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Sveic olimpiāžu
uzvarētājus
Sveikti mācību priekšmetu
olimpiāžu uzvarētāji – par
šajā mācību gadā gūtajiem
sasniegumiem olimpiādēs,
zinātniski pētniecisko darbu
skatē, starptautiskos mūzikas, mākslas un profesionālās meistarības konkursos
61 skolēns un viņu pedagogi
saņēma Jelgavas novada
pašvaldības naudas balvas
kopsummā par 6600 eiro.
Mācību priekšmetu valsts olimpiādes
II kārtā Jelgavas novada skolēni sacenšas
kopā ar Ozolnieku novada skolēniem.
Šogad labāk veicies ģeogrāfijas, latviešu
valodas, matemātikas un bioloģijas
olimpiādēs. Skolēni ieguvuši 12 pirmās,
21 otro un 23 trešās vietas. Pateicība
izteikta vēl sešiem skolēniem, kuri valsts
olimpiādes III kārtā vai starptautiskos
konkursos ieguvuši Atzinību.
Novada pašvaldība par 1. vietas iegūšanu skolēnam, kā arī skolotājam, kas
viņu sagatavoja, piešķir 50 eiro, par 2.
vietu – 40 eiro, par 3. vietu – 30 eiro naudas balvu, savukārt par Atzinību – 25 vai
50 eiro atkarībā no tā, vai Atzinība gūta
reģiona vai valsts mēroga olimpiādē.
Labus rezultātus sasnieguši trīs Zaļenieku komerciālās un amatniecības
vidusskolas audzēkņi. Divi no viņiem
startēja starptautiskajā profesionālo skolu audzēkņu meistarības konkursā, par
dekoratīvo krāsošanu iegūstot 1. vietu
un Atzinību. Savukārt trešā audzēkne
piedalījās Valsts izglītības satura centra
organizētā konkursā «XII Latvijas
skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku
logo zīme». No 123 darbiem tieši viņas
darbs atzīts par labāko. Tāpat teicamus
rezultātus uzrādījuši novada Mūzikas
un mākslas skolas audzēkņi, piedaloties
konkursā un izstādē Rumānijā.
JNZ

Mirklis laika rāmītī

FOTO: Šī gada īpašākais Jelgavas novada svētku mirklis bija zibakcija, kas aicināja visus svētku dalībniekus vienoties kopīgā
fotogrāfijā – tāda taču bija arī svētku devīze: «Mirklis laika rāmītī». Speciāli šim notikumam novada aktīvākie jaunieši bija
sarūpējuši košu sirdi kā veltījumu gan savam novadam, gan valstij tās simtgadē, kas būs 2018. gadā, sūtot mīlestību un vēlējumu, lai visas labās ieceres īstenojas. Plašāka fotoreportāža par novada svētkiem nākamajā Jelgavas Novada Ziņu numurā.

Rekonstruēs ceļus Valgundes, Sesavas
un Platones pagastā
Trīs pagastos – Valgundē,
Sesavā un Platonē – jau
šovasar sāks asfalta ceļu
rekonstrukciju.
Lai saņemtu finansējumu, pašvaldībai
bija jāpamato konkrēto ceļu posmu
sasaiste ar uzņēmējdarbības attīstību
novadā – finansiālu atbalstu rekonstrukcijai saņēma tie ceļi, kas ved uz ražotnēm
ar konkrētu potenciālu jaunām darba
vietām tuvākā nākotnē.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētajā projektā,
piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) līdzekļus un izmantojot
pašvaldībai piešķirtās valsts budžeta
dotācijas, paredzēts pārbūvēt četru
ceļu infrastruktūru: Valgundes pagasta
Meža ielu (0,650 kilometrus), Sesavas
pagasta ceļa Saulstaru iela–Blūdži (0,680
kilometrus), Sesavas pagasta Buķu ielu
(0,160 kilometrus) un Platones pagasta
ceļu Lielvircavas kapi–Alksnāji–Lietuvas
šoseja (1,170 kilometrus). «Pašvaldībai šī
projekta realizācija ir ļoti nozīmīga un ilgi
gaidīta, jo šis ir pirmais gads, kad novadu
pašvaldībām tika dota iespēja piedalīties
šādā lauku ceļu rekonstrukcijas projektā
– līdz šim tas bija ļauts vien pilsētām,»
norāda pašvaldības Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja Dace Kaņepone.
Novadā ceļi ir būvēti 20. gadsimta

60. – 70. gados pēc tālaika normatīviem,
bet šobrīd prasības nosaka vajadzību,
piemēram, pēc citādām kravu slodzēm.
Lai tiktu īstenota projektu programma, pašvaldībai bija jāizpilda virkne nosacījumu, kas arī noteica, kurus ceļus pašvaldība drīkst izvēlēties. Šajā programmā
bija iespēja pieteikt projektus to ceļu
rekonstrukcijai, kas pēc tam sekmētu
uzņēmējdarbības attīstību noteiktā vietā
un radītu jaunas darba vietas. Pašvaldība
apzināja tos ceļus, kas ved uz ražotnēm
novadā, kuras varētu perspektīvi attīstīties, jo tas bija galvenais nosacījums,
lai projekts tiktu atbalstīts. «Projekta
nosacījumi bija ārkārtīgi strikti. Šķiet, ka
jebkurai saimniecībai vai uzņēmumam,
kam uzlabotu infrastruktūru, vēlāk labāk
sekmētos bizness, taču, lai saņemtu
finansējumu, bija jāapzina un jānorāda
konkrēti uzņēmumi, saimniecības, kuras
apliecināja līdzdalību un līdzatbildību, ka
pēc projekta realizācijas tiešām darba
vietu skaits uzņēmumā varētu pieaugt.
Tās bija garas un smagas sarunas kopā
ar novada uzņēmējiem. Tātad ceļu rekonstrukciju varējām izvēlēties pie tiem
uzņēmumiem, kas tuvākajā laikā plāno
paplašināties. Piemēram, Valgundes
pagasta Meža ielas rekonstrukcija veicinās mazā komersanta SIA «Zemgales
tehnoloģiskais centrs» attīstību, Sesavas
pagasta ceļa Saulstaru iela–Blūdži pār-

būve veicinās zemnieku saimniecību
«Laimas» un «Ivulla», bet Buķu iela
– zemnieku saimniecības «Akācijas»
attīstību. Savukārt Platones pagasta ceļš
ved uz uzņēmumu SIA «Lielvircavas
Agro» un ir arī būtisks tranzītceļš,»
skaidro pašvaldības Attīstības nodaļas
vadītāja Līga Lonerte.
Projekta Nr.3.3.1.0/16/I/009 «Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā
1. kārta» izmaksas ir 1 061 845,04 eiro,
tostarp ERAF līdzfinansējums ir 697
193,93 eiro, valsts budžeta dotācija – 75
718,90 eiro, pašvaldības finansējums –
288 932,21 eiro. Jau veikta būvprojekta
izstrāde un plānota arī SIA «3C» autoruzraudzība par 45 859 eiro. Noslēdzies
iepirkums arī projekta būvuzraudzībai,
ko veiks SIA «K-RDB» par 16 183 eiro,
kā arī iepirkums būvdarbiem, kas uzticēti
SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»», kas apņēmusies darbus veikt līdz
gada beigām par 997 866 eiro.
Pašvaldība no Centrālās finanšu un
līgumu aģentūras gaida apstiprinājumu arī 2. kārtas pieciem ceļiem – tas
nozīmē, ka līdz gada beigām atsevišķu
ceļu posmu asfaltēšana varētu notikt
Jaunsvirlaukas, Vircavas, Vilces un
Zaļenieku pagastā.
JNZ

Izlaidumu norise Jelgavas novada izglītības iestādēs
2016./2017. mācību gadā
Izglītības iestāde

Klase

Datums Norises vieta

9. klase

09.06.

Elejas vidusskola

16

12. klase

09.06.

Elejas vidusskola

20

9. klase

10.06.

Kalnciema vidusskola

11

12. klase

10.06.

Kalnciema vidusskola

14

9. klase

10.06.

Skolas lielā zāle

14

12. klase

10.06.

Skolas lielā zāle

17

9. klase

09.06.

Kultūras nams

18

12. klase

09.06.

Kultūras nams

18

9. klase

10.06.

Vircavas tautas nams

18

12. klase

30.06.

Vircavas tautas nams

18

9. klase

09.06.

Platones skola

18

9. klase

09.06.

Staļģenes vidusskola

17

12. klase

09.06.

Staļģenes vidusskola

17

Jelgavas novada
Neklātienes vidusskola

9., 12. klase

01.07.

Jelgavas novada dome

13

Aizupes pamatskola

9. klase

09.06.

Aizupes pamatskola

18

Sesavas pamatskola

9. klase

10.06.

Sesavas tautas nams

18

Svētes pamatskola

9. klase

10.06.

Svētes pamatskola

15

Šķibes pamatskola

9. klase

09.06.

Šķibes pamatskola

16

Vilces pamatskola

9. klase

10.06.

Vilces pamatskola

14

Zaļenieku komerciālā
un amatniecības
vidusskola

9. klase

09.06.

Zaļenieku kultūras nams

17

4. kurss,
JG grupa

28.06.

Zaļās muižas zāle

15

Lielplatones
internātpamatskola

9. klase

31.05.

Skolas sporta zāle

10

3. kurss

02.06.

Skolas 3. stāva atpūtas telpa

10

Elejas vidusskola
Kalnciema vidusskola
Kalnciema pagasta
vidusskola
Līvbērzes vidusskola
Vircavas vidusskola
Vircavas vidusskolas
Platones filiāle
Staļģenes vidusskola
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AKTUĀLI

Pašvaldību vēlēšanas –
jau nākamsestdien!
Jau nākamsestdien, 3. jūnijā, visā Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas, kurās balsstiesīgajiem iedzīvotājiem būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110
novadu domju deputāti. Sava izvēle, balsojot par kādu no politiskajiem spēkiem, būs jāizdara arī Jelgavas novada iedzīvotājiem. Vēlēšanu iecirkņi, tostarp visi 16 mūsu novadā, vēlēšanu dienā, 3. jūnijā, būs atvērti no pulksten 7 līdz 22. Saskaņā ar Jelgavas novada Vēlēšanu komisijas datiem mūsu pašvaldībā ir ap 17 000 balsstiesīgo, un tieši viņi balsojot lems, kas turpmākos četrus gadus vadīs Jelgavas novadu. Jāatgādina, ka kopumā Jelgavas novada
pašvaldības vēlēšanās startēs septiņi politiskie spēki, kuros apvienojušies 100 kandidāti, taču Jelgavas novada domē jāievēl 17 deputāti.
Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas sniegto informāciju novadu vēlēšanu komisijām novada domes vēlēšanu iznākumi jāpublicē līdz 6. jūnijam (republikas pilsētas vēlēšanu komisijām – līdz 10. jūnijam), savukārt laika posmā no 13. līdz 30. jūnijam jānotiek pirmajām jaunievēlēto domju sēdēm.
«Jelgavas Novada Ziņas» īsi pirms pašvaldību vēlēšanām apkopo svarīgāko, kas balsstiesīgajiem iedzīvotājiem jāzina, dodoties uz vēlēšanu iecirkni.

NOSKAIDRO IECIRKNI

Nobalsot varēs tikai
konkrētā vēlēšanu iecirknī
Sestdien, 3. jūnijā, visi vēlēšanu iecirkņi Latvijā, tostarp
16 iecirkņi mūsu novada
pagastos, būs atvērti no
pulksten 7 līdz 22. Dodoties
uz pašvaldību vēlēšanām,
vēlētājam jāpatur prātā, ka
nobalsot iespējams tikai tajā
vēlēšanu iecirknī, kurā viņš
ir reģistrēts.
3. jūnija vēlēšanām katrs vēlētājs ir
reģistrēts savā vēlēšanu iecirknī atbilstoši
reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas pirms
vēlēšanu dienas jeb 5. martā. Līdz
24. martam Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde (PMLP) sagatavoja un
vēlētājiem uz deklarētās dzīvesvietas
adresi izsūtīja vēstuli ar informāciju,
kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts, norādot
arī balsotāja kārtas numuru konkrētā
iecirkņa reģistrā – to būtu vēlams paturēt prātā, lai vēlētāju sarakstā konkrēto
personu būtu vieglāk atrast.
Iedzīvotājiem gan jāņem vērā, ka
vēstulei ir tikai informatīva nozīme un
tā nav balsošanas dokuments. Ja kaut
kādu iemeslu dēļ vēlētājs šādu vēstuli nav
saņēmis vai arī to ir nozaudējis, ikvienam

Vēlēšanu iecirkni, kurā vēlētājs reģistrēts, un kārtas
numuru vēlētāju sarakstā
noskaidrot var PMLP
mājaslapā www.pmlp.gov.
lv, izmantojot e-pakalpojumu «Vēlēšanu iecirkņa
noskaidrošana un maiņa»,
vai pa tālruni 67049999
(darba dienās no pulksten
8 līdz 20 un vēlēšanu
dienā, 3. jūnijā,
no pulksten 7 līdz 22).
tiek nodrošināta iespēja savu vēlēšanu
iecirkni un kārtas numuru vēlētāju sarakstā noskaidrot PMLP mājaslapā vai
pa Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu
tālruni.
Jāatgādina, ka līdz 16. maijam vēlētāji
varēja izmantot iespēju iecirkni mainīt,
izvēloties jebkuru citu iecirkni savā
pašvaldībā vai pašvaldībā, kur vēlētājam
pieder nekustamais īpašums.

IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA

Trīs dienas varēs nobalsot iepriekš
Kaut arī oficiālā vēlēšanu diena ir sestdiena, 3.
jūnijs, visi vēlēšanu iecirkņi
darbu sāks jau nākamnedēļ – 29. maijā. 31. maijā,
kā arī 1. un 2. jūnijā būs
iespēja nobalsot iepriekš.
Sākot ar trešdienu, 31. maiju, visos
vēlēšanu iecirkņos būs iespēja ne
tikai iepazīties ar balsošanas kārtību,
izpētīt deputātu kandidātu sarakstus,
partiju priekšvēlēšanu programmas
un pieteikt balsošanu savā atrašanās
vietā, bet arī nobalsot iepriekš. Šāda
iespēja dažas stundas dienā būs 31.
maijā, kā arī 1. un 2. jūnijā.
Iepriekšējā balsošana pirms vēlēšanām tradicionāli tiek organizēta,

Nobalsot iepriekš varēs:
31. maijā no plkst.17 līdz 20;
1. jūnijā no plkst.9 līdz 12;
2. jūnijā no plkst.10 līdz 16.
lai tiem iedzīvotājiem, kuri kaut kādu
iemeslu dēļ nevarēs nobalsot oficiālajā vēlēšanu dienā, tomēr dotu iespēju
piedalīties vēlēšanās, un izņēmums
nebūs arī šīgada pašvaldību vēlēšanas.
Būtiski uzsvērt, ka arī nobalsot
iepriekš drīkst tikai tajā vēlēšanu iecirknī, kurā atbilstoši Vēlēšanu reģistram
vēlētājs reģistrēts. Arī balsošanas
kārtība iepriekšējās nobalsošanas dienās ir tāda pati, kā balsojot oficiālajā
vēlēšanu dienā.

NOVĒROTĀJI

Kļūsti par brīvprātīgo novērotāju!
Līdz 30. maijam iedzīvotāji
var pieteikties novērot 3.
jūnija pašvaldību vēlēšanas, iesaistoties Centrālās
vēlēšanu komisijas (CVK)
projektā «Brīvprātīgie novērotāji».
Dalībai projektā var pieteikties
Latvijas iedzīvotāji no 16 gadu vecuma. Lai saņemtu novērotāja pilnvaru,
pretendentiem CVK mājaslapā
jāiepazīstas ar tiešsaistes mācību
kursu «Pašvaldību vēlēšanas 2017»
un jāaizpilda novērotāja pieteikums,
izvēloties iecirkni, kurā novērot
vēlēšanas. Pēc tam novērotājs e-pastā saņems pilnvaru, kas vēlēšanu
iecirknī jāuzrāda kopā ar personu
apliecinošu dokumentu – pasi vai

personas apliecību, informē CVK.
Tiešsaistes mācību kurss «Pašvaldību vēlēšanas 2017» pieejams mājaslapā www.cvk.lv/macibukurss.
Iedzīvotājiem, kuri pieteiksies dalībai projektā, vēlēšanu iecirknī būs
iespēja novērot gan balsošanas norisi,
gan balsu skaitīšanu.
CVK atgādina, ka tiesības pilnvarot
novērotājus pašvaldību vēlēšanās ir
arī partijām, partiju apvienībām un
vēlētāju apvienībām, kuras attiecīgajā pašvaldībā iesniegušas kandidātu
sarakstus. Vēlēšanu novērotājus drīkst
pilnvarot pašvaldību vēlēšanu komisijas, un tiesības novērot vēlēšanas ir arī
plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. Vienlaikus jāievēro, ka vēlēšanu novērotāji
nedrīkst būt attiecīgās domes vēlēšanu
deputātu kandidāti.

BALSOŠANAS KĀRTĪBA

Kā jābalso?
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas
pilsoņiem no 18 gadu vecuma, un viņiem jāierodas
balsot tajā vēlēšanu iecirknī,
kurā vēlētājs ir reģistrēts.
Lai piedalītos vēlēšanās, jābūt derīgai pasei vai personas apliecībai (ID kartei).
Ierodoties iecirknī, vēlētājam jāuzrāda pase vai personas apliecība un
jādodas pie reģistrācijas galda. Lai
saņemtu balsošanas dokumentus,
jāparakstās vēlētāju sarakstā, un
vēlēšanu iecirkņa darbinieks izsniegs
vienu apzīmogotu vēlēšanu aploksni,
uz kuras būs rakstīts vēlēšanu nosaukums, un vēlēšanu zīmju komplektu.
Jāņem vērā, ka katrai partijai ir viena
zīme, tādējādi Jelgavas novada pašvaldības vēlēšanās katram balsotājam
tiks iedota viena aploksne un vēlēšanu
zīmju komplekts ar septiņām vēlēšanu
zīmēm – uz katras zīmes būs norādīti
konkrētas partijas deputātu kandidātu
vārdi un uzvārdi.
Turklāt vēlēšanu zīmes būs izkārtotas
secībā, kādu to noteica izloze: mūsu
pašvaldības vēlēšanās pirmais kārtas
numurs ir sociāldemokrātiskajai partijai «Saskaņa», otrais – nacionālajai
apvienībai «Visu Latvijai!» – «Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK», trešais – Latvijas
Zemnieku savienībai, ceturtais – politiskajai partijai «KPV LV», piektais
– partijai «Vienotība», sestais – Latvijas
Reģionu apvienībai, septītais – «Latvijas
attīstībai».
Tā kā katram vēlētājam ir tiesības balsot aizklāti un savu izvēli izdarīt pašam,
balsošanai jāizvēlas vēlēšanu kabīne vai
nodalījums – tie izveidoti katrā vēlēšanu
iecirknī, lai, neviena netraucēts, balsotājs
varētu izdarīt savu izvēli. Lai nobalsotu,
no visām vēlēšanu zīmēm jāizvēlas viena – ar to kandidātu sarakstu, par kuru
persona vēlas balsot.

Vēlēšanu dienā, 3. jūnijā, visi vēlēšanu iecirkņi būs atvērti
no pulksten 7 līdz 22.
Vēlēšanu iecirkņi Jelgavas novadā
Iecirkņa
numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

464.

Kalnciema kultūras nams

Jelgavas iela 15, Kalnciems

465.

Elejas saieta nams

Lietuvas iela 42, Eleja

466.

Glūdas pagasta pārvalde

Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas
pagasts

467.

Dienas centrs «Zemgale»

Upes iela 10, Zemgale, Glūdas
pagasts

468.

IKSC «Līdumi»

Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts

469.

LVM Zemgales reģions

Liepu iela 8, Mežciems, Jaunsvirlaukas pagasts

470.

Lielplatones tautas nams

Mazplatones iela 2, Sidrabe,
Lielplatones pagasts

471.

Kultūras nams «Līvbērze»

Jelgavas iela 17, Līvbērze

474.

Platones pagasta pārvalde

Atspulgu iela 4, Platone

475.

Sesavas tautas nams

Skolas iela 1, Sesava

478.

Svētes pagasta pārvalde

Dzirnavu iela 1, Svēte

479.

IKSC «Avoti»

Saules iela 2, Valgunde

480.

«Ārsta māja»

Rīgas iela 20, Tīreļi, Valgundes
pagasts

481.

Vilces tautas nams

Tautas nama iela 4, Vilce

482.

Vircavas pagasta pārvalde

Jelgavas iela 4, Vircava

483.

Zaļenieku kultūras nams

Centra iela 1, Zaļenieki
Avots: CVK

Vēlēšanu dienā vairākas pagastu pārvaldes organizēs transportu,
kas vēlētājus nogādās vēlēšanu iecirknī. Par konkrētiem laikiem
interesēties savā pagasta pārvaldē.

Vēlēšanu zīmē var:

• ar «+» atzīmēt kandidātus, kurus
īpaši atbalstāt;
• izsvītrot kandidātus, kurus neatbalstāt;
• neizdarīt nekādas atzīmes.
Jāpiebilst, ka gadījumā, ja vēlētājs sabojā vienu vēlēšanu zīmi no komplekta,
viņam vēlreiz iedod visas vēlēšanu
zīmes. Tāpat, ja vēlētājs sabojā aploksni,
viņam jālūdz iedot jaunu aploksni.

Kad lēmums pieņemts, izvēlētā
vēlēšanu zīme jāievieto aploksnē –
tajā drīkst ielikt tikai vienu vēlēšanu
zīmi –, aploksne jāaizlīmē, noplēšot
līmlenti, un jāiemet vēlēšanu urnā.
Savukārt neizmantotās vēlēšanu zīmes
ieteicams atstāt vēlēšanu iecirknī tām
paredzētajā vietā. Tur pēc balsošanas
var paņemt arī trūkstošo vēlēšanu
zīmi, lai balsotājam būtu pilns vēlēšanu
zīmju komplekts.

BALSOŠANA MĀJĀS

Veselības stāvokļa dēļ var balsot dzīvesvietā;
balsošanu mājās var pieteikt no 29. maija
Pašvaldību vēlēšanās
izmanto Vēlēšanu reģistru, tāpēc katrs vēlētājs ir
reģistrēts noteiktā iecirk
nī. Tas jāņem vērā arī
tiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nokļūt
iecirknī, – no 29. maija
šie vēlētāji varēs pieteikt
balsošanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju
var izmantot, ja vēlētājs
vēlēšanu dienā atradīsies
sava iecirkņa teritorijā.
No 29. maija līdz vēlēšanu dienai,
3. jūnijam, vēlētāji, kuri veselības
stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu
iecirknī, var pieteikt balsošanu
savā dzīvesvietā. Šo iespēju vēlētāji var izmantot, ja vēlēšanu dienā
atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa
teritorijā.
Lai pieteiktu balsošanu dzīvesvietā, jāuzraksta iesniegums. Iesnie-

guma veidlapa pieejama Centrālās
vēlēšanu komisijas mājaslapā www.
cvk.lv, taču iesniegumu var rakstīt
arī brīvā formā, norādot vēlētāja
vārdu, uzvārdu, personas kodu,
adresi, kur jāierodas vēlēšanu komisijai, ēkas ārdurvju kodu, ja tāds
ir, un kontakttālruni.
Iesniegums jānogādā iecirknī, kurā
vēlētājs reģistrēts. Būtiski, ka to var
izdarīt jebkura vēlētāja uzticības persona, tāpat vēlētāja uzticības persona
iesniegumu vēlētāja vārdā var aizpildīt arī uz vietas vēlēšanu iecirknī.
Pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā varēs no 29. maija iecirkņu darba laikā līdz pat vēlēšanu
dienai, 3. jūnijam, kad iesniegumi
par balsošanu atrašanās vietā tiks
pieņemti līdz pulksten 12, taču jāņem vērā, ka šajā gadījumā vēlēšanu
komisija izbrauks pie vēlētāja, ja
varēs paspēt ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz balsošanas beigām,
pulksten 22.

Iesniegumu par balsošanu
vēlētāja atrašanās vietā
iecirknī pieņems:
pirmdien, 29. maijā,
no plkst.16 līdz 20;
otrdien, 30. maijā,
no plkst.9 līdz 13;
trešdien, 31. maijā,
no plkst.17 līdz 20;
ceturtdien, 1. jūnijā,
no plkst.9 līdz 12;
piektdien, 2. jūnijā,
no plkst.10 līdz 16;
sestdien, 3. jūnijā,
no plkst.7 līdz 12.

ZIŅAS

Jau kopš 2012. gada Jelgavas
novada pašvaldība aizsākusi tehnisko palīglīdzekļu iegādi ar mērķi
atslogot ikdienu personām, kam
negadījuma vai veselības sarežģījumu gadījumā nepieciešams uz
īsāku vai ilgāku laiku izmantot
jebkādas palīgierīces. Atsaucoties
uz pieprasījumu un novērojot iekārtu nolietojumu katru gadu, ik
pēc laika pašvaldība iepērk arvien
jaunas ierīces – pērn noslēgti vairāk
nekā 40 līgumu par dažādu iekārtu
izmantojumu. Šogad iepirkums paredz jaunu medicīnisko palīgierīču
iegādi. Plānots iegādāties, piemē-

ram, elkoņbalsta kruķus, staigāšanas rāmjus, ratiņkrēslus, rollatorus,
tualetes krēslus, vannas sēdekļus,
pretizgulējumu matračus, mobilo
slimnieka pacēlāju ar slingiem.
SIA «UniKon» iekārtas piegādās mēneša laikā.
Jelgavas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone skaidro, ka
tiesīgas saņemt tehniskos palīglīdzekļus ir personas, kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Jelgavas novadā,
ar ilgstošiem vai nepārejošiem
organisma funkciju traucējumiem
vai anatomiskiem defektiem, kā
arī akūtu traumu gadījumā, kad
atveseļošanās periodā nepieciešamas dažādas atbalsta sistēmas.
Tādos gadījumos Jelgavas novada
iedzīvotājiem ar ārsta izziņu un
iesniegumu nepieciešams vērsties
Jelgavas novada pašvaldības Sociālajā dienestā, kur rindas kārtībā
bez maksas iespējams saņemt nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli.
JNZ

Autobusos anketēs
pasažierus
SIA «Migar» apkalpotajos autobusos līdz 29.
maijam notiks pasažieru
anketēšana, lai noskaidrotu viņu viedokli par
sabiedriskā transporta
piedāvāto pakalpojumu
veidiem un servisu.
«Katru gadu pasažieru pārvietošanās un sabiedriskā transporta
izmantošanas paradumi mainās,
līdz ar to arī uzņēmums nepārtraukti domā par inovatīviem risinājumiem, lai veicinātu sabiedriskā
transporta popularitāti un biežāku
tā izmantošanu. Tāpēc mums ir
svarīgs pasažieru viedoklis un vērtējums par jauniem pakalpojumu
veidiem, lai saprastu, vai ideja ir
dzīvotspējīga un būs pieprasīta
pasažieru vidū,» ieceri pamato uzņēmuma SIA «B-Bus» sabiedrisko
attiecību speciāliste Maija Lazdiņa.
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Izstāde – labs
mārketinga pasākums

Iepirks jaunus
tehniskos
palīglīdzekļus
Noslēdzoties iepirkumam
par tehnisko palīglīdzekļu piegādi un izvērtējot
piecu pretendentu piedāvājumu, SIA «UniKon»
par 6785,50 eiro bez
PVN Jelgavas novada
pašvaldībai piegādās 67
dažādas medicīniskas
palīgierīces novada iedzīvotāju vajadzībām.

2017. gada maijs

Jāatgādina, ka SIA «B -Bus» šī
gada sākumā iegādājās uzņēmumu
«Migar».
«Migar» autobusu maršrutos
pasažieru anketēšana norisinās
pirmo gadu. Pasažieri anketas var
jautāt autobusa vadītājam, kuram
var atstāt arī aizpildīto anketu.
Aptaujā pasažieri lūgti paust savu
viedokli un izteikt priekšlikumus,
kādi uzlabojumi vai jauninājumi
nepieciešami, lai uzņēmuma sabiedriskais transports būtu pieprasīts,
ērts un pieejams ikvienam novada
iedzīvotājam.
Jāpiebilst, ka pasažieriem pie
ejams arī vienots informatīvais
tālrunis 67113322, kas strādā 24
stundas diennaktī septiņas dienas
nedēļā un pa kuru operatori uzklausīs gan pasažieru priekšlikumus un
ierosinājumus, gan arī pretenzijas.
JNZ

Jelgavas novada pašvaldība
izsola nekustamo īpašumu
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 14. jūnijā pulksten 10
Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
«Ābeļdārzs» Svētes pagastā, kadastra Nr.5482 006 0038, kas sastāv
no neapbūvētas zemes vienības 1,6 ha platībā. Izsoles sākumcena
– 4640 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 464 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar
izsoles noteikumiem var iepazīties Svētes pagasta pārvaldē, interneta
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā
Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Svētes
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 7. jūnija pulksten 17.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 15. jūnijā pulksten 10
Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamajam
īpašumam «Vēdzeles» Vircavas pagastā, ar kadastra Nr.5492 001
0477, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās
zemes vienības 3,36 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 001
0284. Izsoles nosacītā sākumcena – 14 240 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10
procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles
dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vircavas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv
vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā
līdz 2017. gada 8. jūnija pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt,
iepriekš sazinoties pa tālruni 26261569.

FOTO: «Dalība Zemgales Uzņēmēju dienās ir veids, kā mēs,
pašvaldība, varam atbalstīt savus uzņēmējus. Īpaši svarīgi tas
ir mazajiem ražotājiem, kuri
individuāli šo iespēju pietiekami
neizmanto, varbūt samērā lielo
izmaksu dēļ. Uzņēmēji caur savu
produkciju popularizē arī Jelgavas novadu – vietu, kur tā top un
tiek piedāvāta,» dalību izstādē
«Zemgales Uzņēmēju dienas»,
kas aprīļa izskaņā notika Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā
centrā, rezumē Jelgavas novada
pašvaldības Attīstības nodaļas
vadītāja Līga Lonerte. Šis bija otrais gads, kad pašvaldība izstādē
piedalījās ar vienotu stendu, kurā
bija pārstāvēti arī dažādi novada
uzņēmumi – gan lieli, gan mazi,
gan zināmi, gan mazāk zināmi.
Ja izstāde notiks arī nākamgad,
pašvaldība tajā plāno piedalīties.
«Pašvaldība jau vairākus gadus
rīko jauno vietējo uzņēmumu
konkursu, un tā laureātiem būs
iespēja piedalīties pašvaldības
stendā. Tāpat vienmēr stendā ir
arī jau zināmi uzņēmumi, kas ir
stabilas, mūsu novadu raksturojošas vērtības. Savukārt uzņēmējiem izstāde ir laba iespēja
popularizēt sevi, uzzināt aktuālo
informāciju un dibināt jaunus
kontaktus,» norāda L.Lonerte.

Godināti novada uzņēmēji
Noslēdzies Jelgavas novada pašvaldības konkurss
«Jelgavas novada Uzņēmēju
gada balva». Šogad saņemti
vairāk nekā 30 ierosinājumi,
un laureāti sveikti 19. maijā
pieņemšanā pie novada
domes priekšsēdētāja.
Laureāti apbalvoti desmit nominācijās: «Gada lauksaimnieks» – SIA «AJbriko» Sesavas pagastā, kas nodarbojas
ar kaņepju audzēšanu un pārstrādi;
«Gada ražotājs» – SIA «ABsystems»
Kalnciema pagastā, kas ražo alumīnija konstrukcijas; «Videi draudzīgs
uzņēmums» – zemnieku saimniecība
«Viesu līči» Jaunsvirlaukas pagastā,

kam ir viesu māja un kafejnīca; «Gada
debija» – SIA «LV Destilāti» Valgundes
pagastā, kas no Latvijā iepirktām ogām
un augļiem ražo brandavīnu; «Gada
mājražotājs vai amatnieks» – Laila Šutine no Elejas pagasta, kura nodarbojas
ar dekupāžu; «Gada draudzīgākais
darba devējs» – viesmīlības uzņēmums
«Aitiņlauvas Divi» Valgundes pagastā;
«Gada atraktīvākais uzņēmējs» – ģimenes uzņēmums «Vlair» Sesavas pagastā,
kam ir neliels pārtikas veikaliņš; «Gada
pakalpojumu sniedzējs» – ģimenes ārsta
Aiņa Dzalba privātprakse Jaunsvirlaukas pagastā; «Sadarbības partneris» –
biedrība «Radošuma meka» Zaļenieku
pagastā, kas saimnieko Abgunstes
muižā; «Gada ģimenes uzņēmums»

– SIA «Miesai un garam» Vircavas pagastā, kas sniedz pirtnieka un masāžas
pakalpojumus.
Konkursanti saņēma arī pateicības
un speciālbalvas. Finanšu institūcija
«Altum» izcēla ziedu audzētāju Tatjanu
Koroļovu Lielplatones pagastā, SIA
«Ķirpji» Līvbērzes pagastā, kas piedāvā
bērnu jāšanas apmācības un organizē
nometnes, un Lielplatones pagasta
zemnieku saimniecību «Trubenieki»,
kas audzē šitaki sēnes. Savukārt Jelgavas Biznesa inkubators novērtēja pupu
kraukšķu ražotāju SIA «Zekants» un
mājražotāju Inesi Saulāju, kas ražo kečupu, Jaunsvirlaukas pagastā.
JNZ

Izcili sasniegumi Beļģijā
Ar izciliem sasniegumiem
no 65. starptautiskā Eiropas
jauniešu mūzikas konkursa
Beļģijā «Neerpelt» maija
sākumā atgriezies Jelgavas
novada un pilsētas jauniešu bigbends Raita Ašmaņa
vadībā. Konkurss norisinājās septiņās dažādās kategorijās. Jauniešu bigbends
startēja džeza ansambļu
un bigbendu kategorijā,
piedaloties ar abiem sastāviem – gan lielo, gan mazo
kombo. Abi sastāvi izpelnījās augstāko žūrijas novērtējumu: mazais sastāvs ieguva
1. vietas Augstāko pakāpi,
savukārt lielais sastāvs izcīnīja augstāko punktu skaitu
starp visiem festivāla dalībniekiem, iegūstot tiesības
uzstāties festivāla laureātu
koncertā.
Eiropas jauniešu mūzikas festivāls
«Neerpelt» tiek organizēts jau no 1952.
gada. Tas ir festivāls, kas mūziķu pasaulē
labi zināms un izslavēts ar savu profesionalitāti. Tajā ik gadu tiek pārstāvētas
dažādas valstis, pulcējot jaunos mūziķus
pat no Ķīnas, Kolumbijas, Honkongas.
Festivāls tradicionāli piesaista arī mūziķu
pasaulē zināmus ekspertus, kas piedalās
ne vien žūrijā, bet arī muzicē kopā ar

dalībniekiem un piedalās noslēguma
koncertos. Lai startētu šajā festivālā,
dalībniekiem sākotnēji jāiesūta savs
pieteikums, kuru izvērtē profesionāla
žūrija, un tikai pēc tam dalībnieki tiek
vai netiek uzaicināti piedalīties.
«Konkursam pieteicāmies jau vairākus mēnešus iepriekš cerībā, ka tiksim
apstiprināti. Jāteic, ka es kā diriģents
vienmēr tiecos uz izcilību, proti, jau
kopš brīža, kad izveidojām jauniešu
bigbendu – pirms sešiem gadiem –,
mērķis bija radīt stabilu un uz labiem
rezultātiem vērstu bigbendu. Ar šādu
vīziju strādājam arī ikdienā un intensīvā
darbā esam sasnieguši labu līmeni. Lai
gan šajā festivālā piedalāmies pirmo
reizi, nu redzam arī darba augļus,» stāsta
bigbenda vadītājs Raitis Ašmanis.
Jelgavas novada un pilsētas jauniešu

bigbends festivālā uzstājās ar diviem
sastāviem, un gan lielais sastāvs, kurā
muzicē 26 jaunieši, gan kombo, kurā ir
11 mūziķi, sasniedza izcilus rezultātus.
«Žūrijai nereti patīk, ja dalībnieki
repertuārā iekļauj savu valstu mūziķu
skaņdarbus. Uzskatu, ka mūsu augstais
novērtējums lielā mērā ir, pateicoties
repertuāram. Izvēlējāmies atskaņot
galvenokārt Latvijas džeza meistara
Gunāra Rozenberga skaņdarbus,
un liels gods mums bija uzstāties
festivāla noslēguma koncertā, kurā
uzstājās tikai pirmo vietu ieguvēji,»
bilst R.Ašmanis.
Šogad festivālā piedalījās 76 kolektīvi
jeb 3000 dalībnieki no 21 valsts, kurus
vērtēja 32 kompetenti žūrijas locekļi.
JNZ
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NOTIKUMI

Aicina uz ceļojumu kultūrā
Kā ierasts, vasaras ieskaņā uz koncertu aicina
Jelgavas novada netradicionālo deju kolektīvi.
Tuvāk iepazīt līnijdejas,
romu, austrumu, indiešu
un flamenko dejas varēs
4. jūnijā pulksten 13 koncertā «Citu tautu kultūras
daudzveidība» Valgundes
izglītības, kultūras un
sporta centrā «Avoti».
Jelgavas novada pašvaldības
Kultūras nodaļas kultūras darba
organizatore Nelda Ķikute stāsta,
ka par šī gada koncerta vadmotīvu
izvēlēts ceļojums. Proti, koncerts
būs kā ceļojums citu tautu kultūrā,
un skatītāji to varēs iepazīt caur
deju un šoreiz arī caur dziesmu.
Koncerta laikā būs iespēja dzirdēt

arī Kalnciema pagasta krievu jauktā kora sniegumu. «Jelgavas novads
ir bagāts ar netradicionālo deju
kolektīviem, un ar to ļoti lepojamies. Aicinām novada iedzīvotājus
4. jūnijā atbraukt uz Valgundi un
novērtēt, kā kolektīvi šajā sezonā
pastrādājuši,» tā N.Ķikute.
Katrs netradicionālo deju kolektīvs – līnijdeju, senioru, austrumu,
romu deju – uzstāsies ar diviem
priekšnesumiem. Jāpiebilst, ka
līnijdejotāji un senioru deju kolektīvi sagatavojuši kolektīvos
priekšnesumus. Taču, lai šī muzikālā ceļojuma laikā ļautu iepazīt
vairākas kultūras, šogad uzaicināti
arī ciemiņi – pasākumā uzstāsies
eksotiskais deju centrs «Allegria»
no Rīgas ar flamenko un indiešu
deju dejotājām. Ieeja koncertā –
bez maksas.

Pasākumi
Glūdā		

 26. un 29. maijā pulksten 14 – radošā nodarbība «Sadzīves priekšmetu
dekupēšana» (aktivitāšu centrā «Zemgale»).
 31. maijā pulksten 16 – pavasara stādu tirdziņš «Kas paliek tev pāri, –
dāvāsim un mainīsimies!» (saieta namā).
 No 1. jūnija – izstāde «Mana mandala» (saieta namā).
 No 1. jūnija aicinām veidot izstādi par rotaļlietām, kas bija tavā bērnībā
pirms 10, 15, 20, 25 vai pat 50 gadiem. Lūgums rotaļlietas nodot saieta
namā. Informācija pa tālruni 27873309 (Vija).
 7. jūnijā pulksten 16 – lekcija «Par veselīgu dzīvesveidu». Iespēja pieteikties
Folla diagonostikai. Lektore – D.Fabriciusa (saieta namā).

Jaunsvirlaukā

 29. maijā pulksten 11 – tematiskā pēcpusdiena «Vecai mantai jaunu
dzīvi!». Pieredzes apmaiņas brauciens uz dienas centru «Zemgale» Glūdā.
Lūgums pieteikties pa tālruni 26955286 (Jeļena).
 31. maijā pulksten 9.30 – izglītojošā ekskursija «Iepazīsim Jelgavas
novadu». Sīkākā informācija pa tālruni 26955286 (Jeļena).
 Līdz 31. maijam – Raimonda Valtera karikatūru izstāde (IKSC «Līdumi»).

Kalnciemā

 27. maijā no pulksten 11 līdz 16 – Sporta svētki. Pulksten 11 – netradicionālās, individuālās daudzcīņas; no pulksten 14 līdz 15 – jautrais skrējiens;
no pulksten 15 līdz 16 – superjautrā virves vilkšana. Apbalvošana – svētku
koncerta laikā (laukumā pie Lielupes pretī Kalnciema pagasta vidusskolai).
Pulksten 18 – Kalnciema 2. Pagasta svētki «Divi – tas jau ir pāris». Piedalās
NBS koris, Jelgavas jaunsargu vienība, Kalnciema pagasta vidusskolas un
pirmsskolas mācību iestādes mākslinieciskie kolektīvi, Kalnciema kultūras
nama pašdarbības kolektīvi, stepa deju kompānija «Tap Top». Programmu
vada pagasta jaunie talanti. No pulksten 20.30 līdz 21 – lielā saldā klimpa
no kopējā katla. Reto gardumu sarūpējuši senioru interešu klubi «Sarma» un
«50+» dalībnieki. No pulksten 22 līdz 3 – putu ballīte (laukumā pie pagasta
pārvaldes).		
 Līdz 30. maijam – Jelgavas mākslinieku Tatjanas Iljinas un Jevgēnija
Derjuševa mākslas darbi no cikla «Klusā daba» (Kalnciema bibliotēkā).
 Līdz 15. jūnijam – grāmatu izstādes no Jelgavas pilsētas bibliotēkas
fonda: «Prieks radīt kopā» (grāmatu kopa no 20 grāmatām ar 101 ideju
darbam ar bērniem); «Labas idejas piknikam ar draugiem» (piedāvājumā
21 grāmata par svētkiem brīvā dabā: maltītes pagatavošana uz uguns,
dārza iekārtošana svētkiem, atpūtas organizēšana) (Kalnciema bibliotēkā).

Baznīcu nakts – 2. jūnijā
2. jūnijā Latvijā notiks
Baznīcu nakts, kurā šogad
piedalīsies vairāk nekā 180
dievnamu visā valstī. Tuvāk
iepazīt dievnamus, baudīt
muzikālus priekšnesumus
un runāt par ģimenes nozīmi Baznīcu naktī aicina arī
Kalnciema–Klīves baznīca
un Elejas Starpkonfesionālā
kapela. Pulksten 17.50 baznīcās būs dzirdamas zvanu
skaņas, bet 21 notiks kopīga
Tēvreizes lūgšana.
Kalnciema–Klīves baznīca Baznīcu
naktī piedalās jau otro gadu – šogad 2.
jūnijā interesenti tur gaidīti no pulksten
17 līdz pusnaktij. «Kalnciema–Klīves
baznīca jau vairākus gadus ir kritiskā
stāvoklī, un pēdējos trīs gadus tajā ir
bīstami atrasties, taču, pateicoties neatlaidīgam baznīcas priekšnieka Jura Tolpežņikova darbam un piesaistot dažādus
finanšu līdzekļus, šopavasar ir uzsākti
jumta restaurācijas darbi. Ņemot vērā
šos apstākļus, tāpat kā pērn, Baznīcu
nakts pasākumi pie mums notiks laukā,
tāpēc ceram uz ļoti labu laiku,» stāsta
Kalnciema–Klīves baznīcas Baznīcu
nakts pasākumu koordinatore Iveta
Kokmane. Viņa norāda, ka šajā vakarā
pie baznīcas būs radošā darbnīca, varēs
iedziļināties baznīcas vēsturē un baudīt
vairāku mūziķu uzstāšanos. Piedalīties
Baznīcu nakts pasākumā piekritis dziedātājs Kārlis Kazāks, dziedātāja Laura
Raila un dziedātājs jelgavnieks Miks
Galvanovskis. Dalība pasākumā – par
ziedojumiem, kas tiks novirzīti baznīcas
atjaunošanai. «Ticībā un cerībā, ka 2018.
gadā Baznīcu nakts pasākumi jau varēs
notikt zem jumta! Tikai mēs paši ar savu

FOTO: 2. jūnijā, kad visā Latvijā tiks atzīmēta Baznīcu nakts, iepazīt dievnamus no cita skatpunkta un baudīt koncertus aicina
arī divi Jelgavas novada dievnami – Kalnciema–Klīves Evaņģēliski
luteriskā baznīca un Elejas Starpkonfesionālā kapela (attēlā).
gribasspēku un darbu varam saglabāt
mūsu valsts vērtības, un ikviens var būt
tās liecinieks,» pārliecināta I.Kokmane,
novada iedzīvotājus aicinot atbraukt un
piedalīties pasākumā.
Pirmo gadu Baznīcu naktī piedalīsies
un apmeklētājus gaidīs Elejas Starpkonfesionālā kapela. «Kāpēc ne? Kaut
kas jauns ir jāpamēģina. Neesam liela
baznīca ar bagātu vēsturi, taču mums ir
ko stāstīt un rādīt, tāpēc 2. jūnijā aicinām
braukt pie mums,» tā kapelas draudzes
mācītājs Ints Jānis Danielsons. Viņš
stāsta, ka dievnams apmeklētājiem būs
atvērts no 17.30 līdz aptuveni 21.30.
«Viss sāksies ar zvanu skaņām, kad tie
vienlaicīgi visos Latvijas dievnamos, kas
piedalās Baznīcu naktī, skanēs pulksten
17.50. Pēc tam būs uzrunas, dievkalpojums, koncerti, bet pulksten 21 – kopīgā
Tēvreizes lūgšana,» stāsta mācītājs, pie-

Regbisti sezonu sāk pārliecinoši
FOTO: Ar vislielāko cīņassparu un vēlmi
uzvarēt Latvijas
Jaunatnes čempionātā startē
Elejas mazākie
regbisti – U-11
vecuma grupas
puiši, kuriem
abos pirmajos
čempionāta
posmos izdevies uzvarēt
pilnīgi visus
pretiniekus.
Foto: no komandas
arhīva

Platonē

 25. maijā pulksten 16 – konkurss pasākums bērniem «Mans sapņu dārzs»
(Platones bibliotēkā).
 27. maijā – aicināts ikviens interesents piedalīties kopējā braucienā uz
Dobeli – Ceriņu galvaspilsētu. Informācija un pieteikšanās – līdz 24. maijam
pa tālruni 26547117 (Rasma).

Sesavā

 Līdz 31. maijam – Sesavas un Elejas pagasta adīšanas pulciņu adījumu
izstāde «Krāsainā dzīpara stāsts» (Sesavas bibliotēkā).
 4. jūnijā pulksten 9.30 – Vasarsvētku dievkalpojums (Sesavas baznīcā).
 11. jūnijā pulksten 9.30 – Trīsvienības svētku dievkalpojums (Sesavas
baznīcā).

Svētē

 27. maijā pulksten 12 – kvīlings (rokdarbi no papīra), 2. nodarbība.
Materiāli tiks nodrošināti. Ieeja – bez maksas. Sīkāka informācija pa tālruni
27632152 (Jānis) («Agapes» centrā).

Valgundē

 IKSC «Avoti» aicina pieteikties jauna bērnu ansambļa «Zvaniņš» dalībniekus vecumā no pieciem līdz 16 gadiem. Pieteikšanās pa tālruni 27562157
(Marita Sondore), 28612076 (Egija Šuneiko). Nodarbību sākums – 11.
septembrī IKSC «Avoti».

Vilcē

 Līdz 1. jūnijam – izstāde «Mūsu Vilce bērnu darbos» (Vilces bibliotēkā).
 3. jūnijā no pulksten 12 līdz 15 – radošā darbnīca «Pretī vasarai». Konfekšu pušķu un kreppapīra ziedu darināšana. Darbnīcu vadīs Ilze Burenkova.
Aicināti visi interesenti – materiāli tiks nodrošināti. Ieeja – bez maksas (Ķīves
bibliotēkā).

Zaļeniekos

 31. maijā pulksten 11 – Zaļenieku KAV pamatskolas pasākums «Skolas
lepnums» (Zaļenieku k/n).
 31. maijā pulksten 17 – Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas
Zaļenieku mācību punkta audzēkņu izlaidums (Zaļenieku k/n).
 Līdz 31. maijam – izstāde «Kārlim Butānam – 115» (Ūziņu bibliotēkā).
 2. jūnijā pulksten 13 – Zaļenieku KAV pirmsskolas grupas izlaidums
(Zaļenieku k/n).
«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: 23.05.2017.

bilstot, ka par muzikālo baudījumu gādās
kamerkora «Amadeus» dalībnieki,
aktieris Aldis Siliņš un vairāki citi mūziķi.
«Ņemot vērā to, ka šogad Baznīcu nakts
vienojošā tēma ir ģimene, uzrunās un
dievkalpojumā esam iecerējuši runāt
par ģimenes vērtībām, kas šobrīd ir ļoti
aktuāls temats,» tā mācītājs.
Baznīcu nakts ir aicinājums uz tikšanos ar baznīcu kultūras un mākslas
mantojumu, garīgo mūziku koncertos,
katram, kurš vēlas, – arī ar meditatīvu
klusumu sveču gaismā un lūgšanu. Latvijas baznīcas glabā ļoti skaistas un īpašas
vērtības – gan arhitektūru un mākslu, gan
arī baznīcu un cilvēku stāstus par vēsturi
un šodienu. Baznīcu nakts Latvijā notiek
no 2014. gada. Plašāk par Baznīcu nakti
un citiem dievnamiem, kas tajā piedalīsies, var uzzināt Baznīcu nakts oficiālajā
mājaslapā www.baznicunakts.lv.

Komandu sastāvs
Ar Latvijas Jaunatnes
čempionātu jaunā sezona
sākusies Elejas regbistiem.
Aizvadīti divi no sešiem
čempionāta posmiem, un
elejnieki šobrīd atrodas
turnīra tabulas augšgalā.
Otrajā posmā mūsu jaunieši visās vecuma grupās
nospēlēja pārliecinoši – bez
neviena zaudējuma. Nākamais posms – 3. jūnijā,
kam Jaunatnes čempionātā
sekos pauze līdz rudenim.
Pirmais posms aizvadīts Jelgavā,
RAF stadionā, kurā regbija klubu
«Eleja» pārstāvēja komandas visās
vecuma grupās. U-15 vecuma grupa
sezonu sāka ar divām spēlēm. «Pirmajā
spēlē pret «Ežiem» mūsējiem nācās
piekāpties rīdziniekiem ar rezultātu
10:15, lielākoties savas neuzmanības un
pieredzējušu spēlētāju pašpārliecinātības dēļ,» stāsta trenere Sandra Avota,
piebilstot, ka pērn «Ežu» komanda
tika pārspēta ar lielu punktu pārsvaru.
«Šogad mūsu puiši pretinieku nenovērtēja, līdz ar to jāsamierinās ar viena
piezemējuma zaudējumu,» tā trenere.
Otrajā cīņā pret komandu «Miesnieki/

Baldone» mūsu puiši uzvarēja ar pārliecinošu rezultātu. Otrajā čempionāta
posmā Rīgā U-15 puiši ar rezultātu
65:10 uzvarēja «Jūrmalu» un ar 115:0
– apvienoto «Mītava/Ovāls» komandu.
Trenere norāda, ka visinteresantākās spēles pirmajā posmā izvērtās
U-13 vecuma grupā. Tur cīņas notika
pret regbija klubu komandām «Eži»,
«Livonia», «Miesnieki», «Mītava» un
«Ovāls». Visas, izņemot «Mītavas»
komandu, priekšsacīkstēs uzvarētas.
«Spēlētāji pašaizliedzīgi cīnījās un rādīja visu, ko apguvuši treniņos ziemas
periodā. Tomēr finālā ļoti līdzvērtīgā
cīņā ar vienu piezemējumu uzvarēja
Jelgavas regbisti. Līdz ar to turnīra
tabulā Elejas U-13 regbistiem 2. vieta,»
stāsta S.Avota, piebilstot, ka otrajā
posmā mūsu U-13 puišiem gan uzvara
pilnīgi visās spēlēs.
«Ļoti liels prieks par mazajiem
elejniekiem – U-11 regbistiem, kas
augumā bija vismazākie, bet ar vislielāko cīņassparu un vēlmi uzvarēt – viņi
demonstrēja īstu komandas spēli, kuru
varētu pamācīties arī lielās komandas.
Rezultatīvākais spēlētājs komandā –
Toms Haritončuks (17 piezemējumi),
vislabākais aizsargs – Raivis Pobjaržins,
gudrākais, bīstamākais komandas

U-15: Dāvis Horitončuks, Emīls Pipars,
Kevins Ribikausks, Mareks Lazdāns, Kirils
Ņikifarovs, Artūrs Škutāns, Andis Ruskis,
Alvis Gražinskis, Dāvids Čičigovs, Ernests
Avdēvičs, Gints Mālkalns, Gvido Šulcs,
Sandijs Grandbergs.
U-13: Sanijs Niks Volants, Niks
Bendrups, Edijs Zukulis, Mārtiņš Vārslavs, Raitis Ņikitins, Nils Elans Logins,
Edvīns Pobjaržins, Roberts Bartkevičs,
Aivis Gustiņš, Emmanuils Stefanovičs,
Rolands Lucēvičs.
U-11: Rūdolfs Šutins, Raivis Pobjaržins,
Toms Haritončuks, Deivids Deržinskis,
Daniels Upmalis, Mikus Drošprātis,
Dagnis Drošprātis, Aleksejs Sergejevs.

kapteinis – Rūdolfs Šutins. Jāpiebilst,
ka finālā par 1. vietu pret «Livonias»
komandu mūsu puiši uzvarēja ar 30:0!
Pēc pirmā posma mazie elejnieki –
Latvijas Jaunatnes čempionāta pirmajā
ailītē,» lepna ir S.Avota.
1. vietu mūsu mazie regbisti saglabājuši arī pēc otrā posma. «14. maijs mūsu
puišiem bija ļoti laba diena – nezaudējām pilnīgi nevienu spēli,» tā trenere.
Viņa norāda, ka 3. Jaunatnes čempionāta posms notiks Piebalgā 3. jūnijā
un tad līdz rudenim šajā čempionātā
būs pauze. «Jaunatnes čempionātā ir
seši posmi – trīs tiek izspēlēti pavasarī,
trīs – rudenī,» paskaidro trenere.

