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Kultūras
pārvaldi
novadā vada
Anita Liekna

Svētei Ūziņos «atdod» tecējumu

Jūlija domes sēdē par
Jelgavas novada pašvaldības Kultūras pārvaldes
vadītāju apstiprināta
līdzšinējā Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste
interešu izglītības jautājumos Anita Liekna. Jaunos
pienākumus viņa pilda no
1. augusta.
Jauna Kultūras pārvaldes vadītāja
apstiprināta, ņemot vērā līdzšinējās
vadītājas Dzintras Zimaišas lūgumu
atbrīvot viņu no amata – viņa bijusi
ilggadēja kultūras jomas vadītāja Jelgavas novadā un iepriekš arī Jelgavas
rajonā. «22 gadus esmu vadījusi šo
jomu, bet tagad gribu darīt tikai to,
kas man patīk vislabāk. Esmu aizgājusi tikai no pārvaldes vadītājas amata,
taču savu radošo darbību joprojām
turpinu. Man ir Tērvetes novada amatierteātris «Trīne», bērnu projekts
Tērvetē sadarbībā ar «Latvijas valsts
mežiem», ir arī jaunas idejas, kuras
pagaidām gan vēl nevēlos atklāt. Es
tiešām Kultūras pārvaldes vadītājas
amatu atstāju ar pozitīvām emocijām,» teic Dz.Zimaiša, vērtējot, ka
A.Liekna ir gana enerģiska, lai tiktu
galā arī ar jaunajiem pienākumiem.
Jāpiebilst, ka A.Lieknai ir mūzikas
pedagoga un diriģenta augstākā
izglītība, kā arī Latvijas Universitātē iegūts maģistra grāds izglītības
vadībā. Līdz šim viņa 16 gadus
strādājusi novada Izglītības pārvaldē
par metodiķi un galveno speciālisti
interešu izglītības jautājumos, kā arī
organizējusi un vadījusi Izglītības
pārvaldes plānotos pasākumus,
Bērnu svētkus Elejas muižas parkā.
Tāpat viņa vadījusi sieviešu un bērnu
vokālos ansambļus, bijusi tautas deju
kolektīva koncertmeistare, 1996.
gadā nodibinājusi un vadījusi jaukto
kori (tagad koris «Svīri»), bet 2000.
gadā izveidoja novada skolēnu kori
«Asni», kas ir 2010. un 2015. gada
Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku laureāts, iegūstot Zelta diplomu ar žūrijas augstāko vērtējumu
savā grupā. 2010. gadā A.Liekna
saņēmusi Jelgavas novada domes
apbalvojumu «Goda diploms» par
nozīmīgu ieguldījumu izglītības attīstībā Jelgavas novadā.
«Pārņemt darbu no tik radoša un
pieredzes bagāta cilvēka kā līdzšinējā Kultūras pārvaldes vadītāja
Dz.Zimaiša ir gods un vienlaicīgi
arī liela atbildība. Apzinos, ka man
vēl ir vajadzīgs laiks, lai pārredzētu
kultūras jomu kopumā, taču šajā ziņā
iedrošina tas, ka, jau strādājot izglītības jomā, izveidojusies laba sadarbība
ar pagasta pārvalžu, kultūras namu,
kolektīvu vadītājiem – tas sniedz
drošības sajūtu,» tā A.Liekna, uzsverot, ka ir komandas cilvēks, tādēļ
arī kultūras jomai būtisku lēmumu
pieņemšanā tiks iesaistīti kultūras
darbinieki, lai kopā rastu vislabāko
risinājumu.
JNZ

Vēl šogad aicina tīrīt Vilces upi
FOTO: 7. augustā, atsaucoties biedrības «Liel.Barons» iniciatīvai, aizvadīta šovasar jau otrā upju tīrīšanas talka, iztīrot Svētes
upes posmu Ūziņos. «Iztīrot upes līkumā sanesto, kas aizķēries aiz sagāztajiem un sanestajiem kokiem, mums izdevās likvidēt
pamatīgu aizsprostu, un pēc talkas pavērās fantastisks skats – vēl viena sakārtota vieta, kur upītes malā pasēdēt,» paldies
par pamatīgo darbu talciniekiem saka biedrības vadītāja Zanda Zariņa, norādot, ka atsaucīgi bijuši kā vietējie iedzīvotāji,
tā arī Ūziņu biedrības nama jaunie īpašnieki, upes tīrīšanā iesaistot gan savas ģimenes, gan draugus.
Šovasar pirmā talka notika jūlija beigās Lielvircavā, kopā iztīrot Vircavas upes posmu, savukārt 14. augustā tiks tīrīts Vilces
upes posms Vilcē. Arī šajā talkā, kuru organizē Jelgavas novada pašvaldība un «Europe Direct» Informācijas centrs sadarbībā ar biedrību «Liel.Barons», aicināts piedalīties ikviens – interesenti aicināti sazināties ar Z.Zariņu pa tālruni 28758947.
Upju talku laikā, pieredzi smeļoties no zinātnieka un hidrobiologa Andra Urtāna, upes tiek atbrīvotas no kritušiem kokiem,
aizaugumiem un tiek tīrīta upes gultne no dažādiem piesārņojumiem.

Pašvaldības dzīvokļa īres maksa būs piesaistīta
mēneša neapliekamajam minimumam
Lai pašvaldības dzīvokļu īrnieki, kuriem mājoklis nepienākas kā palīdzība dzīvokļa
jautājumu risināšanā, segtu
pašvaldības īpašuma faktiskās uzturēšanas izmaksas, no
nākamā gada 1. janvāra spēkā būs jauna kārtība, kā tiek
aprēķināta īres maksa. Tā būs
piesaistīta valstī noteiktajam
mēneša neapliekamajam
minimumam.
SIA «Jelgavas novada KU» vadītāja
Antra Alksne norāda, ka jaunās īres
maksas aprēķināšanas kārtība vērsta
uz to, lai pašvaldības atbalstu – iespēju
dzīvot no pašvaldības īrētā dzīvoklī – saņemtu tikai tās iedzīvotāju kategorijas,
kas uz to var pretendēt. Dzīvokļos, kuri
atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības
Mājokļu politikas vadlīnijām 2014.
– 2020. gadam nav nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai un tiek
piedāvāti īrniekiem atsavināšanai, īres
maksa tiks noteikta atbilstoši izstrādātajai formulai: kopējā īres maksa = īre
A x dzīvokļa platība + īre B. «Turpmāk
īre A jeb maksa par 1 kvadrātmetra
dzīvokļa apsaimniekošanu mēnesī šādā
gadījumā būs 1,5 procentu apmērā no
valstī noteiktā mēneša neapliekamā
minimuma; dzīvokļos, kas atrodas Jel-

gavas novada pašvaldības izveidotajos
sociālajos īres namos, – 1,8 procentu
apmērā no valstī noteiktā mēneša neapliekamā minimuma par kvadrātmetru.
Savukārt personām, kurām pašvaldībai
ir pienākums sniegt palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā, īres maksa A tiks
aprēķināta 0,5 procentu apmērā no valstī
noteiktā mēneša neapliekamā minimuma,» skaidro A.Alksne.
Tādējādi no nākamā gada, ņemot
vērā, ka neapliekamais minimums
valstī ir 75 eiro un mājas pārvaldnieka
noteiktā pārvaldīšanas maksa ir 36 centi
par kvadrātmetru, par 50 kvadrātmetru
plašu dzīvokli īrniekam, kuram mājoklis
nepienākas kā pašvaldības palīdzība,
mēnesī būs jāmaksā 74,25 eiro.
Šādā veidā pašvaldība cer motivēt
īrniekus līdz šim no pašvaldības īrēto
dzīvokli iegūt savā īpašumā, jo šobrīd
pašvaldības dzīvojamā fondā ir ap 1000
dzīvokļu, kuri nav nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai un kas tiek
piedāvāti atsavināšanai.
Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes
vadītāja Daiga Branta norāda – kopš
novadā uzsākts pašvaldības dzīvokļu atsavināšanas process, kopumā saņemti ap
250 iedzīvotāju ierosinājumu un lielākā
aktivitāte iegūt līdz šim īrēto dzīvokli savā
īpašumā ir no Elejas, Glūdas un Zaļenieku pagasta iedzīvotājiem. Jāpiebilst

gan, ka desmit gadījumos pašvaldības
dzīvokļa atsavināšana iedzīvotājiem
objektīvu iemeslu dēļ tika atteikta.
«Jelgavas Novada Ziņas» jau rakstīja
– lai pretendētu uz tiesībām iegādāties
pašvaldības dzīvokli, īrniekam, kuram
nav parāda par dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem, pašvaldībā jāvēršas
ar iesniegumu par dzīvokļa atsavināšanu
(iesnieguma forma pieejama arī pašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.
lv). Uz šī iesnieguma pamata neatkarīgs
nekustamā īpašuma tirgus vērtētājs veic
dzīvokļa apsekojumu, kura rezultātā tiek
noteikta konkrētā dzīvokļa īpašuma tirgus vērtība. Tāpat tiek noteikti īrniekam
atlīdzināmie ieguldījumi, tas ir, tiek
ņemti vērā iedzīvotāja ieguldījumi konkrētajā pašvaldības dzīvoklī. Uz abu šo
vērtējumu pamata tiek noteikta īpašuma
galējā vērtība – cena, par kādu dzīvokli
iespējams iegādāties savā īpašumā.
Tiem, kuri nevar atļauties samaksāt
noteikto summu uzreiz, pastāv iespēja
noslēgt vienošanos par pakāpenisku
summas atmaksu jeb dzīvokli iegādāties uz nomaksu – saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumu
nomaksas termiņš nedrīkst būt ilgāks par
pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu
pircējs maksā sešus procentus gadā no
vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas
un par pirkuma līgumā noteikto maksā-

jumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no
kavētās maksājuma summas par katru
kavējuma dienu.
Būtiski uzsvērt, ka Zemesgrāmatā
reģistrēt īpašumu uz sava vārda līdzšinējais īrnieks var, tiklīdz nokārtotas visas
nepieciešamās formalitātes un veikta
noteiktās summas samaksa vai noslēgts
līgums par atmaksas grafiku, līdz ar to
īres maksa pašvaldībai vairs nav jāmaksā,
taču jau kā dzīvokļa īpašniekam jāsedz
visas ar kopīpašuma apsaimniekošanu
un uzturēšanu saistītās izmaksas un
jānorēķinās par pakalpojumiem.
Dzīvokļu īrnieki aicināti rūpīgi iepazīties ar izmaiņām īres maksā un nevilcināties ar lēmumu par dzīvokļa izpirkšanu.
Detalizētu informāciju ar uzskatāmiem
piemēriem var iegūt SIA «Jelgavas novada KU» mājas lapā www.jnku.lv.
Tāpat mājas lapas sadaļas «Tarifi»
apakšsadaļā «Īres maksa» ir pieejams
prognozējamās īres maksas kalkulators.
Tiesa, šai īres maksai ir informatīvs raksturs – precīza īres maksa tiks noteikta,
ņemot vērā konkrētā kopīpašuma pārvaldīšanas maksu, kas virknē māju var
atšķirties vai nebūt vispār, kā arī valstī noteikto mēneša neapliekamo minimumu,
kas no nākamā gada var pieaugt.
JNZ
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Novada skolēniem būs arī
elektroniskās skolēnu apliecības
1. septembrī Jelgavas
novada izglītības iestādēs
mācības uzsāks ap 2500
skolēnu, un apmēram 230
bērni sāks mācības pirmajā
klasē. Izglītības pārvaldes
vadītāja Ginta Avotiņa
norāda, ka skolēnu skaits
salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu būtiski nemainās, taču, lai atbilstoši
izglītības politikai valstī arī
turpmāk nodrošinātu visu
skolu un to filiāļu darbību,
bija nepieciešams ieviest
zināmas izmaiņas. «Šajā
mācību gadā tās lielākoties skar Elejas vidusskolas
Lielplatones filiāli, kur tiks
saglabātas tikai pirmsskolas grupas, un Svētes
pamatskolas Glūdas filiāli,
kur saglabājas pirmsskolas
grupas un mācības apvienotajās klasēs tiks nodrošinātas tikai līdz 4. klasei,» tā
G.Avotiņa.
Jāuzsver gan, ka šīs filiāles netiek
slēgtas – no jaunā mācību gada mainīsies programmu piedāvājums tajās,
bet mazā 9. klases absolventu skaita
dēļ šajā mācību gadā Līvbērzes vidusskolā nebūs 10. klases. Par šīm un
citām izmaiņām īsi pirms jaunā mācību
gada sākuma – saruna ar Jelgavas
novada Izglītības pārvaldes vadītāju
G.Avotiņu.

ar skolēniem, organizēt ekskursijas uz
ražotnēm, bet ar laiku arī nodrošināt
prakses iespējas, lai jaunietis, zināmu
laiku pastrādājot reālā darba vidē, apjaustu, vai tiešām šī ir profesija, ar kuru
viņš vēlas saistīt savu nākotni.

FOTO: Jelgavas novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa norāda, ka augustā skolās
vēl tiek komplektēts pedagogu
kolektīvs. «Arī gatavojoties šim
mācību gadam, saskaramies ar
eksakto priekšmetu, it sevišķi
fizikas, skolotāju trūkumu. Tāpat ierasti vairākas vakances
ir pirmsskolas izglītībā. Taču,
neraugoties uz to, visās novada izglītības iestādēs spēsim
bērniem nodrošināt kvalitatīvu
mācību procesu,» tā viņa.

jau iepriekš, taču savu laiku nokalpojusī tehnika par pašvaldības budžeta
līdzekļiem izglītības iestādēs secīgi
nomainīta. Par pašvaldības un valsts
finansējumu iegādātas arī grāmatas
un darba burtnīcas, un vecākiem līdz
ar to savam skolas vecuma bērnam
jānodrošina vien individuālie mācību
piederumi.

Kas tad īsti līdz ar jauno mācību
gadu mainīsies Elejas vidusskolas
Pavisam drīz skolās un pirmssko- Lielplatones filiālē un Svētes pamatlas izglītības iestādēs atgriezīsies skolas Glūdas filiālē?
bērni – vai iestādes ir gatavas uzņemt
Iepriekš Lielplatonē varējām noskolēnus?
drošināt pirmsskolas grupas un 1. – 4.
Iepriekšējos gados teju visās izglī- klases. Jaunajā mācību gadā, mainotības iestādēs īstenoti vērienīgi reno- ties atsevišķiem koeficientiem, kurus
vācijas projekti, tādēļ šajā gadā vairāk izmanto valsts mērķdotācijas aprēķiakcentēta tieši apkārtējās teritorijas nāšanai, kas tiek piešķirta pedagogu
sakārtošana. Šobrīd izglītības iestādēs algām, vairs nav iespējams nodrošināt
vēl notiek atsevišķi remontdarbi, taču skaitliski mazu klašu uzturēšanu. Tā kā
līdz 1. septembrim visas telpas būs sa- 1. klasē būtu bijuši tikai 1 – 2 skolēni
kārtotas, savukārt būvdarbi, kas saistīti un kopējais skolēnu skaits ievērojami
ar teritorijas labiekārtošanu, atsevišķās samazinātos, bijām spiesti izskatīt
vietās vēl turpināsies. Tiesa, ar būvnie- iespēju Lielplatonē saglabāt tikai
kiem esam pārrunājuši drošības aspek- pirmsskolas grupas, 1. – 4. klašu skolētus, un viņi būvdarbu gaitā nodrošinās, niem ar pašvaldības sarūpētu autobusu
ka teritorija būs nožogota un darbu nodrošinot iespēju apmeklēt Elejas
procesā netiks apdraudēta skolēnu vidusskolu vai Vircavas vidusskolas
drošība. Piemēram, 17. augustā sāk- Lielvircavas filiāli.
sies apkārtnes labiekārtošanas darbi
Līdzīga situācija veidojās arī Glūdā,
Aizupes pamatskolā un Kalnciema un tur saglabāt pirmsskolu un novidusskolā – skolas apkārtējās terito- drošināt mācības līdz 4. klasei, nevis,
rijas izmantošana,
kā iepriekš, līdz 6.
sākoties jaunajam No 1. augusta sākusies pieteikšanās klasei, tika izvēlēts
izglītības pabalstam. Uz to var premācību cēlienam,
kā racionālākais
tendēt bērni no 1. līdz 9. klasei, kuru
būs apgrūtināta,
risinājums. No jauģimenei piešķirts trūcīgas ģimenes
taču, būvdarbu
nā mācību gada
statuss. Pabalsta apmērs mācību
zonu norobežojot, līdzekļu iegādei ir līdz 29 eiro. Pieteik- Glūdas skolā būs
piekļuve ēkai būs šanās turpināsies līdz 30. novembrim, apvienota 1. – 3.
droša.
klase un apvienomotivētu iesniegumu iesniedzot sava
pagasta sociālajai darbiniecei.
Līdz jaunajam
ta 2. – 4. klase. Ja
mācību gadam No 1. augusta sākusies pieteikšanās nekas nemainīsies,
jābūt pabeigtiem ēdināšanas pabalstam. Uz to var pre- tad katrā šajā aparī būvdarbiem
vienotajā klasē būs
tendēt bērni, kuru ģimenei piešķirts
Elejas pirmsskotrūcīgas ģimenes statuss. Pieteikties
ap desmit bērnu.
las izglītības iestā- šim pabalstam var visa mācību gada Šīs skolas bērniem,
laikā, iesniegumu iesniedzot sava
dē «Kamenīte»,
kuriem šogad jāpagasta sociālajai darbiniecei.
kur bērniem būs
uzsāk mācības 5.
jauna sporta zāle,
un 6. klasē, tiek
izveidotas jaunas grupas telpas, un nodrošinātas iespējas mācīties citās tuKalnciema «Mārītē», kas šobrīd pie- vākās apkārtnes skolās – Šķibes, Svētes
dzīvo kapitālo remontu, sakārtojot pamatskolā vai Zaļenieku komerciālaarī inženierkomunikācijas. Darbu jā un amatniecības vidusskolā.
laikā šo bērnudārzu audzēkņi uzturas
skolu telpās. Lielāki darbi vasarā vēl
Ņemot vērā šīs būtiskās izmaiņas
veikti Elejas vidusskolā, kur no četrām – kā plānots apdzīvot abu skolu
mazākām klašu telpām, tās apvienojot, ēkas?
būs izveidotas divas lielākas, savukārt
Strādājam, lai gan Lielplatonē, gan
pārējās izglītības iestādēs atbilstoši Glūdā attīstītu pirmsskolas izglītības
nepieciešamībai veikts kosmētiskais piedāvājumu. Pašlaik Viesturciema
remonts.
iedzīvotājiem pirmsskolas izglītības
Skolām pilnveidots arī materiālais pakalpojumu pieejamība ir ierobežota,
nodrošinājums – šajā ziņā vērienīgi jo Aizupes pamatskolā ir tikai obligātās
iepirkumi gan netika veikti, jo mate- pirmsskolas izglītības grupas piecgariāltehniskā bāze būtiski modernizēta dīgajiem un sešgadīgajiem bērniem,

bet pirmsskolas izglītības iestādes
«Taurenītis» grupiņas ir pilnas. Tā kā
Glūdas filiālē bērnu skaits ir mazs,
tad domājam, ka tas varētu ieinteresēt tos vecākus, kas pašlaik bērnus
ved uz Jelgavas bērnudārziem vai vēl
pieskata mājās paši. Pašvaldība pat ir
gatava izskatīt iespēju par atbilstoša
transporta nodrošināšanu šajā maršrutā, ja aicinājumam atsauksies kaut
desmit bērnu vecāki. Bet atsevišķas
telpas paliks brīvas, to izmantošana
vēl jāizvērtē.
Savukārt Lielplatonē jau no novembra tiks piedāvāta iespēja pirmsskolas
vecuma bērniem tur palikt arī pa nakti.
Tā dēvētajai nakts grupiņai telpas jau
ir sagatavotas, mēbeles iegādātas.
Šāds pakalpojums, iepriekš par to
informējot iestādi, izdevīgs varētu
būt tiem vecākiem, kuri strādā maiņu
darbu vai viņiem ir nestandarta darba
laiks, piemēram, līdz pulksten 22. Aicinām ieinteresētos vecākus jau tagad
pieteikties šim pakalpojumam. Izmantojot dažādas transporta iespējas (arī
skolēnu pārvadājumu reisus), Lielplatones nakts grupu piedāvājumu varētu
izmantot arī Sesavas, Elejas, Platones,
Vilces pagasta iedzīvotāji. Savukārt
bijušās klašu telpas turpmāk izmantos
Lielplatones pagasta pārvalde.
Jāpiebilst, ka arī Sesavas pamatskolā
tiek paplašināts pirmsskolas izglītības
piedāvājums – ja iepriekš pirmsskolas
grupās tur uzņēma bērnus no trīs gadu
vecuma, tad no jaunā mācību gada
uzņems mazos jau no pusotra gada
vecuma. Šim mērķim izremontētas
papildu telpas rotaļām, gulēšanai.
Saskaņā ar datiem uz 1. augustu
jaunajā mācību gadā mūsu novadā
mācīsies 825 pirmsskolēni – ap 260
apmeklēs novada pirmsskolas izglītības iestādes, bet pārējie – pirmsskolas
grupas skolās, taču bērnu skaits augustā vēl noteikti mainīsies, jo daudzi
vecāki šī jautājuma risināšanu atliek
uz pēdējo brīdi.
Jau iepriekš vairākās mūsu novada
skolās līdztekus obligātajai vispārējai
izglītības programmai skolēniem tika
nodrošināta iespēja apgūt profesionālās ievirzes priekšmetus. Šobrīd
izskanējusi iecere par Zemgales Jaunsardzes centra izveidi Zaļeniekos – ko
tas nozīmē?
Mūsu novadā jaunsargu kustība ir
ļoti attīstīta – to novērtē arī Aizsardzības ministrija, tādēļ mūsu novads
izraudzīts par vietu, kur varētu bāzēties Zemgales mēroga Jaunsardzes
centrs, nodrošinot ne tikai jaunsargu
aktivitātes, bet arī izglītošanās iespējas
jaunsargu instruktoriem. Zaļenieku
skolas teritorijā ir atbilstoša infrastruk-

tūra, turklāt jūlija domes sēdē deputāti
atbalstīja lēmumprojektu, kas paredz
no privātpersonām atpirkt zemi, uz
kuras Zaļeniekos atrodas pašvaldības īpašumā esoša šautuve un auto
braukšanas mācību laukums. Tiklīdz šo
zemi pašvaldība iegūs savā īpašumā, ar
projektu palīdzību centīsimies atjaunot
arī pašu šautuvi, līdz ar to sadarbībā
ar Aizsardzības ministriju sekmīgi
varēsim nodrošināt Jaunsardzes centra
darbību, attīstīt sadarbību ar zemessargiem, kuriem ir nopietnas apmācības.
Zaļenieku priekšrocība ir arī skolas
dienesta viesnīca, kas ļauj uzņemt arī
lielākas apmācību grupas.
Šobrīd arī Zaļenieku komerciālā
un amatniecības vidusskola sākusi
izstrādāt apmācību moduļus, paredzot iespēju perspektīvā audzēkņiem
nodrošināt aizsardzības mācību. Tas
ļautu paplašināt profesionālās izglītības programmu piedāvājumu,
līdztekus jau esošajām profesijām kā
papildu kvalifikāciju ļaujot apgūt zināšanas un prasmes armijas vajadzībām,
piemēram, automehāniķu, pavāru
profesijā.
Savukārt Elejas vidusskolā papildus
plānots nodrošināt profesionālo ievirzi
informācijas tehnoloģijās jeb jaunu
informātikas mācību kursu – skola
startē Izglītības un zinātnes ministrijas
izsludinātajā projektā, kas pamatskolas
skolēniem paredz nodrošināt papildu
informātikas, programmēšanas nodarbības.
Cik liela uzmanība mūsu izglītības
iestādēs šobrīd kopumā tiek pievērsta
skolēnu karjeras izglītībai?
Līdz šim skolas šo jautājumu lielākoties centās risināt saviem spēkiem,
iespēju robežās organizējot dažādas
ar karjeras izvēli saistītas aktivitātes.
Jāatzīst gan, ka tās vairāk aptvēra šī
jautājuma teorētisko pusi. Izprotot
karjeras izglītības nozīmi skolēna
turpmākās profesijas izvēlē, Jelgavas
novada Izglītības pārvalde no jaunā
mācību gada plāno nodrošināt karjeras
izglītības speciālista pakalpojumus. Tas
būtu speciālists, kurš sadarbībā ar skolām akcentētu tieši karjeras izglītības
praktisko pusi, koordinētu izglītības
iestāžu un uzņēmumu sadarbību, lai
mūsu skolēniem nodrošinātu daudzveidīgākas iespējas iepazīt profesijas
reālā darba vidē. Viena lieta ir lēmumu
par savu profesionālo karjeru pieņemt,
paļaujoties uz dzirdēto vai lasīto, taču
pavisam kas cits, ja jaunietim tiek
piedāvāta iespēja praktiski iepazīt
konkrēta speciālista ikdienu un izmēģināt pastrādāt izvēlētajā profesijā.
Tieši tādēļ viens no mērķiem ir ne
tikai nodrošināt uzņēmēju tikšanos

Vai no jaunā mācību gada mainīsies pašvaldības atbalsts novada
skolēniem?
Kopumā vērtējot, atbalsts jaunajā
mācību gadā ģimenēm, kas var pretendēt uz pašvaldības atbalstu, būs
tāds pats kā iepriekš. Tāpat pašvaldība
par saviem līdzekļiem, kā ierasts, nodrošinās ēdināšanu piecgadniekiem
un sešgadniekiem, kā arī launagu 5.
– 9. klašu skolēniem, kuri apmeklē
pagarinātās dienas grupas. Plānots, ka
no šī mācību gada par valsts līdzekļiem
tiks nodrošinātas brīvpusdienas arī 4.
klašu skolēniem, tādējādi brīvpusdienas būs visiem 1. – 4. klašu skolēniem.
Izvērtējot lielās ēdināšanas izmaksas,
ar kurām jārēķinās vecākiem, centīsimies rast veidu, kā jau šajā mācību
gadā iespēju robežās atbalstīt arī
daudzbērnu ģimenes. Ceram, ka to
izdosies īstenot.
Taču pašvaldības atbalsts ir arī skolēnu pārvadājumu nodrošināšana, lai
bērni ar pašvaldības autobusu varētu
nokļūt izglītības iestādē un atpakaļ.
Pašlaik vēl tiek veiktas pēdējās maršrutu korekcijas, salāgojot autobusu
kustības grafiku. Tāpat tiek segtas
transporta izmaksas ne vairāk kā diviem braucieniem dienā tiem bērniem,
kuri objektīvu iemeslu dēļ izmanto
sabiedrisko transportu, piemēram,
mācās Jelgavas skolās, jo atsevišķos
pagastos – Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Jaunsvirlaukas pagastā – vidējā
izglītība netiek piedāvāta klātienes
programmās.
No 2016. gada janvāra visā valstī
plānots sākt ieviest bezskaidras naudas norēķinus sabiedriskajā transportā. Vai tas skars arī mūsu novada
skolēnus?
Šādu kārtību pakāpeniski plānots
ieviest visā valstī, sabiedriskā transporta maršrutos autobusus aprīkojot
ar bezskaidras naudas norēķinu termināļiem, un arī mūsu pašvaldība,
izvērtējot priekšrocības, ko sniedz šāda
sistēma, vēlas to ieviest pēc iespējas
agrāk. Jau līdz šī gada beigām skolās
plānojam organizēt pieteikšanos elektroniskajām skolēnu apliecībām, kas
vienlaicīgi būtu ne tikai identifikācijas
dokuments, bet arī norēķinu karte, ar
kuru var samaksāt gan par braucienu
sabiedriskajā transportā, gan arī par
pirkumu veikalā. Sākotnēji elektroniskās apliecības izgatavošana obligāta
būtu gan tikai tiem skolēniem, kuriem
pašvaldība kompensē transporta
izdevumus, jo tikai šādā veidā viņiem
būs iespēja saņemt noteiktos atvieglojumus. Pārējie to noformēt varēs pēc
izvēles, jo citiem mērķiem derīgas būs
arī jau ierastās skolēnu apliecības. Taču
elektroniskā karte neapšaubāmi būs
ne tikai ērtāka pašiem skolēniem un
viņu vecākiem, jo naudu tēriņiem varēs
ieskaitīt bērna bankas kontā, bet arī
ļaus ekonomēt pašvaldības līdzekļus, jo
šādā gadījumā norēķini tiks veikti tikai
par faktiskajiem braucieniem.
Pozitīvs piemērs šajā ziņā jau ir Jelgavas pašvaldībā ieviestā jelgavnieka
karte, kuru nokļūšanai uz izglītības
iestādi Jelgavā, braucot ar pilsētas
autobusu, izmanto arī apmēram 20
mūsu skolēni, piemēram, no Svētes,
Mežciema.
Detalizēta informācija par iespējām
pieteikties elektroniskajām skolēnu
apliecībām un izgatavošanas kārtību
būs pieejama skolās.
JNZ

ziņas
Meliorācijas sakārtošanas darbiem
cer piesaistīt ES finansējumu
Jelgavas novada pašvaldība pēdējo trīs gadu
laikā meliorācijas sakārtošanā pagastos no budžeta līdzekļiem ieguldījusi
gandrīz 500 000 eiro. Tā
kā meliorācijas jautājums
novadā ir īpaši aktuāls un
tās sakārtošanai nepieciešami ievērojami finanšu
līdzekļi, jūlija domes sēdē
pieņemts lēmums startēt
ES atbalsta saņemšanas
konkursā, finansējumu
paredzot piesaistīt Platones, Vilces un Kalnciema
pagasta meliorācijas sistēmas attīstībai.
Dalība Lauku atbalsta dienesta
izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas
konkursā sniegtu iespēju saņemt finansējumu meliorācijas pasākumiem
Jelgavas novada teritorijās. Pirmajai
kārtai sagatavoti trīs projektu pieteikumi: «Jelgavas novada Platones
pagasta meliorācijas sistēmas attīstība», «Jelgavas novada Vilces pagasta
meliorācijas sistēmas attīstība» un
«Jelgavas novada Kalnciema pagasta
meliorācijas sistēmas attīstība».
«Visu trīs projektu kopējais finansējums sasniedz pusmiljonu eiro,
tāpēc Jelgavas novada pašvaldībai ir
būtiski kaut nedaudz atslogot savu
budžetu un iekļauties ES projektu
finansējuma plūsmā tieši meliorācijas pasākumiem. Ņemot vērā, ka
Jelgavas novads pēdējos trīs gados
jau teju 500 000 eiro no budžeta
līdzekļiem ir ieguldījis dažādu pašval-

dības teritoriju meliorācijā pagastos,
esam ieinteresēti maksimāli piesaistīt
arī ES finansējumu, apzinoties,
ka tieši Zemgalē iedzīvotāji un
lauksaimnieki saskaras ar lauku un
teritoriju novecojušo meliorācijas
sistēmu radītajām problēmām,»
skaidro Attīstības nodaļas vadītāja
Līga Lonerte.
Projekti sagatavoti iesniegšanai
ES Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku
attīstības programmas pasākuma
«Ieguldījumi materiālajos aktīvos»
apakšpasākumā «Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā».
Jāpiebilst, ka katrs no sagatavotajiem projekta pieteikumiem paredz
būtisku meliorācijas sistēmu pārbūvi.
Tā Platones pagasta meliorācijas
sistēmas uzlabošanai kopējais finansējuma apmērs plānots 118 390,13
eiro apmērā un ELFLA līdzfinansējums varētu sasniegt 90 830,77 eiro.
Vilces pagasta meliorācijas sistēmu
labiekārtošanai kopējais finansējums
plānots 25 823,09 eiro, no kuriem
ELFLA finansējums aprēķināts
21 979,26 eiro apmērā. Savukārt
visdārgākais un problemātiskākais
projekts prognozējams Kalnciema
pagasta meliorācijas sistēmas attīstībai – nepieciešamais finansējums
aprēķināts 365 792,68 eiro apmērā,
no kura ELFLA līdzfinansējums
varētu būt 272 077,20 eiro, informē
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja Dace Kaņepone.
JNZ

Paziņojums par iesnieguma grozījumu veikšanai A kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujā Nr.JE13IA0003 pieņemšanu un sabiedrisko apspriešanu
SIA «KULK» informē, ka Valsts vides dienesta (VVD) Jelgavas reģionālajā Vides pārvaldē 15.07.2015. ir
pieņemts iesniegums būtisku izmaiņu veikšanai esošajā piesārņojošajā darbībā «Brakšķos», Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā – grozījumu veikšanai 04.10.2013. izsniegtajā A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.JE13IA0003 sakarā ar plānoto biošūnas krātuves 1. sektora un 2. sektora optimizāciju.
Piesārņojošās darbības veids: iekārtas sadzīves atkritumu bioloģiskai vai fizikālķīmiskai pārstrādei,
kuras var uzņemt vairāk nekā 50 tonnas atkritumu dienā.
Ziņas par iekārtas operatoru: SIA «KULK», Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007.
Darbības vieta (adrese): bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu bioenerģijas šūna biogāzes ražošanai,
«Brakšķi», Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads.
Vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar iesnieguma kopsavilkumu un iesniegumam pievienotajiem dokumentiem: SIA «KULK» birojs (Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, darba dienās no pulksten 8 līdz 17, tālrunis
63021420); VVD Jelgavas reģionālā Vides pārvalde (Kazarmes iela 17a, Jelgava, tālrunis 63023228).
Ar iesniegumā sniegto informāciju elektroniski var iepazīties: VVD tīmekļa vietnē www.vvd.gov.
lv/atlaujas-un-licences/a-b-atlauju-iesniegumi; SIA «KULK» mājas lapā kulk.lv.
SIA «KULK» rīko sabiedrisko apspriešanu par grozījumu veikšanu 04.10.2013. izsniegtajā A
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.JE13IA0003 sakarā ar plānoto biošūnas krātuves
1. sektora un 2. sektora optimizāciju: 2015. gada 12. augustā pulksten 10 viesnīcas «Jelgava»
Konferenču zālē Lielajā ielā 6, Jelgavā.
Rakstiskus priekšlikumus par iesniegumu var iesniegt VVD Jelgavas reģionālajā pārvaldē 30 dienu laikā
pēc informācijas ievietošanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».
Pārvalde, kura atbildīga par atļaujas izsniegšanu, un tās adrese: VVD Jelgavas reģionālā Vides
pārvalde, Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007.
Pārrobežu ietekme: nav.

Jelgavas novada dome 2015. gada 26. jūnijā pieņēma lēmumu (prot.Nr.12., 14.§)
«Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Elejas pagastā»
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt teritorijas plānojuma grozījumus Elejas ciema daļai,
lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas teritorijas turpmākai attīstībai, paredzot teritorijā sabalansētu
ražošanas objektu, noliktavu apbūves un individuālo dzīvojamo māju apbūves izvietošanu un radot
vienotu apbūves telpisko struktūru.
Lokālplānojuma izstrādes teritorija ietver šādus nekustamos īpašumus: Lietuvas iela 2 (kadastra
apzīmējums 5448 006 0399); Lietuvas iela 2 (kadastra Nr.5448 006 0003); Lietuvas iela 4 (kadastra
Nr.5448 006 0263); Lietuvas iela 6 (kadastra Nr.5448 006 0264); Lietuvas iela 8 (kadastra Nr.5448
006 0270); Lietuvas iela 10 (kadastra Nr.5448 006 0265); Lietuvas iela 12 (kadastra Nr.5448 006
0266); Lietuvas iela 16 (kadastra Nr.5448 006 0268); Lietuvas iela 16a (kadastra Nr.5448 006 0283);
«Atvari» (kadastra apzīmējums 5448 006 0695) un nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.5448 006 0470
Elejas pagastā, Jelgavas novadā.
Detālplānojuma izstrādi organizē un finansē LPKS «Latraps».

Jelgavas novada Sesavas pamatskola
sāk uzņemt bērnus vecumā no pusotra gada
Pirmsskolas izglītības programmas apguvei!
Grupas darba laiks no plkst. 7.oo – 18.oo.
Dokumentus pieņem darba dienās no plkst. 8.oo – 15.oo
Sīkāka informācija pa tālruņiem: 63061698, 27234234
vai rakstot: sesavaspsk@jelgavasnovads.lv
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Mūsu pašvaldības
dzīvokļu politiku
uzteic valsts mērogā

FOTO: Jelgavas novada pašvaldība ir viena no 16 pašvaldībām Latvijā, kas iesaistījušās pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas tīklā Latvijas Pašvaldību savienības
(LPS) īstenotā projekta «Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana»
gaitā. Projekta mērķis ir rosināt pašvaldības kļūt radošākām, meklēt jaunus ceļus pastāvošo
problēmu risināšanai, kā arī mācīties no citām pašvaldībām. Pagājušajā nedēļā kolēģi no citām
pašvaldībām viesojās mūsu novadā, lai diskutētu par pašvaldības mājokļu apsaimniekošanu
un pašvaldības dzīvokļu politiku. «Latvijā vienota risinājuma šajā ziņā nav, un tas pat ir labi,
jo arī mūsu uzstādījums ir, ka mājokļu politika nav jāīsteno centralizēti, bet gan jāsaista ar
cilvēkresursu piesaisti un reģionālo politiku. Katra pašvaldība šo jautājumu pielāgo un risina
atbilstoši savai situācijai, apstākļiem, iespējām, un šīs sadarbības mērķis ir, smeļoties pieredzi
vienam no otra, rast savai situācijai atbilstošāko risinājumu,» norāda tīkla koordinators un
LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos Aino Salmiņš (centrā).
Viņš vērtē, ka Jelgavas novadā īstenotā dzīvokļu politika visas Latvijas kontekstā ir īpaši
uzteicama, jo pašvaldībai, ņemot vērā augstās dzīvojamā fonda uzturēšanas izmaksas un
reālās vajadzības, izdevies rast veidu, kā pašvaldības dzīvokļu īrniekiem nodrošināt iespēju
īrēto mājokli iegūt savā īpašumā. «Jelgavas novadā īstenotā politika ir interesanta ar to, ka
tā nav šabloniska, un šeit izdevies rast saprotamu un civilizētu veidu, kā piesaistīt resursus
atbilstoši pašvaldības specifikai, reālajiem apstākļiem,» tā A.Salmiņš, piebilstot, ka Jelgavas
novadā īstenotais modelis ir līdzīgs kā Polijā un mūsu valstī uzskatāms par labās prakses
piemēru, kas varētu būt saistošs arī citām pašvaldībām.

Sava dārza lepnumu parādi arī citiem!
Ikviens novada iedzīvotājs, kura dārzā izaudzis
kāds augs, ar ko būtu
vērts padižoties citiem,
aicināts to pieteikt pašvaldības organizētā
sakoptāko sētu konkursa
nominācijā «Augs – mana
dārza lepnums». Dižāko
ziedu, augli vai dārzeni,
kas var būt ne tikai lielākais izmēra ziņā, bet arī
eksotisks un mūsu pusei
neraksturīgs, konkursam
var pieteikt līdz 28. septembrim.
Nominācija «Augs – mana dārza
lepnums» šogad konkursā «Sakoptākā sēta Jelgavas novadā 2015»
ieviesta pirmo reizi, paverot iespēju
ne tikai novērtēt ar mīlestību un izdomu koptos īpašumus, bet arī izcelt

īpašās dārza veltes, kuras saimnieki
izaudzējuši ar lielām rūpēm.
Šobrīd sakoptāko sētu konkursa
vērtēšanas komisija jau apmeklējusi visus 19 konkursam pieteiktos
objektus un noteikusi uzvarētājus
nominācijās sakoptākā pašvaldības
iestāde; sakoptākā individuālā māja
ciemā; sakoptākā lauku viensēta;
krāšņākais balkons; sakoptākais
dārzs (puķu, augļu, dārzeņu dārzi,
akmensdārzi); interesants vides
objekts – būda lauku sētā/dārzā.
Pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītāja Ilze Caune norāda, ka konkursa «Sakoptākā sēta
Jelgavas novadā 2015» uzvarētāji
tiks apbalvoti īpašā pasākumā septembrī – uzvarētāji saņems piemiņas
plāksnes un dāvanu kartes: 1. vieta
– 140 eiro vērtībā, 2. vieta – 100 eiro
vērtībā, 3. vieta – 70 eiro vērtībā.
Dāvanu kartes netiks pasniegtas

nominācijā «Sakoptākā pašvaldības
iestāde».
Savukārt nominācijai «Augs –
mana dārza lepnums» pieteikšanās
turpināsies līdz 28. septembrim.
Informāciju (fotogrāfiju un aprakstu) par dārza lepnumu iedzīvotāji
aicināti sūtīt pa e-pastu ilze.caune@
jelgavasnovads.lv vai iesniegt Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37,
Jelgavā, vai sava pagasta pārvaldē.
«Dārza lepnumu un to fotogrāfiju izstāde, kā arī uzvarētāju
apbalvošana notiks reizē ar Rudens
ražas tirdziņu 3. oktobrī kafejnīcas
«Zemnieku cienasts» teritorijā
Jaunsvirlaukas pagastā,» tā I.Caune,
piebilstot, ka trīs uzvarētājiem tiks
piešķirtas dāvanu kartes sadarbībā
ar «Europe Direct» Informācijas
centru Jelgavā.
JNZ

Ziedo Ukrainas kara hospitālim
Atsaucoties Latvijas Pašvaldību savienības aicinājumam, Jelgavas novada
domes deputāti atbalstījuši finansiālas palīdzības
sniegšanu Čerņigovas
kara hospitālim un ārstniecības iestādēm Ukrainā. Kopējā ziedojuma
summa – 1000 eiro.
«Ir mazākas pašvaldības, kas,
atsaucoties šim aicinājumam, ziedo,
pārsimts eiro, savukārt citas, lielā-

kas, – līdz pat pieciem tūkstošiem.
Mūsu ziedojums, protams, nav no
lielākajiem, taču ceram, ka kopējā
summa, kas ieguls ziedojumu kontā,
būs nozīmīgs atbalsts, lai cilvēki, kas
Ukrainā aizvien cieš no medikamentu un aprūpes līdzekļu trūkuma,
varētu saņemt reālu palīdzību,»
lēmumu par ziedojumu Ukrainai
pamato Jelgavas novada domes
priekšsēdētājs Ziedonis Caune.
Jāpiebilst, ka Latvijas Pašvaldību
savienība ar rakstisku aicinājumu
lūdza Latvijas pašvaldības iespēju

robežās sniegt finansiālu atbalstu
materiāli tehniskajam nodrošinājumam Čerņigovas kara hospitālim
un ārstniecības iestādēm Ukrainā.
Medikamentu un preču iegādi un
piegādi koordinē Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar biedrību
«Latvijas Sarkanais Krusts» humānās
palīdzības programmas «Latvijas
pašvaldības – Ukrainai» gaitā. To ar
ziedojumu 1000 eiro apmērā atbalsta
arī Jelgavas novada pašvaldība.
JNZ
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Lielajā talkā joprojām atrodas ko darīt
Lai gan Lielā talka Latvijā notika jau septīto reizi, darbi joprojām atrodas – vēl aizvien ir cilvēki, kas piesārņo vidi, un tādi,
kas to sakopj, kam interesē vien savs mājoklis un kas rūpējas
par to, lai pie mājas būtu kur pasēdēt, bērniem kur spēlēties,
kas sabiedriskās aktivitātēs neiesaistās un kuri labprāt sakārto
publiskas vietas. Šogad Jelgavas novadā Lielās talkas dienā
piedalījās ap 1400 talkotāju. «Skaitlis ir aptuvens, jo precīzu
talcinieku uzskaiti neveicam un dalībniekus nereģistrējam,»
norāda Lielās talkas koordinatore novadā Līva Kaunese,
uzsverot, ka šogad iedzīvotāji bijuši ieinteresētāki un atsaucīgāki nekā iepriekšējos gadus. Kopā salasīti aptuveni 2600
maisi ar atkritumiem. «Vairs tik ļoti netiek uzsvērta atkritumu
vākšana, vairāk tiek veikti labiekārtošanas un sakopšanas
darbi,» norāda viņa. Pagastos sakopj parkus, atjauno bērnu
laukumus, sakārto kapus un iemīļotas publiskās teritorijas
dabā. «Platones pagastā izglītojošos un audzinošos nolūkos
talkā tika iesaistīti novada jaunsargi, kuri sakopa Baronu
kapus. Vircavā tika aizvākti sagāzušies koki, sakopts parks,
lai pirms Jāņiem būtu jāveic tikai sagatavošanās darbi. Vilcē
darbojušies pārsvarā daudzdzīvokļu māju pagalmos un apkārtnē, Jaunsvirlaukā sakopta kāda nelegāli izveidota atkritumu izgāztuve. Šādi un līdzīgi darbi tika paveikti praktiski
visos pagastos,» ieskicē L.Kaunese, piebilstot, ka daudzviet
jau dienu pirms talkas rosījās skolēni.
Viktors talkas dienā bija uzņēmies
rūpes par smilšu
kasti, kurā labprāt
spēlējas arī viņa
meita Elīna. Vēl pie
Ausekļa ielas 26.
mājas Platones pagasta Lielvircavas
ciemā rosījās daži
aktīvisti. «Mēs tāds
kodols esam, kas
piedalāmies talkā
gadu no gada, bet
pārējie nenāk – jā,
darba dienās te ir
kustība, bet talkā gan nepiedalās. Ir jāmainās domāšanai un paaudzēm, lai mainītos arī cilvēku attieksme pret darbu, dabu un savu
apkārtni,» spriež mājas vecākais Raitis. Viņš teic, ka cilvēki tagad vairāk
domā par savu privātīpašumu: «Ir cilvēki, kuri ir gatavi uzcelt sev pili,
aiz tās žoga var būt kaut gruveši, bet viņiem neinteresē, jo tā nav viņu
teritorija. Tas ir skumji.» Arī citi mājas iedzīvotāji pastāstīja, ka pagalms
tiek sakopts ik pa laikam, nevis tikai reizi gadā Lielās talkas dienā,
bet ir arī tādi, kas bez sirdsapziņas pārmetumiem piegružo apkārtni,
posta citu darbu, pie kāpņu telpas durvīm izmētā izsmēķus. «Pārsvarā
tie ir jaunieši, kuriem mēs gan aizrādām, bet viņiem tas ir vienalga,»
ar nelielu rūgtumu balsī nosaka Ivars. Arī «Jelgavas Novada Ziņas»
novēroja – kamēr citi čakli strādāja, blakus mājā uz balkona iznāca
bariņš jauniešu un vēroja notiekošo no malas.
«Ko tad tādā smukā laikā
istabā sēdēt?!» saka Platones pagasta iedzīvotāja
Svetlana, kura bija viena
no trim daudzdzīvokļu
māju iedzīvotājām, kas
talkā sakopa māju pagalmu. «Talka ir talka, un
apkārtne ir jāsakopj. Mēs
jau rudenī lielumu novācām, lapas sagrābām, bet
druskas vēl palikušas,»
vērtē talciniece. Viņa
stāsta, ka lielās betona
plāksnes te palikušas pēc
tam, kad tika demontēta
māju pagalmā esoša strūklaka. Tur tika iesēta zālīte, bet plāksnes plānots drīzumā aizvākt – jau esot sarunāts transports.
Kalnciemā talka
bija īpaša ar to,
ka tajā piedalījās deviņi NATO
karaspēka karavīri. «Kalnciemā
p a v i s a m t a l kā
iesaistījās ap 140
iedzīvotāju, tostarp Kalnciema
pagasta vidusskolas skolēni un
skolotāji, pagasta
pārvaldes darbinieki, pirmsskolas izglītības iestādes «Mārīte» pārstāvji, Sociālās aprūpes
centra Kalnciema filiāles darbinieki, deju kolektīvs «Pavediens»
un pagasta iedzīvotāji. Tika krāsoti elementi bērnu laukumos,
vākti atkritumi, izvietotas betona puķu kastes, bet lielākais un
sarežģītākais darbs tika uzticēts karavīriem – demontēt pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā esošo saimniecības šķūni un
ar smiltīm papildināt ierīkoto pludmales volejbola laukumu,»
stāsta Kalnciema pagasta talkas koordinatore Daina Majoka.
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Sveicam
Jelgavas novada
iedzīvotājus dzīves
nozīmīgajās jubilejās!
Maijā – 70 gadi

«Dienu pirms talkas vējš nogāza šo koku – lai
talkā mums būtu ko darīt!» mazliet ar humoru
saka Vircavas pagasta iedzīvotājs Jānis. Viņš
uzskata, ka talkā jāpiedalās visiem, kas var, jo
tā ir iespēja ne tikai pastrādāt un paveikt ko
lietderīgu, bet arī pabūt kopā.

Rožu iela Jaunsvirlaukas pagasta Mežciemā ne tikai kopā svin svētkus, bet arī strādā – talkā viņi sakopa savu
ielu: nopļāva zāli, sagrāba lapas un zarus, izstaigāja arī tuvējo mežmalu, bet tur ar pūlēm savākts vien maiss
atkritumu. Tā, kas visus kūda gan uz svētkiem, gan uz darbiem, ir Biruta Krastiņa. «Protams, ka sēdēt mājās ir
ērtāk, tāpēc jābūt kādam, kas pabaksta. Pēc tam, kad esi izgājis ārā, ir gandarījums gan par pašu darba procesu,
gan par sasniegto rezultātu,» tā viņa, piebilstot, ka socializēšanās ir vajadzīga ikvienam un talka ir lielisks veids,
kā satuvināties, vēl labāk iepazīt kaimiņus. «Mēs cits no cita neizvairāmies, sasveicināmies,» priecājas Biruta. Vēl
Rožu ielas apņēmīgie iedzīvotāji cer panākt, lai tiktu noasfaltēts grantētais ielas posms un izbūvēts apgaismojums.
Tāpat plānā ir nomainīt pastkastes, kas atrodas pie dēļa ielas galā.

Talkā piedalījās arī nepilnus septiņus gadus vecā Elīna – viņa ar
rotaļlietu atlūzām, kas kopš rudens bija palikušas smilšu kastē,
pielasīja gandrīz pilnu maisu. «Es
vācu papīrus, salauztas mantas.
Stikli arī tur bija,» rezumē mazā
talciniece.

Jaunsvirlaukas pagasta Mežciema
iedzīvotājs Aleksandrs Krastiņš
talkā bija uzņēmies zāles pļaušanas darbus, jo viņam mājās bija
trimeris. Viņš gan nebija pārāk
runīgs un cītīgi strādāja, bet pēc
vairākiem jautājumiem beigās
noteica: «Es pļauju kūlu.»

Oglaines ciemā pie karjerām ap
pulksten 10 talkas dienas rītā
pulcējās vairāki bērni un viens
pieaugušais Ilgvars. «Citus gadus
te talkoja un vāca atkritumus. Domājām, ka arī šodien te būs talka,
tāpēc atnācām,» saka 14 gadus
vecā Inese, piebilstot, ka karjeras
ir oglainiešu iecienīta peldēšanās
vieta. Tiesa gan, lielākoties karjerās izmētātie atkritumi ir alkohola
pudeles, un bērni spriež, ka tās
nometuši pieaugušie, kuri vasarā
arī nāk te peldēties. «Mēs gribam
to savākt, jo mums ir svarīgi, lai
te nepiesārņo. Par to ir jārūpējas
visiem,» tā Inese. Tā kā pusstundas
laikā pie karjerām neviens talkas organizators neatnāca, bērni devās uz mājām.
«Gan jau atradīsim, ko padarīt pie mājām,» viņi bija apņēmības pilni.
«Es esmu Viduskroģeru HES operators,
bet, tā kā šodien ir talka, nolēmu, ka
jāpiepalīdz,» saka Juris Veilands no Platones. Viņš uzskata, ka talkas ir jārīko,
jo kādam tie mēsli taču jāsavāc. «Citi jau
saka, ka atkritumus nekur nemet, vidi
nepiegružo, bet domāju, ka kādu atkritumu, kaut vai to pašu izsmēķi, katrs
kaut reizi zemē ir nometis,» spriež Juris,
kurš novērojis – lielās šosejas A8 malās
gan daroties drausmas, jo autobraucēji
pa logiem met ārā sazin ko. «Te jau gan
lielākie mēslotāji ir makšķernieki, bet
pēdējā laikā viņi arī kļūst apzinīgāki un
piegružo mazāk,» tā viņš.
Jaunsvirlaukas pagasta Mežciema Rožu ielas viens gals bija galīgi izdangāts, bet talkas laikā tas
sakārtots. Ielas iedzīvotāja Biruta
Krastiņa stāsta, ka šī teritorija
pieder kokapstrādes uzņēmumam «Amberwood» un tas pēc
vairākiem iedzīvotāju lūgumiem
atvedis un izbēris kaudzēs zemi,
bet vietu gan nav sakārtojis. Tad
nu talkā viens no Rožu ielas iedzīvotājiem ar savu mazo traktoriņu
zemi izlīdzinājis.
Šogad Lielās talkas atpazīstamības zīme bija zili atkritumu
maisi, bet atsevišķos pagastos tie netika izmantoti vispār vai arī
atkritumu bija vairāk, tāpēc tie tika likti arī citādākos maisos.
Kopējo savākto atkritumu daudzumu pagaidām gan vēl nav
iespējams pateikt, turklāt tas objektīvi neparāda talkā izdarīto,
jo pēdējos gados arvien vairāk tiek domāts par labiekārtošanas,
nevis tīrīšanas darbiem. Tomēr, piemēram, Kalnciema pagastā
pavisam tika savākti apmēram 450 maisi ar atkritumiem. Lielākie atradumi bija veļasmašīnas korpuss, mīkstais krēsls, četri
televizori un neskaitāmas mašīnu riepas. Lielākoties šie visi
dārgumi tika savākti gar šosejas Kalnciems–Tušķi malām.

Kad svaigā gaisā cītīgi pastrādāts, arī ēst gribas, tāpēc ierasts, ka teju katrā talkas vietā
tiek padomāts arī par maltīti. Vircavā pavāres lomu uzņēmusies pagasta Saimniecības
daļas vadītāja un talkas koordinatore Gunta
Zajankovska. «Nevaru vēl pateikt, kas galā
sanāks, bet būs grūbas, gaļiņa un vēl šādi tādi
produkti,» tā pavāre.

Līvbērzē Lielās talkas dienā notika arī kāds cits
vērienīgs pasākums – vidējās paaudzes deju kolektīvu koncerts «Talka nāca dancodama» –, un uz
to sabrauca vairāki simti dejotāju. Viņi pierādīja,
ka ne tikai prot dejot, bet arī darba nebaidās – lai
nebūtu jāaizklīst tālu no pasākuma vietas, viņiem
tika piedāvāts talkot parka teritorijā. «Gar sporta
laukuma malu aiz uzbērtā kalna tika sastādīta
bērzu aleja, iedēstot vairāk nekā 30 koku, sporta
laukumā nokrāsoti mazie futbola vārti un soliņi
gar laukumu, sakopta parka teritorija un izgrābtas
lapas no meliorācijas grāvja,» stāsta Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Medne. Viņa piebilst,
ka dejotāji talkai bija sagatavojušies un, zinādami,
ka koku stādīšanai nebūs tik daudz lāpstu, bija
paņēmuši līdzi savas. «Atradās arī viens dancotājs
ar mežssaimnieka izglītību, tādēļ ceram, ka viss
paveikts, kā vajag!» tā R.Medne.

Jelgavas no vada domes
administrācijas darbinieki
šogad talkoja
Glūdas pagastā. Tur tika sakopta teritorija ap Nākotnē
esošo ūdens
baseinu, uzstādot arī metāla
konstrukcijas
sportiskām aktivitātēm un izveidojot smilšu kasti. Sakopta arī dabas takas
teritorija gar Auces upītes krastu, kā arī izvilkti no upes un
sazāģēti tur iekritušie koki. «Teritorijā, kur notika talka, vasarā
jau otro gadu tiks organizēts Pirts festivāls,» norāda Glūdas
pagasta pārvaldes vadītāja Silvija Zīberte.

Vircavas pagasta pārvalde Lielajā talkā parasti izraugās kādu sabiedrisku objektu, ko sakopt. Šogad «laimīgā loze» iekrita parkam
– tur tika savākti un sadedzināti zari, sazāģēti un izvākti kritušie
koki un izdarīti citi darbi. Lielākie bluķi jau rezervēti Līgo ugunskuram, kas esot visaugstākais un lielākais visā novadā. Vēl bluķi tiek
saskaldīti un izmantoti bibliotēkas un medpunkta apsildīšanai.
«Šī ir labākā vieta,
kur talkot,» saka
Līva, kura šobrīd ar
ģimeni dzīvo Jelgavā, bet talkot izvēlējusies savā dzimtajā
pagastā Vircavā.
Kamēr Līva parkā
kaplēja zāli gar celiņa malām, viņas mazais dēliņš Viesturs
sēdēja ratos un vēroja apkārt notiekošo
rosību. «Citi varbūt
domā, vai ņemt tādus mazus bērnus līdzi, bet es uzskatu, ka arī viņam tas ir noderīgi
– pabūt svaigā gaisā. Jā, varbūt viņš paniķosies un es nevarēšu
pastrādāt, bet, kamēr Viesturiņš ir mierīgs, varu kaut ko padarīt,» tā
Līva, piebilstot, ka pēc talkas ir patīkama sajūta, redzot, ka izdarīts
kaut kas paliekošs, vērtīgs.
Sesavas pagastā
šogad pulcējies
vislielākais talcinieku skaits, kāds
bijis Lielajā talkā,
lēš pagasta pārvaldes Saimniecības daļas vadītājs
Staņislavs Matuss.
128 cilvēki iesaistījās Sesavas pamatskolas parka,
sporta laukuma, Bērvircavas parka pie Vircavas upes labā krasta un
Skursteņkalna parka sakopšanā. «Padarīts tiešām daudz – nogrābta
pērnā zāle un iesēta jauna, upes krasts attīrīts no krūmiem, niedrēm,
sakritušajiem zariem un kokiem,» norāda S.Matuss. Viņš gan piebilst,
ka cilvēki talkojuši arī pie daudzdzīvokļu mājām, bet precīzu iesaistīto
skaitu nosaukt nevar – varētu būt ap 50 cilvēku. Sesava šogad izvēlējās divus lielos konteinerus atkritumiem un zilos talkas maisus nemaz
neizmantoja.
Ta l k a s l a i k ā
Jaunsvirlaukā
tika pieteikts karš
arī kādai nelegālajai izgāztuvei,
kas tika uzieta
Cepļu meža nomalē. «Te tika
savākti un prom
aizvesti apmēram 20 maisi ar
pudelēm un četras traktora kravas ar sadzīves atkritumiem,» stāsta Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes
Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists Jānis Šteinbergs.
Viņš atklāj, ka pēc talkas tika apsekota pagasta teritorija, lai pārliecinātos, vai visi talkā savāktie atkritumi ir aizvesti, un Vecsvirlaukā
uzieta pavisam svaiga nelegālā izgāztuve. «Pirms četrām dienām tās
te vēl nebija,» norāda J.Šteinbergs, piebilstot, ka nepilna kilometra
attālumā no jaunās izgāztuves bija izvietots lielais konteiners, kurš
turklāt pat neesot bijis pilns, un atkritumus taču varēja izmest tajā,
nevis piesārņot vidi.
Jaunsvirlauka izcēlās ar to, ka tur Lielās talkas laikā tika sakopti Brāļu kapi.
«Brāļu kapos talkoja ap 15 cilvēku,
kuri labiekārtoja, sakopa piegulošo
teritoriju un pašus kapus,» norāda
Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes
Darba aizsardzības un ugunsdrošības
speciālists Jānis Šteinbergs.

Āboliņš Ziedonis, Valgundes pag.
Balodis Andris, Zaļenieku pag.
Cigelnieks Agris, Vircavas pag.
Doroševa Gaļina, Lielplatones pag.
Faļonova Antoņina, Vircavas pag.
Gairione Zinaida, Līvbērzes pag.
Grīnfelds Jānis, Vilces pag.
Kalniņš Arvīds, Valgundes pag.
Ķīlis Jānis Laimonis,
Jaunsvirlaukas pag.
Masonis Jozs, Sesavas pag.
Paegle Judīte, Zaļenieku pag.
Popila Aija, Lielplatones pag.
Raudive Lucians, Glūdas pag.
Reinis-Rītiņš Ziedonis Andrejs,
Lielplatones pag.
Romanova Vera, Platones pag.
Saltā Helēna, Līvbērzes pag.
Sauša Ērika, Platones pag.
Savicka Inta, Jaunsvirlaukas pag.
Skrunda Maija, Svētes pag.
Timofejevs Jevgēnijs, Līvbērzes pag.
Valdheims Juris, Kalnciema pag.
Valdovskis Maigonis,
Jaunsvirlaukas pag.
Zīverts Modris Agris, Zaļenieku pag.

Maijā – 75 gadi
Balode Zigrīda, Glūdas pag.
Drusta Ruta, Līvbērzes pag.
Fabiševska Jaņina, Glūdas pag.
Freimane Ilga, Vircavas pag.
Grigaļūns Jānis, Zaļenieku pag.
Grinšpons Ziedonis, Glūdas pag.
Hermane Aija, Zaļenieku pag.
Klimza Velga, Vilces pag.
Kļukina Finaida, Līvbērzes pag.
Krieviņa Zelma, Vilces pag.
Mihelsone Eleonora, Glūdas pag.
Rubule Dzidra, Līvbērzes pag.
Siliņa Ritma, Sesavas pag.
Sokolovskis Staņislavs, Elejas pag.
Solovjova Valentīna, Elejas pag.
Stabulniece Vija,
Lielplatones pag.
Stanule Jadviga, Sesavas pag.
Starovoitova Lilioza,
Kalnciema pag.
Suļžicka Irina, Glūdas pag.
Šauva Hilda, Jaunsvirlaukas pag.
Šlempo Staņislavs, Svētes pag.
Švalkovska Nadežda,
Vircavas pag.
Tērauds Arveds, Svētes pag.
Vilne Helena, Valgundes pag.
Vītola Milda Vera, Zaļenieku pag.

Maijā – 80 gadi
Asejevs Nikolajs, Svētes pag.
Ābele Uldis, Valgundes pag.
Dreimanis Auseklis, Vircavas pag.
Gasnere Genofija, Sesavas pag.
Kalniņa Anna, Kalnciema pag.
Kambulova Lidija, Platones pag.
Kleķeris Ojārs, Platones pag.
Nasteviča Olga,
Jaunsvirlaukas pag.
Pēkale Vaira, Platones pag.
Ribule Leontīna, Kalnciema pag.
Terlanovs Vasīlijs, Līvbērzes pag.
Useviča Staņislava, Vircavas pag.
Zeneviča Viktorija, Vircavas pag.

Maijā – 85 gadi
Abarons Eduards, Valgundes pag.
Antonova Aleksandrina,
Kalnciema pag.
Atkačova Tamāra, Vircavas pag.
Cigankovs Fjodors, Glūdas pag.
Jankūne Ausma, Sesavas pag.
Puriņa Ausma, Valgundes pag.
Skrupska Vincentīna,
Valgundes pag.

Maijā – 90 gadi
Briģe Ilga Olga, Zaļenieku pag.
Zakovica Ērika, Platones pag.
Dati apkopoti uz 28.03.2015.
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Piedāvā
mācīties
tālmācībā

pagastu ziņas

Izdemolēta peldvieta

Lielplatones pagasta pārvalde atrodas
citās telpās – no 6. jūlija tā ir Lielplatones muižā. Vieta muižā atbrīvojās,
jo ar jauno mācību gadu mainīsies
darbs Elejas vidusskolas Lielplatones
filiālē. Pagasta pārvaldes vadītāja Līga
Rozenbaha skaidro, ka bijušās pagasta
pārvaldes telpās tiks ierīkots jaunsargu
centrs «Tīsu bāze». «Lielplatones pagasta jaunsargu Tīsu bāzē praktiskās
nodarbības apgūst mūsu novada un
Ozolnieku novada jaunsargi. Sarunā ar
jaunsargu instruktoru Ēriku Grinevicu
secinājām, ka nepieciešams mācību
centrs, kurā jaunsargi varētu apgūt teorētiskās zināšanas tuvumā Tīsu bāzei.
Svarīgi, ka jaunsargu centra izveidei
nav jātērē papildu budžeta līdzekļi, jo
tiek izmantota skolas materiāli tehniskā
bāze,» stāsta pagasta pārvaldes vadītāja, piebilstot, ka arī pagasta pārvaldes
pārcelšanās uz muižu neradīja papildu
izdevumus budžetā.

Staļģenes vidusskola
šogad ieviesusi jaunu
pakalpojumu – tālmācību
10. – 12. klasē. «Līdz šim
piecus gadus piedāvājām
neklātienes programmu,
bet tajā tomēr audzēkņiem divas reizes nedēļā
jāierodas skolā. Arī pieprasījums ar katru gadu
saruka. Tāpēc, lai tomēr
palielinātu skolēnu skaitu, nolēmām izmēģināt
tālmācību,» stāsta skolas
direktors Aivars Naglis.
Tālmācība tiek piedāvāta bez
maksas, tā ir piemērota gan cilvēkiem, kuri darba dēļ nevar regulāri
apmeklēt nodarbības, gan tiem,
kuri pārcēlušies uz dzīvi ārzemēs.
«Reizi mēnesī tiks nodrošinātas
konsultācijas ar pedagogiem klātienē, tāpat saziņā varēs izmantot
skaipu un e-pastu,» ieskicē direktors. Audzēknis saņems pieeju
e-klasei, un caur šo vietni tiks
koordinēts mācību process: tur būs
redzams, kādas ieskaites jānokārto
gada laikā, pieejama apgūstamā
teorija šo ieskaišu nokārtošanai,
arī pašas ieskaites. Vidusskolas
centralizētie eksāmeni gan būs
jākārto klātienē.
Šobrīd saņemti septiņi pieteikumi, bet direktors cer, ka interese
par šo pakalpojumu palielināsies.
«Cilvēki, kuri vēlas izmantot šo
iespēju, ir dažādi. Piemēram,
mums ir pieteicies viens jaunietis
no ārzemēm, divas profesionālās
skolas audzēknes, kurām nepieciešams vidusskolas atestāts, kāds
vīrietis, kurš pirms 15 gadiem pabeidza pamatskolu un visu šo laiku
strādāja,» stāsta A.Naglis.
Ar programmas nosacījumiem
iepazīties un aizpildīt pieteikumu var skolas mājas lapā
www.stalgenesskola.lv. Tiesa, audzēknim vēl būs jāierodas skolā,
lai parakstītu iesniegumu.

PLATONE
Dod kukuli
Augusta pirmajās dienās nezināmas personas
izdemolējušas peldvietu «Kalnaplāteri» Vilces
pagastā – ir izlauztas
tualetes durvis, no kurām
uztaisīts tramplīns, kurināts ugunskurs, atstāti
atkritumi.

Vilces pagasta pārvaldes vadītāja
Anda Duge stāsta, ka pašvaldība šo
vietu uztur kārtībā jau vairākus gadus,
jo tā ir viena no iedzīvotāju iemīļotākajām peldēšanās un atpūtas vietām
vasarā. Lai iedzīvotājiem atpūsties būtu
ērtāk un patīkamāk, jau 2010. gadā
tika ierīkota tualete, uzstādītas kāpnes,
izvietots atkritumu konteiners. «Ir ļoti

skumji, ka tomēr ik pa laikam kāds izpauž sevi, visu to sabojājot, piemēslojot,
tāpēc gribētu aicināt pagasta iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem un ziņot,
ja ko tādu pamana,» tā A.Duge. Par
šādām situācijām var ziņot pašvaldības
policistam Dainim Zemgalniekam pa
tālruni 20044770 vai pagasta pārvaldes
vadītājai pa tālruni 29383060.

Nojauks raķešu bāzes šahtas
AS «Latvijas valsts meži»
plāno nojaukt bijušās
raķešu bāzes «Tīsi» šahtas
Lielplatones mežos, kas ir
bīstamas gan meža apmeklētājiem, gan meža
apsaimniekošanai. Šobrīd
ir izsludināts iepirkums, lai
noskaidrotu, kas veiks šos
darbus.
Bijusī PSRS raķešu bāze «Tīsi»
(dēvēta arī par Elejas raķešu bāzi)
tika izveidota 20. gadsimta 60. gados.
Raķešu bāzes teritorijā atrodas bijušās PSRS stratēģisko raķešu palaišanas komplekss ar četrām pazemes
raķešu palaišanas šahtām (dziļums
– apmēram 25 metri) un centrālajā

daļā izvietotu vadības centru, kas
caur pazemes koridoriem savienots ar
raķešu šahtām. «Latvijas valsts mežu»
speciālisti uzsver, ka objekts ir bīstams
– raķešu bāzes teritorija piesaista
daudzu interesentu uzmanību: gan
metāllūžņu meklētājus un elektrības
kabeļu tīkotājus, gan asu izjūtu cienītājus. Lai mazinātu riskus, «Latvijas
valsts meži» regulāri ierobežo piekļuvi
teritorijai – izvieto brīdinājuma zīmes
par objekta bīstamību, ar ekskavatora palīdzību aizkrauj šahtu ieejas
ar akmeņiem, taču cilvēku interesi
par objektu tas nemazina. «Raķešu
bāzes apkārtne tiek regulāri uzrakta,
atstājot cilvēkiem un dzīvniekiem
bīstamas bedres, piemēslota ar atkritumiem un demolēta. Teritorijā

tiek regulāri bojātas arī gruntsūdens
monitoringa vajadzībām uzstādītās
caurules,» novērojis «Latvijas valsts
mežu Nekustamie īpašumi» projektu
vadītājs Uģis Perševics.
Jau drīzumā raķešu bāzes šahtas
plānots demontēt. Kā skaidro «Latvijas valsts meži», lai iegūtu tiesības
slēgt līgumu par šahtu nojaukšanu,
konkursa uzvarētājam «Latvijas valsts
mežiem» būs jāmaksā vienreizējs
maksājums. Gadījumā, ja konkursam
pieteiksies vairāki pretendenti, tiks
rīkota izsole ar sākuma cenu 55 000
eiro.
Jāpiebilst, ka veicamie darbi jāsaskaņo ar zīdītāju sikspārņu ekspertu
Gunāru Pētersonu, kā arī ar «Latvijas
valsts mežiem» un Būvvaldi.

Uzraudzīs iedzīvotāju veselības stāvokli
Lai būtu iespējams noteikt, vai akumulatoru
pārstrādes rūpnīcas «EcoLead» darbības rezultātā nepasliktinās vietējo
iedzīvotāju veselības
stāvoklis un viņu organismā nav palielināts svina
piesārņojums, uzņēmums
izstrādā cilvēku biomonitoringa projektu, lai apsekotu Kalnciema iedzīvotāju veselības stāvokli.
«Esmu pārliecināts, ka svina

ražošanas process Kalnciemā būs
absolūti drošs gan rūpnīcā strādājošajiem, gan arī Kalnciemā
dzīvojošajiem, taču Vides pārraudzības valsts biroja noteiktajā saskaņojumā ir paredzēts, ka rūpnīcai
jāveic cilvēku biomonitorigs, un to
mēs arī plānojam darīt,» skaidro
«EcoLead» valdes priekšsēdētājs
Jurijs Harlamovs. Viņš uzsver, ka
iegūtie dati ļaus arī izvērtēt situāciju, balstoties uz faktiem, nevis
emocijām, kā tas nereti notiek.
Uzņēmums vērsies Veselības inspekcijā ar lūgumu precizēt, kādas ir

Latvijas likumos noteiktās prasības
cilvēku biomonitoriga veikšanai.
«Atbildes vēstulē Veselības inspekcija norādīja, ka līdz šim sistemātisks
un regulārs iedzīvotāju biomonitorings Latvijā nav veikts,» stāsta
J.Harlamovs. Vēstulē teikts, ka
šobrīd ne Latvijā, ne arī ES nav pieņemti normatīvie akti, kas izvirzītu
noteiktas prasības biomonitoringa
veikšanai, bet 2014. gada 26. martā
Ministru kabinetā apstiprinātās
Vides politikas pamatnostādnes
2014. – 2020. gadam paredz, ka
rekomendācijas cilvēku biomonito-

ringam Latvijā tiks izstrādātas līdz
2016. gada beigām, bet tā izpilde
pilotprojekta veidā tiks realizēta
laikā no 2017. līdz 2020. gadam.
Veselības inspekcija uzņēmumam
norādījusi, ka šobrīd galvenais ir
noskaidrot, vai iedzīvotāju organismā ir vērojamas svina piesārņojuma
pazīmes. Apsekojums jāveic pirms
rūpnīcas darbības uzsākšanas un
vēlāk regulāri jāatkārto. Vienlaikus
inspekcija uzsver: iesaistīšanās jebkurā biomonitoringa pētījumā ir
brīvprātīga un iesaistītajai personai
jāapliecina ar savu parakstu.

Riepas savāc ceļu uzturētājs
Nereti ir situācijas, kad
šosejas malā mētājas automašīnu riepas, kas ne
tikai bojā skatu, bet var
būt arī bīstami. Lai ceļu
uzturētāji varētu reaģēt
operatīvi, satiksmes dalībnieki šādos gadījumos
aicināti ziņot pa bezmaksas tālruni.
Piemēram, dodoties uz Jelgavas
novada svētku norises vietu, pa
ceļam no Jelgavas līdz Elejai varēja
saskaitīt vismaz trīs riepas. VAS
«Latvijas valsts ceļi» Komunikācijas
daļas sabiedrisko attiecību projektu
vadītāja Ieva Niedra skaidro, ka
«Latvijas valsts ceļu» speciālisti

LIELPLATONE
Pagasta pārvalde –
citās telpās

regulāri apseko autoceļus un, konstatējot, piemēram, ceļa nomalē
atstātas saplīsušas riepas, uzdod
ceļu uzturētājiem VAS «Latvijas
autoceļu uzturētājs» sakopt attiecīgo teritoriju.
Uzturētāju pārstāve Sigita Audere norāda, ka vasaras sezonā
autoceļam A8 Jelgava–Eleja ir
noteikta A uzturēšanas klase. Tas
nozīmē, ka saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem autoceļa
apsekošana tiek veikta vienu reizi
nedēļā. Saņemot informāciju par 5.
jūlijā uz šosejas pamanītām riepām,
ceļu uzturētājs rīkojās operatīvi un
tās aizvāca. «6. jūlijā VAS «Latvijas
autoceļu uzturētājs» veica operatīvās kopšanas darbus, un riepas no

ceļa nodalījuma joslas tika savāktas.
Riepas tiek nodotas utilizācijai,» tā
S.Audere, piebilstot: ceļu ikdienas
uzturēšanas darbi tiek veikti VAS
«Latvijas autoceļu uzturētājs» budžeta ietvaros.
Satiksmes dalībnieki, pamanot

ceļmalās riepas vai citus lielgabarīta
atkritumus un šķēršļus, aicināti par
to informēt Satiksmes informācijas
centru, zvanot pa bezmaksas diennakts informatīvo tālruni 80005555,
lai nodrošinātu ceļu uzturētāja operatīvāku rīcību.

Platones pagasta teritorijā pieķerts kukuļdevējs. Valsts policija informē, ka 16.
jūlijā pulksten 21.58 kāds 1975. gadā
dzimis Lietuvas pilsonis mēģināja iedot
kukuli 15 eiro policijas darbiniekam, lai
viņam netiktu sastādīts protokols par
ātruma pārsniegšanu. Lietuvas pilsonis
vadīja automašīnu «Ford Transit» un
brauca virzienā no Jelgavas uz Eleju
ar braukšanas ātrumu 117 kilometri
stundā vietā, kur maksimālais atļautais
braukšanas ātrums ir 90 kilometri stundā. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 149.8 panta 7.
daļu viņam tika sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols un piemērots
sankcijā paredzētais naudas sods 40
eiro apmērā. Tāpat pret viņu uzsākts
kriminālprocess par kukuļdošanu.
Jāpiebilst, ka no 2. jūlija spēkā stājušies
grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, nosakot bargākus
sodus par atļautā ātruma pārsniegšanu. Ar izmaiņām var iepazīties interneta datu bāzē likumi.lv.

JELGAVAS NOVADS
Uzlabo interneta
kvalitāti

Jelgavas novada Elejā, Kalnciemā,
Staļģenē, Svētē, Tīreļos, Vilcē un
Zaļeniekos ir sācis strādāt «Tele2»
4G tīkls, kas nozīmē – iedzīvotājiem
ir pieejams ātrāks mobilais internets
telefonā, planšetdatorā un datorā.
«Priecājamies, ka tagad arī Jelgavas
novada iedzīvotāji var lietot «Tele2»
zibenīgo 4G internetu. Pēdējo mēnešu
laikā esam būtiski izvērsuši 4G tīklu,
uzbūvējot vairākus simtus jaunu 4G
bāzes staciju pilsētās, pagastu centros,
ciemos un lauku apdzīvotās teritorijās
visā Latvijas teritorijā, kas nozīmē to, ka
«Tele2» 4G tīkls kopumā tagad ir pieejams jau 90 procentiem valsts iedzīvotāju,» norāda uzņēmuma tehniskā
direktore Līga Krūmiņa. Jāpiebilst, ka
novada iedzīvotājiem šie pakalpojumi
pieejami jau pusotru gadu.

VILCE
Aicina slēgt zemes nomas
līgumus

Vilces pagasta pārvalde atgādina:
pašvaldības zemju nomniekiem, kam
2015. gada 31. decembrī beigsies
nomas līgumi, jāiesniedz pieteikums
par jaunu nomas līguma slēgšanu.
Iesniegums jāiesniedz Vilces pagasta
pārvaldē. «Ar tiem nomniekiem, kas
nav samaksājuši nekustamā īpašuma
nodokli vai appļāvuši lauku piegulošās
teritorijas, līgums tiks pārtraukts,» uzsver Vilces pagasta pārvaldes vadītāja
Anda Duge. Viņa atgādina, ka saskaņā
ar Jelgavas novada pašvaldības administratīvās atbildības noteikumiem
katrs īpašums vasaras sezonā jāappļauj
vismaz divas reizes. Pirmais termiņš
bija līdz 15. jūnijam, otrais ir līdz 15.
septembrim. Ja tas netiek izdarīts, tiek
piemērota administratīvā atbildība, par
ko lemj Administratīvā komisija.
Pagasta pārvaldes vadītāja saka paldies visiem tiem, kuri ir appļāvuši savus
īpašumus, lauku un ceļu malas, tā sakopjot Vilces pagastu. «Aicinu arī citus
sekot labajam piemēram un appļaut
savus īpašumus, lai nebūtu jāiesaista
Jelgavas novada Pašvaldības policija,»
tā A.Duge.

pagastu ziņas
LIELPLATONE
Bērnudārza grupiņas
saglabāsies

2014./2015. mācību gads bija noslēdzošais sākumskolas klasēm Elejas
vidusskolas Lielplatones filiālē, tomēr
bērnudārza grupiņas darbosies kā
iepriekš Lielplatones muižā. Pagasta
pārvaldes vadītāja Līga Rozenbaha
stāsta, ka pirmsskolas vecuma bērniem
tiks saglabātas arī logopēda nodarbības, sporta, angļu valodas, tautas deju
pulciņš, mūzikas nodarbības. «Būs arī
jaunums – relaksācijas telpa bērniem,
kura ir iekārtota tā, lai mazie pirmsskolas bērni varētu atpūsties, vingrot,
nepieciešamības gadījumā veikt stājas
korekciju (medmāsas uzraudzībā),
savukārt sadarbībā ar saimniecību «Rei
nas zirgi» tiks nodrošinātas aktivitātes
ar zirgiem gan pie muižas, gan saimniecībā,» stāsta pārvaldes vadītāja.
Pagasta pārvalde ar pedagogiem
vienojusies, ka divas reizes nedēļā
pagasta bērniem vecumā no 7 līdz 13
gadiem Lielplatones muižā būs iespēja
darboties dažādos pulciņos: teātra
pulciņā, tautas deju kolektīvos, radošajā pulciņā un vides pulciņā. Šobrīd
plānots, ka tas varētu būt no pulksten
15 līdz 17, bet laiks var tikt precizēts.
Pagasta autobuss pēc nodarbībām
nogādās bērnus mājās. «Centīsimies
saglabāt iespēju bērniem darboties
savā pagastā,» piebilst L.Rozenbaha.

VALGUNDE
Sociālā darbiniece
pieņem Valgundē
un Tīreļos

Valgundes pagasta pārvalde informē,
ka turpmāk sociālā darbiniece Ņina
Freiberga-Ņitavska apmeklētājus
pieņems gan Valgundē, gan Tīreļos.
Valgundē viņa pieņem Celtnieku ielā
35 pirmdienās no pulksten 15 līdz
18 un ceturtdienās no pulksten 8 līdz
11. Tīreļos sociālā darbiniece pieņem
«Ārsta mājā» pirmdienās no pulksten 9 līdz 11. Ar sociālo darbinieci
Ņ.Freibergu-Ņitavsku var sazināties
pa tālruni 29184464.

KALNCIEMS
Iepazīst ugunsdzēsību

Pirmo reizi Latvijas ugunsdzēsības
čempionātā piedalījās Kalnciema
pagasta iedzīvotājs Dmitrijs Miļņikovs.
VUGD pārstāve Marita Masule norāda,
ka Dmitrijs bija komandas sastāvā,
ko Rīgas 33. vidusskolā trenē Sergejs
Burjakovs. Komanda, kas debitēja
čempionātā, ugunsdzēsības sportā
trenējas pirmo gadu – no septembra.
D.Miļņikovs startēja komandas «Zemgale» sastāvā un piedalījās 100 metru
šķēršļu joslas pārvarēšanā un kāpšanā
ar āķkāpnēm. Šķēršļu joslu Dmitrijs
pārvarēja 21,16 sekundēs, savukārt
kāpšanā pa āķkāpnēm finišēja pēc
8,69 sekundēm, kas bija trešais labākais rezultāts viņa vecuma grupā.
Jāpiebilst, ka komandas «Zemgale»
jaunieši čempionāta atklāšanas pasākumā pacēla Valmieras karogu.

SVĒTE
Slēgts norēķinu punkts

No 1. augusta slēgts SIA «Jelgavas novada KU» norēķinu punkts Svētes pagastā. Pamatojums šādam lēmumam
ir iedzīvotāju mazā ieinteresētība Svētes pagastā veikt maksājumus skaidrā
naudā. Norēķinus skaidrā naudā
var veikt uzņēmuma birojā Jelgavā,
Cukura ielā 22, un Svētes pagasta
pasta nodaļā, bet norēķināties var arī
ar bezskaidras naudas pārvedumiem
uz SIA «Jelgavas novada KU» bankas
kontiem, kas norādīti uzņēmuma
izrakstītajos rēķinos. Ja iedzīvotāji izrādīs šādu vēlmi, uzņēmums ir gatavs
apsvērt iespēju atkal atvērt norēķinu
punktu. Uzņēmums atgādina, ka
ūdens skaitītāju rādījumus var paziņot
uzņēmuma mājas lapā www.jnku.lv,
kā arī iemetot uzņēmuma pastkastītē
Svētes pagastā līdz katra mēneša
pēdējam datumam (norādot klienta
numuru).

2015. gada augusts

Būvēs jaunu tiltu

7

Varēs bez
maksas
pārbaudīt
redzi

19. augustā Valgundes
pagastā varēs veikt bezmaksas redzes pārbaudi.
Tas būs iespējams Valgundē
un Tīreļos.

VAS «Latvijas valsts ceļi»
gada laikā plāno pārbūvēt
valsts reģionālā autoceļa
P94 Jelgava–Staļģene–Code
tiltu pār Vircavas upi. Tilts
atrodas Jaunsvirlaukas
pagasta teritorijā. «Tilta
pārbūve bija nepieciešama
jau sen, jo tas ir ļoti šaurs
un uz tā tiek veikta reversā kustība, līdz ar to radot
avārijas situācijas. Tāpat
tilta pārbraukšanai ir noteikts smaguma ierobežojums, kas apgrūtina transporta kustību šajā ceļa
posmā,» situāciju raksturo
Jaunsvirlaukas pagasta
pārvaldes Saimniecības
daļas vadītājs Armands
Fridrihsons.

«Latvijas valsts ceļu» eksperti
veikuši tilta inventarizāciju un secinājuši, ka tas būvēts 1927. gadā
un tam ir nolietojušās nesošās
konstrukcijas, turklāt tiltam noteikts
svara ierobežojums 10 tonnas. Satiksmes intensitāte uz autoceļa šajā
posmā 2011. gadā bija 780 automašīnas diennaktī, no tām 11 procenti
bija smagais autotransports. Arī
tas ir viens no iemesliem, kāpēc
nepieciešams jauns tilts ar lielāku
kravnesību.
Uzņēmums iecerējis līdzās esošajam tiltam uzbūvēt jaunu tiltu
pār upi, bet šo tiltu pārveidot par
velosipēdistu un gājēju tiltu, pilnībā
nomainot tā brauktuves konstrukciju, ieklājot jaunu hidroizolāciju,
saremontējot laiduma konstrukcijas
sijas un loka konstrukciju un veicot

remontdarbus balstu konstrukcijām.
«Latvijas valsts ceļu» Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību
projektu vadītāja Ieva Niedra norāda, ka darbus plānots uzsākt šogad
līdz vasaras beigām un pabeigt līdz
nākamā gada beigām – darbiem
atvēlētais laiks ir 320 dienas. «Būvdarbu veikšanas laikā tilts netiks
slēgts satiksmei, bet būs noteikti
braukšanas ātruma ierobežojumi
un satiksme tiks regulēta ar luksoforiem pa vienu braukšanas joslu
atsevišķos būvniecības periodos,»
viņa informē.
Saskaņā ar iepirkumu konkursu
būvdarbus veiks SIA «Rīgas tilti»
par līgumcenu 971 739,71 eiro.
Pavisam tika saņemti pieci piedāvājumi.

Stāsta par Vircavas pili
Lai iepazīstinātu iedzīvotājus un Vircavas viesus
ar pagasta vēsturi, biedrība «Vircavnieks» īstenojusi projektu «Vircavas pils
laikmetu griežos». Tagad
informatīva plāksne atgādina par to, ka Vircavā
kādreiz atradās pils.
«Vircavā atradās viena no lepnākajām Kurzemes hercoga pilīm.
Kādreizējais muižas centrs joprojām
ir apdzīvots un apbūvēts, muižas
ēkas, pielāgotas jaunām funkcijām,
turpina savu dzīvi – bijušajā Kavalieru namā tagad ir skola, pils staļļi
pārtapuši tautas namā, bet pārvaldnieka mājā ir dzīvokļi. Vienīgi pašu
pili gribas salīdzināt ar cilvēku, kurš,
nodzīvojis bagātu un interesantu
mūžu, vecumdienas pavada nabagmājā – visu pamests un aizmirsts,»
teic projekta vadītāja Vita Bērziņa.
Viņa stāsta, ka bijusī pils ēka
atrodas pašā Vircavas centrā blakus
sakoptām pašvaldības iestādēm
(tautas namam, skolai) un lielai
daļai Vircavas iedzīvotāju rodas
nepareizs priekšstats, ka pils ir tagadējā skola. Ēka ir privatizēta un
nav pašvaldības īpašums. Lai tomēr
pagasta iedzīvotāji un viesi zinātu,
ka te kādreiz atradusies pils, biedrība «Vircavnieks» Zemgales Plānošanas reģionā iesniedza projektu
«Vircavas pils laikmetu griežos», kas

Pagasta pārvalde informē, ka bezmaksas redzes pārbaudi varēs veikt Valgundē, Celtnieku ielā 41 – 2, no pulksten
11 un Tīreļos, Tīreļu bibliotēkā «Ārsta
māja», no pulksten 14. To nodrošinās
uzņēmums «Elegant Optics», piedāvājot
arī iespēju iegādāties optiskās brilles un
saulesbrilles.
Redzes pārbaudē ietilpst acs funkciju izmeklēšana – abu acu kopredzes
noteikšana, vadošās acs noteikšana,
redzes funkciju pārbaude tuvumā;
redzes asuma noteikšana; acs struktūru
novērtēšana, lai laikus varētu pamanīt
dažādu acs saslimšanu pirmsākumus;
esošo briļļu stipruma noteikšana.
Būs pieejams arī maksas pakalpojums
– acu spiediena mērījums ar bezkontakta
tonometru. Tas ir būtisks glaukomas savlaicīgai atklāšanai (uzņēmums klientiem
pēc 40 gadu vecuma acu spiedienu rekomendē mērīt vismaz reizi gadā). Maksa
par šo pakalpojumu – 5 eiro.
Interesenti redzes pārbaudei aicināti
pieteikties, zvanot pa tālruni 20011509
no pulksten 10 līdz 19.

Orientējas
Jēkabniekos

Svētes pagasta Jēkabniekos
norisinājās netradicionālās
orientēšanās sacensības
jauniešiem. Šis bija jau trešais gads, kad notiek šādas
sacensības. Uzvaru izcīnīja
Platones komanda «Supeaitas»: D.Karpušenkovs,
J.Kronbergs, M.Landmanis,
R.Vīksna un R.Djakonovs.

pie ēkas paredzēja uzstādīt baneri
– informatīvu stendu. Ar «Latvijas
valsts mežu» atbalstītās Zemgales
kultūras programmas 2015 projektu
finansējuma atbalstu biedrībai tika
piešķirts finansējums 506 eiro. Par
šo naudu tika uzstādīts baneris un
izgatavota fotogrāfija «Vircavas pils
19. gs. vidū», kas atrodas Vircavas
pagasta bibliotēkā.
Informatīvais materiāls projekta
vajadzībām tika ņemts no novadpētniecības materiāliem. «Lielu
atbalstu informācijas iegūšanā
sniedza kādreizējā Vircavas tautas
nama vadītāja Sarmīte Sustrupe.
Lielu darbu projekta realizācijas

gaitā ieguldīja Gunta Zajankovska.
Paldies,» tā projekta vadītāja.
Lai gan bijusī pils ēka ir privātīpašums, biedrībai ir arī citas idejas, kā
padarīt skaistāku tās apkārtni. «Pie
pils ir neliels laukumiņš, ko iecienījuši kāzinieki. Tas pieder pašvaldībai, un mums ir iecere to padarīt
interesantāku,» stāsta V.Bērziņa.
Ideja ir laukumam apkārt aplikt lauk
akmeņus, kuros iegravētas latvju
rakstu zīmes. Lai varētu īstenot šo
ieceri, biedrība iesniegusi projektu
Zemgales NVO projektu konkursā,
bet, ja finansējumu neizdosies piesaistīt tur, meklēšot citus projektu
konkursus.

Jauniešiem pēc izsniegtās kartes
bija jāorientējas kontrolpunktos, katrā
izpildot konkrētu uzdevumu. Pēc orientēšanās notika erudīcijas daļa, kurā
komandas varēja iegūt papildpunktus,
asinot prātu atjautīgos uzdevumos.
Pirmo vietu orientēšanās sacensībās
ar 112 punktiem ieguva Platones pagasta
komanda «Supeaitas», otrā vieta ar 106
punktiem – Platones pagasta komandai
«Neapturamie» (G.Petrovs, G.Lejnieks,
E.Lībietis, E.Graudiņa, M.Novika),
trešo vietu ar 105 punktiem izcīnīja
visjaunāko dalībnieku komanda no
Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes «Izturīgie» (S.Konovs, D.Stepanovičs, A.Ķincis,
R.Aleksandrovičs, E.Stepanovičs). Pārējās komandas no godalgotām vietām
šķīra vien dažī punkti. Šogad piedalījās
jauniešu komandas no Jelgavas novada
(Platones, Vircavas, Svētes, Jaunsvirlaukas) un Ozolnieku novada.
Visām komandām pasniegti diplomi
un dāvanas no pasākuma organizētājiem
un atbalstītājiem. Pēc apbalvošanas notika disenīte jauniešiem ar DJ Cukuru.
Sacensības organizēja Svētes pagasta
jaunatnes lietu koordinators J.Zariņš,
Jēkabnieku aktīvie jaunieši un biedrība
«Zariņš&Lejnieks». Pasākumu atbalstīja pašvaldība, Svētes pagasta pārvalde,
Jēkabnieku kultūras nams, SIA «Viesu
līči», «A-Z boulings» un «Refill».

Zenta Blūzmane,
Zaļenieki
(15.05.1921. – 07.07.2015.)
Edvīns Viļums, Glūda
(28.10.1960. – 09.07.2015.)
Aleksandrs Sviķis, Glūda
(09.06.1946. – 11.07.2015.)
Gennādijs Roščenkovs,
Kalnciems
(24.02.1963. – 11.07.2015.)
Velta Kugrēna, Eleja
(09.08.1929. – 12.07.2015.)

Andris Kupris, Jaunsvirlauka
(30.11.1968. – 12.07.2015.)
Stefanija Pabērza, Līvbērze
(01.01.1918. – 16.07.2015.)
Marija Bērtule, Glūda
(02.12.1949. – 18.07.2015.)
Igors Dorofejevs, Kalnciems
(04.10.1966. – 21.07.2015.)
Vladimirs Jeršovs, Lielplatone
(08.09.1927. – 25.07.2015.)
Veronika Butāne, Zaļenieki
(22.12.1927. – 25.07.2015.)

Anastasija Kozaka,
Platone
(02.05.1934. – 26.07.2015.)
Austra Rozenberga,
Svēte
(16.04.1947. – 27.07.2015.)
Pēteris Šidlovskis,
Jaunsvirlauka
(23.11.1957. – 29.07.2015.)
Antoņina Semjonova,
Līvbērze
(09.12.1925. – 31.07.2015.)

Jūlijā no mums aizgājuši...
Aleksandra Sadkovaja,
Zaļenieki
(25.05.1929. – 01.07.2015.)
Anna Arbuzova, Kalnciems
(09.02.1921. – 03.07.2015.)
Mirdza Buša, Eleja
(21.08.1939. – 03.07.2015.)
Rasma Krauze, Kalnciems
(17.06.1929. – 05.07.2015.)
Sergejs Gromovs,
Jaunsvirlauka
(03.03.1940. – 06.07.2015.)
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notikumi

Grāmatu svētki – 28. augustā
Lielvircavā
Augusta noslēgumā Lielvircavā uzmanības centrā
būs grāmatas un to autori.
Lai iepazītos ar jaunākajām grāmatām, tiktos
ar grāmatu autoriem,
piemēram, bijušo Valsts
prezidentu Valdi Zatleru,
piedalītos diskusijā, Jelgavas novada iedzīvotāji 28.
augustā gaidīti 14. Jelgavas un Ozolnieku novadu
Grāmatu svētkos, kas
šoreiz notiks Lielvircavā.

«Grāmatu svētki – tā ir iespēja iedzīvotājiem satikt grāmatu autorus,
smelties viņu pieredzi un paplašināt
savu redzesloku. Tā ir lieliska iespēja
iepazīties ar jaunākajām grāmatām
un iegādāties tās par zemāku cenu,
kā arī šajos svētkos iedzīvotāji var
iesaistīties diskusijā, izteikt savas
domas par kādu aktuālu tēmu,»
saka Jelgavas un Ozolnieku novada
pašvaldību bibliotēku metodiskā
darba vadītāja Dzintra Punga, uzsverot, ka svētki ir lieliska iespēja arī

tuvāk iepazīt kādu Jelgavas novada
pagastu, uzzināt par pārmaiņām, ko
tas piedzīvojis pēdējā laikā, jo ikreiz
svētki notiek citā vietā ar mērķi ļaut
novada iedzīvotājiem tuvāk iepazīt
citam citu. Šoreiz grāmatu mīļotājus
aicina satikties Lielvircavā. Svētki
jau pulksten 9.30 sāksies ar grāmatu
tirgu izstādi pie Lielvircavas muižas,
kas ilgs līdz pulksten 15. Iespieddarbus tirdziņā piedāvās visas lielākās
Latvijas grāmatu izdevniecības.
Jāpiebilst, ka pircēji šeit grāmatas
varēs iegādāties bez uzcenojuma,
turklāt katrs pirkuma čeks piedalīsies loterijā «Veiksmīgākais pircējs».
Proti, pircējiem būs iespēja laimēt
dažādas apgādu sarūpētas grāmatas.
Izloze notiks pulksten 14 Lielvircavas muižas zālē. Jāpiebilst, ka šogad
paralēli grāmatu tirgum pie muižas
notiks arī mājražotāju un amatnieku
tirdziņš.

Diskutēs par
kvotām medicīnā

Sesavā

Jau tradicionāli rīta cēlienā Grāmatu svētkos gaidāma diskusija, kurā
piedalīsies Latvijas politiķi, jomas
speciālisti. Tajā interesējošos jautājumus aicināti uzdot arī iedzīvotāji.
Dz.Punga stāsta, ka šogad Grāmatu
svētkos diskutēs par veselību – tā
iedzīvotājiem ir ļoti aktuāla, un parasti jautājumu netrūkst. «Latvijas
Avīzes» publiskās diskusijas tēma
šogad ir «Kvotas medicīnā. Ko tas
nozīmē?». Dz.Punga gan norāda, ka
šobrīd vēl nav zināmi konkrēti politiķi un jomas speciālisti, kas piedalīsies
diskusijā, taču Jelgavas novada iedzīvotāji aicināti līdz svētkiem izdomāt
jautājumus, kurus vēlas noskaidrot.
Publiskā diskusija notiks pulksten
10.30 Lielvircavas muižas Lielajā
zālē tūlīt pēc svētku atklāšanas, kas
būs pulksten 10.

Platonē

Bērniem un jauniešiem
– tikšanās ar dzīvniekiem
un saruna par atbildību

Pasākumi
Svētē

 22. augustā – Svētes pagasta
ģimeņu atpūtas un sporta diena.
Reģistrēšanās – no pulksten 10.30,
pasākuma atklāšana – pulksten 11.
Programmā – dažādas radošas un
sportiskas aktivitātes gan maziem,
gan lieliem, komandu spēles un
individuālās sporta sacensības. Sīkāka informācija – afišās vai pa tālruni 29433907 (Dainis, par sporta
jautājumiem); 27234198 (Sandra,
par izklaides aktivitātēm) (Svētes
pamatskolas sporta laukumā).
 14. augustā pulksten 16 – pasākums bērniem: Indiāņu diena. Ieeja
– bez maksas (Sesavas parkā).
 15. un 16. augustā – Platones
pagasta pašdarbības kolektīvu
dalībnieki tiek aicināti piedalīties
kopīgā vasaras atpūtas braucienā
uz Vidzemi. Sīkāk par maršrutu
un izmaksām – zvanot Rasmai pa
tālruni 26547117.
 21. augustā – senioru ekskursija
uz Lietuvu. Sīkāk par maršrutu un
izmaksām – zvanot Rasmai pa tālruni 26547117.

Elejā

 3. septembrī – Elejas senioru
ekskursija Krimulda–Sigulda–Ieriķi.
Apskatīsim Krimuldas pili, Gūtmaņ
alu, Siguldu, Elmāra smilšu gleznu
izstādi, Siguldas pilsdrupas, Ieriķu
dzirnavu dabas taku, degustēsim
vīnu. Izbraukšana – pulksten 7.30
no saieta nama. Maksa vienai personai – 14,50 eiro, cenā iekļautas
pusdienas. Pieteikties ekskursijai var
pie Elejas pagasta pārvaldes lietvedes Anitas. Neskaidrību gadījumā
zvanīt Evai pa tālruni 22046821.

Zaļeniekos

 No 13. augusta – ziedu izstāde
«Vasaras krāsas ziedos». Dalībnieki aicināti pieteikties pa tālruni
27231143 vai arī ziedus un kompozīcijas atnest uz kultūras namu līdz
izstādes dienai (Zaļenieku k/n).
 14. augustā pulksten 18 – fotoizstādes «Es skatos pasaulē»
atklāšana. Piedalās foto mākslinieki
Edmunds Glūdiņš, Irēna d’TorresFernadez (Zaļenieku k/n Mazajā
zālē).
«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: 11.08.2015.

Plaša aktivitāšu programma Grāmatu svētkos būs bērniem un jauniešiem. Novada jaunā paaudze
varēs tikties ar grāmatas «Lauku sētā
dzīve jautra» autori rakstnieci Vitu
Štelmaheri, kas uz tikšanos ieradīsies
kopā ar savu suņuku Rafi un labprāt
dalīsies grāmatas varoņu piedzīvojumos. «Bērniem patīk dzīvnieki, taču,
mūsuprāt, ir nepieciešams ar viņiem
arī pārrunāt atbildību, uzņemoties

FOTO: Tikšanās
ar grāmatas «Kas
es esmu?» autoru
Valdi Zatleru
Grāmatu svētkos
notiks pulksten
13 Lielvircavas
muižas zālē.

rūpes par kādu dzīvnieku, tāpēc Grāmatu svētku laikā aicinām bērnus un
jauniešus uz sarunu par atbildību,»
tā Dz.Punga. To vadīs žurnāliste, kas
strādā arī kā brīvprātīgā dzīvnieku
patversmē «Ulubele», Zanda Bērziņa. Viņa līdzi būs paņēmusi savu septiņus gadus veco suni Loti, kas pirms
vairākiem gadiem atrasta novārdzināta un, pateicoties līdzcilvēkiem,
izglābta no nāves. Šobrīd par viņu
rūpes uzņēmusies Z.Bērziņa. Tāpat
paralēli Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiālē notiks izdevniecības
«Zvaigzne ABC» radošās darbnīcas,
«Europe Direct» Informācijas centra
piedāvātās aktivitātes, bet laukumā
pie skolas Zemessardzes 52. kājnieku
bataljons un Aizsardzības ministrija
piedāvās aplūkot zemessardzes
ekipējumu.

Tikšanās ar Valdi Zatleru

Dz.Punga stāsta, ka šogad visām
Jelgavas novada bibliotēkām, tostarp
skolu, dāvanu sarūpējis bijušais
Latvijas Valsts prezidents V.Zatlers
– viņš uzdāvinājis savu grāmatu
«Kas es esmu?». «Par šo grāmatu,
kopš tā nonākusi mūsu bibliotēku
plauktos, ir nerimstoša interese,
vairākās bibliotēkās pat izveidojusies rinda uz to. Tāpēc nolēmām, ka
šogad uz Grāmatu svētkiem ciemos
aicināsim V.Zatleru, lai viņš pastāsta
par grāmatas tapšanas aizkulisēm,
procesu, par ideju rakstīt grāmatu.
Viņš arī laipni piekrita un 28. augustā
pievienosies Jelgavas un Ozolnieku

Grāmatu svētku programma

• No pulksten 9.30 līdz 15 – grāmatu komercizstāde. Piedalās Latvijas grāmatu izdevniecības. Mājražotāju un amatnieku tirdziņš. Muzicēs folkloras kopa «Dimzēns» (pie Lielvircavas muižas).
• Pulksten 10 – Grāmatu svētku atklāšana (Lielvircavas muižas Lielajā zālē).
Pieaugušajiem
• Pulksten 10.30 – «Latvijas Avīzes» publiskā diskusija «Kvotas medicīnā. Ko tas nozīmē?» (Lielvircavas
muižas Lielajā zālē).
• Pulksten 13 – «Kas es esmu?» – tikšanās ar grāmatas autoru eksprezidentu Valdi Zatleru (Lielvircavas
muižas Lielajā zālē).
Bērniem un jauniešiem
• No pulksten 10.30 līdz 15 – «Zemessardze – sabiedrības pašaizsardzības formējums». Zemessardzes
52. kājnieku bataljons un Aizsardzības ministrija piedāvā ieroču, formas tērpu paraugdemonstrējumus
(pie Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiāles).
• Pulksten 10.30 – «Lauku sētā dzīve jautra» – ieskats rakstnieces Vitas Štelmaheres grāmatu varoņu
piedzīvojumos kopā ar suņuku Rafi (Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiālē).
• Pulksten 11.30 – «Zīmējam, veidojam, līmējam» – radošā darbnīca sadarbībā ar «Zvaigzni ABC»
skolotājas Ingas Kraukles vadībā (Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiālē).
• Pulksten 11.30 – «Mēs – Eiropā, Latvijā, Jelgavas novadā» – radošas nodarbības un viktorīnas
skolēniem ar «Europe Direct» Informācijas centru.
• Pulksten 13 – «Saruna par atbildību» – stundu vada žurnāliste dzīvnieku patversmes «Ulubele»
brīvprātīgā Zanda Bērziņa kopā ar izglābto suni Loti (Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiālē).
Visiem kopā
• Pulksten 12.30 – Muižkunga gardā zupa.
• Pulksten 14 – «Veiksmīgais pircējs» – jaunāko grāmatu izloze.
• Pulksten 14.30 – literāri muzikāla tikšanās ar aktrisi Irinu Tomsoni, grāmatas «Mēness dūriens» autori,
un Rīgas Doma kora skolas Džeza mūzikas nodaļas audzēkni saksofonistu un vokālistu Dagni Roziņu.

novadu Grāmatu svētkos,» stāsta
Dz.Punga. Tikšanās ar V.Zatleru notiks pulksten 13 Lielvircavas muižas
Lielajā zālē. Dz.Punga piebilst, ka arī
apmeklētāji varēs uzdot jautājumus
grāmatas autoram.
Bet noslēgumā paredzēta literāri
muzikāla tikšanās ar aktrisi Irinu
Tomsoni, kura nesen klajā laidusi
grāmatu savu dzīvesstāstu «Mēness
dūriens». «Šī aktrise, piedaloties
2014. gada Grāmatu svētku noslēgu-

ma pasākumā Salacgrīvā, apliecināja,
ka ir saistošs sarunu biedrs ikvienam
ar savu optimistisko dzīves uztveri un
asprātību. Tāpēc nolēmām viņu uzaicināt arī pie mums,» tā Dz.Punga.
Viņas uzstāšanos ar muzikāliem
priekšnesumiem papildinās Platones
iedzīvotājs Rīgas Doma kora skolas
Džeza mūzikas nodaļas audzēknis
saksofonists un vokālists Dagnis
Roziņš. Ieeja visos svētku pasākumos
ir bez maksas.

Pirmajā pludmales volejbola čempionātā
sievietēm stiprākās – Platones dāmas
Sports

Jūlija izskaņā Valgundē
notika pirmais Jelgavas
novada pagastu čempionāts
pludmales volejbolā sievietēm, kurā triumfēja Platones
komanda, 2. vietā atstājot
Vilces spēlētājas, bet 3. vietā
– Kalnciema meiteņu komandu.
Pirmajā Jelgavas novada pagastu
čempionātā pludmales volejbolā sievietēm sevi pieteica astoņas no 13 pagastu
komandām. Pasākuma organizatoru
pārstāvis Arnis Bergmanis stāsta, ka,
neskatoties uz ne tik kuplo komandu
skaitu, spēlētājas bija kaujinieciskā
noskaņojumā un aizvadīja spraigu cīņu.
«Jāatzīst, ka meitenes izkustināt ir diezgan grūti, taču astoņas komandas no 13
– arī tas ir daudz,» saka A.Bergmanis.
Viņš stāsta, ka četras līderu komandas
jau bija redzamas no pirmajām spēlēm.
Līdz finālam bez zaudējumiem aizkļuva
Platones komanda, kas sākumā apspēlēja spēcīgo Vilci, bet pēc tam ar 22:20
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pārspēja Kalnciema komandu, kas
pamanījās zaudēt, atrodoties vadībā ar
17:11. Par iekļūšanu labāko trijniekā
sacentās Valgunde pret Vilci, bet īsta cīņa
šoreiz gāja secen, jo jaunās valgundnieces nespēja izrādīt nopietnu pretestību
– viņām bija jāsamierinās ar 4. vietu.
Līdz ar to pusfinālā sacentās Vilce pret
Kalnciemu. Lai kā centās Inese Jursone
ar pārinieci Ilvu Linužu no Kalnciema,
Līga Plāte un «Mis Jelgava 2010»,

Jelgavas
novada
pludmales
volejbola
čempionāta uzvarētājas:
Vilces (no
kreisās),
Platones un
Kalnciema
komandas.
«Mis Latvija 2011» titula ieguvēja Eva
Dombrovska no Vilces pierādīja, ka ar
viltību un pacietību spēj salauzt jebkuru
pretinieku. «Kalnciemam diemžēl
bija jāsamierinās ar bronzas medaļām,
kaut mērķis bija tikai un vienīgi zelts,»
tā A.Bergmanis, piebilstot, ka fināls
izvērties kā milžu cīņa, jo laukumā tikās
divas vienlīdzīgas komandas – Platones
spēlētājas Jana Leite un Ilva Ivaškina
pret Evu un Līgu no Vilces. Spraigā cīņā

uzvarēja Platones spēlētājas ar rezultātu
15:11, 13:15 un 15:11, 2. vietā atstājot
Vilces komandu.
Jāpiebilst, ka arī šis čempionāts ir
pagastiem nozīmīgs, jo tā rezultāti
dod punktus kopējā ieskaitē sporta
sacensībās starp Jelgavas novada pagastiem. «Šis gads ir pirmais, kad arī
pludmales volejbolā tiek rīkots novada
čempionāts. Jāteic, ka atsaucība ir
laba. Ja Jelgavas novada Sporta centrs
akceptēs, turpināsim arī nākamgad,» tā
A.Bergmanis.
Jāpiebilst, ka pēc apakšgrupu spēlēm
notika apakšējo piespēļu konkurss, kurā
izspēlēja volejbola kluba «Valgunde»
apakšējo piespēļu čempiona medaļu,
volejbola kluba «Valgunde» volejbola
kreklu, bet gandarījuma kausu un medaļu saņēma 2. un 3. vietas ieguvējas. Pēc
spraigām un aizraujošām cīņām apakšējo piespēļu konkursā par uzvarētāju tika
kronēta Eiropas čempione pludmales
volejbolā I.Jursone no Kalnciema, 2. vietu ieguva J.Leite no Platones, bet 3. vietu
– Megija Šarlote Tiltiņa no Elejas.

