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Projektu
konkurss
uzņēmējiem
Lauku partnerība «Lielupe»
izsludina atklāta projektu
konkursa 4. kārtu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un
Ozolnieku novadā ieviešanai. Projektu pieteikumus
var iesniegt līdz 3. maijam.
Atbalstam var pieteikties ikviens,
kas vēlas uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību Jelgavas un Ozolnieku novadā.
Nevar pieteikties esoši uzņēmumi, ja
iepriekšējā gada apgrozījums pārsniedz
70 000 eiro. Finansējuma atbalstu
līdz 70 procentiem no projekta izmaksām var saņemt pamatlīdzekļu
iegādei, būvdarbiem, kā arī produkta
vai pakalpojuma atpazīstamības veicināšanai. Plašāka informācija par konkursu pieejama partnerības mājaslapā
www.partneribalielupe.lv, sadaļā
«Leader 2014–2020». Papildu informācija un konsultācijas var saņemt lauku
partnerībā «Lielupe» (K.Barona iela
40, Jelgava), iepriekš saskaņojot laiku
pa tālruni 26399946 vai e-pastu lielupe@
partneribalielupe.lv.
Iepriekšējās projektu konkursa kārtās
2016. gadā saņemti 49 projektu iesniegumi, no kuriem šobrīd 17 ir apstiprināti.
No tiem jau pabeigts ir Vilces pagasta
uzņēmējas Lolitas Duges projekts par
telpu labiekārtošanu viesu uzņemšanai
Piparmētru namiņā Vilces pagastā.
Pārējie vēl tiek realizēti – piemēram,
SIA «ML koks» Vilces pagastā veic
darbus bišu stropu ražošanas attīstībai;
SIA «K un P Kāpņu pasaule» Jaun
svirlaukas pagastā attīstīs ražošanas
procesu, iegādājoties CNC frēzēšanas
un gravēšanas iekārtu; zemnieku saimniecība «Dārziņi-2» Platones pagastā
uzsāks dabīgo pirtslietu preču ražošanu,
uzstādot moduļmāju ziedu un augu
žāvēšanai; Vilces pagasta Berķenes
muižā tiks uzlabots piedāvājums viesiem,
izbūvējot baseina kompleksu; Zaļenieku
pagasta Abgunstes muižā, veicot pārbūves darbus ēkas bēniņos, taps unikālas
nakšņošanas un izklaides pakalpojumu
iespējas; Glūdas pagastā top lauku viesu māja «Laukmaļi»; SIA «Zekants»
Jaunsvirlaukas pagastā turpinās mērķtiecīgi attīstīt pupu kraukšķu «Pupuchi»
ražošanu, iegādājoties pamatlīdzekļus
un iekārtas; zemnieku saimniecība
«Trubenieki» Lielplatones pagastā plāno
uzsākt šitake sēņu pārstrādi; ģimenes
uzņēmums «Līgas medus» attīstīs medus
produkcijas ražošanu un uzņems tūristus
jaunizbūvētā dravas mājā Vircavas pagastā; biedrība «Invalīdu atbalsta centrs
«Saulesstars»» veidos interneta veikalu
rokdarbu tirdzniecībai; SIA «Rich media» Jaunsvirlaukas pagastā iegādāsies
fototehniku fotostudijas attīstībai.
Vēl vairāki projekti ir vērtēšanas
procesā, piemēram, uz atbalstu pretendē L.Duge piparmētru produkcijas
ražošanas dažādošanai, Inese Saulāja
Jaunsvirlaukas pagastā – tomātu kečupa
ražošanai, ir arī projekti, lai attīstītu šūšanas pakalpojumus, piedāvātu Montesori
terapiju. Projektu konkursa 4. kārta izsludināta Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai finansējuma saņemšanai
rīcībā «Atbalsts nelauksaimnieciskās
uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības
produktu pārstrādes, lauku tūrisma un
amatniecības attīstībai».
JNZ

Pārbūves laikā būs
slēgts Viesturu tilts
AS «Latvijas valsts meži»
plāno veikt Viesturu
tilta pār Tērveti Jelgavas
novada Glūdas pagastā pārbūves darbus. Tos
paredzēts sākt maijā un
pabeigt līdz oktobrim.
Būvdarbu laikā autotransporta satiksme pār
tiltu būs slēgta un transports tiks novirzīts pa
apbraucamo ceļu.
Tilts atrodas pa ceļam uz Viesturciemu, nogriežoties no Jelgavas–Dobeles (P97) šosejas. Glūdas
pagasta pārvaldes vadītāja Silvija
Zīberte norāda, ka šis tilts diendienā ir diezgan noslogots, jo pa
to pārvietojas vairāku dārzkopības
sabiedrību, piemēram, «Birzītes»,
«Tērvetes», «Siliņu», «Mežvidu»,
iedzīvotāji. «Viesturciemā ir vairāk
deklarēto iedzīvotāju nekā, piemēram, Dorupē vai Zemgalē,» piebilst
S.Zīberte, norādot, ka pār šo tiltu
pārvietojas arī sabiedriskais autobuss, ar ko bērni brauc uz skolu,

lielākoties uz Aizupes pamatskolu.
Pār tiltu kursē SIA «Jelgavas
autobusu parks» 1. un 8. maršruta
autobusi. Kā norāda uzņēmuma
pārstāvis Gatis Dūmiņš, šobrīd pārvadātājs vēl nav informēts par tilta
slēgšanu un iespējām autobusu novirzīt pa citu maršrutu, bet, tiklīdz
būs skaidrs, kādas izmaiņas skars šo
autobusu maršrutu, SIA «Jelgavas
autobusu parks» par to informēs arī
savā mājaslapā www.jap.lv.
Tieši tas, ka pār tiltu vairs nav
drošas autobusu satiksmes, bija
viens no galvenajiem iemesliem,
kāpēc to atjaunos. «Veicot objekta
galveno inspekciju un tehniskā
stāvokļa novērtējumu, konstatēts,
ka šis pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados būvētais tilts ir avārijas
stāvoklī un vairs nav izmantojams
nekāda veida smagajam autotransportam, tajā skaitā arī lielajiem
autobusiem. Šī iemesla dēļ tika pieņemts lēmums veikt tā rekonstrukciju,» skaidro AS «Latvijas valsts
meži» komunikācijas speciālists
Ainārs Sedlenieks.

Viesturciema tilta būvdarbi plānoti četros posmos: jauno pāļu
iedzīšana; esošā tilta laiduma
konstrukcijas demontāža; jaunās
dzelzsbetona plātnes betonēšana;
aprīkojuma uzstādīšana. Saskaņā
ar tehnisko projektu būvdarbu
laikā paredzēta pagaidu gājēju tilta
izbūve, nodrošinot pārvietošanos
kājāmgājējiem. Autotransportam

pārvietošanās pār tiltu būvdarbu
laikā būs liegta.
Tilta pārbūves darbus projektēja
AS «Ceļuprojekts». Potenciālie
būvdarbu veicēji savus pieteikumus iepirkuma procedūrā varēja
iesniegt līdz 9. martam, un šobrīd
pieteikumi tiek izvērtēti.
JNZ

Sakārtos vēl četrus pašvaldības objektus
Turpinot mērķtiecīgi īstenot sabalansētu Jelgavas novada pašvaldības
iestāžu attīstību, deputāti
februāra domes sēdē
lēma par aizņēmumu teju
145 000 eiro apmērā,
lai varētu izstrādāt trīs
iestāžu un viena vides
objekta tehniskos projektus – jauna veselības
un sociālo pakalpojumu
centra izveidei Kalnciemā,
Kalnciema pagasta vidusskolas pārbūvei, Līvbērzes
kultūras nama tehniskā
un vizuālā stāvokļa uzlabošanai un Elejas parka
estrādes atjaunošanai.
Pašvaldība jau šobrīd Latvijas–
Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības programmā «Eiropas
kaimiņattiecību instruments 2014. –
2020. gadam» ir iesniegusi projekta
«Vietējās kultūras veicināšana un

vēsturiskā mantojuma saglabāšana»
pieteikumu. Tā apstiprināšanas
rezultātā iecerēts Elejas parkā pretī
estrādei aiz skatītāju tribīnēm izbūvēt
modernu izstāžu zāli. «Elejas muižas
ansamblis ir viens no nozīmīgākajiem Jelgavas novada kultūrvēstures
objektiem. Pēdējos gados esam centušies muižas ansambli noturēt un saglabāt. Piesaistot projektu līdzekļus,
izdevies daļēji atjaunot parka žogu,
restaurēt parka pērli Tējas namiņu,
ir arī piesaistīts kvalificēts arborists,
kurš palīdzēja apzināt koku stāvokli
parkā. Šogad paredzēts attīrīt un
sakopt parka dīķi. Elejas parks ir
svarīgs ne tikai kā kultūrvēsturisks
objekts – tas vairākus gadus kalpo
par lielisku vietu, kur svinēt Novada
svētkus un Bērnu svētkus, un cilvēku
interese par parku turpina arvien
augt. Tādēļ mēs nemitīgi meklējam
iespējas caur dažādiem projektiem
piesaistīt līdzekļus muižas ansambļa
atjaunošanai. Tehniskā būvprojekta
izstrāde estrādei un izstāžu telpām ir

sen lolots un gaidīts mirklis, un ļoti
ceram, ka saņemsim apstiprinošu
atbildi, lai realizētu parkā izstāžu
paviljonu. Bet priekšā vēl liels darbs,
lai atrastu nākamo projektu, kas ļautu atjaunot arī pašu estrādi, skatītāju
tribīnes un estrādes deju laukumu,»
stāsta Jelgavas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja Līga
Lonerte. Jāpiebilst, ka pārrobežu
sadarbības programmā iesniegtais
projekts paredz izstāžu zāles telpās
izvietot arī interaktīvus multimedijus,
ar kuru palīdzību tiktu atainota Elejas muižas vēsture un Tējas namiņa
restaurācijas process.
Finansējuma piesaiste tehniskā
projekta izstrādei jauna veselības un
sociālo pakalpojumu centra izveidei
Kalnciemā ir rūpīgi plānota ideja jau
divus gadus ar mērķi novadā arvien
kvalitatīvāk attīstīt sociālo pakalpojumu jomu. Šobrīd Kalnciems ir
iezīmēta kā vieta, kur sadarbībā ar
Zemgales Plānošanas reģionu taps
sociālo pakalpojumu centrs, kurā

paredzēts iekārtot gan grupu dzīvokļus, gan dienas centru cilvēkiem
ar funkcionāliem traucējumiem. «Vēlamies akcentu likt uz dienas centra
pakalpojuma attīstīšanu pilngadīgām
personām, jo realitātē jauniešiem ar
īpašām vajadzībām, kas, piemēram,
absolvē internātskolu, ir ļoti ierobežotas iespējas – bieži vien viņi spiesti
palikt mājās bez pilnveides. Dienas
centrs, kas ietvertu sevī specializētu
darbnīcu klāstu un darba apmācības
iespējas, būtu ļoti labs veids, kā
veicināt socializēšanos un palīdzēt
ģimenei saglabāt dzīves kvalitāti,
neraugoties uz to, ka bērnam ir funkcionāli traucējumi,» skaidro Jelgavas
novada pašvaldības Labklājības
pārvaldes vadītāja Ilze Brakmane.
Pēc tehniskā projekta izstrādes no
pašvaldības budžeta līdzekļiem šogad
Kalnciemā paredzēta arī Kalnciema
pagasta vidusskolas ēkas pārbūve,
teritorijas un sporta laukuma labiekārtošana.
3.lpp.

2 2017. gada marts

AKTUĀLI

E-prasmju nedēļas aktivitātes novada bibliotēkās no 27. marta līdz 1. aprīlim
Dzirnieku bibliotēkā

(bibliotēkas darba laikā)
(atbildīgā persona –
R.Šturme, 27851708)
Kas ir e-veselība (pieaugušie)
E-prasmes darba meklējumos (bezdarbnieki)
Drošība, lietojot internetu (bērni)
Kvalitatīvas fotogrāfijas caur Latvijas Pastu
(jaunieši)
VSAA pakalpojumi, pabalsti un citi e-pakalpojumi (visi interesenti)
Kas jāzina, iepērkoties internetā (visi
interesenti)

Elejas pagasta bibliotēkā

(atbildīgās personas – D.Rače, V.Andrejeva, 63061642)
Rēķini un citi maksājumi internetā (27.03.
no plkst.9 līdz 10)
Jaunumi un informācijas meklēšana datu
bāzēs «Letonika», «Lursoft», «Britannica»
(27.03. no plkst.13 līdz 14)
Internetbankas maksājumi, izdrukas
(28.03. no plkst.9 līdz 10)
Saturīga brīvā laika pavadīšana internetā
(28.03. no plkst.13 līdz 14)
Kas jāzina par drošību internetā (30.03.
no plkst.9 līdz 10)
Kur un kā autorizēties – e-katalogs, grāmatu meklēšana, pasūtīšana (30.03. no
plkst.13 līdz 14)
Individuālās konsultācijas un apmācība
darbā ar datoru (31.03. no plkst.9 līdz 10)
Gaidām pavasari, klausāmies putnu
balsis un atpazīstam putnus (31.03. no
plkst.13 līdz 14)

Jēkabnieku bibliotēkā

(atbildīgā persona – J.Joze, 63086701)
Grāmatu meklēšana elektroniskajā katalogā un pasūtīšana (bibliotēkas darba
laikā)
Rēķini un citi maksājumi internetbankā
(bibliotēkas darba laikā)
Ak, šīs multenes! (27.03. no plkst.15 līdz
17; pirmsskolas un sākumskolas vecuma
bērni)
Datubāzes Jēkabnieku bibliotēkā (bibliotēkas darba laikā)
Mācāmies aizpildīt ienākumu deklarāciju
VID mājaslapā (29.03. no plkst.11 līdz 17;
pieaugušie, pensionāri)
Skaisti? To es paveicu pats! – par apsveikumu, ielūgumu veidošanu datorā,
kā izmantot to pagatavošanā interneta
resursus (30.03. no plkst.11 līdz 17; bērni,
jaunieši)

Kalnciema bibliotēkā

(atbildīgā persona –
N.Kvedova, 63069681)
Elektroniskā iedzīvotāju ienākumu deklarācijas iesniegšana (27.03.)
Sociālie tīkli bērniem un jauniešiem
(27.03. Bērnu nodaļā)
Maksājumu veikšana internetā (28.03.)
Rīkojies gudri, rūpējies par savu drošību
interneta vidē (28.03. Bērnu nodaļā)
Datorprasmju pārbaude ar IT barometru
(29.03.)
E-pakalpojumi darba meklēšanai (29.03.)
Esi gatavs darba dzīvei! E-pakalpojumi
izglītības un darba izvēlē (29.03. Bērnu
nodaļā)
Elektroniskie resursi bibliotēkā (30.03.
Bērnu nodaļā)
Spēles tiešsaistē – plusi un mīnusi (30.03.
Bērnu nodaļā)
Sarunas tiešsaistē – saziņas programmu
izmantošanas iespējas (31.03.)
Mūzikas klausīšanās, animācijas filmu
skatīšanās (31.03. Bērnu nodaļā)

Ķīves bibliotēkā

(atbildīgā persona –
R.Deksne, 29191281)
Internets atvieglo tavu ikdienu (28.03.
plkst.10; pieaugušie)
Par tev drošu internetu (28.03. plkst.16;
skolēni)
Mani pirmie klikšķi (31.03. plkst.15; pirmsskolas vecuma bērni)
Drošs internets 5 – 9 gadus veciem
bērniem (01.04. plkst.11; pirmsskolas
vecuma bērni un 1. – 4. klašu skolēni)

Lielplatones bibliotēkā

(bibliotēkas darba laikā)
(atbildīgā persona – J.Ungure, 63061883)
Kas jāzina par drošību internetā (bērni)
Rēķini un citi maksājumi internetā
Individuālās konsultācijas un apmācība
darbā ar datoru
Bibliotēkas datubāzes mācībām un brīvajam laikam
Informācijas meklēšana datu bāzē «Letonika»

Lielvircavas bibliotēkā

(bibliotēkas darba laikā)
(atbildīgā persona – M.Ziemele,
63086127)
Kā atgūt pārmaksātos nodokļus? EDS
sistēma un ienākumu deklarācijas aizpildīšana e-vidē
Meklē un atrodi! Bibliotēkas datubāzes

mācībām un brīvajam laikam

Līvbērzes bibliotēkā

(atbildīgā persona – V.Petņičenko,
20241807)
Digitālās prasmes tavam darbam – darba
meklējumi (www.e-darbs.lv) (28.03. no
plkst.13 līdz 14; jaunieši, pieaugušie)
Digitālās drošības diena – par drošību
internetā bērniem (www.drossinternets.lv)
(30.03. no plkst.14 līdz 16; bērni)
Spēlfilmas un animācijas filmas bibliotēku
datoros – filmu skatīšanās (www.filmas.lv)
(31.03. no plkst.16 līdz 17)

Nākotnes bibliotēkā

(atbildīgā persona – I.Vīksna, 63077321)
Datubāze News.lv bibliotēkā (27.03. no
plkst.11 līdz 12; pieaugušie)
Letonika.lv – palīgs mācībās (28.03. no
plkst.13 līdz 14; skolēni)
Praktiski mēģinājumi e-pakalpojumu lietošanā – «Elektrum», «Lattelecom», JNKU
(30.03. no plkst.18 līdz 19)
Mobilās aplikācijas e-pakalpojumiem
(31.03. no plkst.11 līdz 12)
Datorprasmes iesācējiem (27. – 31.03. no
plkst.10 līdz 11)

Platones bibliotēkā

(atbildīgā persona – I.Dāviņa,
29680084)
Digitālās prasmes darba meklēšanai
(30.03. plkst.9; darba meklētāji)
Maksājumu veikšana internetā (31.03.
plkst.9)

Sesavas bibliotēkā

(atbildīgā persona – I.Strazdiņa,
63061681)
E-pakalpojumi ikdienai – i-banka, VID
deklarācijas u.c. (28.03. no plkst.10 līdz
14; pieaugušie)
Drošība e-vidē (30.03. no plkst.13 līdz
16; skolēni)
Bibliotēkas e-kataloga izmantošana un
priekšrocības (31.03.; vecāko klašu skolēni, pieaugušie)

Staļģenes bibliotēkā

(atbildīgās personas – L.Blūma, I.Ragozina, 26608540)
Mans draugs dators – iepazīšanās ar
darbībām, ko var veikt ar datora palīdzību:
meklēšana, zīmēšana u.c. (27.03.; bērnudārza audzēkņi, sākumskolas skolēni)
www.EDS.lv, www.manslmt.lv, www.
elektrum.lv portālu izmantošana (28.03.)

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā «Vircavas parks»
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» 17. punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012. gada 28. novembra saistošo
noteikumu Nr.14 «Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā» II daļas
4. punktu un III daļu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai īpašumā «Vircavas parks»
(zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0324), Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads.
Tiks zāģēti koki: 5 parastie oši (apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla – 0,82 m; 1,24 m;
4 m; 0,94 m; 1,82 m); 6 parastās liepas (apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla – 0,65 m; 0,70
m; 0,67 m; 0,53 m; 0,89 m; 1,02 m) un 6 parastās kļavas (apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu
kakla – 1,31 m; 1,95 m; 1,38 m; 2,50 m; 1,58 m; 1,25 m). Kopumā 18 koki.
Koki aug meliorācijas grāvja nogāzē un ir bīstami sasvērušies uz blakus esošā īpašuma «Krastiņi»
(zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0153) pusi. Koki ir bojāti, stumbros redzamas
plaisas. Atsevišķi koki aug grāvja gultnē, traucējot ūdens atvadi.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 22.03.2017. līdz 03.05.2017.
Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt vai nosūtīt pa pastu: Jelgavas novada pašvaldība, Īpašuma
pārvalde, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, vai e-pastu dace.grazule@jelgavasnovads.lv.
Saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Vircavas pagasta pārvaldē (kontaktpersona – Vircavas pagasta pārvaldes Saimniecības daļas vadītāja Gunta Zajankovska, tālrunis
27234149, e-pasts gunta.zajankovska@jelgavasnovads.lv).
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvalde
ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Jelgavas novada domes sēdē.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā «Lielvircavas pamatskola»
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža» 17. punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012. gada 28. novembra saistošo noteikumu
Nr.14 «Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā» II daļas 4. punktu un III
daļu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai īpašumā «Lielvircavas pamatskola» (zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 5470 007 0279), Lielvircavas iela 4, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads.
Plānots zāģēt: 1 Eiropas lapegli (apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla – 0,89 m); 7 parastos
ošus (apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla – 2,56 m; 1,22 m; 1,48 m; 1,60 m; 1,49 m; 2,10 m;
0,97 m); 8 parastās liepas (apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla – no 0,62 m līdz 0,83 m); 1
parasto liepu (apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla – 3,52 m) un 1 parasto ozolu (apkārtmērs
1,3 m augstumā no sakņu kakla – 1,03 m). Kopumā 18 kokus.
Visi koki ir daļēji vai pilnībā nokaltuši.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 22.03.2017. līdz 03.05.2017.
Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt vai nosūtīt pa pastu: Jelgavas novada pašvaldība, Īpašuma
pārvalde, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, vai e-pastu dace.grazule@jelgavasnovads.lv.
Saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Platones pagasta pārvaldē (kontaktpersona – Platones pagasta pārvaldes Saimniecības daļas vadītājs Lauris Rudzītis, tālrunis 26694637,
e-pasts lauris.rudzitis@jelgavasnovads.lv).
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvalde
ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Jelgavas novada domes sēdē.

Iepazīstināšana ar elektronisko katalogu,
grāmatu meklēšana, pasūtīšana www.
letonika.lv (30.03.)
Internetbanku lietošana. Laikrakstu bibliotēka News.lv (31.03.)

Svētes bibliotēkā

(atbildīgā persona – M.Ozola,
27176621)
Senioru apmācība i-bankas lietošanā
(20.03. no plkst.9 līdz 12)
Pieaugušo apmācība e-pakalpojumu
lietošanā (21.03. no plkst.13 līdz 16)
Vecāko klašu izglītojamie: letonika.lv,
news.lv, periodika.lv (23.03. no plkst.14
līdz 15)

Tīreļu bibliotēkā

(atbildīgā persona – V.Jansone,
63085327)
Iepazīšanās ar datoru un tā iespējām
(27.03. plkst.11; seniori)
Elektroniska deklarāciju aizpildīšana
(28.03. plkst.11; pieaugušie)
Maksājumi internetā (30.03. plkst.11;
seniori)
Par drošu internetu (31.03. plkst.16; bērni)

Ūziņu bibliotēkā

(atbildīgā persona – G.Kulmane,
29420785)
Iepazīsim un lietosim kopā bibliotēkā
pieejamās datubāzes: JPB e-katalogu
(rezervēšana, pagarināšana utt.), «Lursoft»
laikrakstu bibliotēku News.lv, Letonika.
lv, LNB digitālo bibliotēku periodika.lv,
iepazīsim arī Nekropole.info – personu
un kapu kultūrvēsturisko enciklopēdiju
(31.03. plkst.15.30)
Praktiski padomi e-prasmēs – informācijas meklēšana internetā, inbox.lv
(dokumentu saglabāšana un pievienošana e-pastā), «Skype», internetbanku
lietošana, e-latvija.lv, ciltskoki.lv, sociālie
portāli, mobilās aplikācijas u.c. Iepazīsimies ar bibliotēkas blogu par Ūziņu
vēsturi www.uzinubiblioteka.blogspot.
com (01.04. plkst.15.30)

Vilces bibliotēkā

(atbildīgā persona – V.Inapaite,
22037471)
Tu to vari – individuālas mācības ikvienam
interesentam (28.03.)
Apgūsim datubāzes (29.03. no plkst.11
līdz 12; 8. klases skolēni)
Drošība interneta un digitālajās ierīcēs
(30.03.)

Pasaku pēcpusdiena pašiem mazākajiem
(31.03.; pirmsskolas bērni un 1. – 3. klašu
skolēni)

Valgundes bibliotēkā

(atbildīgā persona – L.Ķekare,
63085219)
Atgūsti pārmaksāto – konsultācijas VID
deklarācijas aizpildīšanā (27.03. un 28.03.
no plkst.14 līdz 18)

Vircavas bibliotēkā

(atbildīgā persona – V.Bērziņa,
22307442)
Pieejamās datubāzes bibliotēkā (News.lv,
Letonika lv, filmas.lv) (27.03. no plkst.10
līdz 12; pieaugušie, seniori)
Runājošās pasakas (28.03. no plkst.15 līdz
16; bērni līdz 7 gadu vecumam)
Datubāzu resursi bibliotēkās (29.03.
plkst.10; 10. – 12. klases skolēni)
Interneta izmantošana ikdienā (internetbanka, EPS, EDS) (30.03. no plkst.10
līdz 12)

Zaļenieku bibliotēkā

(atbildīgā persona – L.Strazdiņa,
63086657)
Interneta iespējas informācijas laikmetā
(elektroniskie rēķini un citi pakalpojumi
internetā). Bezmaksas datubāzes bibliotēkā un to izmantošana («Lursoft»
laikrakstu bibliotēka www.news.lv,
datubāze www.letonika.lv) (27.03. no
plkst.10 līdz 14)
Iedzīvotāju ienākumu deklarācijas pildīšana internetā (28.03. no plkst.10 līdz 15)
Pasaku un multiplikācijas filmu skatīšanās
www.pasakas.lv; e-kataloga lietošanas
iespējas; drošība interneta vidē (www.
drossinternets.lv) (30.03. no plkst.10 līdz
14; skolēni)
E-katalogs, grāmatu meklēšana, pasūtīšana (31.03. no plkst.10 līdz 14)

Ziedkalnes bibliotēkā

(atbildīgā persona – V.Vilciņa,
26716528)
Portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu
izmantošana. Internetbankas pakalpojumi
(28.03. no plkst.13 līdz 15)
Bezmaksas datu bāzes bibliotēkā – «Lursoft» laikrakstu bibliotēka www.news.
lv, datubāze www.letonika.lv (30.03. no
plkst.14 līdz 16)
Brīvā laika pavadīšana bērniem – portāls
www.valoda.lv, www.pasakas.lv (1.04. no
plkst.12 līdz 15)

Jelgavas novada pašvaldība
izsola nekustamo īpašumu
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 10. aprīlī pulksten 10
Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli
zemes vienībai 0,7 ha platībā Valgundes pagastā, kadastra apz. 548
6010 0437. Izsoles nosacītā sākumcena – 1,5 procenti no kadastrālās
vērtības jeb 10,29 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa). Ar izsoles
noteikumiem var iepazīties Valgundes pagasta pārvaldē, interneta
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā
Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.
Dalībniekiem izsolei jāreģistrējas Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, pie
lietvedes, vai Jelgavas novada pašvaldības kancelejā Pasta ielā 37,
Jelgavā, ne vēlāk kā līdz 2017. gada 7. aprīļa pulksten 12.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 10. aprīlī pulksten 11
Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību
izsoli zemes vienībai 1,4 ha platībā Valgundes pagastā, kadastra
apz. 548 6010 0438. Izsoles nosacītā sākumcena – 3,5 procenti
no kadastrālās vērtības jeb 48,02 EUR (bez pievienotās vērtības
nodokļa). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Valgundes pagasta
pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas
novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.
Dalībniekiem izsolei jāreģistrējas Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, pie
lietvedes, vai Jelgavas novada pašvaldības kancelejā Pasta ielā 37,
Jelgavā, ne vēlāk kā līdz 2017. gada 7. aprīļa pulksten 12.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 10. aprīlī pulksten 10.30
Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību
izsoli zemes vienībai 1,3 ha platībā Valgundes pagastā, kadastra
apz. 548 6010 0445. Izsoles nosacītā sākumcena – 3,5 procenti
no kadastrālās vērtības jeb 44,59 EUR (bez pievienotās vērtības
nodokļa). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Valgundes pagasta
pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas
novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.
Dalībniekiem izsolei jāreģistrējas Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, pie
lietvedes, vai Jelgavas novada pašvaldības kancelejā Pasta ielā 37,
Jelgavā, ne vēlāk kā līdz 2017. gada 7. aprīļa pulksten 12.

ZIŅAS

2017. gada marts
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ūdensapgādes
Atjaunos Lielplatones Dezinficēs
sistēmu
muižas podiņu krāsni
SIA «Jelgavas novada KU»
informē, ka aprīlī visā
novadā pakāpeniski tiks
veikta dzeramā ūdens apgādes sistēmas attīrīšana,
dezinfekcija un skalošana.

No Valsts kultūrkapitāla
fonda iegūts finansējums
4000 eiro apmērā kultūras
mantojuma nozares rīkotajā konkursā. Līdzekļi tiks
izmantoti, lai restaurētu
Lielplatones muižas kungu
nama podiņu krāsni. Darbi paredzēti no aprīļa līdz
decembrim.
«Restaurējamā podiņu krāsns atrodas
kādreizējā barona guļamistabā, līdz ar to
viss telpas noformējums saglabāts vēsturiskajā stilā, veidojot kungu telpu. Telpā
atrodamas arī citas vēsturiskas detaļas,
kuras paredzēts atjaunot. Podiņu krāsni
gan nebūs iespējams pilnībā restaurēt,
jo izmantotos Berlīnes podiņus praktiski
vairs neražo. Pilnībā tiks atjaunoti krāsns
vizuļi. Kopumā krāsns nepazaudēs savu
vēsturisko izcelsmi, tikai iegūs jaunas
nokrāsas,» stāsta Lielplatones pagasta
pārvaldes vadītāja Līga Rozenbaha,
piebilstot, ka plānots veidot arī tāda paša
tipa dāmu istabu.
Par projekta norisi un realizāciju
rūpēsies Jelgavas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas kultūras un sporta
projektu vadītāja Ella Jerofejeva, kā arī
pieaicinātais podnieks ar vairāk nekā 30
gadu pieredzi Arvīds Zirnis. Kopumā
projektā nepieciešami 4433,56 eiro, no
kuriem 4000 eiro ir Valsts kultūrkapitāla

fonda finansējums, bet atlikušo summu
līdzfinansēs Jelgavas novada pašvaldība.
Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Dace Kaņepone stāsta, ka Lielplatones
muižas pils ir valsts nozīmes arhitektūras
piemineklis. Lielplatones kungu mājā
sākotnēji bijusi krāsns apkure, bet šobrīd
ievilkta centrālā apkure un saglabājusies
tikai viena šāda krāsns. Tā veidota no
balti glazētiem gludiem podiņiem ar
figurālu cokollīsti, frīzi un dzegu. Domājams, ka krāsns datējama ar 1845. gadu,
taču pastāv iespējamība, ka tā uzmūrēta
1859. – 1860. gada pārbūvēs. Pērn veiktajā muižas kungu mājas atsevišķo telpu

arhitektoniski mākslinieciskajā inventarizācijā secināts, ka Lielplatones muižas
vienīgās podiņu krāsns saglabāšanai
nepieciešama restaurācija.
Pati pils jeb kungu māja celta 1838.
gadā. Projektu izstrādājis Kurzemes
guberņas arhitekts E.J.A.Štrauss. Ap
1860. gadu pils pārbūvēta un paplašināta
nenoskaidrota arhitekta vadībā. Muižas
kompleksā ietilpst 20 hektārus liels
parks, kalpu māja, veļas māja jeb vešūzis,
kapela, dīķis, Hānu dzimtas kapi. Šobrīd
muižas ēkā atrodas pirmsskolas izglītības
iestāde un pagasta pārvalde.
JNZ

Sakārtos vēl četrus pašvaldības objektus
1.lpp.
«Līdz šim pašvaldības uzstādījums
ir bijis, ka katrā pagastā jābūt kultūras
namam un skolai ar sporta halli. Valsts
līmenī mēs, protams, dzirdam, ka
jāpieņem sāpīgi lēmumi optimizācijas
mērķa labad. Taču, tiklīdz mēs kādu
ēku sakārtojam, pārliecināmies, ka
tas veicina izaugsmi un piesaisti.
Tikai tā mēs varam piešķirt kvalitātes punktus katra pagasta attīstībai,
lai ģimenes izlemtu par labu dzīvei
novadā. Jāteic, ka līdz ar Kalnciema
pagasta vidusskolas ēkas un telpu
atjaunošanu novadā būsim labiekārtojuši un modernizējuši jau 18 izglītības

iestāžu ēkas un to teritorijas,» stāsta
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
Ziedonis Caune.
Vēl pašvaldība vēlas sekmēt novada
ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, tāpēc plānots atjaunot Līvbērzes
kultūras namu, veidojot ēkai jaunu
dizainu, ietverot jaunas iekšējās un
ārējās inženierkomunikācijas, izbūvējot pacēlāju un nodrošinot visā ēkā
nokļūšanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. «Piesaistot ES finansējumu
– pārsvarā no Eiropas Lauksaimniecības fonda –, apjomīgu kultūras namu
un tautas namu sakārtošanu pašvaldībā uzsākām jau 2011. gadā, atjaunojot

un labiekārtojot lielāko daļu novada
kultūras ēku. Par paveikto ir milzīgs
gandarījums, un vienlaikus redzam,
ka tas veicinājis gan kultūras kolektīvu pieaugumu, gan vairojis kultūras
dzīves aktivitātes. Šogad atjaunošanas
darbus ceram veikt ne vien Līvbērzes
kultūras namā, bet arī Zaļeniekos.
Līdztekus būvniecības darbiem šogad
budžetā atvēlēti līdzekļi arī inventāra
un pasākumu apskaņošanas un apgaismošanas tehnikas iegādei. Tāpat
tiek turpināta kolektīvu tērpu un to
elementu iegāde,» piebilst Z.Caune.
JNZ

Vēl var pieteikt kandidātus konkursam
«Jelgavas novada uzņēmēju gada balva 2017»
Līdz 9. aprīlim Jelgavas
novada uzņēmēji, iedzīvotāji
un pagastu pārvaldes var izvirzīt kandidātus konkursam
«Jelgavas novada uzņēmēju
gada balva 2017».
Konkursam var pieteikt novadā
esošas komercsabiedrības, to filiāles un
struktūrvienības, kuras veic saimniecisko darbību Jelgavas novada teritorijā
neatkarīgi no juridiskā statusa un darbības nozares, tāpat var tikt pieteikti
komersanti, lauksaimnieciskās ražošanas
un citu aroddarbību veicēji – fiziskās
personas, kas reģistrējušas un veic
saimniecisko darbību Jelgavas novadā.
«Katru gadu, organizējot šo konkursu,
pašvaldība ievēro, pamana, novērtē
arvien vairāk fantastisku uzņēmumu,
ar ko lepoties. Savukārt uzņēmumiem
tā ir brīnišķīga iespēja tapt pamanītiem,
vēl vairāk ieraudzītiem un novērtētiem
no pircēju puses. Pēc tam reklāma iet no
mutes mutē un uzņēmums var kāpināt
savu kapacitāti kaut vai pasūtījumiem.
Tāpēc aicinu ikvienu novada iedzīvotāju
atsaukties konkursam un pieteikt savu
favorītu – preces vai pakalpojuma sniedzēju, kas izpelnījies simpātijas, atzinību,
ievērību, lai mēs varētu novērtēt gan
jaunuzņēmumus, gan stabilos spēlētājus
tirgū,» aicina Attīstības nodaļas vadītāja
Līga Lonerte.
Kā pieteikt kandidātus?
• Elektroniski – nosūtot aizpildītu
aptaujas anketu pa e-pastu sanda.laku-

Ūdensapgādes sistēmas
skalošana un dezinficēšana

tijevska@jelgavasnovads.lv. Anketa pieejama mājas lapā www.jelgavasnovads.
lv, sadaļā «Uzņēmējdarbība».
• Zvanot pa pašvaldības bezmaksas
ierosinājumu un atsauksmju tālruni
80008083 un atstājot balss ierakstā automātiskajā atbildētājā ziņu par izvirzāmo
kandidātu un nomināciju, kurā tas tiek
virzīts.
• Aizpildot un iesniedzot pieteikuma

anketu kādā no pagastu pārvaldēm. Anketas pieejamas katrā pagasta pārvaldē.
Papildu informāciju par konkursu
var iegūt, sazinoties ar uzņēmējdarbības
atbalsta projektu vadītāju Sandu Lakutijevsku (e-pasts sanda.lakutijevska@
jelgavasnovads.lv, tālrunis 63048487 vai
29558505).
JNZ

Ciems/objekts

Datums

Eleja

12.04.

Dorupe

04.04.

Zemgale

04.04.

Nākotne

04.04.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja
Antra Alksne norāda, ka izveidots
grafiks, paredzot, kurā laikā un
kurā vietā tiks skalota un dezinficēta
ūdensapgādes sistēma. Šajā laikā iespējama ūdens spiediena samazināšanās un pat piegādes pārtraukumi,
tāpēc iedzīvotāji aicināti sagatavot
ūdens rezerves. Ja tomēr darbu laikā
ūdens apgāde nebūs traucēta, ūdeni
varēs lietot uzturā, taču to pirms
lietošanas ieteicams uzvārīt.
Lai pēc ūdens apgādes atjaunošanas normālā darbības režīmā dzīvojamās mājās un dzīvokļos uzstādītie
ūdens filtri uzreiz neaizsērētos, SIA
«Jelgavas novada KU» iesaka filtrus
atslēgt vai uz darbu laiku izņemt
filtru pildījumu.
Jāatgādina, ka ūdensapgādes sistēmas dezinficēšana notiek divreiz
gadā saskaņā ar Veselības inspekcijas izstrādātu un apstiprinātu
programmu.

Staļģene

11.04.

Kalnciems

12.04.

Lielplatone

12.04.

Lielplatones skola

12.04.

Līvbērze

19.04.

Meijnieki

05.04.

Vārpa

05.04.

Cimāles

05.04.

Platone

26.04.

Lielvircava

11.04.

Poķi

11.04.

Pēterlauki

11.04.

Jēkabnieki

20.04.

Svēte

04.04.

Valgunde

25.04.

Vītoliņi

05.04.

Tīreļi

05.04.

Ziedkalne

12.04.

Vilce

12.04.

Mazlauki

11.04.

Oglaine

11.04.

JNZ

Zaļenieki

26.04.

Tuvojas lielā pavasara tīrīšana
Aprīlī un maijā SIA «Jelgavas novada KU» pagastos izvietos lielgabarīta
atkritumu konteinerus. Tajos ikviens
varēs izmest sadzīvē nevajadzīgās lietas. Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja
Antra Alksne atgādina, ka šie konteineri katrā norādītajā vietā būs trīs
dienas. Tajos var izmest, piemēram,

mēbeles, lielo sadzīves tehniku, taču
konteineri nav paredzēti būvgružiem
un sadzīves atkritumiem. Informācija par ciemiem, kur konteineri tiks
izvietoti pēc 13. aprīļa, būs publicēta
nākamajā laikraksta numurā.

Lielgabarīta atkritumu konteineru novietošanas
grafiks Jelgavas novadā 2017. gada pavasarī
Datums

Ciems

3. aprīlis

Nākotne

Adrese
Atkritumu laukums

3. aprīlis

Līvbērze

Baložu iela 2

3. aprīlis

Dorupe

Atkritumu laukums

3. aprīlis

Dorupe

Individuālo māju rajons

3. aprīlis

Nākotne

Tomsona iela

3. aprīlis

Zemgale

Upes iela 10/12

4. aprīlis

Viesturciems

Autobusa galapunkts «Mežvidi»

4. aprīlis

Viesturciems

Siliņu dīķis

4. aprīlis

Viesturciems

«Virdzinieku» iebrauktuve

4. aprīlis

Viesturciems

Viesturi/Straume

4. aprīlis

Bramberģe

Ceļš uz «Auriņiem»

4. aprīlis

Zaļenieki

Katlumāja

5. aprīlis

Sesava

Pie Sesavas katlumājas

5. aprīlis

Bērvircava

Laukumā pie tautas nama

5. aprīlis

Nākotne

Atkritumu laukums 2

5. aprīlis

Nākotne

Atkritumu laukums

5. aprīlis

Līvbērze

Baložu iela 2

6. aprīlis

Vircava

Katlu iela (katlumāja)

6. aprīlis

Dorupe

Atkritumu laukums

6. aprīlis

Kalnciems

Draudzības iela 4

10. aprīlis

Dorupe

Individuālo māju rajons

10. aprīlis

Vītoliņi

Vītolu iela (veikals «Aibe»)

10. aprīlis

Nākotne

Tomsona iela

10. aprīlis

Valgunde

Celtnieku iela 35 (katlumāja)

10. aprīlis

Zemgale

Upes iela 10/12

10. aprīlis

Tīreļi

Aiz Tīreļu/Vidus ielas

11. aprīlis

Viesturciems

Autobusa galapunkts «Mežvidi»

11. aprīlis

Mežciems

Liepu iela 4

11. aprīlis

Viesturciems

Siliņu dīķis

11. aprīlis

Kalnciema skola

Māja «Kalnciemi»

11. aprīlis

Viesturciems

«Virdzinieku» iebrauktuve

11. aprīlis

Kārniņi

Centrs

12. aprīlis

Viesturciems

Viesturi/Straume

12. aprīlis

Eleja

Dārza ielas masīvs

12. aprīlis

Bramberģe

Ceļš uz «Auriņiem»

12. aprīlis

Mežciems

Ciedru ielas laukums

12. aprīlis

Zaļenieki

Katlumāja

12. aprīlis

Eleja

Bauskas iela 5

13. aprīlis

Sesava

Pie Sesavas katlumājas

13. aprīlis

Jaunsvirlauka

Pie Brāļu kapiem

13. aprīlis

Bērvircava

Laukumā pie tautas nama

13. aprīlis

Eleja

Parka ielas dzīvojamais masīvs

13. aprīlis

Nākotne

Atkritumu laukums 2

13. aprīlis

Dzirnieki

Centrs
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NOTIKUMI

Žūrija gandarīta par
dejotāju paveikto darbu
FOTO: Vislabāk ar Dziesmu un deju svētku lieluzveduma «Māras zeme» repertuāra apguvi
mūsu novadā veicies apvienotajam vidējās paaudzes deju kolektīvam – Platones «Paliem»
un Vircavas «Laimes lāčiem» – un Lielplatones senioru deju kolektīvam «Mārtiņš». Šie kolektīvi saņēma Augstākās pakāpes diplomu.

Joku dienā – vokālo
ansambļu atskaites koncerts
Jelgavas apriņķa vokālie
ansambļi 1. aprīlī pulksten 17 Zaļenieku kultūras
namā ielūdz uz atskaites
koncertu. Kolektīvi izvēlējušies jautras un pozitīvas
dziesmas, kas piestāv Joku
dienai.
«Šogad valstī nenotiek reģionālās
vokālo ansambļu skates, uz kurām tiek
virzīti augstāko punktu ieguvēji, tādēļ

varējām veidot šim tradicionālajam
pasākumam savu formātu un noteikumus. Esam izvēlējušies mūspuses
ansambļus aicināt uz kopīgu sezonas
atskaites koncertu,» stāsta Jelgavas
novada pašvaldības Kultūras pārvaldes kultūras darba organizatore Nelda
Ķikute. Koncertā katrs ansamblis piedalīsies ar divām dziesmām pēc pašu
izvēles, taču ar noteikumu, ka viena
no tām ir a cappella un vismaz viena
– joku dziesma. Ieeja – bez maksas.

Sports

Ziemas medaļas vieglatlētiem

Gatavojoties nākamvasar gaidāmajiem Dziesmu un
deju svētkiem, marta sākumā Jēkabniekos aizvadīta
tautas deju skate, lai pārliecinātos, cik labi Jelgavas
un Ozolnieku novada dejotāji apguvuši svētku lieluzveduma «Māras zeme» repertuāru. «Lai gan mums atšķirībā no citiem Latvijas dejotājiem bija mazāk laika
gatavoties, jo Jelgavas novada skate bija otrā valstī,
žūrija mūs uzteica un aizbrauca gandarīta. Augstu
latiņu uzlikuši mūsu vidējās paaudzes dejotāji, kā arī
īpašu uzslavu saņēma seniori. Kopumā ļoti veiksmīga
skate,» vērtē Jelgavas novada tautas deju kolektīvu
virsvadītāja Ieva Karele.
Žūrija atzīst, ka kolektīvi gaidāmajiem Latvijas simtgades Dziesmu
un deju svētkiem gatavojas ļoti
nopietni – tas priecē un apliecina,
ka svētki būs brīnišķīgi. «Kolektīvu

vadītāji nopietni ņēmuši vērā visu
teikto mūsu kopmēģinājumos, un tas
bija redzams uz skatuves. Žūrija uzslavēja vidējās paaudzes deju kolektīvus par to, ka tie ļoti labi izpratuši

Pasākumi
Elejas saieta namā

 25. martā pulksten 18 – mākslas filma «Melānijas hronika». Režisors Viesturs Kairišs. Ieeja – bez maksas.
 1. aprīlī pulksten 10 – Lieldienu dekoru darināšanas
meistarklase. Nodarbību vadīs floristikas skolas «Ziedulaiva»
vadītāja Gaiva Mičule. Līdzi jāņem skaisti lokani zari (bērzi,
kārkli, grimoņi, vītoli) un dārza šķēres. Pārējie materiāli tiks
nodrošināti. Lūgums pieteikties pa tālruni 28475448 (Elīna).
Ieeja – bez maksas.

Glūdā

 24., 27., 31. martā pulksten 14 – radošā nodarbība «Putni
no dzijas» (aktivitāšu centrā «Zemgale»).
 31. martā pulksten 14 – radošā nodarbība «Rukšsīpolu
audzēšana plastmasa pudelēs» (aktivitāšu centrā «Zemgale»).
 31. martā pulksten 18 – visi aicināti uz sadancošanu
«Bramberģes danči». Dejas soļus ierādīs «Dzīpariņi»,
«Dimzēns» un folkloras kopu vadītāja Velta Leja. Ieeja – bez
maksas (Nākotnes k/n).
 1. aprīlī no pulksten 10 līdz 15 – projekta «Satiec savu
meistaru!» radošā nodarbība: «Paķeļu – zeķu prievīšu
darināšana. Aušana». Radošajās nodarbībās maksimālais
dalībnieku skaits – 15. Informācija un pieteikšanās – pie
Ligitas Ozolnieces pa tālruni 26749894 (TLMS «Nākotne»
studijas telpās).
 1. aprīlī pulksten 18 – koncerts «Mums šogad – 18». Piedalās jubilāri VPDK «Nākotne» un viesi no Rīgas, Brocēniem,
Baložiem, Valmieras novada Kauguru pagasta, Zaļeniekiem.
Ieeja – bez maksas (Nākotnes k/n).
 Martā – fotoizstāde «Es mīlu Nākotni». Glūdas iedzīvotāju
fotodarbi (Nākotnes k/n).
 No 20. marta līdz 1. maijam – izstāde «Mācāmies, darām,
rādām…»: pašdarbnieku aktivitātes (saieta namā).
 Līdz 31. martam – izstāde «Rokdarbnieces mīļlietiņas» –
Ausmas Krauzes uzpirksteņu kolekcija (50 gab.). Ieeja – bez
maksas (Nākotnes bibliotēkā).
 Līdz 31. martam – fotogrāfiju izstāde «Aktivitāšu centra
apmeklētāji – aktīvi darbīgi jau 10 gadus!» (aktivitāšu centrā
«Zemgale»).
 Līdz 31. martam – aušanas pulciņa pirmā darbu izstāde
«No veca jauns!» (aktivitāšu centrā «Zemgale»).
 3., 7. un 10. aprīlī pulksten 14 – radošā nodarbība
«Pirkstiņzaķi no auduma atlikumiem un Lieldienu cāļi un
zaķi no plastmasas pudelēm un dzijas» (aktivitāšu centrā
«Zemgale»).

Jaunsvirlaukā

 25. martā pulksten 13 – represēto piemiņai veltīts pasākums. Viesi: dziesminieki Valdis Atāls un Egons Pičners:
dziesmas, dzeja, sarunas. Ieeja – € 1; represētajiem un
senioriem – bez maksas (IKSC «Līdumi»).
 1. aprīlī pulksten 16 – Jaunsvirlaukas pagasta amatierteātra «PIECI+» pirmizrāde: A.Niedzviedzis «Trīsarpus
atraitnes». Ieeja – apsveikums aktieriem (IKSC «Līdumi»).
 1. aprīlī pulksten 18 – sadancis «Danči Lielupes krastos».
Uz koncertu aicina VPDK «Svirlauka» un draugi. Ieeja – bez
«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: 21.03.2016.

savas raksturdejas, liekot noticēt dejas stāstam. Arī mūsu pieci senioru
kolektīvi pārsteiguši ar emocionāli
un precīzi izpildītām dejām,» stāsta
I.Karele. Tāpat jauniešu deju kolektīvs «Tracis» – vienīgais B grupas
kolektīvs Jelgavas novadā – saņēmis
uzslavu par emocionāli un enerģiski
nodejotu deju «Cīrulīti, mazputniņi». «Dejas autors Agris Daņiļevičs,
kurš bija žūrijā, palika apmierināts
ar mūsu jauniešu sniegumu,» tā
I.Karele, gan piebilstot, ka katrs
kolektīvs arī saņēmis ieteikumus par
to, kā vēl labāk sagatavoties svētku
lieluzvedumam. Tas attiecas ne tikai
uz deju slīpēšanu, bet arī uz tautas
tērpu nēsāšanas kultūru.

Mūsu vieglatlētiem noslēgusies ziemas sezona, kas
vainagojusies ar vairākām
medaļām. Šobrīd sportisti
devušies mazā atpūtā, lai
jau drīzumā atsāktu gatavoties vasaras sacensībām.
Runājot par sniegumu ziemas čempionātos, trenere
Laila Nagle saka: «Manuprāt, ļoti labi, ja jau esam
starp medaļniekiem!»
Ziemas sezona šobrīd noslēgusies
U-14, U-16, U-18, U-20 un arī pieaugušo grupai. Pieaugušo ziemas Latvijas
čempionātā mūsu Inga Miķelsone
izcīnīja 3. vietu lodes grūšanā, Kristers
Kalniņš – 2. vietu 400 metru skrējienā.
U-18 grupā Kārlim Eidukam 3. vieta
300 metru skrējienā, bet mūsu Annika
Upīte U-16 grupā uzvarēja kārtslēkša-

maksas (Staļģenes sporta hallē).
 5. aprīlī Mežciemā un turpmāk katra mēneša pirmajā
trešdienā darbosies grāmatu izsniegšanas punkts – sociālo
darbinieku pieņemšanas punktā pie autobusu pieturas. Līdzi
jāņem personu apliecinošs dokuments. Darba laiks – no
pulksten 9 līdz 15.

nā, pārvarot divu metru atzīmi. «Rezultāti ir labi, un to apliecina medaļas,»
tā trenere, piebilstot, ka marta sākumā
K.Eiduks Latvijas izlases komandas
sastāvā izcīnījis 3. vietu Baltijas maču
sacīkstēs 4 x 200 metru stafetē. Bet
aizvadītajā Rīgas čempionātā mūsu Valfrīdam Laveniekam 1. vieta 200 metru
skrējienā, savukārt Ilvaram Ieviņam 3.
vieta 400 metru skrējienā. Pie bronzas
medaļas mūsu sportistu komanda tika
arī 4 x 200 metru stafetē starptautiskajās
sacensībās «Maniežos Taures» Klaipēdā. Komandā bija K.Eiduks, Kristers
Čams, Emīls Vīgants un Maksims
Semjonovs.
«Manuprāt, sezona ir bijusi ļoti veiksmīga. Sportisti neatlaidīgi strādājuši, lai
tiektos uz augstiem rezultātiem. Šobrīd
viņi ievelk elpu un atpūšas, lai jau drīzumā gatavotos jaunajai vasaras sezonai,»
tā L.Nagle.

gatavošanā. Ieeja – bez maksas (Lielvircavas k/n).
 6. aprīlī pulksten 18 – radošā nodarbība Lieldienu dekoru
gatavošanā. Līdzi var ņemt materiālus, ko vēlaties izmantot. Pamatmateriāls tiks nodrošināts. Ieeja – bez maksas
(Lielvircavas k/n).

Sesavā

Kalnciemā

 26. martā pulksten 9.30 – dievkalpojums (Sesavas
dievnamā).
 Līdz 31. martam – gleznu izstāde «Mirklis», autors Staņislavs Matuss; Intas Bendrupas pīto grozu izstāde (Sesavas
bibliotēkā).
 1. aprīlī pulksten 12 – radošā darbnīca «Es, tu un mēs» –
kartīšu veidošana no salvetēm. Maksa par materiāliem – €
1 (Bērvircavas t/n).
 7. aprīlī pulksten 19 – tematiskais vakars «Piparmētru
burvība pavasarī». Vakara viesis – Piparmētru namiņa saimniece un raidījuma «Īstās latvju saimnieces 2016» dalībniece
Lolita Duge. Ja nepieciešams transports, lūgums pieteikt līdz
5. aprīlim pa tālruni 27234235 (Sandra Ā.) (Bērvircavas t/n).
 9. aprīlī pulksten 9.30 – «Palmarum»: Pūpolu svētdienas
dievkalpojums (Sesavas dievnamā).

Līvbērzē

 22. martā pulksten 15.15 – izstādes atklāšana un interaktīva nodarbība par Ķemeru Nacionālā parka purviem
«Dabas dziednīca – purvs». Izstāde skatāma līdz 18. aprīlim
(IKSC «Avoti»).
 24. martā pulksten 18 – mūsdienu deju koncerts «Ciemos
pie spociņa». Ieeja – bez maksas. Transports pulksten 17.15
no Tīreļu DUS, 17.45 – a/p «Vītoliņi» (IKSC «Avoti»).
 31. martā no pulksten 15 līdz 19 – projekta «Satiec
savu meistaru» gaitā TLMS «Valgunde» piedāvā adīšanu,
tamborēšanu, aušanu – mauči, čības, dekori (IKSC «Avoti»).
 7. aprīlī pulksten 18 – cirks «Karabass» piedāvā Gabriela
Gota ilūziju šovu. Iespēja iegādāties saldumus pirms izrādes,
foto ar lūsi. Ieeja – € 2; bērniem līdz 3 gadu vecumam – bez
maksas. Transports pulksten 17.15 no Tīreļu DUS, 17.45 –
a/p «Vītoliņi» (IKSC «Avoti»).

 24. martā pulksten 9.30 un 10.30 – «Putnu dienas»: pasākums kopā ar Latvijas Dabas muzeju. Iepazīsim Latvijas
putnus kopā ar putnu pazinēju Dmitriju Boiko. Ieeja – bez
maksas (Kalnciema k/n).
 25. martā pulksten 12 – «Putnu māja paša rokām»:
meistardarbnīca pie kultūras nama. Ģimenes aicinātas pievienoties aktivitāšu centra aktīvistiem un kopā ar māmiņām
un tētiem uzmeistarot māju tiem, kas drīz atgriezīsies no
tālā ceļojuma.
 Līdz 30. martam – grāmatu izstāde «Ieskaties Nākotnē»
no Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājumiem. Izstāde tiem, kam
patīk psiholoģija, ezoterika, numeroloģija un viss neparastais
(Kalnciema bibliotēkā).
 Līdz 1. aprīlim – Ilzes Ezernieces 16 gleznu izstāde «Pavasari gaidot» (Kalnciema bibliotēkā).
 Līdz 3. aprīlim – Jura Libeka gleznu izstāde (Līvbērzes k/n).
 23. martā pulksten 17 – kino bērniem «Polārlācis Norms»
(filma dublēta latviešu valodā). Ieeja – € 1 (Līvbērzes k/n).
 23. martā pulksten 18.30 – V.Kairiša filma «Melānijas
hronika». Ieeja – € 2 (Līvbērzes k/n).
 1. aprīlī pulksten 10 – «Līvbērzes cālis – 2017». Ieeja – bez
maksas (Līvbērzes k/n).
 2. aprīlī no pulksten 10 līdz 14 – projekta «Satiec savu
meistaru» pasākums: TLMS «Līve» piedāvā aušanu – rakstainās audenes. Tapošana. Radošajās darbnīcās maksimālais
dalībnieku skaits – 12. Ieeja – bez maksas (Līvbērzes k/n).
 2. aprīlī pulksten 16 – Līvbērzes amatierteātra pirmizrāde:
Danuta Butrima «Kaislīgie rododendri». Ķīvēšanās un mīlēšanās divos cēlienos. Ieeja – € 1 (Līvbērzes k/n).
 Līdz 30. martam – līvbērznieces Ivandas Anaškevičas krustdūriena tehnikā izšūto gleznu izstāde (Līvbērzes bibliotēkā).

Platonē

 No 20. marta – audējas Rutas Štālas mazo formu darbu
izstāde. Ieeja – bez maksas (Lielvircavas k/n).
 No 20. marta – Rundāles novada «Baltās mājas» gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde. Studijas vadītāja
– Laura Ikerte. Ieeja – bez maksas (Lielvircavas k/n).
 22. martā pulksten 14.30 – radošā nodarbība «Čaklās
rokas. Lietu otrā elpa». Līdzi var ņemt kādu savu laiku nokalpojušu apģērba gabalu vai audumu, no kā «uzburt» kaut
ko noderīgu. Ieeja – bez maksas (Lielvircavas k/n).
 24. martā pulksten 18 – pieminot Komunistiskā terora
upuru piemiņas dienu, režisores Dzintras Gekas dokumentālā filma «Kur palika Tēvi» un «Tālā zeme Sibīrija». Ieeja – bez
maksas. Transports no Tūjām pulksten 17.45 (Lielvircavas
k/n).
 25. martā pulksten 18 – līnijdeju kolektīvu sadancis «Pavasara ritmi». Ieeja – bez maksas (Lielvircavas k/n).
 31. martā pulksten 13 – kino pēcpusdiena skolēniem.
Animācijas filmas un Arnolda Burova «zelta fonds». Ieeja –
bez maksas (Lielvircavas k/n).
 5. aprīlī pulksten 18 – radošā nodarbība Lieldienu dekoru

Valgundē

Zaļeniekos

 25. martā pulksten 10 – piemiņas brīdis izsūtītajiem (pie
akmens).
 26. martā pulksten 13 – Teātra dienas pasākums: teātris,
dziesmas no izrādēm, teātra tērpu izstāde (Zaļenieku k/n).
 Līdz 28. martam – literatūras un novadpētniecības
izstāde: «Dzīve turpinās, bet sāpes paliek…» (Zaļenieku
bibliotēkā).
 1. aprīlī pulksten 17 – vokālo ansambļu atskaites koncerts.
Ieeja – bez maksas (Zaļenieku k/n).
 5. aprīlī pulksten 13 – kora «Asni» pavasara koncerts.
Ieeja – bez maksas (Zaļenieku k/n).
 Līdz 30. aprīlim – Jelgavas mākslinieku L.Baltmaņa,
A.Līberes, M.Zvirgzdiņas un S.Ikstena (XX gs. mākslinieks)
gleznu izstāde (Zaļenieku k/n).
 7. aprīlī pulksten 19 – Vircavas amatierteātra izrāde: «…
es jūs tā gaidīju», režisore S.Sustrupe. Ieeja – bez maksas
(Zaļenieku k/n).
 3. aprīlī pulksten 15 – Joku dienai veltīts pasākums «Jautrās anekdotes» (Zaļenieku bibliotēkā).
 No 24. marta līdz 30. aprīlim – Bibliotēku nedēļai veltīta izstāde «Foto mirkļi no bibliotēkas dzīves» (Zaļenieku
bibliotēkā).

