiks
fokusēta uz vietējās kopienas vēstures izpēti – Jelgavas novada pilis un
muižas, dažādu amatu pratēji mūsu
novadā (audēji, maizes cepēji, dārz-

nieki, amatnieki) saistībā ar praktisku
darbošanos un iespēju izmēģināt,
mūsu novadam raksturīgās tautasdziesmas, deju soļi. Protams, būs arī
fiziskas aktivitātes, brauciens uz jūru
un Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja
Rīgā apmeklēšana, lai iepazītos ar
Zemgales sētu, informē projekta
vadītāja Lelde Šantare.
Savukārt Līvbērzes pagastā no 31.
jūlija līdz 11. augustam Vārpas ciema
dienas centrā jau desmito gadu notiks
dienas nometne «Stropiņš». Nometnē piedalīsies 20 bērni, no kuriem
pieci bērni ir no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm vecumā no
7 līdz 15 gadiem. Radošo nodarbību
vadītāja – Smaida Vērza. Nometnes
«Stropiņš» mērķis ir radīt komfortablu vidi un labvēlīgus apstākļus daudzbērnu, trūcīgām, maznodrošinātām
un nepilnām ģimenēm ar bērniem,
divas nedēļas apmeklējot dienas
radošās darbnīcas, sniegt bērniem
jaunas zināšanas dažādās jomās, pozitīvas emocijas un, protams, arī jaunus
draugus, īpašu uzmanību veltot bērnu
radošo spēju izkopšanai. Kā viens
no nometnes ilgtermiņa mērķiem
izvirzīta sadarbība ar vecākiem, tāpēc
dienas nometnes laikā bērniem ir
iespēja darboties kopā ar vecākiem.
Nometnes noslēgumā bērni ar vecākiem aicināti doties ekskursijā uz
Valguma pasauli Ķemeros.
Jāuzsver, ka nometnes tiek īstenotas «ABLV Charitable Foundation»
grantu programmas «Palīdzēsim izaugt!» projekta «Nometnes Jelgavas
novada bērniem» ietvaros, to dara
biedrība «Zariņš&Co». Projektam
piešķirtais līdzfinansējums ir 2385
eiro.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam
īpašumam Austrumu ielā 5 – 9 Vilcē,
Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 11. jūlijā
pulksten 9 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2
– 4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu
mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Austrumu ielā
5 – 9, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.54909000065, kas sastāv no dzīvokļa 67,2 m²
platībā, kopīpašuma 672/7856 domājamām daļām
no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un zemes. Izsoles
nosacītā sākumcena ir 2900 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē,
jāiemaksā drošības nauda 10 procentu apmērā no
nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības
maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Vilces pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldības
sekretariātā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikums izsolei
jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz
2017. gada 10. jūlija pulksten 10. Izsolāmo objektu
var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730.

Atklāta mutiska trešā izsole nekustamajam īpašumam «Avēni»-1 Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 13. jūlijā
pulksten 9 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9,
Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko
atklātu mutisku trešo izsoli nekustamajam īpašumam
«Avēni»-1, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54969000253, kas sastāv no dzīvokļa 42,6
m² platībā, kopīpašuma 426/1690 domājamām daļām
no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un zemes. Izsoles
nosacītā sākumcena – 200 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē,
jāiemaksā drošības nauda 10 procentu apmērā no
nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības
maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Zaļenieku pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldības sekretariātā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikums
izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk
kā līdz 2017. gada 12. jūlija pulksten 17. Izsolāmo
objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni
63074441.
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Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam
«Jelgavas iela 23» Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 4. jūlijā pulksten
10 Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā 14, Kalnciemā,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku
izsoli nekustamajam īpašumam «Jelgavas iela 23», kas sastāv
no apbūvētas zemes vienības 0,3606 ha platībā un uz tās
esošās būves ar kopējo platību 1077,8 m2. Izsoles nosacītā
sākumcena – 4700 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma
nosacītās cenas, tas ir 470 EUR, ar norādi «Jelgavas iela 23,
Kalnciema pagastā, izsoles drošības nauda» un izsoles dalības
maksa 50 EUR ar norādi «Jelgavas iela 23, Kalnciema pagastā,
izsoles dalības maksa». Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Kalnciema pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldības sekretariātā Pasta
ielā 37, Jelgavā. Pieteikums izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 4. jūlija pulksten 9.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam
īpašumam «Sardziņi»
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 6. jūlijā pulksten 11
Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Sardziņi» Jaunsvirlaukas
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560100094, kas
sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,70 ha platībā.
Izsoles sākumcena – 9700 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 970 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta
pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai
Jelgavas novada pašvaldības sekretariātā Pasta ielā 37,
Jelgavā. Pieteikums izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 29. jūnija pulksten 17.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam
īpašumam «Laipas»
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 6. jūlijā pulksten 10.30 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā
5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā,
rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Lai-

pas» Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.54560100098, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības
3,13 ha platībā. Izsoles sākumcena – 16 900 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 1690 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta
pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai
Jelgavas novada pašvaldības sekretariātā Pasta ielā 37,
Jelgavā. Pieteikums izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 29. jūnija pulksten 17.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam
īpašumam «Kaķīši» Jaunsvirlaukas pagastā,
Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 6. jūlijā pulksten
10 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Kaķīši» Jaunsvirlaukas
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560110033, kas
sastāv no neapbūvētas zemes vienības 4,79 ha platībā. Izsoles
sākumcena – 29 700 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 2970 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta
pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldības sekretariātā Pasta ielā 37, Jelgavā.
Pieteikums izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē
ne vēlāk kā līdz 2017. gada 29. jūnija pulksten 17.

Jelgavas novada pašvaldība
lūdz pieteikties īpašniekus,

kā arī tiesību un saistību pārņēmējus
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā «Liepas»
Dorupē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā
Jelgavas novada pašvaldība lūdz pieteikties īpašniekus,
kā arī tiesību un saistību pārņēmējus daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas «Liepas» Dorupē, Glūdas pagastā,
Jelgavas novadā, piebūvei (bijusī katlu māja), kas atrodas uz Marutai Biernānei īpašumā esoša zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu 54520020097.
Pieteikšanās laiks – viens mēnesis no paziņojuma
publicēšanas. Lūdzam, līdzi ņemot īpašumtiesības apliecinošus dokumentus vai citus pierādījumus, kas apliecina, ka esat ēkas īpašnieks, vērsties Glūdas pagasta
pārvaldē (darba laikā) vai sazināties ar pašvaldības
nekustamā īpašuma speciālistu pa tālruni 25640976.

ZIŅAS
Jelgavas novada pašvaldības
Jelgavā 2017. gada 26. aprīlī (protokols Nr.6, 26.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.4
«Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2010. gada 22. jūnija saistošajos
noteikumos Nr.18 «Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā»»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 14. panta pirmās daļas 3. punktu,
14. panta otrās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 15. punktu, likuma «Par
nodokļiem un nodevām» 12. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 7., 9., 10. punktu
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Vasarā strādā
80 novada skolēni
FOTO: Skolniece
Elīza Elza Lipšāne
šovasar strādā
Zaļenieku Komerciālajā un amatniecības vidusskolā
par pavāra palīgu.
Viņas pienākumi ir
izejvielu pirmapstrāde – mazgāšana, mizošana,
griešana, rīvēšana –w, vienkāršu
ēdienu, piemēram,
salātu, maizīšu,
gatavošana un aprīkojuma, telpu un
trauku mazgāšana
un slaucīšana.

Izdarīt grozījumus Jelgavas novada pašvaldības 2010. gada 22. jūnija saistošajos
noteikumos Nr.18 «Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā»:
1. Svītrot VI sadaļas nosaukumā vārdu «ģerboņa».
2. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā: «Pašvaldības nodeva par
Jelgavas novada simbolikas izmantošanu katram izgatavojuma veidam tiek noteikta
1 gadam. Pašvaldības nodeva, saņemot pašvaldības atļauju, fiziskām un juridiskām
personām ir 20 euro.»
3. Papildināt noteikumus ar 19.1 1. punktu šādā redakcijā: «Personu loks, kurām
piemērojami nodevas atvieglojumi 50% apmērā, uzrādot attiecīgus dokumentus, ir
pensionāri, invalīdi, politiski represētās personas, daudzbērnu ģimenes, maznodrošinātās personas, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki.»
4. Papildināt 20. punktu ar vārdiem «kā arī izgatavotājiem, kuri veic pašvaldības
pasūtījumu».
Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma «Par pašvaldībām» 45. panta noteiktajā kārtībā.
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Z.Caune

Paskaidrojuma raksts

par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4
«Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2010. gada 22. jūnija saistošajos
noteikumos Nr.18 «Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā»» projektu
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Esošais saistošo noteikumu regulējums
neparedz nodevas likmes piemērošanu pašvaldības simbolikas izmantošanai.
1.2. Esošajā saistošo noteikumu regulējumā nav
noteiktas personas, kurām piemērojami nodevas
maksāšanas atvieglojumi.
2.1. Noteikumu VI sadaļā tiek svītrots vārds
«ģerboņa», tādējādi nosakot pašvaldības
simbolikas definējumu saskaņā ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.13 «Par Jelgavas
novada simboliku».
2.2. Noteikumi papildināti ar 19.1 punktu:
«Pašvaldības nodeva par Jelgavas novada
simbolikas izmantošanu katram izgatavojuma
veidam tiek noteikta 1 gadam. Pašvaldības
nodevas maksa, saņemot pašvaldības atļauju,
fiziskām un juridiskām personām ir 20 euro.»
2.3. Noteikumi papildināti ar 19.1 1. punktu:
«Personu loks, kurām piemērojami nodevas
atvieglojumi 50%, uzrādot attiecīgus dokumentus, ir pensionāri, invalīdi, politiski represētās
personas, daudzbērnu ģimenes, maznodrošinātās personas, Černobiļas AES avārijas seku
likvidēšanas dalībnieki.»
2.4. Noteikumu 20. punkts papildināts ar
vārdiem: «kā arī izgatavotājiem, kuri veic pašvaldības pasūtījumu».

3. Informācija par plānoto projek- 3.1. Noteikumi neradīs negatīvu ietekmi uz
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto pro- 4.1. Noteikumi radīs pozitīvu ietekmi uz uzņējekta ietekmi uz uzņēmējdarbības mējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīva- 5.1. Atļaujas pašvaldības simbolikas izmantojām procedūrām
šanai sagatavo Jelgavas novada pašvaldības
Attīstības nodaļa.
6. Informācija par konsultācijām 6.1. Noteikumu sabiedriskā apspriešana nav veikta.
ar privātpersonām
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Z.Caune

Atklāta mutiska izsole nekustamajam
īpašumam «Pārstrauti»
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 6. jūlijā pulksten 11.30
Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Pārstrauti» Jaunsvirlaukas pagastā, kadastra
Nr.5456 005 0050, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 6,58
ha platībā. Izsoles sākumcena – 35 500 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 3550 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles
noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, interneta
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā
Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikums izsolei jāiesniedz
Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 29.
jūnija pulksten 17.

No 1. jūnija Jelgavas novadā sākuši strādāt pirmie
skolēni, kam ar Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA), pašvaldības un vietējo uzņēmumu finansiālu
atbalstu vasaras mēnešos
ir iespēja strādāt algotu
darbu. Šovasar kopumā
tiks nodarbināti 80 skolēni, kamēr pērn interesi
strādāt vasarā novadā
izrādīja 64 skolēni.
Jelgavas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone norāda,
ka pašvaldība sadarbībā ar NVA
šovasar darba vietas nodrošina 51
jaunietim. Jaunieši vasarā strādās
kā palīgstrādnieki Jelgavas novada
Sociālās aprūpes un rehabilitāci-

jas centros Elejā, Kalnciemā un
Jaunsvirlaukā, kā arī aktivitāšu
centros «Zemgale», «Kalnciems»
un «Līvbērze», kā skolotāja palīgi
Staļģenes vidusskolā, Zaļenieku
Komerciālajā un amatniecības vidusskolā, Kalnciema, Elejas, Glūdas
pirmskolas izglītības iestādēs, kā pavāra palīgi Zaļenieku Komerciālajā
un amatniecības vidusskolā, tūrisma
informācijas punktos Lielvircavā,
Zaļeniekos un Elejā. Savukārt 29
jaunieši izvēlējušies strādāt novada
uzņēmumos, iejūtoties tādās profesijās kā pārdevēja palīgs, saimniecības strādnieks, preču izvietotājs un
palīgstrādnieks.
NVA nodrošinātā dotācija skolēna
mēneša darba algai ir 50 procentu
apmērā no valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas, savukārt otru algas pusi skolēnam nodrošinās darba

devējs. Jelgavas novada pašvaldība
šim mērķim no budžeta līdzekļiem
šogad atvēlējusi 15 830 eiro. Skolēna
mēneša atalgojums par pilnu nostrādātu darba laiku ir vismaz valstī
noteiktās minimālās algas apmērā
– 380 eiro pirms nodokļu nomaksas.
Nodarbinātības valsts aģentūra bez
skolēna mēneša darba algas dotācijas
darba devējam maksās arī dotāciju
darba vadītāja darba algai.
Skolēni tiek nodarbināti Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotās
programmas «Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs» ietvaros. Tai varēja pieteikties jaunieši vecumā no 15 līdz
20 gadiem.
JNZ

Jaunieši var pieteikties starptautiskai mediju nometnei
No 8. līdz 14. augustam Kuldīgā norisināsies starptautiska mediju nometne «Young
Media Sharks», kurā 50 spējīgākie un
visvairāk motivētie jaunieši no Baltijas
bez maksas varēs gūt zināšanas un
praktiskas iemaņas labāko Vācijas, ASV,
Ukrainas, Igaunijas un Latvijas mediju
speciālistu pavadībā. Interesenti aicināti
pieteikties līdz 9. jūlijam.
«Šīgada nometnes tēma būs nozīmīga satura radīšana
jauniešiem 21. gadsimtā – kā attīstīt ideju, rast finansējumu,
kā veidot saturu, kas ne tikai iegūst popularitāti, bet ir arī
sociāli nozīmīgs. Īpaša uzmanība šogad tiks vērsta uz jaunu
multimediju formātu izveidi, kurus būtu iespējams realizēt
arī citās valstīs, veidojot ilgtspējīgu sociālās uzņēmējdarbības modeli, kurā darbosies paši jaunieši,» stāsta nometnes
idejas autore «Avantis» radošā direktore Ilona Bičevska.
Nometnes darba valoda būs angļu. Šogad «Young
Media Sharks» nometnes pasniedzēji būs producenti Ilze
Ūdre (TV3, «X-Faktors») un Uldis Cekulis (Vides filmu
studija, producents: «Atbrīvošanas diena», «Ukraiņu šerifi»
u.c.), TV formātu izveides speciāliste no Ukrainas Asja
Batajeva (televīzijas kanāls «New Channel Ukraine»),
žurnāliste Inga Spriņģe («Re:Baltica»), režisori Uģis Olte
(Vides filmu studija, režisors TV raidījumiem «Karaliste»,
«Adreses» u. c.) un Indulis Pelnēns (Ghetto TV), reklāmas
izpildproducents no ASV Kriss Maturs («Backyard Productions»), Pauls Ķesteris (reklāmas aģentūra «TBWA\
LATVIJA»), televīzijas žurnālists un dokumentālo filmu
veidotājs Sandijs Semjonovs (LTV un «SKUBA films»),
mūzikas autortiesību speciāliste Guna Zučika («Every
Little Thing») un citi.
Pateicoties galvenajam projekta atbalstītājam – Vācijas
Federālajai Ārlietu ministrijai –, jauniešiem dalība nometnē
būs bez maksas. Tiks nodrošināts arī transports no Rīgas
un atpakaļ, dzīvošana un ēdināšana nometnes norises
vietā, kā arī filmēšanas un montāžas tehnika praktiskajiem
darbiem. Pieteikties nometnei var līdz 9. jūlijam projekta
mājaslapā youngmediasharks.eu. Jauniešus izvērtēs pēc
radošā uzdevuma un motivācijas. «Īpaši aicinām pieteikties
jauniešus, kas nav pārliecināti vai šaubās par savām spējām.

Pieredze rāda, ka tieši šie jaunieši ir vislielākie apslēptie talanti!
Iedrošiniet pieteikties arī savus draugus vai paziņas, par kuriem
jūs redzat – ir ķēriens rakstīšanā, fotografēšanā, pasākumu organizēšanā, ideju radīšanā, filmēšanā vai pat vienkārši spriedelēšanā,»
mudina I.Bičevska.
Projekta koordinatore Marija Rācene skaidro, ka izglītojošā nometne ir tikai daļa no kopējā jauniešu mediju izglītības
projekta. Rudenī plānots skolu mediju konkurss un jauniešu
meistarklases reģionos. Šobrīd tiek attīstīta ideja un meklēti
partneri jauniešu radošā mediju centra izveidei. Projekts «Young
Media Sharks» tiek īstenots no 2013. gada un šobrīd apvieno 230
jauniešus no piecām valstīm un 23 Latvijas pilsētām.
JNZ
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NOTIKUMI
Pasākumi

Elejā

Sporta skolai šogad 38 absolventi

 23. jūnijā pulksten 23 – Līgo nakts zaļumballe. Muzicēs grupa
«Zvaigžņu lietus» no Ventspils. Ieeja – bez maksas (Elejas muižas parka
estrādē).		

Glūdā

 Līdz 25. jūnijam – izstāde «Visa laba Jāņu zāle» (Nākotnes k/n).
 Līdz 30. jūnijam – izstāde «Mana mandala» (saieta namā).
 Līdz 30. jūnijam – izstāde «Apceļojam Latviju – Skaistkalne» (Bramberģes bibliotēkā).		

Jaunsvirlaukā

 22. jūnijā pulksten 14 – radošā darbnīca «Zelta rociņas» bērniem (Līgo
svētku dekori). Nodarbību vadīs Jeļena Ankudoviča. Lūgums pieteikties pa
tālruni 26955286 (Jeļena). Ieeja – bez maksas («Jaunlīdumos»).
 23. jūnijā no pulksten 22 līdz 3 – «Līgojam Staļģenē» kopā ar grupu
«Starpbrīdis» (Jēkabpils). Ieeja meitām un sievām ar Jāņuzāļu vainagiem
un viņu dancinātājiem – bez maksas (pie IKSC «Līdumi»).
 Līdz 30. jūnijam – izstāde «Trejdeviņas Rīgas gleznas»: mākslinieku
ģimene – Alvīne Veinbaha (1923–2011), Jānis Kaksis (1926–2002),
Klāvs Veinbahs (1960) un Juris Kaksis (1961). Ieeja – bez maksas (IKSC
«Līdumi»).
 No 30. jūnija līdz 31. jūlijam – Staņislava Matusa (Sesava) gleznu izstāde
«Mans Laiks. Mana Telpa». Ieeja – bez maksas (IKSC «Līdumi»).

Kalnciemā

 23. jūnijā no pulksten 23 – saulgriežu dejas kopā ar grupu «Ir labi»
(laukumā pie Kalnciema pagasta pārvaldes).

Lielplatonē

 21. jūnijā pulksten 16 – Līgo vainagu pīšanas un pušķu veidošanas
pasākums. Zāļu tējas dzeršana (Lielplatones bibliotēkā).
 21. jūnijā pulksten 18 – Lielplatones muižā pasākums «Jāņu diena
Hānu pilī» – ar dziesmām, rituāliem un citām latviskām izdarībām.
 22. jūnijā pulksten 20 – ielīgošanas pasākums «Agrāk un tagad».
Aicināti tirgotāji ar saviem ražojumiem. Programmā – koncerts, izjādes ar
zirgu, balle kopā ar grupu «Brekšu Pekši». Ieeja – bez maksas. Sīkāka informācija tirgotājiem pa tālruni 26827971 (Lielplatonē Sidrabes parkā).

Līvbērzē

 23. jūnijā pulksten 21 – Līgo vakars «Kopā, kopā pagasta ļaudis, Iesim
Jānīti ielīgot». Ielīgošana kopā ar folkloras kopu «Zemgaļi», jauniešu
deju kolektīvu «Spīgana», vidējās paaudzes deju kolektīvu «Miestiņš».
Līgo nakts balle no pulksten 22.30 līdz rīta gaiļiem. Spēlē grupa «Rolise»
(Līvbērzes estrādē).
 Jūnijā – tematiskās izstādes: «Skaistāk ilustrētās un krāsainākās bērnu
grāmatiņas» (veltīta Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai); «Ir zāļu
vakars lēnprātīgs un svinīgs» (Līvbērzes bibliotēkā).

Platonē

 22. jūnijā pulksten 21 – vasaras saulgriežu ielīgošana kopā ar
pašdarbības kolektīviem. Zaļumballe. Ieeja – bez maksas. Transports
uz koncerta daļu pulksten 20.40 no Tūjām–Pēterlauki–Lielvircava (Lielvircavas dzirnavu laukumā).
 1. jūlijā – bērni kopā ar vecākiem aicināti piedalīties vasaras ekskursijā uz Bauskas novadu. Transports – bez maksas. Lūgums pieteikties,
zvanot pa tālruni 26547117 (Rasma) līdz 22. jūnijam.

Sesavā

FOTO: Jelgavas novada Sporta skolu šogad absolvēja 38 sportisti, kas ir līdz šim lielākais absolventu skaits. Jaunieši saņēma apliecību par profesionālās ievirzes programmas sportā apguvi
četros dažādos sporta veidos – brīvajā cīņā, volejbolā, orientēšanās sportā un vieglatlētikā.

Šomēnes Jelgavas novada
domes zālē notika Jelgavas
novada Sporta skolas izlaidums. Apliecību par profesionālās ievirzes izglītības
programmas sportā apguvi
saņēma 38 audzēkņi dažādos sporta veidos – volejbolā, orientēšanās sportā,
vieglatlētikā un brīvajā cīņā.
Svinīgajā pasākumā apliecību šogad
pasniedza četriem orientēšanās, 26
volejbola, trīs vieglatlētikas un pieciem
brīvās cīņas nodaļas audzēkņiem. Jaunie
sportisti ir no Elejas, Sesavas, Platones,
Valgundes, Kalnciema un Jaunsvirlaukas
pagastiem.
Jelgavas novada Sporta centra di-

rektors Vladislavs Beitāns norāda, ka
šogad starp absolventiem ir gan medaļu
ieguvēji, gan starptautisku sacensību
uzvarētāji, gan arī Latvijas valsts izlases dalībnieki. «Par šī gada izlaidumu
mums ir īpašs prieks – ne tikai tāpēc, ka
profesionālās ievirzes programmu beidz
līdz šim lielākais sportistu skaits, bet arī
tāpēc, ka jaunie censoņi jau uzrādījuši
vērā ņemamus rezultātus. Piemēram,
mūsu orientieristi Signe Sirmā, Rihards
Krūmiņš un Ralfs Jānis Eižvertiņš ir
iekļuvuši Latvijas jaunatnes izlasē un
šovasar startēs Eiropas jauniešu čempionātā orientēšanās sportā. Artūrs
Freimanis, Rihards Krūmiņš un Signe
Sirmā sekmīgi startēja arī Pasaules skolēnu čempionātā Sicīlijā. Arī vieglatlēts
Kārlis Eiduks ir jau šogad startējis

Latvijas jaunatnes izlasē un līdz šim
uzrādījis atzinības vērtus sasniegumus,»
stāsta V.Beitāns
Jāpiebilst, ka sportisti profesionālās
ievirzes programmā sporta veidus apgūst
no pieciem līdz septiņiem gadiem. Daļa
audzēkņu jau norādījuši, ka turpinās
savu meistarību slīpēt Jelgavas novada
Sporta centrā, izglītojoties sporta meistarības pilnveidošanās grupā – tur mācības
ilgst trīs līdz četrus gadus atkarībā no
sporta veida.
Sporta skola saviem audzēkņiem
piedāvā piecas licencētas profesionālās
ievirzes programmas – futbolā, brīvajā
cīņā, vieglatlētikā, orientēšanās sportā un
volejbolā. Jāpiebilst, ka šajā mācību gadā
Sporta skolas nodarbības dažādās sporta
programmās apmeklēja 360 audzēkņi.

Apceļo Latvijas pierobežu un baudi koncertu!
Fonds «1836» un Jelgavas
novada pašvaldība aicina
iedzīvotājus kopā ar Latvijā
pazīstamiem cilvēkiem 1. un
2. jūlijā doties pārgājienā
gar Latvijas–Lietuvas robežu,
kas skar Jelgavas novadu,
iepazīstot jaunus ceļus un
interesantas vietas.

gājējiem, velosipēdistiem, motociklistiem un autobraucējiem. Jāpiebilst, ka
1836 kilometrus gara ir Latvijas robeža.
Projekta laikā tiks izveidots maršruts ar
tā tuvumā esošajiem tūrisma objektiem
un naktsmītnēm un iekļauts ceļvedī
«Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!», lai
vēlāk iedzīvotāji varētu apceļot Latvijas
pierobežu, iepazīstot kultūrvēsturiskās
vērtības.
L.Lonerte stāsta, ka Latvijas pierobežas apceļošana sadalīta pa posmiem
un pārgājiens Jelgavas novada teritorijā
notiks 1. un 2. jūlijā. «Būtiski, ka pārgājiens notiek nevis pa ierasto autoceļu,
bet gan tiek meklēti tuvākie ceļi robežai
un interesantākās vietas. Galvenais, lai
tuvāk pašai robežai,» norāda L.Lonerte.
Sākums būs 1. jūlijā pulksten 9 Svitenē
pie Liepara upītes, un iecerēts tālāk doties pa maršrutu Buķi–Daumanti–Ozolmuiža, bet vakarā pārgājiens noslēgsies
Elejas muižas parkā. Šeit dalībniekiem
iecerēta ekskursija, Elejas Tējas namiņa
apskate, kopīga līdzpaņemto vakariņu
ēšana pie ugunskura un arī nakšņošana
teltīs. Pirmās dienas maršruta garums –
19,4 kilometri. 2. jūlijā pulksten 9 ceļotāji
dosies tālāk gar Latvijas–Lietuvas robe-

žu, apmeklējot Blankenfeldes muižu, un
līdz pulksten 17.30 nonāks Vilcē. Otrās
dienas maršruta garums – aptuveni 20
kilometru. «Katrā no novadiem, kur
pabijuši projekta «1836» dalībnieki,
tiek ierakts īpašs ceļa stabiņš. Pie mums
tā būs «Leišmalītes ceļa zīme» ar īpašu
simboliku un saukli, kuru izvēlas katrs
novads pats. Jelgavas novadam īpašo
robežstabu veido mākslinieks Gaitis
Burvis, un tas tiks ierakts Vilces teritorijā,» stāsta L.Lonerte. Pēc ceļa staba
ierakšanas Vilces dabas parkā notiks
fonda «Viegli» mūziķu un viņu draugu
koncerts, kurā piedalīties aicināts ikviens.
Ieeja – bez maksas. L.Lonerte piebilst, ka
lietus gadījumā koncerts notiks Vilces
tautas namā.
Jāpiebilst, ka pārgājienā aicināts
piedalīties arī ikviens, kurš vēlas mūsu
novadu iepazīt mazliet no cita skatpunkta, apskatot jaunas vietas un iepazīstot
jaunus ceļus. Lai piedalītos pārgājienā,
iepriekš jāreģistrējas mājaslapā 1836.lv –
Jelgavas novada apceļošanai var pieteikties līdz 28. jūnijam. Koncertam iepriekš
nav jāpiesakās. Ceļā var pievienoties uz
abām dienām vai vienu, vai kopīgi paiet
tikai kādu ceļa gabaliņu.

Svētē

Pārgājiena sākums – 1. jūlijā pulksten
9 Svitenē pie Liepara upītes. Pārgājienam gar Latvijas robežu līdz 28. jūnijam
var pieteikties mājaslapā 1836.lv. Noslēgumā – 2. jūlijā ap pulksten 17.30 – ne
tikai pārgājiena dalībnieki, bet ikviens
gaidīts Vilcē, kur notiks koncerts ar
Latvijā pazīstamu mūziķu piedalīšanos.
Jelgavas novada pašvaldības Attīstības
nodaļas vadītāja Līga Lonerte stāsta, ka
arī Jelgavas novads, kas atrodas Latvijas–
Lietuvas pierobežas zonā, piedalās fonda
«1836» Latvijas simtgades projektā
«Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!». Tā
mērķis ir kopā ar pašvaldībām, tūrisma
informācijas centriem, vietējiem iedzīvotājiem un citiem interesentiem līdz 2018.
gada 21. jūnijam kopā apiet Latvijas
robežu un izveidot tūrisma ceļu «1836»

Valgundē

Ar velosipēdu – pa Zemgali

 23. jūnijā no pulksten 22 līdz 3 – Jāņu zaļumballe kopā ar grupu
«Pļumpapā» (Sesavas parkā).
 1. jūlijā – Sesavas 2. pagasta svētki «Tauriņu pieskāriens ». Pulksten
11 – Sesavas pagasta svētku svinīga atklāšana Bērvircavā; pulksten
11.30 – sportiskās aktivitātes Bērvircavas sporta laukumā; pulksten 15
– kultūras norises Bērvircavā pie lielā ozola.
 Līdz 1. oktobrim – autorleļļu izstāde «Bērnības sapņi». Autore – Silvija
Bērziņa (Bērvircavas t/n).
 23. jūnijā no pulksten 23 – Līgo nakts zaļumballe. Par lustīgu dancošanu gādās Ilze Derkusova («Ilzes svētku aģentūra»). Danči – bez
maksas (Svētē pie bibliotēkas).
 1. jūlijā – Svētes pagasta Ģimeņu sporta un atpūtas diena Svētes
pamatskolas sporta laukumā. Reģistrēšanās – no pulksten 10, atklāšana – pulksten 11.
 19. jūlijā – ekskursija Svētes pagasta senioriem «Ciemos pie darbīgiem ļaudīm Jelgavas un Tērvetes novados». Par ekskursijām, degustācijām un pusdienām dalības maksa – € 20. Sīkāka informācija un
pieteikšanās pa tālruni 27234198 (Sandra).
 22. jūnijā pulksten 18 – Valgundes amatierteātra izrāde Līgo noskaņās: M.Zīle «Laulību treniņu aģentūra». Pulksten 20 – Valgundes
pašdarbības kolektīvu koncerts «Īsa bija Jāņu nakts...». Pulksten 21.30
– ielīgošanas ballīte ar grupu «Kreisais pagrieziens». Ieeja – bez maksas
(pie IKSC «Avoti» zaļajā pļaviņā).
 23. jūnijā no pulksten 10 – sportiska līgošana jautrās aktivitātēs (pie
IKSC «Avoti»).
 1. jūlijā no pulksten 11 līdz 14 – izklaides pasākums bērniem «Disko
vasaras ballīte ar mikipeli Minniju». Ieejas maksa – € 2 (IKSC «Avoti»).

Vilcē

 22. jūnijā pulksten 20 – biedrība «Laikam līdzi» rāda A.Brigaderes
«Čaukstenes» (režisore – A.Ozola). Piedalās deju orķestris V.Dumpja
vadībā un Vilces pašdarbnieku kolektīvi. Balli spēlē grupa «Uzmini nu».
Darbosies bufete. Ieeja – bez maksas (pie Vilces muižas).
 8. jūlijā pulksten 14 – Berķenes skolas absolventu tikšanās. Pulcēšanās pie skolas, turpinājums – Vilces tautas namā. Tālrunis informācijai
20244887.

Vircavā

 23. jūnijā pulksten 22 – Līgo zaļumballe kopā ar grupu «Liepavots»
(Vircavas parkā).

Zaļeniekos

 Visu vasaru – Maijas Bujakas gleznu izstāde «Fantāzijas lidojums»
(Zaļenieku k/n).
 23. jūnijā – vasaras saulgriežu ielīgošana. Pulksten 18 – kultūras
nama kolektīvu koncerts (pie kultūras nama pagalmā), pulksten 22 –
Līgo vakara balle ar Mareku Pelsi (skolas stadionā).
«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: 20.06.2017.

Līdz pat 31. augustam iedzīvotāji aicināti piedalīties
veloorientēšanās pasākumā «Zemgales velo vasara
2017», dodoties izbraucienos ar velosipēdu un
iepazīstot 100 interesantas
apskates vietas Zemgalē,
tostarp vairāk nekā 15 tieši
Jelgavas novadā. 15. jūlijā
notiks īpaša ekskursija Ložmetējkalna apkārtnē.
Idejas autore un īstenotāja gide
Zane Grava stāsta, ka šī pasākuma
mērķis ir apceļot ar velosipēdu un
iepazīt Zemgali. 100 spēlē ietvertie
apskates objekti ir sacensību kontrolpunkti, kuros dalībniekiem jāveic foto
atskaite, un vairākos kontrolpunktos
būs radoši un asprātīgi uzdevumi, par
kuriem piešķir papildu punktus. Sacensības ir viena no Latvijas simtgades
svinību aktivitātēm.
Lai piedalītos, dalībniekiem šovasar
jānobrauc ar velosipēdu pēc iespējas
vairāk kilometru pa Zemgali, fiksējot
tos mobilās lietotnes «Endomondo»

izaicinājumā «Zemgales velo vasara
2017», un jāpaviesojas kontrolpunktos,
kur par uzdevumu izpildi dalībniekiem
tiek piešķirti papildu spēles punkti. Informāciju par kontrolpunktu atrašanās
vietu var iegūt projekta facebook.com
lapā «Zemgales velo vasara». Jāpiebilst, ka vairāk nekā 15 objekti atrodas
tieši Jelgavas novadā. Piemēram, Abgunstes muiža, Staļģenes muiža, Svētes
palienu pļavas, Ložmetējkalns.
Aktivitātes «Zemgales velo vasara
2017» dalībniekiem iecerēts arī kopīgs

FOTO: Ja vēlies
pavadīt vasaru
aktīvi, iepazīt
jaunas vietas
un ar velo esi
uz «tu», līdz pat
31. augustam
piedalies spēlē
«Zemgales
velo vasara
2017»!
Foto: no Jelgavas
reģionālā Tūrisma
centra arhīva
velobrauciens – 15. jūlijā pulksten 10.30
interesenti aicināti uz velopastaigu pa
Ziemassvētku kauju vietām Ložmetēj
kalna apkārtnē. Sākums – Jelgavā no
pļavas pretī Jelgavas pilij. Sacensību
«Zemgales velo vasara» noslēgums ar
kopīgu tvīda (retro velo, tērpi) velopastaigu un orientēšanās sacensībām paredzēts 2. septembrī, kad tiks apbalvoti
sacensību uzvarētāji.
Vairāk informācijas par sacensību
norisi var uzzināt arī, rakstot pa e-pastu
ekspedicija.info@inbox.lv.

