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FOTO: Vilcē simtgades ozola stādīšanā piedalījās arī novadnieks
kontrtenors Sergejs Jēgers.

Ar simtgades
ozoliem
apskauj
Latviju

Lielajā talkā piedalās
vairāk nekā 1000 talcinieku

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
dienā, 4. maijā, Jelgavas
novada pašvaldība kopā
ar vēl 44 Latvijas pašvaldībām iesaistījās Latvijas
valsts simtgades atklāšanas akcijā «Apskauj Latviju». Tās laikā ar ozoliem
iezīmēta Latvijas robeža.
Kā skaidro akcijas organizatori,
robežpilsētās, pagastos un pierobežas teritorijās iestādītie ozoli ar
pievienotām norādēm «Latvijas
simtgades ozols» ir simboliska valsts
garīguma sardze, svinot valsts brīvību un sagaidot Latvijas simtgadi.
Ozolu stādīšanu vienlaicīgi uzsāka
no četriem galējiem Latvijas punktiem, kuros par piemiņu valsts 80.
jubilejai, ko svinējām 1998. gadā,
tēlnieks Vilis Titāns izveidoja skulpturālu grupu «Latvija saules zīmē».
Jelgavas novadā ir trīs pagasti,
kuri veido Latvijas robežu, tādēļ
arī mūsu pašvaldībai tika piešķirti
trīs simtgades ozoli. Tie ar īpašo
norādi «Latvijas simtgades ozols»
pa vienam iestādīti Elejas muižas
parkā, Sesavas parkā un Vilces
muižas parkā.
Latvijas valsts simtgades atklāšanas akciju «Apskauj Latviju»
organizēja Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Kultūras ministrijas
Latvijas valsts simtgades biroju,
Latvijas mazpulkiem, jaunsargiem,
skautiem, gaidām un Latvijas pašvaldībām. Latvijas valsts simtgades
svinības ir iespēja godam un cienīgi,
lepni un priecīgi svinēt valsts simto
dzimšanas dienu, izstāstīt Latvijas
stāstu un veidot nākotnes Latviju,
atgādina organizatori.
Jāpiebilst, ka V.Titāna radītās
skulptūras, kas mūsu valsts 80.
jubilejā uzstādītas četros galējos
Latvijas punktos, atrodas Meikšānu
ciemā Zilupes–Šķaunes ceļa malā
(«Austras koks»), iezīmējot tālāko
austrumu punktu; Daugavpils novada Demenes pagastā («Saules
puķe»), iezīmējot dienvidu punktu;
Nīcas novada Bernātos («Zaļais
stars»), kur ir Latvijas galējais rietumu punkts, kā arī Rūjienas novada
Ipiķu pagastā («Baltās naktis»), kur
atrodas Latvijas tālākais ziemeļu
punkts.

22. aprīlī visā Latvijā aizvadīta Lielā talka, un Jelgavas
novadā apkārtnes sakopšanas darbos iesaistījās vairāk
nekā 1000 talcinieku, kopā
savācot ap 2000 maisu ar
atkritumiem. Šajā dienā norisinājās arī teritoriju labiekārtošanas darbi, kā arī tika
stādīti koki.
Katru gadu liela daļa enerģijas un
resursu tiek patērēti, lai savāktu citu
izmestos atkritumus, taču situācija ar
katru gadu uzlabojas, tāpēc talkā laiku
var atvēlēt ne vien atkritumu savākšanai,

• 31. maijā pulksten 12 – Jelgavas novada domes zālē (Glūdas,
Līvbērzes, Svētes, Valgundes, Jaun
svirlaukas, Zaļenieku un Kalnciema
pagasta jaundzimušie).
• 1. jūnijā pulksten 15 – Vircavas
tautas namā (Elejas, Lielplatones,
Platones, Sesavas, Vilces, Vircavas
pagasta jaundzimušie).

dzīvotājus. Tā Glūdas pagastā teritorijas
sakopšanas un labiekārtošanas darbos
šogad iesaistījās ap 200 talcinieku, Nākotnē turpinājās darbs pie Nākotnes
Saules kalna izveides, kas tiek veidots
par godu Latvijas 100. jubilejai. Arī
Jaunsvirlaukas pagasta iedzīvotāji aktīvi
iesaistījās apkārtnes sakopšanā, veidojot
puķudobes un likvidējot nelegāli izveidotās izgāztuves. Ziedkalnes ciema
iedzīvotāji uzkopa ceļmalas posmā Eleja–Tērvete un Ūziņi–Augstkalne, kas ir
īpaši iecienīti atkritumu izmešanas punkti autovadītājiem un līdzbraucējiem.
Lielplatones pagasta Sidrabes ciemā pie
tautas nama vietējie iedzīvotāji saviem

spēkiem izveidoja ugunskura vietu un
šūpoles, Kalnciemā nokrāsoti rotaļu
laukuma elementi, arī citos pagastos
sakārtotas daudzdzīvokļu māju teritorijas un rotaļu laukumi. Sakopjot ceļa
posma Bites–Vilpleķi apkārtni Svētes
pagastā, jaunieši pat uzgāja kara laika
lādiņu, un, rūpējoties par drošību, tika
izsaukti sapieri.
Lielās talkas laikā visā novadā kopumā ar savāktajiem atkritumiem piepildīti vairāk nekā 2000 maisu, un tie bez
maksas nogādāti atkritumu poligonā
«Brakšķi».
JNZ

Daudzbērnu ģimenes varēs saņemt pabalstu bērnu izglītībai

Par katru ģimenē augošo
skolas vecuma bērnu Jelgavas novadā deklarētā
daudzbērnu ģimene reizi
gadā varēs saņemt pabalstu 50 eiro – lai mērķtiecīgi
aizsāktu atbalsta politiku
ģimenēm Jelgavas novadā,
šādu lēmumu domes deputāti pieņēma aprīļa domes
sēdē. Pieteikties jaunajam
JNZ pabalstam daudzbērnu ģimenes varēs no 1. jūlija.

Jelgavas novada
pašvaldība sveiks
novadā dzimušos
bērniņus, kuri pasaulē
nākuši šajā gadā

bet arī teritoriju labiekārtošanai un
apzaļumošanai, vērtē pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļā. Piemēram,
šogad Lielās talkas laikā pie Lielplatones
muižas izveidotas puķudobes ar īpaši
izraudzītiem augiem, kas atbilst senlaicīgajam muižas tēlam, vairākos pagastos
sakoptas parku teritorijas, savāktas
pērnā gada lapas, izzāģēti liekie zari un
krūmi, atjaunoti koku stādījumi. Tāpat,
rūpējoties par to, lai Latvija būtu zaļa
arī turpmāk, Zaļenieku pagasta Ūziņu
parkā iestādīti vairāk nekā 2600 bērzu.
Lielās talkas aktivitātes norisinājās
visos trīspadsmit Jelgavas novada pagastos, kopīgā talkā vienojot vietējos ie-

«Labklājības pārvaldes ierosinātais
un domes pieņemtais lēmums attiecas
uz aptuveni 750 bērniem, kas aug
daudzbērnu ģimenēs Jelgavas novadā.
Visiem novadā dzīvojošajiem skolēniem pašvaldība jau kompensē gan
transporta izmaksas, gan pašvaldības
iestāžu piedāvātās ārpusskolas aktivitātes un pulciņus, taču atsevišķa atbalsta
instrumenta tieši daudzbērnu ģimeņu
bērniem līdz šim pašvaldībā īsti nebija.
Deputātu pieņemtais lēmums paredz,
ka daudzām ģimenēm gatavošanās laiks

skolai varētu kļūt patīkamāks, jo par saņemto naudu būtu iespējams iegādāties
kvalitatīvu skolas somu, sporta tērpu,
apģērbu, kancelejas piederumus vai citas
skolasgaitu uzsākšanai nepieciešamās
lietas,» skaidro Jelgavas novada domes
priekšsēdētājs Ziedonis Caune.
Pabalstu reizi gadā varēs saņemt
daudzbērnu ģimenes, kuru aprūpē ir
vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē
ievietoti un/vai aizbildnībā esoši bērni.
Par katru bērnu, kas apmeklē vispārizglītojošās, profesionālās vai profesionālās ievirzes skolās klātienes apmācību
programmu, pabalsts pienāksies 50 eiro.
Pabalstu piešķirs ģimenei, kurā vismaz
viena vecāka un vismaz trīs ģimenes apgādībā esošo bērnu deklarētā dzīvesvieta
ir reģistrēta vienā adresē Jelgavas novada
administratīvajā teritorijā.
«Jāatzīst, ka šobrīd pašvaldībai nav
precīzu datu par daudzbērnu ģimeņu
skaitu novadā. Esam ieguvuši provizorisku skaitu, ņemot vērā Izglītības
pārvaldes sniegto informāciju. Tā liecina,
ka 2016./2017. mācību gadā novadā
skolasgaitas uzsākuši aptuveni 750 bērni

no daudzbērnu ģimenēm. Patlaban šim
mērķim no pašvaldības budžeta ieplānoti
37 500 eiro,» stāsta Labklājības pārvaldes
vadītāja Ilze Brakmane.
Pabalstam ģimenes varēs pieteikties
no 1. jūlija līdz 10. novembrim, aizpildot
iesniegumu pašvaldības Sociālajā dienestā. Atbilstību pabalsta piešķiršanas
kritērijiem Sociālais dienests izskatīs mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas,
savukārt pabalsta izmaksa notiks desmit
dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas
pārskaitījuma veidā uz pabalsta pieprasītāja norādīto kredītiestādes kontu.
Jāatgādina, ka ģimenei ar bērniem
Jelgavas novada pašvaldība sniedz
vairākus sociālā atbalsta veidus un pabalstus, sākot jau ar vienreizēju bērna
piedzimšanas pabalstu 80 eiro apmērā.
Ja vienās dzemdībās dzimuši divi bērni,
tad pašvaldības piešķirtā summa ir 712
eiro, bet, ja ģimenē piedzimuši trīnīši
vai vairāk bērniņu, pabalsts ir 1423 eiro.
Sociāli neaizsargātākajām iedzīvotāju
grupām, trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm pašvaldība nodrošina iespēju
saņemt skolēnu piederumu komplek-

tus mācībām. Vairāku gadu garumā
pašvaldība īsteno arī atbalstu skolēnu
transporta izdevumiem. Kārtība nosaka, ka visiem 1. – 12. klašu skolēniem
pašvaldība 100 procentu apmērā kompensē braukšanas izdevumus uz novada
izglītības iestādēm un atpakaļ. Novadā
ir pieejamas arī dažādas pašvaldības
apmaksātas ārpusstundu nodarbības,
piemēram, dejošana, dziedāšana ansambļos, koros un citas nodarbības.
Piecgadīgajiem un sešgadīgajiem
audzēkņiem ir nodrošināta pašvaldības
apmaksāta ēdināšana visās novada
izglītības iestādēs. Tāpat pašvaldība
apmaksā ēdināšanu līdz pat 9. klasei
trūcīgo ģimeņu bērniem, audžuģimenēs
un aizbildnībā augošiem skolēniem.
Līdz šim vienīgais atbalsts, kas specifiski
attiecās uz daudzbērnu ģimenēm novadā, bija nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojums 50 procentu apmērā un
līdzfinansējuma atlaides bērna apmeklējumam nodarbībām Jelgavas novada
Mūzikas un mākslas skolā.
JNZ
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Pašu sportistu izvēle ir būt
piederīgiem Jelgavas novadam
«Ir gandarījums, ka
mūsu sportisti izaugot
nezaudē saikni ar savu
novadu, neaizmirst, no
kurienes nākuši. Tas
ir lokālpatriotisms –
acīmredzot, ja no bērnu dienām krekliņu ar
novada buru uzvelk,
savu novadu atceras arī
pieaudzis,» saka Jelgavas novada Sporta centra direktors Vladislavs
Beitāns, skaidrojot, ka
tas attiecas ne tikai uz
profesionālajiem sportistiem, bet uz ikvienu
novada iedzīvotāju, kas,
iesaistoties sportiskās
aktivitātēs, gatavs pārstāvēt kā sava pagasta,
tā sava novada godu.
V.Beitāns vērtē, ka pēdējo gadu
laikā Jelgavas novadā izdevies radīt vietējiem iedzīvotājiem pievilcīgu sportisko bāzi, un to apliecina
arī statistika, proti, 89 procenti
Jelgavas novada iedzīvotāju aptaujā atzinuši, ka viņus apmierina
sporta dzīve Jelgavas novadā,
tostarp gan sporta pasākumi, gan
infrastruktūra.
Pēdējos gados pašvaldība mērķ
tiecīgi strādājusi, lai novada
teritorijā nodrošinātu vienmērīgu FOTO: «Līdz tradicionālajiem novada Sporta svētkiem, kas šogad notiks Valgundē, ceram tur izbūvēt klinšu sienu, ko varēs
izaugsmi visās jomās un attīstība izmantot arī sportisti un jaunsargi saviem treniņiem,» stāsta Jelgavas novada Sporta centra direktors Vladislavs Beitāns.
notiktu pēc vienotiem principiem
un kritērijiem. Kā šo procesu izjūt laukumu izmantošanu nav jāmaksā
Kādas tad šobrīd ir iedzīvotāju sionālā līmenī – kādi sporta veidi kabineta aprīkošana. Kā vēl no
sporta joma?
vads atbalsta savējos?
– vienojies ar sporta organizatoru vēlmes attiecībā uz sportiskajām Jelgavas novadā šobrīd ir topā?
Pirmām kārtām jau būtiski ir tas, par laiku un aizvadi treniņus! aktivitātēm?
Jā, ceram, ka jau pavisam drīz
Nemainīgi jau daudzu gadu
ka šobrīd mēs vispār varam runāt Simboliska samaksa šobrīd tiek
Jāatzīst, ka pēdējos trīs četros garumā tas ir volejbols, vieglat- kabinets arī sāks pilnvērtīgi strāpar sportu kā atsevišķu un nozī- iekasēta vien par trenažieru zāļu gados pieprasījums pēc sporta lētika, orientēšanās sports, arī dāt – nepieciešamā aparatūra
mīgu jomu mūsu novadā. Ik gadu izmantošanu, taču tajā pašā laikā, nodarbībām pagastos ir diezgan f u t b o l s , b r ī v ā
procedūrām un
«Vēl šogad no lielākiem
plānojot pašvaldības budžetu, arī domājot par trenažieru pieeja- ievērojami audzis, turklāt parā- cīņa, taču nu ar
inventārs jau iešajā ziņā tiek ņemtas vērā katra mību, šobrīd tiek pilnveidotas dās jauna tendence: cilvēki ne i e v ē r o j a m i e m
gādāts – vēl tikai
darbiem plānā ir sakārtot
pagasta ikdienas vajadzības un tās iespējas pagastos izmantot āra tikai vēlas pēc savas saprašanas p a n ā k u m i e m
gaidām kušeti.
sporta infrastruktūru ap
sabalansētas visu trīspadsmit pa- trenažierus.
Arī fizioterapiizmantot sporta infrastruktūru, bet varam lepoties
gastu kontekstā, un tas, ka sporta
jas speciālistu,
Kalnciema vidusskolu.»
jau lūdz nodrošināt arī trenerus, arī regbijā un
dzīves attīstība
kas šajā kabinetā
Lai gan iegul piemēram, florbolā, nūjošanas florbolā. Kā es
visos pagastos
«Reaģējot uz pieprasījumu, d ī j u m i s p o r t a nodarbībām, trenažieru zālē.
saku – vispirms par regbiju radās strādās, esam piesaistījuši – tā ir
tiek īstenota pēc kopumā piecos pagastos jau infrastr uktūrā
Fakts, ka cilvēki kļūst fiziski interese, tad meistarība un nu ir arī mūsu Sporta centra kādreizējā
vienotiem prinir acīmredzami, aktīvāki un ikdienā vēlas piekopt uzvaras. Jelgavas novadam ir trīs audzēkne Anna Markule, kura
drīzumā būs jauni āra tre- novadā kopumā veselīgu dzīvesveidu, neapšaubāmi regbija komandas dažādās vecuma pēc atbilstošas izglītības iegūšanas
cipiem, ir ļoti
svarīgi.
nažieru laukumi – pa trim tā joprojām nav priecē, un, reaģējot uz pieprasīju- grupās, apvienojot bērnus, jaunie- pauda vēlmi šeit atgriezties jau kā
Pēdējo gadu
mu, kopumā piecos pagastos jau šus un pieaugušos galvenokārt no kvalificēta speciāliste. Ar sportu
trenažieriem būs Lielplatonē ideāla…
laikā ir paveikts
Protams, teikt, drīzumā būs jauni āra trenažieru Elejas un apkārtējiem pagastiem. nodarbojoties profesionālā līmeļoti daudz – ar un Bērvircavā, pa pieciem –
ka viss ir ideāli, laukumi – pa trim trenažieriem būs
Līdzīgi ir arī florbolu – mūsu nī, bez traumām neiztikt, tādēļ
zināmiem izņēJaunsvirlaukas un Kalncie- vēl nevaram, taču Lielplatonē un Bērvircavā, pa pie- novadā tas aizsākās Vircavā, bet primāri procedūras, kas pieejamas
mumiem, taču
problēmsituāci- ciem – Jaunsvirlaukas un Kalncie- nu gājis plašumā, un šobrīd jau fizioterapijas kabinetā, vērstas tieprincipā katrā ma pagastā. Aktīvās atpūtas
jas mēģinām ri- ma pagastā. Aktīvās atpūtas zonas novada čempionātos startē 12 – 13 ši uz novada profesionālo sportistu
zonas labiekārtošana un
pa g a st ā m um s
sināt. Piemēram, labiekārtošana un brīvdabas āra komandas, divas komandas cīnās veselības uzlabošanu un nostipriir pa kvalitatīvai
ilgus gadus Liel- trenažieru uzstādīšana paredzēta republikas mērogā, papildus vēl nāšanu.
brīvdabas āra trenažieru
sporta bāzei ar
Tāpat jau divus gadus mūsu pašplatones pagastā arī Līvbērzes pagastā.
ap 10 komandu spēlē tautas sporta
uzstādīšana paredzēta arī nebija vietas, kur
atbilstošu aprīTāpat turpinām pilnveidot arī cita līmenī. Lai radītu iespējas aizvadīt valdībā ir izstrādāts nolikums par
kojumu, katrā
pulcēties spor- veida sporta infrastruktūru, un šajā kvalitatīvus treniņus, pašvaldī- sportistu prēmēšanu, sasniedzot
Līvbērzes pagastā.»
pa g a st ā m um s
ta entuziastiem. ziņā noteikti jāuzteic pašvaldības ba iegādājusies piecus florbola augstus rezultātus. Jāatzīst, ka
ir sporta organizators, un viņi visi Šobrīd, pateicoties sadarbībai ar Attīstības nodaļas speciālisti, kuri laukumus – viena laukuma cena naudas summas gan ir simboliskas,
strādā pēc vienādiem noteiku- vietējo uzņēmēju, šāda iespēja atrod iespējas dažādos projektos ir ap 6000 eiro –, kā arī finan- bet tā pašvaldība izrāda cieņu
miem gan pienākumu, gan atal- ir nodrošināta: viņš par saviem piesaistīt līdzeksē divus trene- tiem, kuri Jelgavas novada vārdu
gojuma ziņā, turklāt sporta bāzes līdzekļiem izremontēja sev pie- ļus arī ar sporta «Lai radītu iespējas aizvadīt rus. Pagaidām nesuši Latvijā, Eiropā un pasaulē.
ikdienas uzturēšana negulstas uz derošās telpas 112 kvadrātmetru jomu saistītiem
tas viss gulstas Tāpat īpašā pasākumā aicinām
kvalitatīvus treniņus,
viņu pleciem vien, jo pēdējos gados platībā, un pašvaldība tās īrē, lai labiekārtošanas,
uz pašvaldības kopā sportistus, lai rezumētu gada
pašvaldība iegādājusies
papildus izdevies nodrošināt arī vietējiem būtu vieta, kur aktīvi rekonstrukcijas
pleciem, taču, rezultātus un pateiktu paldies,
tehnisko personālu – sporta bāzēs pavadīt brīvo laiku. Jā, gluži bas- darbiem, kā arī
piecus florbola laukumus – ja vēl divus ga- apbalvojot pirmo sešu vietu ieguir gan apkopējs, gan dežurants. ketbolu vai volejbolu neuzspēlēsi, sporta inventāra
dus regbijā un vējus. Visa gada garumā sportistu
viena laukuma cena ir ap
Jāuzsver, ka šobrīd sporta darba taču tur ir gan trenažieri, gan ie- papildināšanai.
florbolā spēsim vidū ir veselīga konkurence, bet
6000 eiro –, kā arī finansē uzrādīt augstus šajā pasākumā valda ļoti draudzīga
organizatoriem un metodiķiem spēja spēlēt novusu, galda tenisu. Tā, piemēram, sair paaugstinātas prasības, un tas Ēkas ārpusē tiks ierīkots brīvdabas darbībā ar Attīsrezultātus, va- atmosfēra.
divus trenerus.»
nozīmē, ka tiem, kuriem līdz šim trenažieru laukums, un tas pašrei- tības nodaļu līdz
Tas, ka Sporta centra audzēkrēsim saņemt
nebija augstākās speciālās izglī- zējā situācijā, manuprāt, ir diezgan tradicionālajiem novada Sporta arī valsts atbalstu – finansējumu ņi arī izaugot nezaudē saikni ar
tības, tāda ir jāiegūst. Kopumā labs risinājums.
savu novadu un nepieciešamības
svētkiem, kas šogad notiks Valgun- treneru algām.
Sporta akadēmijā šobrīd studē trīs
Tāpat aktuāls ir jautājums par dē, ceram tur izbūvēt klinšu sienu,
Noteikti jāpiemin arī virves vilcē- gadījumā gatavi pārstāvēt mūsu
mūsu sporta organizatori.
sporta būvi Elejas pagastā, kur ko varēs izmantot kā sportisti un ji – lai gan šajā sporta veidā mums komandu, manuprāt, apliecina,
Sporta jomu vērtējot kopumā, plānots arī peldbaseins, un šobrīd jaunsargi saviem treniņiem, tā arī ir vairāk nekā 15 gadu pieredze, ka esam strādājuši un strādājam
varu atzīt, ka no pašvaldības puses vairs nav diskusiju par to, vai šāda ikviens iedzīvotājs, kurš vēlēsies pa- pēdējā laikā virves vilkšanā nopiet- pareizā virzienā. Mūsu sportisti
šobrīd ir paveikts ļoti daudz, lai sporta bāze Elejā jābūvē, bet gan kāpelēt savam priekam. Vēl šogad ni iesaistījušās dāmas, piesakot sevi neaizmirst, no kurienes nākuši,
šajā jomā varētu normāli strādāt par atbilstošāko risinājumu un no tādiem lielākiem darbiem plānā arī starptautiskajās sacensībās, un un lielākais prieks ir, ka tas loun pilnveidoties, iedzīvotājiem saimniecisku pieeju, lai katram ir sakārtot sporta infrastruktūru ap mērķi viņām ir augsti.
kālpatriotisms nav viņiem speciāli
nodrošinot gan brīvā laika aktivi- ieguldītajam eiro būtu ekonomisks Kalnciema vidusskolu.
mācīts. Tā ir viņu izvēle būt piedetātes, gan iespējas augt sportiskajā pamatojums, iedzīvotāju vēlmes
Vietējo sportistu atbalstam rīgiem Jelgavas novadam.
meistarībā. Turklāt novada cilvē- un vajadzības sabalansējot ar
Taču Sporta centra pārziņā pri Jelgavas novada Sporta centra ēkā
kiem par sporta zāļu vai sporta iespējām.
JNZ
māri tomēr ir sports nu jau profe drīzumā noslēgsies fizioterapijas

ZIŅAS

Jaunos celiņus Sesavas un
Jaunsvirlaukas pagastā
būvēs «Uzars bruģēšana»
Noslēdzoties iepirkumiem
par gājēju un velosipēdistu celiņu izbūvi Sesavas
pagastā un Jaunsvirlaukas
pagasta Staļģenes ciemā,
būvdarbu veikšana abos
pagastos uzticēta SIA
«Uzars bruģēšana».
Kā skaidro pašvaldības Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone, uzņēmums būvdarbus apņēmies veikt kopumā par 193 482 eiro.
Lai savlaicīgi īstenotu abus projektus,
darbiem nepieciešamo kopsummu
novada pašvaldība iecerējusi ņemt
kā aizņēmumu Valsts kasē. Aprīļa domes sēdē apstiprināts lēmumprojekts,
kas paredz aizņēmumu projektam
Sesavas pagastā, savukārt Staļģenes
gājēju un velo celiņa būvniecībai aizņēmuma izskatīšana iecerēta maija
domes sēdē.
Sesavas pagastā jaunizbūvētos
celiņus plānots veidot stratēģiski
svarīgākajos ciema punktos, lai iedzīvotāji varētu droši un ērti nokļūt
no dzīvesvietas uz pagasta pārvaldi,
pastu, skolu, veikalu, autobusu pieturu un citām pagasta iedzīvotājiem
nepieciešamām pakalpojumu sniegšanas vietām. Projekts «Gājēju un
velo celiņa izbūve Sesavas pagastā»
ikdienā aktuāls apmēram 300 Sesavas

ciema iedzīvotājiem, stāsta D.Kaņepone. Kopējās projekta izmaksas ir
144 400 eiro, tostarp Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) līdzfinansējums ir 27 000
eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējums – 117 400 eiro.
Apvienotais gājēju un velo celiņš
Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes
ciemā, ko paredzēts izbūvēt paralēli
valsts autoceļam P94 Jelgava–Staļģene–Code, iecerēts 290 metrus
garš un 2,5 metrus plats. Kopējās
projekta izmaksas tiek lēstas 61 200
eiro apmērā, un, noslēdzoties tirgus
izpētei, drīzumā tiks noskaidrotas arī
būvuzraudzības izmaksas. ELFLA
līdzfinansējums šim projektam ir 27
000 eiro.
Jāpiebilst, ka pieteikumi projektiem «Gājēju-veloceliņa izbūve
Sesavas pagastā» un «Gājēju-veloceliņa izbūve Staļģenē» pērn oktobra sākumā tika iesniegti lauku
partnerības «Lielupe» izsludinātajā
atklātajā projektu konkursā ELFLA
programmā «Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana».
Abiem projektiem ELFLA līdzfinansējums kopā ir 54 000 eiro, savukārt
pašvaldības līdzfinansējuma daļa –
151 600 eiro.
JNZ

«MĒS SAVAI VIDEI 2017»
Jelgavas novada dome tās finansētajā projektu konkursā «Mēs savai videi
2017» ir saņēmusi 49 projektu pieteikumus par kopējo summu 35 474,88
eiro. Projektu konkursam paredzētais finansējums ir 13 000 eiro.
Ņemot vērā, ka šogad novada iedzīvotāju interese un aktivitāte
par minēto projektu konkursu ir tik liela, projektu pieteikumu
izvērtēšanas termiņš un rezultātu paziņošana tiek pagarināta
līdz 2017. gada 23. maijam.
Konkursa nolikums paredz, ka projekta īstenošanai jānotiek Jelgavas novada teritorijā un ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Jelgavas novada
iedzīvotājiem.
Pagājušā gada projektu konkursā «Mēs savai videi 2016» finansējumu
saņēma un īstenoti 22 vides projekti. Par labākajiem atzīts projekts mājas
apsaimniekošanai, nojumju renovācijai un zaļās zonas labiekārtošanai un
projekts par aktīva dzīvesveida popularizēšanu, volejbola laukuma, ārā
trenažieru un trošu ceļa izveidošanu.

2017. gada maijs
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Spertālu balvu saņem
Edvīns Kalnenieks
Pēc ievērojamā scenogrāfa vircavnieka Arvīda
Spertāla mazdēla Ginta Strēļa ierosinājuma
Jelgavas novada pašvaldības atjaunotā Spertālu
balva šogad pasniegta
scenogrāfam un māksliniekam Edvīnam Kalneniekam, kurš Ādolfa
Alunāna teātrī nostrādājis
52 gadus.
Lai attīstītu un veicinātu Latvijas
scenogrāfijas un kostīmu mākslas
attīstības procesus, Jelgavas novada
pašvaldība šogad atjaunoja mūsu
novadnieku Arvīda un Margas Spertālu balvu par izciliem un ievērojamiem sasniegumiem teātra mākslā.
Tas izdarīts pēc viņu mazdēla mākslinieka G.Strēļa ierosinājuma, šogad
godinot A.Spertāla 120. jubileju.
Šogad atjaunoto balvu vērtēšanas
komisija piešķīra scenogrāfam un
māksliniekam E.Kalneniekam, kurš
Ādolfa Alunāna teātrī nostrādājis 52
gadus, un viņam pasniegta G.Strēļa
radīta koka skulptūra ar sudraba
elementiem, kurā atveidots cilvēks
ar kroni galvā.
«Jelgavas Novada Ziņas» jau
rakstīja, ka, radot izrāžu scenogrāfijas un kostīmus Jelgavas teātrī un
vēlāk Nacionālajā teātrī, A.Spertāls
kopā ar savu dzīvesbiedri pirmo
kostīmu mākslinieci Latvijā M.Spertāli Latvijas teātra mākslas vēsturē
ierakstījuši tikai un vienīgi Spertālu
mākslas rokrakstam piederošas
spožas lapaspuses.
Balva pirmo reizi tika pasniegta
1987. gadā, A.Spertāla 90. dzimšanas
dienā, un tās dibinātājs bija kolhozs
«Rosme». Par pirmo laureātu kļuva
jubilāra skolnieks Akadēmiskā

drāmas (tagad Nacionālā) teātra galvenais dekorators Gunārs Zemgals,
nākamajā gadā to saņēma scenogrāfs
Andris Freibergs, bet 1989. gadā
– Indulis Gailāns par scenogrāfiju
izrādei «Mūžības skartie».
Spertālu balvu turpmāk plānots
pasniegt ik pēc pieciem gadiem,
lai attīstītu un veicinātu Latvijas
scenogrāfijas un kostīmu mākslas
attīstības procesus. Savukārt šogad,
turpinot atzīmēt izcilā scenogrāfa
120. jubileju, pašvaldība iecerējusi
vēl vairākus tematiskos pasākumus.
Piemēram, septembrī Latvijas amatierteātru festivāla «Bīne» gaitā Vircavā norisināsies piemiņas vakars
«Pa Arvīda Spertāla ceļu», kurā tiks

runāts par nacionālās identitātes
un Rietumeiropas skolas sakausējumu A.Spertāla un M.Spertāles
daiļradē, pasākums būs arī dzimto
māju «Žagatas» iezīmēšana Latvijas
kultūrvēstures kartē. «Mākslinieka
dzimtās mājas «Žagatas» ir kultūras vēstures piemiņas vieta. Tās
šodienas Jelgavas novada un Latvijas kultūras ainavā ir jāiezīmē ar
jauniem kultūras notikumiem, kuri
vēstī par A.Spertāla atstāto kultūras
mantojumu, tas ir arī viens no mūsu
nacionālajiem dārgumiem,» piebilst
Jelgavas novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja Anita Liekna.
JNZ

Četrās ielās Bērvircavā izbūvēs apgaismojumu
Lai radītu drošāku vidi Sesavas pagasta Bērvircavas
ciema iedzīvotājiem, četrās
ielās tiks izbūvēts apgaismojums.
Kopumā Bērvircavā tiks uzstādīti 46
apgaismojuma balsti un veikta LED
apgaismojuma armatūras un vadības
iekārtu montāža, informē pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļā, akcentē-

jot, ka apgaismojuma izbūve paredzēta
Saulstaru, Kastaņu, Upes un Līvānu
ielā.
Noslēdzoties iepirkumam par ielu
apgaismojuma izbūvi, tiesības veikt šos
darbus ieguva SIA «Mītavas Elektra»
par 30 068,51 eiro ar PVN.
Jāatgādina, ka pērn Bērvircavā «Sadales tīkli» nomainīja gaisvadu līnijas
pret kabeļu līnijām, izbūvējot elektroenerģijas pieslēgumus ārpus privātajām

Jelgavas novada Sociālais dienests
(reģ.Nr.90009118031) izsludina
konkursu uz sociālā darbinieka(-ces) amatu
(darba līgums uz noteiktu laiku).

Galvenie amata pienākumi:
• organizēt vai sniegt klientam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un
sociālo palīdzību;
• izstrādāt sociālās rehabilitācijas/atveseļošanās plānus atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām;
• apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus sociālo gadījumu risināšanā,
ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās.
Prasības pretendentiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā
vai karitatīvajā sociālajā darbā;
• prasme piemērot normatīvos aktus;
• prasme sagatavot ziņojumus un atbildes vēstules;
• labas iemaņas darbā ar «MS Office» programmām;
• prasme strādāt komandā;
• prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• vēlama viena gada darba pieredze sociālajā darbā;
• vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.
Iesniedzamie dokumenti:
• profesionālās darbības apraksts (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
• motivācijas vēstule.
Pieteikšanās termiņš: 2017. gada 24. maijs
Darba uzsākšanas laiks: vienojoties
Darba laiks: summētais darba laiks (40 stundas nedēļā)
Darba līgums: uz darbinieka prombūtnes laiku
Pieteikuma vēstuli un dokumentus lūdzam iesniegt personīgi Jelgavas novada
pašvaldības Personāla nodaļā 208. kabinetā (2. stāvā), Pasta ielā 37, Jelgavā,
LV-3001, vai sūtīt pa pastu vai e-pastu kristine.beitane@jelgavasnovads.lv.

teritorijām, sniedzot iespēju precīzāk
nolasīt elektroenerģijas patēriņa skaitītājus un samazinot zudumu apjomus.
Darbus veica SIA «A.C./D.C.», ieguldot
arī 2755 metrus kabeļu apgaismojumam, jo projektā ietverta arī ielu
apgaismojuma pārbūve, ņemot vērā,
ka apgaismojuma armatūras atradās uz
gaisvadu līniju stabiem.
JNZ

Prezidents pasniedz
Atzinības krustu
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas
priekšvakarā, 3. maijā,
Valsts prezidents Raimonds
Vējonis Rīgas pilī pasniedza
augstākos valsts apbalvojumus. Nozīmīgo apbalvojumu
saņēma arī Zaļenieku SIA
«Mežacīruļi» vadītājs Juris
Cīrulis un Kalnciema pagasta krievu jauktā kora «Šofar» dibinātājs Josifs Cisers.
Lēmumu par valsts augstāko apbalvojumu piešķiršanu Latvijas Valsts
prezidents R.Vējonis un Ordeņu kapituls
pieņēma 31. martā.
Par sevišķiem nopelniem Latvijas
valsts labā Atzinības krusta III šķira piešķirta lauksaimniekam, Jelgavas novada
Zaļenieku pagasta SIA «Mežacīruļi»
vadītājam un veterinārārstam J.Cīrulim,
kurš iecelts par ordeņa komandieri.
Savukārt Atzinības krusta V šķira
piešķirta Jelgavas novada Kalnciema
pagasta krievu jauktā kora «Šofar» dibinātājam, mākslinieciskajam vadītājam
un diriģentam J.Ciseram, un viņš iecelts
par ordeņa kavalieri.
JNZ
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PAŠVALDĪBU

Pašvaldību vēlēšanām
Jelgavas novadā iesniegti
septiņi saraksti
Šā gada 3. jūnijā Latvijā
notiks pašvaldību vēlēšanas. Jelgavas novada
balstiesīgajiem iedzīvotājiem, izvēloties starp
septiņiem kandidātu
sarakstiem, būs jāievēl 17
novada domes deputāti.
Kandidātu sarakstu iesniegšana
ilga no 18. līdz 24. aprīlim, un, kā
norāda Jelgavas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Inita
Ezermane, šogad viss noticis raiti
un bez starpgadījumiem. Šī gada
pašvaldību vēlēšanām Jelgavas novadā kopā iesniegti septiņi saraksti.
25. aprīlī notika sarakstu numuru
izloze – tā ir secība, kādā saraksti
būs sakārtoti un izsniegti vēlētājam.
Tādā secībā iesniegtos sarakstus ar
visiem deputātu kandidātiem arī
publicējam «Jelgavas Novada Ziņās». Nobalsot varēs tikai par vienu

no sarakstiem, kandidātus atzīmējot
ar «+» vai izsvītrojot.
Visos septiņos sarakstos kopā
šīm pašvaldību vēlēšanām Jelgavas
novada domes deputātu amatam ir
pieteikti 100 kandidāti – 59 no viņiem
ir vīrieši, 41 – sieviete. Vidējais kandidātu vecums ir 46,3 gadi, vecākajam
kandidātam ir 73 gadi, bet jaunākajam – 22 gadi. Jāpiebilst, ka Centrālā
vēlēšanu komisija kandidātu vecumu
rēķina uz vēlēšanu dienu – 2017. gada
3. jūniju. Rēķinot pa vecuma grupām,
visvairāk kandidātu – 26 – ir vecumā
no 31 līdz 40 gadiem. Jaunāki par 30
gadiem ir 13 kandidāti, bet vecāki
par 61 gadu – 17 (no tiem trīs kandidātiem ir 71 gads vai vairāk), liecina
publiskotā informācija Centrālās
vēlēšanu komisijas mājaslapā.
86 kandidāti kā tautību norādījuši
latvietis/latviete, pa diviem kandidātiem ir baltkrievi un lietuvieši, viens
ir polis, bet deviņi kandidāti tautību

nav norādījuši.
I.Ezermane skaidro: lai varētu kandidēt pašvaldību vēlēšanās, konkrētajā pašvaldībā vismaz pēdējos desmit
mēnešus ir jādzīvo, vismaz pēdējos
četrus mēnešus jāstrādā vai jāpieder
īpašumam. 86 no kandidātiem dzīvo
Jelgavas novadā, astoņi – strādā, bet
sešiem pieder īpašums.
Kandidātu atbilstība tiek pārbaudīta trīs dažādos reģistros. «Pilsonības
un migrācijas lietu pārvalde pārbauda
personas vārda, uzvārda un personas
koda atbilstību datubāzei, kā arī to,
vai persona pēdējos desmit mēnešus
ir dzīvojusi Jelgavas novada teritorijā.
Tāpat saraksti tiek sūtīti Totalitārisma
seku dokumentēšanas centram, kas
pārbauda, vai kandidātu vārdi nav tā
sauktajos čekas maisos. Visbeidzot
kandidātus pārbauda Iekšlietu ministrijas Sodu reģistrā – vai viņi ir tiesīgi
kandidēt pašvaldību vēlēšanās,» stāsta
Jelgavas novada Vēlēšanu komisijas

1. Sociāldemokrātiskā partija «Saskaņa»

priekšsēdētāja. Ja kāds pretendents
neatbilst kandidēšanas nosacījumiem,
viņš no saraksta tiek svītrots.
Jāatgādina, ka pašvaldību vēlēšanās varēs piedalīties Jelgavas novada
iedzīvotāji, kas sasnieguši 18 gadu
vecumu un kam ir derīga pase vai
personas apliecība (ID karte). Vēlēt
var arī tie, kam novada teritorijā pieder īpašums un viņi likumā noteiktajā
laikā un kārtībā pieteikuši vēlēšanu
iecirkņa maiņu. Katrs vēlētājs ir reģistrēts konkrētā iecirknī, un Centrālā
vēlēšanu komisija informāciju par to
vēstules veidā izsūtīja iedzīvotājiem
jau aprīlī. Ja vēstule joprojām nav
saņemta, savu vēlēšanu iecirkni var
uzzināt pa tālruni 67049999 vai mājaslapā cvk.lv. Pēc Jelgavas novada
Vēlēšanu komisijas datiem, mūsu
pašvaldībā ir ap 17 000 balstiesīgo.
Nobalsot varēs arī dažas dienas
pirms vēlēšanām – 31. maijā, 1. jūnijā
un 2. jūnijā – un savā atrašanās vietā

(to pieteikt varēs no maija beigām).
Jelgavas novada teritorijā ir 16
vēlēšanu iecirkņi – pa diviem Glūdas, Jaunsvirlaukas un Valgundes
pagastā, pa vienam visos pārējos
pagastos – šajā laikraksta numurā
publicējam arī vēlēšanu iecirkņu
sarakstu.
3. jūnijā vēlēšanu iecirkņu darba
laiks noteikts no pulksten 7 līdz 22.
Jelgavas novada Vēlēšanu komisija
vēl par četrām personām gaida ziņas
no Iekšlietu ministrijas Sodu reģistra,
lai gūtu apstiprinājumu tam, ka konkrētie deputātu kandidāti var startēt
pašvaldību vēlēšanās. Lai arī likumā
noteiktais termiņš atbildes sniegšanai
jau ir pagājis, līdz «Jelgavas Novada
Ziņu» iznākšanai atbilde no Iekšlietu
ministrijas Soda reģistra nebija saņemta. Līdz ar to pastāv iespējamība izmaiņām deputātu kandidātu iekļaušanai
partiju sarakstos.

3. Latvijas Zemnieku savienība

Nr.

Kandidāts

Darba vieta un amats

Dzimšanas
gads

1.

Mārtiņš Bitēns

SIA «Agrolats Serviss»
videonovērošanas operators, SDP «Saskaņa» Jelgavas
novada nodaļas valdes loceklis

1958

2.

Nataļja Hohlova

Jelgavas novada domes deputāte, SIA «LDM» projektu vadītāja, SIA «BUTS» pasniedzēja, SDP «Saskaņa»
Jelgavas novada nodaļas valdes locekle

1979

3.

Andrejs Soroka

Jelgavas 3. sākumskolas direktora vietnieks IKT jomā

1983

4.

Tatjana Krasnova

SIA «Latroof LTD» galvenā grāmatvede, SIA «RK Trans Trade»
galvenā grāmatvede, SIA «Adrian V» galvenā grāmatvede,
SDP «Saskaņa» Jelgavas novada nodaļas valdes locekle

1970

5.

Irina Dolgova

Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes studiju
programmu attīstības projektu vadītāja, SDP «Saskaņa» Jelgavas novada nodaļas valdes locekle, Jelgavas
novada domes deputāte

1981

6.

Jurijs Barkovskis

Pensionārs

1950

7.

Leonīds Hominskis

Pensionārs

1962

8.

Večeslavs Abramenko

Pensionārs

1950

9.

Ojārs Bīviņš

Pensionārs

1944

10.

Tatjana Bidjuka

Pašnodarbināta juriste

1971

11.

Svetlana Meščerska

Pensionāre

1948

12.

Lāsma Klēbaha

SIA «Lāči» grāmatvede

1984

2. Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!» –
«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»
Dzimšanas
gads

Nr.

Kandidāts

Darba vieta un amats

Dzimšanas
gads

1.

Ziedonis Caune

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs, Latvijas
Zemnieku savienības biedrs

1956

2.

Juris Lavenieks

ZS «Valneri» īpašnieks, Jelgavas novada domes
deputāts

1963

3.

Ilze Vītola

Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece,
Latvijas Zemnieku savienības Jelgavas nodaļas valdes locekle, krājaizdevu kooperatīvās sabiedrības
«Avots 37» biedre

1976

4.

Valda Sējāne

ZS «Mārsili» īpašniece, sertificēta homeopāte, veterinārārste, Jelgavas novada domes deputāte

1950

5.

Edgars Turks

Jelgavas novada domes deputāts, Jelgavas novada
pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
priekšsēdētājs, Latvijas Zemnieku savienības biedrs

1945

6.

Modris Jansons

Jelgavas novada domes deputāts, SIA «Viesu līči»
līdzīpašnieks, Jelgavas Siltumtīklu uzņēmuma padomes priekšsēdētājs

1950

7.

Sņežana Boļšakova

Kalnciema pirmsskolas izglītības iestādes «Mārīte»
vadītāja

1967

8.

Aivars Naglis

Staļģenes vidusskolas direktors

1963

9.

Ojārs Briedis

Jelgavas novada pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājs

1957

10.

Leonīds Koindži-Ogli Pensionārs, Jelgavas novada senioru biedrības
valdes loceklis

1952

11.

Valentīna Saviča

Pirmsskolas izglītības iestādes «Taurenītis» vadītāja

1956

12.

Sandris Roze

SIA «Elagrotrade agrolats group» agronoms, konsultants Zemgalē

1977

13.

Sandra Avota

Elejas vidusskolas sporta skolotāja, Jelgavas novada Sporta centra volejbola trenere, Elejas pagasta
sporta organizatore

1965

14.

Jānis Irbe

Biedrības «Mazās hidroenerģētikas asociācija» valdes priekšsēdētājs, biedrības «Latvijas atjaunojamās
enerģijas federācija» valdes priekšsēdētājs, SIA
«Forca» valdes loceklis, biedrības «Tehnisko sporta
veidu klubs «Ozolnieki»» valdes loceklis

1966

Nr.

Kandidāts

Darba vieta un amats

1.

Oskars Cīrulis

ZS «Brūži» īpašnieks

1981

2.

Jānis Zariņš

Jelgavas novada pašvaldības jaunatnes lietu koordinators un mūžizglītības koordinators

1984

3.

Armands Fridrihsons Jelgavas novada pašvaldības Jaunsvirlaukas pagasta
pārvaldes Saimniecības daļas vadītājs

1963

4.

Inta Savicka

Jelgavas novada domes deputāte, biedrības «Jelgavas
novada seniori» valdes priekšsēdētāja

1945

15.

Ilze Beide

Jelgavas novada pašvaldības Lielplatones pagasta kultūras
darba vadītāja

1970

5.

Uldis Svarinskis

SIA «Tirdzniecības nams «Kurši»» pārdevējs

1970

16.

Inga Miķelsone

1991

6.

Elīna Zālīte

Jelgavas novada pašvaldības kultūras darba vadītāja

1987

Jelgavas novada pašvaldības Svētes pagasta sporta
organizatore, ZS «Žebri» pārvaldniece

7.

Gunārs Davidčuks

SIA «HOH» valdes loceklis

1984

17.

Lauris Rudzītis

1983

8.

Marianna Madžule

Jelgavas novada pašvaldība, pedagogs

1971

9.

Ēriks Duncis

SIA «Dementa pluss» valdes loceklis

1962

Platones pagasta pārvaldes Saimniecības daļas vadītājs,
Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiāles saimniecības
pārzinis, Zemessardzes 52. kājnieku bataljona vokālā
ansambļa «Junda» vadītājs

10.

Rasma Krauze

Jelgavas novada pašvaldības kultūras darba vadītāja

1962

11.

Māris Krauze

Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta pārvaldes Saimniecības daļas vadītājs

1955

12.

Inga Feldmane

Jelgavas novada pašvaldības tautas deju kolektīva
vadītāja, Jelgavas novada pašvaldība, pedagogs

1968

13.

Nadirs Aļijevs

SIA «AMO un KO» valdes loceklis

1960

14.

Alvis Začs

SIA «Marks M» ražošanas vadītājs

1966

15.

Andris Nikuļcevs

SIA «Betons un Dizains» valdes loceklis

1972

18.

Juris Razživins

ZS «Jaunlejnieki» īpašnieks

1983

19.

Inga Striška

Sesavas pamatskolas sporta skolotāja, Jelgavas
novada Sporta centra volejbola trenere, Jelgavas
novada pašvaldības Sesavas pagasta sporta zāles
vadītāja

1982

20.

Valentīns Toleiķis

Jelgavas novada pašvaldības saimniecības pārzinis
SARC, biedrības «Jelgavas novada seniori» valdes
loceklis, Zemessardzes 52. kājnieku bataljona
Veterānu apvienības vadītājs, Latvijas Pensionāru
federācijas domes loceklis

1963

U VĒLĒŠANAS
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4. Politiskā partija «KPV LV»
Nr.

Kandidāts

Darba vieta un amats

1.

Ralfs Nemiro

ZAB «Rebenoks&Vilders» jurists,
SIA «ECB Assets» valdes loceklis,
biedrības «LMCA» dibinātājs

2.

Jurģis Miezainis

5. Partija «Vienotība»
Dzimšanas
gads

Nr.

Kandidāts

Darba vieta un amats

1981

1.

Sarmīte Balode

Jelgavas novada domes deputāte, Elejas vidusskolas direktore,
ZS «Amoliņi» īpašniece

1961

SIA «Jelgavfarm» komercdarbības
speciālists, SIA «JJserviss» valdes
priekšsēdētājs

1988

2.

Ināra Mālkalne

ZS «Blūdži» īpašniece

1968

3.

Baiba Atmane

Elejas vidusskolas skolotāja,
Jelgavas tehnikuma skolotāja,
Vēstures skolotāju biedrības
valdes locekle

1982

4.

Lilita Leoho

Jelgavas novada domes deputāte, Zaļenieku Komerciālās
un amatniecības vidusskolas
direktore

1956

5.

Ainārs Sviklis

Izglītības un zinātnes ministrijas
ministra padomnieks IKT un
projektu jautājumos

1965

6.

Irisa Eidaka

Līvbērzes vidusskolas skolotāja, Dobeles Valsts ģimnāzijas
skolotāja

1968

7.

Arnis Ozols

SIA «Namejs pluss» arhitekts,
SIA «Neoprojekts» arhitekts, ZS
«Dzeņi» īpašnieks

1949

8.

Imants Āboms

ZS «Vārpas» īpašnieks

1949

9.

Vera Veidliņa

KKS «Avots 37» grāmatvede, ZS
«Putriņas» pārraugs

1956

10.

Ivita Lejava-Majore

Elejas vidusskolas direktora vietniece, Jelgavas novada pašvaldībā deju kolektīvu vadītāja, biedrības «Ligada 72» valdes locekle

1974

3.

Aivars Geidāns

SIA «BIO Dārzs» valdes loceklis, SIA
«Rons» valdes loceklis

1985

4.

Māris Dzenis

SIA «Jelgavas mobilais» valdes
loceklis

1984

5.

Oskars Ziemelis

SIA «RunK noma» valdes loceklis

1990

6.

Aivars Krūmiņš

AS «Latvenergo» Kurzemes un Zemgales reģionālās ekspluatācijas ITT
inženieris, SIA «Alejas būve» valdes
loceklis

1981

7.

Kristaps Ozols

SIA «Vizulo Solution» apgaismojuma plānošanas inženieris

1993

8.

Nils Beikmanis

SIA «Bula» vīna ražošanas tehnologs

1992

9.

Vilnis Mucenieks

SIA «Cross Timber Systems» kokapstrādes iekārtu operators

1989

10.

Jānis Indrikovs

Holande: Greenpack Honderdland
431 2676 LV Maasdijk, T 0174 – 51
95 00 pakotājs

1989

6. Latvijas Reģionu apvienība
Nr.

Kandidāts

Darba vieta un amats

1.

Aija Tračuma

Jelgavas novada domes deputāte,
partnerības «Lielupe» biedre

1961

2.

Kārlis Rimša

Jelgavas novada domes deputāts,
Ukrainas atbalsta biedrības valdes
loceklis, pensionārs

1948

3.

Anita Klupša

Kalnciema pagasta vidusskolas
direktore, biedrības «Mūža izglītības centrs «Kalnciems»» valdes
priekšsēdētāja

1961

Jelgavas bērnu un jauniešu centra
«Junda» interešu izglītības skolotāja, Jelgavas novada Zaļenieku
Komerciālās un amatniecības
vidusskolas interešu izglītības
skolotāja, Jelgavas novada pašvaldības, Jelgavas un Ozolnieku
novadu skolu tautas deju kolektīvu
virsvadītāja

1968

Lielplatones internātpamatskolas
skolotāja

1966

4.

5.

Madlēna Bratkus

Vigita Pumpure

Dzimšanas
gads

Dzimšanas
gads

Andris Urbāns

Lielplatones internātpamatskolas
direktors, biedrības «Atmodas»
valdes loceklis

1969

12.

Toms Āboliņš

SIA «EDO Būve» apdares darbu
meistars, SIA «Celtnieks Abc»
apdares darbu meistars, Jelgavas
novada pašvaldības kultūras
nama skaņu operators

1992

13.

Elīna Feldmane

SIA «Rīgas ūdens» tāmju inženiere

1989

14.

Dainis Laugalis

SIA «ALFA Agro» tehniskais direktors,
SIA «Ratites» tehniskais direktors

1970

15.

Rolands Rozentāls

Individuālais komersants

1964

16.

Maksims Trivaškevičs

Pašnodarbināta persona

1990

7. «Latvijas attīstībai»
Kandidāts

Darba vieta un amats

Dzimšanas
gads

1.

Madars Lasmanis

SIA «ML koks» valdes loceklis

1979

2.

Una Auziņa

IK «Likteņsvece» īpašniece

1971

6.

Jurijs Skribāns

Valsts vides dienesta Resursu kontroles sektora vadītājs

1961

3.

Guna Vīksna

Vircavas vidusskolas lietvede un
dabaszinību skolotāja

1970

7.

Anita Priedniece

Līvbērzes vidusskolas bioloģijas,
dabaszinātņu skolotāja

1957

4.

Dainis Krūmiņš

SIA «Farels Solutions» būvtehniķis

1992

8.

Ilvija Dambrauska

Jelgavas novada Mūzikas un
mākslas skolas mākslas pedagoģe, Latvijas Kristīgo skolotāju
asociācijas valdes locekle

1972

5.

Jānis Volksons

ZS «Trubenieki» īpašnieks

1978

6.

Ieva Bergmane

1977

«Norbulk Sipping Glasgow» UK
tālbraucējs kapteinis, Latvijas Jūras
administrācijas Jūrnieku vērtēšanas komisijas loceklis

1980

Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra
«Kalnciems» aprūpētāja

7.

Juris Čerņevičs

Pašnodarbinātais

1979

8.

Ronalds Novožilovs

Pašnodarbinātais

1995

Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas valdes loceklis,
Latvijas Bezdarbnieku un darba
meklētāju interešu aizstāvības
biedrības valdes priekšsēdētājs,
biedrības «Zariņš&Lejnieks» valdes
loceklis

1986

9.

Gatis Akmens

Pašnodarbinātais

1985

Sesavas pamatskolas sociālo zinību skolotāja, Vilces pamatskolas
sociālo zinību un vēstures skolotāja, Jelgavas novada Izglītības pārvaldes Vilces pagasta mūžizglītības
speciāliste

1973

9.

10.

11.

Māris Kokmanis

Raimonds
Lejnieks-Puķe

Aiva Ozoliņa

Vēlēšanu iecirkņi Jelgavas novadā
Iecirkņa
numurs

12.

Juris Puiķis

SIA «Rīgas centrālais termināls»
dokers

1978

13.

Oskars Gerners

NBS teritoriju apsargs apsardzes
instruktors, NBS ZS 52. KB Sapieru nodaļas komandieris, IK «LEO
Oskars Gerners» direktors

1982

Sesavas pamatskolas bērnudārza
grupiņas «Lācēni» skolotāja palīgs

1986

Biedrības «Sporta deju klubs «Liel
upe»» valdes locekle, IKSC «Līdumi» sporta deju pulciņa vadītāja,
studijas «Dejovisi» galvenā trenere

1970

14.
15.

Sintija Ērgle
Ilona Freimane

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

Kalnciema vidusskolas sākumskolas skolotāja

1969

480.

«Ārsta māja»

Rīgas iela 20, Tīreļi, Valgundes
pagasts

17.

Māra Buinovska

VAS «Latvijas pasts» pasta piegādes operatore

1958

481.

Vilces tautas nams

Tautas nama iela 4, Vilce

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Transporta daļas
vadītājs

1965

482.

Vircavas pagasta pārvalde

Jelgavas iela 4, Vircava

483.

Zaļenieku kultūras nams

Centra iela 1, Zaļenieki

Mihailova Valentīna, Elejas pag.
Konovalova Anna, Glūdas pag.
Ņikiforovs Vasilijs, Glūdas pag.
Savickis Leopolds,
Jaunsvirlaukas pag.
Vaičuks Alberts,
Jaunsvirlaukas pag.
Riekstiņa Rita, Līvbērzes pag.
Cirmane Zita, Platones pag.
Zīverts Guntis, Sesavas pag.
Balama Kira, Svētes pag.
Upelniece Ludmila, Svētes pag.
Keišs Vigīlijs, Svētes pag.
Bobova Irina, Valgundes pag.
Frinds Aivars, Valgundes pag.
Rožuleja Lilija, Valgundes pag.
Daktiņa Ļuda, Zaļenieku pag.

Maijā – 80 gadi
Skega Nikolajs, Elejas pag.
Jaunzeme Dzidra, Elejas pag.
Mihailova Valentīna, Glūdas pag.
Viršiča Flerjanna, Glūdas pag.
Tapute Irina,
Jaunsvirlaukas pag.
Pauliņa Anna, Kalnciema pag.
Nadziņš Gunārs, Līvbērzes pag.
Pļitņika Lūcija,
Līvbērzes pag.
Pildika Valentīna, Platones pag.
Mūrniece Aina, Platones pag.
Kravcovs Leonīds, Platones pag.
Lipšāne Franciška, Svētes pag.
Černomorda Anna,
Valgundes pag.
Fridrihsons Andris, Vilces pag.
Čurikova Meta Lidija,
Vircavas pag.
Miķelsone Valija Biruta,
Zaļenieku pag.

Maijā – 85 gadi
Mirzarasulova Lidija, Elejas pag.
Čerpinska Iraida, Glūdas pag.
Fedaka Jekaterina, Glūdas pag.
Medaine Inta,
Jaunsvirlaukas pag.
Livdāne Genovefa,
Kalnciema pag.
Ansberga Gunta,
Lielplatones pag.
Taranova Nadezda,
Valgundes pag.
Veidliņš Jānis, Vircavas pag.

Maijā – 90 gadi

Laila Ļaksa

Dainis Vītiņš

Maijā – 70 gadi
Kaļiņins Aleksandrs,
Glūdas pag.
Brokāne Maiga,
Kalnciema pag.
Kamerads Visvaldis,
Kalnciema pag.
Nikolajeva Anna,
Kalnciema pag.
Vasiļjeva Jekaterina,
Kalnciema pag.
Iliška Rita, Līvbērzes pag.
Ločmele Prane, Līvbērzes pag.
Zolotina Gaļina, Līvbērzes pag.
Vessers Jānis, Platones pag.
Solovjova Edīte, Svētes pag.
Gaguta Jadviga, Svētes pag.
Turka Laima, Valgundes pag.
Buķevica Inta, Vilces pag.
Krasovskis Jakovs, Vilces pag.
Timpa Ēriks, Zaļenieku pag.

Līviņa Irēna, Vilces pag.

16.

18.

Sveicam
Jelgavas novada
iedzīvotājus dzīves
nozīmīgajās jubilejās!

Maijā – 75 gadi

11.

Nr.

5

Avots: CVK

Maijā – 95 gadi
Jagriene Avgenija, Sesavas pag.

Dati apkopoti uz 30.04.2017.
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Aktualizēts
plāns par
ietves izbūvi
VAS «Latvijas valsts ceļi» izsludinājusi gājēju un velosipēdistu celiņa Svētes pagasta teritorijā gar autoceļu P95
Jelgava–Tērvete–Lietuvas robeža (Žagare) būvprojekta
izstrādi un autoruzraudzību.
Celiņa būvdarbus plānots
realizēt 2018. gadā.
«Latvijas valsts ceļu» Komunikācijas
nodaļas pārstāve Iveta Kancēna norāda, ka gājēju celiņš Svētē gar autoceļu
Jelgava–Tērvete–Lietuvas robeža (Žagare) ieplānots jau 2004. gadā, bija arī
izstrādāts būvprojekts, taču ierobežotā
finansējuma dēļ būvdarbi netika uzsākti.
Nu iecere aktualizēta, gājēju celiņu
apvienojot ar velosipēdistu celiņu.
I.Kancēna stāsta, ka divus kilometrus
garais veloceliņš vedīs cauri visam
Svētes ciematam – no vietējas nozīmes
ceļa Svēte–Augstkalne (V1056) līdz pat
pagasta pārvaldes ēkai un autobusu
galapunktam «Svēte». «Pa to ērti varēs
nokļūt Svētes pamatskolā, jo veloceliņš
būs savienots ar Skolas ielu. Jaunais
veloceliņš savienosies arī ar 2009. gadā
pašvaldības izbūvēto gājēju un velo celiņu uz ceļa Svēte–Augstkalne. Uz velo
ceļa tiks izveidotas arī gājēju pārejas,»
stāsta «Latvijas valsts ceļu» pārstāve.
Šogad ir plānots pabeigt veloceļa
projektēšanu un projekta ekspertīzi, savukārt būvdarbus paredzēts uzsākt 2018.
gadā. Gājēju veloceliņa izbūvei plānotais
finansējums ir 200 000 eiro ar PVN.
2015. gadā Tušķos pēc VAS «Latvijas
valsts ceļi» pasūtījuma izbūvēts 800
metrus garš gājēju un velosipēdistu ceļš,
kas savieno Svētes tiltu ar Aizupes pamatskolu. Tā izmaksas bija 281 000 eiro.

PAGASTU ZIŅAS

Papildina
estrādes ansambli

Kalnciema kultūras nama vadītāja Dace Dalgā stāsta, ka diena
sāksies ar sportiskām aktivitātēm,
uz kurām aicināti visi sportot
gribētāji no septiņu gadu vecuma.

FOTO: Līvbērzes pagastā par iecienītu atpūtas vietu kļuvusi ugunskura vieta pie brīvdabas
estrādes. Pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Medne norāda, ka vasaras sezonas laikā šeit tiek
izvietoti atpūtas soli, bet ziemā tos noņem un atjauno krāsu. Līdzīgi arī atkritumu urnas tiek
atjaunotas, lai viss ir skaisti un patīkami. Pavasarī tīrot pagasta grāvjus, tajos sakritušos kokus
un saaugušos krūmus, uzkrājas malka, ko izmantot, bet līdz šim īsti nebija kur to novietot,
tāpēc šogad tapa arī neliels malkas šķūnītis līdzās piknika vietai. «Par to, lai nojumē visu laiku
būtu malka, pagasta pārvalde gan negādās, bet ikviens, kurš piknika vietā atpūtīsies, varēs
to izmantot, lai pasargātu malku no lietus. Pēc piknika aicinām atstāt vietu sakoptu, lai arī
citiem prieks!» piebilst R.Medne.

Mazākie varēs izlēkāties piepūšamajās atrakcijās.
Dalībnieku reģistrācija aktivitātēm ilgs no pulksten 10.30 līdz
10.55. Pulksten 11 starts tiks dots
netradicionālām individuālajām
daudzcīņām. Pagasta sporta dzīves
organizatore Inese Jursone atklāj,
ka pavisam būs desmit dažādas
disciplīnas, piemēram, tenisa bumbiņu ķeršana, biatlons, basketbola
soda metieni piepūšamos grozos,
mašīnas vilkšana, augstākā piramīda, kartinga brauciens uz laiku. Ikvienam dalībniekam tiks piešķirta
kartīte, kurā tiks atzīmēts rezultāts
katrā disciplīnā. «Lai veicinātu
iedzīvotāju iesaisti, kopējā ieskaitē tiks vērtēti tikai tie, kuri būs
izpildījuši visas desmit disciplīnas.
Tomēr labākie un veiksmīgākie tiks
noteikti katrā disciplīnā atsevišķi

trīs vecuma grupās: no 7 līdz 11
gadiem, no 11 līdz 16 gadiem, no
16 gadiem un vecāki,» skaidro
I.Jursone.
No pulksten 14 līdz 15 notiks
jautrais skrējiens. Tas būs skrējiens pa piepūšamo atrakciju.
Savukārt no pulksten 15 līdz 16
notiks superjautrā virves vilkšana. «Vienā komandā jāpiedalās
četriem dalībniekiem – tie var būt
vecāki ar bērniem no septiņu gadu
vecuma, kolēģi, draugi vai nejauši
svētku dalībnieki,» norāda sporta
dzīves organizatore, piebilstot, ka
pati sacensību norise paredzēta kā
pārsteigums.
Sporta aktivitāšu uzvarētāju apbalvošana notiks svētku koncerta
laikā. «Pats galvenais ir jautri un
patīkami pavadīt laiku, nevis uzrādīt augstvērtīgus sportiskos rezul-

tātus,» ikvienu piedalīties Pagasta
svētkos un iesaistīties aktivitātēs
aicina organizatori.
Svētku koncerts sāksies pulksten
18 laukumā pie pagasta pārvaldes.
Tajā piedalīsies Nacionālo bruņoto
spēku koris, Jelgavas Jaunsargu
vienība, Kalnciema pagasta vidusskolas un pirmsskolas izglītības
iestādes mākslinieciskie kolektīvi,
Kalnciema kultūras nama pašdarbības kolektīvi, stepa deju kolektīvs
«Tap Top».
No pulksten 20.30 līdz 21 svētku
dalībniekus gaidīs lielā saldā klimpa no kopējā katla. Reto gardumu
sarūpēs senioru interešu klubu
«Sarma» un «50+» dalībnieki.
Vakara noslēgumā – no pulksten 22
līdz 3 – visi aicināti uz putu ballīti.
Svētku pasākumi apmeklētājiem
būs bez maksas.

Pievienojas Piļu un muižu asociācijai Pakalpojumu punkts – jaunās telpās
Elejas muižas parks un
Tējas namiņš uzņemts
Latvijas Piļu un muižu asociācijā, un 22. martā ikgadējā biedru sapulcē mūsu
pašvaldības pārstāvjiem
oficiāli pasniegta biedra
apliecība.
«Lēmums par pievienošanos asociācijai pieņemts, jo viennozīmīgi lielākas iespējas panākt vēlamo rezultātu
daudz ātrāk un efektīvāk ir, darbojoties
kopā, nevis vienam. Mēs vēlamies,
lai Elejas muižas parks un Tējas namiņš kļūtu par nozīmīgu un iemīļotu
tūrisma objektu,» norāda Jelgavas
novada pašvaldības Tūrisma informācijas punkta vadītāja Elejā Annija
Marecka, piebilstot, ka gandrīz visas
Jelgavas novada muižas – Zaļenieku,
Lielvircavas, Vilces, Lielplatones,
arī privātās Abgunstes, Berķenes un
Blankenfeldes – ir asociācijas biedri.
Viņa vērtē, ka iestāšanās asociācijā
sniegs plašākas iespējas piedalīties

Zaļenieku pagasta pārvalde 15.
maijā rīko izsoli par garāžas nomas tiesībām. Kā skaidro pagasta
pārvaldes vadītājs Ojārs Briedis,
pašvaldībai piederošā 18 kvadrātmetrus lielā garāža tiks iznomāta
uz trīs gadiem. Interesenti aicināti pieteikties Zaļenieku pagasta
pārvaldē līdz 13. maijam. Papildu
informācija un pieteikšanās – pie
pagasta pārvaldes vadītāja O.Brieža pa tālruni 29263768 vai pie
pagasta pārvaldes sekretāres pa
tālruni 63074441.

JAUNSVIRLAUKĀ
Izvēlas par vietu,
kur dzīvot

Kalnciemā svinēs Pagasta svētkus
27. maijā Kalnciema
pagasts gan iedzīvotājus,
gan viesus pulcēs uz otrajiem Pagasta svētkiem
ar devīzi «Divi – tas jau ir
pāris!». Visas sporta aktivitātes notiks laukumā
pie Lielupes pretim Kalnciema pagasta vidusskolai, bet vakara koncerts,
sporta sacensību uzvarētāju sumināšana, kopējais mielasts un atpūtas
programma – laukumā
pie Kalnciema pagasta
pārvaldes.

ZAĻENIEKOS
Rīko izsoli

kopīgi rīkotajos pasākumos un akcijās
– Leģendu naktī, Muižnieku turnīrā,
kas šovasar notiks Zaļenieku muižā.
Vēl šogad plānots iesaistīties akcijā
«Apceļo Latvijas pilis un muižas», kas
atšķirībā no iepriekšējiem gadiem,
kad muižu apceļošanas akcija rīkota
tikai Jelgavas novada robežās, šogad
no 1. maija līdz 28. oktobrim norisināsies visas Latvijas mērogā, un tajā
piedalīsies 69 pilis un muižas. «Akcijas
laikā piedalīsimies kopīgās mārketinga
aktivitātēs, kas palielinās tūristu interesi par Elejas muižas parku un Tējas
namiņu, tādējādi veicinot apmeklētāju
skaita kāpumu. Jau 2016. gadā gan pasākumos, gan ekskursijās Elejas Tējas
namiņu un parku apmeklēja 3116 viesi
un tūristi,» norāda A.Marecka.
Ieguvums būs arī iespēja piedalīties
semināros un pieredzes apmaiņas
braucienos uz citām Latvijas pilīm un
muižām: šī pieredze noderēs, lai dažādotu un attīstītu Elejas muižas Tējas
namiņa piedāvājumu. Tāpat plānots
piedalīties kopīgos projektos.

No 25. aprīļa sadzīves
pakalpojumu punkts Vilcē
atrodas muižas kalpu ēkā
Skolas ielā 8. Šobrīd tajā
pieejami veļas mazgāšanas
un šuvēja pakalpojumi, bet
iedzīvotāji aicināti izteikt
savus priekšlikumus, kādus
pakalpojumus vēl viņi vēlētos saņemt punkta telpās.
«Agrāk sadzīves pakalpojumu
punkts atradās Vilces centrā – daudzdzīvokļu nama Austrumu ielā 5 dzīvoklī. Tur ziemā bija auksts un telpas
piekurināt – teju neiespējami, tām
bija nepieciešams pamatīgs remonts,
tāpēc meklējām iespēju punktu pārcelt
uz patīkamāku vietu,» skaidro Vilces
pagasta pārvaldes vadītāja Anda Duge.
Iepriekšējās telpas nebija pašvaldības
īpašums, bet kalpu ēka, uz kuru pārcelts
sadzīves pakalpojumu punkts, pieder
pašvaldībai. Telpas tajā ir izremontētas
un siltas.
Sadzīves pakalpojumu centra dar-

bību pašvaldība nodrošina kopā ar
biedrību «Vilces attīstības centrs». Tās
pārstāve Lolita Duge stāsta, ka veļas
mazgāšana tiek piedāvāta divas reizes
nedēļā – trešdienās un piektdienās.
Šuvēja punktā ir pieejama katru otro
trešdienu. Plānots, ka tur būs pieejami
arī friziera pakalpojumi, jo iedzīvotāju
pieprasījums pēc šādas iespējas ir, bet
joprojām tiek meklēts speciālists, kurš
būtu ar mieru sniegt pakalpojumus
sadzīves pakalpojumu punktā. «Kad tas
vēl atradās iepriekšējās telpās, šuvējs
un frizieris tur strādāja neregulāri, jo
darba apstākļi bija neapmierinoši, bet
tagad situācija ir uzlabojusies,» norāda
L.Duge. Papildu informāciju par sadzīves pakalpojumu punkta darba laiku un
sniegtajiem pakalpojumiem iespējams
saņemt pie punkta dežurantes Iraīdas
Blūmas pa tālruni 26222705.
Iedzīvotāji pagasta pārvaldē vai
L.Dugei (tālrunis 26394062) aicināti
izteikt savus priekšlikumus par to,
kādus pakalpojumus vēl viņi vēlētos
saņemt punktā.

Attīstības finanšu institūcija «Altum»
mājokļu galvojumu programmā
ģimenēm ar bērniem piešķīrusi jau
5000 galvojumus. 5000. galvojums
piešķirts 10. aprīlī «SEB bankas»
aizdevumam ģimenei ar diviem
bērniem mājokļa iegādei Jelgavas
novada Jaunsvirlaukas pagastā,
informē «Altum» pārstāve Sandra
Eglīte. Kopējā programmas darbības laikā kopš 2015. gada «Altum»
piešķirto galvojumu summa ir 33,3
miljoni eiro, savukārt hipotekāro
aizdevumu summa, kas izsniegta
ar valsts galvojumiem, sasniegusi
294 miljonus eiro. Jelgavas novadā
ar programmas atbalstu mājokļus
iegādājušās 26 ģimenes, no kurām
ar vienu bērnu bija astoņas, ar diviem bērniem – 16 ģimenes, ar trīs
un vairāk bērniem – divas ģimenes.
Mājokļu iegādei Jelgavas novadā
piešķirto galvojumu kopējā summa
ir 169 000 eiro. Saskaņā ar «Altum»
aprēķiniem ar šīs programmas galvojumiem komercbankas izsniegušas
hipotekāros kredītus 100 000 eiro
apjomā.
Valsts atbalsta programmas piedāvātos valsts galvojumus izmanto
klienti visā Latvijā. 67 procenti jeb
3361 galvojums piešķirts aizdevumiem Rīgā un Pierīgā, Vidzemē
– 14 procenti jeb 711 galvojumi,
Kurzemē – deviņi procenti jeb 442
galvojumi, septiņi procenti jeb
354 galvojumi piešķirti Zemgalē,
savukārt Latgalē – trīs procenti no
kopējā skaita jeb 132 galvojumi.

VILCĒ
Futbolisti –
Jelgavas čempioni

Vilces komanda Jelgavas pilsētas
čempionātā zāles futbolā izcīnījusi 1. vietu un ieguvusi pilsētas
čempionu titulu. Vilces pagasta
sporta bāzes vadītājs Vladimirs
Saņuks stāsta, ka noslēdzošā –
12. – čempionāta kārta notika 2.
aprīlī Jelgavā. Izšķirošajā spēlē komanda «Vilce» pārspēja komandu
«Tami-Tami» ar rezultātu 6:1, līdz
ar to nodrošinot 1. vietu čempionāta tabulā. Čempionātā pavisam
piedalījās septiņas komandas, izspēlējot katra ar katru divas reizes.
Čempioni tika noskaidroti tikai
pēdējā kārtā – pirms tās līderi bija
komanda FK «Lokomotīve», bet,
uzvarot noslēdzošajā kārtā, vilcenieki līderus apsteidza par vienu
punktu. Čempionāta uzvarētājkomandas sastāvā spēlēja Pēteris
Petuhovs, Jānis Petuhovs, Rostams
Barsegjans, Arvis Ansbergs, Matīss Dzegūze, Inesis Horitončuks,
Miks Roze, Žanis Pinka, Dmitrijs
Kuļiņičs, Andris Zuts, Vladimirs
Remesovs, Aleksandrs Radčenko
un Artis Novickis. V.Saņuks komandas vārdā izsaka pateicību
Jelgavas novada Sporta centram
par atbalstu un iespēju piedalīties
čempionātā, kā arī organizatoriem
par šādu turnīru. «Tāpat es vēlētos
pateikties komandas spēlētājiem
par augstu rezultātu, sagādātajām
pozitīvajām un ne tikai emocijām,»
tā V.Saņuks.

PAGASTU ZIŅAS

2017. gada maijs

Būs personalizētas
dienasgrāmatas

KALNCIEMĀ
Veidos aleju

Domājot par paliekošām vērtībām,
sagaidot valsts simtgadi, Kalnciemā
pie autobusu pieturas «Purmaļi» tiks
veidota koku Notikumu aleja. Ideja
pieder pagasta pārvaldes vadītājam
Dainim Keidānam: «Tā ir vieta, kas
ikvienu sagaida, iebraucot pagastā,
un pavada, izbraucot no tā. Blakus ir
pastaigu vieta, tādēļ tā būs atpazīstama
un katrs garāmgājējs varēs vērot koku
augšanu.» Kalnciema kultūras nama
vadītāja Dace Dalgā stāsta, ka pirmie
koki apmēram 200 metrus garajā
zemesgabalā iestādīti jau pērn, bet ne
visi ieauga, tāpēc nolemts, ka iespēja
iesaistīties pagasta apzaļumošanā
būs ikvienam. Kokiem tiks pievienotas
plāksnītes ar informāciju par to, kas
un kādam notikumam par godu koku
stādījis. Šopavasar kā pirmie 13. maijā
kokus alejā stādīs Kalnciema pagasta
vidusskolas 12. klases audzēkņi, savukārt 30. maijā savu pirmo kociņu
Notikumu alejā iestādīs pirmsskolas
izglītības iestādes «Mārīte» bērni, absolvējot iestādi.

VALGUNDĒ
Pieaugušajiem –
iespēja mācīties

Jelgavas
novada
pašvald ī b a s
mūžizglītības pro
grammas
g a i t ā
Valgundē
pieaugušajiem ir
iespēja
apgūt
floristikas
prasmes,
mēģināt
strādāt radoši un atvērt savām iespējām citu pasauli. «Šāda veida
nodarbības tiek piedāvātas pirmo
reizi. Pirmajā nodarbībā interesenti
mācījās izmantot dabas elementus
pavasara kompozīcijās. Nodarbība
notika sadarbībā ar floristikas skolu
meistardarbnīcu «Grieta», lektore
bija florista amata meistare Ligita
Danenberga. Katrs dalībnieks pēc
sava darba prezentācijas ieguva profesionālās tālākizglītības sertifikātu,
kas apliecina minētās tēmas apguvi,» stāsta Valgundes mūžizglītības
koordinatore Egija Šuneiko. Otrajā
nodarbībā interesenti izzināja klūgu
pinumus, radot pītu paplāti. Nākamā
nodarbība notiks 25. maijā, un tās
tēma – pavasara pušķu veidošana.
Līdzi jāņem pavasara ziedi un citi
zaļojoši augi. Papildu informācija
par nodarbību un pieteikšanās tai
– pie mūžizglītības koordinatores
E.Šuneiko pa tālruni 28612076. «Šīs
programmas laikā ikvienam ir iespēja
iegūt jaunas prasmes, atrast sevi un
pilnveidot citā profesionālā virzienā,
mainot kvalifikāciju,» tā E.Šuneiko.

JAUNSVIRLAUKĀ
Mēģina iekļūt veikalā

Pagaidām nenoskaidrotas personas
mēģinājušas iekļūt veikalā «Top» Jaun
svirlaukas pagasta Staļģenē, Cepļu
ielā. Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes vecākā speciāliste Ieva Sietniece informē, ka mēģinājums iekļūt
veikalā reģistrēts pēc pulksten 4 naktī
no 22. uz 23. aprīli. Zagļiem iecere
gan nav izdevusies – veikalā viņi nav
iekļuvuši, un nekas nav nozagts, bet
veikala ārdurvis tika sabojātas.

Nākamajā – 2017./2018.
– mācību gadā Vilces pamatskolas skolēniem būs
personalizētas dienasgrāmatas. To vākus rotās skolas
audzēknes zīmējums.

Uzlabos meliorāciju
Sporta pļavā
Jelgavas novada Kalnciema pagasta Sporta pļavā
plānots veikt laukuma
nosusināšanas un dīķa
līmeņa regulēšanas būvdarbus. Tas būtiski uzlabos sportošanas apstākļus, jo šajā pļavā ierīkoti
vairāki sporta laukumi.
Kalnciema pagasta pārvaldes
vadītājs Dainis Keidāns skaidro,
ka šie darbi ir ļoti nepieciešami,
jo Sporta pļava atrodas pašā Kalnciema centrā un tajā ir volejbola
laukums, minifutbola laukums
un gājēju ietves. Pavasarī, kūstot
sniegam, un citos gadalaikos pēc
lietavām pļavā veidojas lielas peļ-

ķes, apgrūtinot gan sportošanu, gan
gājēju pārvietošanos. «Gājēji nevar
sausām kājām tikt uz mājām, nemaz
nerunājot par pludmales volejbola
spēlētgribētājiem. Arī blakus esošās
daudzdzīvokļu mājas Draudzības
ielā 4 pagrabā gandrīz vienmēr stāv
ūdens,» situāciju raksturo pagasta
pārvaldes vadītājs.
Saskaņā ar iepirkuma procedūru
darbus Kalnciemā veiks SIA «Bauskas meliorācija» par līgumcenu
48 384,40 eiro. Tos plānots uzsākt
maijā un pabeigt līdz 30. jūnijam.
D.Keidāns skaidro, ka paredzētie
darbi saistīti ar dīķa ūdens līmeņa
regulēšanas iespēju nodrošināšanu.
Vecā ūdens noteka no dīķa uz Liel
upi ir bojāta, turklāt tā nenodrošina

ūdens novadīšanu situācijā, kad
Lielupē un dīķī ir vienādi augsts
ūdens līmenis. Projektā paredzēts
šos ūdeņus novadīt uz Vecbērzes
poldera teritoriju, kur ūdens līmenis tiek regulēts, darbinot poldera
sūkņus, kas nodrošinās iespēju
uzturēt normālu ūdens līmeni dīķī
pat palu laikā. Tiks raktas tranšejas,
izmantojot beztranšejas metodi
(caurdurot pa pazemi Jelgavas
ielu), kas ūdeni no Sporta pļavas
novadīs uz dīķi.
«Kad būs veikti meliorācijas
darbi, plānots, ka Sporta pļavā
Kalnciema iedzīvotājiem notiks
Pagasta svētku svinības un citi pasākumi,» piebilst Kalnciema pagasta
pārvaldes vadītājs.

Glābs Mūrmuižas senkapus
Biedrība «Vilces attīstības centrs» sadarbībā ar
Vilces pagasta pārvaldi
un Vilces Tūrisma informācijas punktu realizēs
Valsts kultūrkapitāla
fonda finansiāli atbalstītu
projektu, kura mērķis ir
sakārtot valsts nozīmes
arheoloģisko senvietu –
Mūrmuižas senkapus.
Projekta vadītāja un Vilces Tūrisma informācijas punkta vadītāja Elita Priedniece stāsta, ka Mūrmuižas
senkapi ar adresi «Vairogu lauks»
atrodas Jelgavas novada Vilces
pagastā Svētes upes krastā. To apsaimniekotājs un zemes īpašnieks ir
Jelgavas novada pašvaldība, Vilces
pagasta pārvalde.
Vēstures avoti vēsta, ka 18. gadsimta sākumā Latvijā un Igaunijā
plosījās Lielais Ziemeļu karš. Par
ietekmi šajā Baltijas teritorijā cīnījušies Zviedrijas karalis Kārlis XII
un Krievijas cars Pēteris I. 1705.
gada 16. jūlijā pie tagadējā Vilces
pagasta Mūrmuižas kaujā satikās
zviedru ģenerāļa Ādama Ludviga
Lēvenhaupta karaspēks ar krievu
ģenerāļa Borisa Šerementjeva karaspēku. Mūrmuižas kaujā piedalījās
20 000 Krievijas un 7000 Zviedrijas
karavīru, zviedru pulkos karoja arī
daudz vidzemnieku. Pateicoties

veiksmīgi izvēlētām pozīcijām Svētes upes krastos un kaujas prasmei,
uzvaru guva zviedru armija. «Par
kaujas sīvumu liecina abu armiju
dzīvā spēka zaudējumi – kopā 7700
kritušo. Šo kauju liecinieki ir Latvijas un Zviedrijas valdību sadarbības
kopprojektā atklātie divi pieminekļi.
Pirmais piemineklis ir Uzvaras stēla,
kas uzstādīta 1935. gadā Mūrmuižas
kaujas vietā un simbolizē ne tikai
zviedru militāro uzvaru, bet arī humānistiskā pasaules uzskata nemirstību, kas izpaudās zviedru armijas
attieksmē pret civiliedzīvotājiem.
Tās autors ir Pēteris Ārendts. Otrs
piemineklis uzstādīts 1991. gada 1.
oktobrī – tas atrodas pie Svētes upes
uzkalniņā, kas ir zviedru kritušo karavīru apbedījumu vieta. Pieminekļa
autors ir Mārtiņš Zaurs. Piemineklis
ir krusta veidā, un tas redzams no
visām pusēm, arī no augšas,» ar
vēsturi iepazīstina E.Priedniece.
Viņa norāda, ka Mūrmuižas senkapu teritorija ir starptautisks kultūrvēsturisks objekts, kas piesaista
gan vietējos un ārvalstu vēstures
pētniekus, gan vietējos un ārvalstu
tūristus, gan skolēnus.
Šobrīd šī kultūrvēsturiski nozīmīgā vieta ir sliktā stāvoklī. Projekta
vadītāja skaidro, ka jau pirms vairākiem gadiem novērota vēstures pieminekļa krasta erozija – blakus esošā Svētes upe palu laikā periodiski

Ausma Švanberga, Līvbērze
(17.12.1941. – 08.04.2017.)
Olga Jefremova, Kalnciems
(06.08.1925. – 10.04.2017.)
Pjotrs Padorskis, Kalnciems
(05.04.1943. – 08.04.2017.)
Tadeušs Usevičs, Vircava
(23.03.1939. – 11.04.2017.)
Romants Gricjus, Jaunsvirlauka
(26.09.1935. – 12.04.2017.)
Pjotrs Zvingulis, Glūda
(01.03.1938. – 13.04.2017.)
Jevgenija Vasiļjeva, Platone
(02.11.1935. – 14.04.2017.)
Haralda Oficerova, Vircava
(05.01.1928. – 16.04.2017.)
Jānis Vīksne, Valgunde
(12.02.1943. – 17.04.2017.)

Valentīna Mihailova,
Lielplatone
(26.11.1937. – 22.04.2017.)
Ilga Kokaine, Eleja
(02.10.1934. – 23.04.2017.)
Sarmīte Antoņonoka, Vircava
(13.10.1959. – 24.04.2017.)
Vilma Vāciete, Vilce
(24.03.1924. – 25.04.2017.)
Aldona Vaļko, Sesava
(01.11.1945. – 25.04.2017.)
Staņislavs Mickevičs,
Kalnciems
(19.08.1952. – 26.04.2017.)
Jurijs Smirnovs, Jaunsvirlauka
(05.08.1949. – 27.04.2017.)
Rita Vilciņa, Vilce
(21.01.1932. – 29.04.2017.)

Aprīlī no mums aizgājuši...
Artjoms Baranovs, Jaunsvirlauka
(09.01.1989. – 30.03.2017.)
Voldemārs Rudzītis, Eleja
(14.04.1945. – 02.04.2017.)
Marija Reksce, Svēte
(04.10.1943. – 02.04.2017.)
Lonija Gulbe, Kalnciems
(31.08.1927. – 03.04.2017.)
Janīna Bogdanova, Valgunde
(29.01.1935. – 03.04.2017.)
Viktors Borščovs, Svēte
(07.08.1943. – 04.04.2017.)
Guntis Gronskis, Glūda
(14.07.1960. – 07.04.2017.)
Andris Zaharāns, Sesava
(30.11.1948. – 07.04.2017.)
Vilnis Ulmanis, Platone
(29.06.1953. – 08.04.2017.)
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Iespēja tikt pie īpašām dienasgrāmatām skolai ir, iesaistoties Liepājas
Universitātes Zinātnes un inovāciju
parka projektā «Dienasgrāmata 2017».
Tā mērķis ir izgatavot katrai skolai
individuāla dizaina un satura skolēnu
dienasgrāmatas par samazinātām izmaksām. Interesanti, ka dienasgrāmatu vāka
dizainu izstrādā paši skolēni.
Vilces pamatskolas vizuālās mākslas
skolotāja Marita Kozule stāsta, ka arī
šobrīd skolēniem tiek izgatavotas dienasgrāmatas pēc skolas pasūtījuma ar skolas
ēkas attēliem uz vāka, tomēr nolemts
izmēģināt ko jaunu. Lai noskaidrotu,
kāds attēls nākamajā mācību gadā rotās
skolēnu dienasgrāmatu vākus, tika rīkots
zīmējumu konkurss 1. – 7. klašu skolēniem. Tajā skolas direktore, skolotāji un
darbinieki izvērtēja aptuveni 20 darbus,
no kuriem par labāko atzīts 6. klases
skolnieces Ievas Kazaines zīmējums.
«Uz dienasgrāmatas priekšējā vāka būs
Vilces muižas zīmējums, bet aizmugurē
– skolas jaunā ēka. Tāpat vākus rotās zilās
vizbulītes, kas ir Vilces pagasta vizītkarte,
jo pavasarī tās ir gandrīz visur,» atklāj
skolotāja.
Visi konkursam iesniegtie zīmējumi
būs apskatāmi skolā – tā būs skolas 180.
jubilejai veltīta izstāde, ko varēs aplūkot
ikviens skolas salidojuma dalībnieks.
Projekts «Dienasgrāmata 2017»
dod iespēju skolēniem realizēt savas
idejas skolas tēla veidošanā, gatavojot
dienasgrāmatas, bet uzņēmumiem, kas
atbalsta šo projektu, – publicitāti kā
projekta atbalstītājiem savā novadā un
visā Latvijā, piebilst projekta vadītāja
Liāna Mihailova.

Bibliotēka dodas
uz Mežciemu
Jau no marta katra mēneša
pirmajā trešdienā Jaunsvirlaukas pagasta Mežciemā,
Dienas centrā, kas atrodas
Liepu ielā 1, darbojas grāmatu izsniegšanas punkts,
ko apkalpo Dzirnieku bibliotēka.
posta senkapu stāvkrastu, veidojot
krasta eroziju. Izskalotajam krasta
zemes slānim nobrūkot, atsedzas tur
esošo apbedījumu paliekas – cilvēku
kauli un arheoloģiskie atradumi.
Arheoloģiskā pieminekļa stāvkrasta
eroziju ir iespējams apturēt, veicot
radikālus pasākumus un nostiprinot
Svētes upes krastu. Tieši to iecerēts
izdarīt šī projekta laikā.
Palīdzību pieminekļa glābšanas
darbiem ir solījusi Jelgavas novada
pašvaldība, Vilces pagasta pārvalde, kas apsaimnieko šo teritoriju, bet lielākais sponsorētājs būs
SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība
«Igate»», kas palīdzēs ar tehniku,
materiāliem un inženierpalīdzību
stāvkrasta stiprināšanas darbos,
LLU profesore Aija Ziemeļniece
kultūras pieminekļa ainavas lab
iekārtošanā un arheologi Guntis
Zemītis un Andris Tomašūns, nodrošinot vēstures konsultācijas un
arheoloģisko uzraudzību. Plānotās
projekta izmaksas ir 5200 eiro,
tostarp 1200 eiro – Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums.
Plānotais projekta realizācijas
laiks ir līdz 2018. gada 1. maijam.
Krasta stiprināšanas lielie darbi un
arheoloģiskā uzraudzība paredzēta
šā gada septembrī un oktobrī. «Tādējādi mēs saglābsim unikālu un
nozīmīgu Latvijas kultūras mantojuma daļu, iegūsim jaunus vēstures
datus, veicināsim šī unikālā vēstures
pieminekļa popularitāti un iegūto
informāciju izmantosim nākamajos
projektos,» rezumē E.Priedniece.

Grāmatu izsniegšanas punkta darbalaiks ir no pulksten 9 līdz 15. Punkta
darbību ar izdevumiem no Dzirnieku
bibliotēkas krājuma nodrošina bibliotēkas vadītāja Rudīte Šturme. Viņa stāsta,
ka pagaidām atsaucība nav liela, bet cer,
ka ar laiku iedzīvotāji sasparosies un
vairāk izmantos šo iespēju. «Pagaidām
grāmatas izsniegšanas punktu apmeklē
2 – 4 cilvēki dienā, kuri ņem lasīšanai ne
tikai daiļliteratūru, bet arī izziņu literatūru un žurnālus. Piemēram, ir kāds kungs,
kurš interesējas par vēsturi. Cita lasītāja
lūdza atvest žurnālu «Ilustrētā Pasaules Vēsture», savukārt kāda vientuļa
pensionāre agrāk brauca uz bibliotēku
Jelgavā, bet nu sava cienījamā vecuma
dēļ tas ir grūtāk, tāpēc viņa ir priecīga,
ka grāmatas var saņemt tuvu mājām,»
stāsta bibliotēkas vadītāja, piebilstot:
«Arī tad, ja atnāk divi trīs cilvēki, man ir
prieks. Lasītāji jau tālāk informēs savus
kaimiņus un paziņas, ka grāmatas brauc
uz Mežciemu.»
Viņa norāda: interesenti iepriekš var
pasūtīt izdevumus, ko vēlēsies no bibliotēkas paņemt. To var izdarīt, sazinoties ar
Rudīti pa tālruni 27851708 vai 28450669.
Apmeklētāji, kuri pārzina informācijas
tehnoloģijas, var ieskatīties Jelgavas
reģiona bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā, kas pieejams mājaslapas www.jelgavasbiblioteka.lv sadaļā «Piedāvājam»,
apakšsadaļā «Jaunumi», un iepazīties ar
bibliotēkā pieejamajiem izdevumiem.
Grāmatu izsniegšanas punkts Mežciemā darbojas katra mēneša pirmajā
trešdienā. Pakalpojums tiks nodrošināts
arī vasarā, izņemot augustu, kad Dzirnieku bibliotēkas vadītāja būs atvaļinājumā.
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NOTIKUMI
Pasākumi

Elejā

 Līdz 12. maijam – Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde «Pēc mums vēl
ilgi zeme skums» (Elejas bibliotēkā).

Glūdā

 13. maijā pulksten 14 – tematisks pasākums ģimenēm ar Svētes
pamatskolas dramatiskā pulciņa piedāvāto literāro uzvedumu «Gribulītis» un dāvanas izgatavošanu radošajā nodarbībā (aktivitāšu centrā
«Zemgale»).
 15. maijā pulksten 14 – radošā nodarbība «Puķupodu dekorēšana
ar mežģīņpapīru» (aktivitāšu centrā «Zemgale»).
 17. maijā pulksten 11.30 – Ģimenes diena Nākotnē: radošās darbnīcas, izstāde. Pulksten 12 – Ģimenes stafešu diena (Nākotnes k/n).
 19., 22., 26. un 29. maijā pulksten 14 – radošā nodarbība «Sadzīves
priekšmetu dekupēšana» (aktivitāšu centrā «Zemgale»).
 Līdz 31. maijam – izstādes: «Apceļosim Latviju – Jelgava»; «Mežu aizvējā» (rakstniekam Alfrēdam Dziļumam – 110) (Bramberģes bibliotēkā).

Jaunajā tūrisma sezonā
uzmanības centrā – muižas

Jaunsvirlaukā

 Līdz 31. maijam – Raimonda Valtera karikatūru izstāde. Ieeja – bez
maksas (IKSC «Līdumi»).
 Līdz 15. maijam – Silvas Počas gleznu izstāde «Kosmoss». Ieeja – bez
maksas (IKSC «Līdumi»).
 Katra mēneša pirmajā trešdienā Mežciemā no pulksten 9 līdz 15
darbojas grāmatu izsniegšanas punkts – sociālo darbinieku pieņemšanas punktā pie autobusu pieturas. Līdzi jāņem personu apliecinošs
dokuments.

Kalnciemā

 Līdz 30. maijam – Jelgavas mākslinieku Tatjanas Iljinas un Jevgēnija
Derjuševa mākslas darbu izstāde no cikla «Klusā daba» (Kalnciema
bibliotēkā).
 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. Reģistrēšanās – no pulksten 10.30 līdz
10.55 (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
klubu «Sarma» un «50+» dalībnieki. No pulksten 22 līdz 3 – putu ballīte
(laukumā pie pagasta pārvaldes).

Līvbērzē

 13. maijā pulksten 18 – bērnu deju kolektīvu sadancis «Visām māmiņām par godu». Ieeja – bez maksas (Līvbērzes k/n).
 Līvbērzes bibliotēkas lasītavā muzeja telpās apskatāma pastāvīgā
vēstures ekspozīcija «Līvbērzes skolas vēsture no pirmsākumiem līdz
2017. gadam» un tematiskās izstādes «Dedz šodien mātei sveces gaišas,
lai bērnību sirds atceras» (veltīta Mātes dienai) un «Tepat aiz loga ziedi
zied, kad pavasaris garām iet...».

Platonē

 13. maijā pulksten 13 – Ģimenes dienas sarīkojums «Droši savu roku
manā plaukstā liec» (Lielvircavas k/n).
 20. maijā – Jelgavas novada svētki Elejas muižas parkā. Ja vēlaties
nokļūšanai izmantot pagasta transportu, lūgums pieteikties līdz 15.
maijam, piezvanot Rasmai pa tālruni 26547117.
 21. maijā pulksten 15 – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas vokālā
ansambļa «Karameles» koncerts (vadītāja Agita Damlica-Ķere). Pulksten
15.30 – dievkalpojums (Lielvircavas baznīcā).
 27. maijā ikviens interesents aicināts piedalīties kopējā braucienā
uz Dobeli – ceriņu galvaspilsētu. Informācija un pieteikšanās – līdz 20.
maijam pa tālruni 26547117 (Rasma).
 Aicina pieteikties interesentus aušanas mākas apgūšanā un praktiskā
darbā. Nodarbības notiks bez maksas Lielvircavas k/n. Sīkāka informācija
un pieteikšanās – pie Rasmas pa tālruni 26547117.
 Katra mēneša 1. un 3. ceturtdienā pulksten 16.30 – radošās darbnīcas
bērniem (Lielvircavas bibliotēkā).

Svētē

 19. maijā pulksten 12 – piemiņas pasākums par godu Daugavgrīvas
zemessargu cīņām Svētes Ruļļu kalnos (pie Latviešu strēlnieku pieminekļa
pretī pamatskolai).

Valgundē

 12. maijā pulksten 18 – komēdija par mīlestību un nemīlestību izrādē
«Silvija». Lomās: A.Ozoliņa, I.Puga, E.Skulte, V.Šoriņš, D.Makovska. Ieeja –
€ 2. Transports pulksten 17.15 no Tīreļu DUS, pulksten 17.45 – a/p
«Vītoliņi» (IKSC «Avoti»).
 25. maijā no pulksten 18 līdz 21 – floristikas nodarbība «Pavasara ziedu
pušķa izveidošana». Līdzi jāņem pavasara ziedi pēc katra gaumes. Lūgums
pieteikties pa tālruni 28612076 (Egija) līdz 23. maijam (IKSC «Avoti»).
 Līdz 1. jūnijam – Lienes Ābomas gleznu izstāde (Tīreļu bibliotēkā).

Vilcē

 Līdz 22. maijam – Vilces pamatskolas 1. klases bērnu radošo darbu
izstāde «Krāsainais pavasaris» (Ķīves bibliotēkā).
 Līdz 1. jūnijam – izstāde «Mūsu Vilce bērnu darbos» (Vilces bibliotēkā).

Vircavas tautas namā

 12. maijā pulksten 18 – Mātes dienas koncerts. Ieeja – bez maksas.

Zaļeniekos

 13. maijā pulksten 10 – Zaļenieku KAV pamatskolas Mātes dienas
koncerts (Zaļenieku k/n).
 17. maijā pulksten 17 – Zaļenieku KAV bērnudārza Māmiņdienas
koncerts (Zaļenieku k/n).
 23. maijā pulksten 16 – pasākumā «Ceļa jūtis» ekskursijas iespaidos
par Franciju dalīsies Līga Driķe (Zaļenieku bibliotēkā).
 24. maijā pulksten 9 – bezmaksas redzes pārbaude ar iespēju iegādāties brilles. Rīgas optika «Elegantas brilles». Pieteikties pa tālruni
20411444 (Zaļenieku k/n).
 Līdz 31. maijam – novadpētniecības izstāde «Kārlim Butānam – 115»
(Ūziņu bibliotēkā).
«Jelgavas Novada Ziņas» Metiens – 10 000 eks. Reģistrācijas apliecības Nr. 000703361
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FOTO: Jaunajā vasaras tūrisma sezonā Jelgavas novadā ciemiņiem durvis vēra divas jaunas muižas – Abgunstes un Berķenes muiža (attēlā). Aizvadītajās brīvdienās
notika jaunās tūrisma sezonas ieskaņas ekskursija, viesojoties šajās muižās, un tās
piedzīvoja lielu apmeklētāju interesi.

Oficiāli starts vasaras tūrisma sezonai Jelgavas novadā un apkārtnē tiks dots
20. maijā, taču līdz šim jau
notikusi ieskaņas ekskursija,
apmeklējot objektus, kas ieņēmuši stabilu vietu tūrisma
piedāvājumā, – Lielvircavas
muižu un atpūtas kompleksu
«Grantiņi» – un divus «jaunpienācējus» – Abgunstes un
Berķenes privātās muižas.
Šīs muižas, kā arī Lielplatones, Vilces, Zaļā (Zaļenieku),
Blankenfeldes muiža un Elejas Tējas namiņš iesaistījies
akcijā «Apceļosim Latvijas
pilis un muižas», tieši tāpēc
vasaras tūrisma sezonā arī
Jelgavas novada iedzīvotāji
aicināti izbaudīt katras muižas piedāvājumu.
Jelgavas novada pašvaldības tūrisma
attīstības projektu vadītāja Tabita Šķerberga stāsta, ka arī šogad vasaras tūrisma
sezonā Jelgavas novadā akcents likts uz
vienu no lielajām bagātībām – muižām,
aicinot tās iepazīt tuvāk un uzzināt, kas
jauns katrā no tām. «Divus gadus paši
novadā rīkojām muižu apceļošanas akciju, bet pēc septiņu gadu pārtraukuma
biedrība «Latvijas piļu un muižu asociācija» atkal šo akciju izvērtusi Latvijas
līmenī, aptverot lielāku interesentu loku.
Mēs varam būt lepni, jo no 69 akcijas
dalībniecēm astoņas atrodas tieši mūsu
novadā,» stāsta T.Šķerberga.
Akcijā «Apceļosim Latvijas pilis un
muižas» iedzīvotāji aicināti viesoties 69
pilīs un muižās, tostarp astoņās Jelgavas
novadā – Lielvircavas, Lielplatones,
Vilces, Zaļajā (Zaļenieku), Blankenfeldes, Abgunstes, Berķenes muižā kā

arī Elejas Tējas namiņā, lai iepazītu to
saimnieciskās un radošās dzīves lomu, kā
arī nozīmi valstiskuma veidošanā. Akcija
norisinās no 1. maija līdz 28. oktobrim,
kad notiks tradicionālā Leģendu nakts.
«Priecājamies, ka šogad tūristiem Jelgavas novadā līdzās piecām pašvaldības
muižām un jau zināmajai Blankenfeldes
muižai durvis vērušas vēl divas privātās
muižas – Abgunstes muiža, kas sevi dēvē
par radošuma meku un jau pērn piedalījās Leģendu naktī, kā arī Berķenes
muiža, kas galvenokārt strādā kā viesu
māja, svinību vieta un īsteno nebijušu
projektu – veido pansiju, kurā var apmesties uz ilgāku laiku,» stāsta T.Šķerberga.
Liela daļa piļu un muižu, tostarp
mūsējās, ir sagatavojušas kādu īpašu
piedāvājumu vai uzdevumu, kā akcijas
dalībniekam nopelnīt zīmodziņu vai
uzlīmi, savukārt daļa piedalās akcijā ar
atsevišķiem pasākumiem – koncertiem,
meistarklasēm, izstādēm. Ar katras
muižas piedāvājumu var iepazīties
mājaslapā www.pilis.lv. Piemēram,
iepriekš piesakoties, Lielvircavas muižā ekskursantiem var noorganizēt
pieņemšanu atbilstoši 19. gadsimta
tradīcijām, kā arī drosmīgākās dāmas
var uzlaikot tā laika tērpus, Elejas Tējas
namiņā iespējams baudīt piparmētru
tējas dažādās variācijas sadarbībā ar
Lolitu Dugi, Blankenfeldes muižā –
apskatīt Zvanu muzeju un nogaršot
dažādus plūškoka gardumus. Tiesa,
pirms doties uz kādu no objektiem,
lūgums rūpīgi iepazīties ar to piedāvājumu un darba laiku, īpaši vasaras
sezonā, kad brīvdienās mēdz notikt
slēgtie pasākumi. Informāciju var atrast
mājaslapā www.pilis.lv. «Jāuzsver, ka
ekskursantiem visās Jelgavas novada
muižās vizīte iepriekš jāsaskaņo, lai pārliecinātos, vai izvēlētajā laikā objekts

ir pieejams. Piemēram, Elejas Tējas
namiņš teju visas nedēļas nogales ir
rezervēts laulībām,» stāsta T.Šķerberga.
Plānojot brīvdienu maršrutu, apceļotāji aicināti izmantot īpašo karti, kurā
atzīmēti akcijas dalībnieki un iekļauti
objektu apraksti. Karti var lejupielādēt
interneta vietnē www.pilis.lv un izdrukāt
vai saņemt jebkurā pilī un muižā, kas
piedalās akcijā. Apceļotāji, kuri būs
viesojušies vismaz piecos objektos no
69, saņemot par to atzīmi savā kartē,
piedalīsies piļu un muižu dāvāto balvu
izlozē, bet aktīvākie 50 apceļotāji saņems ielūgumu uz balli Jaunpils pilī 25.
novembrī. Lai piedalītos balvu izlozē un
saņemtu ielūgumu uz balli Jaunpils pilī,
karte ar vismaz piecām atzīmēm līdz 28.
oktobrim (ieskaitot) jāiesniedz jebkurā
pilī vai muižā, kas piedalās akcijā, vai līdz
3. novembrim (pasta zīmogs) jānosūta
Latvijas Piļu un muižu asociācijai.
T.Šķerberga piebilst, ka tāpat interesenti vasaras tūrisma sezonā aicināti
viesoties pie Jelgavas novada mājražotājiem, iepazīstot produkciju un saimniecības, kur šie labumi top. «Jāatzīst,
ka, pateicoties LTV1 raidījumam «Īstās
latvju saimnieces», pastiprināta interese
radusies par tā dalībniecēm un viņu
produkciju – L.Dugi un viņas tējām
un citiem piparmētru gardumiem, kā
arī Ināru Mālkalni un viņas plašo sieru
klāstu un gardajiem dārzeņiem,» stāsta
T.Šķerberga, piebilstot, ka aprīlī Jelgavas
novadu apmeklējusi Latvijas tūroperatoru un gidu grupa, izrādot ieinteresētību
par mūspuses piedāvājumu, un gribas
ticēt, ka tas veicinās tūristu pieplūdumu
Jelgavas novadā. «Tāpat ceram, ka jau
esošajām atvērtajām saimniecībām
pievienosies jaunas, jo Jelgavas novadā
ir daudz interesantu uzņēmēju,» tā
T.Šķerberga.

Florbolā Kalnciems atkal atņem kausu Elejai
FOTO: Svētes pamatskolas sporta
zālē aizvadīts jau sestais Jelgavas novada florbola čempionāts.
Šogad tajā pārāka izrādījās un
uzvaru izcīnīja Kalnciema komanda (Kalnciema komanda uzvarēja arī 2015. gadā), no troņa
gāžot elejniekus, kuri čempionu
titulu ieguvuši četros no sešiem
čempionātiem. Elejas florbola
komanda šoreiz palika 2. vietā,
bet 3. vietā – mājinieki Svētes
komanda. Izvērtējot individuāli
labākos spēlētājus, balvas ieguva labākais aizsargs Artūrs
Janušķevičs (Kalnciems), kurš
čempionāta laikā guva septiņus
vārtus un raidīja 11 rezultatīvas
piespēles, un labākais uzbrucējs
Edgars Gravenieks (Sesava) ar
astoņiem vārtiem un piecām
rezultatīvām piespēlēm.

Foto: jnsc.lv

