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Realizēs 33
iedzīvotāju idejas

19. maijā Elejas parkā nosvinēti jau astotie Jelgavas novada svētki. Svētku moto jau otro gadu
bija «Mirklis laika rāmītī», kas aicināja apzināties, ka savas dzīves laikā nepieciešams
kolekcionēt pēc iespējas vairāk atmiņā
paliekošu brīžu. Un, kā atzīst svētku apmeklētāji, sestdien Elejas parkā netrūka nedz pozitīvu emociju, nedz
mirkļu, kas atmiņā saglabāsies
vēl ilgi. Plašāka fotoreportāža
no Novada svētkiem – nākamajā «Jelgavas Novada
Ziņu» numurā.

Jelgavas novada pašvaldības finansētajā projektu
konkursā «Mēs savai videi
2018» šogad saņemti 46
projektu pieteikumi. Aktīvākie ideju iesūtītāji bija no
Glūdas, Līvbērzes, Platones,
Valgundes, Zaļenieku, Svētes un Lielplatones pagasta.
Noslēdzoties izvērtēšanas
termiņam, žūrija lēmusi atbalstīt 33 iedzīvotāju idejas
par kopumā 22 700 eiro.
Projektu konkurss tika izsludināts
ar mērķi sniegt pozitīvu ieguldījumu
apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas
sakopšanā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti
un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu.
«Novada pašvaldība šogad budžetā šim projektu konkursam kopumā
atvēlējusi 23 000 eiro. Ar katru gadu
iesniegtās idejas kļūst arvien kvalitatīvāk
pamatotas un noformētas, tādēļ ne velti
pērn palielinājām finansējuma apmēru
par 10 000 eiro. Protams, daļa iesūtīto
pieteikumu šogad bija līdzīgi, piemēram,
vairāki iedzīvotāji vēlējās labiekārtot
māju pagalmus, sporta aktivitāšu laukumus vai savu daudzdzīvokļu māju
kāpņu telpas. Rūpīgi izskatot iesniegumus, secinājām, ka iedzīvotāju vēlmes
ir ļoti līdzīgas – dažkārt pat vienādas,
bet iesniegto pieteikumu detalizācija,
aprēķini un noformējums – atšķirīgs.
Priekšroku guva tie iesniedzēji, kuri ne
vien formāli bija izpildījuši visu konkursa
nolikumā prasīto, bet arī ietvēra papildu
informāciju – rūpīgas skices, aprakstus,
izstrādātu konceptu vai arī iesūtītas fotogrāfijas, oriģinālāk pamatotu ideju vai
paredzamu lielāku iedzīvotāju līdzdalību
projekta īstenošanā. Tāpat mums ir svarīga projekta izstrādes gatavības pakāpe.
Tos iedzīvotājus, kuru iesniegtie projekti
neguva apstiprinājumu, vēlos aicināt līdz
nākamajai reizei, kad atkal izsludināsim
pieteikšanos konkursam, pārskatīt pieteikumu, to uzlabot un startēt atkārtoti,»
uzsver Jelgavas novada pašvaldības
izpilddirektore Līga Lonerte.
Maksimālā summa, ko saskaņā ar
projekta nolikumu pašvaldība piešķir
vienam projektam, ir 750 eiro. Projektus realizēt iedzīvotāji var līdz 30.
septembrim. Pēc projektu realizācijas
pašvaldība dažiem labākajiem plāno arī
piešķirt naudas balvas. Kopējais naudas
balvu fonda apmērs ir 300 eiro.

Svētki nosvinēti!
Vienu no Zaļenieku muižas Augstākā tiesa akceptē
kompleksa ēkām pārveidos SIA «EcoLead» plānoto darbību
«EcoLead» organizētajiem papildu
Augstākās tiesas Adminispar Restaurācijas namu
tratīvo lietu departaments 7. pasākumiem sabiedrības informē-

Īstenojot Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmu un ieguldot teju
1,5 miljonus eiro Jelgavas
novada pašvaldības budžeta līdzekļu, šovasar Zaļenieku pagastā sāksies apjomīgi
būvniecības darbi, kas būs
saistīti ar muižas kompleksa ēku pārbūvi. Lēmums
pieņemts aprīļa novada
domes sēdē, kad deputāJNZ ti akceptēja aizņēmuma
nepieciešamību Valsts kasē
Jelgavas novada Pašvaldības policija
un iepazinās ar projektu,
(reģ.Nr.90009118031) izsludina konkursu
kas paredz divas no muižas
vakantajam amatam Jelgavas novada
kompleksa ēkām pārveidot
Pašvaldības policijas inspektors(-e).
par Zaļenieku Komerciālās
Prasības:
un amatniecības vidusskolas
• atbilstība likuma «Par policiju» 21. panta pirmās
(ZKAV) mācību korpusiem.
daļas prasībām; Pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana; vismaz
2 gadu darba pieredze Pašvaldības policijā, Valsts
policijā vai citās tiesībsargājošās institūcijās; labas iemaņas darbā ar «MS Office» programmām.
Iesniedzamie dokumenti:
• profesionālās darbības apraksts (CV); izglītību
apliecinoša dokumenta kopija; izziņa no Iekšlietu
ministrijas Sodu reģistra; motivācijas vēstule.
Pieteikšanās termiņš: 2018. gada 11. jūnijs.

Pieteikuma vēstuli un iesniedzamos dokumentus (ar norādi «Jelgavas novada Pašvaldības
policijas inspektors») lūdzam iesniegt personīgi
Jelgavas novada pašvaldības Personāla nodaļā,
208. kabinetā (2. stāvā), Pasta ielā 37, Jelgavā,
LV-3001, vai sūtīt pa pastu vai e-pastu
kristine.beitane@jelgavasnovads.lv.
Papildu informācija pa tālruni 63012254 vai 29185241.

ZKAV ir vienīgā mācību iestāde
Jelgavas novadā, kurā vienuviet tiek
īstenotas pirmsskolas, pamatizglītības
un profesionālās izglītības programmas.
Pēdējos gados īpašs ieguldījums veikts
tieši profesionālās izglītības programmas
kvalitātes celšanai. Skola sadarbībā ar
pašvaldību ik gadu piedalās dažādos
projektos, lai attīstītu ne vien audzēkņu
prasmes, bet arī veiktu ieguldījumu
iestādes/muižas labiekārtošanā. Viens
no projektiem, ko pašvaldība šovasar
īstenos kopā ar Lietuvu, paredz skolas
vajadzībām muižas kompleksā izveidot
Restaurācijas namu, kurā restauratori
varēs apgūt savu arodu daudz plašākās

un mūsdienīgākās telpās. Projekts tiek
īstenots «Interreg V-A» Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2014.–2020. gadam gaitā.
«Zaļenieki ir vienīgā vieta Baltijā,
kur var apgūt mūra restaurāciju. Vēlamies to paplašināt, lai mācību vidi
radītu atbilstošu darba tirgum, mazinot
prasmju nesakritību ar darba tirgus
vajadzībām. Patlaban praktisko mācību
telpas ir mazas, šauras un neatbilstošas.
Arī aprīkojums ir minimāls, lai apgūtu
profesionālo programmu. Piesaistot projekta finanses, līdzekļus varēsim novirzīt
ne vien Restaurācijas nama būvniecībai,
bet arī kvalitatīva aprīkojuma iegādei,»
stāsta ZKAV direktore Lilita Leoho.
Projekta «Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un
restaurācijas nozarēs Zemgalē un
Panevēžā» kopējais finansējums ir 290
334 eiro. Novada pašvaldībai piešķirtā
daļa no LAT–LIT projekta būs 234 962
eiro. Lielāko daļu finansējuma – 146 876
eiro – pašvaldība varēs novirzīt laboratoriju aprīkojumam, materiālu iegādei
un audzēkņu apmācībai. Restaurācijas
nama būvniecībai plānoti vien 68 576
eiro. «Projekta līdzekļi būvniecībai ir
salīdzinoši mazi. Apstiprinoties projektam, mums nācās pieņemt lēmumu
– pielāgojam esošās telpas restauratoru
apmācībai vai tomēr realizējam sen loloto izglītības iestādes sapni – izveidojam
jaunu mācību korpusu,» skaidro Jelgavas
novada pašvaldības izpilddirektore Līga
Lonerte.
3.lpp.

maijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas
2016. gada 21. decembra
spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicēju – Kalnciema
pagasta iedzīvotāju – pieteikums par Jelgavas novada domes 2015. gada 28.
janvāra lēmuma atcelšanu.
Ar šo lēmumu akceptēta
SIA «EcoLead» paredzētā
nolietotu svina akumulatoru
pārstrādes rūpnīcas izveide
Kalnciemā, informē Augstākās tiesas preses sekretāre
Baiba Kataja.

Augstākajā tiesā skaidro, ka tiesas lēmums par paredzētās darbības akceptu
pats par sevi nedod galīgu atļauju veikt
ierosināto darbību – uzsākot paredzētās
darbības īstenošanu, tās ierosinātājam
jebkurā gadījumā ir jāievēro normatīvo aktu prasības gan būvniecības
uzsākšanai, gan piesārņojošās darbības
veikšanas uzsākšanai.
Izvērtējusi pārsūdzēto apgabaltiesas
spriedumu kopsakarā ar pieteicēju
kasācijas sūdzībā norādītajiem iebildumiem, Augstākā tiesa atzīst, ka apgabaltiesa pamatoti secinājusi, ka SIA
«EcoLead» kopumā ir nodrošinājusi
sabiedrībai iespējas saņemt informāciju
par paredzēto darbību, kā arī izteikt
savu viedokli par to. Augstākā tiesa
secina, ka pieteicēju kasācijas sūdzībā
norādītie iebildumi saistībā ar SIA

šanai ir balstīti pieteicēju nepatikā
pret paredzēto darbību kā tādu, nevis
objektīvā argumentācijā par to, kādas
informācijas nesniegšana pieteicējus
neapmierina vai kādā veidā pieteicēji ir
bijuši ierobežoti sniegt SIA «EcoLead»,
Vides pārraudzības valsts birojam vai
Jelgavas novada domei savu viedokli
par paredzēto darbību.
Tāpat Augstākā tiesa konstatēja, ka
apgabaltiesa ir pienācīgi izvērtējusi
pārsūdzētā lēmuma pamatojumu
(tostarp ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūrā izstrādātos dokumentus)
un secinājusi, ka ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā ir izvērtēta paredzētās
darbības iespējamā ietekme uz vidi
un tās būtiskums, apsvērtas iespējas,
kā to mazināt, un paredzēti konkrēti
nosacījumi, kas SIA «EcoLead» jāņem
vērā turpmākajā projekta īstenošanas
gaitā. Tostarp ir vērtēti tie sabiedrības
iebildumi, kas attiecas uz paredzētās
darbības īstenošanu konkrētajā vietā.
Turklāt sabiedrības iebildumu rezultātā
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums
tika aktualizēts (koriģēts), tāpat šie iebildumi tika detalizēti vērtēti arī Vides
pārraudzības valsts biroja atzinumā
par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Vides pārraudzības valsts
birojs ir secinājis, ka paredzētā darbība tās iecerētajā vietā ir pieļaujama,
ievērojot biroja atzinumā un attiecīgi
paredzētās darbības akceptā izvirzītos
nosacījumus.
3.lpp.
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Pašvaldībai pieder 516 dzīvokļi;
īrnieki aicināti izpirkt mājokļus

Var pirkt uz nomaksu

Pašvaldības Īpašuma pārvaldes vadītāja Daiga Branta skaidro, ka izīrēta
pašvaldības dzīvokļa vai viendzīvokļa dzīvojamās mājas atsavināšanu var ierosināt
pats īrnieks vai viņa ģimenes loceklis,
iesniedzot pašvaldībai atsavināšanas ierosinājumu. Lai pretendētu uz tiesībām
iegādāties pašvaldības dzīvokli, īrniekam
nedrīkst būt parādu par dzīvokļa īri un
komunālajiem pakalpojumiem. Lēmumu par atsavināšanu pieņem dome.
Pašvaldības Īpašuma pārvalde, piesaistot
sertificētu vērtētāju, nosaka atsavināmā
dzīvokļa vai mājas tirgus vērtību, kas tiek
izskatīta un izvērtēta Pašvaldības mantas
atsavināšanas, novērtēšanas un aprites
komisijā. Ja īrnieks dzīvoklī veicis ieguldījumus un var to pierādīt, piemēram,
nomainījis logus vai durvis, šīs izmaksas
tiek atrēķinātas no dzīvokļa cenas.
Izprotot iedzīvotāju materiālo situāciju, pašvaldība meklēja veidus, kā atvieglot dzīvokļa atsavināšanas nosacījumus –
īrniekiem, kuri nevar atļauties samaksāt
noteikto summu uzreiz, ir iespēja noslēgt
vienošanos par pakāpenisku summas
atmaksu jeb dzīvokli iegādāties uz nomaksu. Maksimālais atmaksas termiņš ir
pieci gadi. «Līdzko ir noslēgts līgums par
atmaksas grafiku, cilvēks īpašumu var
reģistrēt Zemesgrāmatā. Ar šo brīdi arī
īres maksa pašvaldībai vairs nav jāmaksā,
taču jau kā dzīvokļa īpašniekam jāsedz
visas ar kopīpašuma apsaimniekošanu
un uzturēšanu saistītās izmaksas un jānorēķinās par pakalpojumiem,» skaidro
D.Branta.
Laikā no 2015. gada 1. jūnija līdz
2018. gada 1. janvārim par pašvaldības
īres dzīvokļu atsavināšanu noslēgti 479
pirkuma-pārdevuma līgumi, no tiem
59 līgumi ir par izsoles ceļā nodotajiem
dzīvokļiem. Vislielākā iedzīvotāju aktivitāte, izpērkot pašvaldības īres dzīvokļus,
bija 2017. gadā.

Reģistrēt īpašumtiesības
nesteidzas

Ar novada domes lēmumu no 2016.
gada 1. janvāra gadījumos, ja īrnieks
ierosina dzīvokļa atsavināšanu, viņam
var tikt samazināta īres maksa, tomēr

Glūdas pagasts

Grausti, ko šogad nojauks
Valgundes pagasts

gada beigās pašvaldība konstatēja, ka
dzīvokļu atsavinātāji pēc pirkuma līguma
noslēgšanas kavējas ar īpašuma tiesību
nostiprināšanu Zemesgrāmatā. Lai
mudinātu pircējus nostiprināt īpašuma
tiesības uz nopirkto īpašumu, Jelgavas
novada dome nolēma: ja dzīvokļa
atsavināšanas iesnieguma iesniedzējs
nenostiprina Zemesgrāmatā īpašuma
tiesības uz nopirkto dzīvokli četru
mēnešu laikā no domes lēmuma par
dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu
pieņemšanas dienas un ja nokavējumā
nav vainojamas pašvaldības vai valsts
institūcijas, īrniekam tiek pārrēķināta
īres maksa par periodu no atsavināšanas
lūguma iesniegšanas līdz dienai, kad
dzīvoklis tiks reģistrēts Zemesgrāmatā.

Veicina izpratni
par kopīpašumu

Privātīpašnieks pret savu īpašumu
izturas daudz atbildīgāk nekā pret
īrētu dzīvokli, tāpēc pašvaldība mudina
dzīvokļu īpašniekus veidot biedrības un
pašiem apsaimniekot kopīpašumu. Par
to tiek runāts arī ikgadējās iedzīvotāju sapulcēs pagastos. «Pateicoties pašvaldības
iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursam, iedzīvotāju izpratne par šiem jautājumiem aug, un daudzi, redzot iespēju
piesaistīt finansējumu un sakārtot mājas,
veido apsaimniekošanas biedrības. Ir
iedzīvotāji, kuri vairāku gadu laikā, mērķtiecīgi īstenojot projektus pašvaldības
finansētā projektu konkursā «Mēs savai
videi», ir sakārtojuši mājas kāpņu telpas,
to logus, nomainījuši ārdurvis, jumtu,
sakārtojuši ieejas mezglus, atjaunojuši
balkonus, pat nomainījuši komunikācijas. Arī šī gada konkursā no iesniegtajiem
46 projektiem tikai pieci nebija saistīti
ar daudzdzīvokļu māju un to pagalmu
sakārtošanu,» stāsta L.Lonerte.

Dzīvojamā fonda
uzturēšanai tērēs 12 602 eiro

Pašvaldības īpašumā un valdījumā
uz 1. aprīli bija 60 brīvi dzīvokļi, tostarp
56 atrodas daudzdzīvokļu mājās, kurās
pašvaldībai pieder mazāk par pusi no visiem mājas dzīvokļiem, bet četri atrodas
daudzdzīvokļu mājās, kurās pašvaldībai
pieder visi dzīvokļi. Neviens no brīvajiem
mājokļiem šobrīd nav piemērots dzīvošanai – tajos nepieciešami renovācijas
darbi, piemēram, kosmētiskais remonts,
santehnikas maiņa, krāsns pārmūrēšana, grīdas pamatu, elektroinstalācijas
nomaiņa. Šogad dzīvojamā fonda uzturēšanai pašvaldības budžetā paredzēti
12 602 eiro, bet pērn iztērēti 62 000 eiro.

Elejas pagasts

«Arī īrniekiem ir pienākumi, bet
diemžēl nereti viņi tos neievēro un pret
pašvaldības īpašumu izturas bezatbildīgi.
Lai gan īrniekam īres dzīvoklis jāatstāj
tādā stāvoklī, kādā tas bija, sākot dzīvot,
nereti tas ir tik nolaists, ka pašvaldībai
nepieciešami palieli finanšu līdzekļi, lai
to savestu kārtībā un varētu piešķirt nākamajam īrniekam,» stāsta pašvaldības
izpilddirektore, piebilstot, ka dzīvojamais
fonds tiek regulāri apsekots un izvērtēts
dzīvokļu tehniskais stāvoklis.
Pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja Jelgavas novada
domes priekšsēdētāja vietniece Ilze
Vītola norāda, ka 1. aprīlī pašvaldības
palīdzības reģistros rindā uz dzīvokli bija
reģistrētas 34 personas. Pavisam ir četri
reģistri, kuros personas tiek reģistrētas
atkarībā no tā, cik prioritārs ir dzīvokļa
piešķiršanas jautājums.

Veidos īres namus

Saskaņā ar Mājokļu politikas vadlīnijām pašvaldības mērķis ir koncentrēt
pašvaldības dzīvojamo fondu mājās,
kurās visi dzīvokļu īpašumi pieder pašvaldībai. Dzīvokļus, kas atrodas mājās,
kurās vairāk nekā puse dzīvokļu pieder
privātpersonām, paredzēts atsavināt
īrniekiem, kuri telpas īrē uz nenoteiktu
laiku, savukārt brīvās dzīvojamās telpas –
atsavināt izsoles ceļā. «Nereti lielo māju,
kurās viens divi dzīvokļi ir pašvaldības
īres dzīvokļi, iedzīvotāji ir neapmierināti,
ka bieži mainās īrnieki, tomēr neviens
nevar zināt, kas ar viņu dzīvē notiks un
vai nebūs nepieciešama pašvaldības palīdzība. Turklāt varbūt kādam, krīzes situācijā nonākot sakārtotā vidē, būs stimuls
arī turpmāk censties nodrošināt sev un
savai ģimenei cienīgus dzīves apstākļus,
tāpēc aicinu ikvienu būt iecietīgam pret
līdzcilvēkiem,» norāda I.Vītola.
Pašvaldība visos sociālajos īres namos
ir veikusi jaunu PVC logu un metāla

durvju uzstādīšanu gan koplietošanas,
gan dzīvojamās telpās, jumta konstrukciju un seguma nomaiņu. Daļā no īres
namiem ir veikta koplietošanas telpu
renovācija, pamatu hidroizolācijas un
siltumizolācijas darbi.

Sakārto degradētās teritorijas

«Grausts ir tāda ēka vai būve, kas ir
pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi
tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama
vai tā bojā ainavu,» skaidro Īpašuma pārvaldes vadītāja. Pašvaldība apzina tās īpašumā esošos graustus, uzskaita un gatavo
dokumentāciju par graustu nojaukšanu,
kā arī organizē degradētās vides sakārtošanu. «Degradētās teritorijas veidojušās
vēsturiski, un lielākoties tās ir industriālas
teritorijas pie ciematiem. Bijām cerējuši
piesaistīt Eiropas finansējumu degradēto
teritoriju sakārtošanai, bet šāda iespēja
tika nodrošināta tikai pilsētām, par ko
bijām nepatīkami pārsteigti,» stāsta
pašvaldības izpilddirektore.
Pašvaldībā ir apzināta situācija un izveidots degradēto ēku saraksts, un katru
gadu finanšu iespēju robežās degradēto
ēku nojaukšanai tiek atvēlēti budžeta
līdzekļi. «Reizēm nākas ieviest korekcijas. Piemēram, pagājušajā gadā ēkā, kas
atrodas Svētes pagastā un bija iekļauta
graustu sarakstā, izcēlās ugunsgrēks,
un pašvaldība nolēma, ka krāsmatas
jānojauc steidzamības kārtā,» norāda
L.Lonerte. Lēmumus ietekmē arī laika
zobs, piemēram, vēl pirms astoņiem
gadiem pašvaldībai bija iecere Elejā, ēkā
Lietuvas ielā 49, izveidot kultūras un jauniešu centru, bet tās realizēšanai līdzekļu
nebija. Pa šiem gadiem ēkas stāvoklis
pasliktinājās tiktāl, ka tās atjaunošana izmaksātu krietni vairāk nekā jauna centra
uzbūvēšana, tāpēc pašvaldības Mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisija lems par tās tālāko likteni.
Bīstamās pašvaldības teritorijas

PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻU JAUTĀJUMU KOMISIJAS PIEŅEMTIE LĒMUMI
Pieņemtie lēmumi
2014. gads 2015. gads 2016. gads 2017. gads
Par personas reģistrēšanu
100
127
121
66
dzīvojamo telpu palīdzības reģistros
Par dzīvojamo telpu
65
67
45
38
īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamo telpu
12
19
16
13
īres līguma pārslēgšanu
Par dzīvojamo telpu izīrēšanu
12
22
51
23
Par dzīvojamo telpu maiņu
11
3
2
5
Par pašvaldības struktūrvienību
vadītāju ierosinājumu dzīvojamo
–
9
28
42
telpu atsavināt izsoles ceļā

tiek sakārtotas atbilstoši pieejamajam
budžeta finansējumam. 2017. gadā
nojaukti četri objekti – cepļu grausti
Kalnciema pagastā, sūkņu māja Elejas
pagastā, kūts Vircavas pagastā un šķūnis
Svētes pagastā –, šogad plānots nojaukt
sešus objektus, tam atvēlot 64 000 eiro.
Demontāžas darbu veicējs tiek noteikts
iepirkuma procedūrā, un nojaukto
objektu skaits ir atkarīgs no piedāvātās
cenas. «Iedzīvotāji nereti, redzot kādu
pussagruvušu ēku, domā: kāpēc tā nav
nojaukta? Un neaizdomājas, ka arī ēku
nojaukšana maksā naudu, turklāt ik
gadu šīs izmaksas, tāpat kā būvniecības
izmaksas kopumā, pieaug,» norāda
L.Lonerte. Sarežģītāk ir panākt, lai
degradētās teritorijas sakārto privātīpašnieki – no vienas puses, Pašvaldības
policija ar brīdinājumiem un naudas
sodiem mudina īpašniekus situāciju
atrisināt, tomēr, no otras puses, tās ir
vērā ņemamas izmaksas un ne visi var
to atļauties.
Novadā grausti lielākoties ir pamestas
un nolietojušās ražošanas telpas, nevis
dzīvojamās ēkas. «Jelgavas novads ietilpst Rīgas apdzīvotības areālā, un tādu
problēmu, ka cilvēki masveidā brauktu
prom un pamestu tukšas mājas, mums
nav,» rezumē izpilddirektore.

PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻU
ATSAVINĀŠANAS PROCESS
Pagasts

Noslēgti pirkumapārdevuma līgumi
uz 01.01.2018.

Šobrīd pašvaldības īpašumā ir 516
dzīvokļi, no kuriem daļa tiks atstāti
pašvaldības īpašumā tās funkciju nodrošināšanai, bet pārējie – atsavināti. «Dzīvokļu jautājumi daudzās pašvaldībās ir
smagi, jo vēsturiski izveidojusies situācija, ka pašvaldības dzīvojamais fonds
ir nesamērīgi liels un prasa arī būtiskus
līdzekļus tā uzturēšanai, bet mēs esam
pirmā pašvaldība, kas šos jautājumus
sāka risināt, izstrādājot Mājokļu politikas
vadlīnijas 2014.–2020. gadam un izvirzot
konkrētus mērķus,» stāsta izpilddirektore. Tāpat novads kopā ar Latvijas
Pašvaldību savienību īstenoja Norvēģijas
finanšu instrumenta finansētu projektu
«Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana». «Mūsu
izstrādātā stratēģija darbojas, un daudzas
pašvaldības brauc pie mums gūt pieredzi
un mācīties,» piebilst L.Lonerte.

Platones pagasts

Pašvaldības
dzīvokļu skaits uz
01.06.2015.

2013. gadā Jelgavas novada pašvaldība sāka īstenot
Mājokļu politiku. «Pirmais
solis bija apzināt, cik daudz
nekustamo īpašumu pašvaldībai ir nepieciešami, lai
nodrošinātu savas funkcijas.
Tika veikta pašvaldības
dzīvojamā un nedzīvojamā
fonda inventarizācija un
pieņemts lēmums par dzīvojamā fonda daļas nodošanu
atsavināšanai. Lai gan vēl
ir daudz ko darīt, kopumā
var teikt, ka mūsu uzņemtais
kurss ir pareizs un pilnībā
attaisnojies,» norāda Jelgavas novada pašvaldības
izpilddirektore Līga Lonerte.

Eleja

150

79

Glūda

42

12

Jaunsvirlauka

88

39

Kalnciems

293

176

Lielplatone

45

22

Līvbērze

69

18

Platone

26

13

Sesava

39

14

Svēte

28

13

Valgunde

25

12

Vilce

54

28

Vircava

22

6

Zaļenieki

114

47

Kopā

995

479

Avots: Jelgavas novada pašvaldība

ZIŅAS

3

Sveic olimpiāžu uzvarētājus

Konkursā «Mēs savai videi 2018»
atbalstītās iedzīvotāju idejas
un pašvaldības piešķirtais finansējums
1. Laivu piestātnes un piknika vietas izbūve Svētes upes krastā pie Svētes pils,
biedrība «Novada mantojums 3», finansējums – 712,99 eiro.
2. Pludmales volejbola laukuma ierīkošana Elejas ciema Dārza ielas masīvā,
un organizēt volejbola spēles turnīru, finansējums – 730 eiro.
3. Izveidot strītbola laukumu Birzītes krastos, Viesturciemā, finansējums
– 750 eiro.
4. Sakārtot netraucētu kanalizācijas ūdeņu aizvadi kanalizācijas sistēmā
un gaisa piesārņojuma novēršanu no bojātām kanalizācijas akām Platonē,
finansējums – 750 eiro.
5. Sakārtot septiņu automašīnu stāvlaukumu (60 m2) Tirgus ielā 9/11, Lielplatones pagastā, biedrība «Mājoklis 27», finansējums – 750 eiro.
6. Svētku laukuma izveide Vircavā, Oglaines ciematā, finansējums – 750 eiro.
7. Lapenes un šūpuļkrēsla izgatavošana, karoga masta uzstādīšana un
ugunskura vietas labiekārtošana Platones Kristiešu centra pagalmā, draudze
«Platones kristiešu centrs», finansējums – 750 eiro.
8. Labiekārtot parku Ūziņu centrā, finansējums – 730 eiro.
9. Atjaunot Platones pagasta Atspulgu ielas Nr.3, 5, 7, 9 un 11 īpašumu piebraucamo iekšpagalma ceļa un Atspulgu ielas Nr.3 ieejas celiņa lietojuma
kvalitāti, finansējums – 750 eiro.
10. Iekārtot un papildināt Jelgavas novadu par vienu apskates vietu vairāk,
popularizējot interesantus vaļaspriekus – mārīšu kolekciju Vilces pagastā,
biedrība «Vilces attīstības centrs», finansējums – 362 eiro.
11. Veikt daudzdzīvokļu mājas apmales pamatnes atjaunošanu un mājas
apkārtnes labiekārtošanu Lielplatones pagastā, biedrība «Sidrabītes», finansējums – 750 eiro.
12. Labiekārtot videi, bērniem un ģimenēm draudzīgu pagalmu Līvbērzes
pagasta Vārpas ciemā, finansējums – 635 eiro.
13. Izbūvēt gājēju celiņu starp daudzdzīvokļu mājām (Draudzības 8 un Jaunības 2) Kalnciemā, finansējums – 700 eiro.
14. Papildināt audžuģimeņu brīvdienu mājas esošo atrakciju laukumu ar jaunu
elementu – gaisa taku – Zaļenieku pagastā, Zemgales novada audžuģimeņu
atbalsta centrs biedrība «Spārni», finansējums – 750 eiro.
15. Glūdas pagasta Nākotnē nomainīt autostāvvietas laukuma segumu,
aizstājot to ar sīkšķembu klājumu, lai padarītu to piemērotu automašīnu
novietošanai, finansējums – 549,40 eiro.
16. Veikt Sesavas pagasta Bērvircavā Kastaņu ielas 6 daudzdzīvokļu mājas
kāpņu telpas kosmētisko remontu, finansējums – 676,26 eiro.
17. Daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas remonts Elejā, Dzelzceļnieku ielā 3a –
uzstādīt ārpusē jaunu nojumi un veikt kāpņu telpas remontu, kā arī nobruģēt
lieveni, finansējums – 750 eiro.
18. Veikt remontdarbus centrālajām durvīm, pielikt notekas, sabetonēt sa
drupušās kāpnes, nokrāsot durvis zem balkoniem Lielplatones pagastā, Alejas
15 mājā, finansējums – 750 eiro.
19. Izremontēt un sakārtot daudzdzīvokļu kāpņu telpu un nomainīt kāpņu
telpai ārdurvis un pastkastītes Vilcē, finansējums – 750 eiro.
20. Sakārtot mazā celiņa segumu, noņemot veco segumu, un uzlikt jaunu
bruģi Glūdas pagasta Nākotnē, biedrība «Skolas 16», finansējums – 750 eiro.
21. Izveidot bērnu rotaļu laukumu ar daudzveidīgām un interesantām nodarbēm svaigā gaisā (slīdkalniņš, šūpoles, rāpšanās siena) Valgundes pagastā,
finansējums – 750 eiro.
22. Izremontēt kāpņu telpu Lielvircavas ielā 7, Platones pagastā, finansējums
– 750 eiro.
23. Labiekārtot bērnu rotaļu laukumu Dārza ielā 13, Elejā, finansējums –
495 eiro.
24. Uzlabot mājas kopskatu un palielināt tās energoefektivitāti, ieliekot
PVC logus, uzstādīt oša koka soliņus Bērvircavā, biedrība «Kastanis 4»,
finansējums – 750 eiro.
25. Paplašināt jau esošo bērnu laukumu ar metāla konstrukcijām, kuru
funkcija domāta spēka treniņiem pusaudžiem, Vītoliņu ciemā, finansējums
– 750 eiro.
26. Sakārtot mājas ieeju un nomainīt ārdurvis Nākotnes ciema daudzdzīvokļu
mājā Dārza ielā 3, finansējums – 750 eiro.
27. Atjaunot dzīvojamās mājas kāpņu telpas ieejas jumtiņus, nomainīt atpūtas
solus Līvbērzē, finansējums – 750 eiro.
28. Daudzdzīvokļu mājas (Ausekļa 26) kāpņu telpas remonts Lielvircavā –
nomainīt divus logus un ārdurvis, veikt kāpņu telpas kosmētisko remontu,
finansējums – 750 eiro.
29. Salabot esošā jumta segumu un uzklāt jaunu segumu Nākotnē, finansējums – 750 eiro.
30. Uzstādīt ciematā pie veikala divus solus un velosipēdu statīvus Valgundes
pagasta Tīreļu ciemā, finansējums – 516,90 eiro.
31. Sakārtot daudzdzīvokļu māju Dārza ielā Nr.2 un Nr.4 vizuālo izskatu,
nomainīt logus un pašu spēkiem veikt ailu apdari Glūdas pagasta Nākotnē,
finansējums – 750 eiro.
32. Atjaunot bērnu rotaļu laukuma elementus, sakārtot volejbola laukumu
Valgundes pagasta Tīreļu ciemā, finansējums – 586 eiro.
33. Veikt kāpņu telpai jumtiņa remontu Līvbērzē, finansējums – 256,45 eiro.

Augstākā tiesa akceptē
SIA «EcoLead» plānoto darbību
1.lpp.
Turklāt pretēji pieteicēju norādītajam
Veselības inspekcija ir secinājusi: tad,
ja SIA «EcoLead» ievēros izvirzītos
nosacījumus, nav prognozējams, ka
paredzētajai darbībai būs ietekme uz
apkārtnes iedzīvotāju veselību.
Augstākā tiesa konstatēja, ka pieteicēju kasācijas sūdzība nesatur norādi uz
tādiem apstākļiem, kurus apgabaltiesa
nebūtu izvērtējusi, bet kas ietekmētu
pārsūdzētā Jelgavas novada domes
lēmuma tiesiskumu. Savukārt tas vien,
ka pieteicēji nepiekrīt apgabaltiesas
vērtējumam, nav iemesls, lai uzskatītu, ka
apgabaltiesas secinājumi nav pamatoti.
Augstākā tiesa arī uzsver, ka, nenoliedza-

2018. gada maijs

mi, no sabiedrības nevar pieprasīt, lai visi
tās iebildumi pret paredzēto darbību un
iestāžu vērtējumu būtu balstīti zinātniskā
argumentācijā vai juridiskā pamatojumā.
Tomēr, ja reiz iestāde ir pamatojusi savu
viedokli ar ietekmes uz vidi novērtējumā
iegūto informāciju (kas konkrētajā
gadījumā ietver detalizētus faktus par
visām vērā ņemamajām ietekmēm), tad
šo informāciju noliedzošs vai apšaubošs
viedoklis ir saprātīgi jāpamato. Augstākā
tiesa konstatēja, ka tas konkrētajā gadījumā nav darīts. Pieteicēju iebildumi
balstīti uz bažām, kas nav pamatotas ar
objektīviem apstākļiem.
JNZ

FOTO: 17. maijā Jelgavas novada domes
priekšsēdētājs Ziedonis Caune Zaļenieku kultūras namā
novada izcilākajiem
skolēniem un viņu
pedagogiem pasniedza pašvaldības
diplomus un naudas
balvas par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko
darbu skatēs, starptautiskos mūzikas,
mākslas un profesionālās meistarības konkursos. Kopumā apbalvojumu saņēma 78 skolēni, kuri
2017./2018 mācību gadā guvuši izcilus sasniegumus dažādās reģionālās un valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī valsts mēroga vai starptautiskos konkursos. Līdzās skolēniem
pateicība izteikta arī 63 novada pedagogiem par darbu ar talantīgajiem jauniešīem. Olimpiāžu
uzvarētāji un viņu skolotāji saņēma pašvaldības naudas balvas kopumā 9600 eiro apmērā.

Vienu no Zaļenieku muižas kompleksa ēkām
pārveidos par Restaurācijas namu
1.lpp.
«Pēc rūpīgām finanšu aplēsēm pašvaldība pieņēma lēmumu ieguldīt būvniecībā pašvaldības līdzekļus un atjaunot
vienu no muižas kompleksa ēkām – zirgu
stalli. Pēc atjaunošanas darbiem tas iegūs
nosaukumu Restaurācijas nams. Zirgu
stallis atrodas aiz muižas pa labi, blakus
dīķim. Tas jau divus gadus stāv tukšs,
jo tehniskais stāvoklis vairs neļāva tajā
aizvadīt mācību stundas. Ēkai ir divi stāvi.
Izstrādātais tehniskais projekts paredz, ka
ēkas 1. stāvā izveidos divas lielas restaurācijas laboratorijas: vienu – akmens–mūra
darbiem, otru – koka darbiem. Līdzās
laboratorijām 1. stāvā ierīkos sanitāro
mezglu un ģērbtuves, savukārt ēkas 2.
stāvā plānots izveidot konferenču zāli un
mazākus darba kabinetus, kuros audzēkņi varēs veikt individuālos darbus, kā arī
sīkos darbiņus (krāsošanu, apzeltīšanu
u.c.). Vēlamies, lai Restaurācijas namā
notiktu ne vien profesionālo izglītības
programmu audzēkņu praktiskā ap-

mācība, bet tas piesaistītu arī dažādu
restaurācijas uzņēmumu darbiniekus
un amatniekus, kuri vēlētos profesionāli
pilnveidoties vai veikt, piemēram, savu
atsevišķo objektu restaurēšanu,» skaidro
L.Lonerte.
Līdzās zirgu stallim atrodas muižas
kompleksa ēka, kurā ierīkota apkures
sistēma, kas apsilda ne vien blakus esošās
ēkas, bet arī pašu muižu. Siltināšanas
darbu laikā ieplānots namā ierīkot jaunu
apkures sistēmu, ko kurinās ar granulām,
kā arī tiks izbūvēta jauna siltumtrase.
«Tā sauktā katlu māja nefunkcionē tikai
kā apkures nams, esam tajā ierīkojuši arī
automehāniķu darbnīcu. Pēc ēkas rekonstrukcijas plānojam ēku turpināt izmantot
skolas vajadzībām, tikai šobrīd vēl skaidri
neesam izplānojuši, ko tieši tajā izvietosim. Ja Restaurācijas namā restauratoriem pietiks ar atjaunotajām telpām, tad,
iespējams, katlu mājā turpinās darboties
automehāniķu darbnīca, bet, ja nāksies
veikt mācību laboratoriju pārvietošanu,

tad automehāniķus izvietosim citā muižas
kompleksa ēkā,» skaidro L.Leoho.
Noslēdzoties iepirkumam par būvniecības darbiem, noskaidrots, ka energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunošanas darbus objektā veiks SIA
«Bildberg» par 1 456 997 eiro. Tehniskā
projekta izstrādi ēkām veica SIA «Lūsis
V» par 19 763 eiro, autoruzraudzību
– SIA «Vertti» par 12 097 eiro, bet
būvuzraudzību veiks SIA «Lerix» par
12 093 eiro.
Kopējās projekta izmaksas – 1 500
952 eiro, no tām projekta finansējums
ir 68 576 eiro (ēkas 1. stāva vienkāršotajai atjaunošanai). Par būvprojekta
izstrādi Jelgavas novada pašvaldība jau
ir norēķinājusies, tādēļ Valsts kasē uz 25
gadiem plānotā aizņēmuma summa ir 1
481 189 eiro, informē Jelgavas novada
pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste Enija Kreicberga-Kapša.
JNZ

Skolēni var pieteikties vasaras nometnēm
Lai veicinātu bērnu pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu
vasaras brīvlaikā, Jelgavas
novada pašvaldība, kā ik
gadu, izstrādājusi nometņu
un radošo darbnīcu apkopojumu. Šogad skolēniem piedāvājumā ir gan diennakts,
gan dienas nometnes.
Kā skaidro Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste Enija Kreicberga-Kapša,
pašvaldības organizētās un līdzfinansētās

nometnes ir sadalītas pa mērķauditorijām, dalībniekus piesaistot caur skolām.
Piemēram, lai piedalītos mākslas nometnē, skolēnam jābūt Jelgavas novada
Mūzikas un mākslas skolas audzēknim,
bet, apmeklējot jaunsargu nometnes,
skolēniem jābūt jaunsargu organizācijas
biedriem.
Jelgavas novada 2018. gadā atvēlētais
finansējums nometnēm ir 44 860 eiro.
Summā iekļautas gan nometņu vadītāju,
audzinātāju un nodarbību vadītāju algas,
gan nodarbību materiālu izmaksas, gan
maksa par transportu un bērnu ēdināša-

nu. Savukārt, piesaistot Eiropas Sociālā
fonda līdzekļus, šovasar novadā rīkos
vienu vides izglītības nometni un vienu
valodu nometni. Kopumā piesaistītais
finansējums – 9600 eiro.
Ar nometņu piedāvājumu var iepazīties tabulā. «Daļai nometņu laiks
un atrašanās vieta vēl tiks precizēta.
Sazinoties ar nometņu vadītājiem vai
kontaktpersonām, jau šobrīd var uzzināt
konkrēto piedāvājumu un citu informāciju,» piebilst E.Kreicberga-Kapša.
JNZ

Bērnu un jauniešu nometnes Jelgavas novadā 2018. gada vasarā
Nometne

Laiks

Atrašanās vieta

Dalībnieku skaits

Vēstures un novadpētniecības nometne 18.–22. jūnijs
«Laipa 2017», diennakts nometne
Vadītāja: I.Freimane,
Ineta.freimane@jelgavasnovads.lv

Zaļenieku Komerciālā un amat- 30 Jelgavas novada skolu 5.–6. klasi beigušie skolēni
niecības vidusskola

Valodu nometne, diennakts nometne
Kontaktpersona: I.Freimane,
Ineta.freimane@jelgavasnovads.lv

Lielplatones
internātpamatskola

26.–28. jūnijs

30 izglītojamie ar augstām un optimālām zināšanām valodu jomā.
Projektā iesaistās Kalnciema pagasta vidusskola, Līvbērzes
pamatskola, Vircavas vidusskola, Šķibes pamatskola un
Zaļenieku Komerciālā un amatniecības vidusskola

Vides izglītības nometne skolēniem «Par 9.–13. jūlijs
zaļu pat vēl zaļāks...», diennakts nometne
Vadītāja: I.Freimane,
Ineta.freimane@jelgavasnovads.lv

Vircavas vidusskolas Platones 30 Jelgavas novada skolu nākamā mācību gada 8.–11.
filiāle
klašu skolēni

13.–19. augusts
Starptautiska mākslas un mūzikas
nometne «Izkrāso pasauli!»,
diennakts nometne
Vadītāja: L.Āboma, lieneaboma@inbox.lv

Zaļenieku Komerciālā un amat- 50 Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas (arī
niecības vidusskola
filiāļu) audzēkņi

«Saulstariņu vasaras prieki»,
Jūnijs
dienas nometne
Vadītāja: I.Andrejeva, zolotca@inbox.lv

Elejas Bērnu un jauniešu izglītī- 20 Elejas pagasta bērni
bas un iniciatīvu centrs

«Stropiņš», dienas nometne
Vadītāja: S.Vērza,
Smaida.verza@inbox.lv

Jūlija beigas, augusta Līvbērzes pagasta Vārpas ciems 20 Vārpas ciema bērni
sākums

Jaunsargu nometnes
Vadītājs: O.Karls, okarakurs@gmail.com
Interešu izglītības radošās darbnīcas

10 dienas jūnijā vai au- Katra Jelgavas novada skola
gustā

20 bērni (vai 40 bērni, ja 5 dienas)

Dažādu sporta veidu nometnes
Staļģenes sporta hallē

4. jūnijs–26. augusts
Kontaktpersona: A.Naglis, Aivars.naglis@jelgavasnovads.lv

4 2018. gada maijs

NOTIKUMI
Pasākumi

Elejā

 27. maijā pulksten 12 – Dabīgo aromu pagatavošanas meistarklase.
Nodarbību vadīs S.Krēgere. Pieteikties pa T. 28354093 (Eva) (saieta namā).
 Līdz maija beigām – Staņislava Matusa gleznu izstāde (Elejas bibliotēkā).

Glūdā

 Maijā – izstāde «Saulriets uz ezera»: Tatjanas Martinovičas gleznas, izšūtas
krustdūriena tehnikā (Nākotnes k/n).
 30. maijā pulksten 15 – tradicionālais stādu tirdziņš (pie saieta nama).
 Maijā un jūnijā – izstāde «Mana mandala» (saieta namā).
 Līdz 31. maijam – izstāde «Ar tikko grieztu ķeizarkroni rokā» (grāmatu
izstāde par dzejnieku Imantu Ziedoni) (Bramberģes bibliotēkā).

Jaunsvirlaukā, IKSC «Līdumi»

 Līdz 2. jūnijam – Lienas Blūmas fotogrāfiju izstāde «Mūsmājas».
 1. jūnijā pulksten 18.30 – sezonas noslēguma pasākums – sporta deju
kluba «Lielupe» atskaites koncerts.
 Līdz 30. jūnijam – Vecsvirlaukas iedzīvotājas Austras Strazdiņas (dzimusi
1934. gadā) zīmējumu izstāde.

Kalnciemā

 Katru otrdienu līdz 29. maijam no pulksten 18 līdz 19 projekta «Slimību
profilakse un veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā» laikā –
vingrošana sertificēta fizioterapeita vadībā. Pieteikties pie aktivitāšu centra
«Kalnciems» vadītājas G.Koroļovas pa tālruni 26470546. Vingrotāju skaits
ierobežots (Kalnciema k/n).
 25. maijā no pulksten 10 – «Optik serviss» redzes pārbaude un briļļu
iegāde. Pieteikties pa tālruni 28104285 (Kalnciema k/n).
 22. jūnijā pulksten 19 – Brīnumainā ielīgošana ar dziesmām, dejām,
lieliem ziepju burbuļiem, cirka māksliniekiem, iluzionistiem. No pulksten 18
bērniem būs pieejami dažādi brīnumaini kārumi (Kalnciema k/n pagalmā).

Līvbērzē

 Maijā – izstādes: «Mātes mīlestības spēks»; «Liela dzejnieka ceļa gaita» – I.Ziedonim 85; Vasarsvētku tematiskā izstāde «Puķu pilna pasaulīte»
(Līvbērzes bibliotēkā).

Lielplatones muižā

 24. un 25. maijā no pulksten 10 līdz 18 – Lielplatones muiža piedalās
Atvērto durvju dienās Latvijas pilīs un muižās. Skolu 7.–8. klašu un 10.–11.
klašu skolēnu komandas aicinātas piedalīties konkursā «Mans biznesa plāns
Latvijas pilij vai muižai».
 24. maijā – akcijas «Apmeklēsim Baltijas muižas – Svinēsim kopā» atklāšanas diena, interesenti aicināti apmeklēt muižu un baudīt tās programmu.
 01. jūnijā – Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumu gaitā
muižā notiks dažādas veselīgu dzīves veidu veicinošas aktivitātes.

Platonē

 Svinot Latvijas 100. dzimšanas dienu, pagasta iedzīvotāji aicināti
piedalīties simboliskas dāvanas tapšanā – kopā audīsim «Pagasta ceļu»,
kurā atzīmēts audēja vārds un māju nosaukums. Interesēties pa tālruni
26547117 (Rasma).
 Gatavojoties Latvijas valsts 100. gadadienai, aicinām iesūtīt 2018. gadā
uzņemtus kadrus, fotogrāfijas, kuras apkopojot tiks veidota izstāde «Platones
pagasts 2018». Fotogrāfijas jāiesūta līdz 1. oktobrim pa e-pastu rakra@
inbox.lv. Sīkāka informācija – pa tālruni 26547117 (Rasma).
 Līdz 31. maijam – grāmatu izstāde «Lasīt grāmatu ir tas pats, kas doties
ceļojumā» (Platones bibliotēkā).
 1. jūnijā pulksten 19 – Baznīcu nakts Lielvircavas dievnamā. Koncertā
piedalās komponists J.Mikulāns, soliste S.Šimkeviča, dzejniece G.Viegliņa-Valliete. Noslēgumā – svētbrīdis.
 3. jūnijā pulksten 12 – Lielvircavas bibliotēka rīko Kūku čempionātu
junioriem (Lielvircavas k/n).
 4. jūnijā visas dienas garumā – radošā nodarbība «Pelnrušķītes balle»
(Platones bibliotēkā).
 15. jūnijā – Platones pagasta senioru ekskursija uz Ainažiem un apkārtni.
Transporta izmaksas sedz pašvaldība. Pieteikšanās – līdz 1. jūnijam pa tālruni
26547117 (Rasma).
 20. jūnijā pulksten 17 – radošā darbnīca Zāļu dienas galvas rotu un
rotājumu gatavošanā. Līdzi ņemt kļavu lapas un citus dabas materiālus.
Pasniedzēja – Zanda Kursīte (Lielvircavas k/n).
 22. jūnijā no pulksten 23 līdz 4.30 – vasaras saulgriežu zaļumballe kopā
ar grupu «Brekšu Pekši» (Lielvircavas Dzirnavu laukumā).
 23. jūnijā pulksten 10 – tradicionālais Līgo dienas futbola, pludmales
volejbola un ielu basketbola draudzības turnīrs (Platones centra Atpūtas
laukumā).

Sesavā

 28. maijā pulksten 17 – bērnu pasākuma «Četru mēnešu spēļu maratons»
2. posms «Kurš kuru» (Bērvircavas t/n).
 9. jūnijā no pulksten 12 – Sesavas pagasta svētki: dažādas aktivitātes
bērniem, sporta aktivitātes, pašdarbnieku koncerts, teātris un, protams, balle
kopā muzikantu A.Lipski no Ludzas (Sesavas parkā).
 Līdz 22. jūnijam – Lielplatones internātpamatskolas skolēnu radošo darbu
izstāde «Gadalaiku lokos» (Sesavas bibliotēkā).
 Līdz 23. jūnijam – Rundāles novada Baltās mājas gleznošanas studijas
darbu izstāde (Bērvircavas t/n).

Svētē pie bibliotēkas

 20. jūnijā pulksten 20 – vasaras saulgriežu ielīgošana. Koncertā piedalīsies pagasta pašdarbības kolektīvi.
 23. jūnijā pulksten 23 – Līgo nakts zaļumballe ar Andri Skuju.

Zaļeniekos

 24. maijā pulksten 16 – ceļojuma iespaidos par Islandi dalīsies Līga Driķe
(Zaļenieku bibliotēkā).
 25. maijā pulksten 11 – «Buratino piedzīvojumi»: leļļu un lielo masku
izrāde bērniem. Ieeja – 1 € (Zaļenieku k/n).
 30. maijā pulksten 11 – Zaļenieku KAV pamatskolas pasākums «Skolas
lepnums» (Zaļenieku k/n).
 30. maijā pulksten 17 – Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas
absolventu izlaidums (Zaļenieku k/n).
 Maijā un jūnijā – apskatāma plaša novadpētniecības materiālu izstāde
«Ūziņu 1. pakāpes pamatskola (1881–1975)» (Ūziņu bibliotēkā).
 1. jūnijā pulksten 15 – Zaļenieku KAV pirmsskolas grupas izlaidums
(Zaļenieku k/n).
 9. jūnijā pulksten 13 – «Austrumu saldumi»: austrumu deju klubu koncerts. Ieeja – bez maksas (Zaļenieku k/n).
«Jelgavas Novada Ziņas» Metiens – 10 000 eks. Reģistrācijas apliecības Nr. 000703361
Izdevējs: Jelgavas novada pašvaldība Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001 Tālrunis 63024934, fakss 63022235
e-pasts: zinas@jelgavasnovads.lv Iespiests: SIA «Poligrāfijas grupa MŪKUSALA» Iznākšanas datums: 22.05.2018.

Labākā bibliotekāre
Zemgalē – Inta Strazdiņa
Otro gadu pasniegta Jelgavas pilsētas bibliotēkas
iedibinātā balva «Gada
bibliotekārs Zemgalē»,
šogad izceļot labākos
darbā ar bērniem. Par
radošāko, inovatīvāko
bibliotekāri darbā ar
bērniem Zemgalē atzīta
Sesavas bibliotēkas vadītāja Inta Strazdiņa. Balvas ieguvēja atzīst: «Jūtos
ļoti novērtēta un gandarīta, ja ņem vērā, ka bibliotēkā esmu nostrādājusi
tikai četrus gadus.»
Pēc izglītības I.Strazdiņa ir dārzkope agronome un grāmatvede finansiste, kura pirms darba bibliotēkā 11 gadus strādājusi tirdzniecībā,
bet nu jau četrus gadus vada Sesavas
bibliotēku. «Esmu bezgala priecīga,
ka jomas profesionāļi ir ievērojuši
un uzslavējuši manu veikumu. Gribu
pateikt paldies pārējām bibliotekārēm mūsu novadā, pie kurām es
braucu ciemos, smēlos pieredzi,»
saka I.Strazdiņa.
Pārdomājot, kas varētu būt tas, ko
žūrija ievērojusi, I.Strazdiņa pieļauj,
ka tās ir vairākas lietas. Piemēram,
viņa vasaras brīvlaikā bibliotēkas
mazajiem lasītājiem rīko ekspedīcijas, kurās bērni uzzina daudz jauna.
Pirmajā ekspedīcijā bērni kopā ar
I.Strazdiņu iepazina dažādus augus,
paši vāca un veidoja herbāriju, citā
ekspedīcijā bērni izzināja, kā iegūst
pienu, dodoties uz zemnieku saimniecības fermu. «Lai gan dzīvojam
laukos, ne katram mājās ir gotiņa
un ne katrs zina, kā piens rodas. Lai
bērni nedomātu, ka piens nopērkams tikai pakās veikalā, iepazinām
īstu lauku dzīvi,» stāsta bibliotekāre.
Tāpat ekspedīcijā pētīts maizes
ceļš no grauda līdz galdam. Bērni,

Foto: no Jelgavas pilsētas
bibliotēkas arhīva

FOTO: Sesavas bibliotēkas vadītāja Inta Strazdiņa saņēma balvu
«Gada bibliotekāre Zemgalē». Konkursa žūrijas komisija, izvērtējot sešus bibliotekārus, tieši viņu atzina par radošāko un inovatīvāko darbā ar bērniem. I.Strazdiņa saņēma Jelgavas Mākslinieku
biedrības mākslinieces Asnates Zuteres veidotu balvu.
apmeklējot saimniecību, redzēja
graudu kulšanu, malšanu un mājās
«Caunītes» paši cepa maizi. «Bērniem ļoti patīk šīs ekspedīcijas,»
saka Gada bibliotekāre.
I.Strazdiņa Sesavas bibliotēkā
bija ieviesusi arī savu lasīšanas veicināšanas programmu – proti, par
katru izlasīto grāmatu bērni varēja
saņemt zīmodziņu un, sakrājot piecus, nopelnīt karameli uz kociņa.
«Kā 1.–6. klases bērni iedegās! It kā
sīkums – viena konfekte –, taču bija
vērojams liels lasītāju pieplūdums.
Lai viņus kontrolētu, katru reizi, kad
bērns atnesa izlasīto grāmatu, liku
pārstāstīt, par ko grāmatā rakstīts.
Jā, bija gadījumi, kad redzu – bērns
stostās, īsti nezina, un tad aicināju
godīgi atzīties. Vienmēr esmu uzskatījusi: ja kāda grāmata nepatīk,
tā nav jālasa. Ņem citu, saistošāku,
izlasi un godīgi nopelni savu balvu!»

stāsta bibliotekāre.
Tāpat Sesavas bibliotēka ir viena
no retajām mūsu novadā, kas iesaistījusies Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas projektā
«Gaismas stars», organizējot Pūcīšu
skolas nodarbības bibliotēkā trīs un
četrus gadus veciem bērniem. Kopumā notiek trīs nodarbības: pirmajā
bērni kopā ar ģimeni iepazīst bibliotēku, otrajā bibliotekārs bērniem
lasa priekšā, kopīgi pārrunā dzirdēto, bet trešajā tiek rīkota radošā
darbnīca, un šajā nodarbībā katrs
bērns arī saņem īpašu mugursomu
ar pūcīti un grāmatu, kuru vecāki var
lasīt priekšā. «Kāda mamma stāstīja,
ka puika jau pēc pirmās nodarbības
paziņojis: «Mammu, es negribu uz
bērnudārzu, es iešu Pūcīšu skolā!»
Tas apliecina, ka daru ko tiešām
vērtīgu un bērniem patīk,» saka
bibliotekāre.

Baznīcu naktī durvis vērs divi novada dievnami
1. jūnijā Latvijā notiks
Baznīcu nakts. Šogad tajā
piedalīsies divi novada
dievnami – Kalnciema–
Klīves evaņģēliski luteriskā baznīca un Lielvircavas evaņģēliski luteriskā
baznīca. Pirmo reizi pēc
jumta remonta Baznīcu
nakts pasākums Kalnciema–Klīves baznīcā notiks
telpās.
Jau tradicionāli Baznīcu nakts
visos Latvijas dievnamos sāksies
pulksten 19 ar kopīgu zvanu ieskandināšanu un pasākuma atklāšanu.
Lielvircavas baznīcas mācītājs Jānis
Tālums stāsta, ka pēc pasākuma
atklāšanas apmeklētāji varēs doties
ekskursijā pa baznīcu, bet pulksten

19.30 notiks svētku koncerts, kurā
uzstāsies soliste Skaidrīte Šimkeviča, komponists Jānis Mikulāns un
piedalīsies arī dzejniece publiciste
Gina Viegliņa-Valliete no Valles, kas
ir arī daudzu dziesmu vārdu autore.
Pulksten 21 notiks kopīga lūgšana,
kā arī apmeklētāji būs aicināti kopā
dziedāt Latvijas valsts himnu. Lielvircavas dievnams Baznīcu naktī būs
atvērts līdz pulksten 22.
Kalnciema–Klīves dievnama Baznīcu nakts pasākuma koordinatore
Iveta Kokmane stāsta, ka šis gads
būs īpašs ar to, ka Baznīcu nakts
pasākums notiks nevis pie baznīcas,
kā ierasts līdz šim, bet gan dievnamā. «Iepriekšējos gados baznīcas
jumts bija kritiskā stāvoklī – cilvēki
nevarēja dievnamā atrasties, taču
šobrīd jumts ir atjaunots un baznīca

ir atvērta apmeklētājiem. Līdz ar
to pasākums šoreiz notiks telpās,»
stāsta I.Kokmane. Arī Kalnciema–Klīves baznīca 1. jūnijā viesus
gaidīs no pulksten 19, un šajā vakarā
ikviens varēs izstaigāt un apskatīt
baznīcu, uzzināt, kas tajā paveikts
un kādi darbi vēl veicami. «Ļausim uzkāpt arī baznīcas bēniņos,»
piebilst pasākuma koordinatore.
Pulksten 20 baznīcā sāksies svētku
koncerts, kurā piedalīsies soliste
Madara Murņikova, savukārt pulksten 21 notiks draudzes ērģelnieka
un muzikālās dzīves vadītāja Dāvja
Beitlera autorkoncerts. Muzicēs
vokāli instrumentālais ansamblis
«Atbalss» mūzikas autora vadībā un
soliste Irēna Zaķīte. Kalnciema–Klīves baznīca 1. jūnijā būs atvērta līdz
pulksten 23.

Nākamnedēļ Vilcē – Jelgavas novada Sporta svētki
Sestdien, 2. jūnijā, Vilcē
notiks jau 9. Jelgavas
novada Sporta svētki.
Iedzīvotāji šajā sestdienā
aicināti aizstāvēt sava
pagasta godu komandu
spēlēs un individuālajās
disciplīnās. Sporta svētkus
pulksten 10.30 ievadīs
atklāšanas parāde pie
Vilces sporta zāles.
Jelgavas novada Sporta centrs
informē, ka komandas uz svētkiem
aicinātas ierasties līdz pulksten 10,
lai iesniegtu savus pieteikumus.
Pulksten 10.30 pie Vilces sporta zāles notiks svinīgā atklāšanas parāde,
bet pēc tam sāksies sporta sacensības. Novada iedzīvotāji sportisko
garu un saliedētību aicināti aplieci-

nāt minifutbolā, strītbolā, «Boccia»,
olu mešanā, badmintonā, spēka
divcīņā (svaru stieņa spiešanā guļus
uz reižu skaitu un svaru stieņa vilkmē no grīdas), pludmales volejbolā,
diskgolfā. Novada Sporta svētkos
būs arī orientēšanās sacensības, kas
pagasta komandām tiks piedāvāta
kā izvēles distance, un tajās varēs
startēt individuāli. Tāpat novada
iedzīvotāji aicināti piedalīties tūrisma sacensībās, ko jau tradicionāli
rīkos klubs «Remoss». Jāpiebilst,
ka «Remoss» šogad piedāvās arī
individuālās sacensības, ļaujot izmēģināt veiksmi kādā no septiņiem
netradicionālajiem sporta veidiem.
Ar sacensību disciplīnu nolikumu
var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv, sadaļā «Sports».

Sporta svētku
programma 2. jūnijā
• Līdz pulksten 10 – komandu
ierašanās, pieteikumu iesniegšana.
• Pulksten 10.15 – komandu stāšanās atklāšanas parādei.
• Pulksten 10.30 – atklāšanas parāde.
• Pulksten 11 – minifutbols, pludmales volejbols, strītbols, badmintons, «Boccia».
• No pulksten 11 līdz 14 – tūrisma
sacensības.
• No pulksten 11 līdz 13 –
orientēšanās sacensības (izvēles
distance).
• Pulksten 13 – olu mešana, spēka
divcīņa.
• No pulksten 14 līdz 17 – netradicionālie sporta veidi (7 stacijas).
• Pulksten 18 – sacensību noslēgums.
Apbalvošana notiks pēc katra
sacensību veida beigām.

