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Kalnciema
vidusskolai –
jauna
direktore

Matemātiku mācīs ar
piemēriem no dzīves

25. augustā Jelgavas novada domes ārkārtas sēdē
Kalnciema vidusskolai Valgundes pagastā apstiprināta
jauna direktore. Konkursa rezultātā izvēlēta Ivita
Saldava, kas līdz šim pildīja
direktora vietnieces pienākumus Jelgavas 4. vidusskolā. Jelgavas novada domes
deputāti izvirzīto I.Saldavas
kandidatūru apstiprināja
vienbalsīgi.
Izglītības pārvalde vakanci uz Kalnciema vidusskolas direktora amatu vasarā
izsludināja pēc tam, kad līdzšinējā skolas
direktore Mudīte Laumane vērsās ar
iesniegumu, lūdzot atbrīvot viņu no direktores amata, bet atbalstīt izvēlē darbu
turpināt tikai kā matemātikas skolotājai.
Konkursā uz Kalnciema vidusskolas
direktora vakanci bija pieteikušies divi
pretendenti. Izvēle par labu I.Saldavai
veikta, ņemot vērā viņas līdzšinējo darba
pieredzi un profesionalitāti. Vadošā
amatā I.Saldava strādājusi 18 gadus,
Jelgavas 4. vidusskolā pildot direktora
vietnieces pienākumus un paralēli vadot
arī matemātikas stundas. Līdztekus
vadošam amatam I.Saldavai ir ievērības
cienīga pieredze starptautiskos projektos, un kopš 2014. gada viņa darbojas
arī kā vēstniece Eiropas skolu sadarbības
tīklā «eTwinning».
«Kalnciema vidusskola man ir īpaša
vieta, jo savulaik šeit pati esmu mācījusies. Gadu laikā uzkrāto pieredzi
tagad vēlos realizēt savā dzimtajā pusē.
Par savām prioritātēm, stājoties amatā,
izvirzu atbalsta nodrošināšanu gan pedagogiem, gan izglītojamiem. Šodienas
skolēns ir mainījies, tādēļ jāmainās arī
pedagogiem. Man ir patiess prieks, ka
skolā pēdējo gadu laikā ir daudz ieguldīts
– sakopta teritorija, labiekārtotas telpas,
izveidotas jaunas mācību programmas –,
tāpēc ļoti novērtēju Laumanes kundzes
ieguldījumu un ceru, ka ikdienas darbā
no viņas varēšu pārņemt arī ļoti daudz
pieredzes. Nevēlos neko lauzt, vien
attīstīt un virzīt skolu uz izaugsmi – turpināt attīstīt jaunsargu kustību, licencēt
profesionālās ievirzes programmu valsts
aizsardzībā, iesaistīt skolēnus mūzikas
un mākslas aktivitātēs, kā arī saredzu
iespējas skolai vairāk iesaistīties dažādos
starptautiskos projektos,» uzsver jaunā
direktore.
I.Saldava direktores amatā stājās līdz
ar apstiprināšanu 25. augusta domes
sēdē.

FOTO: «Man ļoti patīk
tas, ka Sesavas pamatskola nav liela un
klasēs nav pārāk daudz
bērnu – tas nozīmē, ka
varēšu strādāt kvalitatīvāk un vairāk individuāli pievērsties katram
bērnam,» saka Ēriks
Močāns, kurš Sesavas
pamatskolas skolēniem
mācīs matemātiku.

Jaunajā mācību gadā Jelgavas novada pedagogu
kolektīvam pievienojušies
vismaz desmit jauni skolotāji, tostarp Ēriks Močāns, kurš
Sesavas pamatskolas skolēniem mācīs matemātiku.
«Mācību vielu cenšos izskaidrot,
izmantojot piemērus no dzīves, un arī
savus skolēnus mudināšu meklēt kopsakarības un piemērus rast savā pieredzē,»
saka Ē.Močāns, kurš šogad absolvējis
Latvijas Universitāti.
«To, ka jaunajā mācību gadā būs
vakanta matemātikas skolotāja vieta,
zināju jau vasaras sākumā, tādēļ jaunu
pedagogu sāku meklēt ļoti laicīgi. Ko-

30. septembrī no pulksten 10
līdz 16 SIA «Viesu līči» (kafejnīca «Zemnieka cienasts»)
teritorijā Jelgavas novada
Jaunsvirlaukas pagastā notiks ikgadējais Ražas svētku
tirgus.
3.lpp.

nav pārāk daudz bērnu – tas nozīmē,
ka varēšu strādāt kvalitatīvāk un vairāk
individuāli pievērsties katram bērnam.»
«Par to, ka varētu kļūt skolotājs, aizdomājos, mācoties 12. klasē. Man padevās
matemātika, un labprāt palīdzēju to apgūt skolasbiedriem. Viņi atzina, ka man
padodas matemātiku saprotami izskaidrot, un arī man tas process patika,» stāsta
jaunais matemātikas skolotājs. Jāpiebilst,
ka paralēli studijām viņš trīs gadus bija
skolotājs Salacgrīvas vidusskolā.
Pirms mācību gada sākuma jaunus
pedagogus izdevies piesaistīt vairākām
novada izglītības iestādēm: Vilces pamatskolā un Sesavas pamatskolā katrā
ir viens jauns skolotājs, Svētes pamatskolā – divi, Vircavas vidusskolā – seši

pedagogi, bet Kalnciema vidusskolā
darbu uzsākusi jauna direktore. Tiesa,
daļa skolu vēl strādā pie brīvo vakanču
aizpildīšanas, līdz ar to precīzi dati par
kopējo skolotāju skaitu novada skolās
būs zināmi brīdī, kad visu skolu vadība
Izglītības pārvaldei iesniegs jaunās
tarifikācijas.
Šajā mācību gadā Jelgavas novada
izglītības iestādēs, pēc pašreizējām
aplēsēm, kopumā mācīsies 2401 skolēns, tostarp skolasgaitas uzsākuši 193
pirmklasnieki. Savukārt pirmsskolā
pieteikti 926 bērni. Jāuzsver gan, ka
precīzs skolēnu skaits būs zināms tikai
šonedēļ.
JNZ

Dzīvokļa īpašnieks ir tas,
Aicina pieteikt kandidātus
kurš norādīts Zemesgrāmatā
novada pašvaldības
ir pirkti kā Zemesgrāmatā neierakstīti
samazinās to peraugstākajiem apbalvojumiem Novadā
sonu skaits, kuras savus pri- dzīvokļi uz pirkuma līguma pamata

Pavērst skatienu apkārt un
pamanīt īpašo paveiktajā,
ieguldītajā vai cilvēka gadiem rūpīgi pulētajā profesionālismā aicina Jelgavas
novada pašvaldība, rosinot
ikvienu līdz 7. oktobrim
pieteikt kandidātus novada
pašvaldības augstākajiem
apbalvojumiem «Goda dipJNZ loms» un «Atzinības raksts».

Gaida
pieteikumus
Ražas svētku
gadatirgum

pumā interesi izrādīja trīs pedagogi, taču
to, ka skolotājs Močāns ir atbilstošākā
kandidatūra, sapratu teju uzreiz – gan
iegūtās izglītības dēļ, gan tīri cilvēciski
radās pārliecība, ka viņš spēs ieinteresēt
un motivēt skolēnus, ka stundās gan pratīs pajokot, gan būt stingrs kā pret bērniem, tā kolēģiem,» jauno matemātikas
skolotāju raksturo Sesavas pamatskolas
direktore Ināra Nikolajeva.
Ē.Močāns ir no Salacgrīvas puses, taču
šobrīd dzīvo Jelgavas novadā un uz darbu Sesavā mēros ceļu no Zaļeniekiem.
Taujāts, kas pamudinājis pieņemt šādu
lēmumu, vēl jo vairāk, ka matemātikas
skolotāji ir pieprasīti arī lielajās pilsētas
skolās, viņš saka: «Man ļoti patīk tas, ka
Sesavas pamatskola nav liela un klasēs

Kā ik gadu, valsts proklamēšanas
gadadienas gaidās pašvaldība vēlas pateikties tiem novada iedzīvotājiem, kuri
spējuši ar savu personisko vai profesionālo ieguldījumu izdarīt ko nozīmīgu visa
novada vai tā iedzīvotāju labā. Izvirzīt vai
ierosināt kādu cilvēku apbalvošanai var
ikviens iedzīvotājs kopā ar domubiedru
grupu – ne mazāk par pieciem cilvēkiem.
Arī pašvaldība izvērtēs kandidātus,
kas par individuāliem vai kolektīviem
sasniegumiem būtu pelnījuši saņemt
Pateicības rakstu.
Goda diplomam, kas ir augstākais Jelgavas novada pašvaldības apbalvojums

un tiek pasniegts reizi gadā, var izvirzīt
personu, kas devusi īpašu ieguldījumu
un izcilus sasniegumus tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, valsts
pārvaldes, kultūras, sporta, valsts aizsardzības vai politiskajā jomā.
Atzinības rakstu pasniedz par profesionālu ieguldījumu konkrētā jomā.
Augstākie apbalvojumi tiek pasniegti
saskaņā ar Apbalvošanas komisijas
izvērtējumu un domes lēmumu.
Savukārt Jelgavas novada pašvaldības
Pateicības raksts ir apbalvojums, ko pasniedz par individuāliem vai kolektīviem
sasniegumiem.
«Pamaniet lieliskus dzīves skolotājus,
azartiskus savas jomas profesionāļus,
pedantiskas personības, kas savu dzīves
ceļu kaldina Jelgavas novada izaugsmei
par labu! Kopā ar domubiedriem jāuzraksta iesniegums, kas līdz 7. oktobrim
jāiesniedz novada domes Kancelejā
vai jānodod kādam no novada domes
deputātiem,» aicina Jelgavas novada
pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone.
3.lpp.

vatizētos dzīvokļus vēl nav
ierakstījuši Zemesgrāmatā.

Likuma «Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju» 48. pants
nosaka, ka par privatizētā objekta īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu
ierakstīts Zemesgrāmatā. Tas attiecas
arī uz tām personām, kuras dzīvokli
ir ieguvušas īpašumā līdz dzīvojamās
mājas privatizācijai un ir saņēmušas
Valsts zemes dienesta izdotu apliecību
par īpašuma tiesībām uz dzīvokli («zaļā
lapa») vai Valsts zemes dienesta izziņu,
bet nav to ierakstījušas Zemesgrāmatā
pēc dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanas. Ar šīm personām Dzīvojamo
māju privatizācijas komisija slēdz pirkuma līgumu, lai privatizēto dzīvokli varētu
ierakstīt Zemesgrāmatā un viņi kļūtu
par pilntiesīgiem dzīvokļa īpašniekiem.
Līdzīga situācija ir, ja dzīvoklis privatizēts saskaņā ar likumu «Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku
kolhozu privatizāciju». «Šie dzīvokļi,
par kuru nodošanu īpašumā ir noslēgta
vienošanās ar paju sabiedrību vai arī tie

(par pamatu izmantojot šo vienošanos),
tāpat ir jāieraksta Zemesgrāmatā. Lai to
izdarītu, ar minēto dzīvokļu īpašniekiem
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
slēdz vienošanos par zemes nodošanu
īpašumā bez atlīdzības, ja māja atrodas
uz pašvaldības vai valsts valdījumā
esošas zemes,» skaidro Jelgavas novada
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
priekšsēdētājs Edgars Turks.
Jelgavas novada Dzīvojamo māju
privatizācijas komisija aicina pabeigt
šo dzīvokļu privatizāciju un tos ierakstīt
Zemesgrāmatā. Dzīvokļu privatizācijai
nepieciešamos dokumentus var iesniegt
pagastu pārvaldēs vai novada domes
administratīvajā ēkā Jelgavā, Pasta ielā
37. Iesniegumā jānorāda savs tālruņa
numurs, lai neskaidrību gadījumā varētu
precizēt situāciju. Komisija apmeklētājus
pieņem katru pirmdienu un ceturtdienu
no pulksten 8 līdz 12 Jelgavā, Pasta ielā
37, 502. kabinetā. Neskaidrību gadījumā
lūgums zvanīt komisijas priekšsēdētājam
E.Turkam pa tālruni 29494356.
JNZ
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Pašvaldība palielina
atbalstu audžuģimenēm
Augusta beigās no kādas
ģimenes Jelgavas novada Bāriņtiesa bija spiesta
izņemt četrus bērnus. Viņu
mamma jau kādu laiku pazudusi, tētis strādā
ārzemēs, par sevi nedodot
ziņu, bet vecmāmiņa, kura
savu spēju robežās līdz šim
rūpējusies par mazbērniem,
bezspēcības un izmisuma
vadīta, bija gatava pati bērnus aizvest uz bērnunamu,
lai tikai par viņiem kāds
parūpētos... Šī ir tikai viena
no neskaitāmām situācijām
Bāriņtiesas ikdienas darbā,
kad nākas meklēt resursus,
lai bērniem nodrošinātu
augšanai un attīstībai labvēlīgus apstākļus un iespēju
augt ja ne bioloģiskajā
ģimenē, tad vismaz ģimeniskā vidē.
Par aktuālo Bāriņtiesas ikdienas
darbā – saruna ar Jelgavas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju Olgu Rudaku.

Prioritāte – darbs ar ģimeni

«Pirms diviem gadiem spēkā stājās
grozījumi Bāriņtiesas likumā, paredzot,
ka izņemt bērnu no ģimenes, pieņemot
vienpersonisku lēmumu, drīkst tikai
tad, ja tiek konstatēti bērna veselībai
un dzīvībai bīstami apstākļi. Ja šādu
augstu risku nav, tad prioritāri tiek
uzmeklēti vecvecāki, tālāki radinieki vai
kāds cits cilvēks, ar kuru bērnam ir tuvs
emocionāls kontakts, kas var nodrošināt
īslaicīgu bērna aprūpi, kamēr vecāki
tiek galā ar savām problēmām,» stāsta
O.Rudaka, piebilstot, ka Bāriņtiesas ikdienas darbā akcents tiek likts uz ģimeni
– nevis vienkārši bērnus no ģimenes
izņemt, bet gan strādāt ar ģimeni, soli
pa solim sasniedzot mērķus. Tieši tādēļ,
pirms pārtraukt aizgādības tiesības,
izvērtējot visus riskus, vecākiem tiek
doti uzdevumi, kas noteiktā laika posmā
paredz uzlabot apstākļus ģimenē. Ja
tas izdodas, aizgādības tiesības netiek
pārtrauktas, taču, kā norāda O.Rudaka,
pieredze diemžēl apliecina, ka ne visiem
vecākiem tas ir pa spēkam.
Taču pēdējo gadu laikā situācijai šajā
jomā ir tendence uzlaboties – Bāriņtiesas priekšsēdētāja vērtē, ka aizgādības
tiesību pārtraukšana un bērnu izņemšana no ģimenes īpaši asi iezīmējās
krīzes gados. «Piemēram, 2011. gadā
aizgādības tiesības tika pārtrauktas 39
vecākiem, un kopumā tas skāra 57 bērnus mūsu novadā. Savukārt pagājušajā
gadā tās bija sešas ģimenes ar kopumā
astoņiem bērniem,» situāciju ieskicē
O.Rudaka.

Mamma 3,8 promiļu reibumā

Kādas tad ir biežākās situācijas, kad,
rūpējoties par bērnu drošību un labklājību, mūsu novada ģimeņu dzīvē nākas
iejaukties Bāriņtiesai? O.Rudaka stāsta,
ka visbiežāk tas ir vecāku alkohola atkarības dēļ. «Īpaši smagi ir tad, ja šādā
ģimenē aug zīdainis vai mazs bērns – ja
sešpadsmitgadīgs jaunietis par sevi vēl
spēs parūpēties pats, tad mazs bērns to

Latvijā citas personas uzraudzībā uz
ilgāku laiku, vēl aizvien ik gadu tiek
pieņemti.
«Par laimi, līdz šim mums ir izdevies
izvairīties no precedentiem, kad kāds
mūsu novada iedzīvotājs saistībā ar bērnu tiesību pārkāpumiem nonāk atbildīgo institūciju redzeslokā ārzemēs,» saka
viņa, gan atklājot, ka šogad bijis viens
gadījums, kad mamma no ārvalstīm bija
spiesta uz mājām atsūtīt savu 16 gadus
veco dēlu, kurš sliktās uzvedības dēļ bija
sācis radīt problēmas. Tiesa, arī dzīvojot
pie vectēva Latvijā, viņš savu uzvedību
nemainīja, un mammai par dēla rīcību
papildus nācās atbildēt tiesas priekšā.
Tagad jaunietis atkal ir pie mammas
ārzemēs.

Novadā gatavas
adoptēt piecas ģimenes

FOTO: «Visu šajā dzīvē nevar atrisināt ar Bāriņtiesas vai tiesas nolēmumu, tādēļ vecākus aicinu
apzināties: jo labākas savstarpējās attiecības un toleranci vienam pret otru izdosies saglabāt
arī pēc šķiršanās, jo laimīgāks būs bērns,» saka Jelgavas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Olga Rudaka, atgādinot, ka vecāku strīdu dēļ bērns cieš no emocionālās vardarbības.
nepratīs. Ir jāapzinās: jo jaunāks bērns,
jo lielāki riski, un arī mums bijušas
situācijas, kad mamma ir 3,8 promiļu
reibumā, bet mājās ir nepilnu gadu
vecs bērns.»
Tāpat ir gadījumi, kad vecākiem ir
nepietiekamas spējas aprūpēt savus
bērnus. Galvenokārt tie ir cilvēki ar
garīgās attīstības problēmām. O.Rudaka atzīst, ka lielākoties jau arī šāda
mamma vai tētis grib to labāko savam
bērnam, bet viņi piemirst vai pat nezina
elementāras lietas, piemēram, kā un cik
bieži zīdainis jābaro, ka ēdienam jābūt
siltam, ka autiņbiksītes jāmaina. Viņa
lēš, ka katrā mūsu novada pagastā ir
2–4 šādas ģimenes. «Starpinstitūciju
sadarbībā novadā apzinātas kopumā
163 sociālā riska ģimenes ar bērniem,
un vismaz 23 no tām ir nepieciešama
pastāvīga uzraudzība, proti, ģimenes
asistents,» uz šādā ģimenē augošam
bērnam iespējami labāko risinājumu
norāda O.Rudaka. Taču šobrīd šāds
pakalpojums vēl netiek piedāvāts, tādēļ
Bāriņtiesai sadarbībā ar citām institūcijām nākas meklēt citu problēmas
risinājumu.
«Viena no iespējām, kā palīdzēt šādai
ģimenei, ir vienu vai abus vecākus kopā
ar bērniem ievietot krīzes centrā. Tur vecākiem tiek iemācītas bērna aprūpei un
audzināšanai nepieciešamās iemaņas,
risinātas atkarības problēmas, ja tādas
ir, un kādu laiku šis mehānisms strādā,»
tā O.Rudaka, minot piemēru no dzīves:
kādai mammai ar garīgās attīstības un
alkohola problēmām ir četri bērni. Pēc
situācijas izvērtēšanas viņa kopā ar
bērniem tika ievietota krīzes centrā, paralēli izgāja Minesotas programmu, un
pēc atgriešanās savā patstāvīgajā dzīvē
apmēram pusotru gadu viss bija kārtībā. Taču tagad atkal sākušās tās pašas
problēmas, kas iepriekš. «Par laimi, šajā
ģimenē ir vecvecāki, kas mammu cenšas

Pārtrauktās un atjaunotās aizgādības tiesības
vecākiem Jelgavas novadā

atbalstīt un palīdzēt bērnu audzināšanā,
taču dažkārt šādos gadījumos arī vecvecākiem trūkst izpratnes un iemaņu
bērnu audzināšanā,» tā viņa.

Bērns – tenisa bumbiņa
starp vecākiem

Taču nereti bērns kļūst par ķīlnieku
arī ģimenēs, kuras ne tuvu nav uzskatāmas par sociālā riska ģimenēm, un tas ir
situācijās, kad vecāki šķiroties sāk agresīvi dalīt ne tikai mantu, bet arī bērnus.
«Tās ir gan ģimenes, kurās vecāki nav
oficiāli noformējuši savas attiecības, gan
pāri, kuri bijuši precējušies. Neatkarīgi
no tā, vai viņi, nespējot sadalīt bērnus,
vēršas Bāriņtiesā vai tiesā, ir nepieciešams mūsu atzinums par to, pie kura
no vecākiem bērnam būs labāk, kas ir
viņa interesēs. Atsevišķos gadījumos
vecākiem ar mediatora starpniecību
pašiem izdodas pieņemt saprātīgu
lēmumu, taču gadā mums ir vidēji 5–7
šādas emocionāli ļoti smagas lietas, kad
vecāki savu ambīciju, spītības, egoisma
dēļ nespēj cilvēciski vienoties, kā rezultātā cieš bērns, jo ar viņu pieauguši
cilvēki manipulē, kūda pret otru vecāku,
lai tikai panāktu savu, un bērns abiem
vecākiem ir pa vidu kā tenisa bumbiņa,
ar kuru viņi spēlējas,» stāsta O.Rudaka,
vecākiem atgādinot, ka visu šajā dzīvē
nevar atrisināt ar Bāriņtiesas vai tiesas
nolēmumu – jo labākas savstarpējās
attiecības un toleranci vienam pret otru
izdosies saglabāt arī pēc šķiršanās, jo
laimīgāks būs bērns. Tāpat viņa akcentē
– pat tad, ja tiesa vienam no vecākiem
ar bērnu atļaus tikties noteiktās dienās
un noteiktā laikā, tas nebūt nenozīmē,
ka laiku izdosies pavadīt kopā, jo vecākiem ir gan tiesības, gan pienākumi uz
saskarsmi, bet bērnam ir tikai tiesības uz
saskarsmi – viņu nevar piespiest tikties,
ja pats bērns to nevēlas.

Reaģē arī uz
anonīmiem ziņojumiem

Pēdējā laikā valstiskā līmenī arvien
biežāk tiek runāts par sabiedrības vienaldzību – par to, cik gatavi iesaistīties
ir līdzcilvēki, ziņojot par pamanītajām
nebūšanām, situācijām, kad emocionāli vai fiziski tiek darīts pāri bērnam.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vērtē, ka
mūsu novadā sabiedrība nav vienaldzīga, lai gan vairumā gadījumu tas tiek
darīts anonīmi. «Anonīmus zvanus
un e-pasta vēstules saņemam diezgan
daudz – acīmredzot cilvēki, baidoties no
iespējamām sekām, vēl nav gatavi ziņot,
atklājot savu personību, taču svarīgā-

kais ir tas, ka mēs vispār uzzinām par
šādām situācijām, kad bērnu interesēs
nepieciešama iejaukšanās no malas,
un mēs reaģējam uz katru signālu,» tā
O.Rudaka.
Viņa gan norāda, ka ikdienas darbā
neiztikt arī bez situācijām, kad šādā
veidā kaimiņi mēģina risināt savas
attiecības. «Piemēram, saņēmām informāciju, ka blakus dzīvoklī vecāki kliedz
uz saviem bērniem un viņi emocionāli
tiek varmākoti. Pēc tam, kad minēto
adresi bijām apsekojuši, saņēmām
jaunu ziņojumu – tikai šajā gadījumā
informācija jau bija vērsta pret kaimiņu
un viņa bērniem. Acīmredzot ģimene
nojauta, kas bija ziņotājs, un savstarpējo
konfliktu viņi centās risināt, apmelojot
viens otru,» tā O.Rudaka, akcentējot, ka
ļoti nozīmīgs Bāriņtiesas darbs saistīts ar
savstarpēju samierināšanu, uzņemoties
mediatora lomu.
Tāpat signāli par iespējamiem bērnu
tiesību pārkāpumiem tiek saņemti
no skolām, bērnudārziem, ziņo arī
mediķi, lai gan, kā norāda Bāriņtiesas
priekšsēdētāja, tomēr būtu gribējies
sagaidīt lielāku atsaucību. «Diemžēl ne
vienmēr laicīgi tiek pamanīts, ka bērns
netiek pienācīgi aprūpēts, ka viņam
ir zilums, kas var liecināt par fizisku
vardarbību,» tā viņa, atklājot, ka ziņotāji
reizumis ir arī paši bērni – piemēram,
kāds sešgadīgs puisītis pats piezvanīja
Valsts policijai par to, ka viņa vecāki
dzer un strīdas...

Dodoties uz ārvalstīm,
bērnus atstāj drošībā

Jautājumu loks, ko nākas risināt
Bāriņtiesai, tiešā veidā ir saistīts arī ar
sociālekonomiskajiem procesiem valstī,
jo atkarībā no tiem kāda problēma
vairāk izvirzās priekšplānā. Tā laikā,
kad iedzīvotāji masveidā devās uz ārzemēm labākas dzīves meklējumos,
aktualizējās jautājums par bērniem, kuri
atstāti Latvijā pieskatīšanai kādam tuviniekam, nenokārtojot nepieciešamās
formalitātes. «Reaģējot uz šo situāciju,
ļoti liela uzmanība tika pievērsta vecāku informēšanai par šādas rīcības
sekām, un šobrīd jau varam teikt, ka
vecāki šajā ziņā kļuvuši apzinīgi: ja uz
ārvalstīm brauc strādāt sezonāli, viņi
Bāriņtiesā nokārto pilnvaru personai,
kuras uzraudzībā tiek atstāti bērni; ja
uzturēšanās periods citā valstī plānots
ilgāks par trim mēnešiem, vecāki vēršas
ar attiecīgu iesniegumu, un Bāriņtiesa
to izvērtē,» stāsta O.Rudaka, atklājot,
ka pāris lēmumu, atļaujot bērnu atstāt

Taču ne visiem bērniem ir iespēja
augt savā bioloģiskajā ģimenē, un
O.Rudaka saka paldies ikvienai mūsu
novada ģimenei, kura piekritusi uzņemties rūpes arī par citiem bērniem, kļūstot
par audžuģimeni. Šobrīd mūsu novadā
ir 16 audžuģimenes, kurās kopumā aug
37 bērni, un vēl vienas ģimenes atbilstība šim statusam tiek izvērtēta.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja atzinīgi
vērtē nupat apstiprinātos pašvaldības
saistošos noteikumus par pabalstu
audžuģimenē ievietota bērna uzturam,
apģērbam un mīkstā inventāra iegādei.
«Arī līdz šim pretstatā valsts atbalstam
– atlīdzībai par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, kas ir 113 eiro neatkarīgi
no audžubērnu skaita, – pašvaldības
pabalsts bērna uzturam bija lielāks –
164,50 eiro par katru bērnu –, taču līdz ar
jaunajiem saistošajiem noteikumiem audžuģimene par bērnu līdz septiņu gadu
vecumam varēs saņemt 190 eiro, bet par
bērnu no septiņu gadu vecuma – 228
eiro,» uz izmaiņām norāda O.Rudaka.
Savukārt ārpusģimenes aprūpē
institūcijās šobrīd ir 16 novada bērni –
lielākā daļa no viņiem ir 14–16 gadus
veci, kas dažādu personisku iemeslu dēļ
paši vairs nevēlas dzīvot audžuģimenēs
vai pie aizbildņiem, tāpēc uzturas bērnunamā, kā arī bērni ar ļoti smagām
veselības problēmām. «Valstī virzāmies
uz tā saukto deinstitucionalizāciju, kas
paredz likvidēt bērnunamus, uzsverot
bērna tiesības uzaugt ģimenē, taču
realitātē šis process tik raiti nevedas, jo
ģimenes valstiski netiek motivētas kļūt
par audžuģimenēm vai adoptētājiem.
Mums savā novadā saistībā ar deinstitucionalizāciju izdevies tikt vismaz tik
tālu, ka cenšamies darīt visu iespējamo,
lai zīdaiņus un pirmsskolas vecuma
bērnus neievietotu aprūpes iestādē, bet
maksimāli nodrošinātu iespēju viņiem
augt ģimeniskā vidē,» saka O.Rudaka.
Viņa priecājas, ka mūsu novadā
ģimenes ir gatavas ne tikai uz laiku
sniegt atbalstu bērniem, kam tas nepieciešams, bet arī oficiāli kļūt par vecākiem tiem bērniņiem, kuri zaudējuši
savus bioloģiskos vecākus. O.Rudaka
norāda, ka šobrīd Jelgavas novadā ir
pieci adoptētāju pāri, tostarp ģimenes,
kas gatavas adoptēt savus audžubērnus,
kuri kļuvuši juridiski brīvi. «Šādi pozitīvi
piemēri mums jau ir – piemēram, kāda
ģimene, kurā līdztekus pašu bērniem
auga pieci audžubērni, divus bērniņus,
kad viņi kļuva juridiski brīvi, jau adoptēja, savukārt pārējiem trim kļuva par
aizbildņiem,» viņa atklāj, ka novada
Bāriņtiesas pieredzē ir arī piecas veiksmīgas adopcijas uz ārvalstīm. «Nesen
saņēmām ielūgumu – kāda ārzemju
ģimene, kura pirms gadiem adoptēja
divus bērnus, brauc uz Latviju, jo bērni
izteikuši vēlmi apciemot Elejas bērnunamu, kurā savulaik auguši, un arī
Bāriņtiesas pārstāvji uzaicināti būt klāt
šajā īpašajā brīdī,» par katru pozitīvu
pieredzi Bāriņtiesas darbā priecājas
O.Rudaka.

ZIŅAS

Aicina pieteikt kandidātus
novada pašvaldības
augstākajiem apbalvojumiem
1.lpp.
Lai pieteiktu kandidātu apbalvojumam, ierosinājumā par Goda
diploma vai Atzinības raksta piešķiršanu jānorāda ziņas par kandidātu:
ja tā ir fiziska persona – vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vieta un
darba vieta, apbalvojums, ar kādu
rosina apbalvot, kā arī pamatojums
apbalvojuma piešķiršanai; ja tā ir juridiska persona vai kolektīvs – pilns
juridiskās personas vai kolektīva nosaukums, sastāvs, juridiskā adrese,
apbalvojuma veids un pamatojums
tā piešķiršanai.
Piesakot kandidātu, jānorāda
arī informācija par dokumenta
iesniedzēju: iesniedzēja pilns nosaukums, adrese, tālruņa numurs,
atbildīgās personas amats, adrese.
Ierosinājumu par Goda diploma un
Atzinības raksta piešķiršanu paraksta iesniedzējas institūcijas vadītājs.
Ja ierosinājumu Kancelejā iesniedz
personu grupa (ne mazāk kā pieci

Jelgavas novada iedzīvotāji), iesniegumā jābūt katra iesniedzēja
vārdam, uzvārdam, personas kodam
un parakstam.
Ierosinājumi Kancelejā iesniedzami datorrakstā izdrukas veidā atbilstoši LR noteiktajiem lietvedības
noteikumiem. Visus ierosinājumus
vispirms izvērtēs izpilddirektors,
kandidātus izvirzot Apbalvošanas
komisijai.
Jāpiebilst, ka Goda diploma, Atzinības raksta un Pateicības raksta
saņēmējus godinās 16. novembrī
– Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes pieņemšanā
par godu Latvijas proklamēšanas 99.
gadadienai.
Ar līdz šim godinātajiem iedzīvotājiem, kas saņēmuši pašvaldības
augstākos apbalvojumus, var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv.
JNZ

Jelgavas novada pašvaldības
Jelgavā 2017. gada 26. jūlijā (protokols Nr.11, 31.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.9

«Grozījumi 2009. gada 30. decembra saistošajos
noteikumos Nr.25 «Par pabalstu audžuģimenē ievietota bērna uzturam,
apģērbam un mīkstā inventāra iegādei apmēru un piešķiršanas kārtību»»
Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36. panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.
gada 19. decembra noteikumu Nr.1036 «Audžuģimenes noteikumi» 43. punktu
Izdarīt grozījumus Jelgavas novada pašvaldības 2009. gada 30. decembra saistošajos noteikumos Nr.25 «Par pabalstu audžuģimenē ievietota bērna uzturam, apģērbam un mīkstā inventāra
iegādei apmēru un piešķiršanas kārtību»:
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā: «Pabalsta apmērs bērna uzturam bērnam līdz 7 gadu
vecumam ir 190 euro mēnesī; bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecumam ir 228 euro
mēnesī. Pabalstu par kārtējo mēnesi pašvaldība izmaksā kārtējā mēneša pēdējā darba dienā.».
Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma «Par pašvaldībām» 45. panta noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs Z.Caune

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9 «Grozījumi
2009. gada 30. decembra saistošajos noteikumos Nr.25 «Par pabalstu
audžuģimenē ievietota bērna uzturam, apģērbam un mīkstā inventāra
iegādei apmēru un piešķiršanas kārtību»» projektu
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
1.1. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36. panta otrajā daļā noteikts, ka pašvaldība palīdz
audžuģimenēm bērnu audzināšanā. Audžuģimenei ir tiesības saņemt līdzekļus bērna uzturam.
Šo līdzekļu apmērs nedrīkst būt mazāks par apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.
panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets;
1.2. lai palielinātu atbalstu audžuģimenēs ievietotu bērnu uzturēšanai, pašvaldība ir izvērtējusi
finanšu iespējas palielināt pašvaldības pabalstu bērna uzturam atbilstoši valstī noteiktajam
minimālajam uzturlīdzekļu apjomam.
2. Īss projekta satura izklāsts
2.1. noteikumi tiek izdoti, pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 41. panta pirmo daļu;
2.2. noteikumu izdošanas mērķis ir palielināt pabalsta apmēru audžuģimenēs ievietotu bērnu
uzturam;
2.3. noteikumi paredz piešķirt diferencētu pabalstu bērna uzturam atbilstoši bērna vecumam:
bērnam līdz 7 gadiem – 190 euro mēnesī, bērnam no 7 līdz 18 gadiem – 228 euro mēnesī.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
3.1. saistošo noteikumu projekta īstenošanas rezultātā pašvaldībai palielināsies izdevumi audžuģimenei izmaksājamā daļā bērna uzturam par 41 340 euro gadā, ja pieņem, ka audžuģimenēs
ievietoto bērnu skaits varētu palielināties līdz 45 bērniem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
4.1. Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
5.1. Neietekmē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas ar Jelgavas novada audžuģimenēm.

Domes priekšsēdētājs Z.Caune
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Daudzbērnu ģimenēm
palielina atbalstu vilcienu
un autobusu biļešu iegādei
Sākot ar 1. septembri,
daudzbērnu ģimenes var
saņemt atlaidi 20 procentu apmērā, iegādājoties
arī abonementa biļeti
braucienam reģionālo
maršrutu autobusos un
vilcienos, turklāt šī atlaide summējas ar līdz šim
jau esošajām autobusu
un vilcienu abonementa
biļešu atlaidēm. Tāpat
kopš jaunā mācību gada
bērni vecumā līdz 15 gadiem biļetes iegādes brīdī kopā ar «3+ Ģimenes
karti» var uzrādīt skolēna
apliecību.
VSIA «Autotransporta direkcija» sabiedrisko attiecību vadītāja
Zane Plone norāda, ka šādu kārtību
paredz izmaiņas Ministru kabineta
noteikumos «Braukšanas maksas
atvieglojumu noteikumi». «Iegādājoties abonementa biļeti vai biļeti
vienam braucienam, daudzbērnu
ģimenes locekļiem arī turpmāk
jāuzrāda «3+ Ģimenes karte» un
dokuments, kas apliecina, ka konkrētais pasažieris ir tiesīgs atlaidi
saņemt. No 1. septembra bērni
līdz 15 gadu vecumam atlaidi var
saņemt, uzrādot ne tikai pasi vai
ID karti, bet arī skolēna apliecību.
Attiecīgajiem dokumentiem jābūt
līdzi arī brauciena laikā, lai tos

varētu uzrādīt, kad sabiedriskā
transporta kontrolieri lūdz uzrādīt
biļeti un apliecināt pasažiera tiesības saņemt atlaidi,» tā Z.Plone.
Viņa atgādina, ka, sākot ar šā
gada 1. jūliju, daudzbērnu ģimenes locekļi varēja saņemt atlaidi
25 procentu apmērā no vienas
biļetes cenas braucienam vietējās
nozīmes un starppilsētu maršrutu
autobusos un vilcienos. Savukārt no
1. septembra attiecīgajai pasažieru
kategorijai ir iespēja iegādāties
arī abonementa biļeti, saņemot
atlaidi 20 procentu apmērā. Šī
atlaide summējas ar līdzšinējām
abonementa biļešu atlaidēm, un reģionālo maršrutu autobusos atlaide

ir līdz 20 procentiem, bet vilcienos
– līdz 35 procentiem, kas nozīmē,
ka daudzbērnu ģimenes var saņemt atlaidi kopumā pat 40 vai 50
procentu apmērā. Abonementa
biļetes šobrīd ir pieejamas visos AS
«Pasažieru vilciens» dzelzceļa pārvadājumu maršrutos un vairāk nekā
500 reģionālo autobusu maršrutos.
Ar jautājumiem par apliecības
«3+ Ģimenes karte» saņemšanu un
izmantošanas kārtību daudzbērnu
ģimenes var vērsties Sabiedrības integrācijas fondā pa tālruni
67281752 vai e-pastu info@sif.
gov.lv.
JNZ

Pabalstu izglītībai jau izmantojušas vairāk
nekā 100 novada daudzbērnu ģimeņu
Jaunā mācību gada sākumu Jelgavas novada
pašvaldība sagaida ar
jaunu finansiālā atbalsta veidu, daudzbērnu
ģimenēm neatkarīgi no
tās labklājības stāvokļa
nodrošinot iespēju pieteikties pabalstam izglītībai – 50 eiro par katru
ģimenē augošo bērnu.
Stājoties spēkā saistošajiem noteikumiem,
ģimenes ar iesniegumu
pabalstam varēja pieteikties no 1. jūlija. Līdz
šim brīdim šo iespēju
izmantojušas 138 novada daudzbērnu ģimenes,
un pabalsta kopsumma
ir 21 950 eiro. Iesniegumus Sociālais dienests
pieņems līdz 10. novembrim.
Par katru ģimenē augošo skolas
vecuma bērnu Jelgavas novadā
deklarētā daudzbērnu ģimene
reizi gadā var saņemt pabalstu 50
eiro apmērā. Pašlaik ir saņemti
138 iesniegumi par kopumā 439
bērniem. Sākotnēji par 322 bērniem izmaksāti 16 100 eiro, savukārt 37 ģimenēm par 117 bērniem

pabalsta izmaksas termiņš bija
noteikts septembra sākums, tam
kopsummā atvēlot 5850 eiro.
«Tā kā šis pabalsta veids pašvaldībā ir jaunums, daļa ģimeņu
vēl nav paspējušas pieteikties
pabalsta saņemšanai. Pieteikšanos izsludinājām no 1. jūlija, lai
vecāki saņemto naudu varētu
izmantot, sagatavojoties skolai,
jo par to var iegādāties kvalitatīvu skolas somu, sportatērpu,
apģērbu, kancelejas piederumus
vai citas skolai nepieciešamās
lietas. Tāpēc vecākus, kas pabalstam vēl nav pieteikušies, aicinām
to izmantot – ierasties Sociālajā
dienestā un aizpildīt iesniegumu.
Jāpiebilst, ka tiem vecākiem, kuru
bērni ir deklarēti novadā, bet
mācās citu pašvaldību skolās, līdzi
jāņem izziņa, kas apliecina bērna
piederību konkrētai izglītības
iestādei,» skaidro Jelgavas novada
Labklājības pārvaldes vadītāja
Ilze Brakmane.
Pabalstu reizi gadā ir tiesības
saņemt daudzbērnu ģimenēm,
kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni,
to skaitā audžuģimenē ievietoti
un/vai aizbildnībā esoši bērni. Par
katru bērnu, kas apmeklē vispār
izglītojošo, profesionālo vai profesionālās ievirzes mācību iestādi

klātienes apmācību programmā,
pabalsts pienākas 50 eiro apmērā.
Pabalstu piešķir ģimenei, kurā
vismaz viena vecāka un vismaz
trīs ģimenes apgādībā esošo bērnu
deklarētā dzīvesvieta ir reģistrēta
vienā adresē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.
Pašvaldībai nav pieejami precīzi dati par daudzbērnu ģimeņu
skaitu novadā. Ir aprēķināts provizoriskais skaits, vadoties pēc
Jelgavas novada Izglītības pārvaldes sniegtās informācijas, kas
apliecina, ka 2016./2017. mācību
gadā novadā skolasgaitas uzsākuši
aptuveni 750 bērni, kas aug daudz
bērnu ģimenēs. Patlaban šim
mērķim no pašvaldības budžeta
līdzekļiem ieplānoti 37 500 eiro.
Pabalstam ģimenes var pieteikties līdz 10. novembrim, aizpildot
iesniegumu pašvaldības Sociālajā
dienestā. Atbilstību pabalsta
piešķiršanas kritērijiem Sociālais
dienests izskata mēneša laikā
pēc iesnieguma saņemšanas, savukārt pabalsta izmaksa notiek
desmit dienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas pārskaitījuma veidā
uz pabalsta pieprasītāja norādīto
kredītiestādes kontu.
JNZ

Gaida pieteikumus Ražas svētku gadatirgum

Lai skolēni varētu nokļūt Kalnciema vidusskolā, no
1. septembra maršrutā Nr.6752 «Jelgava–Kalnciema
kombināts» atklāti divi jauni reisi.
Kā informē Autotransporta direkcija, turpmāk autobuss darbdienās no
Jelgavas autoostas izbrauks arī pulksten 6.30, bet no pieturvietas «Kalnciema kombināts» – pulksten 7.35.
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena
reisa lietderība tiek vērtēta pēc izsniegtā biļešu skaita.
JNZ

1.lpp.
Ar katru gadu aug gan dalībnieku,
gan apmeklētāju skaits. Arī šogad
pasākumā būs gan danču lustes
un degustācijas, gan āra spēles un
aktivitātes bērniem. Rudens ražas
tirgus nav iedomājams bez dārza
veltēm, kas ikvienam, gatavojoties
ziemai, varētu būt glabājamas pagrabā. Kā norāda pašvaldībā, pircēju
pieprasījums pērn bija pēc sīpoliem,
ķiplokiem, skābētiem kāpostiem, arī
bumbieru un ābolu kastes tukšojās

ātrāk nekā plānots, tāpēc pašvaldība
aicina Jelgavas novada un tuvējās
apkārtnes zemniekus, mājražotājus
un amatniekus pieteikt dalību šā gada
tirdziņā. Dalība tirdziņā ir bez maksas
– vien jāaizpilda pieteikuma veidlapa
un līdz 20. septembrim jānosūta uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītājai Sandai Lakutijevskai pa e-pastu
sanda.lakutijevska@jelgavasnovads.
lv, norādot piedāvāto produkciju un
kontaktinformāciju, kā arī elektrības
pieslēguma nepieciešamību. Jāpie-

bilst gan, ka tirdzniecības vietas aprīkojums jānodrošina pašiem. Ražas
tirdziņu rīko Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA «Viesu līči».
Pieteikuma veidlapa un papildu
informācija par tirdzniecības organizēšanu pieejama mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv, sadaļā «Uzņēmējdarbība», pa tālruni 63048487
vai e-pastu sanda. lakutijevska@
jelgavasnovads.lv.
JNZ
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SAISTOŠIE N
Jelgavas novada pašvaldības
Jelgavā 2016. gada 25. maijā (protokols Nr.7.21§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.7
«Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē»
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 7. panta ceturto daļu un 10. panta piekto daļu,
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr.800
«Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi» 46. punkta 46.1. apakšpunktu
1. Šie saistošie noteikumi reglamentē licencētās zemūdens medības Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.
2. Licencētās zemūdens medības Jelgavas novada administratīvajā teritorijā Lielupē tiek organizētas saskaņā ar nolikumu «Par
licencētām zemūdens medībām Lielupes upes posmos Jelgavas un Ozolnieku novados» (pielikums Nr.1).
Pielikumā: Nolikums «Par licencētām zemūdens medībām Lielupes upes posmos Jelgavas un Ozolnieku novados» ar pielikumiem uz 11 lapām.
Domes priekšsēdētāja vietniece I.Vītola
Pielikums Nr.1
Jelgavas novada pašvaldības 2016. gada 25. maija
saistošajiem noteikumiem Nr.7
«Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē»

Nolikums «Par licencētām zemūdens medībām
Lielupes upes posmos Jelgavas un Ozolnieku novados»
Izdots saskaņā ar Zvejniecības likuma 7. panta ceturto daļu, 10. panta piekto daļu,
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr.800
«Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi» 46.1. apakšpunktu un 47. punktu
Grozījumi: 2017. gada 30. augusta sēdes protokols Nr.13 25 §
I Vispārīgie jautājumi
1. Licencētās zemūdens medības tiek organizētas Lielupes upes posmos, kas atrodas Jelgavas un Ozolnieku novadu administratīvajās teritorijās.
2. Nolikums «Par licencētām zemūdens medībām Lielupes upes posmos Jelgavas un Ozolnieku novados» (turpmāk – Nolikums)
nosaka licencēto zemūdens medību kārtību.
3. Lielupe saskaņā ar Civillikuma 1102. pantu un I pielikumu ir publiska upe, kurā zvejas tiesības pieder valstij.
4. Licencētās zemūdens medības tiek organizētas ar nolūku:
4.1. uzlabot zivju krājumu aizsardzību un racionālu izmantošanu;
4.2. iegūt papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai;
4.3. organizēt licencētām zemūdens medībām paredzēto zivju sugu regulāru (vismaz vienu reizi trijos gados) pavairošanu;
4.4. organizēt zivju ieguves kontroli;
4.5. veicināt aktīva un veselīga dzīvesveida attīstību;
4.6. veicināt zemūdens medību tūrisma attīstību.
5. Licencētās zemūdens medības Jelgavas un Ozolnieku novadu administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, pamatojoties uz šo
administratīvo teritoriju pašvaldību pilnvarojumu, organizē Jelgavas novada pašvaldība (reģistrācijas numurs 90009118031; Pasta
iela 37, Jelgava, LV-3001; tālrunis 63022238, 27880167; fakss 63022235; e-pasts dome@jelgavasnovads.lv).
II Licencēto zemūdens medību noteikumi
6. Licencētās zemūdens medības notiek Lielupē Jelgavas novada un Ozolnieku novada administratīvajās teritorijās.
7. Licencētās zemūdens medības ir atļautas visu gadu, izņemot laika posmā no 1. aprīļa līdz 31. maijam Lielupē posmā no
Staļģenes (Emburgas) tilta augšup pret straumi līdz Jelgavas novada un Ozolnieku novada administratīvās teritorijas robežas
krustošanās vietai.
8. Nodarboties ar zemūdens medībām savam patēriņam ir tiesības personai, kura var uzrādīt:
8.1. derīgu makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti vai elektroniski (internetā) iegādātu makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību karti, kurā norādīts personas vārds, uzvārds un personas kods, vai tiek nosaukts šādas kartes numurs;
8.2. dokumentu, kas ļauj identificēt personu un tās vecumu (fotogrāfija, vārds, uzvārds un personas kods), bet personām ar
invaliditāti vecumā no 16 līdz 65 gadiem – invaliditātes apliecību;
8.3. derīgu zemūdens medību licenci vai elektroniski (internetā) iegādātu un izdrukātu zemūdens medību licenci, vai tiek
nosaukts tās numurs.
9. Licencētās zemūdens medības notiek saskaņā ar makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medību regulējošiem normatīvajiem
aktiem.
10. Zemūdens medniekiem atļauts lomā paturēt zivis, ievērojot Ministru kabineta noteikumos noteikto atļauto lomā paturamo
zivju sugas un to minimālo pieļaujamo garumu, kā arī ievērojot katrai zivju sugai noteiktos saudzēšanas laikus.
11. Katrs zemūdens mednieks iegūtās zivis līdz zemūdens medību beigām uzglabā, nostiprinot tās pie bojas vai pie zemūdens
mednieka aprīkojuma jostas.
12. Zemūdens medniekam ir pienākums ziņot kontroles institūcijām par novērotajiem zivju un vēžu ieguves pārkāpumiem, kā
arī par masveidīgas zivju bojāejas gadījumiem.
III Vides un dabas resursu aizsardzības prasības, kas jāievēro zemūdens medniekiem
13. Zemūdens medniekam ir jāievēro normatīvo aktu prasības attiecībā uz vides un dabas resursu aizsardzību.
14. Zemūdens medniekam ir jāievēro īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie un individuālie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi, kā arī mikroliegumu aizsardzības noteikumi.
15. Zemūdens medniekam ir pienākums atturēties no šāviena izdarīšanas, ja tas nav pārliecināts par medījamās zivs garuma
atbilstību makšķerēšanas noteikumos noteiktiem izmēriem un paturamajai sugai.
IV Licencēto zemūdens medību licenču veidi, skaits un maksa par licencēm
16. Licencētās zemūdens medības visā šī Nolikuma 1. punktā norādītajā licencēto zemūdens medību teritorijā atļauta, iegādājoties vai saņemot kādu no šādām licencēm:
Licences veids

Licenču derīguma termiņi

16.1. Gada licence
16.2. Mēneša licence

12 mēnešus no licences iegādes konkrētās dienas
Licencē norādītajam kalendārajam mēnesim

Licences cena, EUR (kopā ar
PVN)
60
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17. Kopējais licenču skaits netiek ierobežots.
18. Maksa par licenci netiek samazināta, un bezmaksas licences netiek izsniegtas.
V Licences saturs un rekvizīti
19. Visās licencēs (paraugi šī Nolikuma pielikumos Nr.1A–1B) tiek norādīts:
19.1. licences veids;
20. Elektroniski iegādātās licencēs tiek norādīts:
19.2. kārtas numurs;
20.1. licences veids;
19.3. cena;
20.2. cena;
19.4. derīguma termiņš;
20.3. derīguma termiņš;
19.5. attiecīgo ūdeņu nosaukums;
20.4. attiecīgo ūdeņu nosaukums;
19.6. licencēto zemūdens medību organizētājs;
20.5. licencētās zemūdens medību organizētājs;
19.7. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksts;
20.6. licences iegādes datums.
19.8. izsniegšanas datums.
VI Zemūdens medību licenču realizācijas kārtība
21. Zemūdens medību licenču izplatīšanu darbdienās Jelgavas novada pašvaldības darba laikā veic Jelgavas novada pašvaldība
(Pasta ielā 37, Jelgavā, LV-3001, tālrunis 63022238, 27880167, fakss 63022235, e-pasts dome@jelgavasnovads.lv).
22. Zemūdens medību licenci var iegādāties elektroniski jebkurā laikā www.epakalpojumi.lv.
23. Licencēto zemūdens medību organizētājs var slēgt līgumus ar citām juridiskām personām par licenču izplatīšanu, par ko
plašsaziņas un citos informatīvajos materiālos tiek sniegta atsevišķa informācija.
VII No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums
24. Zemūdens medību licenču pārdošanā iegūtos naudas līdzekļus sadala šādi:
24.1. no 2017. gada 1. janvāra iegūtie naudas līdzekļi 20% reizi pusgadā pārskaitāmi valsts pamatbudžetā;
24.2. no 2017. gada 1. janvāra iegūtie naudas līdzekļi 80% paliek Licencēto zemūdens medību organizētājam.
25. No licenču pārdošanas iegūto naudas līdzekļu daļu, kas paliek Licencēto zemūdens medību organizētāja rīcībā, izmanto licencēto
zemūdens medību organizēšanai, kā arī zivju krājumu pavairošanai un saglabāšanai, tostarp to nārsta vietu atjaunošanai, kontroles
nodrošināšanai un citiem nolikumā paredzētajiem mērķiem.

VIII Lomu uzskaites kārtība
26. Zemūdens mednieks katras dienas iegūto lomu ieraksta lomu uzskaites formā (ūdeņu nosaukums, datums, noķerto zivju
daudzums pa sugām (kg), zivju skaits (gab.)), vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas. Ja loma nav, tad arī
tas ir jāatzīmē zemūdens medību lomu uzskaites formā.
27. Zemūdens mednieks iegūto lomu var reģistrēt www.epakalpojumi.lv un papildus izdrukāt reģistrācijas formu.
28. Visu, arī elektroniski iegādātu, licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu uzskaites formu 10 darba dienu laikā pēc
licences darbības termiņa beigām iesniegt licenču iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz Licencēto zemūdens medību organizētāja adresi.
29. Ja zemūdens medību licences darbības laiks iekrīt 30. jūnijā un/vai 31. decembrī, tad licenču īpašnieku obligāts pienākums ir
licences kopiju kopā ar lomu uzskaites formu par iepriekšējo pusgadu līdz nākamā mēneša 10. datumam iesniegt licenču iegādes
vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz Licencēto zemūdens medību organizētāja adresi ar nosacījumu, ka licences kopija un lomu
uzskaites formu Licencēto zemūdens medību organizētājs saņem vēlākais 10. datumā. Pēc tam licenču īpašniekam ir pienākums
izpildīt Nolikuma 28. punktā noteiktās prasības par atlikušo licences darbības termiņa laiku.
30. Zemūdens medību licenču īpašniekam, kurš ir pārkāpis Nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, divu gadu laikā pēc pārkāpuma
konstatēšanas neizsniedz zemūdens medību licenci.
31. Licencēto zemūdens medību organizētājs nodrošina pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem uzskaitīt un iesniegt valsts
zinātniskajā institūtā «Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts «BIOR»».
32. Licencēto zemūdens medību organizētājam ir pienākums ievērot noteikumus, kas nosaka licencētās makšķerēšanas, licencētās
vēžošanas un licencēto zemūdens medību kārtību.
IX Licencēto zemūdens medību organizētāja rīcība zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai
33. Licencēto zemūdens medību organizētājs, ievērojot normatīvos aktus, zinātniskās rekomendācijas, īsteno pasākumus zivju
resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai Lielupē, izmantojot līdzekļus, kas iegūti no licenču realizācijas, kā arī piesaista
papildu finansējumu šiem mērķiem.
34. Licencēto zemūdens medību organizētājs īsteno:
34.1. nelikumīgu makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību novēršanu;
34.2. pastāvīgu makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes un zemūdens medību licences esamības pārbaudi;
34.3. vispārējo makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu un šī Nolikuma prasību ievērošanas kontroli.
35. Licencēto zemūdens medību noteikumu ievērošanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā uzrauga pašvaldības
policija, sabiedriskais vides inspektors un/vai pašvaldības pilnvarotas personas.
X Noslēguma jautājumi
36. Licencēto zemūdens medību Nolikums pēc tā saskaņošanas ar šī Nolikuma saskaņojumu lapā norādītajām institūcijām un apstiprināšanas ar
Jelgavas un Ozolnieku novadu novada pašvaldību saistošajiem noteikumiem stājas spēkā likuma «Par pašvaldībām» 45. pantā noteiktajā kārtībā.
37. Nolikuma pielikumi:
37.1. Licenču paraugi (pielikums Nr.1A–1B);
37.2. Loma uzskaites forma (pielikums Nr.2);
37.3. Karte ar licencēto zemūdens medību vietu norādi (pielikums Nr.3);
37.4. Nolikuma saskaņojumu lapa ar institūcijām (pielikums Nr.4).

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par Jelgavas novada pašvaldības 2016. gada 25. maija saistošajiem
noteikumiem Nr.7 «Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē»
1. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums
1.1. Licencēto zemūdens medību nolikuma izstrādes nepieciešamību nosaka «Jelgavas novada attīstības programma, 2011.–2017. gads», kurā
noteikts: «Plānošanas dokumentos līdz šim maz vai nemaz netiek pieminēta veselības veicināšana un pasākumi, ko varētu veikt pašvaldība iedzīvotāju
veselības veicināšanai, tāpat maz skarti vides labiekārtošanas jautājumi, t.sk. parku, skvēru un upmalu attīstīšana par atpūtas un aktivitāšu teritorijām.
Līdz šim Lielupe un tās lielākās pietekas netika apskatītas kā atpūtai un sportam piemērotas teritorijas.»
«Jelgavas novada attīstības programma 2017.–2023.» paredz kā prioritāti nākamajam periodam noteikt ūdens teritoriju apsaimniekošanas organizāciju.
Kā būtiskākie uzdevumi un darbības virzieni sadarbībā ar kaimiņu teritorijām tiek minēti «veidot sadarbību Lielupes baseina apgabala apsaimniekošanas
plāna realizēšanā» un «izskatīt iespēju veidot Lielupes upes teritorijā rekreācijas un tūrisma teritorijas».
Jelgavas novada dome, organizējot licencētas zemūdens medības, veicinātu veselīga dzīvesveida piekopšanu, vienlaicīgi attīstot atpūtas un aktivitāšu
teritorijas upmalā. Lielupe un tās lielākās pietekas ir apskatāmas kā atpūtai un zemūdens medību sportam piemērotas teritorijas.
1.2. Zvejniecības likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij
piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama
saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
1.3. Zvejniecības likuma 10. panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu
vai licencētajām zemūdens medībām tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību tiesību
izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm).
1.4. Makšķerēšanas kārtību regulē Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.800 «Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumi». Kā izriet no šo noteikumu 46. punkta 46.1. apakšpunkta, pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo ūdeņu zivju un vēžu resursu
saudzēšanas, bioloģiskās daudzveidības un ilgtspējīgas ieguves nodrošināšanai, īpaši aizsargājamo, ierobežoti izmantojamo zivju sugu un to biotopu
aizsardzībai, ietekmes uz vidi samazināšanai un makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tūrisma attīstības veicināšanai pašvaldība ar
saistošajiem noteikumiem ir tiesīga noteikt no šiem noteikumiem atšķirīgu makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību, ja: 46.1. saskaņā
ar normatīvajiem aktiem par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību tās administratīvās teritorijas ūdeņos tiek organizēta
licencētā makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības.
1.5. Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.800 «Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi» 41. punkts nosaka:
«No 1. marta līdz 30. aprīlim zemūdens medības ir aizliegtas visos ūdeņos, izņemot Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņus un ūdeņus, kuros
atbilstoši normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medību kārtību ir organizētas licencētās zemūdens medības.»
1.6. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību reglamentē Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr.799
«Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība». Šo noteikumu 3. punkts nosaka, ka licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai
zemūdens medības Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, publiskos ezeros un upēs, kā arī ezeros un upēs, kurās zvejas tiesības pieder
valstij, organizē vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgie ūdeņi, bet privātos ūdeņos, kuros zvejas tiesības nepieder valstij,
– privāto ūdeņu īpašnieks vai pašvaldības vai privāto ūdeņu īpašnieka pilnvarota persona (turpmāk – organizētājs).
1.7. Licencētās zemūdens medības tiek organizētas ar nolūku:
• uzlabot zivju krājumu aizsardzību un racionālu izmantošanu;
• iegūt papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai;
• organizēt licencētām zemūdens medībām paredzēto zivju sugu pavairošanu;
• organizēt zivju ieguves kontroli;
• veicināt aktīva un veselīga dzīvesveida attīstību;
• veicināt zemūdens medību tūrisma attīstību.
2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts
2.1. Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.799 «Licencētās makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību kārtība».
2.2. Saistošie noteikumi nosaka licencētās zemūdens medības organizēšanas kārtību Lielupē un tās atzarojumos – visā garumā Jelgavas novada
administratīvajā teritorijā.
2.3. Licencētā makšķerēšana Jelgavas novada administratīvajā teritorijā Lielupē tiek organizēta saskaņā ar Jelgavas novada izstrādāto Nolikumu «Par
licencētām zemūdens medībām Lielupes posmos Jelgavas un Ozolnieku novados» un ar Ozolnieku novada pašvaldības vienošanos.
2.4. Nolikumā iekļauts: Vispārīgie jautājumi; Licencētās zemūdens medības noteikumi; Vides un dabas resursu aizsardzības prasības, kas jāievēro
zemūdens medniekiem; Licencēto zemūdens medību licenču veidi, skaits un maksa par licencēm; Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm; Licences saturs un rekvizīti; Zemūdens medību licenču realizācijas kārtība; No makšķerēšanas licenču realizācijas iegūto līdzekļu
izlietojums; Lomu uzskaites kārtība; Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi; Licencētās makšķerēšanas organizētāja
pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai; Licencētās zemūdens medību un vides aizsardzības prasību ievērošanas
kontrole; Nolikuma darbības laiks; Nolikuma pielikumi.
3. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz pašvaldības budžetu
Tiešas ietekmes nav.
4. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi uzlabos uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo tiks veicināts zemūdens medību tūrisms, kā arī aktīva un veselīga dzīvesveida
attīstība. Ieguvēji būs pašvaldības teritorijā esošo veikalu, ēdināšanas, viesnīcu, degvielas tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām
Tiešas ietekmes nav.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu
6.1. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.jelgavasnovads.lv.
6.2. Saņemts Personu apvienības parakstīts iesniegums ar atbalstu licencēto zemūdens medību organizēšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā
esošajos ūdeņos.
Domes priekšsēdētāja vietniece I.Vītola

NOTEIKUMI

2017. gada septembris

Pielikums Nr.1A
nolikumam «Par licencētām zemūdens medībām
Lielupes upes posmos Jelgavas un Ozolnieku novados»

Pielikums Nr.1B
nolikumam «Par licencētām zemūdens medībām
Lielupes upes posmos Jelgavas un Ozolnieku novados»

Pielikums Nr.2
nolikumam «Par licencētām zemūdens medībām
Lielupes upes posmos Jelgavas un Ozolnieku novados»
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Sveicam
Jelgavas novada
iedzīvotājus dzīves
nozīmīgajās jubilejās!
Septembrī – 70 gadi

Pielikums Nr.2A nolikumam «Par licencētām zemūdens medībām
Lielupes upes posmos Jelgavas un Ozolnieku novados»; Loma uzskaites formas otra puse

Izraksts no nolikuma «Par licencētām zemūdens medībām
Lielupes upes posmos Jelgavas un Ozolnieku novados»
VIII Lomu uzskaites kārtība
26. Zemūdens mednieks katras dienas iegūto lomu ieraksta lomu uzskaites formā (ūdeņu nosaukums,
datums, noķerto zivju daudzums pa sugām (kg), zivju skaits (gab.)), vajadzības gadījumā pārnesot
ierakstus uz atsevišķas lapas. Ja loma nav, tad arī tas ir jāatzīmē zemūdens medību lomu uzskaites formā.
27. Zemūdens mednieks iegūto lomu var reģistrēt www.epakalpojumi.lv un papildus izdrukāt reģistrācijas
formu.
28. Visu, arī elektroniski iegādātu, licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu uzskaites
formu 10 darba dienu laikā pēc licences darbības termiņa beigām iesniegt licenču iegādes vietās vai arī
nosūtīt pa pastu uz Licencēto zemūdens medību organizētāja adresi.
29. Ja zemūdens medību licences darbības laiks iekrīt 30. jūnijā un/vai 31. decembrī, tad licenču

īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopiju kopā ar lomu uzskaites formu par iepriekšējo pusgadu
līdz nākamā mēneša 10. datumam iesniegt licenču iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz Licencēto
zemūdens medību organizētāja adresi ar nosacījumu, ka licences kopija un lomu uzskaites formu
Licencēto zemūdens medību organizētājs saņem vēlākais 10. datumā. Pēc tam licenču īpašniekam ir
pienākums izpildīt Nolikuma 28. punktā noteiktās prasības par atlikušo licences darbības termiņa laiku.
30. Zemūdens medību licenču īpašniekam, kurš ir pārkāpis Nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību,
divu gadu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas neizsniedz zemūdens medību licenci.
31. Licencēto zemūdens medību organizētājs nodrošina pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem
lomiem uzskaitīt un iesniegt valsts zinātniskajā institūtā «Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskais institūts «BIOR»».
Pielikums Nr.3
nolikumam «Par licencētām zemūdens medībām
Lielupes upes posmos Jelgavas un Ozolnieku novados»

Karte ar licencēto zemūdens medību vietu norādi
vietas, kur atļautas zemūdens medības
vietas, kur zemūdens medības laika posmā no 1. aprīļa līdz 31. maijam ir aizliegtas
vietas, kur zemūdens medniekam ir jāievēro īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie un
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (Nolikuma 14. punkts)
vietas, kur zemūdens medniekam ir jāievēro mikroliegumu aizsardzības noteikumi (Nolikuma 14.
punkts)

Kozlovs Voldemārs, Elejas pag.
Pudze Jeļena, Elejas pag.
Sirsniņa Edīte, Elejas pag.
Žiglevics Arvīds, Elejas pag.
Liepa Ruta, Glūdas pag.
Podreza Helga, Glūdas pag.
Lazdiņa Dzintra,
Jaunsvirlaukas pag.
Ļebedevs Aleksandrs,
Jaunsvirlaukas pag.
Kalniņš Imants, Kalnciema pag.
Jakovčiks Josifs, Lielplatones pag.
Kairišs Staņislavs, Līvbērzes pag.
Prazdņicāne Aina, Līvbērzes pag.
Umbraška Valentīna, Līvbērzes pag.
Neimanis Ilmārs, Sesavas pag.
Juša Lidija, Svētes pag.
Kubānova Ināra, Svētes pag.
Magone Diāna, Svētes pag.
Denjuščenkova Daina, Valgundes pag.
Klupša Jānis, Valgundes pag.
Muižniece Gaļina, Valgundes pag.
Jurģīte Ludmila, Vircavas pag.
Borodiča Dzintra, Zaļenieku pag.
Donis Andris, Zaļenieku pag.

Septembrī – 75 gadi
Brūvere Skaidrīte, Elejas pag.
Černika Teiksma, Elejas pag.
Ose Rita, Glūdas pag.
Ostelis Imants, Glūdas pag.
Puzarevs Voldemārs, Glūdas pag.
Baumanis Almars, Kalnciema pag.
Vanadziņš Andrejs, Kalnciema pag.
Čerņavska Adolfina, Lielplatones pag.
Mihailovska Regīna, Lielplatones pag.
Vītola Marija, Līvbērzes pag.
Indriksone Dzidra, Sesavas pag.
Maldžus Aļgirds, Sesavas pag.
Silavs Jānis, Svētes pag.
Strupule Ruta, Svētes pag.
Žibenko Anna, Svētes pag.
Maņķevica Anna, Valgundes pag.
Drevinskis Jānis, Vilces pag.
Žilinskīte Jadvīga Mariona, Vilces pag.
Līgotne Ārija, Vircavas pag.
Sustrupe Sarmīte, Vircavas pag.

Septembrī – 80 gadi
Rindjonoka Zinaida, Elejas pag.
Sergejeva Vera, Elejas pag.
Sergejevs Fedots, Elejas pag.
Bedre Žanis, Glūdas pag.
Ļipickis Vladimirs, Glūdas pag.
Laurinavičus Helena, Līvbērzes pag.
Tinta Raisa, Sesavas pag.
Vessere Ludmila, Sesavas pag.
Janevica Valda, Svētes pag.

Pielikums Nr.4
nolikumam «Par licencētām zemūdens medībām
Lielupes upes posmos Jelgavas un Ozolnieku novados»

Nolikuma
«Par licencētām zemūdens medībām
Lielupes upes posmos Jelgavas un Ozolnieku novados»
saskaņojumu lapa
Saskaņojumu lapa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības Rīgā, 2016. gada 8. augusts
ministrija
(Nr.2016-1-18e-11530)
Zemkopības ministrija

Rīgā, 2016. gada 4. oktobris
(Nr.4.1-9e/2286/2016)

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides Rīgā, 2016. gada 1. novembris (Nr.172/295)
zinātniskais institūts «BIOR»
Valsts vides dienests, Jelgavas reģionālā Vides Jelgavā, 2016. gada 28. novembris
pārvalde
(Nr.3.4.-11/1553)
Dabas aizsardzības pārvalde, Pierīgas reģionālā Rīgā, 2017. gada 24. marts
administrācija
(Nr.3.15/204/2017-N-E)
Jelgavas novada dome

Jelgavā, 2016. gada 25. maijs
(protokols Nr.7.21§)

Ozolnieku novada dome

Ozolniekos, 2017. gada 11. jūlijā (protokols Nr.8; 1§)

Septembrī – 85 gadi
Šķēls Oļģerts, Elejas pag.
Batura Felicija, Jaunsvirlaukas pag
Davidovičs Anatolijs, Kalnciema pag.
Baranova Vilma, Līvbērzes pag.
Baranovs Ignatijs, Līvbērzes pag.
Vnukoviča Jeļena, Līvbērzes pag.
Ačkasova Viktorija, Sesavas pag.
Mengiša Veronika, Svētes pag.
Bļudže Lonija, Valgundes pag.
Šilova Marija, Vilces pag.
Siugale Olga, Zaļenieku pag.

Septembrī – 90 gadi
Dupuža Vera, Kalnciema pag.
Bolgovs Jefims, Valgundes pag.
Ādams Gunārs, Vilces pag.

Septembrī – 96 gadi
Gaile Anna, Valgundes pag.

Septembrī – 102 gadi
Brēdiķe Katrīna, Svētes pag.
Dati apkopoti uz 28.08.2017.
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Staļģenes
«Līdumiem» – 15!
Jaunsvirlaukas pagasta
izglītības, kultūras un sporta
centrs «Līdumi» šomēnes svinēs 15. darbības jubileju un
aicina kolektīviem pievienoties jaunus dalībniekus.
Izglītības, kultūras un sporta centra
«Līdumi» kultūras darba vadītāja Inese
Segliņa norāda, ka centrā rosība valdīja
visu vasaru un turpināsies arī rudens un
ziemas cēlienā. «Viss, kas pie mums notiek – kultūras pasākumi, sporta deju un
bērnu radošās nometnes, savas tradīcijas
–, apliecina, ka šī jau 15 gadus ir laba
vieta, kur ļaudīm pulcēties,» viņa saka.
Arī jubilejas gadā «Līdumu» kolektīvi
un interešu pulciņi gaida jaunus dalībniekus. Kolektīvi kopā sanāk noteiktās
nedēļas dienās, savukārt visās darba
dienās Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes
ēkas 2. stāvā darbojas TLMS «Staļģene»
audējas. «Par visu, ko esam piedzīvojuši,
pastāstīsim 23. septembrī pulksten
18 «Līdumos», kad svinēsim savu 15.
dzimšanas dienu. Mīļi ielūdzam visus,
kam sirds pukst «Līdumu» darbu ritmā,
un priecāsimies, ja dalīsieties ar idejām
un savām interesēm, kas rosinātu mūsu
darbošanos dažādot un paplašināt,» tā
I.Segliņa.

Izglītības, kultūras un sporta centra
«Līdumi» nodarbības
Pirmdienās:
• bērnu vokālajam ansamblim «Pumpuriņi»,
• amatierteātrim «Pieci+»,
• radošajam kolektīvam «Skaista māja pašu
rokām» (Mežciema grupai).
Otrdienās:
• jauktajam korim «Svīri»,
• radošajam kolektīvam «Skaista māja pašu
rokām» (Dzirnieku grupai – filiālē «Jaunlīdumi»).
Trešdienās:
• sporta deju klubam «Lielupe»,
• radošajam kolektīvam «Skaista māja pašu
rokām» (Staļģenes grupai).
Ceturtdienās:
• folkloras kopai «Liepāre»,
• vidējās paaudzes deju kolektīvam «Svirlauka».
Piektdienās:
• sieviešu vokālajam ansamblim «Raduga» (filiālē
«Jaunlīdumi» Dzirniekos).

Lielplatones
muižai būs
suvenīru līnija
Ir noslēdzies Jelgavas novada un Lielplatones muižas izsludinātais suvenīru
konkurss, un jau nākamajā
tūrisma sezonā pagasta viesi varēs iegādāties piemiņas
lietas ar Lielplatones simboliku.
Jelgavas novada Lielplatones muižas
Tūrisma informācijas centra vadītāja
Ingūna Pranka stāsta, ka kopumā
konkursam tika iesūtīti trīs pieteikumi,
taču tikai divi no tiem, pēc žūrijas vērtējuma, atbilda nolikumā izvirzītajām
prasībām – Lailas Šutines un Elīzas
Kristas Rozenbahas idejas. Līdz ar to
nākamajā tūrisma sezonā Lielplatones
muižas viesiem un apmeklētājiem būs
iespēja iegādāties suvenīrus, kas veidoti
dekupāžas stilā – magnētus, krūžu paliktņus un citas lietas, kā arī baroneses
un barona tējas. I.Pranka piebilst, ka
pašvaldība plāno veidot sadarbību arī ar
trešās idejas pieteicēju, kura redzējums
attiecībā uz suvenīru izstrādi saistīts ar
3D printēšanu.
Lielplatones pagasta pārvalde saka
paldies visiem, kas piedalījās konkursā.

PAGASTU ZIŅAS

Nākotnes ciemā izveidota
jauna gājēju ietve

ZAĻENIEKOS
Tiek pie jaunām
grāmatām

Augusta sākumā Zaļenieku pagasta
Ūziņu bibliotēka saņēmusi dāvinājumu no Raņķu ģimenes. Tas jau
ir otrais šīs ģimenes dāvinājums
bibliotēkai – februārī tā uzdāvināja
13 jaunas grāmatas, bet otrajā
dāvinājumā bija 19 grāmatas. «16
no saņemtajām grāmatām ir izdotas
2016. un 2017. gadā. Tas ir milzīgs
atbalsts bibliotēkai un, protams,
laba iespēja bibliotēkas apmeklētājiem tikt pie jaunām grāmatām,»
tā Ūziņu bibliotēkas vadītāja Gunita Kulmane. Viņa lēš, ka Raņķu
ģimenes dāvinājumi šogad veidos
gandrīz pusi no summas, kādu
pašvaldība ik gadu piešķir grāmatu
iegādei.

SESAVĀ
Izcīna Iecavas kausu

Glūdas pagasta Nākotnes ciemā izbūvēta jauna
gājēju ietve 774,46 metru
garumā, līdz ar to radīta
droša, sakārtota vide gan
kājāmgājējiem, gan arī
riteņbraucējiem, skrituļotājiem, nūjotājiem un
ikvienam iedzīvotājam.
Ietve izbūvēta, realizējot projektu
«Gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes ciemā». Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja Dace Kaņepone stāsta, ka
tajā ietilpa gan teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana, gan esošās ietves

seguma pamatnes demontāža, gan
jaunu betona apmaļu montāža, gan
jauna bruģa pamatnes sagatavošana
un ieklāšana, izveidojot gājēju celiņu.
Noslēdzoties projekta darbiem, Nākotnes ciemā izbūvēts kvalitatīvs iet
ves posms, uzlabojot gan iedzīvotāju
pārvietošanās iespējas, gan arī ciema
kopējo tehnisko un vizuālo kopskatu.
Projekts «Gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes ciemā» (Nr.16-06AL03-A019.2201-000006) īstenots
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.– 2020. gadam
apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas

vietējas attīstības stratēģiju» gaitā.
Projekta mērķis bija Glūdas pagasta
Nākotnes ciemā izbūvēt gājēju ietvi
ap 700 metru garumā un 1,2 metru
platumā, nodrošinot pakalpojumu
pieejamību ciemā, veicinot vietas
potenciāla un pievilcības attīstību,
kā arī sabiedrībai nozīmīga objekta
atjaunošanu.
Jāpiebilst, ka Jelgavas novadā šovasar tiek īstenoti vēl divi gājēju celiņu
izbūves projekti – Sesavas pagastā
būs gājēju ietve, bet Jaunsvirlaukas
pagasta Staļģenes ciemā tiks izbūvēts
apvienotais gājēju un velosipēdu
celiņš paralēli valsts autoceļam P94
Jelgava–Staļģene–Code.

Novērtē sakoptos īpašumus
Līvbērzes pagasta svētku
laikā jau tradicionāli sumināti sakoptāko īpašumu
saimnieki.
Pavisam šogad sveikti desmit laureāti, no kuriem jaunatklājums bijis
Bartuševicu ģimene, kas saimnieko
«Lāsītēs». «Tā kā pagasta sakoptās
sētas un daudzdzīvokļu māju pagalmus vērtējam un sveicam jau daudzus
gadus un cenšamies, lai laureāti neatkārtojas, tādējādi mudinot arvien
vairāk pagasta iedzīvotāju sakopt
savu tuvāko teritoriju, ik gadu pasniedzam balvas dažādās nominācijās,»
stāsta Līvbērzes pagasta pārvaldes
vadītāja Ruta Medne. Šogad īpaša
nominācija tika trīs mājām Skolas

ielā, kas saņēma balvu «Puķainākā
iela». R.Medne uzsver, ka jau gadiem
ilgi, neraugoties uz savu vecumu,
sakopti Ņinas Nipartes un Dzintras
Kokles māju pagalmi un ik vasaru tur
zied krāšņas ziedu dobes. Novērtēts
arī daudzdzīvokļu mājas Jelgavas ielā
4a pagalms, kas šovasar gan mājas
iedzīvotājus, gan garāmgājējus priecēja ar ļoti skaistu dobi. Paldies teikts
Tonkeviču ģimenei Vārpas ciemā par
iekopto pagalmu, bet Daļiņčenko
ģimenei Līvbērzes centrā ne tikai ir
jauki sakopts mājas pagalms, bet arī
īpašumā esošo zemju robežu kupicas
ik gadu tiek apkoptas un greznotas ar
košiem ziedu stādiem – kaut ko tādu
dara tikai retais.
«Ik gadu arī ko jaunu redzam

iepriekšējo gadu laureātu īpašumos.
Lielā autoceļa malā «Mežmaļu» māju
saimnieki vienmēr priecē ar kādu
jaunumu savā dārzā, bet «Auceslīču»
saimnieki padomājuši, kā izdekorēt
piebraucamo ceļu – vai ar kādu interesantu augošu ziedu kompozīciju,
vai pašu veidotu koka skulptūriņu.
Par šīm sētām priecājas ikviens garāmbraucējs!» norāda R.Medne.
Viņa teic, ka šogad gan netika
sveikti skaistāko lodžiju īpašnieki,
tomēr redzams, ka cilvēki ik gadu
padomā arī par kādu skaistu ziedu
kasti vai augu savā lodžijā. «Gribas
teikt paldies ikvienam, kas veido
un uztur skaistu apkārtni, tādējādi
krāšņāku padarot arī visu pagastu,»
tā R.Medne.

Sporto Vilces Zaķu pļavā
3. un 4. augustā Vilces pagasta Zaķu pļavā tradicionālajā divu dienu draudzības un sporta pasākumā
«Ciemos pie Zaķa» pulcējās
valsts sociālo aprūpes centru (VSAC) klienti un darbinieki. Veiklā un atraktīvā
Zaķa tēma arī caurvija visu
pasākumu.
Pasākumā piedalījās 16 komandas
– 15 no Latvijas un viena no Lietuvas.
«Komandas sagaidīja mājinieku ziedkalniešu atveidotie Zaķu mammas
un Zaķu bērnu tēli, cienājot viesus
ar saviem lielākajiem gardumiem –
burkāniem, pēc tam ierādot katrai
komandai telšu vietas, pavadot sacensībās, kārtojot organizatoriskus
jautājumus, uzturot jautru un pacilātu
noskaņojumu visa pasākuma laikā,»
stāsta VSAC «Ziedkalne» vadītāja
Aija Petuhova.
Kā ierasts, sporta pasākums sākās
ar dalībnieku gājienu, kuru vadīja

vēsturiski tēli – Vilces muižas barons
un baronese –, vēlot patīkamu atpūtu
savā pļavā. Tam sekoja Latvijas un
Lietuvas himnu atskaņošana un abu
valstu karogu svinīga pacelšana mastā.
Dalībniekiem veiksmi un sportisku
garu vēlēja Jelgavas novada Sporta
centra direktora vietniece Inguna Čākure, Vilces pagasta pārvaldes vadītāja
Anda Duge, VSAC «Zemgale» direktors Ilgonis Leišavnieks un VSAC
«Ziedkalne» vadītāja A.Petuhova.
Pasākuma programma bija plānota
tā, lai neviens dalībnieks ne mirkli
nepaliktu bez nodarbošanās – futbols,
stafetes, radošās darbnīcas, kurās varēja izgatavot rokassprādzi, izveidot
vai nokrāsot māla figūriņas, izgatavot
sev medaļu – zaķi, izrotāt taurenīšus,
minēt ciparu un burtu mīklas, ceļot
cauri labirintiem. Pasākumā piedalījās
arī fizioterapeite, kura ar padomiem
un praktiski palīdzēja uzturēt un atjaunot fizisko tonusu, veicot masāžu
nogurušajiem. Tāpat bija iespēja atveldzēties zaķīšu pirtiņā, kurā Zaķu māte

cienāja ar piparmētru tēju un nopēra
vēsā ūdenī ar īstu pirtsslotu.
Vakara programmā – dejas, dziesmas, popiela un teātra spēle. «Reizē ar
krēslu pļavā ieradās pārsteigums – visu
iemīļotais dziedātājs Normunds Jakušonoks. Līdz vēlai naktij pļavā skanēja
priecīga mūzika, skanīgas dziesmas un
deju soļi. Var vien apbrīnot cilvēku
lielo izturību, kad ir aizmirsušās visas
raizes un ikdienas grūtības,» stāsta
A.Petuhova.
Futbolā pirmajā grupā uzvarēja
komanda «Ģintermuiža», 2. vieta
– komandai «Baldone», 3. vieta – komandai «Ķīši». Savukārt otrajā grupā
uzvarēja komanda «Ziedkalne», 2.
vieta – komandai «Mēmele», 3. vieta – viesiem no Lietuvas «Ventos».
Sacensību kopvērtējumā uzvarēja
komanda «Ķīši», otrie – mājinieki jeb
komanda «Ziedkalne», trešie – komanda «Ventos».
Jāpiebilst, ka VSAC klientu un
darbinieku sporta spēles Vilcē notiek
kopš 2012. gada.

Sesavas futbolisti tikuši pie kārtējās
balvas. Kā stāsta pagasta sporta
dzīves organizatore Inga Striška,
sesavnieki jūlijā un augustā startēja
Iecavas kausa izcīņā futbolā. Turnīrā
piedalījās septiņas komandas, kas izspēlēja divus apļus, bet tad aizvadīja
spēles par vietām. Sesavas futbolisti
finālā par zelta medaļām cīnījās
ar Jelgavas komandu. «Spēle bija
spraiga un noslēdzās neizšķirti – 3:3
–, bet pēcspēles soda sitienos bijām
pārāki un turnīrā uzvarējām,» norāda I.Striška, piebilstot, ka komanda
turnīrā aizvadīja 13 spēles. Komandā spēlēja Ralfs Ārmanis (vārtsargs),
Rihards Bojarčiks (vārtsargs), Rūdolfs
Knope, Edgars Gravenieks, Edgars
Roze, Edgars Druseiks, Andris Zuts,
Raitis Mazūdris, Andžejs Leitis, Mariss Vecvagaris, Jānis Grigorjevs,
Edgars Veinbergs, Nauris Horsts,
Dāvis Srupulis, Sergejs Paškovskis,
Mārtiņš Meija un komandas kapteinis Vairis Bērziņš. Viņš arī tiesnešu
vērtējumā tika atzīts par visa turnīra
labāko spēlētāju. «Lepojos ar Sesavas futbolistu gribasspēku un vēlmi
uzvarēt, jo, tā kā nebijām vietējie,
dažbrīd tiesneši nebija mūsu pusē,
bet sesavnieki spēja savaldīties un
nerunāt pretī, jo provocēja mūs
bieži,» piebilst I.Striška. Viņa norāda, ka no augusta sākuma Sesavas
futbolisti cīnās arī Bauskas novada
čempionātā, kas noslēgsies septembra vidū, un ir ielūgti arī uz vienas
dienas turnīru – Ceraukstes kausa
izcīņu –, kas notiks septembrī.

JELGAVAS NOVADĀ
Bojā elektrolīnijas

Augustā Jelgavas novada teritorijā
bijušas divas avārijas, kurās bojāta
elektroapgādes infrastruktūra. Kā
informē Valsts policijas pārstāve Diāna Briede, 16. augustā šāda avārija
reģistrēta Vilces pagastā. Kāds 1995.
gadā dzimis kombaina «John Deere»
vadītājs, strādājot uz lauka, uzbrauca
elektrolīnijas betona stabam un sabojāja to. Vēl viens šāds negadījums reģistrēts Vircavas pagastā. Pagaidām nav
zināms, kad tieši avārija notikusi un kas
to izraisīja, bet zināms, ka autovadītājs
aizķēra elektrolīnijas kabeli un nolauza
divus elektrības stabus. Vainīgais no
negadījuma vietas aizbrauca, neziņojot
par notikušo policijai. Informāciju par
negadījumu policija saņēma pa tālruni
18. augusta pēcpusdienā.

VILCĒ
Sadeg lopi

24. augustā Jelgavas novada teritorijā bija izcēlies augstas bīstamības
ugunsgrēks, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(VUGD) Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Ilze Dāme-Birziņa. Ugunsdzēsēji pulksten 19.41 saņēma
izsaukumu uz Vilces pagastu, kur
dega kūts 450 kvadrātmetru platībā.
Ugunsgrēkā bojā gāja deviņi mājlopi, informē VUGD pārstāve.

PAGASTU ZIŅAS
ELEJĀ
Godina aizgājējus

Elejas pagasta pārvalde saņēmusi
vēstuli no elejnieces Veltas Terēņinas. «Gribētu pateikt lielu paldies
par piemiņas pasākumu Vilciņu
kapos aizsaulē aizgājušajiem,» viņa
raksta vēstulē.
Ar kapsētu apsaimniekošanu Jelgavas novada teritorijā nodarbojas «Jelgavas novada KU». Šogad
saskaņā ar iepirkuma rezultātiem
kapusvētku pasākumus 44 Jelgavas
novada kapsētās organizēja IK «Likteņsvece». Elejas pagasta Vilciņu
kapos kapusvētki notika 30. jūlijā,
un, kā norāda Elejas kapu pārzine
Avšrele Jekimova, Vilciņu kapos
tie notika tikai otro gadu, bet bija
labi apmeklēti, turklāt daudzi bijuši
apmierināti ar pasākuma norisi.
IK «Likteņsvece» īpašniece Una
Auziņa atklāj, ka Vilciņu kapsētas
kapusvētkos piedalījās mākslinieki,
ar kuriem uzņēmums sadarbojas
pastāvīgi – taustiņinstrumentāliste
Dace Liepa un saksofonists Austris
Vēveris –, un pareizticīgo mācītājs
Oļegs. «Kapusvētki nav tikai atnākt
uz kapiem, sakopt, sagrābt un
aizdegt sveci. Tā ir arī pabūšana
pie radu, draugu kapu kopiņas, un
koncerts ir sena latviešu kapusvētku tradīcija. Mēģinām pielāgoties
pieprasījumam – ja cilvēki lūdz
mācītāju, pieaicinām, un arī Vilciņu
kapos dusošo piederīgie bija izteikuši šādu vēlmi,» stāsta U.Auziņa,
piebilstot, ka šogad uzņēmums
gandrīz visās kapsētās nodrošināja
kapusvētku apskaņošanu, lai būtu
labāka dzirdamība. Viņa piebilst,
ka visapmeklētākie kapusvētki ir
Elejas pagasta, Vilces pagasta un
Jaunsvirlaukas pagasta kapsētās.
«Man prieks, ka cilvēki apmeklē
kapusvētkus, īpaši kopā ar bērniem,
mācot viņiem godāt savus senčus,»
piebilst IK «Likteņsvece» īpašniece.

PLATONĒ
Bauda vēsturisku
noskaņu

19. augustā Lielvircavas muižā
norisinājās ikgadējais pasākums
«Muižas balle 19. gadsimta stilā».
Lai iejustos balles atmosfērā, balles viesiem bija iespēja iznomāt tā
laika tērpu. Pasākumā jau otro reizi
viesojās rekonstrukciju klubs «Kayserlich Russisch-Deutsche Legion
e.V.-Kurland», rādot 19. gadsimta
militāro kaujas elementu, ierindas
un parādes paraugdemonstrējumus
leģionā. Savukārt pirmoreiz muižu
apmeklēja viesi no Daugavpils
cietokšņa, kas rādīja 19. gadsimta
balles deju meistarklases un ļāva
viesiem iejusties 19. gadsimta noskaņā. Vēl pasākuma dalībniekiem
bija iespēja darināt ziedu rotas un
grāmatzīmes biedrības «Kultūras
un mākslas centrs «Nātre»» piedāvātajās darbnīcās. Balle noslēdzās
ar sabrage ceremoniju – tā ir īpaša
tehnika, kad ar zobenu tiek atvērta
šampanieša pudele.

Uzbūvē brīvdabas
estrādi

Jelgavas novada Jaun
svirlaukas pagastā esošo
atpūtas kompleksu «Viesu līči» šosejas A8 malā
papildinājusi brīvdabas
estrāde. «Augusta pēdējā
nedēļā pabeigti skatuves
būvniecības darbi, arī zālīte jau iesēta, bet vēl gaidām, kad tiks atvests un
uzstādīts jumts,» norāda
kompleksa vadītājs Modris
Jansons.
Brīvdabas estrāde tapusi, realizējot «Leader» projektu un piesaistot
ES finansējumu. «Jau vairākus gadus
pie mums notiek Ražas svētki, kuros
uzstājas novada pašdarbības kolektīvi. Redzot, ka viņiem jādejo pa zāli
un grants ceļu, nolēmu, ka jāizveido
vieta, lai dejotājiem būtu ērtāk,» uzņēmējs stāsta, kā radās iecere. Sākotnēji viņš domājis vienkārši nobruģēt
laukumu, tomēr, dodoties Jelgavas
novada pašvaldības pārstāvju delegācijas sastāvā vizītē uz Baltkrieviju,
kādā pašvaldībā, kas ir iecienīta
turīgu ļaužu atpūtas vieta, ieraudzījis
nelielu brīvdabas estrādi un nolēmis,

ka līdzīga jāveido arī mājās.
M.Jansons stāsta, ka estrāde ir
piemērota kamerpasākumiem ar
apmēram 100 apmeklētājiem. «Piemēram, uz skatuves var uzstāties
pieci mūziķi, daži aktieri, līdz 25
koristiem, savukārt dejotāju vajadzībām var izmantot skatītāju vietas,
bet skatītājiem tad jāsēž zālē,» viņš
ieskicē, piebilstot, ka ikviens Jelgavas
novada iedzīvotājs varēs bez papildu
maksas izmantot šo estrādi, rīkojot
pasākumus, piemēram, ģimenes
saietu, kāzas, atpūtas kompleksā.
Estrādes izmaksas bez PVN ir 27
000 eiro, no kuriem 90 procenti ir
ES finansējums, bet 10 procenti –
uzņēmēja pašfinansējums.
«Diemžēl mums ir bēdīga pieredze ar laikapstākļiem,» norāda
M.Jansons, piebilstot, ka par saviem
līdzekļiem estrādei pasūtījis arī tenta
tipa jumtu. Tas nosegs visu skatuvi un
lielāko daļu skatītāju vietu un atradīsies virs estrādes visu sezonu. Jumts
tiek izgatavots Rīgā, un plānots, ka
to uzstādīs septembra vidū. Jumta
uzstādīšana izmaksās 4000 eiro.
Šobrīd plānots, ka jaunā estrāde tiks atklāta Ražas svētkos, bet

M.Jansons cer, ka te notiks arī citi
pasākumi, jo ideju par estrādi atzinīgi novērtējusi Jelgavas novada
pašvaldības Kultūras pārvalde. «Pie
mums tomēr ir cita publika – daudz
garāmbraucēju no Olaines, Rīgas,
citām pilsētām, arī Lietuvas, un,
manuprāt, ir svarīgi, lai mūsu pašdarbības kolektīvi savu varējumu
parādītu ne tikai mūsu novada iedzīvotājiem, bet pēc iespējas plašākai
auditorijai,» uzskata uzņēmējs.
Tāpat viņš lēš, ka estrāde varētu
tikt izmantota radošām nometnēm,
jo teritorijā var ne vien nakšņot
viesnīcā, bet arī teltīs.
Tiesa, ar estrādes būvniecību
attīstība neapstāsies. «Šobrīd mums
nav savas apskaņošanas aparatūras
un gaismu. Iespējams, nākotnē, realizējot vēl kādu projektu, izdosies to
iegādāties. Tāpat jādomā par trokšņu
slāpēšanu, jo atrodamies pie šosejas.
Esmu jau konsultējies par skaņas
slāpēšanas barjeru veidiem – barjeras
varētu būt koku stādījumi vai kāds
režģis, taču lēmums vēl nav pieņemts.
Tāpat nākotnē vajadzētu uzbūvēt
ģērbtuves māksliniekiem,» tālākās
ieceres ieskicē M.Jansons.

Sabojā luksoforu pie Tušķiem
Augustā kāds autovadītājs
izraisīja satiksmes negadījumu, sabojājot luksofora
stabu pie Tušķiem Līvbērzes
pagastā, ceļa zīmi un ietvi.
VAS «Latvijas valsts ceļi» Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību
projektu vadītāja Ieva Niedra stāsta, ka
11. augustā reģionālā autoceļa Jelgava–
Dobele–Annenieki (P97) 9. kilometrā,
krustojumā pie Tušķiem, lielgabarīta
kravas mašīna aizķēra konsoli, pie kuras
virs autoceļa piestiprināts dzeltenais
mirgojošais signāls, kas brīdina autovadītājus par to, ka luksoforā pārslēgsies
gaismas. Uz negadījuma vietu tika
izsaukta policija, kas konstatēja: lielgabarīta kravas pārvadātājs nebija saņēmis
«Latvijas valsts ceļu» saskaņojumu

kravas transportēšanai šajā maršrutā.
Lai gan luksofora darbība negadījumā netika traucēta un tas darbojas,
sabojātā konsole bija jāremontē. Remontdarbi izmaksāja 3000 eiro. «Satiksmes drošības aprīkojums ir apdrošināts,
tāpēc izmaksas segs apdrošinātāji,»
piebilst I.Niedra. Jāatgādina, ka līdzīgs
negadījums šajā vietā notika pirms
diviem gadiem.
«Latvijas valsts ceļu» pārstāve precizē, ka konsoles augstums pie Tušķiem
ir 6,2 metri, savukārt ceļu satiksmes
noteikumos minēts, kādiem jābūt automašīnas gabarītiem, lai varētu piedalīties
satiksmē – pieļaujamais augstums ir četri
metri. «Tiem transportlīdzekļiem, kas ir
augstāki, jārīkojas saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr.343. Tie
nosaka, ka pārvadātājam ar iesniegumu

jāvēršas VAS «Latvijas valsts ceļi» un
tajā jānorāda pārvadājuma maršruts.
Mēs izskatām iesniegumu, konstatējam, kādi apgrūtinājumi šajā maršrutā
pārvadātājam varētu rasties, un iesakām
vēlamo un drošāko maršrutu. Ja krava
ir augstāka par 4,5 metriem, tad saskaņošana jāveic arī ar pašvaldībām, caur
kuru teritorijām plānots vest kravu,»
procedūru skaidro I.Niedra, norādot,
ka šāda saskaņošanas procedūra palīdz
izvairīties no līdzīgiem negadījumiem,
kas var rasties lielgabarīta kravas izmēra
dēļ. Jāpiebilst, ka lielāka izmēra kravas
pārvadāšanas saskaņošana «Latvijas
valsts ceļos» ir maksas pakalpojums.
Jelgavas novada pašvaldībā šādu
kravu pārvadāšana jāsaskaņo Īpašuma
pārvaldē ar būvinženieri Edgaru Jumīti
(tālrunis 63012252).

Aktuālais Vilces pagastā

Augustā no mums aizgājuši...
Inta Grēniņa, Valgunde
(27.12.1960. – 03.08.2017.)
Baiba Elekna, Vilce
(03.08.1939. – 03.08.2017.)
Nadežda Skļara, Valgunde
(22.12.1937. – 03.08.2017.)
Velta Zauriņa, Vilce
(22.08.1943. – 05.08.2017.)
Pauls Meņģelis, Eleja
(17.02.1937. – 06.08.2017.)
Aldis Veidemanis, Svēte
(05.10.1968. – 07.08.2017.)
Vladimirs Bogatirjovs, Eleja
(27.06.1955. – 07.08.2017.)
Viktors Ostrovskis,
Jaunsvirlauka
(12.07.1961. – 10.08.2017.)
Vladimirs Aņņenkovs, Glūda
(24.02.1949. – 11.08.2017.)
Svetlana Broka, Kalnciems
(26.12.1969. – 12.08.2017.)
Dzintars Skorko, Jaunsvirlauka
(04.08.1954. – 11.08.2017.)
Maiga Neimane, Kalnciems
(22.08.1930. – 13.08.2017.)
Vilnis Gudermanis, Līvbērze
(27.04.1945. – 13.08.2017.)

2017. gada septembris

Andris Japins, Kalnciems
(04.01.1953. – 13.08.2017.)
Agaļina Konohova, Platone
(13.10.1932. – 15.08.2017.)
Anna Gronska, Glūda
(25.06.1932. – 16.08.2017.)
Antoņina Ļaļikova, Līvbērze
(03.08.1936. – 18.08.2017.)
Jekaterina Lavrentjeva, Platone
(24.11.1930. – 24.08.2017.)
Arnolds Rozentāls, Lielplatone
(11.03.1931. – 25.08.2017.)
Raisa Norvaišiene, Jaunsvirlauka
(27.06.1938. – 25.08.2017.)
Mihails Jurušs, Eleja
(12.10.1952. – 27.08.2017.)
Ludmila Vagale, Kalnciems
(22.08.1942. – 28.08.2017.)
Aldis Lagzdiņš, Glūda
(29.03.1963. – 28.08.2017.)
Jānis Šarkiuns, Valgunde
(22.02.1934. – 29.08.2017.)
Zaiga Kubanova, Svēte
(25.01.1954. – 30.08.2017.)
Dzintars Bitēns, Eleja
(30.01.1958. – 20.08.2017.)
Alberts Didrihsons, Līvbērze
(30.04.1934. – 31.08.2017.)

Vilces pagasta pārvaldes
vadītāja Anda Duge informē par šā brīža aktualitātēm.

11. augustā aizritējusi kārtējā Vilces
upes talka, kas pulcināja 19 talkotājus.
«Lielākā cīņa šogad, tīrot upi, bija ar
bebru darba augļiem, tāpēc pārāk ātri
uz priekšu netikām,» norāda A.Duge.
Šogad vēl viens upes posms atkal atbrīvots no lūzušiem kokiem, atkritumiem,
kā arī aizauguma, pārtīrīti iepriekš
sakoptie upes posmi.
Augustā sākusies projekta
Nr.3.3.1.0/16/I/032 «Uzņēmējdarbības
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras
attīstība Jelgavas novadā, 2. kārta»
īstenošana, kura laikā tiks veikta Vilces
pagasta ceļa Kalnrozes–Valdeikas posma no sākuma līdz otrajam kilometram

pārbūve un asfaltēšana. A.Duge skaidro, ka projekta noteikumi atļauj asfaltēt
tikai divus kilometrus garu posmu.
«Šis projekts tiek īstenots, pateicoties
tiem Vilces pagasta uzņēmējiem, kuri
apņēmās radīt jaunas darba vietas un
pierādīja sava uzņēmuma dzīvotspēju
un attīstību. Tā ir milzīga atbildība,»
uzsver A.Duge.
Viņa norāda, ka Vilces tautas namā
tiek atjaunots zāles un skatuves grīdas
segums. Darbus plānots pabeigt septembra sākumā, tāpēc remontdarbi
pašdarbības kolektīvu darbību neapgrūtinās.
Tāpat pagasta pārvaldes vadītāja
atgādina, ka saskaņā ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem līdz 15.
septembrim jāappļauj savu īpašumu
piegulošās teritorijas līdz pat ceļu vai
grāvju malām.
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Novadā attīsta
elektrotīklu
Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti,
AS «Sadales tīkls» šogad
Jelgavas novadā realizē
vairākus projektus. Darbi
paredzēti septiņos novada
pagastos, uzlabojot elektroapgādes pakalpojuma
drošību un kvalitāti apmēram 250 klientiem.

AS «Sadales tīkls» preses sekretāre Tatjana Smirnova skaidro, ka
uzņēmums elektrotīkla atjaunošanu
visā valsts teritorijā veic plānveidīgi,
ņemot vērā gan elektrotīkla stāvokli,
vecumu, klientu skaitu konkrētajā
vietā, gan arī uzņēmējdarbības attīstību. «Tas, cik daudz un efektīvi tiek
ieguldīts elektrotīkla pārbūvē šobrīd,
noteiks, kāda būs elektroapgādes
kvalitāte un izmaksas turpmākajos
30–50 gados, jo tas ir laiks, kādu vidēji
kalpo elektrotīkla elementi,» tā viņa.
Jelgavas novada teritorijā darbi
iecerēti vairākos pagastos. Līvbērzes
pagastā tiek veikta transformatoru
apakšstacijas izbūve un atjaunota
vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 1,5 kilometru garumā, gaisvadu
elektrolīniju pārbūvējot par kabeļu
līniju 0,5 kilometru garumā, tādējādi
paaugstinot elektroapgādes drošumu
un kvalitāti 25 klientiem. Lai uzlabotu
elektroapgādi 74 klientiem Platones pagastā, Lielvircavā tiek veikta
zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju
rekonstrukcija un pārbūve par kabeļu
līnijām 6,5 kilometru garumā. Svētes
pagastā kopumā zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu
līnijām paredzēts veikt 4,8 kilometru
garumā, tāpat šajā pagastā plānots
atjaunot vidējā sprieguma gaisvadu
elektrolīniju 0,3 kilometru garumā
un gan rekonstruēt, gan izbūvēt jaunu
transformatoru apakšstaciju. Te pēc
elektrotīkla rekonstrukcijas darbu
pabeigšanas elektroapgādes drošums
un kvalitāte uzlabosies 29 «Sadales
tīkla» klientiem.
Divos novada pagastos šogad plānots realizēt vairākus projektus. Piemēram, Zaļenieku pagastā šogad «Sadales tīkls» īstenos divus projektus,
atjaunojot vidējā sprieguma gaisvadu
elektrolīnijas sešu kilometru garumā,
zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas
pārbūvējot par kabeļu līnijām 4,8
kilometru garumā un izbūvējot divas
jaunas transformatoru apakšstacijas.
Zaļenieku pagastā uzlabojumus izjutīs 14 klienti. Savukārt Glūdas pagastā
šogad plānots realizēt trīs elektrotīkla
atjaunošanas projektus – Dorupes apkaimē un Ģībotkalnā zemsprieguma
gaisvadu elektrolīnijas tiks pārbūvētas
par kabeļu līnijām kopumā 6,7 kilometru garumā un rekonstruētas vai
no jauna izbūvētas trīs transformatoru
apakšstacijas.
Dažos pagastos paredzētie darbi jau ir noslēgušies. Kā informē
T.Smirnova, šogad plānotā elektrotīkla rekonstrukcija noslēgusies
Vilces pagastā, kur Bandeniekos
atjaunota vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija kilometra garumā,
zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas
pārbūvētas par kabeļu līnijām 2,8
kilometru garumā un izbūvētas divas
jaunas transformatoru apakšstacijas,
uzlabojot elektroapgādi 23 klientiem, savukārt pie mājām «Punduri»
veikta transformatoru apakšstacijas
pārbūve, paaugstinot elektroapgādes drošumu trim klientiem. Tāpat
elektrotīkla rekonstrukcijas projekts
noslēdzies Valgundē – tur, lai paaugstinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti
75 klientiem, veikta zemsprieguma
gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par
kabeļu līniju 2,3 kilometru garumā,
jaunas transformatoru apakšstacijas
un vidējā sprieguma kabeļu līnijas
izbūve 0,2 kilometru garumā.
Šogad elektrotīkla attīstībā Jelgavas
novadā, Jelgavas pilsētā un Ozolnieku
novadā plānots ieguldīt vairāk nekā
1,5 miljonus eiro.
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NOTIKUMI

Sporta svētki sapulcina
novada seniorus

Rezultāti

Līvbērzē aizvadīta Jelgavas novada Senioru sporta
un aktīvās atpūtas diena,
pulcējot ap 200 dalībnieku.
Jelgavas novada Senioru
biedrības vadītāja Inta Savicka ar gandarījumu atzīst:
«Sporta svētki ir izdevušies,
un arī laikapstākļus šogad
bijām labi sarunājuši!»
I.Savicka stāsta, ka senioru aktivitāte
bijusi liela un priecē, ka dalībnieku
pulkā parādās arvien jaunas sejas.
Tas apliecina, ka šāds pasākums ir
vajadzīgs. Tāpat uzteicami, ka šogad
Sporta un aktīvās atpūtas dienā piedalījās seniori no visiem 13 novada
pagastiem un katru no tiem pārstāvēja
10–15 cilvēki. «Šis gads īpašs ar to, ka
pirmo reizi uz svētkiem uzaicinājām
draugus no Jonišķiem, kā arī mūsu
ielūgumam atsaucās Jelgavas pilsētas
Pensionāru biedrība. Pēc dzirdētajām
atsauksmēm secinu, ka arī viņiem pie
mums patika,» tā I.Savicka, piebilstot,
ka novada senioriem ar Jelgavas pilsētas senioriem jau bijuši vairāki kopīgi
nūjošanas pasākumi.
Sporta svētkos seniori sacentās 11
dažādās aktivitātēs. «Jauks pārsteigums sestdienas rītā nāca no Svētes

iedzīvotājas Broņislavas Dzenes. Proti,
viņa sacerējusi dzejoli – īpašu veltījumu sporta svētkiem Līvbērzē,» stāsta
I.Savicka, piebilstot, ka jau iepriekš
B.Dzene dzejā apcerējusi Jelgavas
novada Senioru biedrības aktivitātes.
Ar veltījumu piedāvājam iepazīties arī
«Jelgavas Novada Ziņu» lasītājiem.
I.Savicka pārliecināta, ka arī nākamgad sporta spēles notiks, vēl tikai ar
sporta dzīves organizatoriem jānorunā,
kurā novada pagastā. Līdz šim izskanējis, ka tas varētu būt Vilcē.
I.Savicka biedrības un senioru vārdā
par atbalstu svētku organizēšanā saka
lielu paldies Jelgavas novada pašvaldībai, Sporta centram un pagastu sporta
dzīves organizatoriem, kā arī pagastu
pārvaldniekiem, kas palīdzēja senioriem nokļūt uz svētkiem.
Ar senioru sporta dienas fotogaleriju
interesenti var iepazīties Jelgavas novada mājaslapā www.jelgavasnovads.
lv, sadaļā «Galerijas».
Jāpiebilst, ka, domājot par veselīgu
dzīvesveidu, Jelgavas novada Senioru
biedrība 12. septembrī pulksten 10 Jelgavas novada domes sēžu zālē organizē
tikšanos ar Rīgas Stradiņa universitātes
profesoru gastroenterologu Anatoliju
Danilānu. Uz tikšanos gaidīts ikviens
interesents. Ieeja – bez maksas.

Sporta svētkiem Līvbērzē
Kā var skaisti novecot?
Skaisti mūžu nodzīvot?
Strādājot un sportojot,
Arī svētkus rīkojot.
Paņem nūjas savās rokās,
Vingrot sāc, lai kauli lokās,
Ej pa taciņu uz priekšu,
Elpodams uz āru, iekšu.
Bumbu ķer ar rokām abām,
Ne ar cita, bet ar savām,
Zābaku met labi tālu,
Kaut uz Kanāriju salu.
Šautriņas lai lido skaisti –
Tā kā putni, brīvē laisti,
Lidojošie šķīvīši
Zupiņai nav domāti.
Droši dodies labirintā –
Tā kā ārsta kabinetā,
Ja tev saka – stafete,
Ātri skrien kā raķete.
Ja kāds ceļā pagadās,
Nevajag no kājām gāzt,
Galu galā uzvara
Nav ar varu gūstama.
Visi sporta veidi labi,
Ja to saprātīgi dari,
Bet, ja met vai skrien, vai lec,
Savas spējas vērtē pats!
(Autore: Broņislava Dzene)

FOTO: Laba redze noderēja šaušanas discipFOTO: Precizitāte, aprēķinot īsto trajektoriju, līnā, kur ar kaķeni jātrāpa mērķī. Uzdevums
bija nepieciešama ķegļu gāšanā, kur nereti nebija no vieglajiem, bet radīja lielu jautrību
bumba meta līkumu skaisti saliktajiem ķegļiem. un ļāva atcerēties bērnību.

Pasākumi

Šaušana sievietēm: 1. vieta – Lida Dulberga (Valgunde), 2. vieta – Liene Antonoviča (Platone), 3. vieta – Vida Veikackiene (Jonišķi); vīriešiem: 1. vieta – Andris Donis (Zaļenieki), 2.
vieta – Arkādijs Kacuba (Zaļenieki), 3. vieta – Jānis Pavilaitis (Eleja).
Orientēšanās labirints sievietēm: 1. vieta – Nijole Jasaiskiene (Jonišķi), 2. vieta – Margarita
Babre (Valgunde), 3. vieta – Vida Veikackiene (Jonišķi); vīriešiem: 1. vieta – Valentīns Toleiķis
(Kalnciems), 2. vieta – Andris Donis (Zaļenieki), 3. vieta – Aleksandrs Šipuļins (Kalnciems).
Boulings sievietēm: 1. vieta – Dzidra Kristāla (Jaunsvirlauka), 2. vieta – Lūcija Rītiņa (Lielplatone), 3. vieta – Anita Hmeļņicka (Svēte); vīriešiem: 1. vieta – Rinolds Ožovs (Eleja), 2. vieta
– Ojārs Pekulis (Vircava), 3. vieta – Guntis Butka (Zaļenieki), Valentīns Toleiķis (Kalnciems).
Šautriņu mešana sievietēm: 1. vieta – Jeļena Ankudoviča (Jaunsvirlauka), 2. vieta – Daina
Ručevska (Platone), 3. vieta – Antoņina Kuračkina (Jelgava); vīriešiem: 1. vieta – Valentīns
Toleiķis (Kalnciems), 2. vieta – Guntis Butka (Zaļenieki), 3. vieta – Andris Donis (Zaļenieki).
Nūjošana sievietēm: 1. vieta – Ļubova Verškova (Līvbērze), 2./3. vieta – Tamāra Fedorova
(Vircava), Stefānija Elzbutiene (Jonišķi); vīriešiem: 1. vieta – Andris Donis (Zaļenieki), 2.
vieta – Andris Ručevskis (Platone), 3. vieta – Andris Arons (Jelgava).
Olu mešana: 1. vieta – Aina Šaldare (Jaunsvirlauka), Valentīna Umbraško (Līvbērze), 2. vieta –
Aina Lazda, Iraida Pitkeviča (Līvbērze), 3. vieta – Antoņina Kuračkina, Gundega Kuciņa (Jelgava).
Mešanas trīscīņa sievietēm: 1. vieta – Vera Smiltniece (Līvbērze), 2. vieta – Sakina Beitāne
(Līvbērze), Sarmīte Ļumane (Vircava), 3. vieta – Daina Davidčuka (Eleja); vīriešiem: 1. vieta –
Antanas Maļukas (Jonišķi), 2. vieta – Jānis Pavilaitis (Eleja), 3. vieta – Ojārs Pekulis (Vircava).
Futbola piespēles sievietēm: 1. vieta – Margarita Babre, Aina Briede (Valgunde), 2./3.
vieta – Larisa Ivanova, Ļubova Liepa (Kalnciems), 2./3. vieta – Natālija Fjodorova, Aija Reble
(Zaļenieki); vīriešiem: 1. vieta – Jānis Pavilaitis, Juris Jurševics (Eleja), 2. vieta – Andris Donis,
Arkādijs Kacuba (Zaļenieki), 3. vieta – Guntis Butka, Alfrēds Reblis (Zaļenieki); jauktajām
komandām: 1. vieta – Aigis Poļaks, Daina Davidčuka (Eleja), 2. vieta – Andris Ručevskis,
Lilita Krauze (Platone), 3. vieta – Guntis Hofmanis, Mirdza Hofmane (Eleja), 3. vieta – Juris
Grins, Andželika Dubrovska (Kalnciems).
«Boccia»: 1. vieta – Valgunde (Aina Briede, Margarita Babre, Mārīte Kricka), 2. vieta – Kalnciems (Miervaldis Šukteris, Laimonis Gobiņš, Aleksandrs Šipuļins), 3. vieta – Eleja (Jānis
Pavilaitis, Juris Jurševics, Guntis Hofmanis).
Komandu stafete: 1. vieta – Valgunde II, 2. vieta – Kalnciems, 3. vieta – Zaļenieki I.

FOTO: Pirms kārtīgas sportošanas vienmēr ir kārtīgi jāiesildās,
tāpēc visi sportiskie seniori sestdienas rītu sāka ar kopīgu
vingrošanu Līvbērzes estrādē, lai iekustinātos turpmākajām
aktivitātēm.

Jaunieši piesaka sevi pludmales volejbolā

 12. septembrī pulksten 15 – Dzejas diena (Lielplatones bibliotēkā).
 15. septembrī pulksten 18 – Dzejas dienai veltīts pasākums «Mirklis, kurā
mūzika un dzeja satiekas dejā» (Lielplatones muižā).

Jelgavas novada Sporta centra 2005. un 2006. gadā dzimušie volejbolisti šogad debitējuši Latvijas pludmales volejbola
čempionātā. Līdz finālam tika četri mūsu pāri, un augstākais rezultāts šajā reizē Edvardam Apsītim un Markusam
Kārkliņam – dalīta 5.–8. vieta. Viena no trenerēm Sarmīte
Belte atzīst, ka pirmajam gadam rezultāts ir apsveicams,
un norāda, ka galvenais ieguvums ir pieredze, kas uzlabos
rezultātu klasiskajā volejbolā.

 8. septembrī pulksten 18 – Ilzes Amatnieces koncerts.
 14. septembrī pulksten 16 – Zaļenieku bibliotēka ielūdz uz dzejas pasākumu ar Guntaru Raču. Jaunās grāmatas prezentācija, dzejas lasījumi un
muzikāli priekšnesumi. Piedalās: Uģis Tirzītis (ģitāra), Andris Alviķis (bass)
un īpašie viesi. Iespēja iegādāties jauno grāmatu un saņemt autogrāfus.
 20. septembrī pulksten 16 – Jelgavas Mūzikas vidusskolas tradicionālais
akordeonistu koncerts.

«Diemžēl klasiskajā volejbolā mūsu
jaunieši gan Latvijas čempionātā, gan
Latvijas kausā šogad palika 4. vietā. Domājot par izaugsmi klasiskajā volejbolā,
ar kolēģi Inesi Jursoni nolēmām, ka
jāizmēģina spēki pludmales volejbolā,»
stāsta S.Belte, uzsverot, ka pludmales

Kalnciemā

 14. septembrī pulksten 16 – Kalnciema bibliotēka organizē Dzejas dienas
tikšanos ar aktieri dziesminieku Vari Vētru. Kopā ar aktieri būs viņa mīļotā
ģitāra un pozitīvisms (Kalnciema k/n).

Lielplatonē

Zaļenieku kultūras namā

Svētē

 16. septembrī pulksten 16 – viesojas Rīgas Dramaturgu teātris ar Andra
Ūdra sociāli politisku komēdiju «Sveķainie cīsiņi». Režisors – Hermanis
Paukšs. Biļešu cena – pieaugušajiem € 4; skolēniem € 2; bērniem līdz 7
gadu vecumam – bez maksas. Transports no Svētes pamatskolas pulksten
15.40 (Jēkabnieku k/n).
 22. septembrī no pulksten 21 līdz 2 – rudens balle ar grupas «Apvedceļš»
mazo sastāvu. Ieeja – € 4. Galdiņus rezervēt pa tālruni 27234198 (Sandra).
Ieeja ballē no 18 gadiem (Jēkabnieku k/n).
 Pašdarbības kolektīvi – folkloras kopa «Dālava», vokālais ansamblis «Nianse», senioru deju kolektīvs «Brūklenājs», vidējās paaudzes deju kolektīvs
«Sānsolis» – aicina jaunus dalībniekus. Informācija pa tālruni 27234198
(Sandra).

Glūdā

 13. septembrī pulksten 17 – rudens ražas bagātība tavās burciņās: dalāmies pieredzē, receptēs un idejās! Augļu un dārzeņu daiļgriešana (carving).
Ieeja – bez maksas (Nākotnes saieta namā).
 Septembrī un novembrī – Sesavas pārvaldes vadītāja Staņislava Matusa
gleznu izstāde «Mirklis» (Nākotnes k/n).

Platonē

 9. septembrī pulksten 13 – Ģederta Eliasa dzimtas mājās «Zīlēni»
tiks svinēta mākslinieka 130. dzimšanas diena.
«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: 05.09.2017.

volejbols ir fiziski grūtāks, jo spēle notiek
smiltīs un komandā ir tikai divi spēlētāji.
Abas treneres spriež, ka ideja ir attaisnojusies – jau jūtama jauniešu izaugsme.
Latvijas pludmales volejbola čempionātā Jelgavas novadu pārstāvēja trīs
meiteņu un pieci puišu pāri, piedaloties

četros čempionāta posmos Liepājā,
Siguldā, Cēsīs un Kuldīgā, bet fināls
augustā aizvadīts Rīgā. Finālā jeb labāko
sešpadsmitniekā iekļuva četri mūsu pāri,
no kuriem augstāko rezultātu sasniedza
Edvards un Markuss. Treneres cer, ka
gūtās iemaņas vēlāk atspoguļosies arī
klasiskā volejbola spēļu rezultātos.
Lai gan čempionāts noslēdzies, jaunieši augusta beigās aizvadīja pat pa
diviem treniņiem dienā, vēl izmantojot
labos laikapstākļus un iespēju spēlēt
laukā smiltīs. Bet jau septembrī treniņi
atsākšoties zālē, lai oktobrī startētu Latvijas kausā volejbolā. «Ceram, ka vasaras
pūliņi nebūs veltīgi,» nosaka S.Belte.

Eiropas kultūras mantojuma dienas pasākumi
Septembrī plaši tiek atzīmēta Eiropas kultūras mantojuma diena. Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības
inspekcija, kas ir šo pasākumu koordinators Latvijā,
akcentē, ka šī gada Mantojuma dienu mērķis ir apzināt un no jauna iepazīt tās
vietas, kas saistītas ar nozīmīgiem notikumiem Latvijas teritorijas vēsturiskajā
attīstībā un mūsu vēsturei
nozīmīgu personību dzīvi
un darbu. Tāpēc Jelgavas
novadā tiek organizēti divi
pasākumi – Ģederta Eliasa
130. dzimšanas dienas pasākums viņa dzimtas mājās
«Zīlēni» Platones pagastā
un informatīvs pasākums
Vilcē par Mūrmuižas kauju.

Jelgavas novada pašvaldības tūrisma attīstības projektu vadītāja Tabita
Šķerberga informē: lai iepazīstinātu
ar vēsturiski nozīmīgo Mūrmuižas
kauju, kas norisinājās Vilces pagastā
Ziemeļu kara laikā – 1705. gada jūlijā
–, un pieminekļiem, kas veltīti zviedru
armijas uzvarai un bojāgājušo zviedru
karavīru piemiņai, 10. septembrī
pulksten 13 interesenti aicināti uz
informatīvu pasākumu Vilces muižā
un piemiņas vietu apmeklējumu.
Jāpiebilst, ka šobrīd par šo vēsturisko
notikumu Vilcē vēsta divas piemiņas
vietas – 1935. un 1991. gadā uzstādīti
pieminekļi.
10. septembrī iecerēta lekcija par
Mūrmuižas kauju un piemiņas vietām, kuru vadīs vēsturnieks un arheologs Andris Tomašūns, tāpat
klātesošie varēs tikties ar pērn izdotās
grāmatas «Mūrmuiža» autori vēstur-

nieci Mārīti Putniņu. Pasākuma turpinājumā Jelgavas novada pašvaldība
organizēs bezmaksas transportu no
Vilces muižas uz abiem Mūrmuižas
kaujai veltītajiem pieminekļiem, lai
tos apskatītu klātienē.
Jāpiebilst, ka šogad, atzīmējot
Eiropas kultūras mantojuma dienu,
9. septembrī Platonē, mākslinieka
Ģ.Eliasa dzimtas mājās «Zīlēni», tiks
svinēta mākslinieka 130. dzimšanas
diena. Uz jubilejas pasākumu ikviens
gaidīts no pulksten 13.
Ieeja abos pasākumos – bez maksas.

