
Lai uzlabotu tehnoloģisko 
nodrošinājumu skolās, tādē-
jādi mazinot Covid-19 krīzes 
seku ietekmi uz izglītības 
nozari, un īstenotu attālinā-
to mācību procesu, Jelgavas 
novada pašvaldība decem-
brī no Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) saņēma 
145 portatīvos datorus. Pēc 
tam pašvaldības IT spe-
ciālisti datoriem uzstādīja 
lietojumprogrammas, un 
izglītības iestādes datorus 
saņēma janvāra sākumā. 

Ministru kabinets ar 2020. gada 16. 
septembra rīkojumu Nr.507 «Par finan-
šu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta 
programmas «Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem»» atbalstīja IZM priekš-
likumu iegādāties portatīvos datorus 
un nodot tos bezatlīdzības lietošanā 
pašvaldībām izmantošanai izglītības 
procesā, tajā skaitā attālināto mācību 
nodrošināšanai.

Decembrī Jelgavas novada pašvaldī-

Saņemti 145 portatīvie datori

ba saņēma 145 portatīvos datorus par 
kopējo summu 91 935,80 eiro, jo viena 
datora vērtība ir 634,04 eiro. Datori 
nodoti 13 Jelgavas novada izglītības 
iestādēm: Elejas vidusskola saņēmusi 
21 datoru, Kalnciema vidusskola – 18, 
Vircavas vidusskola – 15, Staļģenes 
vidusskola – 14, Aizupes pamatskola – 
11, Šķibes pamatskola – 11, Kalnciema 
pagasta vidusskola – 10, Zaļenieku Ko-
merciālā un amatniecības vidusskola – 
10, Svētes pamatskola – 10, Lielplatones 
pamatskola-atbalsta centrs – 8, Sesavas 
pamatskola – 7, Līvbērzes pamatskola 
– 6, Vilces pamatskola – 4. 

Jānorāda, ka datori pašvaldību 
dibinātajām vispārējās izglītības un 
speciālās izglītības iestādēm piešķirti, 
ņemot vērā skolēnu skaitu 7.–12. klašu 
grupā 2020. gada 1. septembrī. Lai 
nodrošinātu vienmērīgu un skolēnu 
skaitam atbilstošu portatīvo datoru 
skaita sadalījumu, skolas tika sagrupētas 
20 grupās pēc skolēnu skaita.

Jelgavas novada pašvaldības Izglī-
tības pārvaldes vadītāja Ginta Avoti-
ņa skaidro: kaut arī novada skolēni, 

pavasarī uzsākot mācības attālināti, 
pakāpeniski jau tika nodrošināti ar 
datortehniku, šāds dāvinājums ir būtisks 
atspaids izglītības iestādēm ārkārtējā 
situācijā. «Pavasarī skolās novērtējām 
esošās informācijas tehnoloģiju vienī-
bas, apzinājām visas novada ģimenes, 
lai noskaidrotu to iespējas nodrošināt 
savus bērnus ar viedierīcēm, kā arī 
apkopojām ģimenes, kurām nepiecie-
šami datori, lai varētu īstenot attālināto 
mācīšanos. Zināma veida datortehniku 
un citas izglītības iestādēm nepiecieša-
mas informācijas tehnoloģiju ierīces 
Jelgavas novada pašvaldība papildina 
ik gadu no budžeta līdzekļiem, un 
pavasarī, apzinot situāciju un skolēnu 
vajadzības, iegādājāmies papildu 223 
planšetdatorus 52 661 eiro vērtībā, lai 
nodrošinātu skolēniem iespēju mācīties 
attālināti. Novadā ir gan pirmsskolas 
izglītības iestādes, gan pamatskolas 
un vidusskolas, gan arī viena mūzikas 
un mākslas skola – kopā 18 izglītības 
iestādes. Katra skola saņēma noteiktu 
skaitu planšetdatoru, kas bija atkarīgs 
no tā, cik skolēnu ir lielākajā klasē. 

Atjaunojot valstī ārkārtējo stāvokli, 
kad vecāko klašu skolēniem atkal mā-
cības bija jāturpina attālināti, ģimenēm 
spējām uzreiz piedāvāt nepieciešamās 
datortehnikas vienības. Šobrīd no valsts 
saņemtie 145 portatīvie datori ir lielisks 
palīgs mūsu novada izglītības iestādēm, 
kas ļaus mums atjaunot un modernizēt 
esošo datortehnikas bāzi. Tāpat skolas 
plāno datorus ārkārtējās situācijas 
laikā piešķirt skolotājiem attālinātā 
darba procesa atvieglošanai,» norāda 
G.Avotiņa. 

Piešķirtie klēpjdatori «Acer Travel-
Mate P2» iegādāti par valsts budžeta 
līdzekļiem, taču tiem iztrūka lietotņu 
licenču, datorpeles un arī somas to 
pārnēsāšanai, tāpēc no Jelgavas novada 
pašvaldības budžeta papildus novirzīti 
ap 9000 eiro, lai tiem nodrošinātu «MS 
Office» programmatūras licenci, kā arī 
datorpeles un datorsomas. 

Kopumā IZM iepirkumu organizēja 
par 6261 portatīvo datoru, un to iegādei 
valdība piešķīra 3,97 miljonus eiro.
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Biedrība «Lauku partnerība 
«Lielupe»» sākusi īstenot pro-
jektu «Līdzdalības un pilsonis-
kās aktivitātes paaugstinā-
šana Jelgavas un Ozolnieku 
novados». Šobrīd iedzīvotāji 
aicināti iesaistīties projektā, 
piedaloties aptaujā.

«Esot ceļā uz jauno plānošanas perio-
du un administratīvi teritoriālo reformu, 
redzam, ka nepieciešama aizvien lielāka 
iedzīvotāju iesaiste, vajadzību apzināša-
na un iedzīvotāju līdzdalības veicināša-
na, lai iedzīvotāji justos piederīgi savam 
novadam, uzklausīti un paši vēlētos 
piedalīties ekonomiskajos, sociālajos, 
kultūras un politiskajos procesos ar 
mērķi pozitīvi ietekmēt savu dzīvi. Tāpēc 
par projekta mērķi esam izvirzījuši stip-
rināt demokrātijas kultūru un pilsonisko 
apziņu, īstenojot iedzīvotāju līdzdalības 
pasākumus un izglītojošas aktivitātes,» 
uzsver lauku partnerības «Lielupe» 
valdes priekšsēdētāja Līga Švānberga, 
turpinot: «Vēlamies uzrunāt un iesaistīt 
vietējos iedzīvotājus Jelgavas novadā 

un Ozolnieku novadā, vispirms lūdzot 
novērtēt dzīves kvalitāti un līdzdalības 
iespējas pašvaldības lēmumu pieņem-
šanas procesā savā pagastā un novadā.»

Šis process jau ir sācies, un līdz janvāra 
beigām turpinās novadu iedzīvotāju 
aptauja, ko palīdz īstenot pasniedzēji 
un studenti no projekta sadarbības 
partnerorganizācijas – Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes Ekonomikas 
un sabiedrības attīstības fakultātes. Kā 
skaidro L.Švānberga, studenti dodas uz 
Jelgavas un Ozolnieku novada pagas-
tiem un uzrunā iedzīvotājus, aicinot pie-
dalīties aptaujā. Taču iedzīvotāji aptaujas 
anketu aicināti aizpildīt arī elektroniski 
vietnē www.kopdare.lv.

«Pēc tam apkoposim aptaujā izteiktos 
viedokļus un aicināsim iedzīvotājus uz 
apkaimes ideju darbnīcām, kas plānotas 
katrā Jelgavas un Ozolnieku novada 
pagastā. Ideju darbnīcās iedzīvotājiem 
būs iespēja diskutēt un rast jaunus 
risinājumus izteiktajām problēmām un 
izaicinājumiem,» uzsver L.Švānberga.

Paredzēts, ka apkaimes ideju darbnī-
cās izvirzīsies tēmas, kuras ir jārisina visa 

novada līmenī, tāpēc projekta gaitā ieplā-
nots arī iedzīvotāju forums. «Iedzīvotāji  
tiks aicināti pašiem aktivizēt biedrības, 
veidot neformālas iniciatīvu grupas, 
lai realizētu idejas, kas ir nozīmīgas un 
svarīgas vietējai kopienai. Savukārt, lai 
rosinātu iedzīvotājus apzināties savu 
lomu demokrātijas kultūras un pilsonis-
kās apziņas veidošanā, plānotas pilso-
niskās izglītības nodarbības un projekta 
noslēgumā arī demokrātijas festivāls kā 
jauns virziens Jelgavas novadā,» skaidro 
L.Švānberga, piebilstot, ka projekts ilgs 
līdz 2023. gada 31. martam.

Plašākai iedzīvotāju līdzdalībai šajās 
aktivitātēs plānots nodrošināt iespēju 
darboties virtuālajā vidē – mājaslapā 
www.kopdare.lv, kur iedzīvotājiem būs 
iespēja sniegt priekšlikumus un idejas 
apkaimes darbnīcām, iedzīvotāju foru-
mam un sarunu festivālam. Mājaslapa 
arī nodrošinās projekta publicitāti un 
sabiedrības informēšanu par pilsoniskās 
līdzdalības un demokrātijas kultūras 
jautājumiem. 

Sekot līdzi aktualitātēm varēs arī 
«Kopdares» kontā sociālajā tīklā «Fa-

Novadu iedzīvotājus aicina līdzdarboties

Jelgavas novada pašval-
dība gada nogalē saņēma 
Satiksmes ministrijai un Vi-
des aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijai 
(VARAM) nosūtītu vēstuli, 
ko parakstījuši 386 Jelga-
vas un Ozolnieku novada 
iedzīvotāji, kas iestājas par 
divu ceļa posmu – reģio-
nālā autoceļa P-94 posma 
Mežciems–Dzirnieki–Staļ-
ģene un vietējā autoceļa 
V-1071 Mežciems–Staļģe-
ne–Stūrīši posma Staļģene–
LPKS «Latraps» – rekons-
trukciju. Jelgavas novada 
pašvaldība, atbalstot iedzī-
votāju iniciatīvu, vērsās 
abās institūcijās ar lūgumu 
izvērtēt iespēju minētos 
ceļu posmus rekonstruēt.  

Pirmās vēstules Jelgavas novada 
Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes, 
Dzirnieku, Jaunsvirlaukas ciema un 
Ozolnieku novada Salgales pagasta 
Emburgas ciema iedzīvotāji Satik-
smes ministrijai nosūtīja jau pirms di-
viem gadiem. Atsaucoties uz faktu, ka 
satiksmes intensitāte tur nav liela, ceļi 
netika sakārtoti, tomēr vienlaikus mi-
nistrija norādīja, ka izvērtēs iespējas 
asfalta seguma atjaunošanas darbus 
iekļaut Valsts autoceļu tīklā veicamo 
darbu programmā laika posmā no 
2019. līdz 2021. gadam. 

Prasītā rekonstrukcija skar reģio-
nālā autoceļa P-94 posmu Mežciems–
Dzirnieki–Staļģene 14,3 kilometru 
garumā, savukārt vietējā autoceļa 
V-1071 Mežciems–Staļģene–Stūrīši 
posms Staļģene–LPKS «Latraps» ir 
divus kilometrus garš.

Decembrī Jelgavas un Ozolnieku 
novada iedzīvotāji abām ministrijām 
iesniedza atkārtotu vēstuli, aicinot ap-
stiprināt, ka 2021. gadā atbilstoši so-
lītajam minētos ceļa posmus plānots 
rekonstruēt. Turklāt savā vēstulē viņi 
atsaucās uz VARAM un Satiksmes 
ministrijas noteikto sadarbību kopīgi 
izstrādājamiem priekšlikumiem 300 
miljonu eiro programmai, kuras re-
zultātā tiks uzlabota novadu centru 
sasniedzamība, sakārtojot 105 ceļu 
posmus gandrīz 900 kilometru kop-
garumā, tajā skaitā uz reģionālā au-
toceļa P-94 Jelgava–Staļģene–Code. 

Satiksmes ministrijas izstrādātajā 
kartē «Valsts autoceļu stāvoklis» ar 
datējumu 09.12.2016. autoceļa P-94 
Mežciems–Staļģene–Code posms no 
Mežciema līdz Staļģenei tiek norā-
dīts kā «sliktā stāvoklī». Iedzīvotāju 
nostāja Satiksmes ministrijai pausta 
iebildumos, jo, viņuprāt, ceļu posmos 
satiksmes intensitāte cieši saistīta tieši 
ar to kvalitāti.

«Nepiekrītam Satiksmes ministrijas 
sniegtajam pamatojumam, ka ceļu 
satiksmes intensitāte uz P-94 ir neliela. 
Zināmā mērā tā patiešām krītas, bet 
tikai tāpēc, ka ceļa segums šobrīd ir 
patiešām sliktā stāvoklī. Ikdienā Jaun-
svirlaukas iedzīvotājiem ceļa posms 
Mežciems–Dzirnieki–Staļģene ir ļoti 
būtisks, bet, piemēram, lauksaimnie-
cības produkcijas transportēšanas 
laikā zemnieki, lai nogādātu produk-
ciju uzņēmumiem SIA «Linas Agro» 
un «Dobeles dzirnavnieks», ir spiesti 
izvēlēties krietni garāko ceļu caur 
Garozu,» argumentē iedzīvotāji.

Ar parakstiem 
iestājas par 
ceļu remontu

cebook» (https://www.facebook.com/
projektsKopdare).

Izveidotais sauklis un projekta logo 
«Kopdare» ir simbols, kas aicina vietē-
jos iedzīvotājus Jelgavas un Ozolnieku 
novadā, piedaloties projekta aktivitātēs, 
darīt, radīt un augt kopā.

Aicinām 21. janvārī piedalīties projek-
ta ievadseminārā, kas notiks tiešsaistē. 
Būs iespēja uzzināt vairāk par «Kop-
dari», iepazīt praktisos piemērus un 
piedalīties pilsonisko aktivitāšu virtuālā 
meistarklasē. Pieteikšanās pasākumam 
projekta mājas lapā www.kopdare.lv.

Projektu «Līdzdalības un pilsoniskās 
aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un 
Ozolnieku novados» finansē Islande, 
Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un 
Norvēģijas grantu programmu «Aktīvo 
iedzīvotāju fonds».
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Jelgavas novada pašvaldība 2021. gada 8. februārī 
pulksten 10 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku 
ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, 
rīko atklātu atkārtotu, otro, mutisku izsoli nekustamajam 
īpašumam «Apogi» Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, 
kadastra Nr.54860100533, kas sastāv no neapbūvētas 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 6,16 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 54860100406. Izsoles 
sākumcena – 22 400 EUR, izsoles solis – 800 EUR. Visiem 
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā 
drošības nauda 2240 EUR un izsoles dalības maksa 50 

Jelgavas novada pašvaldība izsola nekustamo īpašumu

2020. gada sezonā viens no 
lielākajiem kūdras iegu-
ves un pārstrādes uzņē-
mumiem Latvijā «Laflora» 
sasniedzis lielāko kūdras 
ieguves apjomu pastāvēša-
nas vēsturē – 120 tūkstošus 
tonnu kūdras – un, neskato-
ties uz pandēmijas apstāk-
ļiem, kāpinājis eksportu un 
apgrozījumu par 15 pro-
centiem. 

Kā uzsver uzņēmuma projektu vadī-
tāja Sabīna Alta, pagājušā gada sākumā 
uzņēmums un visa kūdras nozare Lat-
vijā saņēma zibens spērienu no skaid-
rām debesīm – Eiropas Komisija (EK) 
nāca klajā ar uzstādījumu par kūdras kā 
resursa ierobežošanu. 14. janvārī LTV 
raidījuma «Panorāma» korespondente 
Briselē Ilze Nagla paziņoja: «Pīlārs, kas 
visiem šķiet interesants, –  Taisnīgās 
pārejas fonds (TPF). Tajā plānoti 7,5 
miljardi eiro – tā būtu jauna nauda, uz 
kuru varētu pieteikties arī Latvija. Tie 
būs granti, lai palīdzētu reģionam, pie-
mēram, Polijā, kur ir liels akmeņogļu 
īpatsvars enerģētikā, palīdzētu pāriet 
uz tīrāku enerģiju, Igaunijā savukārt ir 
problēmas ar degslānekli, bet Latvijā 
tā ir kūdra.»

«Tas viss noticis enerģētikas sakarā, 
par ko mums radās liela neizpratne, 
ņemot vērā to, ka no enerģētiskās uz 
dārzkopības kūdru pārorientējāmies 
jau pirms divdesmit gadiem. Loģiski, ka 
nozare meklēja skaidrojumu šiem pazi-
ņojumiem, ko mums neilgi pēc publiskā 
paziņojuma (28. februārī) deva EK 
izpildviceprezidents Valdis Dom-
brovskis: «Latvijai nav uzstādījuma, ka 
būtu jāatsakās no 
kūdras iegūšanas, 
jo tā netiek iegūta 
kurināšanai, bet 
pamatā lauksaim-
niecībai un dārz-
kopībai. Bet būs 
pieejami līdzekļi 
nozares moder-
nizācijai, emisiju 
samazināšanai kūd-
ras ieguvē»,» stāsta 
«Lafloras» valdes 
priekšsēdētājs Uldis Ameriks.

Un tieši 2020. gadā uzņēmums sa-
sniedza lielāko kūdras ieguves apjomu 
pastāvēšanas vēsturē. «Neskatoties uz 
pandēmiju, kura parādījās drīz pēc 
šiem paziņojumiem, kas bija un ir 
liels izaicinājums, gribu teikt paldies 
visiem mūsu sadarbības partneriem 
un darbiniekiem, ka mēs varējām ie-
gūt rekordražu – 120 tūkstošus tonnu 
kūdras, kas ir 10 procenti no kopējā 
kūdras ieguves apjoma valstī. Mūsu 
klienti visā pasaulē to novērtēja, īpaši 
pandēmijas laikā saprotot, cik būtiska ir 
kūdrā audzēta veselīga pārtika, veselīgs 
dzīvesveids un pašu audzēti un izloloti 
dārzeņi un augļi,» tā U.Ameriks.

No kopējā ieguves apjoma 68 pro-
centi iegūtās kūdras bija frēzkūdra, 
savukārt 32 procenti – grieztā sūnu 
kūdra. Eksporta apjoms, neskatoties 
uz sarežģīto pandēmijas laiku, salīdzi-

nājumā ar 2019. gada 11 mēnešiem pat 
palielinājies par 15 procentiem. Pava-
sarī, nemainoties līdzšinējiem ierasta-
jiem eksporta apjomiem, pandēmija 
mainīja eksporta struktūru – uz laiku 
apsīka eksports uz Rietumeiropu, bet 
to uzņēmumam kompensēja eksporta 
pieaugums uz Āzijas valstīm. 

Uzņēmuma apgrozījums pagājušā 
gada 11 mēnešos sasniedza 20 miljonus 
eiro, kas ir par 18 procentiem vairāk 
nekā gadu iepriekš attiecīgajā periodā. 

«Būtiski, ka nozare pandēmijas 
laikā nepārtrauca darbību un līdz ar 
to cilvēkiem tika nodrošināts darbs 
ar stabiliem ienākumiem, tajā skaitā 
jauniešiem, kuriem brīvlaikā bija 
iespēja strādāt. Kopumā strādājošo 
skaits nesamazinājās salīdzinājumā 
pret 2019. gada attiecīgo periodu,» 
uzsver U.Ameriks.

«Lafloras» no-
mātajā Nīcgales 
kūdras purvā Dau-
gavpils novadā tika 
turpināta iesāktā 
attīstība, nodar-
binot 60 cilvēkus 
sezonā. Jaunās 
kūdras pārstrādes 
rūpnīcas būvnie-
cības tālākie attīs-
tības plāni šobrīd 
ir saistīti ar TPF 

ietvaros plānotajiem nozares moder-
nizācijas līdzekļiem, kā EK solījusi 
Eiropas Zaļā kursa ietvaros. «Tieši 
Latgale ir reģions, kur nepieciešamas 
šīs investīcijas un valsts atbalsts, uz ko 
mēs vēl joprojām ceram. Ja mums būs 
simtprocentīga pārliecība par nozares 
nākotni, tad varam plānot investīcijas. 
Cerību vieš beidzot pieņemtās Kūdras 
ilgtspējīgas izmantošanas pamatnos-
tādnes, kas sniedz prognozējamību no-
zares dalībniekiem līdz 2030. gadam,» 
atzīst U.Ameriks. 

Kopumā «Laflora» 2020. gadā 
veikusi investīcijas 1,5 miljonu eiro ap-
mērā uzņēmuma attīstībā gan Latgales, 
gan Zemgales reģionā – ieguldījumus 
infrastruktūrā un ražotnes paplašinā-
šanā, tāpat arī tehnoloģisko procesu 
uzlabošanā un tehnikas iegādē un 
modernizēšanā. 

Vienlaikus purvkopības koncepta 

ietvaros «Laflora» turpina zaļo inves-
tīciju programmu, mazinot klimata 
pārmaiņas un atbildīgi atjaunojot 
Kaigu purva platības, kurās pārtraukta 
kūdras ieguve, jo palicis vien enerģētikai 
derīgais kūdras slānis. 2020. gadā izvei-
dotas priežu un melnalkšņu plantācijas 
20 hektāru platībā. Tāpat paplašināti 
izmēģinājumu lauki ar jaunām paludi-
kultūrām (kalmēm un skalbēm), kā arī 
dekoratīvajām kultūrām (viršiem un 
rododendriem) kopumā 15 hektāru 
platībā. Kopējā rekultivētā Kaigu kūd-
ras purva platība pārsniedz 230 hektāru. 

Purvkopības koncepts gada laikā 
transformējies līdz zaļās industriālās 
zonas izveidei, kas būtu Zemgales re-
ģiona nozīmes projekts ar vairāk nekā 
120 jaunām ilgtspējīgām darba vietām. 
Primārais zonas projekts ir «Lafloras» 
vēja parks ar 90 MW jaudu, kas gada 
laikā spētu saražot piecus procentus 
no kopējā Latvijas elektroenerģijas 
patēriņa. Vēja enerģiju plānots izman-
tot uzņēmuma pašpatēriņam kūdras 
ražotnē (900 MW), tam seko papildu 
attīstības projekti – siltumnīcu kom-
pleksu būve koku stādu, dārzeņu un 
dekoratīvo stādu audzēšanai, inovatīvu 
ražotņu ar augstu energoietilpību un 
pievienoto vērtību piesaiste (20 hek-
tāru industriālās zonas infrastruktūras 
izveide, nodrošinot ar zaļo enerģiju), 
inovatīvu un augstās tehnoloģijās bals-
tītu bioekonomikas produktu ražošana, 
energoietilpīgu klimatneitrālu produk-
tu ražošana, atjaunīgā tīrā ūdeņraža 
ražošana no zaļās enerģijas, ko plānots 
izmantot Jelgavas un novada transpor-
ta sistēmā, kā arī iecerēts veidot kūdras 
demonstrācijas centru, informē S.Alta. 

Šobrīd plānotās investīcijas sasniedz 
ap 170 miljonus eiro, un industriālās 
zonas izveides termiņš būtu līdz 2025. 
gadam. Ar industriālās zonas izveidi 
«Laflora» pieņem izaicinājumus, ko 
nes klimata pārmaiņas, tām pielā-
gojoties un līdz 2030. gadam kļūstot 
klimatneitrāliem.

«Neskatoties uz pandēmiju, «Laflo-
ras» vēja parka ietekmes uz vidi novēr-
tējuma procedūra būtu jānoslēdz 2021. 
gada pirmajā pusē, kas ir šā brīža plāns, 
un noteikti informēsim sabiedrību par 
procesa gaitu un sabiedrisko apsprie-
šanu,» tā U.Ameriks. 

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojuma 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 vieta: Jelgavas novada Līvbērzes pagasts, zemes vie-
nības (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 vides novērtējuma procesa veikšanai: Vides 
pārraudzības valsts biroja 2019. gada 4. jūnija lēmums Nr.5-02/8.

Ziņojuma sagatavotājs: vēja parka «Laflora» būvniecības ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojumu 2020. gada decembrī sagatavoja SIA «Estonian, Latvian 
& Lithuanian Environment».

Informācija par sabiedrisko apspriešanu: saskaņā ar Covid-19 infekcijas 
izplatības pārvaldības likuma 20. panta nosacījumiem sabiedriskā apsprieša-
na notiks neklātienes formā (attālināti) no 2021. gada 14. janvāra līdz 15. 
februārim. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisināsies attālināti 2021. 
gada 25. janvārī plkst.16. Ne vēlāk kā 2021. gada 22. janvārī tīmekļa saite 
un pievienošanās instrukcija, kas izmantojamas, lai pievienotos sanāksmei, 
tiks publicēta:
• SIA «Laflora» tīmekļa vietnē www.laflora.lv;
• SIA «Estonian, Latvian & Lithuanian Environment» tīmekļa vietnes www.
environment.lv sadaļā «Aktualitātes».

Sanāksmes laikā tiks sniegta informācija par paredzēto darbību un sagatavoto 
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus 
un saņemt uz tiem atbildes. Sanāksme tiks ierakstīta, un tās ieraksts būs 
pieejams SIA «Laflora», SIA «Estonian, Latvian & Lithuanian Environment», 
Jelgavas novada pašvaldības un Jelgavas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē 
līdz 15. februārim. 

Jautājumus par paredzēto darbību un ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var 
iesūtīt arī elektroniski pa e-pastu vejaparks@laflora.lv vai vejaparks@environ-
ment.lv.  Saņemtie jautājumi un atbildes uz jautājumiem, kas tiks saņemti līdz 15. 
februārim, tiks publicētas SIA «Laflora» un SIA «Estonian, Latvian & Lithuanian 
Environment» tīmekļa vietnē, kā arī nosūtītas jautājuma uzdevējam pa e-pastu.

Sakarā ar to, ka sabiedriskās apspriešanas process notiek attālināti, atbilstoši 
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam ar ietekmes uz vidi novēr-
tējuma ziņojumu un tā kopsavilkumu no 14. janvāra var iepazīties attālināti:
• Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv;
• Jelgavas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv;
• SIA «Laflora» tīmekļa vietnē www.laflora.lv;
• ziņojuma sagatavotāja tīmekļa vietnē www.environment.lv.

Ja tehnisku vai citu iemeslu dēļ nav iespējas piedalīties attālinātajā sabiedriskajā 
apspriešanā, aicinām par interesējošiem jautājumiem, saistībā par paredzēto 
darbību vai ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, sazināties pa tālruni: 
+371 26464472 vai e-pasta adresēm: vejaparks@laflora.lv, vejaparks@
environment.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2021. gada 15. februārim var ie-
sniegt Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi: Rūpniecības iela 23, 
Rīga, LV-1045 (tālrunis 67321173, e-pasta adrese vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa 
vietnes adrese www.vpvb.gov.lv).

«Laflorai» pērn – rekordliels 
kūdras ieguves apjoms

SIA «Laflora»
• Apsaimnieko kūdras purvus 
   1993 ha platībā
• Ieguve 2020. gadā: 120 000 t 
   (pret 105 000 t 2019. gadā)
• Investīcijas uzņēmuma attīstībā 
   2020. gadā: 2 miljoni EUR 
   (pret 1,73 miljoniem EUR 2019. gadā)
• Samaksātie nodokļi: 2020. gadā 
    par 11 mēnešiem: 3,2 miljoni EUR 
    (pret 3,2 miljoniem EUR 2019. gadā)

EUR. Pieteikums par dalību izsolē jāiesniedz Valgundes 
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 3. februāra 
pulksten 16. Izsoles noteikumi publicēti tīmekļvietnē www.
jelgavasnovads.lv.

Jelgavas novada pašvaldība 2021. gada 8. februārī pulk-
sten 13 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, 
Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli 
nekustamajam īpašumam «Līgotnes 1»-15 Glūdas pagastā, 
Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.54529000446, kas sastāv 
no dzīvokļa 57,9 m² platībā, kopīpašuma 579/7297 do-

mājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
ar kadastra apzīmējumu 54520050061001 un zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050061. Izsoles 
sākumcena – 5840 EUR, izsoles solis – 300 EUR. Visiem 
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā 
drošības nauda 584 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. 
Pieteikums par dalību izsolē jāiesniedz Glūdas pagasta 
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 4. februāra pulksten 
17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa 
tālruni 26109253. Izsoles noteikumi publicēti tīmekļvietnē 
www.jelgavasnovads.lv.
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Jelgavas novada pašvaldība 2021. gada 8. februārī pulksten 
14 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pa-
gastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam 
īpašumam «Līgotnes 1»-6 Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, ar 
kadastra Nr.54529000451, kas sastāv no dzīvokļa 42,4 m2 platī-
bā, kopīpašuma 424/7297 domājamām daļām no daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050061001 un 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050061. Izsoles 
sākumcena – 4210 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Visiem preten-
dentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 
421 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikums par dalību 
izsolē jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021. 
gada 4. februāra pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, ie-
priekš sazinoties pa tālruni 26109253. Izsoles noteikumi publicēti 
tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv.

Jelgavas novada pašvaldība 2021. gada 9. februārī pulksten 
9 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pa-
gastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam 
īpašumam «Grīvas skola»-5 Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, 
kadastra Nr.54929000235, kas sastāv no dzīvokļa 80,3 m² platībā, 
kopīpašuma 803/2928 domājamām daļām no dzīvojamās mājas 
ar kadastra apzīmējumu 54920020104001, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 54920020104 un 570/2280 domājamām 
daļām no palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 54920020104002. 
Izsoles sākumcena – 260 EUR, izsoles solis – 10 EUR. Visiem pre-
tendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 
26 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikums par dalību 
izsolē jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021. 
gada 4. februāra pulksten 16. Izsolāmo objektu var apskatīt, ie-
priekš sazinoties pa tālruni  26261569. Izsoles noteikumi publicēti 
tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv.

Jelgavas novada pašvaldība 2021. gada 18. februārī pulksten 
10 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagas-
tā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu, trešo, mutisku izsoli 
nekustamajam īpašumam Pīlādžu iela 2 Svētē, Svētes pagastā, 
Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820020716, kas sastāv no zemes 
vienības 0,2777 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54820020709. 
Izsoles sākumcena – 5520 EUR, izsoles solis – 300 EUR. Visiem 
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības 
nauda 552 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikums par 
dalību izsolē jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 
2021. gada 16. februāra pulksten 17. Izsoles noteikumi publicēti 
tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv. 

Jelgavas novada pašvaldība 2021. gada 18. februārī pulksten 
10 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, 
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku 
izsoli nekustamajam īpašumam Niedru iela 1 – 11 Staļģenē, Jaun-
svirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54569000463, 
kas sastāv no dzīvokļa 34 m² platībā un kopīpašuma 340/5313 
domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 
54560100320001. Izsoles sākumcena – 2060 EUR, izsoles solis 
– 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, 
jāiemaksā drošības nauda 206 EUR un izsoles dalības maksa 50 
EUR. Pieteikums par dalību izsolē jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta 
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 17. februāra pulksten 12. Izso-
lāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253. 
Izsoles noteikumi publicēti tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv.

Jelgavas novada pašvaldība 2021. gada 18. februārī pulksten 
10.30 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, 
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli 
nekustamajam īpašumam Svirlaukas iela 20 – 18 Staļģenē, Jauns-
virlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54569000474, 
kas sastāv no dzīvokļa 54,5 m² platībā un kopīpašuma 545/11503 
domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 
54560100316001. Izsoles sākumcena – 3390 EUR, izsoles solis 
– 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, 
jāiemaksā drošības nauda 339 EUR un izsoles dalības maksa 50 
EUR. Pieteikums par dalību izsolē jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta 
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 17. februāra pulksten 12. Izso-
lāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253. 
Izsoles noteikumi publicēti tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv.

Jelgavas novada pašvaldība 2021. gada 23. februārī pulksten 
9 Vilces pagasta pārvaldē Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, 
Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli ar pretendentu atlasi 
nekustamajam īpašumam «Mūrnieki» Vilces pagastā, Jelgavas 
novadā, kadastra Nr.54900070158, kas sastāv no zemes starp-
gabala 3,33 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54900070158. 
Izsoles sākumcena – 22 200 EUR, izsoles solis – 800 EUR. Visiem 
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības 
nauda 2220 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikums par 
dalību izsolē jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 
2021. gada 22. februāra pulksten 17. Izsoles noteikumi publicēti 
tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv.

Jelgavas novada pašvaldība 
izsola nekustamo īpašumu

«Jelgavas Novada Ziņas»    Metiens – 10 000 eks.     
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: 12.01.2021.
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FOTO: Šogad Ziemassvētku kauju 104. gadadienas atceres pasākums aizritēja klusas pieminēšanas un 
atbildīgas rīcības zīmē. Godinot strēlnieku varonību, Ložmetējkalns šogad janvāra sākumā nepulcēja 
uz ierastajiem atceres pasākumiem – kauju rekonstrukciju «Mangaļos», atceres dievkalpojumu, atmiņu 
ugunskuriem. Un tomēr Ziemassvētku kauju stāsts Latvijas vēsturei ir fenomenāls, tāpēc pašvaldība ro-
sināja kaut vai ģimenes lokā tradicionālās atceres vietas Ložmetējkalnā apmeklēt. Pašvaldība piemiņas 
vietu Ložmetējkalnā no 5. līdz 11. janvārim izgaismoja ar svecēm klusai un svētītai atcerei. 
Latviešu strēlniekus Ložmetējkalnā, noliekot ziedus, godināja Jelgavas novada domes priekšsēdētājs 
Ziedonis Caune, pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte un pašvaldības izpilddirektores vietnieks 
Valdis Buividaitis.

Godina 
strēlniekus

Biedrība «Lauku partnerī-
ba «Lielupe»» izsludinājusi 
atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 
9. kārtu sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģi-
jas Jelgavas un Ozolnieku 
novadā ieviešanai. Kārta 
izsludināta Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) finansēju-
ma saņemšanai rīcībā «At-
balsts nelauksaimnieciskās 
uzņēmējdarbības, tai skaitā 
lauksaimniecības produktu 
pārstrādes, lauku tūrisma 
un amatniecības attīstībai».

Projektu iesniegumus var iesniegt 
līdz šā gada 5. februārim Lauku atbalsta 
dienesta elektroniskās pieteikšanās sis-
tēmā https://eps.lad.gov.lv/login. Kopā 
ar projekta iesniegumu iesniedzams arī 
atbalsta pretendenta pašnovērtējums 
par projekta atbilstību vietējās attīstības 
stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteikta-
jiem projektu vērtēšanas kritērijiem, 
norādot katram kritērijam atbilstošo 
punktu skaitu un pamatojot punktu 
skaita atbilstību.

Uzņēmējdarbības atbalstam var 
pieteikties fiziska vai juridiska persona, 
zemnieku saimniecība, individuālais 
komersants, biedrības un nodibinājumi, 

vietējā pašvaldība, kas vēlas uzsākt vai 
attīstīt uzņēmējdarbību Jelgavas novadā 
un Ozolnieku novadā. Nevar pieteikties 
esoši uzņēmumi, ja iepriekšējā gada 
apgrozījums pārsniedz 70 000 eiro. 

ELFLA finansējuma atbalstu līdz 
70 procentiem no projekta izmaksām 
var saņemt pamatlīdzekļu iegādei, 
būvdarbiem, kā arī produkta vai pa-
kalpojuma atpazīstamības veicināšanai, 
bet kopprojektiem atbalsts paredzēts 
līdz 80 procentiem. Kopējais pieejamais 
finansējums ir 127 005,98 eiro, bet 
atbalsta summa vienam projektam ir 
līdz 25 000 eiro.

Informācija par projektu iesnieg-
šanas nosacījumiem un vērtēšanas 
kritēriji pieejami vietnē http://www.
partneribalielupe.lv/index.php/lea-
der2020/projektu-vertesanas-kriteriji/
riciba-nr-1-uznemejdarbiba. Tāpat pro-
jekta iesnieguma veidlapa, normatīvie 
akti, projekta iesnieguma paraugs un 
citi dokumenti pieejami Lauku atbalsta 
dienesta mājaslapā.

Papildu informāciju un konsultācijas 
var saņemt lauku partnerībā «Lielupe» 
(tālrunis 26399946, e-pasts lielupe@
partneribalielupe.lv). 

JNZ

Izsludināta «Leader» 
projektu konkursa 9. kārta

Tradicionāli gada sākumā 
Jelgavas novada pašval-
dība kopā aicina ģime-
nes, kurās pēdējā pusga-
da laikā piedzimuši bēr-
niņi, lai svinīgi pasniegtu 
pašvaldības simbolisko 
dāvanu – laimes vērdi-
ņu. Tāpat katru mēnesi 
pašvaldības sarūpētas 
dāvanas saņem seniori, 
kuri svin apaļas jubilejas. 
Ņemot vērā ārkārtējo si-
tuāciju, gan jaundzimušo, 
gan senioru godināšana 
atlikta uz vēlāku laiku un 
notiks, tiklīdz to ļaus epi-
demioloģiskā situācija.

Plānots, ka mazuļu, kuri novadā 
piedzimuši 2020. gada otrajā pusē 
un 2021. gada pirmajā pusē, svinīga 
sveikšana notiks kopīgā pasākumā 
šovasar. Savukārt novada senioru 
godināšana apaļajās jubilejās nori-
tēs, tiklīdz beigsies ārkārtējā situā-
cija un būs atcelti epidemioloģiskie 
ierobežojumi.

JNZ

Jaundzimušos 
un seniorus 
godinās pēc 
ārkārtējās 
situācijas

Pagājušajā gadā Glūdas pagasta Zemgales ciemā īstenots 
projekts «Mācāmies aust linu dvieļus». Teorētiskajās nodarbī-
bās iegūtas zināšanas par linu dvieļu aušanas vēsturi, dvieļu 
grupēšanu pēc pielietošanas, auduma veidiem, aušanas tehni-
kām, auduma projekta izstrādāšanu un aprēķinu veikšanu, arī 
dvieļu rotāšanu un malu apdari, bet praktiskajās nodarbībās 
11 rokdarbnieces mācījās izstrādāt un aprēķināt auduma 
projektu, sagatavot stelles darbam, aprēķināt un savilkt vel-
ku diegus, uzvilkt audumu stellēs, velku diegus nītīt, šķietot, 
regulēt šķīrienu, aušanas procesā apgūt dažādas atvasināto 
trinīšu tehnikas, labot kļūdas un apstrādāt dvieļu galus.

linu dvielis. Priecāsimies, ja uz izstādes 
laiku aizdosiet to, jo vēlamies, lai izstāde 
ir bagāta arī ar vēsturisko materiālu.» 

Projekta mērķis ir nodrošināt seno 
amata prasmju pārmantošanu un sagla-
bāšanu, izzinot, apgūstot un popularizē-
jot linu dvieļu pielietošanas un aušanas 
tradīcijas.

Projektu «Mācāmies aust linu dvie-
ļus» (Nr.20/1-14.2/K 7) īstenoja Glūdas 
pagasta biedrība «Attīstības centrs 
– Dzīvo gudri». Projekts finansēts no 
Zemgales Plānošanas reģiona, AS 
«Latvijas valsts meži» un Valsts kultūr-
kapitāla fonda atbalstītās «Zemgales 
kultūras programmas 2020». Projekta 
finansējums – 500 eiro.

JNZ

Rokdarbnieces apguvušas jaunas aušanas prasmes

Līdz ārkārtējās situācijas Covid-19 
izplatības mazināšanai ierobežojumu 
noteikšanai projekta dalībnieces noauda 
13 linu dvieļus. Ievērojot Jelgavas novada 
pašvaldības rīkojumu Nr.JNP/3-2/20/251 
«Par ārkārtējo situāciju», dvieļu aušana 
tika apturēta un no stellēm izņemti no-
austie darbi. Dvieļu galus rokdarbnieces 
apstrādāja jau mājās. «Ārkārtējās situā-
cijas atcelšanu stellēs gaida nepabeigtie 

darbi un aktivitāšu centra «Zemgale» 
telpās ieplānotā izstāde «Linu dvieļu 
daudzināšana». Tas nozīmē, ka rokdarb-
nieces pabeigs iesāktos darbus un tos 
atrādīs izstādē,» stāsta projekta vadītāja 
Herta Elza Šalkovska, piebilstot: «Valstī 
izsludinātā ārkārtējā situācija mums deva 
laiku, kad varējām pārskatīt no vecve-
cākiem mantotās lietas. Varbūt kādam 
atrodas kāds senāks, mīļu roku darināts 



Jelgavas novada pašvaldības
Jelgavā, 2020. gada 30. septembrī (protokols Nr.18, 19.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.10
Administratīvās atbildības noteikumi

Izdoti, pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas 
16. punktu un 43. panta pirmās daļas 4., 5. un 6. punktu, otro daļu, Admi-
nistratīvās atbildības likuma 2. panta trešo un ceturto daļu, Pirotehnisko 
izstrādājumu aprites likuma 17. panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Administratīvās atbildības noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka 
sabiedrisko kārtību un kārtību, kādā uztur Jelgavas novada administratīvajā 
teritorijā esošos nekustamos īpašumus un īpašumam piegulošo teritoriju.
2. Noteikumu preventīvais mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības un īpašuma 
sakoptības un sanitārās tīrības noteikumu cienīšanu, kā arī atturēt personas 
no pārkāpumu izdarīšanas.
3. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:
3.1. Apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, t.i., parki, 
dārzi, skvēri, u.c., kā arī šim nolūkam paredzētas platības. Apstādījumos 
var būt koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ūdenstilpes, takas un 
laukumi ar dārza mēbelēm un ierīcēm u.c. elementiem;
3.2. Dzīvojamo ēku koplietošanas telpas – daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas, kurās atrodas vismaz divi dzīvokļu īpašumi un ir telpas, kas paredzētas 
kopējai lietošanai (kāpņu telpas, gaiteņi, pagrabi, bēniņi u.tml.);
3.3. Īpašnieks – juridiska vai fiziska persona, kuras īpašumā, lietošanā, 
nomā vai apsaimniekošanā atrodas nekustamais īpašums – zemesgabals, 
ēka vai būve;
3.4. Īpašums – neapbūvēts zemesgabals vai apbūvēts zemesgabals, kas 
sastāv no zemesgabala un būves;
3.5. Piegulošā teritorija – īpašumam blakus esošā publiskā lietošanā esoša 
ietve (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietu), grāvis, caurteka vai zāliens 
līdz brauktuves malai, bet ne vairāk kā 5 m no fiziskas personas vai 10 m no 
juridiskas personas zemesgabala robežas;
3.6. Publiska vieta – jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izman-
tošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu 
nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai 
personai, kura nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, 
algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir 
saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai saskaņā ar 
uzņēmuma līgumu;
3.7. Publiskie pasākumi – fiziskas vai juridiskas personas plānots un or-
ganizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas 
pasākums sabiedriskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības;
3.8. Sīkie atkritumi – sērkociņi, izsmēķi, saulespuķu un citu augu sēklu 
un riekstu čaulas, papīri, košļājamā gumija, pudeles un skārda bundžas, 
plastmasas un stikla izstrādājumi u.tml.;
3.9. Ubagošana – žēlastības dāvanu (naudas) lūgšana publiskā vietā, aktīvā 
vai pasīvā veidā demonstrējot galēju nabadzību vai citādā veidā mēģinot 
iežēlināt garāmgājējus;
3.10. Zaļā zona – pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskā lietošanā 
esošie apstādījumi, zālāji, parki, sporta laukumi, stadioni un citas platības 
uz valsts vai pašvaldības zemes, kā arī uz publiskā lietojumā esošas privātas 
zemes, kas nav norobežota vai kā citādi apzīmēta.
4. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Jelgavas 
novada administratīvajā teritorijā.
5. Administratīvā pārkāpuma process šo noteikumu pārkāpumu lietās veicams 
Administratīvās atbildības likuma noteiktajā procesuālajā kārtībā.
6. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas 
izskatīšanai par šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas veikt:
6.1. Valsts policijas amatpersonas;
6.2. Jelgavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) policijas amat-
personas.
7.  Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas, pieņemt lēmumus un piemērot 
šajos noteikumos paredzētos administratīvos sodus ir pilnvaroti:
7.1. pašvaldības policijas amatpersonas;
7.2. pašvaldības administratīvā komisija.
8. Visos gadījumos administratīvā pārkāpuma lietas par šo noteikumu 
pārkāpumiem, ko Jelgavas novada administratīvajā teritorijā izdarījušas 
nepilngadīgas personas, izskata pašvaldības administratīvā komisija.
9. Par šo noteikumu pārkāpšanu iekasētais naudas sods tiek ieskaitīts 
pašvaldības budžetā.
10. Pašvaldības policijas amatpersonas pieņemto lēmumu var apstrīdēt 
pašvaldības policijas nolikumā noteiktajā kārtībā. 
11. Pašvaldības administratīvās komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 
rajona (pilsētas) tiesā. 

II. Aizliegumi un ierobežojumi 
12. Par spļaudīšanos publiskā vietā piemēro naudas sodu līdz desmit naudas 
soda vienībām.
13. Par ubagošanu (izņemot vietas pie dievnamiem, kur ubagot ir atļāvusi 
attiecīgās reliģiskās organizācijas vadība), zīlēšanu vai uzmākšanos ar ubago-
šanu, zīlēšanu un buršanu apkārtējiem publiskās vietās piemēro brīdinājumu 
vai naudas sodu līdz desmit naudas soda vienībām.
14. Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm un uz ielu 
brauktuvju norobežojošajām konstrukcijām, kā arī par kāpšanu ar kājām uz 
atpūtas soliņiem vai gulēšanu uz tiem piemēro brīdinājumu vai naudas sodu 
līdz desmit naudas soda vienībām.
15. Par sīko sadzīves atkritumu izmešanu pa daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
logu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz divdesmit naudas soda 
vienībām.

16. Par segu, paklāju, drēbju un citu priekšmetu izpurināšanu, cigarešu 
izsmēķu pelnu kaisīšanu (izmešanu) no daudzdzīvokļu māju balkoniem, 
lodžijām un pa logiem, kā rezultātā ar netīrumiem, putekļiem vai pelniem tiek 
piesārņoti kaimiņu balkoni, lodžijas logi vai palodzes un minētās personas 
pret to pamatoti iebilst, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz trīsdesmit 
naudas soda vienībām.
17. Par baložu un citu savvaļas putnu barošanu, ja tas rada daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju balkonu, lodžiju, palodžu vai cita īpašuma piemēslošanu 
(apķēzīšanu), piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz divdesmit naudas 
soda vienībām.
18. Par uzturēšanos un nakšņošanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju bēniņos, 
pagrabos, kāpņu telpās piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz desmit 
naudas soda vienībām.
19. Par pašvaldības iestāžu, īpašumā esošo ēku un teritoriju iekšējās kārtības 
noteikumu pārkāpšanu, ja tas traucē iestādes darbu, piemēro brīdinājumu 
vai naudas sodu līdz četrdesmit naudas soda vienībām.
20. Par vizināšanos ar skrituļslidām, skrituļdēļiem, skrejriteņiem un tamlī-
dzīgiem rīkiem vietās, kur tas nav paredzēts, bojājot ciemu teritorijā esošos 
infrastruktūras objektus, vai braucot pa ciemu ielām, ietvēm, laukumiem, 
ja tas traucē gājējiem, velobraucējiem un citiem satiksmes dalībniekiem, 
vainīgajai personai vai par bērnu vecumā līdz 14 gadiem personai, kura 
atbildīga par bērna uzraudzību, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 
desmit naudas soda vienībām.
21. Par peldēšanos, dzīvnieku peldināšanu, veļas mazgāšanu ūdenstilpēs, kur 
tas nav paredzēts vai ir aizliegts, piemēro naudas sodu līdz desmit naudas 
soda vienībām.
22. Par lēkšanu ūdenstilpēs no infrastruktūras objektiem (hidrotehniskām 
būvēm, tiltiem u.tml.), kur tas var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, 
ārpus lēkšanai ūdenī speciāli iekārtotām vietām piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu līdz desmit naudas soda vienībām.
23. Par ugunskuru kurināšanu sabiedriskās vietās (dažādu materiālu, sauso 
lapu, zaru un citu organisko vai neorganisko atkritumu dedzināšanu), nenodro-
šinot ugunsdrošus apstākļus vai radot neērtības citiem iedzīvotājiem, izņemot 
publiskos pasākumus, kuros ugunskuru kurināšana ir saskaņota ar Jelgavas 
novada pašvaldību (pagasta pārvaldi), kā arī valsts noteiktās svētku, atceres 
un atzīmējamās dienās, nebojājot apstādījumus un ievērojot ugunsdrošības 
prasības, piemēro naudas sodu līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.
24. Par grilēšanu daudzdzīvokļu ēku balkonos un lodžijās, ja kaimiņos dzī-
vojošās personas pret to pamatoti iebilst, piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu līdz desmit naudas soda vienībām.  
25. Par telts uzstādīšanu publiskās vietās, izņemot vietas, kur tas ir atļauts, 
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz desmit naudas soda vienībām.
26. Par pašvaldības neinformēšanu par ilgstošu vai liela daudzuma piro-
tehnisko līdzekļu lietošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, kas 
var traucēt citu cilvēku mieru, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 
septiņdesmit naudas soda vienībām.
27. Par pirotehnikas izstrādājumu izmantošanu ciema teritorijā vai citā biezi 
apdzīvotā teritorijā laikā no plkst.23.00 līdz plkst.07.00, izņemot valsts noteik-
tajās svētku dienās, fiziskām un juridiskām personām piemēro brīdinājumu 
vai naudas sodu līdz piecdesmit naudas soda vienībām.
28. Par pašvaldības neinformēšanu par lidaparātu un citu gaisā paceļamo 
objektu: gaisa balonu, deltaplānu, paraplānu un liela izmēra gaisa pūķu, liela 
daudzuma (vairāk par desmit) gaisa balonu palaišanu u.tml. darbībām, kas 
var traucēt citiem gaisā saskaņoti esošiem (paceltiem) objektiem, var bojāt 
pašvaldības infrastruktūru, radīt vides piesārņojumu vai citādi apdraudēt 
svešu īpašumu un citu cilvēku veselību, fiziskām un juridiskām personām 
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz simts naudas soda vienībām.
29. Par jebkādu dzērienu ienešanu stikla iepakojumā publisko pasākumu 
norises vietās piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz divdesmit piecām 
naudas soda vienībām.
30. Par bezalkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību stikla iepakojumā 
publisko pasākumu norises vietās piemēro juridiskajai personai un personai, 
kura veic komercdarbību, bet nav juridiska persona, naudas sodu no piecām 
līdz četrdesmit naudas soda vienībām.
31. Par atklātu staigāšanu ar asiem priekšmetiem, beisbola vālītēm, stekiem, 
sitamajiem riņķiem un tamlīdzīgiem rīkiem publisko pasākumu norises vietās, 
izņemot gadījumus, kad šādi rīki ir nepieciešami pasākuma norisei, piemēro 
naudas sodu līdz trīsdesmit naudas soda vienībām.
32. Par ļaunprātīgu iekļūšanu no publikas atdalītajās teritorijās, pārkāpjot 
ar nožogojuma lentēm, aizsargbarjerām un citām žogveida konstrukcijām 
noteiktās šādu teritoriju robežas publisko pasākumu norises vietās, piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu līdz desmit naudas soda vienībām.
33. Par atrašanos publiskā vietā, kā arī dzīvojamo ēku koplietošanas telpās ar 
atvērtu vai vaļēju alkoholiskā dzēriena iepakojumu, izņemot gadījumus, kad 
alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi Jelgavas novada pašvaldība, piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.
34. Par nepilngadīgo personu vecumā līdz 14 gadiem smēķēšanu piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu līdz desmit naudas soda vienībām nepilngadīgās 
personas vecākiem vai personām, kuras viņus aizstāj.
35. Par bojātas autosignalizācijas lietošanu mehāniskajā transportlīdzeklī, 
kā rezultātā notiek autosignalizācijas spontāna iedarbošanās un tās skaņa 
traucē iedzīvotāju naktsmieru laikā no plkst.23.00 līdz 06.00, piemēro naudas 
sodu līdz piecpadsmit naudas soda vienībām.
36. Par mehāniskā transportlīdzekļa mazgāšanu, to profilaktisko vai tehnisko 
apkopi ūdenskrātuvju krastos, pie daudzdzīvokļu mājām vai citā šim nolūkam 
neparedzētā publiskā vietā piemēro naudas sodu līdz divdesmit naudas soda 
vienībām.
37. Par braukšanu ar mehānisko transportlīdzekli vai to novietošanu stā-
vēšanai zaļajā zonā ārā piemēro naudas sodu no desmit līdz septiņdesmit 
naudas soda vienībām.
38. Par braukšanai nederīga mehāniskā transportlīdzekļa novietošanu uz 
pašvaldībai piederošajiem ceļiem ilgāk par 15 diennaktīm uzliek mehāniskā 

transportlīdzekļa valdītājam naudas sodu līdz piecdesmit naudas soda 
vienībām.
39. Par mehāniskā transportlīdzekļa novietošanu uz pašvaldībai piederošām 
ielām un koplietošanas teritoriju braucamām daļām stāvēšanai ilgāk par 15 
diennaktīm laika periodā no 1. novembra līdz 1. martam uzliek mehāniskā 
transportlīdzekļa valdītājam naudas sodu līdz piecdesmit naudas soda 
vienībām.
40. Par aizlieguma atrasties ekspluatācijā nenodotās būvēs, neapdzīvotās 
vai saimnieciskajai darbībai neizmantotās ēkās un telpās, būvēs, kuras ir 
pilnīgi vai daļēji sagruvušas, kā arī šo būvju teritorijā, ja apsaimniekotājs ir 
nodrošinājis teritorijas slēgtu nožogojumu, logu un ieejas durvju noslēgšanu 
(aizmūrēšanu, aiznaglošanu u.tml.) pret nepiederošu personu iekļūšanu tajās 
un izvietojis brīdinājuma zīmes, izņemot personas, kas saistītas ar ēkas 
(būves) uzturēšanas pasākumiem, remontdarbiem u.tml., un tas ir saskaņots 
ar ēkas īpašnieku (valdītāju), pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu līdz piecdesmit naudas soda vienībām.
41. Par patvaļīgu sludinājumu un paziņojumu uzlikšanu tam neparedzētās 
vietās, piemēram, uz daudzdzīvokļu māju kāpņu telpu ārdurvīm, koplietošanas 
telpās, pie stabiem, kokiem, sabiedriskā transporta pieturvietās, piemēro 
naudas sodu fiziskajām personām līdz desmit naudas soda vienībām, juri-
diskajām personām līdz divdesmit naudas soda vienībām.
42. Par mājlopu, dzīvnieku un mājputnu ganīšanu ciemu un citu administratīvo 
centru apstādījumos un zaļajā zonā piemēro brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz piecpadsmit naudas soda vienībām.

III. Nekustamo īpašumu un īpašumam piegulošo teritoriju uzturēšana 
un labiekārtošana 
43. Par ietvju, pagalmu u.c. dzīvojamām ēkām piederošo neapdzīvojamo telpu 
nesakopšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrdesmit naudas 
soda vienībām zemes, ēkas īpašniekam. 
44. Par ēku, saimniecisko būvju jumtu karnīžu, notekcauruļu savlaicīgu ne-
attīrīšanu no sniega, ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēka 
dzīvību un veselību, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz trīsdesmit 
naudas soda vienībām būves īpašniekam. 
45. Par slīdamības novēršanas pasākumu neievērošanu (par ielu braucamās 
daļas, laukumu, trotuāru un gājēju celiņu nenokaisīšanu ar smiltīm) īpašumos, 
kuras ir publiskā lietošanā, piemēro naudas sodu līdz piecdesmit naudas soda 
vienībām šī īpašuma īpašniekam. 
46. Par īpašuma, uz kura atrodas ēkas vai būves, t.sk. daudzdzīvokļu dzī-
vojamajām mājām funkcionāli piesaistīto zemes gabalu nesakopšanu ciema 
teritorijā, tai skaitā zāles nenopļaušanu īpašumam piegulošajā teritorijā, kuras 
garums pārsniedz 20 cm, apbūves vai lauksaimniecības zemes nesakopšanu 
ciema teritorijā, nenopļaujot zāli līdz 15. jūnijam un 15. septembrim, piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz četrdesmit naudas soda 
vienībām, bet juridiskām personām – no desmit līdz piecdesmit naudas soda 
vienībām. 
47. Par īpašuma, uz kura atrodas ēkas vai būves, t.sk. daudzdzīvokļu dzī-
vojamajām mājām funkcionāli piesaistīto zemes gabalu nesakopšanu vai 
apbūves zemes gabala nesakopšanu ārpus ciema teritorijas, tai skaitā zāles 
nenopļaušanu līdz 15. jūnijam un 15. septembrim, piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu fiziskām personām līdz trīsdesmit naudas soda vienībām, bet 
juridiskām personām – no desmit līdz četrdesmit naudas soda vienībām.
48. Par īpašumā, valdījumā, nomā vai lietošanā esoša zemes gabala nekop-
šanu, neuzturēšanu kārtībā, kā arī malkas, dažādu būvmateriālu un sadzīves 
priekšmetu haotisku glabāšanu uz šāda zemes gabala vai tam piegulošās 
teritorijas piemēro naudas sodu līdz piecdesmit naudas soda vienībām.
49. Par malkas, taras, būvmateriālu u.c. materiālu turēšanu daudzdzīvokļu 
ēku koplietošanas telpās, uz vai zem balkoniem un lodžijām (izņemot speciāli 
tam nolūkam norādītās vietas) piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 
piecdesmit naudas soda vienībām.
50. Par ciema teritorijā esošo ielu vai citu publisko vietu, kā arī daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpu piegružošanu ar sīkiem sadzīves 
atkritumiem piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz divdesmit naudas 
soda vienībām.
51. Par apstādījumu postīšanu, ziedu plūkšanu vai izraušanu no apstādīju-
miem, krūmu vai to zaru laušanu publiskā vietā piemēro naudas sodu līdz 
trīsdesmit naudas soda vienībām.
52. Par informācijas nesēju (norādījuma zīmju, informatīvo zīmju, stendu, 
afišu u.c. materiālu) apzīmēšanu, t.sk. ar uzrakstiem vai zīmējumiem, 
patvarīgu izvietošanu vai to neuzturēšanu pienācīgā kārtībā fiziskām un 
juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz trīsdesmit 
naudas soda vienībām.
53. Par sīko sadzīves atkritumu, zaru, nopļautās zāles nenovākšanu no 
zālāja/zāliena (praktiskām vajadzībām ierīkota laukuma ar mākslīgi sēto 
un/vai pašsēto zāļu zelmeni) un citas teritorijas, ja tas bojā ciema teritorijas 
ainavu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz septiņdesmit naudas 
soda vienībām.
54. Par visu veidu lielgabarīta priekšmetu (malka, būvmateriāli u.tml.) novie-
tošanu un turēšanu publiskās vietās vai ciema zaļajā zonā, kas traucē ielu, 
ēku vai pagalmu uzkopšanu vai satiksmes drošībai, īpašniekam, turētājam vai 
faktiskajam valdītājam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz divdesmit 
naudas soda vienībām.
55. Par ēku, būvju, žogu, solu un citu labiekārtojuma elementu, t.sk. 
elektroapgaismojuma ierīču un mazo arhitektūras formu, aprakstīšanu vai 
apzīmēšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz septiņdesmit naudas 
soda vienībām.
56. Par nedegoša materiāla mazgabarīta atkritumu urnu neizlikšanu pie tirdz-
niecības vietām, sabiedriskām iestādēm vai ēkām, kuras pilnībā vai daļēji tiek 
izmantotas uzņēmējdarbības veikšanai, to fasādes pusē labi saredzamā vietā 
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz divdesmit naudas soda vienībām.
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4 SAISTOŠIE NOTEIKUMI



PASKAIDROJUMA RAKSTS
par Jelgavas novada pašvaldības 

2020. gada 30. septembra saistošajiem noteikumiem 
«Administratīvās atbildības noteikumi»

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Ņemot vērā, ka 2020. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likums, Jelgavas novada pašvaldības 
(turpmāk – pašvaldība) 2009. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr.14 «Jelgavas novada pašvaldības adminis-
tratīvās atbildības noteikumi» (turpmāk – Noteikumi Nr.14) vairs neatbilst jaunā regulējuma prasībām, daudzu nozaru 
regulējums iekļaujams nozaru normatīvajos aktos un pašvaldības saistošajos noteikumos, kā arī tajos neskaitāmas 
reizes tika izdarīti grozījumi un precizējumi, kuri pārsniedza pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, tādēļ 
saskaņā ar 2009. gada 3. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.108 «Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 
noteikumi» 140. un 186. punktu sagatavots jauns noteikumu projekts par administratīvo atbildību Jelgavas novada 
administratīvajā teritorijā.

Sabiedriskās kārtības, īpašumu un tiem piegulošo teritoriju uzturēšanas un labiekārtošanas jomā pašvaldību sais-
tošajos noteikumos var tikt paredzēti tādi administratīvie pārkāpumi, kas nav paredzēti kādā nozares likumā vai 
citā tiesību normā.

Lai nodrošinātu Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu atbilstību Administratīvās atbildības likuma regu-
lējumam, nepieciešams: 1) mainīt naudas soda izteiksmi un aizstāt euro vienības ar naudas soda vienībām (vienas 
naudas soda vienības vērtība ir 5 euro); 2) pēc jaunā regulējuma nav paredzēta atkārtotība kā atbildību pastiprinošs 
apstāklis; 3) minimālais naudas sods fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības; 4) at-
bilstoši Administratīvās atbildības likumā lietotajai terminoloģijai saistošajos noteikumos vārdi «uzliek» un «izsaka» 
tiek aizstāti ar vārdu «piemēro»; 5) Administratīvais atbildības likums vairs neparedz tādu dokumenta veidu kā 
administratīvā pārkāpuma protokols, tā vietā likums paredz vairākus lēmumus, ko amatpersonas pieņem procesa 
ietvaros; 6) normu sankcijās jānorāda visi subjekti, kuriem piemēros sodu, ja subjekts nav norādīts, uzskatāms, ka 
sodu varēs piemērot tikai fiziskai personai.

Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanas mērķis ir aizstāt Jelgavas novada pašvaldības Noteikumus Nr.14, jo, 
saskaņojot tos ar spēkā esošām tiesību normām, nepieciešams svītrot saistošajos noteikumos iekļautās normas, 
par kuru neievērošanu atbildība paredzēta augstākstāvošajos normatīvajos aktos, piemēram, Satversmes tiesas 
2014. gada 12. decembra sprieduma lietā Nr.2013-2103, Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, 
sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos, kā arī to, ka 
Noteikumos Nr.14 atsevišķas normas nav aktuālas un netiek piemērotas, bet projekta saturs tiek papildināts ar 
aktuālām tiesību normām.

Līdz ar to ir lietderīgi aizstāt Jelgavas novada pašvaldības 2009. gada 23. septembra saistošos noteikumus Nr.14 
«Jelgavas novada pašvaldības administratīvās atbildības noteikumi» ar jauniem Jelgavas novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem «Administratīvās atbildības noteikumi».

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošo noteikumu «Administratīvās atbildības noteikumi» mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību, kā arī noteikt 
kārtību, kādā Jelgavas novada administratīvajā teritorijā tiek uzturēts nekustamais īpašums un īpašumam piegulošā 
teritorija, nodrošinot to sakoptību un sanitāro tīrību. Pieņemot saistošos noteikumus, tiks noteikta administratīvā 
atbildība par pārkāpumiem, kas izdarīti Jelgavas novada administratīvajā teritorijā un par kuriem nav paredzēta 
atbildība citos normatīvajos aktos.

Saistošo noteikumu projekts paredz atbildību par saistošajos noteikumos noteikto sabiedriskās kārtības (ierobežojumu) 
neievērošanu. Noteikumu projektā tiek noteiktas būvju, nekustamo īpašumu un tiem piegulošo teritoriju sakopšanas 
un uzturēšanas prasības Jelgavas novadā. Tiek noteikts pieļaujamais zāliena maksimālais garums un zāles pļaušanas 
biežums un daudzas citas prasības, kas saistītas ar teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu. Tiek noteikta, kāda darbība 
vai bezdarbība Jelgavas novadā atzīstama par administratīvo pārkāpumu, kāds sods un kādā apjomā tiek piemērots, 
tiek noteiktas amatpersonas, kuras ir tiesīgas kontrolēt saistošo noteikumu izpildi un uzsākt administratīvā pārkāpuma 
procesu savas kompetences ietvaros. Noteikts, ka par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu administratīvā 
pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jelgavas novada Pašvaldības policija, bet 
administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jelgavas novada pašvaldības Administratīvā komisija. Tiek ievērota pašvaldības 
saistošo noteikumu saskaņošana ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.

3. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu kontroles nodrošināšanai nav plānots veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darbavietas 
vai paplašināt esošo institūciju kompetenci, tādēļ saistošo noteikumu izpildei tiek prognozēta pozitīva ietekme uz 
pašvaldības budžeta ienākumu sadaļu, jo saņemtā soda nauda par saistošo noteikumu neievērošanu tiks ieskaitīta 
pašvaldības budžetā. 

4. Informācija par plānoto ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms un skar visus novada iedzīvotājus un juridiskās personas. 
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada iedzīvotāji un komersanti, 
administratīvās teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieki un to tiesiskie valdītāji. Saistošo noteikumu regulē-
jums labvēlīgi ietekmēs estētikas, higiēniskas, ekoloģiski tīras, drošas un ainaviski pievilcīgas vides veidošanu un 
uzturēšanu novada administratīvajā teritorijā, audzinās personas likumu precīzas un stingras ievērošanas garā, 
ieaudzinās viņos cieņas pilnu attieksmi pret citu personu tiesībām, godu un pašcieņu, pret sadzīves noteikumiem, 
apzinīgu attieksmi pret saviem pienākumiem un atbildību sabiedrības priekšā. Vienlaicīgi šo noteikumu uzdevums 
ir novērst tiesību pārkāpumus.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Administratīvo pārkāpumu process veicams Administratīvās atbildības likuma noteiktajā kārtībā.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības 
līdzšinējo kārtību.

Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Jelgavas novada pašvaldībā.

6. Informācija par sabiedrisko apspriešanu, saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar visu novadā esošo pagastu pārvalžu un jomu vadī-
tājiem, ņemti vērā izteiktie priekšlikumi. Saistošo noteikumu projekts izskatīts Jelgavas novada domes apvienotajā 
komiteju sēdē. Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas papildu konsultācijas ar privātpersonām. 
Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts tiks publicēts Jelgavas novada informatīvajā izdevumā un ievietots 
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
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Izdoti, pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 21. 
panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu 
Precizējumi: Jelgavas novada domes 2020. gada 29. 
decembra lēmums (protokols Nr.25, 20.§)

Izdarīt grozījumus Jelgavas novada pašvaldības 2009. 
gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.2 «Jelgavas 
novada pašvaldības nolikums»
1. 5. punktā:
Izteikt 5.28. punktu šādā redakcijā:
«5.28. Jelgavas novada Sporta centrs, kuram ir struk-
tūrvienības:
5.28.1. Elejas pagasta sporta bāze;
5.28.2. Glūdas pagasta sporta bāze;
5.28.3. Kalnciema pagasta sporta bāze;
5.28.4. Jaunsvirlaukas pagasta sporta bāze;
5.28.5. Lielplatones pagasta sporta bāze;
5.28.6. Līvbērzes pagasta sporta bāze;
5.28.7. Platones pagasta sporta bāze;
5.28.8. Sesavas pagasta sporta bāze;
5.28.9. Svētes pagasta sporta bāze;
5.28.10. Valgundes pagasta sporta bāze;
5.28.11. Vilces pagasta sporta bāze; 
5.28.12. Vircavas pagasta sporta bāze;
5.28.13. Zaļenieku pagasta sporta bāze.»

Izteikt 5.30. apakšpunktu šādā redakcijā: «5.30. Lielpla-
tones pamatskola-atbalsta centrs.»
Svītrot 5.32. apakšpunktu.
Izteikt 5.38. apakšpunktu šādā redakcijā: «5.38. Jelgavas 
novada Sociālais dienests, kuram ir struktūrvienības:
5.38.1. Sociālā darba nodaļa;
5.38.2. Atbalsta nodaļa.»
Papildināt 5. punktu ar 5.40.3 apakšpunktu šādā re-
dakcijā:
«5.40.3 Jelgavas novada daudzfunkcionālais sociālo 
pakalpojumu centrs «LAIPA».»
Papildināt 5. punktu ar 5.40.4 apakšpunktu šādā redakci-
jā: «5.40.4 Jelgavas novada pašvaldības dienas aprūpes 
centrs «UPE».»
Izteikt 5.41. apakšpunktu šādā redakcijā:
«5.41. Jelgavas novada Izglītības pārvalde, kurai ir 
struktūrvienības:
5.41.1. Izglītības programmu nodaļa;
5.41.2. Jaunatnes lietu nodaļa;
5.41.3. Mūžizglītības nodaļa;
5.41.4. Izglītības atbalsta nodaļa.» 

Izteikt 5.42. apakšpunktu šādā redakcijā:
«5.42.  Jelgavas novada Kultūras pārvalde, kurai ir 
struktūrvienības:
5.42.1. Elejas pagasta saieta nams;
5.42.2. Glūdas pagasta kultūras nams «Nākotne»;
5.42.3. Kalnciema pagasta kultūras nams;
5.42.4. Jaunsvirlaukas pagasta IKSC «Līdumi»;
5.42.5. Lielplatones pagasta tautas nams;
5.42.6. Līvbērzes pagasta kultūras nams;
5.42.7. Platones pagasta Lielvircavas kultūras nams;
5.42.8. Sesavas pagasta Bērvircavas tautas nams;
5.42.9. Sesavas pagasta Sesavas tautas nams;
5.42.10. Svētes pagasta Jēkabnieku tautas nams;
5.42.11. Valgundes pagasta IKSC «Avoti»;
5.42.12. Vilces pagasta tautas nams;
5.42.13. Vircavas pagasta tautas nams;
5.42.14. Zaļenieku pagasta kultūras nams;
5.42.15. Elejas pagasta Elejas bibliotēka;
5.42.16. Glūdas pagasta Nākotnes bibliotēka;
5.42.17. Glūdas pagasta Bramberģes bibliotēka;
5.42.18. Kalnciema pagasta Kalnciema bibliotēka;
5.42.19. Jaunsvirlaukas pagasta Dzirnieku bibliotēka;
5.42.20. Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes bibliotēka;
5.42.21. Jaunsvirlaukas pagasta Vecsvirlaukas bibliotēka;
5.42.22. Lielplatones pagasta Lielplatones bibliotēka;
5.42.23. Līvbērzes pagasta Līvbērzes bibliotēka;
5.42.24. Platones pagasta Lielvircavas bibliotēka;
5.42.25. Platones pagasta Platones bibliotēka;
5.42.26. Sesavas pagasta Bērvircavas bibliotēka;
5.42.27. Sesavas pagasta Sesavas bibliotēka;
5.42.28. Svētes pagasta Jēkabnieku bibliotēka;
5.42.29. Svētes pagasta Svētes bibliotēka;
5.42.30. Valgundes pagasta Tīreļu bibliotēka;
5.42.31. Valgundes pagasta Valgundes bibliotēka;

5.42.32. Vilces pagasta Vilces bibliotēka;
5.42.33. Vilces pagasta Ziedkalnes bibliotēka;
5.42.34. Vircavas pagasta Vircavas bibliotēka;
5.42.35. Zaļenieku pagasta Ūziņu bibliotēka;
5.42.36. Zaļenieku pagasta Zaļenieku bibliotēka.»

Izteikt 5.44. apakšpunktu šādā redakcijā:  
«5.44. Jelgavas novada Labklājības pārvalde, kurai ir 
struktūrvienības:
5.44.1. Jelgavas novada pašvaldības aktivitāšu centrs 
«Kalnciems»;
5.44.2. Jelgavas novada pašvaldības aktivitāšu centrs 
«Tīreļi»;
5.44.3. Jelgavas novada pašvaldības aktivitāšu centrs 
«Līvbērze»;
5.44.4. Jelgavas novada pašvaldības aktivitāšu centrs 
«Zemgale»;
5.44.5. Jelgavas novada pašvaldības aktivitāšu centrs 
«Birztaliņas»;
5.44.6. Jelgavas novada pašvaldības aktivitāšu centrs 
«Zaļenieki»; 
5.44.7. Jelgavas novada pašvaldības aktivitāšu centrs 
«Dzirnieki»;
5.44.8. Jelgavas novada pašvaldības aktivitāšu centrs 
«Vilce».»

Izteikt 5. punkta ceturto sadaļu šādā redakcijā:
«Jelgavas novada Sociālais dienests, Jelgavas nova-
da daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs 
«LAIPA», Jelgavas novada pašvaldības dienas aprūpes 
centrs «UPE», Jelgavas novada sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas centrs «Eleja», Jelgavas novada sociālās 
aprūpes un rehabilitācijas centrs «Staļģene», Jelgavas 
novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs «Kaln-
ciems» atrodas Jelgavas novada Labklājības pārvaldes 
pakļautībā.»
Svītrot 5. punkta septīto un astoto sadaļu.

2. Svītrot 6.1.4. apakšpunktu.

3. Izteikt 6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:  
«6.3. Komunikāciju departamenta, kuram ir struktūr-
vienības:
6.3.1. Sabiedrisko attiecību nodaļa; 
6.3.2. Mārketinga nodaļa.»

4. Papildināt 6. punktu ar 6.6. apakšpunktu šādā redak-
cijā: «6.6. Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās 
aizsardzības nodaļas;».

5. Papildināt nolikumu ar 34.1 apakšpunktu šādā re-
dakcijā:
«34.1 Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas 
sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un 
skaņas pārraide reālajā laikā), ja:
34.11. komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un 
veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties 
komitejas sēdes norises vietā;
34.12. Jelgavas novada teritorijā izsludināta ārkārtējā 
situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.»

6. Papildināt nolikumu ar 59.1 apakšpunktu šādā re-
dakcijā:
«59.1 Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes 
norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas 
pārraide reālajā laikā), ja:
59.11. domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un 
veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties 
domes sēdes norises vietā;
59.12. Jelgavas novada teritorijā izsludināta ārkārtējā 
situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežo-
jumus.»

7. Papildināt nolikumu ar 35.1 punktu šādā redakcijā: 
«35.1 Komitejas locekļi komitejas sēdei reģistrējas doku-
mentu vadības sistēmā.»

8. Izteikt 60. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: 
«Deputāti domes sēdei reģistrējas dokumentu vadības 
sistēmā.»

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Z.Caune

Jelgavas novada pašvaldības
Jelgavā, 2020. gada 28. oktobrī (protokols Nr.19, 27.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13
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Ar parakstiem iestājas 
par ceļu remontu

«Savukārt attiecībā uz vietējo 
ceļu V-1071 – tā kvalitāte ļoti 
svarīga vairākiem Jaunsvirlaukas 
pagasta uzņēmumiem, piemēram, 
LPKS «Latraps» iesalnīcai, kas 
lielos apjomos ražo iesala miežus, 
SIA «Cīruļi», kam pieder govju 
komplekss, un SIA «Fito-AL» 
ražošanas objektiem – graudu 
kaltēm, autogarāžām, mehānis-
kajām darbnīcām. Savā ziņā ceļa 
stāvoklis, kas ar katru gadu arvien 
pasliktinās, būtiski bremzē uzņē-
mējdarbības attīstību un līdz ar 
to pagasta un novada attīstību,» 
vēstulē turpina iedzīvotāji. 

Gan Jelgavas, gan Ozolnieku 
novads atrodas Zemgales centrā, 
abos ir attīstīta lauksaimnieciskā 
ražošana, tajā skaitā augkopība. 
Šajos ciemos, īpaši Staļģenē, ir 
netipiski lauku apvidum labi at-
tīstīta sociālā un uzņēmējdarbības 
infrastruktūra – ir vidusskola, 
aptieka, veikali, kā arī vairāki 
nozīmīgi ražošanas objekti. 

Jelgavas novada pašvaldība 
atbalstīja iedzīvotāju prasību un 
aicināja Satiksmes ministriju un 
VARAM apstiprināt, vai 2021. 
gadā minētos ceļu posmus plānots 
rekonstruēt atbilstoši iedzīvotā-
jiem solītajam.

Jelgavas novada pašvaldība at-
bildes vēstuli no VARAM saņēma 
14. decembrī. Tajā norādīts:

«VARAM sadarbībā ar Sa-
t iksmes ministr i ju izstrādāja 
prioritāro pasākumu 2021.–2023. 
gadam «Investīciju programma 
autoceļu attīstībai administratīvi 
teritoriālās reformas īstenošanai» 
un Ministru kabineta 2020. gada 
26. februāra rīkojumā Nr.67 «Par 
likumprojekta «Par vidēja termi-
ņa budžeta ietvaru 2021., 2022. 
un 2023. gadam» un likumpro-
jekta «Par valsts budžetu 2021. 
gadam» sagatavošanas grafiku» 
noteiktajā termiņā iesniedza to 
Finanšu ministrijai un Pārresoru 
koordinācijas centram.

Saskaņā ar prioritāro pasāku-
mu plānots pārbūvēt vai atjaunot 
aptuveni 900 kilometru valsts 
autoceļu, tajā skaitā Zemgales 
plānošanas reģionā – 159 kilomet-
rus par 51 160 010 eiro (prioritāri 
sakārtojamo autoceļu saraksts 
pieejams mājaslapā www.varam.
gov.lv/lv/investiciju-program-
ma-autocelu-attistibai).

Vienlaikus VARAM ir iesniegu-

si priekšlikumu par atbalstu valsts 
reģionālo un vietējo autoceļu pār-
būvēšanai un atjaunošanai Atvese-
ļošanās un noturības mehānisma 
plāna ietvaros, par kuru šobrīd 
notiek diskusijas. Tāpat VARAM 
ir saņēmusi pašvaldību un privāt-
personu viedokļus par ceļu saraks-
ta pārskatīšanas nepieciešamību.

Ņemot vērā to, ka prioritārajam 
pasākumam pievienotais ceļu 
posmu saraksts, kā arī to atjau-
nošanas un pārbūves izmaksas 
ir indikatīvas, veicamo darbu 
apjoms un paredzamais finan-
sējums var mainīties. Līdz ar to 
VARAM 2020. gada 15. oktobrī 
nosūtīja vēstuli visiem plānošanas 
reģioniem ar lūgumu pārskatīt 
sākotnējo prioritāri sakārtojamo 
ceļu posmu sarakstu, kur nepie-
ciešams:

– esošā ceļu saraksta ietvaros 
identificēt ceļu posmus 10 procen-
tu apmērā no katram plānošanas 
reģionam noteiktā finansējuma 
apjoma, kas var tikt neīstenoti iz-
maksu sadārdzinājuma gadījumā;

– 10 procentu apmērā no kat-
ram plānošanas reģionam noteik-
tā finansējuma apjoma sagatavot 
ceļu posmu rezerves sarakstu, kas 
var tikt īstenots izmaksu ietaupī-
juma gadījumā.

Tāpat plānošanas reģioniem 
lūdzām esošā ceļu posmu saraksta 
pārskatīšanā un rezerves saraksta 
sagatavošanā iekļaut ceļu posmus, 
kuri ir būtiski pašvaldību admi-
nistratīvo centru sasniedzamībai 
administratīvi teritoriālās refor-
mas kontekstā.

Zemgales Plānošanas reģions ir 
pārskatījis sakārtojamo ceļu pos-
mu sarakstu un noteiktajā termiņā 
iesūtījis VARAM.  Šajā sarakstā 
ir iekļauts valsts reģionālais auto-
ceļš P94 Jelgava–Staļģene–Code 
posmā no 1,27. līdz 17,30. kilo-
metram 16,02 kilometru garumā. 
Tāpat Zemgales Plānošanas re-
ģions ir iesniedzis priekšlikumu 
par valsts vietējā autoceļa V1071 
Mežciems–Staļģene–Stūrīši pos-
ma divu kilometru garumā sakār-
tošanu, ja rastos plānotā finansē-
juma pārpalikums pamatsarakstā 
iekļauto autoceļu sakārtošanas 
izmaksu samazinājuma gadīju-
mā. Līdz ar to priekšlikums tiks 
izvērtēts atbilstoši pieejamajam 
finansējumam.»

JNZ

FOTO: Interneta portāls «Tvnet» sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu un Jelgavas novada paš-
valdību Ziemassvētku laikā īstenoja akciju, rosinot bērnus rakstīt savas vēlmes un sapņus 
Ziemassvētku vecītim. Gan no daudzbērnu, gan audžu ģimenēm, gan akcijā uzrunātajiem 
vecākiem kopumā saņemtas 59 rūpīgi rakstītas bērnu vēstules. Portāls «Tvnet» īstenoja gandrīz 
30 bērnu vēlmes, taču, vēloties realizēt un piepildīt arī pārējo bērnu sapņus, Jelgavas novada 
pašvaldībā tapa paralēla aktivitāte.
Jelgavas novada pašvaldības darbinieki un novada deputāti kā privātu ziedojumu individuāli 
vai kolektīvi atvēlēja līdzekļus kāda bērna vēstulē norādītās vajadzības īstenošanai, kopumā 
iepriecinot vēl ap 30 bērnu. Kādam tās bija slidas ar maināmiem skrituļriteņiem, kādam – 
liels rotaļu lācis, vēl kādam – jauns mobilais telefons, planšetdators, leļļu rati vai velosipēds...
Dāvanas novada bērniem tika nogādātas laikā no Ziemassvētkiem līdz Jaungadam, cerot, 
ka tās radīja bērniem milzu pārsteigumu.

Ziemassvētku akcija

Jaunais gads Jelgavas nova-
da Vilces pagastā sācies ar 
pārmaiņām vietējo iedzīvo-
tāju veselības aprūpē – jau 
31. decembrī darbu beidza 
un pelnītā atpūtā devās ilg-
gadējā ģimenes ārste Inese 
Pempere. Pēc Nacionālā 
veselības dienesta (NVD) 
sniegtās informācijas, I.Pem-
peres pacientu sarakstā 
reģistrētās personas auto-
mātiski tika pārreģistrētas 
pie ģimenes ārstes Gunas 
Šmites. Jaunā ģimenes ārste 
Vilces doktorātā pacientus 
pieņem no 1. janvāra. 

G.Šmite ir viena no jaunajām ģi-
menes ārstēm, kas sertifikātu ģimenes 
ārsta specialitātē ieguva 2018. gadā, 
absolvējot Rīgas Stradiņa universitāti. 
Studiju laikā G.Šmite noslēdza līgumu 
ar Jelgavas novada pašvaldību par sti-
pendijas saņemšanu mācībām, un viens 
no līguma punktiem paredzēja, ka jaunā 
speciāliste pēc studiju beigām savas dar-
ba gaitas turpinās tieši Jelgavas novadā. 
Pēc G.Šmites teiktā, viņa ir apmierināta 
ar jauno darbavietu, jo tā ir salīdzinoši 
tuvu viņas dzīvesvietai Bauskā. Tāpat 
jaunā ģimenes ārste neslēpj prieku, ka 
rezidentūras laikā jau sanācis strādāt 
Jelgavas novadā, kad savas profesionālās 

iemaņas pilnveidojusi Elejas doktorātā. 
G.Šmite guvusi gan stacionāro, gan 

ambulatoro darba pieredzi. Paralēli 
studijām pirmā darba pieredze iegūta 
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 
Uzņemšanas nodaļā, vēlāk ģimenes ārs-
ta prasmes pilnveidotas Elejas doktorātā. 
Savukārt pēc studijām viņa sākotnēji 
strādājusi par dežūrārsti Bauskas slim-
nīcā, bet vēlāk – ģimenes ārsta praksē 
Ādažos, strādājot par ārsta aizvietotāju.

Ģimenes ārste skaidro, ka I.Pemperes 
pacientu sarakstā reģistrētās personas 
automātiski pārreģistrētas viņas pacientu 
sarakstā, taču, ja iedzīvotāji vēlas mainīt 
ģimenes ārstu, to var izdarīt NVD 
mājaslapā www.vmnvd.gov.lv, sadaļā 
«Veselības aprūpes pakalpojumi», «Ģi-
menes ārsti», «Ģimenes ārsti atbilstoši 
teritorijām». 

Ģimenes ārsta prakse darbojas līdz-
šinējā Vilces doktorātā Skolas ielā 8 – 3. 
Kopā ar ārsti praksē strādā arī līdzšinējā 
ārstes palīdze Judīte Veckunga, kā arī 
pieņemts jauns darbinieks – medmāsa. 

Sazināties ar doktorātu var pa tālruni 
62702929, 28005148.

G.Šmites ģimenes ārsta prakses 
darbības galvenie virzieni saistās ar 
kvalitatīvu pieejamu primārās veselības 
aprūpes nodrošināšanu iedzīvotājiem no 
dzimšanas līdz sirmam vecumam, īpašu 
uzsvaru liekot uz profilaktisko un veselī-
bas veicināšanas darbu. Tāpat kā līdz šim, 

arī turpmāk pacientu pieņemšanas laiks 
tiks organizēts pēc iepriekšēja pieraksta. 

JNZ

Vilces pagastā darbu sākusi jauna ģimenes ārste
Prakses darba laiks

• Pirmdienās no pulksten 8.00 
līdz 16.00
• Otrdienās no pulksten 8.00 līdz 
16.00
• Trešdienās no pulksten 10 līdz 19
• Ceturtdienās no pulksten 8.00 
līdz 16.00
• Piektdienās no pulksten 8.00 
līdz 15.00

Ārstes pieņemšanas laiks
• Pirmdienās no pulksten 8 līdz 13
• Otrdienās no pulksten  8 līdz 13
• Trešdienās no pulksten 15 līdz 
19; akūtie pacienti – no pulksten 
18 līdz 19 
• Ceturtdienās no pulksten 8 līdz 13
• Piektdienās no pulksten 8 līdz 
13; akūtie pacienti – pieņemšanas 
pirmajā stundā

Ārpus ģimenes ārsta prakses darba 
laika neatliekamo medicīnisko palī-
dzību var saņemt, zvanot pa tālruni 
03 vai 113, vai pa ģimenes ārsta 
konsultatīvo tālruni 66016001, 
vai vēršoties tuvākās slimnīcas 
Uzņemšanas nodaļā (Jelgavas 
pilsētas slimnīcā, Bauskas slimnīcā 
vai Dobeles un apkārtnes slimnīcā).

Jelgavas novada pašvaldības 
Lielplatones pamatskolas-atbalsta centrs 

(reģ.Nr.90009118031) 
aicina darbā uz nenoteiktu laiku 

MEDICĪNAS MĀSU VAI ĀRSTA PALĪGU(-DZI).

Prasības:
• augstākā vai vidējā profesionālā izglītība, ārstniecības personu 
reģistrs, sertifikāts;
• praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 
3 gadi;
• valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 2. pakāpei;
• prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus, pārskatus;
• zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām;
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar izglītoja-
miem;
• zināšanas par dezinfekcijas, deratizācijas, mazgāšanas un higiē-
nas līdzekļiem/precēm;
• derīga personas medicīniskā grāmatiņa vai ģimenes ārsta izziņa;
• nedrīkst būt sodīta persona, kam spēkā esošie normatīvie akti 
liedz strādāt ar bērniem.

Darba slodze: 1 likme.
Alga: no 879 EUR. Pilnas slodzes likme un 10% piemaksa.
Adrese: «Lielplatones skola», Lielplatones pagasts, Jelgavas no-
vads, LV-3022, Latvija.
Pieteikumu iesūtīšanas termiņš: 31.01.2021.
Pieteikties, sūtot CV pa e-pastu: andris.urbans@jelgavasnovads.
lv, tālrunis 63061940; 63061925; 28710735.

1.lpp.

Gada nogalē noslēdzās pro-
jekta «Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču at-
tīstībai» (Nr.8.3.2.2/16/I/001) 
veidoto stāstu sērija par 
kādu no 335 projekta 
skolām, kuras devušās ceļā 
uz izcilību izglītībā. Noslē-
dzošais  videostāsts ir par 
Šķibes pamatskolu, kurā 
ar projekta palīdzību rasta 
iespēja dažāda vecuma 
bērniem iegūt un pilnveidot 
zināšanas robotikā.

«Bērni strādā ar robotiem, program-
mē, domā soļus uz priekšu, plāno darbu 
un realizē savas idejas. Darbojoties vaja-
dzīga pacietība, un būtiski ir tas, ka kļū-
das rodas darot. Bērni uztver, ka kļūda 
ir mācību procesa sastāvdaļa. Nesanāk? 
Mēģinu atkal. Sanāca? Ļoti labi, varbūt 
vēl kaut ko varu uzlabot. Tas, man liekas, 
ir svarīgākais. Iespējams, kādam šeit tiek 

ielikts pamats nākotnes profesijai,» par 
mācību procesu skolā stāsta skolotāja 
Everita Zināre.

Jāuzsver, ka Robotikas pulciņš līdz 
tādai formai, kādā tas tiek īstenots 
patlaban, ir izaudzis pakāpeniski, 
smagi un neatlaidīgi pie tā strādājot. 
Sākotnēji robotikas un programmēša-
nas darba metodes Šķibes pamatskolā 
tika apgūtas Multimediju pulciņa 
ietvaros, taču, ņemot vērā izglītojamo 
lielo interesi, skolā tika pieņemts 
lēmums izveidot Robotikas pulciņu 
un iegādāties pirmos robotikas kom-
plektus. 2017. gada rudenī, uzsākot 
īstenot projektu «Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai», 
tika rasts finansiāls atbalsts pulciņa 
pedagoga atalgojuma nodrošināšanai, 
un projekta turpmākajā īstenošanas 
gaitā tikuši sarūpēti papildu robotikas 
komplekti mācību procesa pilnvērtīgai 
un kvalitatīvai nodrošināšanai, kā arī 
pedagogiem bijušas iespējas pilnveidot 

savas zināšanas profesionālās pilnvei-
des kursos.

Pie sasniegtā skola nedomā apstāties. 
Ņemot vērā izmaiņas mācību saturā un 
STEM jomu nozīmi tajā, ar nākamo 
mācību gadu robotikas nodarbībās 
paredzēts iesaistīt arī 1. klases skolēnus, 
un vēl paliek sapnis par dalību «Lego» 
robotikas sacensībās, iespējams, nebūt 
ne tik tālā nākotnē.

«Šis ir stāsts par to, kā ar dažādu 
projektu palīdzību iespējams atbalstīt 
un veicināt mūsu skolu attīstību. Tas ir 
piemērs, kā ar mērķtiecīgu, neatlaidīgu 
un smagu darbu, izciliem pedagogiem 
un mērķētu atbalstu iespējams panākt 
ļoti labus rezultātus,» par robotikas 
jomas attīstību Šķibes pamatskolā stāsta 
projektu vadītājs Agris Dobrovoļskis.

Video apskatāms projekta «Atbalsts 
izcilībai» kontā sociālajā tīklā «Face-
book».

JNZ

«Atbalsts izcilībai» – Šķibes pamatskolā
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Īsi pirms Ziemassvētkiem 
noslēdzās Jelgavas nova-
da Sporta centra (JNSC) 
rīkotā brīvā laika aktivi-
tāte, un tajā iesaistījušies 
teju 200 cilvēku. 102 aktī-
vākie vēl pirms svētkiem 
saņēma JNSC sarūpētās 
dāvanas. Viskuplāk šoreiz 
pārstāvēts Valgundes 
pagasts. 

JNSC no 20. oktobra līdz 20. 
decembrim visu novada pagastu 
iedzīvotājus aicināja iesaistīties 
brīvā laika aktivitātē, kas reizē bija 
sportisks izaicinājums. Katrā no-
vada pagastā bija pieejamas kartes 
ar maršrutiem, kurus iedzīvotāji 
varēja veikt vai nu vienkārši savam 
priekam, piekopjot aktīvu dzīves-
veidu, vai arī piedaloties sportiskā 
izaicinājumā, veicot aktivitāšu uz-
skaiti lietotnē «Endomondo», kas 
jāiesūta sava pagasta sporta darba 
organizatoram. Dalībnieki distanci 
varēja veikt arī pašu izvēlētā apvidū, 
bet tās garums kājāmgājējiem, nū-
jotājiem un skrējējiem nedrīkstēja 
būt mazāks par diviem kilometriem, 
bet riteņbraucējiem – ne mazāks par 
astoņiem kilometriem. Jāpiebilst, ka 
šāda aktivitāte novada iedzīvotājiem 
tika piedāvāta arī pavasarī un toreiz 
iesaistījās ap 100 dalībnieku un 56 
aktīvākie saņēma balvas. «Šoreiz 
dalībnieku skaits ir uz pusi lielāks – 
aktivitātē piedalījās ap 200 cilvēku. 
Turklāt pagastu sporta organiza-
toru uzdevums bija uzskaitīt tikai 
tos, kuri noziņoja vairākus savus 
rezultātus, bet šajā skaitā nav tie 
cilvēki, kuri iesūtījuši tikai vienu vai 
divus rezultātus. Ja skaitītu arī tos, 
dalībnieku skaits būtu vēl lielāks,» 
stāsta brīvā laika aktivitātes galvenā 
tiesnese Gerda Sirmā, norādot, ka 
piedalījušies gan cilvēki individuāli, 
gan ģimenes ar bērniem. Visvairāk 
šajā aktivitātē iesaistījušies skrējēji 
un nūjotāji, bet riteņbraucēju bijis 
ap desmit.  

Visaktīvākie šoreiz bijuši Val-
gundes, Sesavas un Vilces iedzīvo-
tāji. G.Sirmā uzsver, ka šajā akti-
vitātē svarīgākais nebija rezultāts, 

bet gan iesaistīšanās sportiskajās 
aktivitātēs un to regularitāte. Pēc 
šī kritērija tika noteikti aktīvākie 
brīvā laika aktivitātes dalībnieki, 
kuri saņēma JNSC sarūpētas 
dāvanas. Pie īpašām medaļām un 

Brīvā laika aktivitātē 
iesaistījušies ap 200 cilvēku

Latvijas Sporta federāciju 
padomes (LSFP) valde ap-
stiprinājusi sporta stipendi-
jas ieguvējus 2020./2021. 
studiju gadam. Stipendiju 
jau otro reizi saņems arī 
divi Jelgavas novada 
Sporta centra audzēkņi – 
orientieristi Signe Sirmā, 
kura turpina studijas Lat-
vijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijā un paralēli arī 
trenē jaunos orientieristus 
mūsu novadā, un Rihards 
Krūmiņš, kurš studē Rīgas 
Tehniskajā universitātē.

Stipendiju komisija šoreiz saņēma 
72 studējošo sportistu pieteikumus, 
un stipendija piešķirta 51 pretenden-
tam, tostarp diviem Jelgavas novada 
sportistiem. Jāpiebilst, ka sporta sti-
pendiju finansēšanas avots ir valsts pa-
redzētie budžeta līdzekļi un šī stipen-
dija tiek piešķirta jau no 2007. gada, 
lai sekmētu studējošo augstas klases 
sportistu iespējas apvienot studijas ar 
sportiskās meistarības izaugsmi, kā 
arī lai popularizētu studentu sportu 
un veicinātu rezervju sagatavošanu 
Latvijas izlašu komandām. 

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja 
profesore Agita Ābele norāda, ka 
saņemti ļoti daudzi pieteikumi. «Tā kā 
pērn virkne sacensību nevarēja notikt, 
tika vērtēti stipendiātu sasniegumi arī 
iepriekšējā studiju gadā. Ir jānodrošina 
atbalstoša vide jau aktīvās karjeras 
laikā, kurā veidot stabilus pamatus 
turpmākai sportista izaugsmei,» no-
rāda A.Ābele. LSFP prezidents Einars 
Fogelis uzsver, ka 2020. gads ir vērsis 
daudzu sportistu uzmanību, cik svarīgi 
ir veidot duālo karjeru. «Mums ir 

vajadzīgi gan izcili sportisti, gan izglī-
toti speciālisti, kuri var strādāt nozarē 
visaugstākajā līmenī. Sportista karjera 
ir terminēta, un aizvadītajā gadā glo-
bāli parādījās jauni apstākļi, kas to var 
būtiski ietekmēt,» norāda E.Fogelis.

Gan S.Sirmajai, gan R.Krūmiņam 
piešķirta 800 eiro liela stipendija, un 
abi sportisti valsts stipendiju saņem 
jau otro reizi. Jāpiebilst, ka, piešķi-
rot stipendiju, LSFP vērtē ne tikai 
sportistu sasniegumus – svarīgs ir 
arī vērtējums mācībās. «Patiesībā es 
pat apšaubīju, ka šajā studiju gadā 
izsludinās pieteikšanos uz stipendiju, 
jo Covid-19 pandēmijas dēļ daudzas 
sacensības nemaz nenotika un bija 
sporta veidi, kuros sportistiem pat 
nebija iespēju sevi pierādīt. Liels bija 
prieks, kad to izsludināja un noteica, 
ka līdztekus šīs sezonas rezultātiem 
tiks vērtēti arī iepriekšējās sezonas 
sasniegumi. Esmu priecīga saņemt šo 
stipendiju. Manuprāt, stipendija ir ļoti 
noderīga ikvienam sportistam, jo tā ir 
iespēja iegādāties visu nepieciešamo 
– sporta apģērbu, inventāru – nāka-
majai sezonai. Daļa stipendijas tiek 
ieguldīta arī treniņnometnēs,» atzīst 
Signe, norādot, ka 2020. gada sezonas 
augstvērtīgākais rezultāts ir Latvijas 
čempionātā pieaugušajiem izcīnīta 4. 
vieta stafetēs.  

«Protams, prieks, ka saņemšu sti-
pendiju vēl vienu studiju gadu, taču 
jāatzīst, ka šoreiz palaimējās ar to, 
ka vērā tika ņemti arī iepriekšējās 
sezonas rezultāti. 2020. gadā mums 
notika tikai Latvijas čempionāti, ku-
ros izcīnīju medaļas gan junioru, gan 
arī elites konkurencē. Uzskatu, ka biju 
ļoti labā formā un konkurētspējīgāks 
nekā jebkad, tikai žēl, ka to neizdevās 
apliecināt starptautiskās sacensībās,» 

atzīst Rihards, vērtējot, ka 
valsts stipendijas piešķiršanas 
projekts ir vērtīgs, jo iegūtie 
finanšu līdzekļi ļauj palielināt 
treniņprocesa kvalitāti, kas, 
viņaprāt, atspoguļojies arī iz-
augsmē gada griezumā. «Ceru, 
ka pandēmija drīz rimsies un 
pavasarī izdosies aizbraukt uz 
kādu nometni, kur šo finansēju-
mu varētu tērēt tieši sportiska-
jai attīstībai,» tā Rihards. 

Foto: no sportistu 
personīgā arhīva

Izglītības, kultūras un sporta centra «Līdumi» kolektīvs 
Jaunsvirlaukas un Staļģenes iedzīvotājus aicina pie-
dalīties simts gadus senā tradīcijā – ar roku rakstītu 
vēstuļu sūtīšanā. Iedzīvotāji aicināti ar roku uzrakstīt 
savu māju vai dzimtas stāstu un iesniegt to «Līdumos», 
lai iekļautu kopīgā atmiņu grāmatā un saglabātu pa-
gasta vēsturei. 

nosaukumi. «Atsaucība bija ievēro-
jama – apkopojām vairāk nekā 100 
māju nosaukumus, un ozola lapas 
bija veidotas pat no keramikas, iz-
šūtas, pērļotas. Vecākajai kundzei, 
kura piedalījās mūsu akcijā, bija 84 
gadi,» stāsta I.Segliņa. 

Šobrīd radusies jauna iecere, 
kā iesākto vēstures saglabāšanas 
darbu turpināt. «Esam izveidojuši 
Balto grāmatu, kurā labprāt apko-
potu pagasta māju stāstus, dzimtu 

stāstus, stāstus par pagasta iedzī-
votājiem, tādējādi saglabājot kaut 
ko vēsturei, nākamajām paaudzēm. 
Bet pievienotā vērtība būs tā, ka 
šīs vēstules aicinām rakstīt ar roku. 
Iedomājieties, kāda tā būs vērtība 
pēc daudziem gadiem, kad, at-
braucot uz muzeju, tur ieraudzīsiet 
savas vecmāmiņas ar roku rakstītu 
vēstuli,» tā I.Segliņa, uzsverot, ka 
šī ir jauna iespēja, kā rast piesaisti 
savam dzimtajam pagastam. «Līdu-

mu» kolektīvs ļoti cer, ka vietējie 
iedzīvotāji ziemas tumšajos vakaros 
atradīs tam laiku un uzrakstīs kādu 
rindiņu par savas dzimtas vai mājas 
vēsturi no sava atmiņu krājuma. 

Stāstus lūgums iesniegt līdz 8. 
februārim, atstājot tos «Līdumu» 
pastkastītē. Ieteicamais formāts 
– A4 lapa, kas noformēta pēc iz-
vēles no dekoratīvas maliņas līdz 
zīmējumam. «Iesniegtos darbus 
saglabāsim vēsturei,» tā I.Segliņa. 

«Līdumu» kolektīvs aicina rakstīt savas dzimtas stāstu

Jaunsvirlaukas pagasta kultūras 
darba vadītāja Inese Segliņa stāsta, 
ka uz Latvijas simtgadi «Līdumos» 
kopā ar vietējiem iedzīvotājiem 

tika veidots gobelēns ozola formā, 
kurā uz dažādās tehnikās darinātām 
ozolu lapām tika apkopoti Jaunsvir-
laukas pagasta bijušo un esošo māju 

Diviem novada 
orientieristiem piešķirta 
valsts stipendija

Vieni no aktīvākajiem sportotājiem ir Smilgu ģimene – tētis 
Rihards, mamma Kristīne un bērni Ričards un Sofija –, kas 
pārstāv Platones pagastu. «Savu brīvo laiku vienmēr esam 
centušies pavadīt aktīvi – gan sevis dēļ, gan lai tas ir piemērs 
bērniem, ka nav ko sēdēt. Jo vairāk kustēsies, jo labāk jutīsies! 
Ikdienas pastaigās vien noejam kādus piecus sešus kilomet-
rus, tāpat mums patīk peldēt, spēlēt galda tenisu un braukt 
ar velosipēdiem. Šo mūsu kustēšanos novērtēja pamatskolas 
sporta skolotājs Imants Roziņš, kurš arī mudināja iesaistīties 
šajā aktivitātē,» stāsta Kristīne.

Jelgavas novada Sporta cen-
tra balvu par aktivitāti saņē-
ma arī Bogdanovu ģimene no 
Valgundes pagasta – mamma 
Aleksandra uz sportošanu 
pamudinājusi gan vīru Juriju, 
gan arī bērnu. «Iesāku viena, 
bet procesā iesaistījās visa 
ģimene. Jāatzīst, ka mēs visu 
laiku esam bijuši aktīvi un 
šajā akcijā neizlaidām nevie-
nu dienu – savus sportiskos 
rezultātus uzskaitījām 61 
reizi. Galvenokārt skrējām, 
jo tā ir mūsu mīļākā nodarbe, 
taču, kad gribējās kaut ko 
pamainīt, braucām ar velosi-
pēdiem,» stāsta Aleksandra.

dāvanām tika 102 dalībnieki.
JNSC un sporta sabiedrība saka 

paldies par atbalstu SIA «Laflora» 
valdes priekšsēdētājam Uldim Ame-
rikam un ZS «Valneri» pārvaldnie-
kam Jurim Laveniekam.

• Svētes pagasts: Vija Miķelsone, Juris Miķelsons, 
Sarmīte Ņikiforova, Ilze Jansone.
• Zaļenieku pagasts: Mārtiņš Drusts, Sandis Raitis, 
Rihards Siliņš, Anna Veismane, Kristīne Siliņa, Zane 
Sondare, Natālija Fjodorova.
• Glūdas pagasts: Edgars Ķīvītis, Inese Mazlazdiņa, 
Marija Karasenko, Laura Griestiņa, Kristers Kaupiņš, 
Haralds Zinārs, Putru ģimene (Kristīne, Madara, Ro-
berts).
• Kalnciema pagasts: Anita Pudāne, Violeta Paņina.
• Valgundes pagasts: Karīna Bogdanova, Zane Gra-
va, Zaiga Smikarste, Mārcis Lasenbergs, Kristīne Raģe, 
Gabriela Raģe, Laura Ita Jēgermane, Inese Varāne, 
Elīna Briede, Aija Bartuševica, Bogdanovu ģimene 
(Aleksandra, Jurijs, Sofija), Ločmeļu ģimene (Dana, 
Aldis, Ieva, Sofija, Sanija), Vaivodu ģimene (Andrejs, 
Inese, Justīne).
• Līvbērzes pagasts: Valentīna Umbraško, Aiva 
Raginska, Māris Strautnieks, Zane Blumberga, Endijs 

Titomers, Rita Bartuševica, Vera Smilteniece, Artūrs 
Smiltnieks.
• Elejas pagasts: Vitālijs Zuts, Kristers Edgars Līdaks, 
Aivis Šiliņš, Gundega un Ainārs Šiliņi.
• Lielplatones pagasts: Klāvs Kudlāns, Marija Zver-
koviča, Zukuļu ģimene (Gatis, Līga, Edijs, Ervīns, Emīls).
• Platones pagasts: Signe Sirmā, Inguna Čākure, 
Smilgu ģimene (Kristīne, Rihards, Ričards, Sofija).
• Vilces pagasts: Anda Duge, Guntis Duge, Kristīne 
Vēdzele, Zane Novada, Guna Čodare, Dace Jakuško, 
Zane Kuļika, Aldona Babre, Meiju ģimene (Mārtiņš, 
Jeļena, Daniels, Roberts).
• Vircavas pagasts: Evita Ozola, Sigita Lapiņa, Kļavu 
ģimene (Ingrīda, Guntars), Paula Martinova, Ducmaņu 
ģimene (Indra, Miķelis, Edžus un Krišs).
• Sesavas pagasts: Toms Smirnovs, Jūlija Holodova, 
Guntis Indriks, Kristers Indriks, Andis Dunkulis, Māris 
Kučinskis, Rūdolfs Knope, Nešs Jermolovs, Maldžus 
ģimene (Solvita, Mairis, Renārs).

Pasākuma «Jelgavas novada brīvā laika aktivitāte» 
pagastu aktīvākie un sportiskākie iedzīvotāji un ģimenes
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Noslēgusies mūzikas un mākslas 
festivāla «Bildes» 35 gadu jubilejai 
veltītā akcija «ApGLEZNO un no-
BILDĒ arī Tu savu pastkastīti!». Tajā 
iesūtītas 412 mākslinieciskotu past-
kastīšu un 303 pastkastīšu maketu 
fotogrāfijas no 73 Latvijas pilsētām 
un novadiem. Akcijā iesaistījušies 
arī Jelgavas novada iedzīvotā-
ji – tika pieteiktas septiņas mūsu 
novadā apgleznotas pastkastītes, 
un divas autores par savu veikumu 
saņēmušas balvu. 

Akcijas organizatori informē, ka darbu tapšanā 
izmantotas dažādas tehnikas – gleznošana, deku-
pāža, tamborēšana, kolāžu veidošana, pat kok-
grebšana un kalšana. Arī tēmas bijušas dažādas 
– no melnbaltiem ģeometriskiem un abstraktiem 
tēlojumiem līdz pat krāsainiem dzīvās dabas un 
ainavu attēliem. Tās radītas gan pašiem sev, gan 
arī kā sirsnīga dāvana tuviniekiem un draugiem.

Pēc akcijas noslēguma «Bilžu biroja» un 
«Bilžu» mākslinieku žūrija izvērtēja iesūtītos 
darbus un atzīmēja interesantāko darbu autorus, 
piešķirot īpašās mākslinieku balvas. Mākslinieku 
balvu par savu apgleznoto pastkastīti saņēma 
arī Jelgavas novada iedzīvotāja Aiga Skrasti-
ņa-Zommere par pastkastīti, kas izvietota pie 
Kroņvircavas muižas pārvaldnieka mājas, bet 
balvu no Latvijas Nacionālā kultūras centra 
ieguva Līva Pekarska. 

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, festivāls 
«Bildes» savas 35. jubilejas svinības ir pārcēlis, tā-
pēc balvas un krāsainus paldies akcijas dalībnieki 
ar VAS «Latvijas pasts» starpniecību saņēmuši 

savās mākslinieciskotajās pastkastītēs.
Jāpiebilst, ka pavasarī ārkārtējās situācijas laikā 

festivāla «Bildes» rīkotāji aicināja iedzīvotājus 
saglabāt možu garu, nedaudz izkrāsojot savu 
ikdienu, piedaloties akcijā «ApGLEZNO un no-

Godalgu saņem divas novada
apgleznoto pastkastīšu autores

BILDĒ arī Tu savu pastkastīti!», tādējādi kļūstot 
par mūzikas un mākslas festivāla «Bildes 2020» 
neklātienes dalībnieku. Akcijas laikā iedzīvotāji 
tika aicināti ņemt rokā otas un krāsu bundžas un 
radoši atjaunot savas pastkastītes.

Rūpējoties par skolēnu drošību, 
šuvēja un četru bērnu mamma 
Inga Čerņavska no Sesavas pa-
gasta ārkārtējās situācijas laikā 
Sesavas pamatskolas 1.–4. klašu 
skolēniem bez maksas sarūpēju-
si vairākkārt lietojamas kokvil-
nas sejas maskas. 

«Esmu četru bērnu mamma, kura brīva-
jā laikā savu hobiju – šūšanu – pārvērtusi 
par nelielu biznesu, lai papildus nopelnītu. 
Jau vairākus gadus šuju apģērbu bērniem 
– cepures, šalles, bikses, kleitiņas – un ar 
pašas izveidotu zīmolu «Mimii handmade» 
pārdodu internetā. Rudenī, kad pastiprināja 
epidemioloģiskās drošības pasākumus un 
sejas masku valkāšanu publiskās vietās Co-
vid-19 ierobežošanai noteica par obligātu, 
pamēģināju uzšūt arī pirmās sejas maskas 
ģimenes locekļiem. Redzot manu darbu, sejas 
maskas sāka prasīt arī radi un draugi, tā nu 
ķēdīte aizgāja,» stāsta Inga, papildinot, ka 
sejas maskas šuvējām šobrīd ir pieprasītākā 
prece un to piedāvājums ir ļoti plašs, tāpat kā 

cenu amplitūda. «Brīdī, kad novembrī notei-
ca, ka, pārvietojoties pa skolas gaiteņiem un 
citām telpām, bērniem ir jālieto sejas maska, 
apzinājos, ka ne visiem laukos ir tāda rocība, 
lai to varētu atļauties, redzēju, ka bērni no 
kabatas izvilka jau vairākkārt lietotas vienrei-
zējās sejas maskas. Lai katram būtu vismaz 
viena vairākkārt lietojama auduma sejas 
aizsargmaska, nolēmu uzšūt masku katram 
1.–4. klases skolēnam Sesavas pamatskolā, 
kurā mācās arī mani bērni – dēls Adrians 1. 
klasē, bet meita Patrīcija 6. klasē. Uzšuvu 
23 sejas maskas un nogādāju tās skolā, lai 
izdalītu mazāko klašu audzēkņiem. Jāatzīst 
gan, ka ir skolēni, kuri jau paspējuši pazaudēt 
viņiem dāvināto sejas masku, taču situācija at-
risināta – katrā šādā gadījumā esmu uzšuvusi 
jaunu,» stāsta Inga, piebilstot, ka vairākkārt 
lietojamas sejas maskas bez maksas pašūtas 
arī vairākiem meitas klasesbiedriem. «Skolā 
šī ziņa ātri izplatījās, un arī bērni no vecākām 
klasēm meitai prasīja, vai mamma var uzšūt 
arī viņiem. Nevienam netika atteikts,» stāsta 
Inga, atklājot, ka līdz šim jau uzšūtas vairāk 
nekā 1000 sejas maskas bērniem un pieaugu-

Sarūpē sejas maskas visiem Sesavas 
pamatskolas mazāko klašu skolēniem

šajiem, kas gan izdalītas bez maksas, gan arī 
pārdotas. «Savā dzīvē esmu pārliecinājusies, 
ka, darot labu, tas vienmēr atgriežas atpakaļ,» 
tā Inga.

Inga pirms Jaunā gada arī saņēmusi Jelga-
vas novada Izglītības pārvaldes pasūtījumu 
– uzšūt 550 sejas maskas par maksu. Tās 
sarūpētas Jelgavas novada skolu skolotājiem. 

Izgaismotais 
Jelgavas novads 

gadu mijā

2020. gads bija nozīmīgs Ūziņiem 
– izdotas divas grāmatas, kurām ir 
cieša saistība ar Ūziņiem. Decem-
bra izskaņā dienasgaismu ierau-
dzīja grāmata «Vērts dzīvot Latvi-
jai!», kurā atklāts Jelgavas novada 
simtgadnieka Alberta Reihenbaha 
stāsts par 17 gadiem izsūtījumā 
Sibīrijā. 

Jelgavas novada Ūziņu bibliotēkas vadītāja Gu-
nita Kulmane stāsta, ka pirms divdesmit gadiem 
grāmatas autors A.Reihenbahs, meitas Anitas 
neatlaidīgi rosināts, vairākās kladēs pierakstīja 
atmiņas par 17 gadiem, ko viņš jaunībā pavadīja 
izsūtījumā Sibīrijā. «Tieši tur Alberts sastapa savu 
Mirdzu, tur piedzima viņu meitas. Grāmatas no-
saukums radies no vārdiem, kurus Alberts rakstīja 
savai iecerētajai Mirdzai. Piebildīšu, ka Alberta 
tēvs bija Kalvenes pagasta vecākais, savukārt viņa 
sievas Mirdzas tēvs Jānis Bergs bija Zaļenieku 
pagasta vecākais un daudzu biedrību dibinātājs un 
darbinieks,» stāsta G.Kulmane. Ar A.Reihenbaha 

Izdota grāmata ar Jelgavas novada simtgadnieka Alberta Reihenbaha atmiņām par Sibīriju
meitām Ūziņu bibliotēkai ir izveidojusies lieliska 
sadarbība – gan kopīgi veidota plaša izstāde par 
Dziesmu svētkiem ar unikāliem materiāliem, 
kurus meita Anita, piedalīdamās visos Dziesmu 
svētkos, krājusi 50 gadu garumā, gan Reihenbahu 
ģimenei piederošajās Ūziņu vējdzirnavās tikuši 
filmēti daudzsēriju filmas «Saplēstā krūze» kadri. 
Reihenbahu ģimene ir bagātīgi papildinājusi 
bibliotēkas novadpētniecības materiālu krājumu 
ar vērtīgiem dokumentiem, tāpat nekad netiek 
atteikta ekskursantu uzņemšana, kuriem laipni 
tiek pastāstīta vējdzirnavu un mājas vēsture. «Man 
par lielu prieku meitas ir arī ļoti čaklas lasītājas,» 
atzīst G.Kulmane.

Viņa stāsta, ka aizvadītajā gadā, kad A.Reihen-
baham plaši un vareni tika svinēta simts gadu ju-
bileja, saņemot arī Valsts prezidenta apsveikumu, 
dzimta jubilāram uzdāvināja desmit eksemplāru 
tirāžā izdotu grāmatiņu, kurā apkopots pirms 
divdesmit gadiem kladēs sarakstītais teksts. Tas 
ieinteresēja laikrakstu «Zemgales Ziņas», kas ar 
autora tuvinieku atļauju tekstu 18 turpinājumos 
publicēja laikrakstā. Bet šobrīd ar Zaļenieku 

pagasta zemnieku un vairāku uzņēmēju atbalstu 
A.Reihenbaha rakstītais ir izdots grāmatā. Visi 
atbalstītāji, kuri palīdzējuši grāmatas tapšanā, ir 
minēti grāmatas pateicības lapā. Grāmatu «Vērts 
dzīvot Latvijai!» sastādījis žurnālists Gaitis Grū-
tups, mākslinieks un maketētājs ir Gatis Cīrulis, 
kurš audzis Zaļenieku pagastā, bet šobrīd dzīvo 
un strādā ASV un viņam uzticēto maketēšanu 
veica tur. G.Kulmane norāda, ka jaunā grāmata 
ir pieejama Ūziņu un Zaļenieku bibliotēkā, kā arī 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Jāpiebilst, ka aizvadītā gada oktobra sākumā 
dienasgaismu ieraudzīja vēl kāda ar Ūziņiem 
saistīta grāmata – Leonarda Šūlmaņa atmiņu stāsts 
«Šūlmaņu dzimtas hronika». G.Kulmane, kura 
ir šīs grāmatas sastādītāja, atklāj, ka L.Šūlmanis 
tāpat kā reiz viņa tēvs bijis Platones pagasta vecā-
kais. Viņa atmiņas stāsta par Platoni, Lielplatoni, 
Vircavu, Jelgavu, Ūziņiem un citām apkārtnes 
vietām, kā arī reāliem cilvēkiem un notikumiem 
pirms 100 un teju 200 gadiem. Šī grāmata ir no-
pērkama grāmatnīcās, kā arī pieejama Jelgavas 
novada bibliotēkās.

Valgundes pagasts

Platones pagasts

Vircavas pagasts

Līvbērzes pagasts

Lielvircava

Zaļenieku 
pagasts


