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Apstiprina
Labklājības
pārvaldes
vadītāju
Septembra Jelgavas novada domes sēdē apstiprināta
konkursa kārtībā izraudzītā
jaunā Labklājības pārvaldes vadītāja – no 15. oktobra tā būs Liene Upeniece,
kura līdz šim ieņēmusi
vadītājas amatu gan valsts,
gan pašvaldības iestādēs. Vakantajam amatam
kopumā bija saņemti 11
pieteikumi, un L.Upenieces
kandidatūra izvēlēta, gan
ņemot vērā viņas padziļināto izpratni par valsts
un pašvaldības institūciju
darba specifiku, gan veiksmīgi sniegto vērtējumu
un redzējumu attiecībā uz
Labklājības pārvaldes turpmāko darbu.
«Esam gandarīti, ka Liene Upeniece
izvirzīja savu kandidatūru vakantajam
Labklājības pārvaldes vadītāja amatam un ka viņa piekrita strādāt šajā
nebūt vieglajā amatā un laikā. Šobrīd
Jelgavas novada pašvaldība sociālajā
jomā izvirzījusi vairākus mērķus, tostarp pilnveidot sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības klāstu, uzlabot
sociālo institūciju materiāltehnisko
bāzi, infrastruktūru un pakalpojumu
kvalitāti. Tāpat jaunajai vadītājai būs
jāseko līdzi izvirzītajām deinstitucionalizācijas projekta aktivitātēm. Darba
intervijā viņa pierādīja, ka izprot nozari
kopumā un ka ir iedziļinājusies arī
novada sociālo pakalpojumu klāstā.
Tāpat viņas darba pieredze apliecina,
ka spēj ātri apgūt jaunu informāciju,
patstāvīgi plānot un organizēt savu un
padoto darbu, kas tiek vērsts uz augstu
mērķu sasniegšanu,» komentē Jelgavas
novada pašvaldības izpilddirektore
Līga Lonerte.
L.Upenieces līdzšinējā darba pieredze saistīta ar organizatorisko un administratīvo darbu. Kopš 2014. gada viņa
strādāja Ozolnieku novada domē gan
kā iekšējā auditore, gan kā Finanšu un
grāmatvedības daļas vadītāja. Kā norāda L.Upeniece, viens no pirmajiem viņas auditiem Ozolnieku novada domē
bija saistīts ar sociālās jomas izprašanu.
Auditējot sociālo aprūpes centru
«Zemgale», viņa apzināja struktūras
un finansiālus problēmjautājumus
un piedāvāja variantus šo jautājumu
risināšanai. Rezultātā tika veikta medikamentu uzskaites programmas iegāde
un ieviešana, specializētā transporta un
medikamentu uzglabāšanai paredzēto
mēbeļu un aukstumiekārtu iegāde,
sakārtota norēķinu sistēma un pirmo
reizi pēc daudziem gadiem pārskatīta
uzturēšanās maksa.
Līdztekus darbam pašvaldībā
L.Upeniece sevi ir pierādījusi arī
valsts sektorā. Nozīmīga ir viņas piecu
gadu (2005.–2010.) darba pieredze
Valsts kontrolē, piedaloties likumības,
lietderības un finanšu revīzijās Latvijā,
Latvijas–Krievijas apvienotajā pārrobežu revīzijā, kā arī konsultantes darbs
Kazahstānas Republikas Revīzijas komitejā. Pēc diviem gadiem L.Upeniece
tika iecelta Revīzijas grupas vadītājas
amatā un vadīja kolektīvu, kas veica
revīzijas Zemkopības ministrijā un tās
padotības un pārraudzības iestādēs.
3.lpp.

Novadā nobalso
45,54 procenti vēlētāju
13. Saeimas vēlēšanās
Jelgavas novadā nobalsoja 7676 vēlētāji jeb 45,54
procenti no balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, kas ir
nedaudz vairāk kā 2014.
gada Saeimas vēlēšanās,
kad savu izvēli izdarīja
45,15 procenti vēlētāju.
Kopumā novadā ir 16 854 balsstiesīgo, bet šoreiz pie vēlēšanu
urnām bija devušies 7676. Derīgas
aploksnes – 7676, derīgas vēlēšanu
zīmes – 7611. Visvairāk vēlētāju
bijis Elejas saieta namā (923), bet
vismazāk – dienas centrā «Zemgale» (193).
Jelgavas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Inita Freiberga
atzīst, ka 13. Saeimas vēlēšanas
novadā pagājušas mierīgi un nekādi incidenti nav bijuši. Salīdzinoši
ātri visos 16 vēlēšanu iecirkņos
arī saskaitītas balsis. Rezultātā
novada iedzīvotāji visvairāk balsojuši par politisko partiju «KPV
LV» – 19,89 procenti, nacionālo
apvienību «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un brīvībai/LNNK» atbalstījuši
14,40 procenti, Zaļo un Zemnieku
savienību – 14,34 procenti, Jauno
konservatīvo partiju – 13,78 procenti, sociāldemokrātisko partiju
«Saskaņa» – 11,07 procenti, «Attīstībai/Par!» – 9,06 procenti, «Jauno

FOTO: Vēlēšanu iecirknī
Glūdas pagasta Nākotnē
nobalsoja 514 vēlētāju.

Vienotību» – 6,42 procenti.
Pēc provizoriskajiem datiem, 13.
Saeimā iekļuvušas septiņas partijas: 24 vietas «Saskaņai», 16 vietas
Jaunajai konservatīvajai partijai, 15
vietas «KPV LV», 13 vietas «Visu
Latvijai!»-«Tēvzemei un brīvībai/
LNNK», 13 vietas «Attīstībai/Par!»,
11 vietas Zaļo un Zemnieku sa-

vienībai, astoņas vietas «Jaunajai
Vienotībai».
Ņemot vērā pašreizējos rezultātus, Saeimā iekļuvis arī Jelgavas
novada domes deputāts no «KPV
LV» Ralfs Nemiro.
Kā skaidro I.Freiberga, šobrīd tie
ir provizoriskie rezultāti. Tiklīdz būs
apstiprināti oficiālie 13. Saeimas vē-

lēšanu rezultāti un Saeimā iekļuvušās
personas, taps zināms, vai Saeimas
vēlēšanu rezultāti ieviesīs izmaiņas
Jelgavas novada domes sastāvā. Centrālā vēlēšanu komisija prognozē, ka
galīgie vēlēšanu rezultāti varētu tikt
apstiprināti divu nedēļu laikā.
JNZ

Valgundes sporta halle
atzīta par vienu no Latvijas
vērtīgākajām ēkām

Meklē seniorus –
aktīvus kultūras mantojuma
glabātājus un popularizētājus

Konkursā «Ilgtspējīgākā
ēka Latvijā 2018» šogad
godalgotu vietu ieguva arī
Jelgavas novada pašvaldības izvirzīts objekts – 3.
vietu kategorijā «Publiskās
ēkas» izcīnīja Valgundes
sporta halle.

Pašvaldības tradicionālais
konkurss, kas rosina zināma
veida sacensību pagastu
iedzīvotāju senioru vecumā
vidū, šogad tiks organizēts
Eiropas Kultūras mantojuma
gada kontekstā, uzsverot
personības nozīmi kultūras
mantojuma izpētē, saglabāšanā un popularizēšanā.
Pieteikumu konkursam
«Kultūras mantojuma glabātājs un popularizētājs Jelgavas novadā 2018» ikviens
novada iedzīvotājs – vai viņš
būtu seniora radinieks, paziņa, kolēģis, vai draugs – var
iesūtīt līdz 31. oktobrim.

Konkursa mērķis ir meklēt un izcelt
objektus, kuru vērtība izpaužas ekonomiskos ekspluatācijas izdevumos,
pietiekamā gaisa apmaiņas daudzumā
un draudzīgumā videi un cilvēkam,
ko nosaka kvalitatīvu materiālu izmantojums. Konkursu, kura devīze ir
«ilgtspējīgs=pārdomāts=pamatots»,
rīko biedrība «Building Design and
Construction Council» un izdevumi
«Latvijas Būvniecība» un «Latvijas
Architektūra».
Konkursam ir trīs nominācijas:
«Ilgtspējīgākā ēka», «Ilgtspējīgākais
projekts» un «Ilgtspējīgākā studentu
ideja». Pieteikumu sarakstā bija gan
sabiedriskas ēkas, gan privātmājas,
gan studentu idejas un ēku ieceres ar
īpaši pārdomātiem risinājumiem un zaļo
tehnoloģiju izmantojumu.
Valgundes sporta halle atzinību
izpelnījās nominācijā «Ilgtspējīgākā
ēka Latvijā 2018», kurā varēja pieteikt
ēkas, kas ekspluatācijā nodotas vismaz
pirms gada un izturējušas vismaz vienu
apkures sezonu. Objekti tika vērtēti
divās kategorijās – «Komercobjekts»
un «Publiskās ēkas».
Valgundes sporta halle ekspluatācijā
tika nodota 2013. gadā, bet būvprojekta

izstrāde un būvniecība aizņēma divus
gadus. Halles projekts tapa, piesaistot
KPFI projekta finansējumu. Ēkas
celtniecībā izmantoti visi galvenie energoefektīvas ēku projektēšanas principi:
racionāli sabalansēts apjoms un precīza
orientācija pret debess pusēm (ziemeļi–dienvidi), pārdomāts siltumizolācijas
risinājums visām ēkas ārējām un grīdas
konstrukcijām, ēkas plānojumā ievēroti
principi, kas palīdz taupīt siltumenerģiju,
izmantotas jaunākās logu izgatavošanas
tehnoloģijas ar siltumizolāciju logu
rāmja konstrukcijās un trīskāršo stikla
paketi, efektīva ventilācijas sistēma ar
siltuma atgūšanas risinājumiem, izvērtēts ēkas noēnojums kritiskajos laika
posmos. Būvniecības darbus objektā
veica SIA «Monum», savukārt būvprojektu izstrādāja SIA «Belss».
Konkursa rīkotāji norāda, ka labi
būvēt nenozīmē būvēt dārgi – lielāka
nozīme ir pārdomātiem risinājumiem.
Saskaņā ar nekustamo īpašumu attīstītāju datiem ilgtspējīgās jeb vērtīgās ēkas ir
pievilcīgākas pircējiem un īrniekiem un
izdevīgākas īpašniekiem. Latvija pagaidām ir vienīgā starp Baltijas valstīm, kur
jau sesto gadu pēc kārtas tiek organizēts
konkurss par ilgtspējīgāko jeb, citiem
vārdiem, vērtīgāko ēku.
Konkursā par ilgtspējīgāko ēku 2018.
gadā apakškategorijā «Komercobjekts»
tika atzīta biroju ēka «Place Eleven»,
bet apakškategorijā «Publiskās ēkas» –
Alojas novada uzņēmējdarbības centrs
bibliotēka «Sala».
JNZ

2018. gadā katrā ES valstī norisinās
neskaitāmi notikumi, pasākumi, kas
veltīti tam, lai cilvēks aizdomātos par
savas valsts un Eiropas kopējo kultūras
mantojumu, lai viņš to sargātu, saudzētu,
lietotu, izprastu un popularizētu.
Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā
ar «Europe Direct» Informācijas centru
un novada Senioru biedrību šogad
paredz apkopot līdzcilvēku, pagastu
bibliotekāru, kultūras darbinieku, novadpētniecības jomas pārstāvju gatavotus
pieteikumus, kas saturiski atklās pieteiktās personības ieguldījumu un veikumu
kultūras vēstures mantojuma saglabāšanā. Pieteikumā jābūt raksturotai
jomai, aktivitātei, kurā seniors darbojas,
vai aprakstītam paveiktajam, kas tieši
saistīts vai nu ar novadpētniecības darbu dzimtās vietas, vai kultūras nozīmes

objektu izpēti, latviskā vai senlatviskā
kultūras mantojuma uzturēšanu, vai
specifisku zināšanu nodošanu jaunajai
paaudzei. Tāpat konkursam var pieteikt
seniorus, kuriem, piemēram, ir savdabīgs
vaļasprieks vai prasmes, kas saistītas
ar vēsturiskā materiāla vai kultūras,
tautas mantojuma, latviskās dzīvesziņas
uzturēšanu (piemēram, rotu kalšana,
latvju rakstu ieaušana darba materiālos,
adīšana, tautas tērpu vai to detaļu darināšana, dzīvesvietas vai dzimtas izpēte
plašākā mērogā, senlietu glabāšana vai
atjaunošana, priekšmetu restaurēšana
kultūras vērtību saglabāšanai).
Šogad aprit septiņi gadi, kopš Jelgavas novadā tiek organizēts konkurss
senioriem, lai novērtētu viņu sniegto
pieredzi un aktivitātes. Ik gadu konkursa
tēma tiek mainīta, lai akcentētu dažādas
vērtības, kas senioru gados sniedz dzīves
piepildījumu.
«Šo gadu laikā esam iepazinuši un
godinājuši gan aktīvākos seniorus pagastos, gan brīnišķīgus rokdarbniekus
un labdarības akciju dalībniekus. Tāpat
esam meklējuši sirdsmīļos vecvecākus,
kad pieteikumus konkursam gatavoja
godināto senioru bērni un mazbērni.
Šogad aicinu pieteicējus nenobīties no
spēcīgā raksturojuma – kultūras mantojuma glabātājs un popularizētājs. Tas
nav jāattiecina tikai uz cilvēkiem, kuri ir
spilgtas personības kultūras dzīvē, kuri
veidojuši rakstu krājumus, publikācijas
un pētījumus par novadu,» saka Labklājības pārvaldes vadītāja pienākumu
izpildītāja Ieva Lazdiņa.
3.lpp.

2 2018. gada oktobris

FOTOREPORTĀŽA

Laipni lūgti vešūzī!
«Nav tagadnes bez pagātnes,» septembra vidū
atklājot Lielplatones muižas ansamblī restaurēto
veļas mazgāšanas māju jeb vešūzi, uzsvēra Jelgavas
novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte,
akcentējot: «Tā vienmēr ir dilemma – atjaunot kādu
kultūrvēsturisku vērtību vai tomēr būvēt no jauna.
Mums Jelgavas novadā muižu ir daudz, katra no
tām ir neatkārtojama, ar savu odziņu un garšu. Un
pievienotā vērtība, ko mēs iegūstam, sakārtojot šo
kultūrvēsturisko mantojumu, ir cilvēki, kuri pie mums
atbrauc, lai izbaudītu šo neatkārtojamību. Arī Lielplatones muižas vārds jau izskanējis tuvu un tālu, bet esmu
pārliecināta, ka līdz ar vešūža atklāšanu to iepazīt ieradīsies
arvien jauni interesenti. Liels paldies visiem, kuri strādāja,
lai šī ideja kļūtu par realitāti!»
Vēsturnieks Andris Tomašūns apstiprina, ka vešūzis bijis katrai muižai, taču ne
vienmēr tā bijusi atsevišķa ēka, kā tas ir Lielplatones muižā.
Tagad veļas māja, kas vēl pirms laika stāvēja tukša un pamesta, atjaunota autentiski 18. un 19. gadsimtam, veicot restaurāciju gan no ārpuses, gan iekšpuses.
Vešūzim ir trīs stāvi, un katrs iekārtots atbilstoši tā vēsturiskajām funkcijām:
pirmajā stāvā ikvienam ir iespēja iepazīt seno veļas mazgāšanas procesu gluži kā
baronu laikā, otrajā stāvā ierīkota veļas žāvētava un gludinātava, savukārt trešais
stāvs iekārtots kā vešerienes istabiņa.
Vešūža restaurācija izmaksāja 144 056 eiro. Daļu finansējuma – 45 000 eiro
– sedza Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstīts projekts, bet
pašvaldības finansējuma apmērs ir 99 056 eiro. Vešūzi restaurēja SIA «Warss+».
Kā uzsver Lielplatones pagasta pārvaldes vadītāja Līga Rozenbaha, vešūža
īpašo pievilcību veido smagnējā guļbūve ar ažūru augšējo stāvu, ko līdzsvaro
smagais jumts. «Kopumā tā mazliet atgādina tā sauktos Šveices stila paraugus.
Atjaunotā veļas mazgāšanas ēka viennozīmīgi papildina muižas kompleksu un
parka ainavu.»
Autentiski atjaunotā vešerienes māja tagad kļuvusi par vēl vienu interesantu
tūrisma galamērķi mūsu novadā. Vešūzis jau atvērts apmeklētājiem un tūristiem, un tā apskate iekļauta Lielplatones muižas ekskursijā, bet nedēļas nogalēs
apmeklētāju grupām ir pieejama izzinoša programma ar praktisku darbošanos
vešūzī. Apmeklējums gan jāpiesaka iepriekš, sazinoties ar Lielplatones Tūrisma
informācijas punkta vadītāju Ingūnu Pranku pa tālruni 26611468.
Ikdienā vešūzī saimniekos kāda no trim vešerienēm, bet atklāšanas dienā
klāt bija viņas visas – Laila, Ilze un Iveta –, ļaujot kaut nedaudz ielūkoties dažus
gadsimtus senā pagātnē un atklājot sava aroda knifus.

Barons
fon Hāns

Kāds kungs, uzzinājis, ka Lielplatonē tiek atjaunota veļas māja, nopriecājies: nu būs vieta,
kur aiznest savu veļu izmazgāt! Un patiesi – tik reāla veļas mājas sajūta rodas, tuvojoties
atjaunotajam vešūzim: vešerienes strādā, smaržo pēc iekurtas krāsns, izkārta tīra veļa…
Taču šīs sajūtas ir gadsimtu senas. Te nav ne pulvera, ne veļasmašīnu, ne elektrisko gludekļu,
tāpēc vešūzis ir īstā vieta, kur iepazīt vēsturi.

Ar ko sākās veļas mazgāšana
18. gadsimtā? Ar veļas šķirošanu pa krāsām, audumiem
un tad – ar mērcēšanu. Kā
stāsta vešeriene Ilze, veļa
ūdenī mērcēta pat trīs dienas, un tikai tad sācies mazgāšanas process – ar veļas
vārīšanu uz uguns lielā katlā
sārmainā ūdenī, ko ieguva no
pelnu novārīšanas.

Pēc veļas novārīšanas varēja
sākties mazgāšana – pulveru
tolaik nebija, tāpēc tas, kā
traipus izmazgāt, bija katras vešerienes aroda māka.
Piemēram, žults no buļļa vai
vērša esot labi saglabājis auduma krāsu, degvīns atgrūdis
putekļus, bet balināšanai
izmantots pat nostāvējies
urīns…

Veļa skalota lielos koka kublos.
Vešeriene Laila zina teikt: jo bagātāki bijuši saimnieki, jo retāk
veļa mazgāta – viņiem vienkārši
bijis pietiekami daudz maiņu
drēbju.

Cūku tauku, bērza darvas un
kumelīšu tējas ziepes – tādas
jau savulaik izmantotas.

Žaujot veļu vešūža 2. stāvā, vešeriene Iveta atzīst, ka viņai
bijis ļoti svarīgi, lai atjaunotā māja būtu dzīva. «Lai katrs, šeit
ienākot, uzreiz sajustu dzīvību, darbošanos. Mums jau sākotnēji bija skaidrs, ka te nevar būt stīvs muzejs, jo izzināt vēsturi
darbībā un līdzdarbojoties ir daudz aizraujošāk.»
Tā laika vešerieņu ķīmija – pelni, pelnu ūdens, medus, žults,
degvīns, sāls un soda.

Pirmais vešūža suvenīrs – knaģis.
«Tas man tāds vaļasprieks – es jau
iepriekš gatavoju suvenīrus Lielplatones muižai,» nosaka Laila.

«Tas ir manas vecmāmiņas veļas gludināšanas rullis. Viņa šādi veļu
gludināja vēl 70. gados – laikam jau neuzticējās elektriskajiem
gludekļiem. Mājas bēniņos tas stāvēja nevienam nevajadzīgs, bet
tagad to varu likt lietā vešūzī,» saka Laila, demonstrējot vēsturisko
veļas gludināšanas procesu.

Ar vešūža viesiem saruna sāksies izstāžu zālē – tur gar sienām gaumīgi
izvietotas gleznu fotokopijas ar stāstu
par veļas mazgāšanas tradīcijām no
viduslaikiem līdz 19. gadsimtam. Starp
citu, gleznu rāmīši tapuši pašu lielplatonieku rokām no vecām koka kastēm.

Ēkas trešajā stāvā ierīkota vešerienes istabiņa – tur pa kārtai apmetas Laila, Ilze un Iveta. Izrādās, pat savā mazajā istabiņā vešeriene
darbus nepameta – kleitai pogas jāiešuj, kaut kas baronesei jāuztamborē, par baronu jāpasapņo… Tā pagājuši vešerieņu vakari.

Ieskaties savos bēniņos!

Pateicoties līdzcilvēku atsaucībai, vešūzis
jau šobrīd ir ieguvis daudz vērtīgu eksponātu, kas palīdz uzburt veļas mājas
vēsturisko auru, taču, iespējams, arī jūsu
bēniņos vai skapju tālākajos plauktos
slēpjas kas tāds, kas lieti noderētu
vešūzī, piemēram, seni kokvilnas vai
lina audumi, senatnīgs apģērbs, vecas
bļodas no nerūsējoša metāla, mazāka
izmēra koka baļļas. To visu labprāt pieņems vešerienes. Iepriekš gan lūgums
sazināties ar Lielplatones Tūrisma informācijas punkta vadītāju Ingūnu Pranku
pa tālruni 26611468.
Vešerienes saka lielu paldies jūrmalniekam Pēterim Rozenbergam, kurš
atsaucies aicinājumam – no viņa mājas
bēniņiem jau pirms atklāšanas vešūzī
nogādātas daudzas senlaicīgas un veļas
mājai nozīmīgas lietas.

ZIŅAS
Jelgavas novada pašvaldība
izsola nekustamo īpašumu
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 12. novembrī pulksten
13 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
«Strēlnieki» Glūdas pagastā, kadastra Nr.5452 006 0092, kas sastāv no
neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 2,059 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 006 0092. Izsoles sākumcena –
9700 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 970 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles
noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma
pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 8. novembra pulksten
17. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 12. novembrī pulksten
14 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
«Birzīte 99» Viesturciemā, Glūdas pagastā, kadastra Nr.5452 003 0495,
kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,0644 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5452 003 0495. Izsoles sākumcena – 2100 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda
210 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un
vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā
5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne
vēlāk kā līdz 2018. gada 8. novembra pulksten 17. Izsoles noteikumi
publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 13. novembrī pulksten
10 Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Draudzības iela 11 – 14 Kalnciemā, kadastra Nr.5411 900 0869,
kas sastāv no dzīvokļa 25,7 m2 platībā un kopīpašuma 257/19660
domājamām daļām no zemes vienības (kadastra apzīmējums 5411
001 0023) un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5411 001 002
3001). Izsoles sākumcena – 1800 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas
piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 180 EUR un izsoles dalības
maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties
Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi
izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.
gada 13. novembra pulksten 9. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš
sazinoties pa tālruni 63069741, 25707980. Izsoles noteikumi publicēti
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 15. novembrī pulksten 9.30
Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamajam
īpašumam «Zemgaļu lauks» Sesavas pagastā, kadastra Nr.5474 002
0054, kas sastāv no neapbūvētas zemes ar kadastra apzīmējumu 5474
002 0054. Izsoles sākumcena – 10 960 EUR. Visiem pretendentiem, kuri
vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1096 EUR un izsoles
dalības maksa 50 EUR. Pirmpirkuma tiesības ir zemes vienības nomniekam. Nomniekam pieteikums par pirmpirkuma tiesību realizēšanu
jāiesniedz līdz 2018. gada 12. novembra pulksten 17. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē
Lielajā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 12. novembra pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.
Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 8. novembrī pulksten 10.30
Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli ar pretendentu atlasi nekustamajam īpašumam «Akmentiņi» Vircavas pagastā, kadastra Nr.5492
005 0243, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās
zemes vienības – starpgabala 1,42 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5492 005 0243. Izsoles sākumcena – 4000 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 400 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var
iepazīties Vircavas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā
Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 7. novembra pulksten 17. Izsoles
noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 8. novembrī pulksten 10
Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli dzīvokļa īpašumam Liepu
iela 15 – 2 Mazlaukos, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.5492 900 0110, kas sastāv no dzīvokļa 30,3 m² platībā, kopīpašuma
303/2823 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar
kadastra apzīmējumu 5492 002 008 9002. Izsoles sākumcena – 400
EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 40 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles
noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Vircavas pagasta pārvaldē vai
Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei
jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 7.
novembra pulksten 17. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 8. novembrī pulksten 9
Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli dzīvokļa īpašumam
Milleru ceļš 6 – 2 Zaļeniekos, kadastra Nr.5496 900 0300, kas sastāv
no dzīvokļa 36,4 m² platībā, kopīpašuma 364/14486 domājamām
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5496
004 027 1001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 004
0271. Izsoles sākumcena – 2200 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas
piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 220 EUR un izsoles dalības
maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties
Zaļenieku pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā
37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē
ne vēlāk kā līdz 2018. gada 7. novembra pulksten 17. Izsolāmo objektu
var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 63074441. Izsoles noteikumi
publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
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Aicina iesaistīties veselības
projekta pasākumos
Jau kopš pagājušā gada
maija novadā tiek īstenots veselības veicināšanas projekts, kurā iedzīvotājiem ir iespēja bez
maksas iesaistīties dažādos ar veselību saistītos
pasākumos. Piemēram,
šovasar bija iespēja piedalīties veselības dienās,
nometnēs, laivu braucienos, velobraucienā, no
projekta līdzekļiem tika
atbalstīti arī Jelgavas
novada pagastu sporta
svētki. Šoruden iedzīvotāji
tiek aicināti piedalīties
jaunās projekta aktivitātēs.
«Tā kā esam lauku teritorija,
vasara lielākajai daļai iedzīvotāju
paiet dārzā, tāpēc šajā laikā netika rīkotas ne lekcijas, ne citas
nodarbības telpās. Tagad, sākoties
rudens periodam, kad cilvēki lēnām
atgriežas ierastajā ritmā pēc vasaras
atpūtas, plānots pievērsties lekciju
un dažādu citu nodarbību organizēšanai. Jau zināms, ka iedzīvotājiem
būs iespēja apmeklēt peldēšanas,
nūjošanas, vingrošanas – gan ārstnieciskās vingrošanas, gan fitnesa
–, deju un citas nodarbības,» uzsver
projekta vadītāja Annija Klovāne.
Būtiski uzsvērt – neraugoties uz
to, ka spēkā stājusies Vispārīgā datu
aizsardzības regula, viena no projekta prasībām, apmeklējot pasākumus,
ir sniegt personas datus, tajā skaitā
personas kodu. «Aicinu iedzīvotājus
būt saprotošiem un aizpildīt nepieciešamo formu,» saka A.Klovāne.
Projekts tiks īstenots līdz 2019.
gada beigām, un tā lielākā pievienotā vērtība – iespēja iedzīvotājiem
bez maksas piedalīties visās projekta
aktivitātēs, tā mainot savus ieradumus un uzlabojot veselību.
Plašāka informācija par projekta
aktivitātēm pieejama Jelgavas novada mājaslapā www.jelgavasnovads.
lv/sabiedriba/sociala-joma/veseliba/,
Jelgavas novada «Facebook» lapā,
kā arī informācija tiks izvietota uz
ziņojumu dēļiem pagastos. Papildu
jautājumu gadījumā var sazināties
arī ar projekta vadītāju A.Klovāni
(tālrunis 25674719, e-pasts annija.
klovane@jelgavasnovads.lv) vai
veselības veicināšanas speciālisti
Innu Legzdiņu (tālrunis 25627518,
e-pasts inna.legzdina@jelgavasnovads.lv).
JNZ

Projekts «Slimību profilakses un veselības
veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā»,
Nr.9.2.4.2/16/I/033

Apstiprina Labklājības
pārvaldes vadītāju
1.lpp.
«Lai novadā nodrošinātu augstas
kvalitātes pakalpojumu pieejamību,
paplašinātu piedāvātos atbalsta veidus,
Labklājības pārvaldei regulāri būtu jāapzina sociālo pabalstu un pakalpojumu
saņēmēju mērķauditorijas vajadzības
un vēlmes un tās jārealizē sadarbībā ar
citām pašvaldības struktūrvienībām, ņemot vērā pašvaldības finanšu resursu pieejamību un iespēju piedalīties valsts un
ES fondu projektu realizācijā. Regulāri
būtu jāveic arī citu pašvaldību sociālās
palīdzības sistēmas izpēte un analīze,
jāpārņem labākās prakses piemēri,»
uzsver L.Upeniece.
Jāatgādina, ka līdzšinējā pārvaldes
vadītāja Ilze Brakmane darbu pārtrauca
martā. L.Upeniece jaunos amata pienākumus sāks pildīt 15. oktobrī.
JNZ

Tuvāko pasākumu grafiks

Jelgavas novada aktivitāšu centros tiks organizēts lekciju un praktisko nodarbību cikls «Četri gadalaiki».
Tajā paredzēta uztura speciālista lekcija (60 minūtes) un praktiskā nodarbība (90 minūtes), katram
gadalaikam – rudenim, ziemai, pavasarim un vasarai – iekļaujot atbilstošu ēdienu gatavošanu no sezonas
dārzeņiem un augļiem. Nodarbībām lūgums pieteikties pie aktivitāšu centru vadītājiem.

Rudens sezona
Datums
12.10.2018.

Laiks
17.00

19.10.2018.

15.00

27.10.2018.

15.00

20.10.2018.

11.00

20.10.2018.

15.00

26.10.2018.

17.00

26.10.2018.

13.00

27.10.2018.

11.00

Vieta
Milleru iela 16 – 31,
Zaļenieku pagasts
Jelgavas iela 4b,
Līvbērzes pagasts
Ievu iela 12, Dzirnieki,
Jaunsvirlaukas pagasts
Upes iela 11, Zemgale,
Glūdas pagasts
Ceriņu iela 2, Vārpa,
Līvbērzes pagasts
Alejas iela 7, Lielplatones muiža,
Lielplatones pagasts
Draudzības iela 15,
Kalnciema pagasts
Rīgas iela 20, Tīreļi,
Valgundes pagasts

Veselības deju nodarbības

Kontaktinformācija
Vadītāja Rasma Kutkovska,
tālrunis 29477313
Vadītāja Smaida Vērza,
tālrunis 63085158, 29268742
Vadītāja Jeļena Ankudoviča,
tālrunis 26955286
Vadītāja Herta Elza Šalkovska,
tālrunis 28309730
Vadītāja Smaida Vērza,
tālrunis 63085158, 29268742
Vadītāja Everita Džeriņa,
tālrunis 29759964, 63086830
Vadītāja Gaļina Koroļova,
tālrunis 26470546
Vadītāja Gaļina Koroļova,
tālrunis 26470546

Deju nodarbības senioriem

Mērķis: attīstīt koordināciju, lokanību, ritma izjūMērķis: veicināt kustību prieku un apgūt standarttu, fizisko izturību. Nodarbības piemērotas visām deju pamatus – valsi, fokstrotu un citas. Nodarbībās
vecuma grupām, dejošana nenotiek pāros.
aicināti piedalīties seniori vecumā 54+.
Katru otrdienu no pulksten 19.30 līdz 20.30
Katru trešdienu no pulksten 14 līdz 15
K.Barona ielā 40, Jelgavā.
Raiņa ielā 28, Jelgavā.
Pieteikšanās – pie veselības veicināšanas speciālistes I.Legzdiņas, tālrunis 25627518.

Nometnes
Rudens brīvlaikā – no 22. līdz 26. oktobrim – paredzēts
organizēt divas diennakts nometnes.
• 10–12 gadus veciem jauniešiem nometne notiks atpūtas kompleksā «Albatross» Ķesterciemā, Engures novadā. Tajā jaunieši
apzinās savas spējas un talantus, spēlējot teātri un iejūtoties
viduslaiku personāžos, kā arī varēs izmantot kompleksa baseinu.

• Otra diennakts nometne paredzēta
bērniem vecumā no 7 līdz 9 gadiem,
un tā notiks skolas teritorijā Zaļeniekos.
Nometnē bērniem būs sportiskas un
radošas aktivitātes, bet viena diena
paredzēta ekskursijai.

Abās nometnēs ir 20 vietas, dalība tajās – bez maksas.
Pieteikšanās – pie veselības veicināšanas speciālistes I.Legzdiņas, tālrunis 25627518.

Baseina apmeklējums

LLU peldbaseinā Raiņa ielā 1, Jelgavā, novada iedzīvotājiem piektdienās no pulksten 19.30 līdz 20.15
pieejams viens baseina celiņš, kurā vienlaikus var peldēt astoņi cilvēki.

Nūjošanas nodarbības

Nūjošanas nodarbības kā jebkura sportiska aktivitāte sāksies ar iesildīšanos – izpildot dažādus vingrinājumus,
kas iesilda muskuļus un sagatavo nūjošanai. Pēc tam būs vairāku kilometru nūjošana, kuras laikā varēs apgūt
tehniski pareizus nūjošanas pamatus. Nodarbība noslēgsies ar atsildīšanās vingrojumiem un stiepšanos.
Datums

Laiks

Vieta

Kontaktpersona

10.10.2018.

16.00–17.00

Mežciems, pie veikala «Top»

Aira Treigūte, 26809775

10.10.2018.

18.00–19.00

Dorupe, pie veikala «Saulesstari»

Laura Griestiņa, 28929710

12.10.2018.

15.30–16.30

Tīreļi, pie aktivitāšu centra «Tīreļi»

Gaļina Koroļova, 26470546

12.10.2018.

17.00–18.00

Kalnciems, pie kultūras nama

Gaļina Koroļova, 26470546

13.10.2018.

11.00–12.00

Lielplatone, pie Lielplatones muižas

Vladimirs Saņuks, 26216869

13.10.2018.

13.00–14.00

Vilce, pie sporta halles

Vladimirs Saņuks, 26216869

Meklē seniorus –
aktīvus kultūras mantojuma
glabātājus un popularizētājus
1.lpp.
Viņa papildina, ka konkursam var
pieteikt arī seniorus, kuri nepretendē
uz augstu mērķu sasniegšanu, bet kuri
ikdienā aizraujas, piemēram, ar senu
lietu glabāšanu vai atjaunošanu, savas
dzimtas koka vai pagasta izpēti, kuri
varbūt ir azartiski vēstures notikumu
izzinātāji un kuriem labi padodas savas
zināšanas nodot arī citiem. «Iespējams,
vēl kāds ir iemīļojis latviešu tautasdziesmas un senās mūzikas melodijas un
priecājas tās iemācīt saviem līdzgaitniekiem. Jomu un aktivitāšu spektrs var
būt ļoti dažāds. Šis konkurss ir viens no
instrumentiem, kā iedzīvotājiem varam
pateikties par viņu izvēli dzīvot novadā,
veidojot ikdienu pilnvērtīgu un veselīgu,»
uzsver I.Lazdiņa.

Konkursam var pieteikt seniorus, kuri
dzīvo un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.
Pieteikumā jābūt minētam pieteicēja
vārdam, uzvārdam, dzīvesvietai, tālruņa
numuram, kā arī precīzi jānorāda nominētā seniora vārds, uzvārds, dzīvesvietas
adrese un tālruņa numurs. Pieteikumu
konkursam var iesūtīt līdz 31. oktobrim
pa e-pastu inta.savicka@jelgavasnovads.
lv vai iesniegt sava pagasta pārvaldē.
Pēc žūrijas komisija izvērtēšanas,
kas plānota novembrī, nominanti tiks
apbalvoti svinīgā pasākumā 7. decembrī
Jēkabnieku kultūras namā. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad tiks apbalvoti
13 seniori – no katra pagasta pa vienam.
JNZ

4

TĒMA

2018. gada oktobris

5

Vēl var paust viedokli Galvenās izmaiņas jaunajā
par jauno novada
Jelgavas novada teritorijas plānojumā
teritorijas plānojumu
Galvenās izmaiņas
Ņemot vērā iedzīvotāju
iesniegumus, grozījumus
likumos un normatīvajos
aktos, kā arī izmaiņas
reālajā situācijā dabā,
Jelgavas novada dome izstrādājusi jaunu Jelgavas
novada teritorijas plānojumu. Līdz 10. oktobrim
turpinās tā sabiedriskā
apspriešana, kuras laikā
ikviens novada iedzīvotājs
un uzņēmējs var iesniegt
savus priekšlikumus.
«Šis ir brīdis, kad katrs
iedzīvotājs var iepazīties ar Jelgavas novada
teritorijas plānojuma 1.
redakciju, piedalīties šī
dokumenta sabiedriskajā apspriešanā un sniegt
priekšlikumus,» uzsver
Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga
Lonerte.

Kaut arī spēkā esošais Jelgavas
novada teritorijas plānojums bija
izstrādāts laika periodam līdz 2023.
gadam, jau pērn novada dome pieņēma lēmumu par jauna dokumenta
izstrādi. «Kopš 2011. gada, kad
apstiprināja pašreiz spēkā esošo
teritorijas plānojumu, bija saņemti
daudzi iedzīvotāju iesniegumi ar
lūgumu mainīt īpašuma funkcionālo
pielietojumu. Tāpat šajā laika periodā
mainījušies likumi un normatīvie akti,
kas attiecas uz teritorijas plānošanu,
mainījusies arī reālā situācija dabā.
Turklāt 2014. gadā pašvaldība pieņēma Jelgavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju laika periodam līdz
2033. gadam, kur ir iezīmēti novada
virsmērķi. Ir būtiski, lai teritorijas plānojums šajā stratēģijā būtu integrēts,
abi dokumenti saskanētu un sniegtu
skaidru informāciju par novada attīstības virzienu. Tādēļ 2017. gada 28.
jūnija domes sēdē Jelgavas novada
domes deputāti pieņēma lēmumu par
jauna teritorijas plānojuma izstrādi
2018.–2033. gadam, pamatojoties
uz izmaiņām normatīvajos regulējumos, kā arī saņemtajiem iedzīvotāju
iesniegumiem vairāku gadu garumā,»
skaidro pašvaldības izpilddirektore.

Ar pieņemto dokumentu
būs jāstrādā 15 gadus

Teritorijas plānojums ir nozīmīgs
novada teritorijas ilgtermiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas
dažādas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Tās jāņem vērā,
veicot jebkādu nekustamā īpašuma
izmantošanu, detālplānojuma iz
strādi, zemes vienību sadalīšanu vai
apvienošanu, jebkādus būvdarbus,
būvju projektēšanu un cita veida
saimniecisko darbību, līdz ar to dokuments ir būtisks ikvienam novada
iedzīvotājam, tādēļ katram ieteicams
arī izmantot iespējas piedalīties tā
izstrādē.
«Ir būtiski izprast, ka jaunais
teritorijas plānojums būs spēkā līdz
2033. gadam un tiešā veidā regulēs
ikvienas teritorijas un īpašuma
saimniecisko pielietojumu novadā.
Iedzīvotājus, uzņēmējus un zemes
īpašniekus aicinu iepazīties ar izstrādāto teritorijas plānojumu, izvērtēt
sava īpašuma atbilstību tam šobrīd
un nākamajos gados, ņemot vērā,
piemēram, savus plānus par īpašuma pielietojumu, ieceri iegādāties
papildu platības, attīstīt saimniecisko
darbību. Šobrīd ir īstais laiks izvērtēt
izstrādāto dokumentu un paust savu

viedokli, iesniegt priekšlikumus vai papildinājumus, jo vēlāk grozīt īpašuma
funkcionālo pielietojumu būs krietni
sarežģītāk,» akcentē L.Lonerte.

Iedzīvotāji aicināti
saglabāt aktivitāti

Kopš gada sākuma katra pagasta
pārvaldē notika iedzīvotāju sanāksmes, kurās pašvaldība aicināja iedzīvotājus paust savu viedokli un sniegt
ieteikumus. Iedzīvotāji šo iespēju
izmantoja, un sanāksmēs tika gūti
vērtīgi ierosinājumi, kas jau iestrādāti
jaunajā teritorijas plānojumā. Līdz
10. oktobrim turpināsies izstrādātā
teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana, un iedzīvotāji aicināti būt
aktīviem. «Līdz šim notikušās publiskās apspriedes liecina, ka ievērojamai
cilvēku daļai rūp sava novada, pagasta
un ciema attīstība, tādēļ joprojām
turpinām saņemt jaunus priekšlikumus. Aicinu savu viedokli paust arī
tos, kuri pagaidām to nav darījuši,»
tā L.Lonerte.
Visi saņemtie priekšlikumi tiek
izvērtēti un iestrādāti dokumentā,
tādēļ jau pašreiz var prognozēt, ka
sabiedriskajai apspriešanai piedāvātais teritorijas plānojums līdz galīgai
apstiprināšanai vēl tiks papildināts.

Priekšlikumus un
ieteikumus līdz
2018. gada
10. oktobrim var
iesniegt:
Jelgavas novada pašvaldībā
(Pasta ielā 37, Jelgavā);
visās 13 novada pagasta
pārvaldēs to darba laikā;
pa e-pastu
dome@jelgavasnovads.lv.

Sabiedriskās apspriešanas
sanāksme, kurā tiks
apspriesti saņemtie
priekšlikumi, notiks
16. oktobrī pulksten 18
Jelgavas novada domes
ēkā Jelgavā, Pasta ielā 37.

Ar teritorijas
plānojumu var
iepazīties:
Jelgavas novada pašvaldībā
(Pasta ielā 37, Jelgavā);
visās 13 novada pagasta
pārvaldēs to darba laikā;
pašvaldības mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv;
ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Ko ierosina
iedzīvotāji?
Kopš 2013. gada
ir saņemti vairāk nekā
160 iesniegumu.
Visvairāk iesniegumu ir par
tiesībām apmežot lauksaimniecības zemi (dominē Valgundes
un Līvbērzes pagasts).
Apmēram tikpat daudz
iesniegumu saņemti ar lūgumu
mainīt teritorijas funkcionālo
zonējumu un plānotās saimnieciskās darbības atbilstību teritorijas plānojumam. Galvenokārt
tiek lūgts mainīt rūpniecības
teritorijas zonējumu uz lauksaimniecības teritoriju.
Vēlmi izstāties no ciema
izteikuši divi iedzīvotāji – abu
vēlme arī ir iekļauta jaunā
teritorijas plānojuma redakcijā.

Nosacījumi ciemā un
ārpus tā robežām
Atkarībā no tā, vai zemes vienība atrodas ciemā vai ārpus
ciema, zemes īpašniekiem ir jārēķinās ar dažādiem zemes
izmantošanas un apsaimniekošanas nosacījumiem, kā arī
iespējamu kadastrālās vērtības pārrēķinu.

1. Ja zemes vienība atrodas ciema teritorijā, teritorijas plānojumā

paredzēti ierobežojumi attiecībā uz zemes ierobežošanu ar žogu:
• maksimālais žoga augstums ir 1,5 metri no zemes virsmas, žoga
caurredzamība – ne mazāka par 30 procentiem, un tikai speciālos
gadījumos (sporta, ražošanas u.tml. objektiem) ar pašvaldības akceptu atļauts būvēt augstāku žogu;
• dzīvžogu kā robežžogu atļauts veidot ne tuvāk par 1 metru no
blakus esošā nekustamā īpašuma robežas (stādāmā materiāla
ass), un tā maksimālais augstums ir 2 metri, izņemot gadījumus,
kad saņemta blakus esošā īpašuma īpašnieka rakstiska piekrišana;
• gar autoceļiem nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām pielīdzinātu
materiālu izmantošana žogam.

2. Ja zemes vienība atrodas ciema teritorijā, teritorijas plānojumā

paredzēts, ka mājlopus drīkst turēt, ja ir ievērotas veterinārās un
sanitāri higiēniskās prasības un saņemta visu piegulošo zemes vienību īpašnieku rakstiska piekrišana. Ārpus ciema piegulošo zemes
vienību īpašnieku rakstiska piekrišana nav nepieciešama.

3.

Ciema teritorijā, sadalot lauksaimniecībā izmantojamo zemi,
jaunveidojamā zemes vienība nedrīkst būt mazāka par 0,5 ha,
turpretī ārpus ciema teritorijas – 2 ha, nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemēm – 10 ha.

4. Zemes īpašniekiem ir jāņem vērā, kāda atļautā plānotā zemes

izmantošana paredzēta teritorijas plānojumā, jo, sadalot zemes
vienību, tiks piešķirts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, kāds
ir paredzēts atbilstoši teritorijas plānojuma Grafiskās daļas plānam,
Apbūves noteikumu prasībām vai likumīgi uzsāktai izmantošanai. Ja
teritorijas plānojumā teritorija ir paredzēta apbūvei, bet iepriekš bija
lauksaimniecības zeme, tad tas būtiski var palielināt arī kadastrālo
vērtību un līdz ar to arī nekustamā īpašuma nodokļa lielumu.

Jaunajā Jelgavas novada teritorijas plānojumā
netrūkst tādu izmaiņu un
jauninājumu, kas skar visas novada teritorijas, kā
arī tādu, kas attiecināmas
uz konkrētu pagastu vai
teritoriju. Ar visu dokumentu var iepazīties gan
Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv, gan arī
klātienē novada domē un
katrā pagasta pārvaldē,
kur katrs var uzzināt arī
to, vai un kā izmaiņas ietekmēs tieši viņu un viņa
īpašumu.

Jelgavas novada Attīstības nodaļas telpiskās attīstības plānotāja
Egita Upīte sniedz skaidrojumu par
galvenajām izmaiņām.

Visā novada teritorijā
tiek samazinātas
ciemu robežas

Jaunajā Jelgavas novada teritorijas plānojumā tiek saglabāti ciemi,
taču daudziem tiek grozītas robežas.
Šīs izmaiņas ierosinājuši arī iedzīvotāji, kuri kopš 2011. gada, kad
stājās spēkā iepriekšējais teritorijas
plānojums, bija vērsušies pašvaldībā
ar iesniegumu par vēlmi izstāties
no ciema. «Tas nereti ir saistāms
ar iedzīvotāju vēlmi savām mājām
atgriezt to vēsturisko nosaukumu.
Ciema robežās ir ielas un māju numerācija, kas veido adresi, savukārt
ārpus tā robežām adresi var noteikt
pēc īpašuma nosaukuma. Respektējot iedzīvotāju vēlmi, jaunajā
teritorijas plānojumā ciemu robežas
ir samazinātas,» skaidro E.Upīte.
Teritorijas plānojuma izstrādes
procesā, izvērtējot izslēdzamās
zemes vienības, tika ņemts vērā, lai
tās nebūtu apbūvētas un tām nebūtu
piešķirtas adreses. Jelgavas novada
pašvaldība ir veikusi apjomīgu
darbu pie adresācijas sakārtošanas
ciemu teritorijās, tādēļ tika skatīts,
lai iedzīvotājiem neradītu problēmas atkārtota adreses maiņa, ja
no ciema tiktu izslēgtas apbūvētas
zemes vienības ar piešķirtu adresi.
Izņēmumi ir tie apbūvētie zemes
gabali, par kuriem paši īpašnieki
ir izteikuši vēlmi, lai tos izslēdz no
ciema teritorijas. Šajos gadījumos, ja
tiek pieņemts lēmums grozīt ciema
robežu un izslēgt zemes vienību
no ciema teritorijas, īpašniekiem
jārēķinās, ka tiks mainīta adrese gan
zemei, gan ēkām.
Būtiski samazinātas robežas ir
Sesavas un Bērvircavas ciemam – tur
no ciema robežām ir izslēgti neapbūvēti zemes gabali ar samērā lielām
platībām, kas funkcionāli vairāk
atbilst lauksaimnieciskai ražošanai,
nevis savrupmāju apbūvei. Taču
ir arī ciemi, piemēram, Zaļenieki,
Eleja, Vilce un Kārniņi, kur robežas
mainītas salīdzinoši nebūtiski, tās
vien precizējot pa zemes vienību
robežām. Kopumā jaunajā Jelgavas
novada teritorijas plānojumā robežas ir mainītas šādiem 27 ciemiem:
Tīreļi, Vītoliņi, Kalnciems, Līvbērze,
Vārpa, Tušķi, Dorupe, Viesturciems,
Svēte, Jēkabnieki, Atpūta, Platone,
Poķi, Vircava, Oglaine, Mazlauki,
Staļģene, Kārniņi, Zaļenieki, Sesava, Bērvircava, Sidrabe, Vilce, Ziedkalne, Eleja, Mežciems, Zemgale.

Daudzviet pagastos
mainīts teritorijas
funkcionālais zonējums

Ņemot vērā iedzīvotāju iesniegumus, jaunais teritorijas plānojums
daudzviet novadā maina teritorijas

funkcionālo zonējumu. Piemēram,
ir teritorijas, kurām iepriekš kā
funkcionālais pielietojums bija
noteikts ražošana, bet turpmāk būs
lauksaimniecība.
Iedzīvotāju iesniegumos gan
pamatā dominē lūgums atļaut lauksaimniecības teritoriju apmežošanu,
un jaunajā plānojumā šīs izmaiņas ir
iestrādātas. Iedzīvotāji ik pa laikam
izvēlas sev piederošās lauksaimniecības teritorijas apmežot, un
galvenokārt iemesls tam ir ilgstoša
teritorijas nekopšana, kā rezultātā
īpašums ir dabīgi apmežojies. Lai
dabā atjaunotu sākotnējo teritorijas
izmantošanas mērķi, šajā īpašumā
nepieciešams ieguldīt ne mazums
pūļu un līdzekļu, tādēļ lielākoties
teritoriju izvēlas apmežot. Lai veiktu lauksaimniecībā izmantojamās
zemes apmežošanu, īpašniekam jāvēršas pašvaldībā, lai saskaņotu savu
plānoto darbību. Komisija izvērtē
saņemto iesniegumu un arī šādu teritorijas mērķa maiņas iespējamību
saskaņā ar teritorijas plānojumu, jo
ne visās vietās tas ir iespējams kaut
vai izbūvēto meliorācijas sistēmu
dēļ. Līdz šim visvairāk iesniegumu
ar lūgumu atļaut apmežošanu pašvaldība saņēmusi par teritorijām
Valgundes un Līvbērzes pagastā.
Tur arī izteiktāk novērojams, ka
vienā vietā pagasta robežās var
būt nacionālas nozīmes – tātad ļoti
auglīga – lauksaimniecības zeme,
bet citā tā paša pagasta teritorijā
lauksaimniecības zeme ir mazāk
vērtīga. Jelgavas novada Attīstības
nodaļas telpiskās attīstības plānotāja
norāda, ka jaunajā teritorijas plānojumā ir ņemti vērā arī iesniegumi,
kuros iedzīvotāji lūdz mainīt zemes
vienību funkcionālo zonējumu, kur
izmaiņu pamatā ir iedzīvotāja plānotā saimnieciskās darbības atbilstība
teritorijas plānojumam.

Būtiski samazināta
aizsargjosla ap
Elejas muižas parku

Izskatot Jelgavas novada pašvaldības iniciatīvu, Nacionālā kultūras
mantojuma pārvalde ir piekritusi būtiski samazināt individuāli noteikto
aizsargjoslu jeb aizsardzības zonu ap
kultūras pieminekli «Elejas muižas
parks». Līdz ar izmaiņām nekustamā
īpašuma īpašniekiem, kuri pēc aizsardzības zonas samazinājuma vairs
neatradīsies Elejas muižas parka
kultūras pieminekļa aizsardzības
zonā, tiks atvieglota saimnieciskā
darbība. Tāpat ievērojami tiek
saīsināta arī jebkādas būvniecības
saskaņošanas gaita. Netiek izslēgts,
ka aizsardzības zonas sašaurināšana
ap Elejas muižas parku teritorijai
varētu piesaistīt arī kādu jaunu
investoru, tomēr galvenokārt izmaiņas īstenotas, lai birokrātisko slogu
atvieglotu tiem iedzīvotājiem, kuri
jau saimnieko līdzās parkam, vēlas
attīstīties un būvēt.

Vairs nebūs augstvērtīgās
lauksaimniecības
teritorijas

Līdz ar jauno teritorijas plānojumu vairs netiks noteiktas augstvērtīgās lauksaimniecības teritorijas
– iepriekš šādu apzīmējumu Jelgavas
novada pašvaldība bija noteikusi
īpaši auglīgām, augstvērtīgām un
ainaviski nozīmīgām platībām.
«Pirms vairākiem gadiem, kad
daudzviet novadā notika strauja
būvniecība, Jelgavas novada pašvaldībai bija būtiski no apbūvēšanas
pasargāt īpaši vērtīgas un ainaviskas
lauksaimniecības zemes, tādēļ tika
ieviests augstvērtīgās lauksaimniecības teritorijas apzīmējums. Saskaņā

ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem Jelgavas novadā ir noteiktas
nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemes – tās ir īpaši auglīgas lauksaimniecības zemes, kur zemes kvalitātes novērtējums nav zemāks par
60 ballēm un nogabala platība nav
mazāka par 50 hektāriem,» skaidro
E.Upīte. Būtiski gan atcerēties, ka
nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijās galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība. Tajās
drīkst izvietot vienu viensētu, saimniecības ēkas, lauksaimnieciskajai
ražošanai nepieciešamas ēkas (būves) un ar to izmantošanu saistītas
inženiertehniskās būves.

Jaunveidojamām
lauksaimniecības zemēm
minimālā platība –
divi hektāri

Pamatojoties uz Vispārīgajiem
teritorijas plānošanas, izmantošanas
un apbūves noteikumiem, jaunajā
Jelgavas novada teritorijas plānojumā noteikts, ka jaunveidojamo
lauksaimniecības zemju minimālā
platība ārpus ciema robežām ir divi
hektāri. Šis nosacījums neattiecas
uz zemes vienībām, kas nepieciešamas esošo būvju apsaimniekošanai,
zemes robežu pārkārtošanai vai
zemes vienību apvienošanai, un
zemes vienībām, kas nepieciešamas
inženierbūvju izbūvei vai uzturēšanai. Saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem minimālās platības
nosacījums neattiecas arī uz gadījumiem, kad no pārējās zemes platības
nepieciešams atdalīt esošo viensētu,
ja tai tiek nodrošināta piekļūšana un
elektroapgāde, kā arī uz zemes vienībām, kas nepieciešamas atsevišķu
ražošanas, publiska vai komerciāla

rakstura objektu būvniecībai un
apsaimniekošanai. Taču ikvienā
gadījumā, kad jaunveidojamās lauksaimniecības zemes platība plānota
mazāka par diviem hektāriem, tam
nepieciešams pamatojums un saskaņojums.

Tiek ieviests jaukta centra
apbūves zonējums

Ņemot vērā Vispārīgos teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumus, jaunajā Jelgavas novada
teritorijas plānojumā ir noteikts
jauns funkcionālais zonējums – jaukta
centra apbūves teritorija, kurā kā
galvenie izmantošanas veidi ir gan
publiskā, gan dzīvojamā apbūve. Pamatā jaunais zonējums ir noteikts vēsturiskajos pagastu un ciemu centros
vai teritorijās, kuras plānots par centriem veidot. Jaukta centra apbūves
zonējums cilvēkam paplašina iespējas
izvēlēties darbības virzienu saistībā
ar nekustamā īpašuma izmantošanu.
«Var gadīties situācija, ka, iegādājoties zemi, cilvēks plāno uzbūvēt dzīvojamo māju, taču, mainoties apstākļiem, nolemj uzsākt arī saimniecisko
darbību, piemēram, atvērt veikalu.
Tāpat var gadīties, ka saimniecisko
darbību nolemj sākt daudzdzīvokļu
ēkas pirmajā stāvā, kas sākotnēji
funkcionāli ir paredzēta dzīvošanai.
Līdz ar jauno teritorijas zonējumu cilvēkam ir plašākas iespējas izvēlēties
īpašuma pielietošanas veidu,» skaidro
Jelgavas novada Attīstības nodaļas
telpiskās attīstības plānotāja. Viņa
akcentē, ka jaukta centra apbūves
zonējums iedzīvotājiem dod iespēju
daudz elastīgāk izmantot nekustamo
īpašumu, taču būtiski atcerēties, ka
pārbūves un būvniecības procesa saskaņošana joprojām ir nepieciešama.

Kalnciemā
noteikta
jauna
mazdārziņu
teritorija ar
apbūves
tiesībām

Ņemot vērā
reālo situāciju
dabā, Kalnciemā, pie kādreizējā māla ieguves
karjera, ap kuru
gadu laikā izveidojušies mazdārziņi, ir noteikta
jauna lauksaimniecības teritorija
ar indeksu L2 – tā
ir teritorija, kur
galvenais izmantošanas veids ir
sakņudārzi un mazdārziņi, bet kā
papildizmantošana ir noteikta iespēja teritoriju apbūvēt. Iepriekš
mazdārziņi konkrētajā teritorijā
veidojās spontāni, savukārt turpmāk iedzīvotājiem būs iespēja sava
īpašuma dokumentāciju sakārtot
juridiski korekti. Tas attiecināms arī
uz privātmājām, kas konkrētajā teritorijā jau ir uzbūvētas. Būtiski gan
atcerēties, ka jaunais funkcionālais
zonējums iedzīvotājiem uzliek par
pienākumu arī atbilstoši rūpēties
par teritoriju un tās uzturēšanu.
Mazdārziņu gadījumā tas nozīmē,
piemēram, elementāras tualetes
uzstādīšanu.

Rasta jauna teritorija
dzīvojamo māju
apbūvei Kalnciemā

Jelgavas novada teritorijas plānojums Kalnciemā paredz arī jaunu

detālplānojuma teritoriju TIN3, kas
izstrādāta, balstoties uz pašvaldības
attīstības plāniem. Detālplānojuma
teritorija noteikta Kalnciema pagastā starp pašvaldības pārziņā esošo
Lielupes ielu un valsts ceļu «Jelgavas iela». Tā ir salīdzinoši plaša
teritorija ar nelīdzenu virsmu, vietām ilgstoši mitru augsni. Līdz šim
teritorija faktiski netika izmantota,
bet perspektīvā to iespējams attīstīt
kā privātās apbūves teritoriju, kas
Kalnciemam būtiski ļautu paplašināt dzīvojamo sektoru, piesaistot
arī papildu iedzīvotājus. Ir noteikts,
ka, lai īstenotu konkrētu attīstības
priekšlikumu vai plānošanas dokumentu, ir jāizstrādā detālplānojums,
taču konkrētās platības izdalīšana
Jelgavas novada teritorijas plānojumā jau skaidri iezīmē tās plānoto
attīstību un var būt labs signāls arī
potenciāliem zemes pircējiem.

Jaunas teritorijas
ar īpašiem noteikumiem

Līdzšinējā Jelgavas novada teritorijas plānojumā kā teritorija ar īpašiem
noteikumiem bija noteikta riska teritorija Lielplatones pagasta īpašumā
«Zeltiņi», kur atrodas Sibīrijas mēra
kapsēta. Tagad tiek noteikta jauna
teritorija ar īpašiem noteikumiem –
vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija, kas rezervēta dzelzceļa
pievedceļa atzara no dzelzceļa līnijas
Jelgava–Tukums II attīstībai. Tāpat
jaunajā plānojumā pašvaldības funkciju
nodrošināšanai tiek rezervētas teritorijas Platones un Valgundes pagastā, kas
būtu nepieciešamas kapsētu paplašināšanai. Savukārt, ņemot vērā Babītes
pašvaldības nosacījumus, noteikta arī
jauna teritorija ar īpašiem noteikumiem Valgundes pagasta robežās, un
tajā jebkuri būvniecības darbi jāsaskaņo
arī ar Babītes novada pašvaldību.
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Piecas novada
skolas ieguvušas
ekoskolas
statusu
Līdz ar jauno mācību gadu
vairums Latvijas skolu atsākušas dalību populārajā
ekoskolu programmā. Septembrī skolas tikās Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā, lai
saņemtu titulus par sasniegumiem. Prestižais Zaļais
karogs šogad pasniegts 135
skolām, tostarp četrām Jelgavas novadā, savukārt viena novada izglītības iestāde
saņēma Zaļo diplomu.

Ekoskolu programma ir plašākā
vides izglītības programma Latvijā, kurā
darbojas vairāk nekā 200 izglītības iestāžu – no pirmsskolām līdz augstskolām.
Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir Starptautiskā zaļā
karoga balva, ko saņem tikai tās skolas,
kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt
izcilas aktivitātes vides jomā. Viena no
pirmajām, kas ne tikai Jelgavas novadā,
bet arī Zemgales mērogā aizsāka zaļā
dzīvesveida popularizēšanu, ir Aizupes
pamatskola. Par darbu ekoskolu kustībā
Aizupes pamatskola jau 2004./2005. mācību gadā ieguva Zaļo diplomu, savukārt
kopš 2008. gada ik gadu saņēmusi Zaļo
karogu. 14 gadu laikā tā paspējusi izpētīt
teju visas ekoskolu tēmas – transportu,
veselīgu dzīvesveidu, atkritumus, enerģiju, skolas vidi, apkārtni. Šogad skola
strādās pie tēmas «Klimata izmaiņas».
Ekoskolu programmā 13 gadus iesaistās Šķibes pamatskola, un par darbu
ekoskolu kustībā 2005./2006. mācību
gadā tā ieguva Zaļo diplomu, savukārt
2008./2009. mācību gadā saņēma augstāko ekoskolu kustības apbalvojumu.
Šogad kolektīvs jau 11. reizi var lepoties
ar Starptautiskā zaļā karoga balvu.
«Iepriekšējā mācību gadā strādājām
pie tēmas «Bioloģiskā daudzveidība»,
bet šogad esam izvēlējušies tēmu «Enerģija». Vēlamies pievērst skolēnu uzmanību dažādu enerģijas ražošanas veidu
saistībai ar vides problēmām, kā arī ar
vienkāršiem enerģijas taupīšanas pasākumiem bez lielām izmaksām samazināt
nelietderīgu enerģijas patēriņu skolā.
Šogad, piemēram, rīkosim Silto džemperu dienu, kad samazināsim apkures
jaudu un uzvilksim siltāku džemperi,»
stāsta Šķibes pamatskolas ekoskolas
koordinatore Anna Kačkane.
Līdztekus Aizupes un Šķibes pamatskolai Zaļo karogu šogad ieguva arī
Sesavas un Vilces pamatskola.
Vilces pamatskola programmā darbojas kopš 2010. gada un šogad saņēma
septīto Zaļo karogu. Pagājušajā gadā
skola strādāja pie tēmas «Transports»,
un galvenie ieguvumi bija 3. un 4. klašu
skolēnu dalība Jauno satiksmes dalībnieku forumā, kā arī velosipēda vadītāja
apliecības iegūšana. Paralēli skolēni
pētīja, cik garu ceļu mēro pārtika no dažādām valstīm, aicinot izvēlēties vietējo
un sezonālo pārtiku.
Savukārt Sesavas pamatskola dalību
programmā uzsāka 2016. gadā. «Mūsu
pagājušā gada tēma bija «Atkritumi»,
kad skolēni mācījās taupīt resursus, tos
pārveidot, šķirot atkritumus, bet šajā mācību gadā izvēlējāmies tēmu «Ūdens».
Milzīgs paldies dabaszinību skolotājai
Gunai Māliņai, jo viņa ir virzītājspēks,
rosās un visus mūs mudina uz panākumiem,» komentē Sesavas pamatskolas
direktore Ināra Nikolajeva.
Otrs nozīmīgais tituls, ko organizatori
piešķir skolām, ir Latvijas ekoskolas
sertifikāts. Tā ir nacionāla līmeņa balva
skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu. Šogad diploms piešķirts 56 skolām, tostarp
Kalnciema vidusskolai, kura projektā
iesaistās kopš 2012. gada.
Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņem ekoskolu programmas nacionālā
žūrija – Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un citu valsts institūciju,
kā arī sabiedrisko vides aizsardzības un
izglītības organizāciju pārstāvji.

ELEJĀ
Jaunieši var pieteikties
netradicionālajām
orientēšanās sacensībām

Noslēgušies Zaļenieku
kapličas būvdarbi
Zaļenieku evaņģēliski
luteriskās baznīcas kapos
šoruden noslēgusies kapličas būvniecība un teritorijas
labiekārtošana.
Kopumā Zaļenieku pagasta teritorijā
ir trīs kapsētas, bet kapličas līdz šim
nebija, līdz ar to aizgājēji tika izvadīti
no kapličas Tērvetē. Kapliča Zaļenieku
baznīcas kapos Jelgavas novada investīciju plānā bija iekļauta jau vairākus
gadus – pagasta pārvalde tehniskā
projekta izstrādē aktīvi sāka iesaistīties
jau 2014. gadā, bet kapličas celtniecības
darbi sākti pērnruden.

Būvdarbus objektā pēc arhitektes
Aijas Ziemeļnieces izstrādātā būvprojekta veica uzņēmums SIA «Telms».
Jaunuzbūvētās kapličas apjoms ir teju
120 kvadrātmetri. Būves plānojumā
iekļauta atvadu zāle, palīgtelpa kapu
inventāra novietnei un noliktava. Kapliča ir izbūvēta tieši iepretim baznīcai,
lai kompozicionāli tās abas atrastos uz
vienas ass. Tāpat pie kapličas izveidota
autostāvvieta un veikta teritorijas
apzaļumošana, proti, no baznīcas līdz
kapličai izveidota liepu aleja.
Būvdarbu kopējās izmaksas ir
168 091 eiro.
Jāpiebilst, ka Jelgavas novada paš-

valdībā kapsētu apsaimniekošanu veic
SIA «Jelgavas novada KU», un šobrīd
novadā ir deviņas kapličas – Glūdā,
Elejā, Kalnciemā, Lielplatonē, Līvbērzē, Svētē, Sesavā, Vilcē un Zaļeniekos.
Par kapličas izmantošanu ir jāsazinās
ar SIA «Jelgavas novada KU» kapu
pārzini Elīnu Kološuku pa tālruni
26057557 vai e-pastu elina@jnku.lv.
Kapsētu pārziņa pienākumos ietilpst
līgumu slēgšana par kapavietu, kapavietas ierādīšana, bēru ceremonijas
norises laika saskaņošana, kā arī informācijas apkopšana vietnē cemety.
lv, kurā ir veikta Jelgavas novada kapu
digitalizācija.

Vilces pagasta pārvalde pārcelsies uz muižas telpām
Vēloties optimizēt ēku apsaimniekošanas izmaksas,
Jelgavas novada pašvaldības vadība pieņēmusi
lēmumu šoruden Vilces
pagasta pārvaldi pārcelt uz
Vilces muižas telpām Skolas
ielā 6. Esošais muižas telpu
izvietojums, kur izglītojas
pagasta skolēni un kur iekārtots Tūrisma informācijas
punkts, ir gana plašs, lai uz
muižu pārceltu arī pagasta
pārvaldi – tā būs muižas
pirmajā stāvā.

Kā stāsta Vilces pagasta pārvaldes
vadītāja Anda Duge, lēmums par
pagasta pārvaldes pārvietošanu uz
muižas telpām aktualizēts jau pērnā
gada nogalē – laikā, kad pašvaldībā
aktīvi noritēja nākamā gada budžeta
veidošana.
«Vilces pagastā ir vairākas pašvaldības īpašumā esošas ēkas – muižas ēka,
muižas kompleksa ēkas, pirmsskolas
ēka, sporta nams, Ķīves skola, Mūrmuižas dzīvojamā māja un pagasta tautas
nams. Pagasta pārvalde atrodas blakus

tautas namam pašvaldībai piederošā
daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī Tautas
nama ielā 2 – 4. Pārskatot visu ēku pielietojumu un noslogojumu, sapratām,
ka Vilces muižas telpu resurss ļauj ēkā
izvietot arī pagasta pārvaldi. Manuprāt, iedzīvotājiem šāds risinājums
arī būs ērtāks, jo pārvalde atradīsies
blakus citiem svarīgiem pakalpojumu
sniedzējiem – ģimenes ārsta praksei,
frizierim, veļas mazgāšanas punktam
un, protams, skolai,» skaidro A.Duge.
Jau kopš septembra Vilces muižā notiek nelieli remontdarbi, lai pirmā stāva
telpas pielāgotu pārvaldes vajadzībām.
Jānorāda, ka pirms remontdarbu
uzsākšanas pašvaldība veica plānoto
darbu saskaņošanu ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. Līdztekus
telpu labiekārtošanai pie Vilces muižas
plānots uzstādīt pacēlāju, arī cilvēki
ar kustību traucējumiem un ar bērnu
ratiņiem varētu ērti un droši nokļūt
muižas pirmajā stāvā.
Telpās, kur atradīsies pagasta pārvalde, iepriekš bija vairāki skolas
mācību kabineti, bet līdz ar mācību
gada sākumu stundu norise pārcelta
uz muižas otro stāvu. Līdzās pagasta

pārvaldes telpām pirmajā stāvā paliks
vien Tūrisma informācijas punkts un
telpas novadpētniecībai.
Kopumā Vilces pagasta pārvaldē
strādā astoņi darbinieki – grāmatvedis,
sociālais darbinieks, bāriņtiesas speciālists, policists, saimnieks, nodokļu
administrators, lietvede un pārvaldes
vadītāja. Pašreiz visi darbinieki vēl
strādā Tautas nama ielā 2 – 4. Plānots,
ka darbinieku pārcelšanās uz muižu
varētu notikt mēneša beigās.
Jāpiebilst, ka Jelgavas novada domes
sēdē septembrī deputāti atbalstīja
lēmumprojektu, kas nosaka, ka līdzšinējās pagasta pārvaldes telpas Tautas
nama ielā 2 – 4 tiks atsavinātas izsoles
ceļā.
«Pārvaldes darba un pieņemšanas
laiks netiks mainīts. Iedzīvotāji saziņai
vēl var izmantot ierastos kontakttālruņus, bet, tiklīdz būs notikusi
pārcelšanās, operatīvi aktuālo informāciju izvietosim uz pagasta informācijas
stendiem un pašvaldības mājaslapā.
Tā kā pārvākšanās procesu plānojam
organizēt ārpus darba laika, ceram, ka
iedzīvotāji neizjutīs neērtības,» saka
A.Duge.

Pedagogi pilnveidos zināšanas «Erasmus+» programmā
Līdz ar jaunā mācību gada
sākumu sešas Jelgavas
novada skolas uzsākušas īstenot ES «Erasmus+»
programmas skolu sektora
mobilitātes projektu. Oktobrī un novembrī izglītības
iestāžu vadītāji un pedagogi
dosies uz Briseli, Itāliju un
Grieķiju, lai attīstītu skolās
daudzveidīgu izglītības saturu, tādējādi palielinot skolu
konkurētspēju un prestižu.
Lai uzlabotu izglītības satura kvalitāti,
atbilstošu Eiropas attīstības plānam,
Elejas vidusskola, Staļģenes vidusskola,
Kalnciema pagasta vidusskola, Līvbērzes
pamatskola un Svētes pamatskola iesaistījušās ES «Erasmus+» programmas
projektā «Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide kvalitatīva izglītības
satura nodrošināšanai».
«Daļa novada izglītības iestāžu vairāku gadu garumā veiksmīgi piedalījušās
ES «Erasmus+» programmas projektu
īstenošanā, kuru gaitā gan skolēniem,
gan skolotājiem ir bijusi iespēja doties

uz ārzemēm. Pedagogiem šī pieredze ir
īpaši nozīmīga, jo tā tiek celta profesionālā kvalifikācija un veicināta personīgā
pašizaugsme. Papētot Eiropas skolu
statistikas datus un pamatojoties uz pedagogu profesionālās pilnveides analīzi,
atklājas, ka skolotāji jūtas pietiekami
sagatavoti mācāmā priekšmeta jautājumos, taču viņu vēlme ir dažādot mācīšanās metodes, it īpaši šobrīd, kad valsts sāk
īstenot reformu, pārejot uz kompetencēs
balstītu pieeju izglītībā. Briselē, Itālijā un
Grieķijā novada skolotāji gūs zināšanas
efektīvākā mācību satura pasniegšanā,
kā arī uzklausīs ekspertu viedokļus, kā
palielināt skolēnu spēju potenciālu,»
stāsta Jelgavas novada pašvaldības izglītības projektu vadītāja Lelde Šantare.
Projekts skolotājiem nodrošinās
iespēju piedalīties četros strukturētos
kursos. Katrs no tiem notiks citā valstī.
Pirmais strukturētais kurss paredzēts
no 14. līdz 17. oktobrim Briselē, kur
Elejas vidusskolas, Staļģenes vidusskolas un Šķibes pamatskolas pārstāvji
apgūs jaunas zināšanas dabaszinību un
matemātikas mācību priekšmeta satura
uzlabošanā, kā arī padziļināti izpratīs

kompetencēs balstītā izglītības satura
īstenošanu. No 15. līdz 20. oktobrim
Staļģenes vidusskolas, Šķibes pamatskolas un Svētes pamatskolas pedagogi
dosies uz Itāliju, lai piedalītos strukturētajā kursā «Klases vadības risinājumi
skolotājam: jaunas metodikas, efektīvas
motivācijas, sadarbības un novērtēšanas
stratēģijas». Savukārt oktobra beigās un
novembra sākumā Grieķijā notiks pēdējie divi kursi – «Profesionālā orientācija
izglītībā» un «Muzeja pastaiga: vietējās
vēstures integrēšana mācību stundā».
Uz Grieķiju dosies Elejas vidusskolas,
Kalnciema pagasta vidusskolas, Staļģenes vidusskolas un Līvbērzes pamatskolas pedagogi.
Projekta pamatprincips ir arī atgriezeniskā saite, proti, tas, kā iegūtās
zināšanas tiek liktas lietā mācību procesā
un nodotas arī pārējiem novada skolu
pedagogiem.

Elejā 12. oktobrī notiks gadskārtējais
jauniešu orientēšanās pasākums «Elejas muižas kauss 2018». Šī gada tēma
– «Simtgades labirints». Sacensību
organizatori – Jelgavas novada Bērnu
un jauniešu izglītības un iniciatīvu
centrs – informē, ka tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad jauniešiem
pēc izsniegtās kartes būs jāorientējas
kontrolpunktos, kuros jāizpilda kāds
uzdevums. Sacensību norise aptver
Elejas pagastu. No pulksten 15 līdz 16
Elejas pagasta saieta namā Lietuvas
ielā 42 notiks komandu reģistrēšanās, pasākuma atklāšana paredzēta
pulksten 16.20, bet noslēgums – pulksten 20. Jānorāda, ka, ierodoties uz
sacensībām, komandām jāņem līdzi
mājasdarbs – A3 formāta plakāts,
kurā jāatspoguļo viena no latviešu
rakstu zīmēm. Ar plašāku pasākuma
programmu un sacensību nolikumu
var iepazīties pašvaldības mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv.

VIRCAVĀ
Bibliotēka saņem
dāvinājumu

Šovasar Vircavas
pagasta bibliotēka
saņēma vērtīgu
dāvinājumu no
novadnieces Aijas
Popilas (Lazdas)
– grāmatu «Kara
laiku šūpuļi». Tajā
aprakstītie notikumi balstās uz 20.
gadsimta Latvijas vēsturiskā fona un
aptver laiku no gadsimta sākuma
līdz astoņdesmitajiem gadiem. Sižets
veidots no dažkārt pavisam nejauši
noklausītas sarunas, no kāda tuvinieka
pārdzīvotā notikuma atstāstījuma vai
no tā laika periodikā izlasītā. Tas viss
ir papildināts ar autores iztēlē radīto
notikumu pavērsieniem. Romāna notikumu gaita ir piesaistīta Vircavai un
Lielvircavai. Bibliotēkas vadītāja Vita
Bērziņa norāda: «Šī grāmata ir stāsts
par vairākām paaudzēm, par pielāgošanās spējām jauniem negaidītiem
dzīves apstākļiem. Autore šo grāmatu
izdevusi pati par saviem līdzekļiem –
aicinu ikvienu iegriezties bibliotēkā un
iepazīties ar grāmatu!»

VALGUNDĒ
Pasta nodaļai mainīts
darba laiks

VAS «Latvijas pasts», sadarbojoties ar
Valgundes pagasta iedzīvotājiem un
pagasta pārvaldi, no 17. septembra
mainījis darba laiku Valgundes pasta
nodaļai. Proti, nu pasta pakalpojumus
klienti var saņemt pusstundu agrāk –
jau no pulksten 7. Pirmdienās pasts
strādā līdz pulksten 16.30, savukārt
pārējās darba dienās – līdz pulksten 11.
VAS «Latvijas pasts» Ārējo komunikāciju
vadības daļā norāda, ka Valgundes
pasta nodaļā iedzīvotājiem ir pieejami
visi pakalpojumi, kurus nodrošina
«Latvijas pasts»: vienkāršu un ierakstītu
iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana,
iekšzemes un pārrobežu pasta paku
saņemšana un nosūtīšana, pastmarku
un aplokšņu iegāde, preses izdevumu
abonēšana, iemaksas pasta norēķinu
sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un
citu rēķinu apmaksa un komercpreču
iegāde mazumtirdzniecībā. Jebkuram
reģiona iedzīvotājam ir plašas iespējas
nepieciešamos pasta pakalpojumus saņemt arī pie pastnieka savā dzīvesvietā.
Tāpat ar pastnieka starpniecību Valgundes pagasta iedzīvotāji var saņemt
skaidras naudas izmaksu no PNS konta.
Šo pakalpojumu iespējams pieteikt
pa tālruni 27892759, 67608486 vai
67608488. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Valgundes
pagasta iedzīvotāji var pieteikt pa
tālruni 23281299.

PAGASTU ZIŅAS
SVĒTĒ
Var pieteikties angļu
valodas un ģitārspēles
nodarbībām

Kopš 1. oktobra Svētē iedzīvotājiem
ir nodrošināta iespēja pieteikties
bezmaksas angļu valodas nodarbībām. Kurss paredzēts interesentiem,
kuri vēlas apgūt angļu valodas pamatus (iesācēju līmenis). Programma
ir licencēta, un tas nozīmē, ka kursu
noslēgumā dalībnieki saņems diplomu. Nodarbības notiek pirmdienās
un trešdienās no pulksten 17.30
Svētes pamatskolā. Svētes mūžizglītības speciālists Jānis Zariņš norāda,
ka kopš septembra pagastā norit vēl
vienas nodarbības, proti, jauniešiem dota iespēja apgūt ģitārspēli.
Nodarbības notiek Agapes centrā.
Pieteikties angļu valodas un ģitārspēles nodarbībām var pa tālruni
27632152 vai 29565241 (Jānis).

2018. gada oktobris

Izstrādāti skolēniem
saistoši velomaršruti

LIELPLATONĒ
Iegūst 2. vietu futbola
turnīrā

Rīgā, «Elektrum» olimpiskajā centrā,
norisinājās Cerību futbola turnīrs,
kas veltīts Starptautiskās speciālās
olimpiādes 50 gadu un Latvijas Speciālās olimpiādes 30 gadu jubilejai.
Šīs ir futbola sacensības bērniem
ar īpašām vajadzībām, un tajās
tradicionāli piedalījās arī Lielplatones internātpamatskolas audzēkņu
komanda. Šoreiz Lielplatones spēlētāji izcēlās ar azartu, cīņas gribu
un atraktivitāti, iegūstot otro vietu
un sudraba medaļas. Kopumā sacensībās piedalījās 16 komandas, no
kurām divas bija ārzemju – spēlētāji
no Igaunijas un Lietuvas.

GLŪDĀ
Aicina darbā skolotājus

No 29. oktobra Šķibes pamatskolā
tiek piedāvāts darbs šādiem mācību
priekšmetu un interešu izglītības
pedagogiem: sākumizglītības pedagogam darbam 1. un 6. klasē
(24 kontaktstundas plus astoņas
stundas citu pienākumu veikšanai),
dramatiskā pulciņa vadītājam 2.–9.
klasē (3–4 stundas), kā arī papīra
plastikas pulciņa vadītājam piecus
un sešus gadus veciem bērniem
(trīs stundas). Darbs skolā tiek piedāvāts apmēram uz pusotru gadu
ar iespēju to saglabāt nenoteiktu
laiku. Pretendenti CV un pieteikumu aicināti sūtīt pa e-pastu sandra.
pluge@jelgavasnovads.lv. Tālrunis
uzziņām – 29146191.

Lielplatonē
turpinās ielu
apgaismojuma
izbūves darbi
Lielplatones pagasta
Alejas un Birzes ielā
noslēgumam tuvojas ārējā apgaismojuma tīklu
izbūve. Darbus objektā
veic SIA «Mītavas Elektra».

ZAĻENIEKOS
Darbu uzsākusi
jauna bibliotekāre

Zaļenieku pagasta bibliotēkā ilgus
gadus strādāja bibliotekāre Līga
Strazdiņa, bet kopš septembra
bibliotēkas darbu vada Baiba Borherte-Smiļģe. Jaunā speciāliste ir no
Dobeles, un viņas līdzšinējā darba
pieredze bijusi saistīta gan ar bibliotēkām, gan klientu apkalpošanu
un konsultēšanu, gan arī dokumentu pārvaldību. «Esmu ieguvusi
bakalaura grādu informācijas un
bibliotēku zinātnē, pašlaik 3. kursā
studēju RISEBA maģistra studiju
programmā personāla vadību. Līdz
šim esmu strādājusi par bibliotekāri
gan Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijā, gan Latvijas Medicīnas
bibliotēkā. Ikdienā ar ģimeni dzīvoju
Dobelē, tāpēc strādāt tuvāk mājām,
protams, ir daudz izdevīgāk un ērtāk.
Darba pieredze ļāvusi man saprast,
ka bibliotēka nav tikai grāmatu izsniegšanas un saņemšanas punkts,
tā ir sabiedrības saliedētības pieturvieta. Īsajā laika posmā, ko esmu
paspējusi nostrādāt Zaļeniekos, man
jau izdevies iepazīties ar bibliotēkas
krājumu, darba kārtību, kā arī esmu
iepazinusi daļu vietējo cilvēku,» stāsta B.Borherte-Smiļģe.
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«Lai dotos mācību ekskursijā, nav nepieciešami lieli
finanšu līdzekļi. Viss, kas
vajadzīgs, – velosipēds un
vēlēšanās kopā ar draugiem saturīgi pavadīt laiku
dabā,» norāda Kalnciema
vidusskolas direktore Ivita
Saldava, uzsverot, ka «ritenis» un «daba» ir galvenie
atslēgvārdi, kas raksturo
Kalnciema vidusskolas
izstrādātos velomaršrutus.
To laikā jāapmeklē konkrēti
kontrolpunkti, kuros jāizpilda dažādi uzdevumi.
Kalnciema vidusskolas pedagogi
sadarbībā ar skolēniem kopumā izstrādājuši piecus maršrutus, katram piešķirot atbilstošu nosaukumu – Dižkoku
maršruts, Dzīvnieku maršruts, Vēsturiskais maršruts, Purva laipas maršruts
un Lielupes maršruts.
Uzdevumi maršrutu kontrolpunktos
izstrādāti tā, lai skolēni ekskursijas laikā
iegūtu papildu zināšanas dažādos mācību priekšmetos – matemātikā, bioloģijā,

vēsturē, latviešu valodā un angļu valodā.
Piemēram, Purva laipas maršrutā skolēni formulē purva un meža ekosistēmu
atšķirības, veic ūdens pH līmeņa mērījumus, aprēķina ūdeņraža jonu koncentrāciju ūdenī. Vēsturiskais maršruts, kas
sākas Kalnciema vidusskolā un virzās uz
Latvijas Kara muzeja filiāli «Ziemassvētku kauju muzejs», kontrolpunktos
piedāvā izzināt latviešu strēlnieku pulku
vēsturi. Katrs no pieciem maršrutiem ir
ar atšķirīgiem uzdevumiem un atšķirīgu
garumu. Vidējais maršruta garums ir ap
20 kilometru.
«Tradicionāli mācību gada sākumā
daudzas Latvijas skolas organizē skolēnu mācību ekskursijas. Tas ir veids, kā
dažādot mācību procesu un noteiktu
izglītības satura tēmu apgūt neikdienišķos apstākļos – dabā, muzejā, kultūras
vai vēstures objektā. Jāteic, ka pilsētu
skolām ir zināmas priekšrocības, jo,
piemēram, lielākie muzeji ir ar roku
aizsniedzami, bet skolēniem no reģioniem nereti mācību ekskursijas saistās
ar lielākiem izdevumiem. Mūsu un citu
skolu skolēniem vēloties piedāvāt interesantas un radošas ekskursijas, kuras

turklāt neizmaksātu dārgi, izstrādājām
vairākus velomaršrutus. Tie ir vērsti uz
Valgundes pagasta apkārtnes izzināšanu,» stāsta I.Saldava.
Jānorāda, ka velomaršruti izstrādāti
aizvadītā mācību gada laikā un katra
skolas klase kādu no tiem vasarā jau
izmēģināja.
«Dažviet ceļi bija smilšaini un izbraukti, purva laipas slidenas, kaujas
ar asinskāriem odiem, arī uzdevumu
izpilde prasīja lielu piepūli, tāpēc vairākiem skolēniem bija liels izaicinājums
veikt maršrutu līdz galam, taču kopumā
skolēni pauž gandarījumu un lepnumu
par paveikto. Viņi atzīst, ka grūtību
pārvarēšana ļauj novērtēt savus spēkus
un velobrauciena maršruti ļauj labāk
iepazīt Latvijas dabas skaistumu un
daudzveidību,» piebilst I.Saldava.
Skolas vadība arī citu skolu skolēnus
aicina izmēģināt izveidotos velomaršrutus. Ja grupā ir ne vairāk par 20
cilvēkiem, skola interesentiem var
nodrošināt arī velosipēdus. Sīkāka
informācija par maršrutiem apkopota emuārā https://velovelovelovelo.
blogspot.com/.

Elektriķu darbs Alejas un Birzes
ielā Lielplatones pagastā aizsākās
septembrī, un, tā kā tehniskais
projekts paredz, ka apgaismes
ķermeņi tiek uzstādīti uz jau esošajiem elektrības balstiem, tad darba
izpildes termiņš aizņems vien pāris
nedēļu.
«Alejas un Birzes iela ir vienas
no Lielplatones ciema galvenajām
ielām, kuras sākas ciemata centrā
un turpinās līdz daudzdzīvokļu
mājām. Tā kā Alejas un Birzes
ielā jau bija elektrības stabi, kopā
ar būvprojekta izstrādātājiem
vienojāmies, ka saprātīgākais un
ekonomiskākais variants būtu jaunos apgaismes ķermeņus izvietot
uz esošajiem stabiem. Kopumā
būvnieki apgaismes armatūras
montāžu veiks deviņiem stabiem
jeb aptuveni 300 metru garumā.
Šāds risinājums būtiski ļauj ietaupīt finanšu līdzekļus, jo nav nepieciešama ne veco stabu demontāža,
ne jaunu stabu uzstādīšana, ne
papildu elektrības komunikāciju
izbūve,» skaidro Lielplatones
pagasta pārvaldes vadītāja Līga
Rozenbaha.
Kopumā apgaismojuma ierīkošanai plānots atvēlēt 6848 eiro.
Ja Lielplatones pagasta iedzīvotājiem rodas ar ielu apgaismes
tīklu izbūvi saistīti jautājumi, viņi
aicināti sazināties ar L.Rozenbahu
pa tālruni 29469223 vai pagasta
pārvaldes Saimniecības daļas vadītāju Rihardu Salceviču pa tālruni
28685423.

Aizsākts Zaļenieku muižas kalpu māju ciemata atsavināšanas process
Jelgavas novada pašvaldībai pēc vairāk nekā trīs
gadus ilgas sarakstes ar
Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi izdevies
vienoties jautājumā par
īpašuma tiesību sakārtošanu
kultūrvēsturiski nozīmīgajā
objektā «Zaļenieku muižas
kalpu ciemata apbūve».
Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 3,3
hektāru platībā un sešām
dzīvojamām mājām, kurās
pašvaldība izīrē dzīvokļus.
Jau vairākus gadus iedzīvotāji izrādīja vēlmi īres
dzīvokļus iegādāties savā
īpašumā, bet mājas ir valsts
un vietējas nozīmes kultūras
pieminekļi, tāpēc sakārtot
īpašuma tiesības dzīvokļu
īrniekiem bija sarežģīti, līdz
šim – praktiski neiespējami.
Sarežģītajā situācijā tomēr
rasts risinājums.
Muižas kalpu māju ciemats ir Zaļenieku muižas pils viens no daudzajiem
apbūves objektiem. Tas sastāv no sešām
pēc viena projekta celtām dzīvojamām
kalpu mājām, kas izkārtotas divās
simetriskās rindās pretī pārvaldnieka
mājai. Tās 19. gadsimta vidū izveidoja
pēc muižas arhitekta A.Millera projekta
un uzraudzības. Muižas kalpu māju
ciematam ir vienota plānojuma kompozīcija. Valsts īpašumā muižas kalpu
mājas nonāca agrārās reformas laikā – ap
1920. gadiem. Vēlākajos gados nami bija
paju sabiedrības «Zaļenieki» īpašumā,
bet 1992. gadā daudzdzīvokļu mājas tā
nodeva Zaļenieku pagastam. Īpašumā
iedzīvotāji dzīvo jau gadu desmitus.

Dzīvokļu īrnieki vairākkārt vērsušies
pašvaldībā ar lūgumu mājokli atsavināt,
taču pašvaldība dzīvokļu atsavināšanas
procesu šajos namos nevarēja uzsākt, jo
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
liedza atdalīt katrai daudzdzīvokļu mājas
uzturēšanai nepieciešamo zemesgabalu.
Institūcija savu lēmumu pamatoja ar
faktu, ka konkrētais zemesgabals atrodas aizsargājamā kultūras pieminekļa
kompleksā, kur gan pieminekļa, gan
arī tā teritorijas vienotība ir viens no
aizsargājamiem elementiem, kas definē
pieminekļa plānojumu un ar to saistīto
telpisko risinājumu, tajā skaitā vienotu
ēku ansambļa vizuālo uztveri.
Apzinoties ēku kultūrvēsturisko vērtību un ņemot vērā Nacionālās kultūras
mantojuma pārvaldes sniegto viedokli
neizjaukt vietējās nozīmes arhitektūras
pieminekļa plānojumu, pašvaldība
izstrādāja jaunu sadalīšanas projektu.
Jaunais koncepts paredzēja, ka esošais
zemesgabals 3,3 hektāru platībā ir sadalīts trijos atsevišķos zemesgabalos – visas
sešas daudzdzīvokļu mājas atrodas uz
viena zemesgabala, bet divi zemesgabali,
uz kuriem nav izvietotas vēsturiskās ēkas,
paliek pašvaldības valdījumā.
«Ja atsevišķas zemes izdalīšanu katrai
daudzdzīvokļu mājai Nacionālā kultūras
mantojuma pārvalde nepieļāva, tad
otram iesūtītajam sadalīšanas projektam institūcija piekrita. Jānorāda, ka
vienošanās tika panākta jau 2016. gadā,
bet turpmākajos divos gados tika veikta
zemes kadastrālā uzmērīšana. Šogad
īpašums reģistrēts Zemesgrāmatā. Pašlaik mājās tiek veidoti dzīvokļu īpašumi
un tie reģistrēti Zemesgrāmatā. Daļa
dzīvokļu jau nodoti atsavināšanai īrniekiem, un drīzumā tiks veikta īpašuma
tirgus novērtēšana,» skaidro pašvaldības
Īpašuma pārvaldes nekustamā īpašuma

speciāliste Zaļenieku pagastā Zanda
Alksne, piebilstot, ka par septiņiem dzīvokļiem jau pieņemts lēmums atsavināt
tos izsoles ceļā.
«Vēlos norādīt, ka pašvaldība apzinās
nekustamā īpašuma kultūrvēsturisko
vērtību – šāda tipa kalpu mājas, kas celtas vienotā ansamblī, iespējams, Latvijā
citviet nav saglabājušās. Bet kontekstā
ar Zaļenieku muižas pili un citām muižas piebūves ēkām pašvaldība zina, ko
nozīmē uzturēt un apsaimniekot lielus
kultūrvēsturiskus objektus, – Jelgavas
novadā teju katrā pagastā ir pa senai
muižai. Lai optimizētu finanšu līdzekļus, praktiski visās muižās ir izvietotas
izglītības iestādes, arī Zaļenieku Zaļās
muižas ēkā ikdienā darbojas skola.
Ikmēneša izmaksas kaut vai tikai vienas
vēsturiskās ēkas apsaimniekošanai ir
gana lielas, nemaz nerunājot, ka ik
gadu zināma daļa finanšu līdzekļu tiek
ieguldīti muižu atjaunošanā. Zaļenieku
muižas kalpu ciemata māju atjaunošana
nenoliedzami būtu vēlama, bet, vērtējot
tālāko ieguldījumu, diemžēl jāatzīst, ka

tas nebūtu lietderīgs,» skaidro Jelgavas
novada Īpašuma pārvaldes vadītāja
Daiga Branta.
Jāpiebilst, ka dzīvokļu saimniekiem,
iegādājoties savā īpašumā minētos
dzīvokļus, būs jāņem vērā vairākas būtiskas nianses. Piemēram, arhitektūras
pieminekļa un tā aizsardzības zonas
pārveidošanas darbus (restaurāciju,
remontu, konservāciju) drīkstēs veikt
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, iepriekš saskaņojot ar Nacionālo kultūras
mantojuma pārvaldi. Ja dzīvokļu īpašnieki vēlēsies veikt jumta konstrukcijas,
jumta seguma, skursteņu, lietusūdens
novadīšanas sistēmas, logu, ārdurvju
un fasāžu apdares remontdarbus vai
kādus krāsojumus, tie būs veicami tikai
atbilstoši vienotai kalpu ciemata apbūves
saglabāšanas un restaurācijas koncepcijai. Tāpat dzīvokļu saimniekiem iespēju
robežās jānodrošina arhitektūras pieminekļa pieejamība sabiedrībai. Nacionālā
kultūras mantojuma pārvalde topošajiem dzīvokļu saimniekiem izstrādājusi
kopumā astoņus norādījumus.
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NOTIKUMI
Pasākumi

Elejā

 Līdz 26. oktobrim – Intas Strazdiņas rokdarbu izstāde (Elejas bibliotēkā).

Glūdā

 Oktobrī – Nellijas Empeles gleznu izstāde «Latvijas lielums ir katrā no mums»
(Nākotnes k/n).
 Oktobrī – izstāde «Labam garastāvoklim» (saieta namā).
 17. oktobrī, 7. un 21. novembrī pulksten 14.30 – vingrošana senioriem (saieta
namā).
 17. oktobrī pulksten 17 – austo mandalu meistardarbnīca, vada Līga Mickēviča.
Pieteikšanās pasākumam un sīkāka informācija – bibliotēkā vai pa tālruni 29266983
(Nākotnes bibliotēkā).
 Līdz 15. oktobrim – konkursa «Jelgavas novada upes» 20 labāko fotogrāfiju
ceļojošā izstāde (Nākotnes bibliotēkā).
 Līdz 17. oktobrim – Līgas Mickēvičas austo mandalu izstāde «Sajūtu saules»
(Nākotnes bibliotēkā).
 Līdz 31. oktobrim – izstāde «Vientulība masu sarīkojumos – rakstniekam Albertam
Belam 80»; izstāde «Rakstniecei Elīnai Zālītei – 120» (Bramberģes bibliotēkā).
 31. oktobrī pulksten 19 – pasākums «Halovīna vakars» (Bramberģes bibliotēkā).

Jaunsvirlaukā 		

 Oktobrī – «Kad viss rudens skaistums sakritis uz zemes…»: fotoizstāde rudens
nokrāsās (aktivitāšu centra «Jaunlīdumi» nišā).
 Oktobrī – izstāde «Visi mani brīvie brīži krāsās tērpušies»: Mārīte Upmale (Zaļenieki).
Ieeja – bez maksas (IKSC «Līdumi»).
 20. oktobrī pulksten 14 – Rīgas teātru aktieru apvienības komēdija «Mēs un
mūsu sieva». Lomās: Aīda Ozoliņa, Jānis Kirmuška, Imants Vekmanis. Ieeja – 4 €. Ja
nepieciešams transports, pieteikties pie Ilzes pa tālruni 28687981 līdz 15. oktobrim
(IKSC «Līdumi»).

Kalnciemā

 19. oktobrī pulksten 16 – tikšanās ar grāmatas «Āderu krusti: divpadsmit jaunas
atziņas» autoru Uldi Siliņu (Kalnciema bibliotēkā).
 20. oktobrī pulksten 17 – cirka izrāde «Dīvas neparastie piedzīvojumi viesnīcā».
Plānotais izrādes garums – 1 stunda (bez starpbrīža). Izrāde domāta visiem bez vecuma
un valodas ierobežojuma. Biļešu cena: sēdvietām – 6, 8, 10 €; 25 procentu atlaide
biļetei ar atsevišķu sēdvietu bērniem līdz 12 gadu vecumam (pieaugušo pavadībā);
bērniem līdz 5 gadu vecumam bez atsevišķas sēdvietas (klēpī pieaugušajam) –1,50
€. Biļešu iepriekšpārdošana – kultūras namā katru darba dienu no pulksten 11 līdz
15; pasākuma dienā – stundu pirms izrādes (Kalnciema k/n).
 Līdz 26. novembrim – ciklā «Tas ir mans hobijs» kalnciemnieces Zaigas Inauskas
rokdarbu izstāde «Mana aizraušanās – dekupāža». Izstādē apskatāmi vairāk nekā
60 dekupāžas tehnikā veidoti darbi (Kalnciema bibliotēkā).

Lielplatonē

 27. oktobrī no pulksten 22 līdz 3 – sezonas atklāšanas balle «Leģendu nakts» ar
grupu «Brekšu Pekši». Ieeja no 18 gadu vecuma. Savlaicīga galdiņu rezervācija pa
tālruni 26827971. Ieeja – 3 € (Lielplatones t/n).
 Jauniešu deju kolektīvs «Audzis» uzņem jaunus dalībniekus vecumā līdz 25 gadiem.
Sīkāka informācija pa tālruni 26827971 (Ilze).
 Senioru tradīciju ansamblis «Mežābele» aicina pievienoties dziedošas seniores.
Sīkāka informācija pa tālruni 26827971 (Ilze).

Platonē

 26. oktobrī pulksten 14 – atpūtas sarīkojums Platones pagasta pensionāriem
«Gadus tinu kamolā». Ballē muzicēs un koncertu sniegs leļļu teātra pieaugušajiem
«Tims» aktieri no Aizkraukles. Lai paredzētu vietas pie klātiem galdiņiem un saplānotu
transporta maršrutu nokļūšanai uz pasākumu, lūgums pieteikties pa tālruni 26547117
(Rasma) līdz 18. oktobrim. Ieeja – bez maksas (Lielvircavas k/n).
 27. oktobrī no pulksten 21 līdz 2 – rudens balle kopā ar Mārtiņu no grupas «Tandēms trijatā». Ieeja – 4 €. Galdiņu rezervēt līdz 25. oktobrim pa tālruni 26547117
(Rasma) (Lielvircavas k/n).
 Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi aicina pievienoties jaunus dalībniekus:
pirmdienās pulksten 18 – bērnu vokālais ansamblis «Ķipari»; pirmdienās pulksten
20 – vokālā grupa «Savējie»; otrdienās, ceturtdienās pulksten 12.30 – senioru deju
kolektīvs «Saulessvece»; otrdienās pulksten 17.30 – bērnu tautisko deju kolektīvs «Zelta
gabaliņi»; otrdienās pulksten 18.30 – līnijdeju kolektīvs «Sidestep»; otrdienās pulksten
18.50 – jauktais koris «Sidrabe» (mēģinājumi notiek Lielplatones t/n, Elejas saieta
namā un Lielvircavas k/n); trešdienās pulksten 18 – lietišķās mākslas un rokdarbu
pulciņš; otrdienās un ceturtdienās pulksten 20 – vidējās paaudzes deju kolektīvs
«Laimes pali». Sīkāka informācija – pa tālruni 26547117 (Rasma).

Sesavā

 13. oktobrī pulksten 11 – tikšanās ar grāmatas «Āderu krusti: divpadsmit jaunas
atziņas» autoru Uldi Siliņu (Bērvircavas t/n).
 13. oktobrī pulksten 22 – balle ar grupas «Apvedceļš» līderi Jāni Krūmiņu. Starp
laikos izklaidēs DJ Gunchs. Ieeja līdz pulksten 23 – 5 €; vēlāk – 6 €. Lūgums pieteikt
galdiņu līdz 11. oktobrim pa tālruni 27234231 (Sandra Z.) (Bērvircavas t/n).
 14. oktobrī pulksten 11.30 – vokālā ansambļa «Putni» un ērģelnieka Jāņa Pelšes
koncerts (Sesavas baznīcā).
 18. oktobrī pulksten 19 – Bērvircavas amatierteātra izrāde: K.Skalbe «Pārnākšana».
Ieeja – bez maksas (Bērvircavas t/n).
 21. oktobrī pulksten 10 – Sesavas kausa novusā 1. posms (Bērvircavas t/n).
 27. oktobrī pulksten 14 – Sesavas pagasta pensionāru un cilvēku ar īpašām
vajadzībām atpūtas pēcpusdiena. Lūgums līdz 24. oktobrim pieteikties pa tālruni
27234231 (Sandra Z.), 20281089 (Dzidra Š.) vai 28351775 (Aija B.). Transportu
pieteikt pa tālruni 27234235 (Sandra Ā.) (Bērvircavas t/n).
 Līdz 20. oktobrim – Jura Zēberga fotogrāfiju izstāde (Sesavas bibliotēkā).
 Līdz 11. novembrim – Rundāles novada «Baltās mājas» gleznošanas studijas darbu
izstāde «Uzticamie draugi» (Bērvircavas t/n).
 Katru darba dienu no pulksten 18 līdz 21 – novusa treniņi ar zinošu novusistu padomiem. Aicināts ikviens, kurš vēlas apgūt novusa spēli. Sīkāka informācija pie Sesavas
sporta organizatora Rūdolfa Knopes pa tālruni 29669395 (Bērvircavas t/n 2. stāvā).

Svētē				

 Svētes amatiermākslas kolektīvi, uzsākot jauno sezonu, aicina pievienoties jaunus
dalībniekus. Zvani pa tālruni 27234198 un piesakies, ja vēlies dziedāt dejot, vai
apgūt aktiermeistarību!

Valgundē, IKSC «Avoti»

 Līdz 1. novembrim – Daces Krēģeres gleznu izstāde «Radi pats savu pasauli».
 Līdz 18. novembrim – Šmēdiņu ģimenes māla darbu izstāde «Gadsimts».

Vilces tautas namā

 13. oktobrī pulksten 18 – kinofilma «Bille». Ieeja – 2 €.

Vircavā

 Katra mēneša pēdējā sestdienā pulksten 18 – Atklātais zoles turnīrs (sporta hallē).
 11. oktobrī pulksten 10, 15. novembrī pulksten 10 un 13. decembrī pulksten
10 – Vircavas pagasta bibliotēkas izbraukums uz Mazlaukiem.

Zaļeniekos

 12. oktobrī pulksten 14 – Senioru dienas pasākums – tikšanās ar dzejnieci Irēnu
Stīgu-Ščeglovu un veselības konsultanti nutricioloģi Solvitu Grasmani (Zaļenieku k/n).
 20. oktobrī pulksten 16 – Svētes amatierteātra uzvedums «Latviešu teātra tēvam
Ādolfam Alunānam 170», autore un režisore – Lūcija Ņefedova. Pulksten 19 – Vircavas amatierteātra izrāde: Ādolfs Alunāns «Mūsu pokāls», režisore Sarmīte Sustrupe.
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: 09.10.2018.

Valgundes «Avotos» –
gadsimts māla traukos
Līdz Latvijas 100. dzimšanas dienai, 18. novembrim,
Valgundes izglītības, kultūras un sporta centrā «Avoti»
skatāma izstāde «Gadsimts». Tā ir iespēja novērtēt
pazīstamās keramiķu Šmēdiņu dzimtas pārstāvju māla
darbus, kas ļauj redzēt, kā
mainījusies māla māksla
laika griežos. Izstādē eksponēti māla trauki, kas radīti
laikā no 60. gadiem līdz
šodienai.
«Keramika – tā ir mūsu kultūra, mūsu
vērtība, un, manuprāt, tieši šis gads, kad
svinam Latvijai nozīmīgo jubileju, ir
īstais laiks, kad to īpaši izcelt. Tā radās
doma par keramikas izstādi. Šoreiz
gribējām izcelt māla traukus, jo ikdienā
mājās cilvēki tos bieži vairs nelieto. Tie
ir skaisti, bet tomēr ne tik praktiski,»
par izstādes ideju stāsta «Avotu» vadītāja Egija Šuneiko, kas uzrunājusi
keramiķi Svētes keramikas darbnīcas
vadītāju Madaru Rubenu, ar kuru jau
iepriekš veidojusies laba sadarbība, lai
viņa kopā ar saviem ģimenes locekļiem
izveido izstādi, kurā varētu novērtēt
māla trauku attīstību vairāku desmitu
gadu griezumā.
M.Rubena ir pazīstamo keramiķu
Brigitas un Egona Šmēdiņu, kuri ievērojamu sava mūža daļu veltījuši darbam
«Latvijas keramikā», meita. E.Šmēdiņš,
kurš 2007. gadā devās viņsaulē, strādājis
pie «Latvijas balzama» pudeļu masas
izstrādes, daudzi Brigitas un Egona
Šmēdiņu darbi šobrīd glabājas Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā, taču ievērojams skaits ir arī
pašu pūrā, un ģimene labprāt gatava tos
parādīt citiem. «Es mīļi atsaucos Egijas
uzaicinājumam, jo īpaši tāpēc, ka varu
iesaistīt visu savu ģimeni. Nemaz tik bieži mums nav bijusi iespēja savus darbus
eksponēt kopā,» saka M.Rubena.
Izstādē var apskatīt viņas, viņas

Foto: no «Avotu» arhīva

FOTO: Līdz 18. novembrim Valgundes izglītības, kultūras un
sporta centrā «Avoti» skatāma izstāde «Gadsimts» – tā ir dāvana Latvijai dzimšanas dienā un parāda to, kā mainījusies
keramikas trauku māksla vairāku desmitu gadu griezumā.
mammas Brigitas, vecākās māsas Elitas Vienīgi man un māsai ikdienas darbs
Šmēdiņas un M.Rubenas vīra Anda daļēji saistīts ar radošo jomu – māsa veiRubena keramikas darbus. «Mani do keramikas un porcelāna lelles, vada
vecāki ir keramiķi, un parasti saku, ka dažādus kursus, keramikas nodarbības
esmu uzaugusi keramikas darbnīcā. bērniem, bet es paralēli darbam klientu
Mamma ļoti daudz strādāja, un es tur- apkalpošanā strādāju Svētes keramikas
pat darbnīcā sēdēju un no māla veidoju darbnīcā, reizi nedēļā mācu bērnus,
lelles. Mammai pat saglabājušās lelles, vadu tur ekskursijas, sagaidu jaunos
ko taisīju piecu gadu vecumā. Tas ir pārus. Lieliem radošiem darbiem daudz
tikai likumsakarīgi, ka arī es un mana laika vairs neatliek, taču tāpat jau kaut
māsa turpinām šo arodu. Interesanti ko radām,» stāsta M.Rubena.
sanācis, ka arī vīrs ir keramiķis – ar viņu
Viņa uzsver, ka izstādē «Gadsimts»,
iepazinos Tehniskajā licejā, kur mācīja apvienojot dažādu laiku darbus, ģimene
jauno kalvi «Latvijas keramikai». Es centusies parādīt, kā traukos mainījusies
keramikā nostrādāju nedaudz vairāk kā keramikas māksla. «Mammas darbi, kas
divus gadus,» stāsta M.Rubena.
radīti pagājušā gadsimta 60. un 70. gaJāatzīst gan, ka keramiķa darbs visiem dos, ir tādi pamatīgāki, smagāki – grīdas
izstādes autoriem šobrīd ir papildu no- vāze, krūze, liels pods; Elitai, kura beidarbošanās. «Mamma jau vairākus ga- gusi Tallinas Mākslas institūtu, – apaļāki,
dus pievērsusies puķu audzēšanai – viņa smalkāki; vīram tuvs ir latviskais, ko var
audzē frēzijas un puķuzirņus, kurus tirgo redzēt viņa darbos, bet man pašai ļoti
Jelgavā, Driksas ielas tirdziņā, un pie vir- patīk keramikā ienest dabu. No manis,
pas sēžas tikai puķu nesezonā, veidojot šķiet, izstādē ir vissvaigākie darbi – keramazas formas darbus. Mans vīrs strādā mikas rudens lapas, kas tapušas pavisam
tūrisma jomā un pie virpas apsēžas nesen,» stāsta keramiķe, piebilstot, ka
pavisam reti – principā tikai tad, ja man «Avotos» eksponētie darbi ikdienā
vajadzīga palīdzība lielo darbu izpildē. glabājas ģimenes kolekcijā.

Mūsu meitenes – uz pjedestāla Eiropas
Bērnu spēlēs Čehijā
Čehijas pilsētā Brno septembrī aizvadītas Eiropas Bērnu
spēles vieglatlētikā, kurās
piedalījās arī divas Jelgavas
novada Sporta centra vieglatlētes. Elva Vestarta izcīnīja
zelta medaļu šķēpa mešanā
un sudraba medaļu lodes
grūšanā, bet Annika Elizabete Upīte – 2. vietu šķēpa
mešanā.
Elva un Annika Elizabete Eiropas
Bērnu spēlēs Jelgavas novadu pārstāvēja
jau otro gadu. Šogad Elva šķēpa mešanā
ar rezultātu 42,61 metrs izcīnīja 1. vietu.
«Būtiski uzsvērt, ka parasti sacensībās
Elva met 400 gramu smagu šķēpu, bet
Eiropas Bērnu spēlēs jāmet 500 gramu
smags šķēps. Pērn šajās sacensībās,
nedaudz pārsniedzot 35 metrus, viņa
izcīnīja 3. vietu, bet šogad aizmeta
tālāk par 42 metriem, kas bija labākais
rezultāts starp teju 30 konkurentēm.
Viņai savu sniegumu gada laikā izdevies
uzlabot par septiņiem metriem, un tas ir
nozīmīgs sasniegums,» spriež Elvas treneris Imants Roziņš, piebilstot, ka lodes
grūšanā Elvai šīs sacensības noslēdzās ar
2. vietu – viņa trīs kilogramus smago lodi
raidīja 13,21 metru tālu.
Ar šiem rezultātiem Elvai ir izdevies
uzstādīt jaunu personīgo rekordu gan
šķēpa mešanā ar 500 gramu smagu
šķēpu, gan arī lodes grūšanā. «Protams,
man ir liels prieks par Elvas panākumiem – ieguldītais darbs un laiks ir nesis
rezultātu. Liels paldies par neatsveramu atbalstu ir jāsaka Elvas mammai
Ilzei Vestartai un vecmāmiņai Mārītei
Slokenbergai,» tā I.Roziņš. Jāpiebilst,

FOTO: Jelgavas
novada Sporta
centra vieglatlēte Elva Vestarta
(otrajā rindā pa
vidu) Eiropas
Bērnu spēlēs
vieglatlētikā
Čehijā izcīnīja
zelta medaļu
šķēpa mešanā
un 2. vietu lodes
grūšanā, bet
Annika Elizabete Upīte (otrajā
rindā pirmā
no kreisās) – 2.
vietu šķēpa mešanā.
Foto: no
L.Nagles arhīva
ka septembra beigās Elva piedalījās
vieglatlētikas sacensībās Koknesē, kur
izcīnīja trīs zelta medaļas un vienu
sudraba. Viņai 1. vieta šķēpa mešanā ar
rezultātu 43,09 metri (400 gramu smags
šķēps), lodes grūšanā ar rezultātu 13,03
metri, vesera mešanā ar 49,60 metriem,
bet 2. vieta diska mešanā ar rezultātu
32,10 metri. I.Roziņš norāda, ka Elvai
šogad vēl jāpiedalās divās sacensībās,
kurās viņa metīs veseri.
Pirmo reizi uz pjedestāla Eiropas
Bērnu spēlēs vieglatlētikā Čehijā kāpa
mūsu Annika Elizabete, kura ar rezultātu 39,22 metri izcīnīja 2. vietu šķēpa
mešanā. «Pirmās divas vietas Eiropas
Bērnu spēlēs vieglatlētikā šķēpmešanā
latvietēm – tas ir kolosāli! Konkurence
patiešām bija liela – gandrīz 30 dalībnieces no dažādām Eiropas valstīm.

Meitenes jau apsprieda, ka šoreiz aiz
viņām palika pat pērnā gada uzvarētājas,» stāsta Annikas Elizabetes trenere
Laila Nagle, piebilstot, ka arī Annikai
Elizabetei šis rezultāts ir personīgais
rekords ar 500 gramu smagu šķēpu.
L.Nagle norāda, ka sacensībās Čehijā
piedalījās vairāku Latvijas pilsētu un
novadu vieglatlēti un tieši šķēpmešanā
un bumbiņas mešanā latviešiem izdevās
izcīnīt visvairāk medaļu. «Tas nozīmē, ka
mums aug spēcīga jaunā kalve, kas spēj
konkurēt Eiropā,» atzīst L.Nagle.
Jāpiebilst, ka, tāpat kā sacensībās
Čehijā, arī Koknesē ar rezultātu 42,69
metri (400 gramu smags šķēps) Annika
Elizabete šķēpa mešanā ieņēma 2. vietu,
piekāpjoties tikai savai novadniecei Elvai. Annikai Elizabetei sacensību sezona
šobrīd ir noslēgusies.

