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E-pakalpojumi –
arī personām
bez elektroniskās
identifikācijas
rīkiem
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija informē, ka līdz
ar grozījumiem Ministru
kabineta noteikumos visos
valsts un pašvaldības
vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC)
ir pieejams jauns pakalpojums – e-asistents jeb
pilnvarotais e-pakalpojums, lai e-pakalpojumus
portālā Latvija.lv varētu
saņemt arī tie iedzīvotāji,
kuri neizmanto eID karti
ar elektronisko parakstu
vai internetbanku.
Kā skaidro ministrijas pārstāvis
Edmunds Beļskis, tas ir e-pakalpojums, kuru fiziskas personas vārdā,
pamatojoties uz pilnvarojumu, piesaka klientu apkalpošanas centra
darbinieks, ja fiziskai personai nav
pieejami personas elektroniskās
identifikācijas rīki – eID karte,
«eParaksts» karte vai mobilā lietotne
«eParaksts mobile». «Šobrīd pilnvarotā e-pakalpojuma tehniskais risinājums paredz iespēju visos VPVKAC
iedzīvotājiem pieteikt Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras (VSAA)
e-pakalpojumus. Šajā gadījumā cilvēkam palīdzēs e-asistents jeb VPVKAC darbinieks, kuram klients savā
vārdā uztic pieteikt vienu konkrētu
VSAA pakalpojumu. Lai to izdarītu,
iedzīvotājam ar personu apliecinošu
dokumentu (pasi vai personas apliecību) jādodas uz tuvāko VPVKAC un
jālūdz klientu apkalpošanas centra
darbinieka palīdzība nepieciešamās
formalitātes – pilnvarojuma – nokārtošanā. Šis pilnvarojums būs spēkā
tikai konkrēta VSAA pakalpojuma
saņemšanai. Pēc pilnvarojuma parakstīšanas VPVKAC darbinieks
klienta vārdā pieteiks nepieciešamo
e-pakalpojumu un informēs klientu
par pakalpojuma plānoto izpildes laiku un atbildes saņemšanas iespējām.
Taču perspektīvā šāda iespēja tiks
ieviesta arī citiem e-pakalpojumiem,»
uzsver E.Beļskis, piebilstot, ka pilnvarotā e-pakalpojuma ieviešanas
mērķis ir nodrošināt valsts pārvaldes
e-pakalpojumu pieejamību lielākam
iedzīvotāju skaitam, mazināt administratīvo slogu un radīt vienlīdzīgu,
nediskriminējošu pieejamību valsts
un pašvaldību pakalpojumiem visām
sociālajām grupām.
Kā norāda E.Beļskis, e-asistenta
nodrošināšana uzlabos e-pakalpojumu pieejamību fiziskām personām,
jo tie, kas neizmanto elektroniskās
identifikācijas līdzekļus, nepaliks
ārpus e-pakalpojumu saņēmēju
loka. Vienlaikus pilnvarotā e-pakalpojuma funkcionalitāte mazinās arī
administratīvo slogu iestādēm, jo
tiek paplašināts to cilvēku loks, kas
pakalpojumus var pieteikt un saņemt
elektroniski, nevis tikai klātienē vai
pa pastu.
Jāpiebilst, ka arī visos Jelgavas
novada klientu apkalpošanas centros
šāds pakalpojums iedzīvotājiem jau
ir pieejams.
JNZ

Aicina pieteikties
festivāla
dalībniekus

Šogad divu dienu garumā – no 26. līdz 27.
jūlijam – Jelgavas novada
Glūdas pagasta Nākotnē
norisināsies Latvju pirts
un veselības festivāls. Tā
laikā pirtnieki, spa meistari, masieri un veselības
veicināšanas speciālisti
sniegs plašu ieskatu savā
arodā.
Latvju pirts un veselības festivāls
ir tematisks pasākums Jelgavas novadā, ko organizē Jelgavas novada
pašvaldība sadarbībā ar biedrību
«Latvju pirts un spa asociācija»,
veicinot pirts tradīciju iepazīšanu
un izpratni ķermeņa kopšanas un
veselīga dzīvesveida jomā.
Pirtnieku festivālā interesentiem
būs iespēja satikt aizrautīgus profesionāļus un veselīga dzīvesveida
entuziastus, kuri ir gatavi dalīties
zināšanās par dažādām pirts procedūrām, sniedzot iespēju izbau-

dīt masāžas, rituālus un veselību
atjaunojošas nodarbes, bet pirts
meistariem tā būs lieliska iespēja
popularizēt savas prasmes un pieredzi, satiekot jaunus domubiedrus un
talanta cienītājus. Piecu gadu laikā
ir pierādījies, ka izvēlētā pasākuma
norises vieta – Nākotnē pie ūdens
baseina – teicami pilda tai uzticētās
funkcijas, ļaujot dažādot pirtnieku
prezentēto pakalpojumu veidus un
aktivitātes, tāpēc apmeklētāji var
būt droši, ka savstarpējas enerģijas
apmaiņas procesus sajutīs gan tie,
kuri tikai vēros notiekošo, gan tie,
kuri ļausies jaunām sajūtām un
pieredzei uz sava ķermeņa.
Piesakoties festivālam, pirtnieki
aicināti padomāt par meistarklašu
un radošo darbnīcu veidošanu, kā
arī izglītojošu materiālu dalīšanu
un citām aktivitātēm, kas vērstas
uz pārstāvētā pakalpojuma preču
zīmes, darbības veida un pakalpojumu popularizēšanu, lai pasākumā
pavadītais laiks ilgtermiņā kalpotu

par savstarpējas komunikācijas un
sadarbības pamatu.
Pasākuma teritorijā darbosies arī
pirts tematikai saistošs amatnieku
un mājražotāju tirdziņš, lai apmeklētājiem būtu iespēja iegādāties
iepazītos produktus, turpmāk pielietojot tos savos ikdienas rituālos.
Līdz 12. jūlijam dalībnieki –
pirtnieki, spa meistari un masieri
– aicināti pieteikties dalībai festivālā, nosūtot aizpildītu pieteikuma
veidlapu un sniegtā pakalpojuma
aprakstu pa e-pastu elina.zalite@
jelgavasnovads.lv. Maksa dalībniekam uz divām dienām par vietu līdz
30 kvadrātmetriem ir 50 eiro.
Arī amatnieki un mājražotāji
aicināti pieteikties tirdziņam, aizpildot pieteikuma anketu un līdz
12. jūlijam iesniedzot to Jelgavas
novada pašvaldībā Pasta ielā 37,
Jelgavā, vai uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītājai Elīnai
Zālītei (e-pasts elina.zalite@jelgavasnovads.lv, tālrunis 28475448).

Nodevas apmērs par tirdzniecību
paredzēts Jelgavas novada domes
saistošajos noteikumos Nr.18 «Par
pašvaldības nodevām Jelgavas
novadā». Tirdziņā drīkst tirgoties
vietējie amatnieki un mājražotāji,
kuri pircējiem gatavi piedāvāt pašu
ražotu produkciju un amatniecības
darinājumus. Tirgošanās ar rūpnieciski ražotām plaša patēriņa precēm
amatnieku un mājražotāju tirdziņā
nav atļauta.
Jāatgādina, ka pirmo reizi pirtnieku festivāls Glūdas pagastā
notika jau 2014. gadā – sākotnēji
tā bija biedrības «Uzmet garu» iniciatīva. Taču tagad tas ir pašvaldības
organizēts un atbalstīts pasākums,
kas tiek rīkots sadarbībā ar Latvju
pirts un spa asociāciju.
Latvju pirts un veselības festivāla
2019 nolikumu skatīt Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv.
JNZ

Noteikta kārtība, kādā pašvaldība piešķirs
līdzfinansējumu ES un citu fondu projektiem
Maija beigās Jelgavas
novada domes sēdē
apstiprināta vienota
kārtība, kādā turpmāk
tiks piešķirts pašvaldības līdzfinansējums vai
priekšfinansējums ES un
citu fondu finansētiem
projektiem, ko īsteno
fiziskas personas, biedrības, nodibinājumi vai reliģiskas organizācijas, kā
projekta labuma guvējus
paredzot Jelgavas novada iedzīvotājus.
Jelgavas novada pašvaldības
2019. gada budžeta plānā ir paredzēti finanšu līdzekļi 40 000 eiro
apmērā, ko var saņemt projektu
īstenotāji pašvaldības līdzfinansēšanas programmā. Lai izvērtētu
projektu saturu un pārliecinātos

par to, ka pašvaldības līdzfinansētie
projekti par galvenajiem labuma
guvējiem patiešām nosaka Jelgavas
novada iedzīvotājus, pašvaldība ir
izstrādājusi vienotu līdzfinansējuma
piešķiršanas kārtību, kas turpmāk
skrupulozi reglamentēs sadarbību
starp projektu īstenošanā iesaistītajām pusēm, tā nodrošinot vienotu
un caurskatāmu projektu satura
uzraudzības sistēmu un rezultātu
kontroles procesu.
Saskaņā ar izstrādāto kārtību
līdzfinansējumu varēs saņemt gan
fiziskas personas, gan biedrības,
gan nodibinājumi, gan reliģiskas
organizācijas, kuru projektu aktivitātes atbildīs vismaz trīs kritērijiem: tās tiks īstenotas Jelgavas
novada administratīvajā teritorijā;
tās nesīs labumu Jelgavas novada
iedzīvotājiem (sabiedrībai); tās vai
to rezultāts būs publiski pieejams;

tās veicinās Jelgavas novada sociāli
ekonomisko attīstību; tās saistītas ar
kādu no jomām – novada teritorijas
labiekārtošanu, novada iedzīvotāju
izglītību, kultūras attīstību, kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, tautas jaunrades attīstību, iedzīvotāju
veselības aprūpi, sportu, veselīga
dzīvesveida veicināšanu, palīdzību
sociālā riska grupām, sabiedriskās
kārtības uzlabošanu, bērnu tiesību
aizsardzību, vides aizsardzību,
tūrisma attīstību un citām jomām,
kuru finansiāla atbalstīšana ietilpst
pašvaldības funkcijās.
Līdzfinansējuma pieteikumā dalībniekiem būs jānorāda vispārēja
informācija par plānoto projektu,
projekta realizācijas laiku un izmaksām. Saņemto pieprasījumu izvērtēšanu paredzēts veikt trīs līmeņos:
pirmajā projekta atbilstību izvērtēs
pašvaldības Attīstības nodaļas pro-

jekta vadītājs, piesaistot attiecīgās
jomas, iestādes vai struktūrvienības
atbildīgos darbiniekus; tālāk projekti, kas atbildīs līdzfinansējuma
piešķiršanas kārtībai, tiks virzīti
izvērtēšanai un līdzfinansējuma
apstiprināšanai Budžeta komisijas
sēdē, un, saņemot pozitīvu vērtējumu, projekti tiks virzīti apstiprināšanai arī Jelgavas novada domes
sēdē. Līdzfinansējuma piešķiršanas
gadījumā tiks sagatavots līgums
par finansējuma piešķiršanu un
izlietošanu, noslēdzot to viena
mēneša laikā pēc domes lēmuma
pieņemšanas.
Jāpiebilst, ka, uzraugot piešķirtā
līdzfinansējuma izlietojumu, pašvaldībai būs tiesības veikt projekta
īstenošanas pārbaudi projekta
norises vietā.
JNZ

2 2019. gada jūnijs

AKTUĀLI

Ūdens patēriņa
starpība – īsumā
no A līdz Z
Lai gan jau vairākus gadus ūdens patēriņa starpība daudzdzīvokļu mājās tiek
uzskaitīta un par to ir jāmaksā, gan pašvaldība, gan SIA «Jelgavas novada KU»
joprojām saņem daudzu iedzīvotāju iesniegumus ar lūgumu skaidrot rēķinā iekļauto pozīciju «Zudumi aukstajam ūdenim». SIA «Jelgavas novada KU» valdes
priekšsēdētāja Antra Alksne skaidro jautājumus, kas saistīti ar dzeramā ūdens
piegādi, aprēķiniem un maksājumiem novadā.

Ieskats daudzdzīvokļu
māju ūdensapgādē

Kā pienākums ir samaksāt
par ūdens patēriņa starpību?

Ūdens piegādē daudzdzīvokļu mājām nosacīti ir iesaistītas trīs
ieinteresētās puses: ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs,
dzīvojamās mājas īpašnieki un mājas pārvaldnieks. Katrai no tām
ir savi pienākumi, tiesības un atbildība.
• Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs piegādā ūdeni līdz
daudzdzīvokļu mājas ārējai sienai, uzskaita to ar kopējo ūdensskaitītāju jeb komercuzskaites mēriekārtu un iekasē samaksu par visu
mājai piegādāto ūdeni.
• Dzīvojamās mājas īpašnieki ir piegādātā ūdens gala saņēmēji,
kas uzskaita ūdeni ar dzīvoklī uzstādītajiem skaitītājiem, taču samaksā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam par visu mājai
piegādāto ūdeni.
• Mājas pārvaldnieks ir starpnieks starp ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju un mājas īpašnieku. Līdztekus virknei citu ar
mājas ekspluatāciju saistītiem pienākumiem pārvaldnieks apkopo
informāciju par ūdens patēriņu dzīvokļos un sadala ūdens patēriņa
starpību, nosakot katra dzīvokļa īpašnieka maksājamo daļu.
SIA «Jelgavas novada KU» Jelgavas novada teritorijā vienlaicīgi
ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs un nepilna pusotra
simta daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājs. Vairāku gadu garumā uzkrātā pieredze ļauj minēto problēmu aplūkot no dažādiem
skatpunktiem.

Nevienam citam kā dzīvokļu īpašniekiem. Ūdens patēriņa
starpība, kas rodas mājas iekšpusē, netiek ne norakstīta, ne kādam uzdāvināta. Jā, šī starpība netiek uzskatīta par pakalpojumu,
ko saņēmis iedzīvotājs, taču ūdens piegādātājs ir tiesīgs saņemt
samaksu par visu mājai piegādāto ūdeni. Latvijā ir bijuši atsevišķi
precedenti, kad dzīvokļu īpašnieki tiesas ceļā ir panākuši starpības
apmaksu no mājas pārvaldnieka līdzekļiem, tiesa, pie nosacījuma,
ka pārvaldnieks nav veicis nepieciešamās darbības, lai konstatētu
ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus un tos novērstu. Tomēr
uzskatu, ka tā ir mājas īpašnieku īstermiņa domāšana. Pārvaldnieks
darbojas attiecīga pilnvarojuma un budžeta rāmī. Var jau uzvarēt
tiesu, taču nākamajā dienā – pazaudēt pārvaldnieku. Nedomāju, ka
kāds racionāli domājošs pārvaldnieks būtu gatavs uzņemties tādas
mājas apsaimniekošanu, kuras īpašnieki vēlas tiesāties par ūdens
zudumiem, kuru radīšanā pārvaldnieks nav vainojams.

Vai jāmaksā tikai par dzīvoklī
piegādāto ūdeni, kas uzskaitīts
ar skaitītāju?
Diemžēl – nē! Pirmajā mirklī šāda atbilde var šokēt: «Kā tā?!
Manā dzīvoklī taču ir uzstādīts ūdensskaitītājs, kas rāda, cik esmu
patērējis. Reizi mēnesī nolasu rādījumus, datus paziņoju, sagaidu
rēķinu un to apmaksāju!» Taču viss nav tik vienkārši – jāsamaksā
ir ne tikai par katrā dzīvoklī patērēto ūdeni, bet gan par visu mājai
piegādāto ūdeni, kas tiek uzskaitīts ar kopējo ūdensskaitītāju jeb
komercuzskaites mēriekārtu. Un diemžēl tas gandrīz vienmēr
rāda vairāk nekā visu dzīvokļu ūdens patēriņa summa. Rezultātā
rodas ūdens patēriņa starpība jeb ūdens zudumi, par kuriem arī
ir jāsamaksā.

Kāpēc rodas ūdens
patēriņa starpība?
Viennozīmīgas atbildes nav. Gan internetā, gan drukātajā presē
var atrast lērumu rakstu, kuros dažāda mēroga eksperti, inženieri un
māju pārvaldīšanas speciālisti mēģina skaidrot kā zudumu rašanās
iemeslus, tā iespējas to mazināšanai.
Biežāk minētie iemesli ir:
• rādījumu nolasīšana atšķirīgā laikā vai nenolasīšana vispār;
• apzināti samazinātu rādījumu iesniegšana;
• dažādas precizitātes klases skaitītāju izmantošana;
• nepareizi uzstādīti ūdensskaitītāji;
• bojātas dzīvokļos uzstādītās santehnikas ierīces (bojāti tualetes
podu skalotāji, piloši krāni u.tml.);
• nolietojušies vai bojāti mājas iekšējie ūdensapgādes tīkli;
• ūdens noplūdes avārijās;
• negodprātīga rīcība jeb ūdens zagšana, ar dažādiem paņēmieniem apturot skaitītāju darbību vai izveidojot slēptas ūdens
ņemšanas vietas pirms ūdensskaitītāja.
Nevar noliegt, ka daļu šo iemeslu var atklāt un novērst, tā būtiski
samazinot ūdens patēriņa starpību, taču pilnībā izvairīties no tās
līdz šim, šķiet, nevienam nav izdevies. Daudzkas atkarīgs no pārvaldnieka un mājas īpašnieku vēlmes aktīvi sadarboties ar mērķi šo
starpību mazināt. Piemēram, SIA «Jelgavas novada KU» savās apsaimniekotajās mājās mērķtiecīgi virzās gan uz skaitītāju attālinātu
nolasīšanu, gan vienotas precizitātes klases skaitītāju izmantošanu.

Vai mēdz būt situācijas, kad mājas
kopējais skaitītājs rāda mazāku
ūdens patēriņu nekā visi
individuālie skaitītāji kopā?
Reti, bet tā gadās. Tam iemesls lielākoties ir nepareiza rādījumu
nolasīšana vai iesniegšana, kā arī rādījumu neiesniegšana vispār.
Piemēram, kāds patērē ūdeni, bet ilgstoši iesniedz informāciju
par mazāku ūdens patēriņu, nekā rāda ūdens skaitītājs dzīvoklī.
Pārbaudot skaitītāju, atklājas, ka patēriņš ir ievērojami lielāks.
Protams, faktiskais rādījums tiek fiksēts programmā, un konkrētajā mēnesī neapzinīgajam īpašniekam par ūdeni ir krietni lielāks
rēķins. Tieši šādā gadījumā var veidoties situācija, ka mājas kopējais
ūdens skaitītājs rāda mazāku patēriņu nekā visiem dzīvokļiem
izrakstītajos rēķinos.

Kā ūdens zudumi jeb patēriņa
starpība tiek sadalīta starp
dzīvokļu īpašniekiem?
Lai gan Ministru kabineta noteikumi paredz vairākus kritērijus,
biežāk piemērotā metode ir ūdens patēriņa starpības sadalīšana
vienādi visiem dzīvokļiem. Arī SIA «Jelgavas novada KU» savās
apsaimniekotajās mājās piemēro šo metodi, ja vien dzīvokļu īpašnieki nav lēmuši citādāk. Tas nozīmē, ka rēķinā tiek iekļauta ne
tikai maksa par ūdeni, kas uzskaitīts ar skaitītāju, bet arī daļa no
ūdens patēriņa starpības. Protams, kā visām, arī šai metodei ir savi
trūkumi, piemēram, ūdens patēriņa starpība vienādi tiek sadalīta
gan tiem, kas ūdeni taupa un patērē minimāli, gan tiem, kas ūdens
taupīšanai nepievērš uzmanību. Līdzīgus trūkumus gan varētu atrast, arī sadalot starpību proporcionāli deklarēto personu skaitam,
jo nav noslēpums, ka ne visi goprātīgi deklarē to adresi, kurā dzīvo
pastāvīgi, savukārt, dalot starpību uz fakiski dzīvojošām personām,
vienmēr būs grūtības pierādīt, vai konkrēta persona īpašumā dzīvo
pastāvīgi vai bieži ciemojas.

Kā rīkoties, ja nav iespējams iesniegt
informāciju par skaitītāja
rādījumiem vai nodrošināt skaitītāju
pārbaudi, verifikāciju?
Ja prombūtnes dēļ dzīvokli neizmanto neviena persona un īpašnieks nevar iesniegt informāciju par ūdensskaitītāja rādījumu, nevar
veikt ūdens patēriņa skaitītāja verificēšanu vai nodrošināt iespēju
veikt uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, īpašniekam
par to iepriekš jāinformē persona, kas aprēķina maksājamo daļu.

Vai vienmēr ūdens patēriņa
starpība tiek sadalīta pēc
minētajām metodēm?
Ne vienmēr. Pārējie dzīvokļu īpašnieki var izvairīties no maksas
par ūdens patēriņa starpību, ja vien mājā ir vismaz viens vai vairāki
dzīvokļu īpašnieki:
• kuri nesniedz informāciju par ūdensskaitītāju rādījumiem
vairāk nekā trīs mēnešus pēc kārtas;
• kuru dzīvokļos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;
• kuri atkārtoti neļauj veikt dzīvoklī uzstādīto ūdens patēriņa
skaitītāju pārbaudi;
•kuru dzīvokļos esošie ūdensskaitītāji ir bojāti, nav savlaicīgi
verificēti, nav noplombēti vai plombējums ir bojāts.
Šajos gadījumos visa ūdens patēriņa starpība tiek sadalīta vienādās daļās tikai starp šo dzīvokļu īpašniekiem. Ja šādu neapzinīgu
īpašnieku mājā nav, ūdens patēriņa starpību solidāri apmaksā
visi dzīvokļu īpašnieki. Ikviens Ministru kabineta noteikumos
var iepazīties ar precīzākiem minēto kritēriju formulējumiem un
izņēmumiem.

Kas nosaka katra dzīvokļa
īpašnieka maksājamo daļu
par piegādāto ūdeni?
To dara dzīvokļu īpašnieku īpaši pilnvarota persona. Faktiski tas
var būt arī mājas pārvaldnieks, taču, ņemot vērā, ka ir virkne māju,
kuras īpašnieki apsaimnieko paši un uzskata, ka pārvaldnieks ir
lieks, Ministru kabineta noteikumi paredz šādu personu. Dzīvokļu
īpašnieku pienākums ir ik mēnesi noteiktā termiņa nolasīt un iesniegt šai personai informāciju par skaitītāju rādījumiem. Turklāt
minētā persona ir tiesīga pārbaudīt dzīvoklī uzstādīto skaitītāju
rādījumus, darbību un plombu tehnisko stāvokli.
Daži to māju īpašnieki, kuri saimnieko bez pārvaldnieka, uzskata,

ka arī šāda persona nav nepieciešama, un ir pārliecināti, ka noteikt
katra dzīvokļa īpašnieka maksājamo daļu par piegādāto ūdeni ir
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja pienākums. Diemžēl
viņi kļūdās.
Pirmkārt, šādu darbību veikšanai ir nepieciešams atsevišķs dzīvokļu īpašnieku pilnvarojums, jo ūdenssaimniecības pakalpojumu
līgums to neparedz.
Otrkārt, šādam pasākumam ir izmaksas. Neviens bez maksas nav
gatavs veikt precīzu uzskaiti par iesniegtajiem ūdens patēriņa rādījumiem, apmeklēt dzīvokļus, pārbaudīt ūdensskaitītājus, aprēķināt
un sadalīt ūdens patēriņa strapību, kā arī nereti uzklausīt dzīvokļu
īpašnieku pārmetumus par nepareiziem aprēķiniem. Savukārt
ūdens tarifā šādas izmaksas ietvert ir aizliegts.
Treškārt, pat ja mājas īpašnieki piekristu atlīdzībai ar atbilstošu
pilnvarojumu, ir nepieciešama vēlme un kapacitāte šādu pakalpojumu sniegt. Jāpiesaista atbilstošs personāls un jāiegādājas papildu
materiāltehniskie resursi. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju pamatfunkcija ir nodrošināt ūdens ieguvi un piegādi, kā arī
kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu.
Ceturtkārt, citu pakalpojumu sniegšana vienmēr ir saistīta ar
iebildēm, ka pašvaldības kapitālsabiedrībām nebūtu jāiesaistās to
pakalpojumu sniegšanā, kurus var piedāvāt privātie komersanti
vai fiziskas personas.

Ko darīt, ja ūdeni nepatērēju vispār,
piemēram, esmu izbraucis no valsts?
Ja vien skaitītāju rādījumi ar īpaši uzstādītām ierīcēm netiek
nolasīti attālināti, ik mēnesi jāsniedz informācija arī tad, ja patēriņš
ir 0. Pretējā gadījumā trīs mēnešus tiks aprēķināts vidējais ūdens
patēriņš par iepriekšējo periodu, bet, sākot ar ceturto mēnesi, visa
mājas ūdens patēriņa starpība tiks attiecināta uz šo dzīvokli.

Vai pastāv citas iespējas,
kā uzskaitīt patērēto ūdeni?
Protams! Ir jāsaprot, ka ūdens patēriņa noteikšana ar skaitītājiem katru gadu kļūs arvien dārgāka. Tirgotāji piedāvā dārgākus
skaitītājus ar augstāku precizitātes klasi, skaitītājus periodiski
nepieciešams verificēt, arī darbaspēka izmaksas, skaitītājus
uzstādot un mainot, ar katru gadu pieaug. Rezultātā iedzīvotāji ir spiesti tērēt ievērojamas summas, lai tikai noteiktu savu
ūdens patēriņu. Tomēr, neskatoties uz precīzi noteikto ūdens
patēriņu dzīvoklī, ir virkne iepriekš minētu faktoru, kuru dēļ
jebkurā gadījumā ūdens zudumi būs. Iespējams, vienkāršāk un
lētāk visiem mājas īpašniekiem, īpaši mājās, kur dzīvokļu skaits
nepārsniedz 20–30, ir vienoties, ka viss mājai piegādātais ūdens
tiks sadalīts proporcionāli cilvēku skaitam. Esmu pārliecināta, ka
šādā gadījumā dzīvokļu īpašnieki būs tikai ieguvēji. Šāda metode
nav nekas ārkārtējs: sadzīves atkritumus taču arī katrs nesver –
kopējais radīto atkritumu daudzums tiek sadalīts uz galviņām, un
visi ir apmierināti. Līdzīgi varētu dalīt arī ūdeni. Šāda pieredze
ārzemēs jau pastāv gadiem ilgi, jo tur cilvēki skaita savu naudu
un saprot, ka skaldīt matus un cīnīties ar ūdens patēriņa starpību
ir dārgi un nelietderīgi.

Ko nozīmē tiešie norēķini jeb
rēķinos iekļautā pozīcija
«Norēķinu konta apkalpošana»?
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji norēķinus par saņemtajiem
pakalpojumiem, tostarp ūdeni, var organizēt divos veidos:
• ar pārvaldnieka starpniecību. Tas nozīmē, ka mājas pārvaldniekam tiek izrakstīts viens pakalpojumu rēķins par visu mājai piegādāto ūdeni. Mājas pārvaldnieks savukārt izraksta rēķinu katram
dzīvoklim, iekasē naudu un vienā summā pārskaita to pakalpojumu
sniedzējam. Šajā gadījumā norēķinu sistēmā ir tikai viens klients
un nekāda papildu maksa netiek piemērota;
• par pakalpojumiem maksājot tieši pakalpojumu sniedzējam.
Šajā gadījumā persona, kas nosaka katra dzīvokļa īpašnieka maksājamo daļu par sniegtajiem pakalpojumiem, iesniedz šo informāciju
pakalpojumu sniedzējam. Atbilstoši tai katram dzīvokļa īpašniekam
tiek izrakstīts un piegādāts atsevišķs rēķins. Savukārt katrs dzīvokļa
īpašnieks noteiktā termiņā norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju.
Diemžēl tas ir saistīts ar papildu izmaksām, piemēram, par informācijas ievadīšanu sistēmā, rēķinu sagatavošanu, piegādi, iemaksātās
naudas reģistrēšanu norēķinu sistēmā, informācijas sniegšanu par
norēķiniem. Savukārt ūdens tarifā šos izdevumus iekļaut nedrīkst,
tāpēc par šādiem tiešajiem norēķiniem ir noteikta konkrēta maksa
no katra dzīvokļa mēnesī.
Vienlaicīgi nevajadzētu jaukt tiešos norēķinus ar katram dzīvoklim paredzētā maksājuma noteikšanu – šo funkciju nodrošina
dzīvokļu īpašnieku īpaši pilnvarota persona.

ZIŅAS

Tūrisma jomas profesionāļi
var piedalīties pieredzes
apmaiņas braucienos
Projekta «Tūrisms kopā»
gaitā līdz pat septembrim
tiek organizēti seši bezmaksas pieredzes apmaiņas braucieni tūrisma
jomas profesionāļiem
– tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem, gidiem un
tūrisma speciālistiem.
Katrs brauciens tiek organizēts
kādā no novadiem, kurā tiek īstenots
2017. gadā uzsāktais projekts «Tūrisms kopā», kas paredz sadarbību
dažādās mārketinga aktivitātēs sešu
Pierīgas novadu – Ķekavas, Mār
upes, Olaines, Babītes, Ozolnieku un
Jelgavas – starpā. Braucienu laikā ir
iespēja iepazīties ar vietējiem tūrisma uzņēmējiem, apmeklēt interesantākās novada apskates vietas un
dalīties pieredzē ar kaimiņu novadu
tūrisma jomas pārstāvjiem.
Pirmais brauciens notika aprīlī,
apmeklējot Olaines novadu, otrais – maijā Mārupes novadā, bet
trešais – jūnijā Ozolnieku novadā.
Savukārt nākamais paredzēts 18.
jūlijā Ķekavas novadā, augustā
Babītes novadā, betseptembrī – Jelgavas novadā. Braucienos no katra
sadarbības novada tiek dota iespēja
piedalīties pieciem tūrisma jomas

profesionāļiem. Pieredzes apmaiņas
braucieni ir lieliska iespēja iepazīt
citu novadu tūrisma piedāvājumu, kā arī iegūt jaunus sadarbības
partnerus. Braucienu programmas
veidotas tā, lai dalībniekiem būtu
iespēja uzzināt gan attiecīgā novada
vēsturiskos faktus, gan apmeklēt
mūsdienu interesantākos apskates
objektus un vietas. Pirmie braucieni
jau pierādījuši, ka tūrismam Pierīgā
ir potenciāls un tas spēj pārsteigt
un ieinteresēt dažādas paaudzes un
interešu grupas.
Vairāk informācijas par braucieniem un pieteikšanos var iegūt pa
e-pastu turismskopa@pierigaspartneriba.lv vai tālruni 28644888 un
sekojot līdzi jaunumiem Facebook.
com/pieriga.travel.
Jāpiebilst, ka projektu «Tūrisms
kopā» (17-00-A019.332-000005) īsteno biedrība «Pierīgas partnerība»
kopā ar biedrību «Lauku partnerība «Lielupe»», partnerību «Daugavkrasts» un Babītes, Mārupes,
Olaines, Ķekavas, Ozolnieku un
Jelgavas novada pašvaldību Lauku
attīstības programmas 2014.–2020.
gadam pasākumā «Starpteritoriālā
un starpvalstu sadarbība».
JNZ

Jaundzimušajiem pasniegs sudraba monētas
Jelgavas novada pašvaldība, sveicot jaundzimušo vecākus, kuriem mazulis
nācis pasaulē šā gada pirmajā pusgadā, pašvaldības veltes – sudraba monētas – pasniegšanas pasākumus organizēs 4. jūlijā pulksten 10 Līvbērzes
kultūras namā, ielūdzot Līvbērzes, Glūdas, Valgundes un Kalnciema pagasta
iedzīvotājus, savukārt pulksten 16 – Elejas tējas namiņā, ielūdzot Sesavas,
Vircavas, Vilces, Elejas, Platones, Lielplatones, Svētes, Zaļenieku un Jaunsvirlaukas pagasta mazuļus un viņu vecākus. Kopumā Jelgavas novadā
pirmajā pusgadā piedzimis un reģistrēts 71 bērns.

Paziņojums par Jelgavas novada teritorijas
plānojuma 2019.–2033. gadam 3. redakcijas
nodošanu publiskai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 2019. gada 29. maija lēmumu
(prot. Nr.9, 34.§) «Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2. redakcijas
pilnveidošanu, 3. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai», Jelgavas novada teritorijas plānojuma 3. redakcija
tiek nodota publiskai apspriešanai.
Apspriešanas termiņš – no 10.06.2019. līdz 08.07.2019.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 9. jūlijā pulksten 18 Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Jelgavā, Pasta ielā 37, Lielajā zālē.
Priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto teritorijas plānojumu var iesniegt
Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Pasta ielā 37, Jelgavā, visās 13 Jelgavas novada pagasta pārvaldēs to darba laikā, kā arī elektroniski
pa e-pastu dome@jelgavasnovads.lv līdz publiskās apspriešanas beigām.
Ar teritorijas plānojuma izstrādes dokumentiem var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Jelgavā, Pasta ielā 37, Jelgavas novada
pagastu pārvaldēs, pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv, sadaļā «Pašvaldība»/«Publiskie dokumenti»/«Jauna Jelgavas novada teritorijas
plānojuma izstrāde», un portālā «Ģeolatvija» https://www.geolatvija.lv.
Līdz ar pirmsskolas grupu skaita palielināšanos
Jelgavas novada Svētes pamatskola (reģ.Nr.40900006956)
no 2019. gada 1. augusta aicina darbā

pirmsskolas izglītības pedagogus(-ģes)
uz nenoteiktu laiku (2 štata vietas).

Alga par 1 likmi – no 710 EUR.
Darbavietas adrese – Vilces iela 6, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV-3008.
Prasības – izglītība un valsts valodas prasme atbilstoši spēkā esošajiem
LR normatīvajiem aktiem.
Tālrunis informācijai – 20274304.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa e-pastu inga.jansone@jelgavasnovads.lv.

Jelgavas novada pašvaldība
izsola nekustamo īpašumu
Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 16. jūlijā pulksten 9 Vilces
pagasta pārvaldē Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko
atkārtotu otro atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Ziedkalnes
iela 26 – 2 Ziedkalnē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5490
900 0018, kas sastāv no nedzīvojamām telpām 69,7 m² platībā un kopīpašuma 697/11495 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar
kadastra apzīmējumu 5490 001 0205 001 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5490 001 0205. Izsoles sākumcena – 1235 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 123,50
EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 15. jūlija pulksten 12. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26554434. Izsoles
noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
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Kaigu purvā vēlas
attīstīt vēja parku
Vizualizācija: SIA «Laflora»

FOTO: «Vējš ir viens no pozitīvākajiem enerģijas avotiem, un visā Eiropā tas ir viens no zaļās
enerģijas ieguves pamatveidiem. Savukārt Latvijā vēja enerģija vēl tiek ļoti maz izmantota.
Mūsu uzņēmumam ir iecere attīstīt vēja elektrostaciju parku Kaigu kūdras purva teritorijā,
kur kūdras ieguves process jau noslēdzies vai to plānots pabeigt tuvākajā laikā. Mūsuprāt,
tas būtu labs veids, kā efektīvi apsaimniekot izstrādāto Kaigu purvu. Vienlaikus arī teritorija
šādam mērķim ir piemērota, jo izstrādāto Kaigu purvu ieskauj meži,» skaidro SIA «Laflora»
valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks. Viņš gan piebilst, ka šobrīd process ir pašā attīstības
sākumstadijā – tikai tad, kad iecerei tiks dota zaļā gaisma, uzņēmums, piesaistot savas jomas
profesionāļus, vērtēs, kā labāk ideju realizēt.
Jau pagājušā gada rudenī konferencē «Purvu ilgtspēja. Cilvēks. Daba. Labklājība» uzņēmums
iepazīstināja ar veidiem, kā iespējams izmantot rekultivētās purva teritorijas, nodrošinot
cirkulārās ekonomikas principus un ilgtspējīgu purvu apsaimniekošanu, kā piemērus minot
meža un ogulāju stādīšanu purvos, vēja enerģijas potenciālu un biškopību. Vēja enerģijas
potenciālu uzņēmums saredz kā vienu no rekultivētās purva teritorijas attīstības veidiem.
Atbilstoši noteiktajai procedūrai šobrīd SIA «Laflora» iedzīvotājus aicina uz sākotnējo sabiedrisko apspriešanu par paredzētās darbības ietekmi uz vidi, lai iepazīstinātu sabiedrību ar
uzņēmuma vīziju par vēja elektrostaciju parka attīstību.

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes
uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
Paredzētās darbības nosaukums: vēja elektrostaciju
parka «Laflora» būvniecība.
Ierosinātājs: SIA «Laflora», reģ.Nr.40003258598, adrese: Kaigu kūdras purvs, Līvbērzes pagasts, Jelgavas
novads, LV-3003.
Paredzētās darbības norises vieta: izpētes teritorija
vēja elektrostaciju parka «Laflora» būvniecībai atrodas
Jelgavas novada Līvbērzes pagastā. Izpētes teritorijā ir
iekļautas zemes vienības (vai to daļas) ar kadastra apzīmējumiem 54620060273, 54620040049, 54620040048,
54620040047, 54620040053, 54620040029,
54620040021, 54620040005, 54620040001,
54620040027, 54620040025, 54620040026,
54620040016, 54620040028, 54620040020,
54620040024, 54620040031, 54620040059,
54620040058, 54620040023, 54620040052.
Pamatojums ietekmes uz vidi novērtējuma procesa
uzsākšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2019.
gada 4. jūnija lēmums Nr.5-02/8.
Paredzētās darbības apraksts: vēja elektrostaciju
parka izveide paredzēta Kaigu kūdras purva teritorijā,
kur ieguves process ir noslēdzies vai to ir plānots pabeigt tuvākajā laikā. Vēja elektrostaciju prognozētais
novietojums aptvertu gan derīgo izrakteņu ieguves
teritoriju, gan robežojošās meža zemes. Uzstādāmo
vēja elektrostaciju modelis un tehniskie raksturlielumi šobrīd vēl nav noteikti. Vienlaicīgi ar plānoto

vēja elektrostaciju uzstādīšanu ir paredzēts no jauna
izbūvēt vai vietām pilnveidot esošo vēja elektrostaciju
uzstādīšanai un ekspluatācijai nepieciešamo infrastruktūru – pievedceļus, laukumus, enerģijas pārvades
un telekomunikāciju līnijas. Izbūvētā elektropārvades
kabeļu līnija tiks pieslēgta pie Jelgavas pilsētā esošās
apakšstacijas Ganību ielā 86B. Izpētes teritorijas
ziemeļu daļa tieši robežojas ar Eiropas nozīmes īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju («Natura 2000») – dabas
liegumu «Kaigu purvs».
Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju
par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem
dokumentiem:
• Jelgavas novada pašvaldība (adrese: Pasta iela 37,
Jelgava, LV-3001) darba laikā;
• Jelgavas novada Līvbērzes pagasta pārvalde (adrese:
Jelgavas iela 9A, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads,
LV-3014) darba laikā;
• SIA «Laflora» tīmekļa vietnes www.laflora.lv sadaļa
«Jaunumi».
Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme
notiks 2019. gada 3. jūlijā Līvbērzes kultūras nama
zālē Jelgavas ielā 17, Līvbērzē, plkst.17.30.
Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību var
iesniegt līdz 2019. gada 10. jūlijam Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045,
tālrunis 67321173, fakss 67321049; www.vpvb.gov.lv.

Mežos – ugunsnedrošais periods
Valsts meža dienests noteicis meža ugunsnedrošo
laikposmu visā valsts teritorijā. Tas paredz, ka cilvēkiem, uzturoties mežā,
ir jāievēro pastiprinātas
ugunsdrošības prasības.
Uzturoties mežos un purvos, ir
aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus
priekšmetus; kurināt ugunskurus,
izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas
nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus
šīs vietas; atstāt ugunskurus bez
uzraudzības; dedzināt atkritumus;
braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus
ceļiem; veikt jebkuru citu darbību,
kas var izraisīt ugunsgrēku.
Papildus tam bez saskaņošanas ar
Valsts meža dienesta mežniecībām

mežos nedrīkst veikt jebkādu dedzināšanu, kas rada dūmus, jo dūmi
var maldināt uguns novērošanas
torņu dežurantus. Par aizliegumu
un ierobežojumu neievērošanu
vainīgajiem var piemērot administratīvo, civiltiesisko atbildību un arī
kriminālatbildību.
Pieredze rāda, ka ugunsnedrošo
periodu būtu ieteicams attiecināt ne
tikai uz mežu un purvu teritorijām,
bet arī uz pļavām un mazdārziņiem,
kur cilvēku neuzmanības vai pārgalvības dēļ nereti izceļas ugunsgrēks.
«Vēlos vērst novadnieku uzmanību
uz to, ka nopietnas problēmas var
rasties situācijās, kad cilvēki pavirši
izturas pret uguni ne tikai mežos un
purvos, bet arī pļavās, mazdārziņos
un piknika vietās. Nav noslēpums,
ka, sākoties gada siltajam laikam,
liela daļa atpūšas pie dabas, piemē-

ram, sakopjot savus mazdārziņus vai
piknikojot un kurinot ugunskuru.
Šādas it kā ikdienišķas darbības
bieži vien ir nelaimju cēlonis, jo cilvēki, uzturoties pazīstamā teritorijā,
pietiekami nenovērtē vēja ātrumu
un spēku, kas nelielu dzirksteli spēj
pārvērst lielā ugunsgrēkā. Jāsaprot,
ka, darbojoties ar uguni, ir jāno
drošina pastāvīga uzraudzība un
gatavība dzēst liesmas, ja sākotnēji
nelielais ugunskurs vēršas plašumā.
Ņemot vērā to, ka brīvdabas atpūtas sezona rit pilnā sparā, aicinu
iedzīvotājus atbildīgi izturēties pret
uguni, kā arī būt gataviem operatīvi
rīkoties nelaimes gadījumā, zvanot
pa tālruni 112,» uzsver Jelgavas
novada Pašvaldības policijas priekšniece Inese Tarvida.
JNZ
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Aktivitāšu centri veicina iedzīvotāju
līdzdalību, saliedētību un palīdz
attīstīt prasmes
Aktivitāšu centra «Zemgale»
(Upes iela 10) darba laiks

Jelgavas novadā ar mērķi nodrošināt ģimenēm atbalstu,
sekmēt nodarbinātību, rūpēties par sabiedrības veselību un
veicināt sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu integrāciju darbojas astoņi aktivitāšu centri. Ikdienā to uzdevumi
saistās ar dažāda veida aktivitāšu un pasākumu organizēšanu. «Jaunu zināšanu un prasmju sniegšana, kas ne vien
ļauj dzīvot pilnvērtīgāk, bet arī paver iespējas profesionālai
izaugsmei, iespējams, pat motivē mazās uzņēmējdarbības
uzsākšanai; savstarpējās komunikācijas veicināšana un
iedzīvotāju saliedēšana; saturīga brīvā laika pavadīšana,
tostarp ar mērķi stiprināt veselību un rosināt jaunu interešu veidošanos; praktiska palīdzība un atbalsts – tie ir
uzdevumi, ko ar dažādu katram pagastam specifisku un uz
iedzīvotāju interesēm balstītu instrumentu palīdzību nodrošina ikviens novada aktivitāšu centrs. Pamazām iedzīvotāji
aizvien vairāk novērtē to sniegtās iespējas, un apmeklētāju skaitam ir tendence palielināties. Vairāk kļūst arī to,
kuri centru apmeklē ne vien savā pagastā, bet dodas uz
lekcijām, semināriem vai nodarbībām kaimiņu pagastos.
Ir prieks, ka varam veicināt vietējo iedzīvotāju saliedētību
un piederības izjūtu novadam, taču visas iespējas noteikti vēl neesam izmantojuši un lielākai iedzīvotāju iesaistei
darāmā netrūkst. Turpinot iesākto, vēlamies aktivitāšu
centru nodarbībās iesaistīt arī tās mērķgrupas, kas šobrīd ir
pasīvas,» vērtējot Jelgavas novada aktivitāšu centru darbu,
attīstības virzienus un uzdevumus, atzīst Jelgavas novada
Labklājības pārvaldes vadītāja Liene Upeniece.
Lai gan aktivitāšu centru tiešā mērķ
grupa ir sociāli mazaizsargātie iedzīvotāji, to pakalpojumi ir pieejami
ikvienam. «Būtiski, ka tieši cilvēku
aktivitāte un iniciatīva bija viens no
svarīgākajiem faktoriem, kas pašvaldību stimulēja šā gada sākumā atvērt
jau astoto aktivitāšu centru novadā
– Vilces pagastā. Mums ir būtiski ikvienā stiprināt piederības un kopības
izjūtu, mazināt aizspriedumus, veidot
savstarpēju izpratni un veicināt saliedētību. Vēlamies, lai mazāk aizsargātās
iedzīvotāju grupas sabiedrībā justos
pilnvērtīgi un tajā iekļautos. Taču šāds
mērķis nav īstenojams, ja aktivitātēs neiesaistām arī to sabiedrības daļu, kurā
vēlamies, lai notiek integrācija. Tādēļ
priecājamies, ka centrus aizvien vairāk
apmeklē ne vien mūsu tiešās mērķgrupas pārstāvji, bet arī citi. Ir būtiski, lai,

nekoncentrējoties uz atšķirīgo, cilvēki
spētu saskatīt kopīgo, jo nereti šķietami
ļoti atšķirīgiem cilvēkiem pamata raizes
un intereses ir līdzīgas. Iespēja dalīties
un līdzdarboties ne vien pašam palīdz
rast kādu jaunu risinājumu vai saskatīt
iepriekš nepamanītu iespēju, bet arī
mazina atstumtības izjūtu,» skaidro
L.Upeniece.
Lielākais izaicinājums –
iekustināt mājās sēdētājus
Aizvien aktuāls ir jautājums par to,
kā ieinteresēt vismazāk aktīvos iedzīvotājus. «Reizēs, kad jūties emocionāli
vai fiziski slikti, kad ir finansiālas grūtības un sajūta, ka teju no visām pusēm
uzrodas aizvien jaunas problēmas un
sarežģījumi, nav vienkārši saņemties,
lai izietu no mājas. Aktivitāšu centru
būtiskākais uzdevums ir rast veidu, kā

katru no mājās sēdētājiem uzrunāt,
ieinteresēt un iesaistīt. Apgūtās kulinārijas vai šūšanas prasmes, atklātā
pērļošana vai sveču liešana, veselības
veicināšanas lekcijā uzzinātās pārsteidzošās lietas par to, cik patiesībā
vienkārši ir dzīvot veselīgāk, iepazītie
vingrinājumi vai saturīgās sarunās ar
citiem ciema iedzīvotājiem pavadītais
laiks lielākoties atstāj pozitīvas emocijas, ko ir vēlme uzturēt. Tā nemanot
aktivitāšu centru apmeklējumi var kļūt
par iknedēļas pasākumu, kas sagādā
prieku un sniedz ne mazums noderīgu
prasmju. Jo vairāk cilvēku mums izdosies ieinteresēt vienu reizi, jo lielāks būs
to skaits, kas kļūs par regulāriem centra
apmeklētājiem un apgūs prasmes, kā
sekmīgāk integrēties sabiedrībā un
uzlabot savas dzīves kvalitāti,» pārliecināta Labklājības pārvaldes vadītāja.

Glūdas pagasta aktivitāšu centra
pirmssākumi meklējami jau 2006.
gadā, kad vietējie iedzīvotāji savā forumā vienojās pašvaldībā vērsties ar
lūgumu atbalstīt saturīga brīvā laika
pavadīšanu. Lūgums guva atbalstu,
un 2007. gadā centrs sāka darbu, bet
laika gaitā, piesaistot arī finansējumu

no dažādiem ES fondiem, tas aizvien
pilnveidojies un paplašinājis savu
pakalpojumu klāstu. Šobrīd iedzīvotājiem pieejama savulaik iekārtotā
trenažieru zāle, datoru klase, īpaši
ierīkots stūrītis bērniem, kur mazie
var gūt pirmās socializēšanās un
komunikācijas iemaņas ar vienaudžiem, gan arī virtuve kulinārijas
prasmju pilnveidošanai un daudzas
citas aktivitātes.
Centrs lepojas, ka izdevies izbūvēt
uzbrauktuvi, kas aktivitāšu centra
pakalpojumus padara pieejamākus
cilvēkiem ratiņkrēslā. Tagad ērtāk
iekļūt centrā var arī jaunās māmiņas
ar bērnu ratiņiem, un tieši jaunās ģimenes ir viena no lielākajām Glūdas
pagasta aktivitāšu centra apmeklētāju grupām. «Spilgti redzam, kā līdz
ar valsts sociālpolitiskajām norisēm

Aktivitāšu centra «Dzirnieki»
(Ievu iela 12) darba laiks

• Pirmdienās – no pulksten 16 līdz 21
• Otrdienās – no pulksten 10 līdz 15
• Trešdienās – no pulksten 16 līdz 20
• Ceturtdienās – no pulksten 14 līdz 19
• Piektdienās – no pulksten 13 līdz 18

Aktivitāšu centra «Zaļenieki»
(Milleru iela 16/31) darba laiks
• Pirmdienās – no pulksten 13 līdz 18
• Trešdienās – no pulksten 9 līdz 18
• Piektdienās – no pulksten 8 līdz 20

Aktivitāšu centra «Kalnciems»
(Jelgavas iela 15) darba laiks

• Pirmdienās – no pulksten 9 līdz 17
• Otrdienās, ceturtdienās – no pulksten 9 līdz 18

• Otrdienās, ceturtdienās – no pulksten 9 līdz 18

Aktivitāšu centra «Tīreļi»
(Rīgas iela 20) darba laiks

• Trešdienās – no pulksten 9 līdz 18
• Ceturtdienās – no pulksten 13 līdz 17
• Piektdienās – no pulksten 9 līdz 17

Aktivitāšu centra «Līvbērze» darba laiks
Vārpas ciemā (Ceriņu iela 2)
• Katru darba dienu no pulksten 14 līdz 20

Aktivitāšu centra «Līvbērze» darba laiks
Līvbērzes ciemā (Jelgavas iela 19)
• Pirmdienās – no pulksten 10 līdz 18
• Otrdienās, trešdienās un ceturtdienās –
no pulksten 10 līdz 17
• Piektdienās – no pulksten 10 līdz 15

Aktivitāšu centra «Vilce»
(Skolas iela 8) darba laiks

• Otrdienās, piektdienās – no pulksten 9 līdz 16

un pilnveidoties. Katrs cilvēks, kurš

ieteikumiem viņi atklāj savas intereses.

L.Upeniece.

šamības gadījumā piesaistot arī kvalitatīvus speciālistus un citus resursus.
Tāpēc iedzīvotāji aicināti nākt klajā ar
iniciatīvu un veidot aktivitātes atbilstoši
savām vajadzībām.
«Īpašs gandarījums ir par tiem
novada iedzīvotājiem, kuri ne vien
ierosina kādu jaunu nodarbību, bet
arī piesakās to vadīt, daloties savās
prasmēs. Tā veidojas un uzlabojas sabiedrības savstarpējā mijiedarbība un
komunikācija, kas ir viens no aktivitāšu
centru pamata uzdevumiem. Strādājot
ciešā mijiedarbībā ar iedzīvotājiem,
ieklausoties viņu vēlmēs, mums izdodas mainīt cilvēku attieksmi, izdodas
stiprināt viņu ticību sev un, ja nepieciešams, palīdzēt arī praktiski. Tāpēc tos,
kuri līdz šim aktivitāšu centrā vēl nav
bijuši, aicinu vismaz reizi uz to aiziet.
Esmu pārliecināta, ka katrs atradīs
kaut ko, kas der tieši viņam, savukārt,
ja īstās aktivitātes piedāvājumā nav, to
ikviens aicināts ieteikt,» tā Labklājības
pārvaldes vadītāja.

Aktivitāšu centru pakalpojumi mūsu aktivitāšu centrā radis jaunu Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt
perspektīvu, ir veiksmes stāsts,» uzsver platformu to realizēšanai, nepieciepiemēroti ikvienam

L.Upeniece uzsver, ka aktivitāšu
centru pakalpojumi variē no sadzīviski praktiskiem līdz psiholoģiska un
emocionāla atbalsta sniegšanai. «Pie
praktiskās palīdzības pakalpojumiem
minams gan higiēnas centrs, gan arī
iespēja izmantot datorus ar interneta
pieslēgumu, kas nodrošina iespēju
ērti veikt komunālos maksājumus, kā
arī pieeju cita veida pakalpojumiem
un informācijai. Savukārt lekcijas un
praktiskas nodarbības, kas vērstas
uz veselības veicināšanu un jaunu
prasmju apgūšanu, sniedz emocionālu spēku un gandarījumu, jo katra
jauna prasme ceļ pašapziņu un paver
ceļu jaunām iespējām. Redzam, ka
profesionāli noderīgas ir piedāvātās
šūšanas nodarbības – iedzīvotāji ne
vien iemācās salabot savu apģērbu
vai uzšūt ko jaunu, bet arī gūst drosmi
apgūtās šūšanas iemaņas kā pakalpojumu piedāvāt citiem. Tas norāda,
ka aktivitāšu centrs cilvēkam devis
iespēju uzlabot savas dzīves kvalitāti

Aktivitāšu centrs «Zemgale» mainās
līdz ar iedzīvotāju vajadzībām
«Kopš idejas, ka pašvaldībai jāpalīdz nodrošināt
iedzīvotājiem saturīga brīvā laika pavadīšana, kas
radās pirms vairāk nekā
desmit gadiem, līdz pat šodienai, kad pēc iedzīvotāju
iniciatīvas esam iekārtojuši Labo lietu istabu, kur
jaunās māmiņas var mainīties ar mazuļu drēbītēm vai
mantām, un pakāpeniski
sākam apgūt aušanas amata prasmes, esam strādājuši ciešā mijiedarbībā ar
pagasta cilvēkiem. Izmaiņas
viņu vajadzībās un pieprasījumā būtiski transformējušas mūsu darbu, taču tieši
spēja reaģēt uz iedzīvotāju
pieprasījumu ir viens no
mūsu darbības pamata
principiem,» vērtējot Glūdas
pagasta aktivitāšu centra
«Zemgale» darbu, atzīst
centra vadītāja Herta Elza
Šalkovska.

• Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās –
no pulksten 11 līdz 18
• Trešdienās, piektdienās – no pulksten 11 līdz 20

Aktivitāšu centra «Birztaliņas»
(Birzes iela 4) darba laiks

mainās iedzīvotāju vajadzības un
pieprasījums. Bija
laiks, kad cilvēki
visvairāk meklēja
pašvaldības atbalstu, jauniešiem organizējot saturīga
brīvā laika pavadīšanu. Krīzes
gados saasinājās
nodarbinātības
un bezdarba
jautājums, kad
iedzīvotāji meklēja pārkvalificēšanās
iespējas. Tagad mūsu apmeklētāju
vidū atkal palielinās skolas vecuma
bērnu un jauniešu īpatsvars – viņi
aktivitāšu centrā izmanto piekļuvi
datoram, spēlē galda spēles vai īsteno
citas sev saistošas nodarbes. Aktīvi
pasākumus apmeklē un palīdz tos
organizēt seniori, taču vienlaikus
palielinājusies arī jauno ģimeņu
interese par mūsu centru. Jaunie
vecāki labprāt pilnveido prasmes dažādās radošajās darbnīcās, apmeklē
teorētiskās nodarbības par fizisko
un garīgo veselību, attiecībām un
citām tēmām. Mūsu uzdevums ir
laikus sajust sabiedrības aktualitātes,
izmaiņas pieprasījumā un atbilstoši
tām arī nodrošināt pakalpojumus,»
pārliecināta H.E.Šalkovska, kura
iedzīvotājus arī turpmāk aicina atklāt
savas intereses un vajadzības.

Sadarbībā ir spēks

Centri savā darbībā seko principam,
ka sadarbībā ir spēks. Aktivitātes nereti tiek īstenotas sadarbībā ar citām
novada pašvaldības struktūrvienībām,
piemēram, Vilcē centra apmeklētājiem
var tikt nodrošināta iespēja izmantot
Vilces pamatskolas aprīkoto mājturības kabinetu, lai apgūtu ikdienā
noderīgas ēst gatavošanas prasmes.
Tāpat centri aktīvi iesaistās pašvaldības
īstenoto projektu ieviešanā, kuru norisei finansējumu nodrošina ES fondi.
Viens no tādiem ir projekts «Slimību
profilakses un veselības veicināšanas
pasākumi Jelgavas novadā» (līguma
Nr.9.2.4.2/16/I/033), kura gaitā tiek
organizētas dažādas veselīgu dzīvesveidu veicinošas aktivitātes. Daudzas
radošās nodarbības piedāvā un vada
centru vadītājas, taču aktivitātes un
pieejamo nodarbību klāstu lielā mērā
ietekmē un veido paši iedzīvotāji – ar

Valgundes pagasta
aktivitāšu centrā «Tīreļi»
pieejams higiēnas centrs
«Aktivitāšu centrs Tīreļu ciemā uz personisko izaugsmi
un savstarpējo komunikāciju
vērstas nodarbības piedāvā
jau piekto gadu. Pateicoties
darbībai tā sauktajā «Ārsta
mājā», kur atrodas bibliotēka, ir pieejami datori ar
interneta pieslēgumu un
pakalpojumus nodrošina arī
sociālais darbinieks, ceļš uz
aktivitāšu centru daudziem ir
ierasts un pazīstams. Cilvēki
novērtē mūsu piedāvātās radošās nodarbības, taču īpaši
priecājos, ka apmeklētājiem
pamazām kļūst pieejams arī
higiēnas centrs,» stāsta aktivitāšu centra «Tīreļi» vadītāja
Gaļina Koroļova.
Organizējot ģimenes atbalsta, nodarbinātības veicināšanas, sabiedrības veselības
un integrācijas pasākumus sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju
grupām, tiek īstenotas
atšķirīgas aktivitātes
dažāda vecuma cilvēkiem. «Mūsu mērķis ir
sniegt jaunas zināšanas
un prasmes, palīdzēt ikdienas jautājumu risināšanā un dažādot cilvēku
ikdienu. Cilvēki labprāt
apmeklē mūsu radošās

darbnīcas, taču neslēpj, ka priecājas šurp
nākt arī reizēs, kad īsti negribas nedz
apgūt jaunas virtuves gudrības, nedz adīt
vai nodarboties ar citiem rokdarbiem.
Viņiem būtiska ir iespēja vienkārši satikties ar citiem ciema ļaudīm, aprunāties,
dalīties savās likstās, kopīgi spriest par
interesantiem ekskursiju plāniem, ko
ar pašvaldības atbalstu aktivitāšu centrs
mēdz organizēt. Tieši nepieciešamība
pēc savstarpējās komunikācijas ir tā, kas
daudzus ved uz aktivitāšu centru un palīdz
justies piederīgam kopējai sabiedrībai,»
spriež G.Koroļova.
Jaunums aktivitāšu centrā «Tīreļi» ir
iekārtotais higiēnas centrs, kur par nelielu
samaksu ikviens varēs nomazgāties dušā
un komfortablos apstākļos izmazgāt drēbes, – iegādātā veļas mašīna un veļas žāvētājs jau ir uzstādīts, un šo pakalpojumu
iedzīvotāji var izmantot, bet perspektīvā
vēl paredzēts pielāgot dušas telpu.

MA

2019. gada jūnijs

«Dzirniekos» aktīvi ir visu vecumu
un sabiedrības grupu cilvēki
«Ar gandarījumu varu
sacīt, ka iedzīvotāji prot
ne vien pieprasīt, bet arī
izmantot. Aktivitāšu centrs
«Dzirnieki» 2017. gada
septembrī darbu sāka,
atsaucoties iedzīvotāju
aicinājumam, ka kultūras,
atpūtas, interešu izglītības un kopā sanākšanas
iespējas nepieciešamas
ne vien pagasta centrā
Staļģenē, bet arī Dzirnieku ciemā. Tagad šie paši
iedzīvotāji ne vien labprāt
izmanto mūsu aktivitātes,
bet nodarbības ierosina
arī paši,» stāsta Jaunsvirlaukas pagasta aktivitāšu
centra «Dzirnieki» vadītāja Jeļena Ankudoviča.
Aktivitāšu centrs atrodas amatniecības centra «Līdumi» filiāles
«Jaunlīdumi» ēkā – līdzās bibliotēkai, ražošanas uzņēmumam «Pupuči» un pašdarbības kolektīviem.
Katrs kaimiņš ne vien palielina iedzīvotāju interesi nākt uz kādreizējo
Dzirnieku pamatskolas ēku, bet arī
paplašina aktivitāšu centra iespējas.
Līdztekus senioriem centra pakalpojumus aktīvi izmanto jau-

nās māmiņas,
salīdzinoši
daudz ir ģimeņu ar bērniem,
kā arī cilvēku
pirmspensijas
vecumā. Savukārt katrā skolas brīvlaikā būtiski palielinās
skolēnu skaits.
«Cilvēkus interesē iespēja apgūt ko jaunu, tādēļ atbilstoši katrai
vecuma grupai aizvien meklējam
piemērotākās aktivitātes. Jauniešus aizrauj galda spēles – esam pat
organizējuši galda spēļu turnīrus,
ģimenes cilvēkus, īpaši sievietes,
interesē psiholoģijas lekcijas, kas
palīdz izprast sevi, veidot pilnvērtīgas attiecības. Strādājošie pēc
darba pie mums brauc uz veselības
veicināšanas, īpaši vingrošanas,
nodarbībām, bet seniori nereti ir
priecīgi par iespēju vienkārši sanākt
kopā, un nav svarīgi, vai kopā sanākšanas brīdī rokās ir kāds adīklis vai
pavārgrāmata. Pieprasītas ir radošās darbnīcas, svētku un tradīciju
pasākumi, ēst gatavošanas un citas
praktiskās nodarbības, ko piedāvāju
arī sadarbībā ar pagasta kultūras

«Birztaliņas» iemantojušas arī kaimiņu
pagastu cilvēku interesi
«Aktivitāšu centrs «Birztaliņas» ir neliels un savus
pakalpojumus nodrošina
vien divas dienas nedēļā, tādēļ šķiet gandrīz
neticami, ka pie mums
nodarbības apmeklē ne
vien vietējie cilvēki, bet
arī iedzīvotāji no kaimiņu
pagastiem – Sesavas un
Elejas. Vienlaikus zinu, ka
ir lielplatonieki, kas rod
laiku nodarbības apmeklēt
arī citos pagastos. Tas mūs
mudina savā starpā ciešāk
sadarboties un apliecina,
ka cilvēki vēlas gūt jaunas
zināšanas un prasmes, ko
pārvērst par savu hobiju,»
atzīst Lielplatones pagasta
aktivitāšu centra «Birz
taliņas» vadītāja Everita
Džeriņa.
«Atrodamies ēkā, kur savulaik
darbojies arī bērnudārzs, tad – dienas centrs. Priecājamies redzēt, ka
iedzīvotāji, kas savulaik šeit nāca vēl

kā bērni,
nu turpina mūs
apmeklēt arī
pieaugušā vecumā. Lielplatone ir
mazākais
pagasts
novadā,
kurā oficiāli
dzīvo vien 800 cilvēku, bet šķiet, ka
realitātē iedzīvotāju ir vēl mazāk. Par
spīti tam, cilvēki ir aktīvi un labprāt
iesaistās jaunās nodarbēs. Varam vien
cerēt, ka ar laiku viņiem pievienosies
arī tie, kas pašreiz vēl aktivitāšu centra
sniegtās iespējas nav izmantojuši,»
teic centra vadītāja.
Īpašs prieks viņai ir par to, ka, kādam nodarbību ciklam noslēdzoties,
cilvēki savā starpā spēj saorganizēties,
lai konkrēto nodarbību turpinātu. Tā
notika ar vingrošanu, kas guva pārsteidzošu popularitāti.
E.Džeriņa akcentē, ka aktivitāšu

centrā apmeklētājus pieņem arī
Bāriņtiesas locekle Dace Saliņa un
sociālā darbiniece Gita Lemkina.
Pēc vajadzības ar klientiem strādā
psihologs un atkarību speciālists, tiek
nodrošinātas arī speciālas nodarbības
cilvēkiem ar invaliditāti. «Birztaliņās»
apmeklētājiem ir pieejama virtuve ar
inventāru, kā arī higiēnas centrs, kur
iespējams izmazgāt veļu un pašiem
nomazgāties dušā. Savukārt, ņemot
vērā Lielplatones pasta nodaļas
slēgšanu, kopš marta beigām katru
darbadienu no pulksten 8 līdz 9 centrā iedzīvotāji var saņemt arī pasta
pakalpojumus.

Līvbērzē apmeklētājus
uzņem divi aktivitāšu centri
Aktivitāšu centrs «Līvbērze» ir vienīgais novadā,
kas iedzīvotājiem piedāvā
nodarbības un pakalpojumus divās vietās – Vārpā,
Ceriņu ielā 2, un Līvbērzē,
Jelgavas ielā 4b. Abiem
centriem ir līdzīgs darba pamata uzstādījums:
nodrošināt pakalpojumus
sociālās atstumtības riska
grupas cilvēkiem. Tomēr
pamata auditorija viena
centra divos punktos ir
krasi atšķirīga – ja Vārpā
vairāk izdevies ieinteresēt
bērnus un jauniešus, tad
Līvbērzes centrā – seniorus.
Līvbērzes aktivitāšu centra vadītāja Smaida Vērza stāsta, ka, dažādojot nodarbību veidus un pakalpojumus, aizvien tiek meklēti risinājumi,

kā viena centra abu punktu pamata
auditoriju izlīdzināt, piesaistot
nodarbībām arī jaunās ģimenes un
vidējās paaudzes iedzīvotājus.
Tomēr līdzšinējie centieni nav
nesuši būtiskus rezultātus, tādēļ
katrs no centriem pamatā aizvien
strādā ar atšķirīgām iedzīvotāju
grupām, katrai nodrošinot tai interesējošas nodarbības. «Aizvien
meklējam veidus, kā piesaistīt arī
citas sociālās grupas un dažādu
paaudžu iedzīvotājus. Veidojot
pasākumus, kurus organizējam arī
atbilstoši sezonalitātes aktualitātēm un tradicionālajiem svētkiem,
redzam, ka ciešāk jāveido sadarbība
ar citām pagasta struktūrvienībām,
kas rīko dažādus kultūras, izklaides
un sporta notikumus. Dažkārt gadās,
ka idejiski līdzīgi, bet dažādu iestāžu organizēti pasākumi pārklājas.
Rezultātā katrs no pasākumiem
zaudē daļu apmeklētāju, iespējams,

Kalnciemā vēlas veicināt
starppaaudžu sadarbību

«Redzu, ka mums netrūkst
jauno vecāku, kas pastaigājas
ar bērnu ratiņiem, – speciāli
viņiem varam piedāvāt arī
vērtīgas aktivitātes, tomēr pagaidām līdz aktivitāšu centram
šo iedzīvotāju daļu ataicināt
izdodas vien retu reizi. Daudz
pastāvīgāki klienti ir seniori un
skolēni, kas pieprasa katrs savas nodarbības un aktivitātes.
Šo kraso paaudžu sadalījumu
vēlos mainīt,» atzīst aktivitāšu
un izglītības iestādēm. Taču īpaši centra «Kalnciems» vadītāja
priecājos par tiem apmeklētājiem, Jeļena Laputeva.
kas, sadzīvojot ar invaliditāti, nāk
uz visām nodarbībām, apgūst jaunas iemaņas. Daudziem no viņiem
ir liela interese arī par šūšanas
nodarbībām. Ir iedzīvotāji, kuri cer
apgūtās šuvēja iemaņas piedāvāt
kā pakalpojumu – šie cilvēki atzīst,
ka, savulaik sadūšojoties iziet no
mājas, viņi ir guvuši zināšanas, kas
paver gluži jaunas, iepriekš šķietami
gandrīz vai nereālas iespējas,» atklāj
J.Ankudoviča.
Viņa uzsver, ka uz nodarbībām,
pasākumiem un aktivitātēm ir aicināts ikviens. «Nav būtisks nedz
vecums, nedz dzimums, nedz tautība, reliģiskā piederība vai politiskā
pārliecība. Turklāt nodarbības ir bez
maksas,» akcentē J.Ankudoviča.
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Kalnciemā aktivitāšu centrs atrodas
kultūras nama telpās līdzās bibliotēkai.
Kaut arī pagastā ir salīdzinoši jauns
vidējais iedzīvotāju vecums, pagaidām
aktivitāšu centra nodarbības lielāko interesi raisījušas senioros un skolas vecuma
bērnos.
J.Laputeva neslēpj, ka meklē veidus,
kā vairāk iesaistīt arī vidējās paaudzes
cilvēkus, īpaši jaunos vecākus, kuriem
centrs var piedāvāt vērtīgas teorētiskās
un praktiskās nodarbības, tādēļ pie
jaunajiem vecākiem viņa vēršas ar aicinājumu nelaist garām aktivitāšu centra
sniegtās bezmaksas iespējas. Tomēr arī
faktā, ka šā brīža apmeklētāju lielāko

īpatsvaru veido seniori un bērni, viņa saskata iespējas. «Esmu pārliecināta, ka ir ne
mazums iemaņu un prasmju, ko bērni un
jaunieši varētu iemācīt senioriem. Tāpat ir
lieliskas prasmes un vērtības, ko bērniem
var iemācīt vecvecāki. Turklāt viens otram
viņi var būt interesanti, arī iesaistoties vienās un tajās pašās aktivitātēs, tikai katrs ar
savu redzējumu. Tādēļ, pilnveidojot centra
piedāvājumu, vēlos rast risinājumu, kā
abas atšķirīgās paaudzes saliedēt, tā stiprinot viņu komunikāciju arī ārpus centra.
Ticu, ka, izveidojot ciešāku sadarbību starp
vecvecākiem un mazbērniem, pakāpeniski
atvērtāka komunikācija veidotos arī ar
vidējās paaudzes cilvēkiem,» pārliecināta
J.Laputeva. Jau šobrīd viņa aicina vecmāmiņas, kuras labprāt nāk uz aktivitāšu
centru, līdzi ņemt arī mazbērnus – tas var
rezultēties ar aizraujošām un vērtīgām
kopīgām nodarbēm.

Uz Zaļenieku aktivitāšu centru
aicina līdzi ņemt arī kaimiņus
«Bija nepieciešams pusgads,
lai iedzīvotājos veidotu izpratni par to, kas ir aktivitāšu centrs, lai savas tiešās
mērķgrupas iedzīvotāju vidū
iemantotu uzticību, bet citos
– interesi. Tagad divos gados
ir izdevies izveidot ieinteresēto iedzīvotāju kodolu, kas
nāk, mācās un ir atsaucīgi
ierosinājumiem. Tomēr aizvien pagastā netrūkst cilvēku,
kuriem mūsu aktivitātes būtu
noderīgas un vērtīgas dzīves
kvalitātes celšanai, bet kuri tās
nav izmantojuši. Viņu iesaiste
ir viens no mūsu darba galvenajiem virzieniem,» stāsta
aktivitāšu centra «Zaļenieki»
vadītāja Rasma Kutkovska.

Lai iedzīvotājiem sniegtu jaunas iespējas pilnveidot savas zināšanas, līdz šim
Zaļenieku aktivitāšu centrā organizētas
neskaitāmas dažāda veida nodarbības. «Ir
bijusi gleznošana, keramika, rokdarbi, virtuves gudrības, ziepju gatavošana,
vingrošana, nūjošana, aizraujošas
naksnīgas pastaigas ap Zaļo muižu
un daudzas citas, tostarp iedzīvotājiem esam snieguši arī dažādas
konsultācijas par viņiem aktuāliem
jautājumiem. Dažas no mūsu piedāvātajām aktivitātēm cilvēkus pat
rosina sākt mazo uzņēmējdarbī-

bu kā mājražotājam vai pakalpojumu
sniedzējam. Redzam, ka ar dažādību
centrs īsteno vienu no saviem pamata
uzdevumiem: veicināt nodarbinātību un
dažādu sabiedrības grupu lielāku sociālo
integrāciju. Taču apzināmies, ka līdz visu
mērķgrupu cilvēku iesaistei aktivitātēs
mums vēl krietns ceļš ejams, tādēļ aicinām
iedzīvotājus ne vien pašiem sekot līdzi
informācijai par aktuālajiem notikumiem
centrā un tos apmeklēt, bet līdzi vest arī
radus, draugus, paziņas un kaimiņus –
ikvienu, kuram mūsu nodarbības būtu
vērtīgas, bet kas paši vēl nav sadūšojušies
uz tām atnākt,» aicina R.Kutkovska.
Kā vienu no šā brīža jaunumiem viņa
min šūšanas nodarbības, kas sākušās
maijā. «Šujam vienkāršus izstrādājumus,
tāpēc droši var iesaistīties ikviens, jo
priekšzināšanas nav nepieciešamas. Jau
iemēģinājām roku lina un kokvilnas somu
šūšanā, bet jūlijā turpināsim un šūsim tunikas vai topus, pašas batikojot audumu.
Tāpēc aicinu ikvienu, kuru šāda doma
aizrauj, droši nākt un iesaistīties,» uzsver
centra vadītāja.

Sarosieties, Vilces jaunās māmiņas!

pasākumi neizdodas arī tik vērienīgi,
kā varētu būt, ja dažādas pašvaldības
iestādes strādātu ciešākā savstarpējā
mijiedarbībā. Ciešāka komunikācija
ar dažādām iestādēm šobrīd ir arī
viens no mūsu darbības virzieniem,
kam vajadzētu rezultēties ar vēl
kvalitatīvākiem un pilnvērtīgākiem
pasākumiem. Vēlos iedzīvotājiem
atgādināt, ka visas mūsu aktivitātes
ir bez maksas un pieejamas ikvienam. Ar nelielu samaksu jārēķinās,
vien izmantojot veļas mazgātavas un
sabiedriskās pirts pakalpojumus,»
atgādina S.Vērza.

Ar šo gadu Vilces muižas kalpu
mājā Skolas ielā 8 apmeklētājus gaida jaunākais Jelgavas
novada aktivitāšu centrs. Atsaucoties iedzīvotāju aicinājumam, tas dibināts ar mērķi ne
vien nodrošināt pakalpojumus
sociāli mazaizsargātajām
iedzīvotāju grupām, bet arī
veidot Māmiņu klubu, kurā
jaunās māmiņas varēs apgūt
vērtīgas prasmes, uzklausīt
speciālistu ieteikumus teorētiskās nodarbībās, kā arī dalīties
pieredzē.
Jaunais aktivitāšu centrs pakāpeniski
uzņem apgriezienus, piedā-

vājot dažādas radošās un izglītojošās nodarbības. Centra vadītāja Jana Valdmane
gan atzīst, ka šobrīd par nodarbībām
lielāko aktivitāti izrāda seniori un cilvēki
pirmspensijas vecumā, savukārt jaunās
māmiņas, kuru pagastā ir salīdzinoši
daudz, pagaidām vēl ir piesardzīgas un
uz aktivitāšu centru nāk pa retai.
«Zinu gan, ka mēs esam tikai pašā
darba ceļa sākumā un vēl daudz jāpagūst,
lai cilvēkos nostiprinātos izpratne par
iespējām un piedāvājumu. To izstrādājot,
ņemu vērā kolēģu pieredzi citos pagastos,
ieklausos iedzīvotājos, kā arī izmantoju
Vilcē jau iepriekš sarūpēto inventāru
dažādu prasmju apgūšanai – viena no
tādām ir arī šūšana. Kaut gan pašreiz Vilcē
interesi par jauno centru izrāda vidējās un
vecākās paaudzes cilvēki, prognozēju, ka
vasarā lielāko aktivitāšu centra auditoriju
veidos skolēni. Taču vienlaikus aicinu sarosīties arī jaunās māmiņas, kuru klubiņam
mums jau ir padomā virkne interesantu
un vērtīgu aktivitāšu,» aicina J.Valdmane.
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Aicina
pieteikties
Mazo dāmu
skolai

PAGASTU ZIŅAS

Starp «Zemgales laiks
Ziedonim» nominantiem –
arī divi mūsu cilvēki

Lielplatones muižā sāks
darboties Mazo dāmu
skola, kurā aicinātas pieteikties meitenes no piecu
gadu vecuma un viņu
vecāki.
Kā informē Jelgavas novada Lielplatones muižas Tūrisma informācijas punkta vadītāja Ingūna Pranka,
skolā meitenēm būs iespēja apgūt
etiķeti, dažādus rokdarbus, deju un
daudzas citas noderīgas prasmes un
iemaņas. Skolas atvēršana un pirmā
nodarbība būs 29. jūnijā pulksten 15
Lielplatones muižā. Savukārt jauno
dāmu pirmais izlaidums notiks jau
10. augustā Lielplatones muižas
svētku laikā.
«Ideja par Mazo dāmu skolu radās
jau pirms kāda laika, iedvesmojoties
no mūsu pašu seno deju kolektīva
«Senvedere», kā arī greznajām
dāmu lietām un mantām, kas atrodas
Lielplatones muižā. Tieši tāpēc vēlamies iepazīstināt arī mazās dāmas
ar baroka laika krāšņajiem tērpiem,
senlaicīgajām lietām un grezno dzīvesveidu,» stāsta I.Pranka.
Paredzēts, ka Mazo dāmu skolā
nodarbības notiks sešas sestdienas
– aptuvenais laiks ir no pulksten 10
līdz 12. Dalībai Mazo dāmu skolā
iepriekš var pieteikties, zvanot
pa tālruni 26611468 (Ingūna) vai
24975597 (Iveta). Taču, kā uzsver
I.Pranka, iepriekšēja pieteikšanās
nav obligāta – ikviena mazā dāma
un viņas vecāki, kuriem ir interese,
gaidīti uz pirmo nodarbību muižā
29. jūnijā.

Vēsturisko
dārzu dienās –
dažādas
aktivitātes
Lielplatones muiža iesaistījusies Latvijas Piļu un muižu
asociācijas rīkotajās Vēsturisko dārzu dienās, kas
notiks 6. un 7. jūlijā. To laikā
Lielplatones muiža aicina
ciemos, lai parkā piedāvātu
izbaudīt dažādas aktivitātes, doties ekskursijā gida
pavadībā, kā arī lekcijā
vairāk uzzināt par Baha ziediem, bet vešūzī vērotu seno
veļas mazgāšanu.
Kā stāsta Lielplatones pagasta Tūrisma informācijas centra vadītāja Ingūna
Pranka, muiža apmeklētājus gaida divas
dienas – 6. un 7. jūlijā no pulksten 12 līdz
18. «Esam sagatavojuši daudzveidīgu
programmu, kurā gan liels, gan mazs
varēs atrast aktivitātes sev – tādas būs
gan muižā, gan parkā, gan vešūzī, gan
dārznieka namiņā, kur visus gaidīs
dārznieka dēls Ansis.»
Paralēli tam abas dienas pulksten
15 paredzēta ekskursija gida pavadībā
pa muižas parku, lai izzinātu parka
un tā apstādījumu vēsturi, bet 7. jūlijā pulksten 13 muižas parkā notiks
lekcija, kurā vairāk varēs uzzināt par
Baha ziediem – terapiju, kurā izmanto
38 ziedu esenci, kas tiek pagatavota
ar specifiskām ārsta Edvarda Baha
atklātām metodēm. Pamatā esenci
gatavo no savvaļas augu ziediem, un tās
galvenā būtība ir veicināt spēju pārvarēt
negatīvas emocijas. Katrs no 38 Baha
ziediem palīdz transformēt negatīvas
emocijas pozitīvās, piemēram, nedrošību drosmē, iekšēju paniku līdzsvarā,
šaubas noteiktībā.
Tāpat dārzu dienās muižas parkā
darbosies mājražotāju tirdziņš.

31. maijā Līvbērzes kultūras namā norisinājās
konkursa «Zemgales laiks
Ziedonim» apbalvošanas
ceremonija. Nominantu
vidū bija arī divi Jelgavas
novada cilvēki – vēsturnieks un pētnieks Dāvis Beitlers un Jelgavas
novada Ūziņu bibliotēkas
vadītāja Gunita Kulmane.
Konkursu rīko biedrība «Zemgales laiks Ziedonim» sadarbībā ar
fondu «Viegli» un Jelgavas novada
pašvaldību ar mērķi apzināt un
godināt personības no Zemgales
novada, kas dzīvo ar mīlestību pret
savu zemi, darbu un cilvēkiem, atbilst konkursa vērtībām – izcilībai,
degsmei, sūtībai, stājai, veiksmei
un savpatnībai –, kā arī iedvesmo

citus, mudinot līdzdarboties, sekot
viņu idejām. Apbalvojums tika pasniegts piecās nominācijās: zinātnē,
novadpētniecībā, tautsaimniecībā,
bērniem un jauniešiem, par dzīvi
mākslā.
Pirms laureātu cildināšanas ceremonijas kopā ar Jelgavas novada
Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāju Rutu Medni un fonda «Viegli»
padomes priekšsēdētāju Žaneti
Grendi tika godināti visi apbalvojuma pretendenti. Viņu vidū bija
vēsturnieks un pētnieks D.Beitlers un Ūziņu bibliotēkas vadītāja
G.Kulmane.
G.Kulmane kļuva par konkursa
laureāti, saņemot apbalvojumu
nominācijā «Zemgales kedas», – apbalvojums pasniegts par aizrautīgu
un radošu darbu lokālu teritoriju
un to kultūras tradīciju izpētē un

attīstībā, tādējādi veicinot latviskumu. Ūziņu bibliotēkas vadītājas
Gunitas aizraušanās, pat dzīvesveids
ir novadpētniecība. Neskaitāmas
stundas pavadītas, Latvijas Valsts
arhīvā pētot, lasot dokumentus
par Ūziņu dzimtām, vietām un
notikumiem, atklājot arvien jaunus
pavedienus laikmeta pārrautajos
cilvēku un dzimtu likteņos. Šis darbs
nepaliek nepamanīts, un pamazām
uz Ūziņiem sāk doties ļaudis, kuru
vecāki un vecvecāki ir dzīvojuši Ūziņos vai kā citādi bijuši saistīti ar šo
pusi. Ūziņu pievilcība lielā mērā ir
Gunitas prāta un rokām radīta. Lai
arī Ūziņos pašlaik ir palikusi tikai
bibliotēka, Gunita to padarījusi par
Ūziņu sirdi. Pati Gunita saka: «Jā,
novadpētniecība ir viss mans laiks,
un savus mazos Ūziņus mīlu no
visas sirds!»

Vācijas–Latvijas Uzņēmējdarbības
balvu nominācijā «Gada
eksportētājs» saņem «Laflora»
Vienu no prestižākajiem
apbalvojumiem Latvijas
ekonomikā – Vācijas–Latvijas Uzņēmējdarbības
balvu nominācijā «Gada
eksportētājs» – maijā
saņēma Jelgavas novada
kūdras pārstrādes uzņēmums «Laflora».
Uz Vācijas–Latvijas Uzņēmējdarbības balvu, ko organizē Vācijas–Baltijas Tirdzniecības kamera,
varēja pretendēt uzņēmumi, kas
izveidojuši inovatīvu produktu ar
potenciālu mainīt savu industriju
un kuriem ir saikne ar Vāciju. Pēc
rūpīgas atlases, izvērtējot atbilstību
vairākiem kritērijiem, starptautiska
žūrija izvēlējās piecus finālistus.
Uzvarētāja noteikšanā tika ņemts
vērā gan balsojums internetā, gan
žūrijas balsojums, gan apbalvošanas
ceremonijas viesu balsojums. Finālistiem bija iespēja sevi prezentēt
Vācijas–Latvijas Uzņēmējdarbības
balvas pasniegšanas ceremonijā
Dizaina fabrikā.
Pēc prezentācijām žūrija un ceremonijas viesi izvēlējās savu favorītu,
un visvairāk punktu ieguva uzņēmums «Mobilly TX», kurš ieguva arī
iespēju piedalīties Vācijas lielākajā
«Fintech» kongresā «FinForward
2019», kas 7. novembrī notiks Hamburgā. Šajā kongresā uzņēmumam
būs iespēja prezentēt savus produktus Vācijas investoriem.

Foto: no Vācijas–Baltijas
Tirdzniecības kameras arhīva

«Mēs kā uzņēmēju organizācija
vēlamies veidot tiltu starp «Fintech» uzņēmumiem, jaunajām un
inovatīvajām tehnoloģijām, kas
attīstās Baltijā, un Vāciju. No šādas
sadarbības ieguvēji būs visi. Latvijā
un Baltijā ir daudzas jaudīgas idejas
un uzņēmumi, kuriem ir potenciāls
iekarot Eiropu un pasauli. Mēs, Vācijas–Baltijas Tirdzniecības kamera,
vēlamies būt partneri šajā procesā,»
sacīja tās izpilddirektors Florians
Šrēders.
Vācijas–Baltijas Tirdzniecības
kameras Uzņēmējdarbības balva ik
gadu tiek piešķirta novatoriskiem
uzņēmumiem Baltijas valstīs. Tiek
apbalvoti vietējie uzņēmumi, kas ir
izrādījuši īpašu iniciatīvu inovatīvu
produktu attīstības un/vai eksporta

jomā un kuriem ir saikne ar Vāciju.
Šā gada Vācijas–Latvijas Uzņēmējdarbības balvas patrons bija Vācijas
vēstnieks Latvijā Rolfs Šute.
Šogad konkursā Vācijas–Baltijas
Tirdzniecības kamera izveidoja arī
jaunu balvu – «Gada eksportētājs»,
ko saņēma mūsu uzņēmums «Laflora». Uzvarētājs tika izraudzīts,
izvērtējot ražošanas uzņēmumus,
kuru kopējais apgrozījums ir vairāk
nekā 1 miljons eiro, pamatojoties
uz to eksporta relatīvo pieaugumu
uz Vāciju no 2017. līdz 2018. gadam.
«Laflora» sniegums spēja pārliecināt, tādējādi uzņēmums saņēma
balvu nominācijā «Gada eksportētājs» – vācu tautas rotājumu riekstkodi, kas simbolizē uzņēmuma spēju
pārkost cieto Vācijas tirgu.

Artis Čakšs
pārsniedz
70 metrus
Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā, aizvadīta
olimpiskā čempiona Jāņa
Lūša kausa izcīņa šķēpmešanā, kas šogad notika
jau 25. reizi. Visaugstākais panākums no Jelgavas novada sportistiem
šajās sacensībās bija
mūsu šķēpmetējam Artim
Čakšam – viņš izcīnīja 1.
vietu U-18 grupā, pirmo
reizi šķēpu raidot pāri
70 metru robežai. Viņa
rezultāts – 71,27 metri.
J.Lūša kausa izcīņā Jelgavas
novadu pārstāvēja seši treneres
Edītes Čakšas audzēkņi U-12 un
U-14 grupā, no kuriem augstāko –
5. – vietu izcīnīja Enija Beķere U-14
grupā, Imanta Roziņa audzēknes
Elva Vestarta un Annika Upīte,
kuras šogad debitēja J.Lūša kausa
U-18 grupā, un Elva izcīnīja 4., bet
Annika – 5. vietu. Savukārt U-18
grupā jauniešu konkurencē startēja
Jelgavas novada sportists A.Čakšs,
kurš šobrīd mācās Murjāņu Sporta
ģimnāzijā.
Artis olimpiskā čempiona J.Lūša
kausa izcīņā ieguva 1. vietu. Viņš
izdarīja sešus metienus, pēdējā
pirmo reizi savā šķēpmetēja karjerā
pārsniedzot 70 metru atzīmi, – Artis
šķēpu raidīja 71,27 metrus tālu.
Sportists vērtē, ka ieguldījis daudz
darba, lai sagatavotos šai sezonai,
un tas pamazām nes rezultātu.
«Tiesa, cerēju aizmest vēl mazliet
tālāk, taču laikapstākļi nebija īpaši
labvēlīgi. Lai gan saka, ka vējš šķēpmetējiem palīdz, šoreiz tas bija par
stipru un traucēja, tāpat sacensību
dienā bija auksts – tikai nedaudz
vairāk par desmit grādiem. Taču
esmu priecīgs par medaļu un to, ka
man izdevās tikt pāri 70 metriem,»
atzīst Artis.
Jāpiebilst, ka Arta brālis Gatis
Čakšs, kurš sacenšas elites konkurencē, šoreiz J.Lūša kausā nepiedalījās. Taču abi brāļi nedēļu vēlāk
startēja sacensībās «Ventspils šķēpi
2019», un Artis U-18 grupā izcīnīja
1. vietu ar rezultātu 70,47 metri, bet
Gatis elites grupā – 2. vietu ar rezultātu 80,07 metri. Jāpiebilst, ka līdz ar
rezultātu Ventspilī Artis ir izpildījis
normatīvu, lai kvalificētos dalībai
Eiropas Jaunatnes olimpiskajā festivālā Baku, Azerbaidžānā. «Šobrīd
konkrēts dalībnieku saraksts vēl nav
paziņots, vien zinām, ka no Latvijas
uz Baku varēs braukt deviņi vieglatlēti. Tīri teorētiski man ir liela iespēja tikt,» saka Artis, norādot, ka jūlijā
viņš startēs arī Latvijas Jaunatnes
olimpiādē, kas šogad notiks Jelgavā.
Jāpiebilst, ka A.Upīte «Ventspils
šķēpos» izcīnīja 3. vietu U-18 grupā.
Treneris I.Roziņš vērtē, ka tas ir labs
panākums.

Foto: athletics.lv/
Juris Bērziņš-Soms
FOTO: Jelgavas novada šķēpmetējs Artis Čakšs olimpiskā
čempiona Jāņa Lūša kausa
izcīņā pirmo reizi raidīja šķēpu tālāk par 70 metriem, ar
rezultātu 71,27 metri uzvarot
U-18 grupā.

PAGASTU ZIŅAS

Cilvēkus ar īpašām vajadzībām
aicina apgūt praktiskas iemaņas
Joprojām pastāv stereotipi
un aizspriedumi par cilvēku ar īpašām vajadzībām
iekļaušanos gan sabiedrībā, gan darba tirgū.
Darba tirgū šādi cilvēki
ir nenovērtēts potenciāls
un viņi bieži saskaras ar
sabiedrībā valdošajiem
priekšstatiem. Nenoliedzami, ka arī cilvēki ar īpašām
vajadzībām spēj mācīties,
spēj pielāgoties izmaiņām
un, pats galvenais, vēlas
strādāt.

nodarbinātības aktivitātes darbnīcā,
tiek meklēti dažādi pasūtījumi.
Aicināti atsaukties cilvēki ar dažāda
veida kustību, garīga vai intelektuāla
rakstura traucējumiem, kuriem ir vēlme apgūt jaunas prasmes un iemaņas.
Pieteikties nodarbībām var pie
pašvaldības Labklājības pārvaldes
nodarbinātības un sociālās uzņēmējdarbības veicināšanas organizētājas Anitas Kaulēnas pa tālruni
28336595 vai e-pastu anita.kaulena@
jelgavasnovads.lv.

Turpinot aktivitātes «Interreg V-A»
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam
projektā «Personu ar invaliditāti iekļaušana darba tirgū» (LLI-404, «New
skills»), Jelgavas novada aktivitāšu
centros tiek organizētas radošās darbnīcas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
(personām ar fiziskām, kognitīvām,
sensoriskām vai emocionālām problēmām, sākot no 16 gadu vecuma), aicinot apgūt amatu prasmes. Darbnīcu
aktivitātes ir vērstas uz dažādu radošo
darbu izstrādi, apgūstot šūšanu, izšūšanu, adīšanu, ādas apstrādi, ēdienu
gatavošanu un citas. Lai nodrošinātu

• Adīšanas un šūšanas darbnīca invalīdu atbalsta centrā «Saules stars»»
• Šūšanas darbnīca aktivitāšu centrā
«Līvbērze» Līvbērzes pagastā, «Zaļenieki» Zaļenieku pagastā, «Vilce» Vilces
pagastā, «Dzirnieki» Jaunsvirlaukas
pagastā, «Kalnciems» Kalnciema
pagastā.
• Konditorejas izstrādājumu gatavošanas darbnīca aktivitāšu centrā «Vārpa»
Līvbērzes pagastā
• Veļas mazgāšanas un gludināšanas
darbnīca aktivitāšu centrā «Tīreļi» Valgundes pagastā
• Ādas apstrādes darbnīca aktivitāšu
centrā «Dzirnieki» Jaunsvirlaukas
pagastā

Pagasts
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Vilcē atklāj Lietišķās mākslas
studiju un Jauniešu centru

Kur un kādas aktivitātes
projekta gaitā paredzētas?

Kapusvētki Jelgavas novada kapsētās
Kapsēta
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Datums

Laiks

Vilciņu kapi

Elejas pagasts

28.07.2019

12.00

Parka kapi

Elejas pagasts

28.07.2019

13.00

Mūrnieku kapi

Elejas pagasts

28.07.2019

14.00

Sproģu kapi

Elejas pagasts

28.07.2019

15.00

Skroderu kapi

Elejas pagasts

28.07.2019

16.00

Loņu kapi

Glūdas pagasts

07.07.2019

12.00

Kažmeru kapi

Glūdas pagasts

07.07.2019

13.00

Spāru kapi

Glūdas pagasts

07.07.2019

14.00

Rozīšu kapi

Glūdas pagasts

07.07.2019

15.00

Ciemaldu kapi

Jaunsvirlaukas pagasts

07.07.2019

11.00

Āpšūtu kapi

Jaunsvirlaukas pagasts

07.07.2019

12.00

Vanču kapi

Jaunsvirlaukas pagasts

07.07.2019

13.00

Slimpju kapi

Jaunsvirlaukas pagasts

07.07.2019

14.00

Vimbu kapi

Jaunsvirlaukas pagasts

07.07.2019

15.00

Bērzkroga kapi

Jaunsvirlaukas pagasts

07.07.2019.

16.00

Lielplatones kapi

Lielplatones pagasts

20.07.2019.

13.00

Sniķeru kapi

Lielplatones pagasts

20.07.2019.

14.00

Līvbērzes kapi

Līvbērzes pagasts

03.08.2019.

14.00

Jaunciema kapi

Līvbērzes pagasts

03.08.2019.

16.00

Pauču kapi

Platones pagasts

21.07.2019.

12.00

Lielvircavas kapi

Platones pagasts

11.08.2019.

14.00

Strupdeguņu kapi

Platones pagasts

25.08.2019.

12.00

Brakšķu kapi

Sesavas pagasts

24.08.2019.

12.00

Ežu kapi

Sesavas pagasts

24.08.2019.

13.00

Lielsesavas kapi

Sesavas pagasts

24.08.2019.

14.00

Ābeļu kapi

Sesavas pagasts

24.08.2019.

15.00

Svētes kapi

Svētes pagasts

27.07.2019.

12.00

Peitiņu kapi

Valgundes pagasts

27.07.2019.

12.00

Kalnciema kapi

Valgundes pagasts

27.07.2019.

13.00

Braslas kapi

Valgundes pagasts

27.07.2019.

14.00

Puču kapi

Valgundes pagasts

27.07.2019.

15.00

Jaunie kapi

Valgundes pagasts

27.07.2019.

16.00

Hercogu kapi

Valgundes pagasts

27.07.2019.

17.00

Sila kapi

Vilces pagasts

10.08.2019.

12.00

Skambiņu kapi

Vilces pagasts

10.08.2019.

13.00

Vaiteņu kapi

Vilces pagasts

10.08.2019.

14.00

Vilces kapi

Vilces pagasts

10.08.2019.

15.00

Poķu kapi

Vircavas pagasts

21.07.2019.

13.00

Migaļas kapi

Vircavas pagasts

21.07.2019.

14.00

Jačūnas kapi

Vircavas pagasts

21.07.2019.

15.00

30. maijā svinīgā pasākumā atklāta Vilces Amatu
māja, kas gada pirmajā
pusē piedzīvojusi pārvērtības, kļūstot gaišāka un
apmeklētājiem tīkamāka.
Turpmāk labiekārtotajās
telpās darbosies Jauniešu centrs un Lietišķās
mākslas studija, un tur
Vilces pagasta iedzīvotāji
varēs kvalitatīvi pavadīt
brīvo laiku, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas.
Amatu mājai atvēlētajās telpās
kopš 2002. gada darbojās Vilces
pagasta pārvalde, kas 2018. gada
decembrī pārvietota uz Vilces muižu
Skolas ielā 6. Ņemot vērā, ka telpu
funkcionalitāte un vizuālais noformējums gadu gaitā bija nolietojies,
vajadzēja pieņemt lēmumu par ēkas
tālāko izmantošanu un iespējamo

attīstību. Sadarbībā ar vietējiem
iedzīvotājiem tika nolemts telpās
izveidot Lietišķās mākslas studiju
un Jauniešu centru.
«Jāsaprot, ka jebkuras ēkas uzturēšana prasa noteiktus finanšu
līdzekļus, tāpēc pagasta pārvalde
ir ieinteresēta apsaimniekot tikai
tās ēkas, kas patiesi nepieciešamas
novadniekiem. Izvērtējot tehnisko
stāvokli un iespējamo pielietojumu, tika pieņemts lēmums šo ēku
saglabāt un pielāgot Amatu mājas
vajadzībām. Pateicoties veiksmīgai
plānošanai, tajā izdevies ierīkot
jauniešu istabu, nedaudz pārveidot
un atsvaidzināt ēkas pirmā stāva vestibilu, ierīkojot sen gaidīto izstāžu
foajē, kā arī labiekārtot pagrabstāvu, izveidojot Vilces pagasta amatierteātra tērpu noliktavu. Īpaša pievienotā vērtība Vilces Amatu mājai
ir sešas stelles, kas sniegs iespēju
novadniekiem pārvērst savu radošo

enerģiju skaistos audeklos un lakatos. Taču, lai Amatu māja pilnvērtīgi
attaisnotu tai piešķirto nosaukumu,
nepieciešama novadnieku aktīva
līdzdalība un iesaistīšanās,» uzsver
Vilces pagasta pārvaldes vadītāja
Anda Duge.
Ar minimāliem resursiem un Vilces pagasta darbinieku ieguldījumu
ēkā ir noslīpēta un nolakota parketa
grīda, pirmajā stāvā demontēta
siena, paplašinot telpu izstāžu foajē
vajadzībām, kā arī nokrāsotas sienas
un ieklāts jauns linolejs.
Vilces Amatu māja apmeklētājiem šobrīd piedāvā apskatīt vietējo
rokdarbnieču darināto darbu izstādi, bet jaunieši aicināti izmantot
Jauniešu centra sniegtās iespējas
un brīvā laika aktivitātes. Jāpiebilst,
ka Lietišķās mākslas studijas darbu
Amatu mājā koordinē Sarmīte
Vīpule, bet jauniešu aktivitātes organizē Dina Rusteiko.

Jaunieši līdzdarbojoties vairo izpratni
par karjeras veidošanu
Biedrība «Iepazīsim sevi»
kopā ar sadarbības partneriem – Staļģenes mazpulku
un Staļģenes vidusskolu – no
1. februāra līdz 30. maijam
īstenoja jauniešu iniciatīvu projektu «Saimniekojam
savā zemē». Projektā piedalījās 12 Staļģenes mazpulcēni, profesionālo izglītības
iestāžu 1.–3. kursa izglītojamie, kā arī 12 Staļģenes
vidusskolas skolēni.
«Cilvēka dzīves kvalitāti būtiski ietekmē viņa spēja un prasme līdzdarboties
apkārt notiekošajos procesos, pārliecinošs savu individuālo resursu un zināšanu pielietojums, kā arī vēlme pastāvīgi
attīstīt dzīves gaitā iegūtās prasmes un
iemaņas. Lai veicinātu skolas vecuma
bērnu pārliecību par savām spējām un
savu personisko ieguldījumu nākotnes
veidošanā, ir nepieciešama profesionāla un patiesi ieinteresēta pieaugušo
līdzdalība, caur savu piemēru un pieredzes stāstiem atklājot karjeras izvēles
daudzveidību un praktisko iemaņu
pilnveidošanas metodiku. Šādu sadarbības formu, piedāvājot iespēju apgūt
teorētiskās zināšanas un praktiskās
iemaņas, Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes vidusskolas skolēniem nodrošināja pilnībā finansētais Eiropas Sociālā

fonda projekts
«PuMPuRS»,»
stāsta Jelgavas
novada sociālo,
jaunatnes un
nodarbinātības
lietu projektu
vadītāja Inese
Skromane.
Projekta gaitā organizēti
divi radošie semināri – «Motivācija un sociālo prasmju
pilnveide» un «Līderisma prasmju veidošana». Tāpat Lieldienu pavasara brīvlaikā – 19. un 20. aprīlī – tika organizētas
apmācības «Saimniekojam savā zemē»
amatniecības centra «Jaunlīdumi» telpās, kur skolēni izveidoja 24 aptaujas
anketas amatnieku un mazo uzņēmēju
viedokļa apzināšanai. Savukārt 1. maijā
jaunieši piedalījās Staļģenes Darba svētku gadatirgū un anketēja amatniekus
un mazos uzņēmējus.
Projekta aktivitātes noslēdzās
30. maijā, organizējot pārgājienu ar
kontrolpunktiem «Savas vides apzināšanās!» un projekta aktivitāšu
izvērtēšanu.
Vērtējot projekta rezultātus, secināts,
ka, pateicoties veiksmīgi organizētajiem
pasākumiem un jauniešu līdzdalībai,

kopīgi izdevies vairot izpratni par
karjeras kāpņu veidošanas procesu,
nostiprināt mācību motivāciju, kā arī
veicināt pārliecību par personības
noteicošo ietekmi uz dzīves kvalitātes
veidošanu. Papildus tam, atbildīgi pildot
uzticētos pienākumus, visi projekta
dalībnieki pilnveidojuši gan sadarbības,
gan līderisma prasmes, kas perspektīvā
noderēs, plānojot savu profesionālo izaugsmi un attīstību, uzsver I.Skromane.
Par šīm zināšanām un prasmēm jaunieši teic paldies neformālās izglītības
trenerei Alisei Lūsei, Jelgavas novada
Jaunsardzes un biedrības «Outdoor
Adventure Team» vadītājam Oskaram Karlam un Staļģenes mazpulka
vadītājai Andai Skrupskai , kā arī SIA
«Satevi» par garšīgo ēdināšanu.
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NOTIKUMI
Pasākumi

Elejā

 23. jūnijā – Līgosvētki Elejas muižas parkā: pulksten 19 – vainagu
pīšanas meistarklase daiļā dzimuma pārstāvēm, pulksten 19 – stafetes
stiprā dzimuma pārstāvjiem, pulksten 21 – uzvedums «Bēgot no ikdienas»,
pulksten 23 – balle ar grupu «Pilnmēness». Pasākuma laikā darbosies
kafejnīca «Piramīda». Ieeja – bez maksas.
 28. jūnijā – brīvdabas kino Elejas muižas parkā: pulksten 20.30 – animācijas filma visai ģimenei «Saule brauca debesīs», pulksten 22 – filma
pieaugušajiem «Klases salidojums». Ērtībai aicinām līdzi ņemt savu pledu,
spilvenu vai salokāmo krēslu. Ieeja – bez maksas.

Glūdā

 22. jūnijā – Jāņu ielīgošanas pasākums Nākotnē: pulksten 18.30 –
ielīgošanas uzvedums kopā ar Glūdas pagasta amatieru kolektīviem,
pulksten 20 – aktiera Gundara Silakaktiņa koncerts, pulksten 20.45 – lielā
ugunskura iedegšana, pulksten 21.30 – zaļumballe. Darbosies tirdziņš,
kurā varēs iegādāties lauku labumus, našķus un roku darinājumus (Mūzikas
skolas laukumā, Skolas ielā 2).
 21. jūnijā pulksten 10 – «Pošaties, Jāņa bērni»: gatavosim vainagus no
smilgām un vārpām. Līdzi jāņem vai nu smilgas, vai vārpas un koši ziedi
dekorēšanai. Ieeja – bez maksas (Nākotnes bibliotēkā).

Jaunsvirlaukā

 23. jūnijā – Jaunsvirlaukas pagasta svētki «Vasariņas vidiņā». Sporta
aktivitātes: no pulksten 10 līdz 10.30 – reģistrācija, pulksten 11 – futbols,
volejbols, strītbols, zolīte, pulksten 12.30 – šautriņu mešana, «Boccia»
dāmām, kungiem, bērniem, pulksten 13.30 – spēkavīru konkurss, apbalvošana. Darbosies atrakcijas bērniem. Informācija pa tālruni 20225090
(Aleksandrs Petrovs). Pulksten 22 – Līgo balle kopā ar grupu «Dvinskas
muzikanti». Ieeja – bez maksas (pie IKSC «Līdumi»).
 Līdz 25. jūnijam – Jelgavas Tautas gleznošanas studijas mākslinieces Kirīnas Platenbergas izstāde «Košā dzīve». Ieeja – bez maksas (IKSC «Līdumi»).
 Jūnijā – lasītājas dāvinājums: seno gadu avīžu izgriezumu, četru albumu, kartīšu izstāde (Dzirnieku bibliotēkā).

Kalnciemā

 22. jūnijā pulksten 20 – «… pamācība mīlēšanā»: ielīgošanas koncerts kopā ar pašdarbības kolektīviem un kapelu «Pupa» (laukumā pie
Kalnciema k/n).

Lielplatonē

 21. jūnijā pulksten 20 – vasaras saulgriežu muzikāli teatrāls uzvedums
«Ielīgojam limuzīna noskaņās» un balle ar Vigaru. Ieeja – bez maksas
(Lielplatones pagasta Sidrabes parka estrādē «Jāņu leja»).

Līvbērzē

 20. jūnijā pulksten 19 – koncerts «Apskāviens vasarai»: ielūdz bērnu
popgrupa «Noslēpums» (Līvbērzes k/n).
 23. jūnijā pulksten 21 – Līvbērzes kultūras nama amatiermākslas kolektīvu koncerts «Līgo saule, līgo bite...». Pulksten 23 – Jāņu nakts balle
ar grupu «Rolise» (Līvbērzes estrādē).
 Jūnijā – tematiskās izstādes: «Iesoļojam vasarā» un «Ņem spēku no
Jāņu gaismas, kas pakalnos gaiši spīd...», literatūras izstādes «Degs dzejas saule, mūžam degdama. Jānim Peteram – 80» un «Rakstniecības jūtu
straume. Andrejam Dripem – 90» (Līvbērzes bibliotēkā).

Platonē 		

 22. jūnijā pulksten 11 – Ģimeņu sporta diena. Reģistrācija – no pulksten
10. Aktivitātes visu vecumu dalībniekiem. Sīkāka informācija pa tālruni
26535137 (Kristaps) (Lielvircavas sporta laukumā).
 22. jūnijā pulksten 19.45 – Platones pagasta lietišķās mākslas pulciņa
dalībnieču radošā veikuma izstādes atklāšana. Vadītāja Zanda Kursīte
(Lielvircavas k/n).
 22. jūnijā pulksten 20 – vasaras saulgriežu ielīgošana kopā ar pagasta
amatiermākslas kolektīviem. Pulksten 22 – zaļumballe. Muzicē grupa
«Brekšu Pekši» no Jaunauces (Lielvircavas Dzirnavu laukumā).
 23. jūnijā pulksten 10 – tradicionālās Līgodienas sporta spēles. Sīkāka informācija pa tālruni 28894791 (Imants) (Platones centra atpūtas
laukumā).
 30. jūnijā – bērniem kopā ar vecākiem izklaides brauciens uz atrakciju
parku «Avārijas brigāde». Transports – bez maksas. Lūgums pieteikties līdz
22. jūnijam pa tālruni 26547117 (Rasma).

Sesavā

 23. jūnijā no pulksten 23 līdz 4 – Līgonakts balle ar grupu «Ceļavējš».
Ieeja – bez maksas (Sesavas parkā).
 Līdz 4. jūlijam – Aijas Feldmanes gleznu izstāde «Dimantu gleznas
dvēselei», Alda Feldmaņa karikatūras «Ar smaidu pa dzīvi» un Staņislava
Matusa gleznu izstāde «Mirklis» (Bērvircavas t/n).

Svētē

 21. jūnijā pulksten 20 – vasaras saulgriežu ielīgošana ar Svētes pašdarbības kolektīvu koncertu. Pulksten 22 – zaļumballe ar muzikantu Juri
Pavlovu no Džūkstes. Ieeja – bez maksas (pie bibliotēkas Skolas ielā 2).

Valgundē

 21. jūnijā no pulksten 20 līdz 21.30 – Līgo Valgundes Tīreļu ciemā
pie vecā kluba. Foto ar «Tīreļu dzītuves» zirgiem, ielīgošanas koncerts ar
māsām Legzdiņām un Valgundes tautas deju kolektīviem «Īsa pamācība
mīlēšanā…». Transports: pulksten 19.15 – a/p «Vītoliņi», pulksten 19.30
– IKSC «Avoti». Mājupceļš – ap pulksten 21.30.
 21. jūnijā pulksten 21.30 – ielīgošanas ballīte ar Normundu Cielavu.
Ieeja – bez maksas (Tīreļu ciemā pie vecā kluba).
 22. jūnijā – sportiskā ielīgošana: pulksten 10 – volejbols, netradicionālās stafetes, pulksten 11 – futbols un citas atrakcijas. Aicinām ģimenes
ar bērniem ielīgot Jāņus sportiskā garā. Pasākums – bez maksas. Sīkāka
informācija pa tālruni 28612076 (IKSC «Avoti» zaļajā pļaviņā).

Vilcē

 22. jūnijā pulksten 20 – vasaras saulgriežu koncerts «Sanākat, Jāņa
bērni!» kopā ar Vilces pagasta amatiermākslas kolektīviem. Pavadīsim
sauli un iekursim ugunskuru kopā ar «Teikas muzikantiem», iesim dančos
un rotaļās, godināsim Līgas un Jāņus. Darbosies bufete (Vilces muižas
parka estrādē).

Vircavā

 23. jūnijā no pulksten 23 līdz 4.30 – Līgo balle kopā ar grupu «Uzmini
nu». Ieeja – bez maksas (Vircavas parkā).

Zaļeniekos

 20. jūnijā pulksten 20 – ielīgošanas pasākums Zaļeniekos kopā ar
vietējiem deju kolektīviem un sieviešu kori. Piedalās: VPDK «Lustīgais»,
SDK «Zaļais dancis», koris «Zaļuguns». Ieeja – bez maksas (pie Zaļenieku
kultūras nama).
 23. jūnijā pulksten 23 – Līgo nakts balle ar grupu «Pēc pusnakts». Ieeja
– bez maksas (Zaļenieku Jāņkalniņā).
 Jūnijā – Daces Brokas gleznu izstāde «Krāsās un mūzikā» (Zaļenieku
kultūras nama Mazajā zālē).
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Mūsu bigbends triumfē prestižākajā
Eiropas amatieru bigbendu
konkursā
Jelgavas novada un pilsētas jauniešu bigbends
diriģenta Raita Ašmaņa
vadībā maija beigās izcīnīja 1. vietu prestižākajā
Eiropas amatieru bigbendu konkursā «International Big Band Competition 2019» Nīderlandē,
kas notika jau 25. reizi.
Bigbenda bundzinieks
Reinis Ašmanis atzīts par
šī konkursa labāko solistu, savukārt saksofonists
Artūrs Sebris saņēma
speciālbalvu kā labākais
pūtējs.
«Ir liels lepnums, ka ar savu mērķtiecību un neatlaidību esam panākuši šādu rezultātu. Mūsu sniegums ir
augstu novērtēts prestižākajā amatieru bigbendu konkursā Eiropā,
kurā nokļūt var, tikai izturot stingru
atlasi. Mēs ar Jelgavas novada un
pilsētas jauniešu bigbendu konkursam pieteicāmies jau pirms diviem
gadiem, bet toreiz mūs nepaņēma.
Tomēr man bija iespēja piedalīties
ar Jelgavas bigbendu, novērtējot
konkursa māksliniecisko līmeni. Ar
Jelgavas novada un pilsētas jauniešu
bigbendu šis bija mūsu otrais piegājiens, turklāt ar izcilu rezultātu,»
stāsta diriģents kolektīva vadītājs
R.Ašmanis.
Lai pretendētu uz vietu konkursā,
bigbends jau pērn novembrī organizatoriem iesūtīja video un audio
ierakstus – tieši pēc ierakstiem
konkursa žūrija izraudzījās tos kolektīvus, kas maija beigās uzstājās
konkursa 2. kārtas koncertā Nīderlandes pilsētā Hofdorpā netālu no
Amsterdamas. «Februārī saņēmām
ziņu, ka esam apstiprināti un mums
25. maijā jāuzstājas konkursa koncertā ar 40 minūšu garu programmu.
Pavisam kopā startēja 15 bigbendi

FOTO: Jelgavas novada un pilsētas jauniešu bigbends Nīderlandē izcīnīja 1. vietu konkursā «International Big Band
Competition 2019», kas ir prestižākais amatieru bigbendu
konkurss Eiropā.
Foto: no organizatoru arhīva
no dažādām pasaules valstīm, tostarp četri sacentās profesionālajā
klasē, bet pārējie – amatieru konkurencē. Savai koncertprogrammai
bijām izvēlējušies tikai latviešu
komponistu Raimonda Paula un
Gunāra Rozenberga darbus bigbenda aranžijās, kuras mums veidoja
pasaulē atzīts aranžētājs amerikānis
Maikls Abene. Piedaloties dažādos
konkursos, esmu secinājis, ka tajos
interesē nacionālā mūzika, kas
aranžēta bigbendam, taču tā ir sarežģīta, un jāatzīst, ka arī šī uzvara
mums nenāca viegli. Ieguldījām
smagu darbu, bet tas ir attaisnojies,»
stāsta R.Ašmanis, piebilstot, ka pēc
koncerta konkursa žūrija nosauca
tos četrus kolektīvus, kas piedalīsies
finālā, atkārtoti uzstājoties ar savu
koncertprogrammu. To vidū iekļuva
arī mūsu bigbends.
«Liels bija mūsu pārsteigums, īsi
pirms pusnakts uzzinot, ka mēs esam
izcīnījuši 1. vietu amatieru grupā, aiz
sevis atstājot tādu džeza lielvalsti kā
Vācija. Esam ārkārtīgi lepni, ka tieši
mūsu divi mūziķi saņēma divas no
piecām speciālbalvām. Bundzinieks
Reinis Ašmanis tika atzīts par šī

konkursa labāko solistu, bet mūsu
saksofonists Artūrs Sebris – par labāko pūtēju. Tas ir izcils panākums,»
lepojas diriģents. Viņš atzīst, ka šis ir
ne tikai Jelgavas novada panākums,
bet arī vēsturisks notikums attiecībā
uz džeza mūziku visas Latvijas mērogā, jo mūsu bigbends konkursā
bija vienīgais pārstāvis no Latvijas,
startējot līdzās tādām džeza lielvalstīm kā Nīderlande, Vācija, Šveice,
Čehija un Itālija. Jāpiebilst gan, ka
balvu mūsu bigbends saņems tuvākajā laikā – tā atstāta Nīderlandē,
lai konkursa organizatori varētu uz
statujas iegravēt Jelgavas novada un
pilsētas jauniešu bigbenda vārdu.
Bigbendā konkursā spēlēja 24
mūziķi. «Lai dažādotu priekšnesumu, uz šo konkursu bijām uzaicinājuši arī mūsu sadarbības partneri
solisti jelgavnieci Līvu Dumpi, kura
šobrīd studē prestižās Amsterdamas
konservatorijas Džeza nodaļā,»
piebilst R.Ašmanis.
Kolektīvs saka paldies Jelgavas
novada pašvaldībai, kas kolektīvu,
lai tas nokļūtu Nīderlandē un varētu
piedalīties šajā konkursā, atbalstīja
finansiāli.

Mūsējie orientieristi pirmo reizi uzvar
Latvijas čempionāta sprinta stafetē
Jūnija pirmajās dienās
Limbažos noskaidroti 2019. gada Latvijas
čempioni orientēšanās
sportā sprinta distancē
un sprinta stafetē. Pirmo
reizi vēsturisku panākumu izdevās sasniegt
Jelgavas novada Sporta
centra (JNSC) audzēkņiem
sprinta stafetē – Rihards
Krūmiņš, Endijs Titomers
un Signe Sirmā, izraujot
uzvaru pēdējos metros,
izcīnīja 1. vietu. Jāpiebilst,
ka četras medaļas mūsu
sportisti ieguva arī individuālajās sacensībās.
Latvijas čempionāts sprintā šogad pulcēja ap 450 dalībnieku, kuri
pirmajā dienā sacentās individuāli
Limbažu ielās, bet otrajā dienā
sprinta stafetes trase veda pa pļavām
un purvainām vietām.
JNSC orientēšanās trenere Inguna Čākure stāsta, ka novadu Latvijas
čempionātā pārstāvēja 12 mūsu
orientieristi – četri godalgotu vietu
izcīnīja individuāli, iegūstot divas
zelta un divas bronzas medaļas, bet
novada komandai sprinta stafetē
izdevās tikt pie zelta. Sprintā zelta
medaļu M20 grupā individuāli izcīnīja R.Krūmiņš, W18 grupā – Elza
Ķuze, vīriešu M21 elites grupā bronzas medaļu ieguva E.Titomers, bet
M18 grupā – Ralfs Jānis Eižvertiņš.
Sprinta stafetē pavisam startēja
30 komandas. Jelgavas novada komanda – R.Krūmiņš, E.Titomers un

Foto: no Latvijas Orientēšanās federācijas arhīva
FOTO: Jelgavas novada Sporta centra orientieristu komanda – Endijs Titomers (no kreisās), Signe Sirmā un Rihards Krūmiņš – pirmo
reizi izcīnīja Latvijas čempionu titulu orientēšanā sprinta stafetē.
S.Sirmā – pirmo reizi izcīnīja uzvaru no mums īsi pirms čempionāta bija
Latvijas čempionātā sprinta stafetē. problēmas ar veselību un divus
«Stafetē visu medaļu liktenis izšķī- iepriekšējos gadus mēs finišējām
rās tikai trešā etapa pēdējos metros. nākamie aiz goda pjedestāla. Katrs
Pirmajā etapā mūsu Rihards finišēja komandas biedrs sniedza savu ie8. vietā, otrajā etapā Endijs izrāvās guldījumu, darot to, ko konkrētajā
uz 3. vietu, bet Signei izdevās lielisks brīdī varēja. Uzteicami, ka Signe
skrējiens, un finišā ar trīs sekunžu spēja saglabāt mieru visa skrējiena
pārsvaru mums zelta medaļa!» garumā un pie paša finiša, noķerot
stāsta trenere. Latvijas Orientēšanās vadošās sportistes, savu darbu pafederācija norāda, ka šis bijis drama- veica perfekti, ļaujot mums visiem
tiskākais finišs sacensību vēsturē, baudīt uzvaras garšu,» atzīst elites
kas vēlreiz apliecina, ka sports ir grupas bronzas medaļnieks un stasports un nekad neko nevar zināt.
fetes uzvarētājs E.Titomers.
«Esmu priecīgs par abām izcīnītaJāpiebilst, ka sacensībās piedalījās
jām medaļām. Individuālajā distan- arī septiņi jaunākie novada orientiecē pieļāvu vairākas kļūdas, taču tās risti – Māra Segliņa, Māra Krūmiņa,
bija maznozīmīgas. Bet vislielākais Anna Buholca, Arleta Apsīte, Kegandarījums ir par mūsu komandas vins Švalbe, Edvards Krūmiņš un
uzvaru sprinta stafetē, jo katram Jēkabs Segliņš.

