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Pirmkursniekus
aicina pieteikties
stipendijai
Jau kopš 2012. gada Jelgavas novada pašvaldība
piedāvā stipendiju Jelgavas novada pašvaldības
talantīgākajiem jauniešiem, kas uzsāk studijas
kādā no Latvijas augstskolām. Arī šogad stipendijai
var pieteikties no 3. līdz 30.
septembrim.
Šogad pašvaldība stipendiju plāno
piešķirt trim jauniešiem. Tā paredzēta ikvienam Jelgavas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā
vismaz vienu gadu deklarētam 12.
klases absolventam, kurš reģistrējies
studijām jebkurā Latvijas augstskolā
jebkurā bakalaura studiju programmā
2018./2019. akadēmiskajam gadam.
Paralēli studijām pretendents drīkst
strādāt algotu darbu.
Prasības stipendijas pretendentiem: absolvējot 12. klasi, vidējam
vērtējumam jābūt augstākam par 7,5
ballēm (dokumentiem jāpievieno 12.
klases sekmju izraksts); motivācija
stipendijas saņemšanai; brīvā eseja par
tēmu «Kuram Latvijas Universitātes
mecenātam(-ei) es vēlos līdzināties
un kāpēc?»; īpaši sasniegumi un
nopelni, aktivitātes vidējās izglītības
iegūšanas laikā.
Stipendijas apmērs ir 1500 eiro
akadēmiskajā gadā jeb 150 eiro mēnesī 10 mēnešu garumā no 2018. gada
septembra līdz 2019. gada jūnijam.
Būtiski uzsvērt, ka vienlaicīgi vienā
akadēmiskajā gadā pretendents drīkst
saņemt vienu Latvijas Universitātes
(LU) fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt
uz stipendiju, ja ir darba attiecībās
ar LU.
Studentu pieteikšanās stipendijai
notiek mājaslapā www.fonds.lv, kur
iespējams arī augšupielādēt pieteikuma dokumentus. Pretendentam
jāiesniedz LU fonda noteikta parauga
pieteikuma anketa (ietilpst motivācijas vēstule); LU fonda noteikta
parauga CV atbilstoši «Europass»
prasībām; viena rekomendācija no
vidējās izglītības iestādes direktora,
ārpusskolas vai interešu izglītības iestādes vadītāja vai citas nozares, kurā
darbojas pretendents, pārstāvja pēc
stipendijas pretendenta ieskatiem;
citi dokumenti pēc stipendijas pretendenta ieskatiem, kas varētu palīdzēt
izvērtēt pretendenta pieteikumu.
Stipendijas piešķiršanu vērtēs komisija: Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, Jelgavas
novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa, novada
kultūras darbiniece aktrise Dzintra
Zilberte, SIA «Laflora» valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks un LU fonda
izpilddirektore Laila Kundziņa.
Stipendijas mērķis ir finansiāli
atbalstīt Jelgavas novada pašvaldības
jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā
Latvijas augstskolā, veidot Jelgavas
novada atpazīstamību Latvijā un
piederību Jelgavas iedzīvotāju vidū.
Jāpiebilst, ka šobrīd Jelgavas novada pašvaldības stipendiju turpina
saņemt deviņi iepriekšējo gadu stipendiāti – Gerda Poota, Madara Ratniece, Samanta Ose, Lelde Jansone, Līva
Jansone, Romans Ivanškevičs, Lelde
Skutele, Dizdzis Lipšāns un Edvards
Kalniņš.
JNZ

Svinīgi atklās restaurēto vešūzi
14. septembrī pulksten 16
svinīgi tiks atklāta Lielplatones muižas ansamblī restaurētā veļas mazgāšanas māja
jeb vešūzis.
Lielplatones muižas ansamblī, kas
aptver vairākas vēsturiskas ēkas, dīķi,
Hānu dzimtas kapus un parku, pabeigta
vešūža restaurācija. Veļas māja atjaunota autentiski 18. un 19. gadsimtam,
veicot restaurāciju gan no ārpuses, gan
iekšpuses. Vešūzim ir trīs stāvi: pirmajā
stāvā ikvienam būs iespēja iepazīt seno
veļas mazgāšanas un gludināšanas procesu gluži kā baronu laikā, otrajā stāvā
ierīkota veļas žāvētava, savukārt trešais
stāvs iekārtots kā vešerienes istabiņa.
Kā stāsta Lielplatones pagasta pārvaldes vadītāja Līga Rozenbaha, svinīgais
atklāšana sāksies pulksten 16 Lielplatones muižas zālē, kur uzstāsies vēsturiskais
deju kolektīvs «Senvedere», kam sekos
vēsturnieka Andra Tomašūna stāstījums
par ēkas kultūrvēsturisko vērtību, bet
oficiāli rekonstruēto vešūzi atklās Jelgavas novada vadība un projekta autors.
Pasākumā ikviens varēs iepazīt no jauna
atklāto vešūzi, kurā vešerienes demonstrēs arī senās veļas mazgāšanas tradīcijas.
Restaurētās ēkas atklāšana norisināsies Eiropas kultūras mantojumu dienu,
kas Latvijā šogad norisinās no 14. līdz 16.
septembrim, un projekta «Europe Direct Informācijas centrs Jelgavā» gaitā.
Atklāšanas pasākumā centra vadītāja
Tabita Šķerberga informēs par šā gada
kultūras mantojumu dienu aktivitātēm.
No 15. septembra vešūzis apmeklētājiem būs pieejams katru dienu,

bet nedēļas nogalēs tajā būs iespēja
darboties praktiski. Apmeklējumi
iepriekš jāpiesaka, sazinoties ar
tūrisma informācijas centra vadītāju

Ingūnu Pranku (T.26611468).
Projekta izmaksas ir 144 056 eiro, pašvaldības finansējuma – 99 056 eiro, bet 45
000 eiro piesaistīti no Eiropas Lauksaim-

niecības fonda lauku attīstībai projekta.
Vešūzi restaurēja SIA «Warss+».
JNZ

Pašvaldība īpašumā pārņems pirmos dzīvokļus
Jelgavas novada dome
22. augusta sēdē skatīja
lēmumprojektu saistībā ar
VAS «Privatizācijas aģentūra» lēmumu par Staļģenes daudzdzīvokļu mājas
Svirlaukas ielā 18 četru
dzīvokļu nodošanu īpašumā
pašvaldībai. Tie ir pirmie
objekti, kas pēc gadiem
ilgušās tiesvedības ar SIA
«Vedgas» var tikt pārņemti,
lai vēlāk varētu lemt par
dzīvokļu nodošanu īrei vai
atsavināšanai.
Sešas trīsstāvu daudzdzīvokļu mājas
Staļģenes centrā («Strauti», «Tērces»,
«Bangas», «Avoti», «Atvari» un «Līči»)
valsts īpašumā nonāca pērn, noslēdzoties tiesvedībai augstākajā instancē. Ar
Augstākās tiesas spriedumu daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji savā ziņā saņēma
brīvlaišanu no SIA «Vedgas», kas vairāk
nekā 20 gadus juridisku manipulāciju
rezultātā pēc paju sabiedrības «Agro-

firma «Staļģene»» likvidēšanas iedzīvotājus nostādīja bezpalīdzīgu ķīlnieku
lomā. Tiesa gan, 2016. gadā iztiesātā
lieta attiecās tikai uz daudzdzīvokļu
ēkām, bet ne uz zemi zem tām.
Pa šo laiku atbilstoši Augstākās
tiesas Civillietu tiesu palātas 2013.
gada 2. aprīļa spriedumam pirmajai
mājai – Svirlaukas ielā 18 – īpašuma
tiesības nostiprinātas Zemesgrāmatā uz
valsts vārda saskaņā ar Zemesgrāmatu
tiesneša 2017. gada 1. augusta lēmumu
un ierakstu Jaunsvirlaukas pagasta
Zemesgrāmatu nodalījumā.
«Minētā ēka ir 18 dzīvokļu māja –
lielākā daļa iedzīvotāju ar uzrādāmu
dokumentāciju dzīvokļu īpašumtiesības
var nokārtot ar VAS «Privatizācijas
aģentūra» nepastarpināti, ievērojot privatizācijas kārtību, taču četriem dzīvokļiem nav pierādāmas dokumentācijas
par īres tiesībām, īres līgumu termiņi ir
beigušies, līdz ar to iedzīvotājiem nav
iespējas tiesiski pierādīt savas saistības.
Tādējādi vispirms VAS «Privatizācijas
aģentūra» piedāvā nodot šos dzīvokļus

Jelgavas novada pašvaldības īpašumā,
un attiecīgi pašvaldība tālāk varēs lemt,
vai tā šos dzīvokļus iedzīvotājiem izīrēs
vai nodos atsavināšanai. Jāpiebilst, ka
šādā procesā noritēs vēl piecu daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu pārņemšana.
Pagaidām gan konkrētus termiņus nav
iespējams minēt,» skaidro SIA «Lagzdiņa un Jēgera juridiskais birojs» jurists
Aldis Jēgeris.
2017. gada sākumā noslēdzoties
tiesvedības procesam par ēku īpašumtiesībām, pašvaldība Staļģenes centra
sešu māju iedzīvotājiem organizēja
sanāksmi, kurā skaidroja gaidāmo
dokumentācijas un lēmumu procesu soli pa solim, kas nepieciešams,
lai pašvaldība varētu realizēt māju
iedzīvotājiem labvēlīgāko scenāriju
īpašumtiesību sakārtošanai, informē
Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste
Enija Kreicberga-Kapša.
Taču, ņemot vērā, ka tiesiski šis process ir sarežģīts un ne visiem cilvēkiem
līdz galam saprotams, Jelgavas novada

pašvaldība augusta izskaņā aicināja
iedzīvotājus uz atkārtotu sanāksmi, lai
izskaidrotu gan juridisko procesu, kas
saistīts ar VAS «Privatizācijas aģentūra»
lēmumu, gan iespējamiem apsaimniekošanas jautājumiem.
Vienlaikus jāuzsver, ka minētās mājas nav vienīgās Staļģenē, kuru iedzīvotāji joprojām ir ķīlnieku lomā ieilgušās tiesvedības dēļ ar SIA «Vedgas».
Pagājušajā nedēļā pašvaldība saņēma
ziņu, ka tiesvedība noslēgusies vēl
par 11 mājām – «Pakuļi», «Mežāres
1», «Mežāres 2», «Kāpas», «Intas»,
«Graudnieki», «Nespējnieki», «Priednieki», «Dzelmes», «Blokmāja», «Īslīces». Spriedums, ja netiks pārsūdzēts,
stāsies spēkā pēc mēneša, kad arī šīs
mājas varēs pārņemt «Privatizācijas
aģentūra». Savukārt par pārējām mājām tiesvedības process tikai sāksies.
Tiklīdz procesā notiks kāda virzība,
pašvaldība informēs māju iedzīvotājus
par tālākām darbībām.
JNZ

Mājražotāji un amatnieki aicināti pieteikties
Ražas svētku gadatirgum «Viesu līčos»
29. septembrī no pulksten 10 līdz 15 pie kafejnīcas «Zemnieka cienasts» Jaunsvirlaukas pagastā notiks tradicionālais
Ražas svētku gadatirgus, ko organizē Jelgavas novada
pašvaldība sadarbībā ar SIA «Viesu līči». Mājražotāji un
amatnieki dalībai Ražas svētku gadatirgū var pieteikties
līdz 25. septembrim.
Gadatirgū aicināti tirgoties zemnieki,
amatnieki un mājražotāji, kuri gatavi
piedāvāt pašu ražotu produkciju un

amatniecības darinājumus. Tirgošanās
ar rūpnieciski ražotām plaša patēriņa
precēm amatnieku un mājražotāju

gadatirgū nav atļauta.
Tirdzniecības vietas aprīkojums
(galdi, soli, teltis) jānodrošina pašiem
tirgotājiem. Dalība gadatirgū ir bez
maksas. Lai Ražas svētku gadatirgus
būtu krāšņāks, tirgotāji savas tirdzniecības vietas lūgti noformēt atbilstoši Ražas
svētkiem un rudens gaidīšanas laikam.
Pieteikties tirdziņam var, vietnē https://
goo.gl/forms/VdcR7rx8oTH9H5ZD2

aizpildot elektronisko pieteikšanās
anketu.
Papildu informāciju par pasākumu
var uzzināt, sazinoties ar pašvaldības
uzņēmējdarbības atbalsta projektu
vadītāju Ilzi Matusu pa e-pastu ilze.
matusa@jelgavasnovads.lv vai tālruni
27234151.
JNZ
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Pašvaldība īstenos visus
novadā iesāktos projektus
«Kopš 2015. gada objektu
projektēšanas izmaksas
ir augušas par 300 procentiem. Un tā ir tikai
viena no problēmām, ar
ko jārēķinās pašvaldībai,
realizējot ieceres novadā.
Tikpat būtiska problēma ir
kvalificētu projektētāju trūkums, būvniecības kvalitāte, kā arī darbu izpildītāja
spēja iekļauties noteiktajā
termiņā,» šā brīža situāciju projektu realizācijā
raksturo Jelgavas novada
pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte, uzsverot,
ka šo apstākļu kopums
pašvaldībai uzliek dubultu atbildību – skrupulozi
izvērtēt, ko un kā īstenot.
Šobrīd visā valstī līdz ar ES fondu
esošā plānošanas perioda līdzekļu
apguvi sācies jauns būvniecības bums
– projektu ir daudz, tie ir vērienīgi
un tiek īstenoti vienlaikus. Līdz ar to
likumsakarīgi, ka cenas aug un speciālistu trūkst. Ja vēl pirms pāris gadiem
projektēšanas izdevumi objektam,
kura kopējās izmaksas veidoja ap
pusmiljonu eiro, bija aptuveni 12–15
tūkstoši eiro, tad tagad tās jau var
sasniegt 50 000 eiro, savukārt reālu
būvdarbu izmaksas ir kāpušas par
40–50 procentiem. Taču, kā akcentē
L.Lonerte, Jelgavas novada pašvaldībā šobrīd situācija nav dramatiska.
«Arī tad, ja kādas ieceres realizācija
aizkavējas, iedzīvotājiem vēlamies
uzsvērt, ka neviens no plānotajiem
darbiem nav aizmirsts vai atcelts.»

Galējais mērs –
soda sankcijas

izdevīgāk būtu nogaidīt un tautas
nama piebūvi celt tad, kad beigsies
vērienīgo ES projektu realizācija, šo
ideju iekļaujot 2019. gadā īstenojamo
būvniecības projektu prioritārajā
sarakstā,» skaidro L.Lonerte.

Ceļu rekonstrukcijā esam
soli priekšā citiem

Pirmo reizi novadu pašvaldībām
šobrīd ir iespēja realizēt ceļu rekonstrukcijas projektus, piesaistot ES finansējumu. Tas bija ilgi gaidīts brīdis,
un plaša ceļu rekonstrukcija sākās jau
pagājušajā gadā. Pašvaldība ir iesaisBūvēt vai nogaidīt?
tījusies divās programmās. Pirmo no
Labi atceroties 2007.–2008. gada tām administrē Vides aizsardzības
būvniecības bumu valstī, šobrīd ne un reģionālās attīstības ministrija, un
viens vien uzdod jautājumu, vai šādā šajā programmā bija iespēja pieteikt
situācijā prātīgāk nebūtu nogaidīt un rekonstruēt tos ceļus, kas pēc tam
būvniecības darbus atlikt. To izvērtē sekmētu uzņēmējdarbības attīstību
arī novada pašvalnoteiktā vietā un
dība. «Pats svarīgāradītu jaunas dar«Nupat kļuvis zināms,
kais, kas jāizprot:
bavietas. Savukārt
ka novada pašvaldībai ceļu otru programmu
ja konkrētajam
projektam šobrīd
administrē Lauku
rekonstrukcijas projektu
ir iespēja piesaistīt
atbalsta dienests,
realizācijai papildus tiks
ES fondu līdzekun arī te bija virkļus, tad diezin vai
piešķirti 1,29 miljoni eiro.» ne nosacījumu,
būtu tālredzīgi no
kas jāievēro: iešāda projekta realizācijas atteikties, dzīvotāju skaits; uzņēmumi, kuri
jo, iespējams, nākamajā plānošanas ceļu izmanto savas uzņēmējdarbības
periodā šādiem darbiem līdzekļi vajadzībām; lauksaimniecības zevairs nebūs pieejami,» skaidro L.Lo- mes, kuru piekļūšanai nepieciešams
nerte. Taču vienlaikus viņa uzsver, ceļš; pie ceļa esoši lauksaimniecības
ka cits jautājums ir par projektiem, produkcijas ražošanas un pārstrādes
kuru realizācijai paredzēts tērēt objekti. Vēl viens no šīs programmas
tikai pašvaldības budžeta naudu vai nosacījumiem – nauda tika piešķirta
aizņēmuma līdzekļus. «Tieši šo pro- tikai grants seguma ceļu atjaunošanai,
jektu realizāciju pašvaldība šobrīd ļoti līdz ar to pašvaldībai bija jāsabalansē
skrupulozi vērtē.»
mūsu novada vajadzības un projektu
prasības, kas nebūt nebija viegls uzVilces tautas nama
devums. Taču rezultātā novads spēja
piebūves celtniecība
piesaistīt septiņus miljonus eiro, kas
pagaidām atlikta
līdz 2020. gadam novada teritorijā
Vienīgais projekts, kura realizācija ļaus sakārtot 17 ceļu posmus. «Zinot
šobrīd novadā uz laiku atlikta, ir to, ka šādas programmas tiks īstenoVilces tautas nama piebūves celtnie- tas, pašvaldība jau iepriekšējos gados
cība. Projekta realizācijas gaitā bija nopietni tam gatavojās – mūsu novads
plānotas izmaiņas Vilces tautas nama bija viens no pirmajiem, kas iesniedza
tehniskajā risinājumā – uzceļot pie- projektus, lai darbi varētu sākties pēc
būvi, tiktu atrisināts gan mākslinieku iespējas agrāk. Tagad redzam, ka tas
un mūziķu labierīcību jautājums, gan ir devis rezultātu. Jā, arī šo projektu
izveidotas papildu telpas ģērbtuvēm. realizācijā bija vērojams sadārdzināPašvaldība šā gada budžetā, atsauco- jums, taču ne tik liels, jo darbs uzsākts
ties uz iepriekš izstrādātu tāmi, šim pagājušajā gadā. Taču patīkamākā
projektam bija ieplānojusi 70 000 ziņa ir tā, ka mūsu savlaicīgā rīcība
eiro, taču, noslēdzoties iepirkuma ļāvusi šobrīd mums būt soli priekšā
procedūrai, finanšu piedāvājumi bija daudzām citām pašvaldībām. Proti,
pat 138 tūkstošu eiro apmērā, līdz ar tās pašvaldības, kas novēloti uzsāka
to pašvaldība neapstiprināja iepirku- darbu pie projektiem, visticamāk,
ma rezultātu. «Sadārdzinājums bija nepaspēs apgūt finansējumu. Jau
ievērojums, un mums bija jāpieņem jūlijā no projektu administrētājiem
lēmums. Tā kā šī projekta līdzekļi saņēmām informāciju, ka līdzekļu
pilnībā būtu jāsedz no pašvaldības sadale tiks pārskatīta. Tas nozīmē, ka
budžeta, nolēmām, ka saimnieciski mēs ne vien spēsim termiņā īstenot

visus paredzētos ceļu rekonstrukcijas
darbus, bet arī iegūsim papildu naudu,
kas varētu būtiski kompensēt projektu
realizācijas sadārdzinājumu,» stāsta
L.Lonerte, apstiprinot: nupat kļuvis
zināms, ka novada pašvaldībai šo projektu realizācijai papildus tiks piešķirti
1,29 miljoni eiro.

Baseina būvniecību
varētu sadalīt posmos

Vēl viens vērienīgs projekts, kura
realizāciju jau pirms dažiem gadiem
pašvaldība solīja saviem iedzīvotājiem, ir zemas enerģijas patēriņa ēkas
būvniecība Elejā, kur taptu sporta
halle un peldbaseins. «Arī šis projekts
turpinās. Jau sagatavota visa nepieciešamā dokumentācija un pašvaldība
izsludinājusi iepirkuma procedūru
objekta būvniecībai. Taču, tā kā šobrīd
šāda projekta realizācijai nav iespējas
piesaistīt ES fondu līdzekļus un paredzētie darbi finansiāli pilnībā būtu
jāuzņemas segt pašvaldībai, mēs šo
iespēju ļoti atbildīgi analizēsim. Skatīsimies, kādi iepirkuma rezultātā būs
finanšu piedāvājumi, un tad, iespējams, būs jāvērtē, vai šajos apstākļos
lietderīgāk nav sadalīt šo projektu
pa kārtām un realizēt pakāpeniski,»
skaidro pašvaldības izpilddirektore.

Zaļeniekos – Restaurācijas
nams, Lielplatonē – vešūzis

Nozīmīgs darbs pēdējos gados
novadā tiek ieguldīts, atjaunojot
kultūrvēsturiskos objektus. Arī šiem
darbiem izdevies piesaistīt projektu
finansējumu. «No vienas puses, jā,
restaurācija ir dārgs process, un varbūt ne katrs sākotnēji novērtē šādu
līdzekļu ieguldījumu, taču, no otras
puses, tas ir mūsu novada kultūrvēsturiskais mantojums. Ja šobrīd,
piemēram, Lielplatones muižas vešūža atjaunošanai mums bija iespēja
piesaistīt līdz pat 50 procentiem no
kopējām projekta izmaksām, tad
būtu neapdomīgi šādu iespēju neizmantot,» projekta lietderību pamato
L.Lonerte.
Tāpat Zaļenieku Komerciālajā un
amatniecības vidusskolā, kuras daļa
izvietota Zaļenieku muižā, šobrīd
norit vēsturiskā muižas zirgu staļļa
rekonstrukcija, kurā paredzēts atklāt
Restaurācijas namu. Zirgu stallis
pēdējos divus gadus stāvēja tukšs, jo
tā tehniskais stāvoklis vairs neļāva tajā
aizvadīt mācību stundas. Ēkai ir divi
stāvi, un projekts paredz, ka 1. stāvā
tiek izveidotas divas lielas restaurācijas laboratorijas: viena – akmens
un mūra darbiem, otra – koka darbiem. Savukārt ēkas 2. stāvā plānots

izveidot Konferenču zāli un mazākus
kabinetus, kuros audzēkņi varēs veikt
individuālus darbus. «Vēlamies, lai
Restaurācijas namā ne vien notiktu
profesionālo izglītības programmu
audzēkņu praktiskās mācības, bet
nams piesaistītu arī dažādu restaurācijas uzņēmumu darbiniekus un
amatniekus, kuri vēlētos profesionāli
pilnveidoties vai veikt, piemēram,
savu atsevišķo objektu restaurēšanu,» tā L.Lonerte, skaidrojot, ka šī
projekta realizācija ir ne vien kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana, bet
arī būtisks ieguldījums mūsu novada
vienīgās profesionālās izglītības iestādes attīstībā. «Jau šobrīd skola ir
vienīgā Baltijā, kur var apgūt mūra
restaurācijas specialitāti, un pēc projekta realizācijas tā vēl vairāk spēs
nostiprināt savas pozīcijas.»

Līvbērzes kultūras nama
rekonstrukcijai – vairāk
nekā miljons eiro

Šā brīža saspringtajos būvniecības apstākļos, kad vienlaikus valstī
tiek realizēti tik daudzi projekti un
likumsakarīgi trūkst būvniecības
jomu speciālistu, pašvaldības viens
no būtiskākajiem uzdevumiem ir
pastiprināt kontroli pār veicamajiem
darbiem. «Mēs izmantojam katru
likumā noteikto iespēju, lai maksimāli kontrolētu darbu veicējus.
Jebkura projekta īstenošanas laikā
pieprasām, ka katrā būvsapulcē klāt
jābūt gan projekta autoram, gan
būvuzraugam un būvniekam, lai
katru vismazāko projekta izmaiņu
un detaļu datētu un pārspriestu ar
visām iesaistītajām pusēm. Taču
jau tagad saskaramies ar situāciju,
ka, piemēram, projekta autori ne
vienmēr spēj nodrošināt sava pārstāvja klātbūtni. Tāpat uzņēmumi
darbaspēka trūkuma dēļ mēdz kavēt
termiņus. Taču diemžēl pašvaldībai
ir visai maz iespēju, kā ar to cīnīties.
Teju vienīgais veids ir līgumā paredzētās soda sankcijas, un to mēs arī
izmantojam. Pēdējo trīs gadu laikā
soda sankcijas esam piemērojuši 20
gadījumos, un tās visas – par darba
izpildes termiņu kavēšanu. Lielākā
summa, kas uzņēmumam piemērota
kā soda sankcija, ir 5400 eiro,» stāsta
izpilddirektore.
Šobrīd visbēdīgākā situācija ir
ar Kalnciema pagasta vidusskolas
energoefektivitātes paaugstināšanas
projektu. «Šis projekts ir pamatīgi
iestrēdzis, jo projektētājs, kas uzvarēja konkursā par projekta izstrādi,
kopš pagājušā gada tā arī nespēj
iesniegt gatavu projektu. Taču tajā
pašā laikā šāds uzņēmums nekaunas
startēt citos pašvaldības iepirkumos
jau par citu objektu projektēšanu…
Pašvaldība šādus pretendentus, kuriem ir bijuši pārkāpumi, vērtē un no
dalības projektu konkursos izslēdz,»
uzsver L.Lonerte.

Top jauni projekti

Šis ES plānošanas periods noslēg«Arī mums ir uzdots jautājums, sies 2020. gadā, un pēc tam būs nāvai Līvbērzes kultūras nama rekons- kamais. Pagaidām pašvaldībām vēl
trukcija, kas šogad uzsākta, nav pārāk nav zināmi nosacījumi finansējuma
dārgs projekts novadam. Protams, piesaistei nākamajā periodā, taču tas
var jau visu mērīt naudā, bet šajā nenozīmē, ka gatavošanās tam negadījumā es gribētu teikt, ka kultūru notiek. Jau šobrīd pašvaldība Vides
nav iespējams izmērīt. Neapšaubāmi, aizsardzības un reģionālās attīstības
projekta izmaksas ir lielas, taču paš- ministrijai un Plānošanas reģionam
valdības uzdevums ir arī sabalansēt sūta informāciju par plānotajiem
visiem novada iedzīvotājiem vienādas investīciju projektiem laika perioiespējas. 2010.–2011. gadā pašvaldī- dam no 2021. gada. «Mēs sekojam
bai bija iespēja ar ES struktūrfondu līdzi visām aktualitātēm. Neatkarīgi
līdzfinansējumu virknei kultūras no iespējas piesaistīt finansējumu
namu novadā veikt rekonstrukcijas pašvaldībai ir apstiprināts investīcidarbus. Tas mums ļāva sakārtot lielā- ju plāns, kas paredz tos projektus,
ko daļu no šīm padomju laikā celta- kurus primāri novadā vajadzētu
jām ēkām, taču ne
realizēt. Tieši tā«Pāris gadu laikā projektē- pēc arī šajā gadā
visas – Līvbērzes
kultūras nams un
šanas izdevumi objektiem investīciju plānā
Valgundes pagasta
ir paredzēts fiir auguši vismaz trīskārtīgi, nansējums sešu
izglītības, kultūras
un sporta centrs
tehnisko projektu
savukārt reālu būvdarbu
«Avoti» palika neizstrādei. Piemēizmaksas ir kāpušas par
atjaunots. Tāpēc
ram, Elejas vepašvaldība uzskacās sporta zāles
40–50 procentiem.»
ta, ka tās pienāpārbūvei par aktu
kums ir savu iespēju robežās atdod zāli, Staļģenes vidusskolas apkārtējās
parādu šo abu pagastu iedzīvotājiem,» teritorijas labiekārtošanai, arī jau miuzskata L.Lonerte, piebilstot, ka tā- nētās Kalnciema pagasta vidusskolas
dējādi nākamais solis būs rast iespēju siltināšanas tehniskajam projektam
sakārtot arī «Avotus».
jābūt gatavam, lai izdevīgā brīdī
Līvbērzes kultūras namā būvnie- varētu tiem piesaistīt finansējumu.
cības procesā apjomīgākais darbs ir Izmaiņas Būvniecības likumā paēkas inženierkomunikāciju nomaiņa redz, ka tehniskais projekts pēc tā
un iekštelpu pārplānojums, lai kultū- izstrādes ir aktuāls četrus gadus,
ras namā rastos jaunas telpas dažādu nevis divus, kā līdz šim, un tas pašvalnodarbību mēģinājumiem, kā arī dībai viennozīmīgi ir ieguvums – ja
telpas viesmākslinieku uzņemšanai. tehniskais projekts izstrādāts šogad,
Tāpat iecerēts visā ēkā nodrošināt to finansējuma piesaistei var iesniegt
piekļuvi cilvēkiem ar kustību trau- nākamo četru gadu laikā,» skaidro
cējumiem.
L.Lonerte.
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Jelgavas novada pašvaldība
izsola nekustamo īpašumu
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 4. oktobrī pulksten 9 Zaļenieku
pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Deguļi»-3
Zaļenieku pagastā, kadastra Nr.5496 900 0281, kas sastāv no dzīvokļa 19,5
m² platībā, kopīpašuma 195/3087 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 001 006 4001 un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0064. Izsoles sākumcena – 960
EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības
nauda 96 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 Zaļenieku pagasta pārvaldē ne
vēlāk kā līdz 2018. gada 3. oktobra pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22016330. Izsoles noteikumi publicēti
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 4. oktobrī pulksten 9.30 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
«Kalnāres» Zaļenieku pagastā, kadastra Nr.5549 6004 0303, kas sastāv
no neapbūvētas zemes vienības 1,455 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5496 004 0303. Izsoles sākumcena – 6800 EUR. Visiem pretendentiem, kuri
vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 680 EUR un izsoles dalības
maksa 50 EUR. Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma
nomniekam. Pieteikums par pirmpirkuma tiesību realizēšanu jāiesniedz līdz
2018. gada 2. oktobra pulksten 17. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu
var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz
2018. gada 2. oktobra pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš
sazinoties pa tālruni 22016330. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 4. oktobrī pulksten 9 Vilces
pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2 – 4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas
novadā, rīko atkārtotu otro atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
«Ķīves lauks» Vilces pagastā, kadastra Nr.5490 005 0071, kas sastāv no
neapbūvētas zemes vienības 9,37 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5490 005 0013. Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma
nomniekam. Pieteikums par pirmpirkuma tiesību realizēšanu jāiesniedz līdz
2018. gada 1. oktobra pulksten 9. Izsoles sākumcena – 53 920 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 5392
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 Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.
gada 1. oktobra pulksten 9. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730. Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 4. oktobrī pulksten 9 Līvbērzes
pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas
novadā, rīko atkārtotu otro atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
Jelgavas iela 10 – 4 Līvbērzē, kadastra Nr.5462 900 0418, kas sastāv no
dzīvokļa 41,8 m2 platībā un kopīpašuma 418/1766 domājamām daļām no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5462 006 0259 un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5462 006 025 9001. Izsoles sākumcena – 2880
EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības
nauda 288 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 Līvbērzes pagasta pārvaldē ne
vēlāk kā līdz 2018. gada 2. oktobra pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253. Izsoles noteikumi publicēti
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 9. oktobrī pulksten 9 Glūdas
pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā,
rīko atkārtotu otro atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Viesturi
71» Viesturciemā, kadastra Nr.5452 003 0746, kas sastāv no neapbūvētas
zemes vienības 0,0643 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 003 0746.
Izsoles sākumcena – 1520 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā drošības nauda 152 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 4. oktobra pulksten
17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 25640976.
Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.

Paziņojums par Jelgavas novada teritorijas
plānojuma 2018.–2033. gadam redakcijas (1.0)
un teritorijas plānojuma stratēģiskās ietekmes
uz vidi novērtējuma projekta redakcijas
nodošanu publiskajai apspriešanai
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 2018. gada 22. augusta sēdes
lēmumu (prot. Nr.11, 14.§) «Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma
sagatavotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai», Jelgavas novada teritorijas plānojuma redakcija
(1.0) un teritorijas plānojuma stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma
projekts tiek nodots publiskajai apspriešanai.

Apspriedes termiņš – no 12.09.2018. līdz 10.10.2018.
Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:
• 18. septembrī pulksten 18 – Elejas pagastā, Elejas saieta namā;
• 20. septembrī pulksten 18 – Glūdas pagastā, Nākotnes kultūras namā;
• 25. septembrī pulksten 18 – Valgundes pagastā, IKSC «Avoti».
Priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto teritorijas plānojumu un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma projektu var iesniegt līdz 10.10.2018.
Jelgavas novada pašvaldībā (Pasta iela 37, Jelgava), visās 13 novada pagasta pārvaldēs darba laikā, kā arī elektroniski, sūtot pa e-pastu dome@
jelgavasnovads.lv.
Ar teritorijas plānojumu un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma projektu redakciju materiāliem var iepazīties portālā «ĢeoLatvija» https://www.
geolatvija.lv vai Jelgavas novada mājaslapā https://www.jelgavasnovads.
lv, sadaļā «Pašvaldība», «Publiskie dokumenti», «Jauna Jelgavas novada
teritorijas plānojuma izstrāde», kā arī izdrukas veidā apskatīt Jelgavas novada pašvaldībā (pagasta pārvaldēs) darba dienās pašvaldības darba laikā.

Labiekārtos
SARC «Staļģene»
Jelgavas novada domes
deputāti 22. augusta domes sēdē apstiprināja lēmumprojektu par sociālās
aprūpes un rehabilitācijas
centra (SARC) «Staļģene»
telpu pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu, šim
mērķim paredzot ņemt
aizņēmumu Valsts kasē
488 087 eiro apmērā. Tā
kā būvniecības darbi objektā paredzēti jau septembra sākumā, augustā
«Staļģenes» iemītnieki
tika pārvietoti uz diviem
citiem SARC – 11 klienti pārcēlušies uz SARC
«Kalnciems», bet 15 klienti – uz SARC «Eleja».
Pēc iepirkuma procedūras, kas
noslēdzās augustā, rezultātiem
zināms, ka būvdarbus objektā veiks
uzņēmums «Delpro-Telms». Kopējais būvniecības ilgums noteikts līdz
nākamā gada jūnijam. Šogad firmai
jāveic ēkas iekštelpu pārbūve un remonts, daļēji aizsākot arī teritorijas
labiekārtošanu.
SARC «Staļģene» ir Jelgavas novada Labklājības pārvaldes pakļautībā esoša iestāde, kuras mērķis
ir īstenot ilgstošas un īslaicīgas
sociālās aprūpes un sociālās reha-

bilitācijas pakalpojumu sniegšanu
pilngadīgām personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām,
pilngadīgām personām, kurām
vecuma, funkcionālu traucējumu vai
veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas
grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un sociālo funkcionēšanu.
«Šobrīd iestādē mīt 26 personas, bet
kopumā mēs spējam uzņemt ap 30
klientu. Remonta laikā telpu plānojums pa istabiņām tiks saglabāts
esošais, jo tas ir gana funkcionāls,
– galvenais būvnieku uzdevums,
veicot iekštelpu būvdarbus, būs
paplašināt durvju ailas, jo iestādē
daļa iemītnieku ir ar ierobežotu
kustību brīvību un pārvietošana no
telpas uz telpu notiek ar ratiņkrēsla
vai gultas palīdzību. Esošās durvju
ailas ir par šauru, un tas personālam
apgrūtina pacientu pārvietošanu.
Tāpat iecerēts daļā ēkas ieklāt jaunu
grīdas pārklājumu un veikt telpu
kosmētisko remontu,» stāsta SARC
«Staļģene» vadītāja Agnese Kotlere.
Līdztekus vairāku iekštelpu labiekārtošanai iestādes vadība iecerējusi
pārveidot un labiekārtot SARC
pagrabstāvu. «Jānorāda, ka līdz šim
ēkas pagrabstāvs nav ticis izmantots
– tas nav ne apgaismots, ne funkcionāli izmantojams, bet platības
ziņā ir gana plašs, lai tajā varētu
ierīkot papildu telpas. Vēlamies, lai

pagrabstāvā tiktu izbūvēta noliktava
un telpa veļas mazgāšanai,» turpina
A.Kotlere.
Ieguldot pašvaldības budžeta
līdzekļus, iestādē izbūvēs arī mūsdienu prasībām atbilstošus sanitāros
mezglus, nomainīs elektroinstalācijas sistēmu un apgaismojuma
ķermeņus, sakārtos katlu telpu,
apkures un ventilācijas sistēmu,
izbūvēs ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes signalizācijas sistēmu,
videonovērošanas sistēmu, kā arī
elektroapgādes, datortīklu un izsaukuma sistēmu.
Iecerēts, ka iekštelpu pārbūves darbi varētu noslēgties līdz gada beigām,
savukārt nākamā gada pavasarī notiktu teritorijas labiekārtošana. Plānoto
darbu sarakstā ir ieklāt pagalmā bruģi,
uzbūvēt nojumi dažādu pasākumu
rīkošanai, ierīkot soliņus un atkritumu
tvertnes, izbūvēt āra apgaismojumu
un veikt citus uzlabojumus.
Uzņēmums «Delpro-Telms» būvdarbus apņēmies īstenot par 474
292 eiro (ar PVN). Būvprojektu
izstrādi par 9196 eiro (ar PVN) un
autoruzraudzību par 1815 eiro (ar
PVN) objektam veica SIA «Namejs
Plus», savukārt būvuzraudzību
nodrošinās SIA «Lerix» par 11 979
eiro (ar PVN).
JNZ

Strādājošajiem – jaunas iespējas
mācīties par ES līdzekļiem
Valsts izglītības attīstības
aģentūra (VIAA) uzsākusi
trešo pieteikšanās kārtu
ES pieaugušo izglītības
projektā «Nodarbināto
personu profesionālās
kompetences pilnveide».
Tās laikā ikviens strādājošais un pašnodarbinātais no 25 gadu vecuma
var pieteikties mācībām
11 tautsaimniecības
nozarēs, līdz 17. septembrim iesniedzot pieteikumu kādā no 70 izglītības
iestādēm visā Latvijā.
«Kopš pirmās pieteikšanās kārtas izsludināšanas pērn rudenī šajā
projektā iesaistījušies jau vairāk
nekā 8000 strādājošo. Līdz šim
pieprasītākās tautsaimniecības
nozares, kurās ir arī visvairāk mācību dalībnieku, ir elektronisko un
optisko iekārtu ražošana un IKT,
kā arī būvniecība. Tāpat pieprasīta
ir transporta un loģistikas nozare,
kas strauji attīstās. Šīs ir Latvijas
ekonomikai prioritārās nozares,
kurās kvalificēta darbaspēka trūkums ir visaktuālākais. Strādājošo
iedzīvotāju iesaistīšanās, kā arī
izglītības nozares un darba devēju
sadarbība šī projekta īstenošanā ir
pozitīvs signāls darba tirgum, kas
apliecina, ka iecere ir attaisnoju-

sies,» stāsta VIAA direktore Dita
Traidās.
Mācību dalībnieku vidū 66 procenti ir vecumā no 25 līdz 44 gadiem, savukārt vairāk nekā trešā
daļa ir vecumā no 45 gadiem, kas
ir prioritārā projekta mērķauditorija. Bet 10 procenti visu izglītības
ieguvēju ir vecumā no 56 gadiem,
kas apliecina Latvijas darbaspēka
gatavību mācīties mūža garumā.
Kopumā šajā kārtā iedzīvotāji
var izvēlēties apgūt apmēram 100
prasmes un kvalifikācijas, ko izglītības iestādes piedāvā mācīties
vairāk nekā 400 dažādās izglītības
programmās. Visvairāk mācību
iespēju šajā kārtā ir elektronisko un
optisko iekārtu ražošanas un IKT
nozarē, metālapstrādē, mašīnbūvē
un mašīnzinībās, kā arī transporta
un loģistikas nozarē. Piedāvāto mācību nozaru klāstā ir arī ēdināšanas
pakalpojumi un tūrisms, kokrūpniecība, enerģētika, būvniecība,
tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas
un ādas izstrādājumu ražošana, drukas un mediju tehnoloģijas, ķīmiskā
rūpniecība, pārtikas rūpniecība un
lauksaimniecība.
Lai pieteiktos mācībām, iedzīvotājiem jābūt sasniegušiem 25
gadu vecumu, strādājošiem vai
pašnodarbinātiem. Pieteikties var
arī jaunie vecāki, kuri atrodas bērna
kopšanas atvaļinājumā, saglabājot

darba attiecības. Mācību dalībniekiem jānodrošina tikai 10 procentu
līdzmaksājums par mācībām, ko var
finansēt arī darba devējs. Strādājošajiem ar maznodrošinātā vai trūcīgā statusu mācību maksu pilnā apmērā sedz Eiropas Sociālais fonds
un valsts, kā arī ir iespēja saņemt
transporta izmaksu kompensāciju,
ja šādas izmaksas rodas mācību
laikā. Savukārt nodarbinātie ar invaliditāti var saņemt kompensāciju
asistenta vai surdotulka pakalpojumiem, kas radušies mācību laikā.
Būtiski uzsvērt, ka katrs strādājošais
projektā var iesaistīties vienu reizi,
apgūstot paša izvēlēto mācību
programmu, tāpēc pirms iesaistes
projektā strādājošie aicināti rūpīgi
izvērtēt savas intereses.
Pieteikšanās notiek izglītības
iestādēs, iesniedzot mācību pieteikumu klātienē vai elektroniski, nosūtot to pa e-pastu. Plašāku informāciju par mācību programmām,
izglītības iestādēm, kurās ir iespēja
mācīties, pieteikšanās kārtību un
citiem praktiskiem jautājumiem
iespējams atrast vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.
Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts. Līdz
2022. gada 31. decembrim tajā tiks
ieguldīti vairāk nekā 25 miljoni eiro.
JNZ

4

TĒM

Novada iedzīvotāji un uzņēmē
Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) ir būtisks pašvaldības ienākumu avots,
kas atbilstoši likumam tiek
aprēķināts no īpašuma
kadastrālās vērtības. Kaut
arī Jelgavas novadā, kā
jau auglīgajā Zemgalē,
ir viena no valstī augstākajām lauksaimniecības
zemes kadastra vērtībām,
tātad lauksaimniecības
zemei arī NĪN ir viens
no augstākajiem Latvijā,
iedzīvotāji ir atbildīgi nodokļa maksātāji. Jelgavas
novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Sandra
Kalvāne informē, ka vidēji
novadā NĪN ik gadu tiek
nomaksāts vairāk nekā 90
procentu apmērā no aprēķinātā, turklāt ir pagasti,
kuros līdz 100 procentu nodokļa nomaksai trūkst vien
pāris procentpunktu. Tomēr
arī Jelgavas novadā saistībā ar NĪN viss nav teicamā
kārtībā – ir arī nodokļa
parādnieki un jautājumi,
kas arvien uzlabojami. Tādēļ pašvaldības speciālisti
turpina darbu iedzīvotāju
informēšanā un ik dienu
gan pašvaldības administrācijas ēkā Jelgavā, gan
arī klientu apkalpošanas
centros pagastos ir gatavi sniegt konsultācijas un
atbildēt uz jautājumiem
par NĪN nomaksu, iespējamiem atvieglojumiem,
apmaksas termiņiem un
citiem jautājumiem.
Latvijā nav statistikas datu par NĪN
apmaksas apmēru dažādās pašvaldībās vai valstī kopumā, taču par aktuālo
situāciju un tendencēm saistībā ar
NĪN Jelgavas novadā dati sistemātiski
tiek apkopoti un šobrīd vērtējami kā
labi. 2017. gadā Jelgavas novadā NĪN
vidēji tika iekasēts 93,7 procentu apmērā no aprēķinātā. Turklāt ir pagasti,
kas krietni pārsniedz arī šos jau tā
augstos rādītājus. Piemēram, Vilces
pagastā iedzīvotāji un uzņēmēji NĪN
2017. gadā nomaksāja pat 98,3 procentu, bet Zaļeniekos – 98 procentu
apmērā no aprēķinātā.
«Protams, augstais nodokļa apmaksas līmenis sniedz gandarījumu,
un mēs izmantojam katru iespēju, lai
iedzīvotājiem un uzņēmumiem pateiktu paldies par atbildīgo attieksmi.
Uzskatām gan, ka godprātīgo attieksmi, maksājot NĪN, sekmē arī tas,
ka Jelgavas novada pašvaldība katrā
pagastā saglabājusi iedzīvotājiem ērti
pieejamu administrāciju – klientu
apkalpošanas centrus, kur ērti var
gan veikt maksājumus, gan arī saņemt
konsultācijas, iesniegt dokumentus un
izmantot citus pašvaldības pakalpojumus,» norāda S.Kalvāne.

Saglabājot pieejamību
pagastos, akcentē
elektroniskos pakalpojumus

Saglabājot iedzīvotājiem ērti pieejamus klientu apkalpošanas centrus
pagastos, Jelgavas novada pašvaldība
pēdējos gados būtisku akcentu liek uz
pakalpojumu nodrošināšanu elektroniski. «Lai samazinātu administratīvo
slogu un izmaksas, kas saistītas ar
papīra dokumentu sagatavošanu un
izplatīšanu, turklāt palielinātu iedzīvotāju iespējas pakalpojumu saņemt
jebkurā sev ērtā brīdī, pašvaldība ir
nodrošinājusi, lai arī ar NĪN saistītās
darbības var veikt elektroniski, pat
neizejot no mājas. Pakāpeniski šis
pakalpojumus kļūst aizvien izplatītāks un palielinās to iedzīvotāju un
uzņēmumu skaits, kas no papīra paziņojumiem par NĪN atsakās. Šobrīd

paziņojumu elektroniskā formātā
saņem gandrīz 6000 novada iedzīvotāju. Tomēr zinām, ka to īpatsvaru vēl
iespējams palielināt, tādēļ ikvienu,
kuram ir pieejams dators un internets,
aicinām izvērtēt iespēju pāriet uz elektroniskiem pakalpojumiem,» akcentējot, ka šādā veidā tiek saudzēta arī
apkārtējā vide, aicina Jelgavas novada
pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja.
Viņa atgādina, ka portālā www.epakalpojumi.lv tiek nodrošināta iespēja
arī pieteikties saņemt atgādinājumu
par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos
e-pastā vai īsziņas (SMS) veidā uz mobilo tālruni. Atgādinājuma vēstule uz
klienta norādīto e-pastu tiek izsūtīta
septiņas dienas pirms maksāšanas
termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas
termiņa samaksas dienā.

NĪN maksājumiem izveidoti
speciāli bankas konti

Portāls www.epakalpojumi.lv un
www.latvija.lv ir arī ērts, uzticams un
drošs veids, kā veikt NĪN apmaksu.
«Reģistrējoties portālos ar pieslēgumu no internetbankas un izvēloties
NĪN apmaksas darbību, automātiski
parādās visa nepieciešamā informācija par maksājumu. Personai atliek
vien pareizi ievadīt maksājuma summu, un kļūdīšanās iespēja samazinās
līdz minimumam,» skaidro S.Kalvāne.
Maksājumu gan iespējams veikt arī pa
tiešo no internetbankas, tomēr prakse
liecina, ka šajā gadījumā kļūdīšanās
iespēja palielinās. «Lai iedzīvotājiem
nebūtu jāsaskaras ar papildu maksām
par starpbanku pakalpojumiem,
veicot NĪN apmaksu starp dažādām
bankām, speciāli NĪN iekasēšanai
Jelgavas novada pašvaldība piecās
lielākajās bankās – AS «Swedbank»,
AS «SEB banka», AS «Citadele
banka», AS «Norvik banka» un AS
«Luminor» – ir atvērusi NĪN apmaksai paredzētus kontus. Diemžēl nereti
redzam, ka, internetbankā aizpildot
maksājuma veidlapu, iedzīvotājiem
gadās norādīt pašvaldības bankas
kontu, kas ar NĪN nav saistīts, un
tas pašvaldības speciālistiem var
radīt būtisku papildu darba apjomu,
savukārt, ja uz pašvaldības kontu tiek
pārskaitīta nauda bez maksājuma
atšifrējuma - nav norādīts nedz īpašums, par kuru nodoklis samaksāts,
nedz persona, kurai nodoklis bija
aprēķināts, tie tiek iegrāmatoti kā
neatpazītie maksājumi. Tas var izraisīt
nesapratni un skaidrošanos, saņemot
nākamo paziņojumu par radušos parādu. Daudziem tas var šķist sīkums,
bet, ja dienā ienāk vairāki simti
maksājumu, starp kuriem lielai daļai
nav korekti norādīta informācija,
speciālistiem izmeklēšanai jātērē ilgs
laiks, ko varētu veltīt lietderīgākiem
darbiem,» vēlreiz akcentējot, ka šāda
veida kļūdas faktiski nav iespējamas,
apmaksai izvēloties portālu www.
epakalpojumi.lv un www.latvija.lv,
skaidro S.Kalvāne.
Viņa atgādina, ka, maksājot NĪN,
būtiski ir arī ievērot tam paredzētos
termiņus. Uz gadu aprēķinātais nodoklis ir sadalīts četros maksājumos
ar termiņiem 31. marts, 15. maijs, 15.
augusts un 15. novembris. Maksājumu
var veikt gan pa daļām, gan arī avansa
veidā, līdz pirmajam maksājuma termiņam – 31. martam – samaksājot visu
summu. Ja noteiktie termiņi netiek
ievēroti, jārēķinās, ka kavējuma naudas dēļ apmaksai paredzētā summa
palielināsies.

Nesakārtojot dokumentus,
kļūst par parādniekiem

Tomēr saistībā ar NĪN aizvien
neatrisināts jautājums ir parādi, kas
iedzīvotājiem nereti veidojas nesakārtotu īpašuma dokumentu dēļ.
2018. gada pirmajā pusgadā kopējais
nodokļa parāds novadā bija 213 791
eiro. Nereti parādnieku sarakstā
nonāk nevis ļaunprātīgi nemaksātāji,

bet cilvēki, kas nezināšanas vai neuzmanības dēļ nav noformējuši īpašuma
piederības dokumentus. «Sastopamies ar situācijām, kad, veiksmīgi
pārdevis savu īpašumu un saņēmis
par to naudu, cilvēks pieņem, ka viss
ir nokārtots, taču tā nav. Bijušajam
īpašniekam ir būtiski pārliecināties,
ka Zemesgrāmatā tiek reģistrēts
jaunais īpašnieks. Ja tas netiek izdarīts, persona valsts un pašvaldības
reģistros paliek kā konkrētā objekta
īpašnieks, kuram tiek aprēķināts
NĪN. Turklāt, ignorējot šos maksājumus, persona automātiski iekļūst
parādnieku sarakstā, un tas nozīmē,
ka klāt nodokļa pamatsummai tiek
rēķināta arī kavējuma nauda,» uzsver
Finanšu nodaļas vadītāja. Būtiski, ka
ilgstoši ignorēts maksājums tiek nodots piedziņai tiesu izpildītājiem, kas
kopējās izmaksas palielina vēl vairāk.
Šī iemesla dēļ arī Jelgavas novadā ir
bijuši gadījumi, kad Zemesgrāmatā
nenostiprināta pirkuma darījuma dēļ
objekta pārdevējs kļuvis par ilgstošu
NĪN parādnieku, kuram vēlāk kopā
ar kavējuma un piedziņas naudu
nākas samaksāt parāda summu, kas
ir būtiski lielāka nekā sākotnēji aprēķinātais nodoklis.

Īpašuma piederības
dokumenti jāsakārto
arī mantiniekiem

Līdzīgi kā pārdodot īpašumu, piederības dokumenti jāsakārto arī mantiniekiem. «Saskaņā ar informāciju
NĪN administrēšanas programmā
«NINO» šobrīd Jelgavas novadā ir
apmēram 3000 mirušu personu, kam
ir NĪN parāds. Šāda situācija izveidojusies tikai tādēļ, ka nav sakārtoti
mantojuma dokumenti un Zemesgrāmatā veikta īpašuma reģistrācija
uz mantinieka vārda. Kamēr tas nav
izdarīts, juridiski mirušais joprojām
ir objekta īpašnieks, un līdz brīdim,
kad pašvaldībai būs norādīta cita
informācija, uz aizgājēja deklarēto
dzīvesvietu tiks sūtīti maksāšanas
paziņojumi par konkrēto īpašumu.
Iedzīvotājus, kas uz savu mirušo piederīgo vārda no pašvaldības saņem
paziņojumus, aicinām vērsties pie
pašvaldības speciālistiem, kas spēs
izskaidrot radušos situāciju un sniegt
konsultācijas tās sakārtošanai,» akcentē S.Kalvāne.
Viņa gan atzīst, ka ilgstoša vilcināšanās ar īpašuma piederības dokumentu
sakārtošanu, saņemot mantojumu,
kas mēdz izraisīt arī dažādus pārpratumus, ir visā valstī aktuāls jautājums,
kura sakārtošanai nepieciešama aktīva rīcība. Būtiski arī rast risinājumu
tam, kā veicināt iedzīvotāju izpratni
par nepieciešamību īpašuma piederības dokumentus savlaicīgi sakārtot.

Pašvaldība paplašina
personu loku, kam
pieejami NĪN atvieglojumi

Lai iedzīvotājiem atvieglotu situāciju ar NĪN apmaksu, Jelgavas novada
pašvaldība no 2018. gada janvāra
attiecīgajos saistošajos noteikumos
papildināja to personu loku, kam piemērojami dažādi NĪN atvieglojumi.
«Redzam, ka iedzīvotāji tos arī izmanto. Teiksim, ja 2017. gadā Jelgavas
novadā kopējais atvieglojumu apmērs,
kas piemērots pēc saistošajiem noteikumiem, bija 917 eiro, tad 2018. gadā
kopējā atvieglojumu summa jau ir
2865 eiro. 96,2 procenti no šīs summas
atvieglojumos piemēroti privātpersonām – invalīdiem no bērnības, trūcīgām un maznodrošinātām personām,
daudzbērnu ģimenēm, aizbildņu un
audžu ģimenēm, kā arī Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku
likvidatoriem. Atlikušie 3,8 procenti
NĪN atvieglojumu piemēroti trijām
biedrībām par nekustamo īpašumu,
kas tiek izmantots biedrības darbības
nodrošināšanai un nes labumu Jelgavas novada iedzīvotājiem, tātad –

biedrības darbības rezultāts ir publiski
pieejams,» skaidro S.Kalvāne.
Kvalificējoties noteiktām prasībām,
NĪN atvieglojumi saistošajos noteikumos paredzēti arī uzņēmumiem,
tomēr pagaidām Jelgavas novada
uzņēmēji piedāvātās iespējas nav
izmantojuši.
Jelgavas novada Finanšu nodaļas
vadītāja akcentē, ka likumā noteiktie
atvieglojumi personai tiek piemēroti
automātiski, pamatojoties uz kopējo
valsts iestāžu datu reģistru. Savukārt,

lai saņemtu pašvaldības saistošajos
noteikumos paredzētos NĪN atvieglojumus, personai līdz kārtējā gada
1. februārim pašvaldības Finanšu
nodaļai jāiesniedz iesniegums ar
norādītu atvieglojuma piešķiršanas
pamatojumu. Ja persona atbilst kādai
no noteikumos minētajām kategorijām, atvieglojums tiek piemērots. Tas
iespējams robežās no 50 līdz pat 90
procentiem. Tiesa, saskaņā ar likumu
NĪN apmērs gadā nedrīkst būt mazāks
par 7 eiro.

Piešķirto NĪN atvieglojumu apmērs Jelgavas novadā
Gads

2016.

2017.

2018.

Ar likumu noteikts atvieglojums (EUR)

9636

11 855

16 668

981

917

2865

Ar SN noteikts atvieglojums (EUR)

Saskaņā ar likumu 2018. gadā Jelgavas novadā
NĪN atvieglojumu apmērs ir 16 668 EUR
(lai saņemtu atvieglojumu, iesniegums nav jāraksta):

• 23,5% jeb 3915 EUR atvieglojums noteikts represētām personām.

Kopā 105 personām. Vidējais atvieglojuma apmērs – 37,28 EUR, lielākais
atvieglojuma apmērs 1 personai – 334,48 EUR;

• 68,3% jeb 11 381 EUR atvieglojums noteikts daudzbērnu
ģimenēm. Kopā 263 personām. Vidējais atvieglojuma apmērs – 43,27 EUR,
lielākais atvieglojuma apmērs 1 personai – 500 EUR;
• 8,2%

jeb 1373 EUR atvieglojums noteikts trūcīgām personām.
Kopā 134 personām. Vidējais atvieglojuma apmērs – 10,26 EUR, lielākais
atvieglojuma apmērs – 76,78 EUR.

Saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem 2018. gadā piešķirto
NĪN atvieglojumu apmērs ir 2865 EUR
(lai saņemtu atvieglojumu, jāraksta iesniegums):

• 66,9% – bērniem invalīdiem (no dzimšanas). Kopā 23 personām.
Vidējais atvieglojuma apmērs 1 personai – 83,33 EUR, lielākais atvieglojuma
apmērs – 382,52 EUR;
• 16,4% – daudzbērnu ģimenēm, aizbildņiem un audžuģimenēm. Kopā
8 ģimenēm. Vidējais atvieglojuma apmērs – 58,50 EUR, lielākais atvieglojuma
apmērs – 188,70 EUR;
• 5,6% – trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm. Kopā 13 personām.
Vidējais atvieglojuma apmērs 1 personai – 12,40 EUR, lielākais atvieglojuma
apmērs – 39,92 EUR;
• 3,5% – 2. grupas invalīdiem. Kopā 3 personām. Vidējais atvieglojuma
apmērs 1 personai – 33,66 EUR, lielākais atvieglojuma apmērs – 54,75 EUR;
• 3,8% – Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem. Kopā 2 personām. Vidē-

jais atvieglojuma apmērs – 54,12 EUR, lielākais atvieglojuma apmērs – 58,62 EUR;

• 3,8%

– biedrībām. Kopā 3 biedrībām. Vidējais atvieglojuma apmērs
– 35,93 EUR, lielākais atvieglojuma apmērs – 45,89 EUR.

Iedzīvotāju kategorijas, kam Jelgavas novada
saistošie noteikumi paredz NĪN atvieglojumus
Nodokļu maksātāju kategorijas

Nodokļa
atvieglojums %

Pirmās grupas invalīdiem, kuriem nav I šķiras likumisko mantinieku un ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo darba algu

70

Nestrādājošiem pensionāriem un otrās grupas invalīdiem,
kuriem nav I šķiras likumisko mantinieku un ienākumi
mēnesī nepārsniedz minimālo darba algu

50

Trūcīgām personām, kā arī maznodrošinātām personām
vai ģimenēm

Par ēkām – 90
Par zemi – 50

Personām, kuras veic saimniecisko darbību savā īpašumā,
ja tā uzsākta Jelgavas novadā ne agrāk kā divus gadus
pirms taksācijas perioda, izņemot zemes un/vai ēku, ēku
daļu nomu (īri)

90

Kapitālsabiedrībām, kurās Jelgavas novada pašvaldībai
pieder vairāk nekā 50% kapitāldaļu

90

Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem, Afganistānas
kara dalībniekiem

50

Personām, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni
vai bērni līdz 24 gadu vecumam, un personai vai tās laulātajam ar vismaz trijiem no šiem bērniem ir kopīga deklarētā
dzīvesvieta Jelgavas novadā, audžuģimenei un aizbildnim,
par šo dzīvesvietu – dzīvojamo māju vai dzīvokli un tai vai
tam piekrītošo zemi un par zemi līdz 2 ha platībā, kuru šīs
personas nomā no pašvaldības

50

Biedrībām vai nodibinājumiem par piederošo vai nomāto
nekustamo īpašumu, ja tas tiek izmantots biedrības vai nodibinājuma darbības nodrošināšanai un nes labumu Jelgavas
novada iedzīvotājiem, un rezultāts no darbības ir publiski
pieejams, kas apstiprināts ar Jelgavas novada domes lēmumu

90

Personām par nekustamo īpašumu (mājokli un tam piekritīgo zemi), kurā dzīvo un ir deklarēts bērns invalīds vai nestrādājoša persona ar I vai II grupas invaliditāti kopš bērnības

90

MA
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5

ēji ir godprātīgi NĪN maksātāji
No aprēķinātā
procentuāli
iekasētais
NĪN Jelgavas
novada pagastos
uz 02.01.2018.
Novadā vidēji

91,4%

93%

89,8%

91,8%

2013. gads

90,2%
2013. gads

Gads

93,1%

2016.

NĪN apmērs
(EUR)

2017. gads

84,8%

2017. gads

2013. gads

Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs
Jelgavas novadā
2017.

2 701 017

2017. gads

•
•
•
•

2017. gads

92,7%

96%

2013. gads

94,3%

2017. gads

2015.
2016.
2017.
2018.

3 062 238

gadā
gadā
gadā
gadā

93,6%

96,1%

2013. gads

2 895 933

2019. gada
prognoze
3 123 715

Elektroniski nosūtītie
NĪN maksāšanas
paziņojumi

85,4%

2013. gads

2018.

2013. gads

–
–
–
–

3633
4619
5600
5887

95,8%
2017. gads

2017. gads

76,1%
2013. gads

96,5%
2013. gads

91,7%
2017. gads

Jelgavas novada
zemes sadalījums
pēc zemes
lietošanas veida

98%

Lauksaimniecībā
izmantojamā zeme

2017. gads

69%

88,3%
2013. gads

87,3%

Mežsaimniecības zeme

2017. gads

93,3% 93,7%
2013. gads

2017. gads

96,7%

95,7%

98,3%

94,2%

2013. gads

2013. gads

2017. gads

2017. gads

95,8%
2013. gads

Nekustamā īpašuma nodokļa
parāds Jelgavas novadā
Uz 2018. gada 3. jūliju

213 791 EUR

Uz 2017. gada 7. jūliju

233 314 EUR

Uz 2016. gada 1. jūliju

210 943 EUR

27%
Derīgo izrakteņu
ieguves teritorijas

2%
Individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme

1%
Ūdens objektu zeme

1%

96,3%
2017. gads

Izsūtīto brīdinājumu
skaits par NĪN parādu
2016.
gads

2017.
gads

2018. gada
1. pusgads

717

636

120

Jelgavas novada pašvaldības bankas konti
nekustamā īpašuma nodokļa apmaksai
•
•
•
•
•

AS
AS
AS
AS
AS

«Swedbank» – LV78HABA0551040993529, kods HABALV22
«SEB banka» – LV10UNLA0050023690302, kods UNLALV2X
«Luminor» – LV97RIKO0002013232486, kods RIKOLV2X
«Citadele banka» – LV86PARX0012605360002, kods PARXL22
«Norvik banka» – LV41LATB0002210089855, kods LATBLV22

Kāpēc katru gadu nekustamā īpašuma nodoklis mainās?
Latvijā notiek nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības
pietuvināšana tirgus vērtībai, kas tiešā veidā ietekmē
arī nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmēru. «Turklāt
lauksaimniecības zemei, kuras platība pārsniedz trīs
hektārus, pašlaik NĪN aprēķinam tiek izmantota speciālā
kadastrālā vērtība lauksaimniecības zemēm, kas paredz,
ka šo zemju vērtība un nodoklis katru gadu palielinās
par 10 procentiem,» skaidro Jelgavas novada pašvaldības vecākā nodokļu administratore Alla Jemeļjaņenko.
2016. gadā Latvijā būtiski palielinājās nekustamā īpašuma kadastrālā
vērtība. Jelgavas novadā tā kāpa
vidēji par 36 procentiem, līdz ar to
palielinājās arī NĪN apmērs. Lai
lauksaimniekiem nodokļu sloga palielinājums būtu pakāpenisks, kopš

2016. gada janvāra lauksaimniecības
zemēm, kuru platība pārsniedz trīs
hektārus, NĪN aprēķināšanai tiek
izmantota speciālā kadastrālā vērtība
lauksaimniecības zemēm. «Likumā
noteikts, ka speciālā kadastrālā vērtība lauksaimniecības zemēm virs

trīs hektāriem katru gadu tiek palielināta par 10 procentiem. Šī kārtība
attiecas arī uz mežsaimniecības un
ūdens objektu zemēm, kuru platība
pārsniedz trīs hektārus, kā arī uz īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta,»
skaidro A.Jemeļjaņenko.
Vecākā nodokļu administratore
uzsver, ka likumā ir definēta NĪN
bāzes likme dažādas kategorijas
objektiem. Piemēram, dzīvojamām
mājām un to ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar
dzīvošanu – garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un
saimniecības telpām, ja tās netiek

izmantotas saimnieciskās darbības
veikšanai –, likums paredz progresīvo
nodokļa likmi no 0,2 līdz 0,6 procentiem atkarībā no kadastrālās vērtības
apmēra. Savukārt zemei, ēkām, kas
funkcionāli nav paredzētas kā dzīvojamās, un inženierbūvēm saskaņā
ar likumu noteiktā NĪN likme ir 1,5
procenti no kadastrālās vērtības.
Likums pašvaldībai atļauj noteikt arī
lielāku vai mazāku nodokļa likmi kā
dzīvojamiem, tā arī industriālajiem
objektiem, tomēr Jelgavas novada
pašvaldība to nav izmantojusi, un
novadā ir saglabāta likumā paredzētā
likme.
Būtiski, ka nesakopti īpašumi –

neapstrādāta lauksaimniecības zeme,
vidi degradējoši objekti un grausti
– ir apliekami ar dubultu nodokli.
«Arī Jelgavas novadā ir iedzīvotāji,
kuri nerūpējas par savu īpašumu –
neapstrādā zemi, neuztur kārtībā
ēkas, līdz tās pakāpeniski pārtop par
bīstamiem graustiem un apkārtējo
vidi degradējošiem objektiem. Šādu
teritoriju īpašniekiem esam spiesti
piemērot dubulto nodokļa likmi trīs
procentu apmērā. Kopumā novadā
gan šādu objektu nav daudz un ir
jūtams, ka pakāpeniski tiek sakopti
arī daudzi tie īpašumi, kuri iepriekš
bija atzīti par vidi degradējošiem,»
informē A.Jemeļjaņenko.
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Aicina darbā
mūzikas
pedagogu
Sākoties jaunajai amatierkolektīvu un mācību sezonai,
Līvbērzes pagasta diviem
vokālajiem ansambļiem un
pamatskolai nepieciešams
mūzikas pedagogs.
Bērnu vokālā ansambļa «Krelles»
vadītāja Inese Kunga-Švītiņa darbu
pārtrauca jau pavasarī, bet jauktā vokālā
ansambļa «Sekvence» ilggadējā vadītāja
Agita Damlica-Ķere vadīt ansambli
beidz šomēnes. Pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Medne norāda, ka pagasts ļoti
priecātos, ja izdotos atrast cilvēku, kurš
varētu apvienot abu ansambļu vadīšanu.
«Cerējām, ka vasaras laikā piesaistīsim
jaunu bērnu vokālā ansambļa «Krelles»
vadītāju, bet diemžēl pagaidām mums
tas nav izdevies. Bērnu ansamblī līdz šim
bija divas grupas – pirmsskolas vecuma
un skolas vecuma dziedātāji. Visu vasaru
mēģinājumi viņiem nav notikuši, tāpēc
ļoti ceram atrast cilvēku, kurš rudenī
varētu atsākt strādāt ar bērniem. Tāpat
vadītāja nepieciešama jauktajam vokālajam ansamblim «Sekvence», kas kā
sieviešu ansamblis sāka darboties 1995.
gada rudenī. Kolektīvu no pašiem pirmsākumiem vadīja Agita Damlica-Ķere,
bet diemžēl no šī rudens viņa darbu vairs
neturpinās,» stāsta R.Medne.
Jaunu kolēģi – mūzikas pedagogu –
meklē arī Līvbērzes pamatskola. «Aicinām atsaukties pedagogu ar attiecīgu izglītību. Piedāvājam pilnu slodzes darbu,
pedagogam pagastā varam nodrošināt
dzīvesvietu. Ja skolotājam būtu pieredze
arī ansambļu vadīšanā, tad papildus
pienākumiem skolā viņš varētu vadīt arī
abus pagasta ansambļus,» tā Līvbērzes
pamatskolas direktore Daiga Podkalna.

Izbūvēs jaunu
apgaismojumu
«Neskatoties uz sarežģīto
tehnisko situāciju ielu malās, ceram, ka būs panākts
labs rezultāts – ielas apgaismojums būs kvalitatīvs
un visi, kas pārvietojas pa
Platones un Jelgavas ielu
diennakts tumšajā laikā,
varēs justies droši,» saka
Vircavas pagasta pārvaldes
vadītāja Rita Borščevska,
piebilstot, ka ielu apgaismojuma izbūve abās ielās
aizsāksies, tiklīdz būs saņemts saskaņojums no VAS
«Latvijas valsts ceļi».
«Paredzēts, ka abās ielās jaunizbūvētais apgaismojums būs turpinājums
jau esošajam. Daļā Platones ielas apgaismojums uzstādīts pirms daudziem
gadiem, bet funkciju veic apmierinoši,
savukārt Jelgavas ielas posmā apgaismojums atjaunots nesen – 2015. gadā.
Abu ielu turpinājumi – Platones ielā
686 metru garumā un Jelgavas ielā
855 metru garumā – līdz šim nav bijuši
apgaismoti. Ielas ir blīvi apdzīvotas,
automašīnu plūsma arī nav maza, līdz
ar to krēslā riteņbraucējiem un gājējiem
pārvietoties pa ielām kļūst bīstami. Tādēļ
esam gandarīti, ka šoruden noslēgsies
apgaismojuma izbūves darbi. Tehniskā
projekta izstrāde nebija viegla, jo tā paredzēja apgaismojuma izbūvi veikt valsts
ceļa nodalījuma zonā; tāpat lūdzām
projektā iestrādāt risinājumus bērzu
alejas saglabāšanai Jelgavas ielā. Pozitīvi,
ka nācās atbrīvoties tikai no vecajiem
kokiem,» turpina R.Borščevska.
Apgaismojuma izbūve ielās aktualizēta pērn, bet neveiksmīga iepirkuma
rezultātā darbi tika pārcelti uz 2018.
gadu. Noslēdzoties atkārtotam iepirkumam, darbus objektos veiks uzņēmums
SIA «A.C./D.C.», savukārt būvprojektu
izstrādāja SIA «TELMS».
Kopējās projekta izmaksas ir teju 52
000 eiro, kas tiks segtas no Autoceļa
fonda piešķirtajiem līdzekļiem.

PAGASTU ZIŅAS

Svētes bērnudārzā
atvērta papildu grupiņa
Pieprasījums pēc vietas Svētes pamatskolas pirmsskolas
izglītības programmā kļuvis
lielāks nekā piedāvājums,
tādēļ skolas vadība sadarbībā ar Jelgavas novada
Izglītības pārvaldi lēmusi no
septembra bērnudārza korpusā atvērt papildu grupu
ar 22 vietām. Jaunā grupiņa
ierīkota telpās, kur iepriekš
noritēja mājturības stundas
pamatskolas skolēniem.
Svētes pamatskolas direktore Inga
Jansone norāda, ka šāds lēmums pieņemts jau aizvadītā mācību gada nogalē,
jo no gada sākuma līdz aprīlim tika
saņemti 30 vecāku iesniegumi ar lūgumu
bērnu uzņemt pirmsskolas programmā.
Fakts, ka 30 novada vecāku bērniem
būtu jāatsaka vieta bērnudārzā, skolas
vadību mudināja steidzami meklēt
risinājumu.
«Līdz šim Svētes pamatskolā pirmsskolas programmā izglītojās piecas
dažāda vecuma grupas – četras pirmsskolas korpusā, bet viena – sešgadnieku
grupiņa – skolas telpās. Aprīlī sapratām,
ka mums iestādē kļuvis par maz vietas,
lai apmierinātu novada vecāku pieprasījumu, tādēļ pieņēmām lēmumu pirmsskolas korpusā izveidot papildu grupas
telpu. Ja pērn pirmsskolas programmā
izglītojās 126 bērni, tad jaunajā mācību
gadā vieta bērnudārzā nodrošināta jau
148 bērniem. Šobrīd bērnudārzā ir divas
vienāda vecuma grupas, proti, kopš septembra papildus esam uzņēmuši pašus
mazākos – bērniņus vecumā no 1,5 līdz
trim gadiem,» stāsta I.Jansone.
Meklējot risinājumu, skolas vadība
pieņēma lēmumu jauno grupiņu veidot
pirmsskolas ēkā. Līdzās pirmsskolas
grupiņām tur bija iekārtoti arī divi
pamatskolas vajadzībām pielāgoti mājturības kabineti – meitenēm un zēniem.
Jaunā grupiņa izveidota koka un metāla
apstrādes kabinetā.
«Šis nebija viegls lēmums, jo vēl
salīdzinoši nesen – 2014. gadā – abus
mājturības kabinetus ierīkojām pirmsskolas ēkā, tos ne tikai labiekārtojot,
bet arī aprīkojot ar nepieciešamo inventāru – virtuves iekārtām un dažādiem

darbgaldiem. Tomēr, apsverot visus
plusus un mīnusus, sapratām, ka šis ir
visekonomiskākais un ātrāk īstenojamais variants. Mājturību pamatskolas
programmā apgūst skolēni no 5. līdz
9. klasei. Līdz ar jauno mācību gadu
mājturības stundas daļēji nodrošinām
paši savās telpās, bet noteiktās reizēs
skolēnus paredzēts vest arī uz tuvējo
izglītības iestādi Platonē. Proti, kad
mācību stundu saturā bērniem būs
jāapgūst kokapstrāde un virpošana, viņi
apmeklēs Vircavas vidusskolas Platones
filiāli. Lai skolēni neizjustu lieku apgrūtinājumu, mājturības stundas Platonē
plānojam organizēt ik pa pāris nedēļām,
savukārt reizēs, kad skolēniem būs
jāapgūst vien teorija, mācību stundas
notiks mūsu skolas mazajā aktu zālē. Šis
būs izaicinājums ne vien skolēniem, bet

arī mums, pedagogiem. Pēc šāda plāna
strādāsim visu šo mācību gadu, bet to,
kā būs nākotnē – paliksim pie šī modeļa
vai tomēr meklēsim jaunus risinājumus
–, vērtēsim mācību gada noslēgumā,»
turpina I.Jansone.
Līdz ar papildu grupas atvēršanu
pirmsskolas rindas jautājums praktiski
ir atrisināts – savu kārtu pašreiz gaida
vien pieci bērniņi. Jāpiebilst, ka jaunas
grupas izveidošana radījusi arī trīs
jaunas darba vietas Svētes pirmsskolas
programmā – diviem pedagogiem un
vienam skolotāja palīgam.
Jaunas grupiņas atvēršanai, tās
labiekārtošanai un aprīkošanai ar
nepieciešamajiem mācību līdzekļiem,
mēbelēm, rotaļlietām un citām lietām
no Jelgavas novada pašvaldības budžeta atvēlēti 15 000 eiro.

Piedalies koku stādīšanā
Staļģenes muižas parkā!
19. septembrī no pulksten
13 Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes muižas parkā
norisināsies koku un
krūmu stādīšanas akcija.
Pagasta pārvaldē informē, ka stādīšanas darbos
aicināts piedalīties ikviens. Kopumā aiz skolas,
netālu no vecās sporta
zāles, iecerēts iestādīt 34
kokus un krūmus.
Koku un krūmu stādīšana parkā
notiks projekta gaitā. Proti, piedaloties izsludinātajā Latvijas Pašvaldību
savienības projektā «Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei»,
Jelgavas novada pašvaldība guva
finansiālu atbalstu 600 eiro apmērā.
«Par piešķirto finansējumu Staļģenes muižas parku izdosies papildināt
ar 34 kokiem un krūmiem. Plānojam
iestādīt četras sīklapu kļavas, desmit
Eiropas segliņus, trīs parastās ievas,
trīs lielziedu filadelfus, astoņus
Amūras ceriņus, trīs balzama balt
egles un trīs Eiropas ciedru priedes. Latvijas Pašvaldību savienības
administrētā projekta mērķis ir,
atzīmējot Latvijas simtgadi, ar koku
stādījumiem padarīt valsti krāšņāku.
Zināms, ka Jelgavas novada pašval-

dība ir viena no 71 pašvaldības, kas
piedalās šajā projektā,» stāsta pašvaldības izglītības un vides projektu
vadītājs Gatis Kasparinskis.
Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes
vadītāja Iveta Strēlniece norāda, ka
šie darbi ir pirmais solis apstādījumu
risinājumu veidošanai parka ainavas
zaļās struktūras atjaunošanai un
skatu radīšanai. Staļģenes muižas
parka teritorija līdz mūsdienām ir
zaudējusi vēsturisko parka stilistiku.
Teritorijā ir saglabājies dīķis un galvenās skatu līnijas no muižas ēkas.
Pagasta pārvaldes mērķis nākotnē,
ieguldot gan pašvaldības budžeta
līdzekļus, gan piesaistot projektu finansējumu, ir veikt pamatīgus parka
atjaunošanas darbus.
«Lai apzinātu parkā esošās un
zaudētās vērtības, sadarbojāmies
ar ainavu arhitekti Kristīni Dreiju.
Jāatzīst, ka liela daļa vēsturisko
koku gājuši bojā vētru laikā, tāpat
galvenokārt saglabājušies tikai lieli
koki, bet zemākie stādījumi – krūmu grupas – zuduši. Taču parkā
ir atzīmēti astoņi dižkoki. Patiess
prieks, ka beidzot aizvien vairāk
varam pievērsties tieši muižas parka
atjaunošanai. Vēl viena projekta
gaitā – «Tūrisms kopā» – šoruden
esam iecerējuši parkā izveidot divus

vides objektus. Viens atradīsies starp
parku un Lielupi, un plānots, ka tas
būs fotorāmis ar skatu uz Lielupi
un Lielupei piegulošo lauku ainavu.
Savukārt parka teritorijā vēlamies
iekārtot gadskārtu un tradīciju svinību vietu – ugunskura vietu, kas atspoguļotu Saules gadskārtas ritumu
latviskajā dzīvesziņā. Šie ir tuvākie
darbi, bet jāuzsver, ka nākotnē esam
iecerējuši veikt vēl papildu labiekārtošanas darbus. Piemēram, piesaistot projektu finanses, vēlamies ne
vien papildināt parku ar jauniem
stādījumiem, bet arī iekārtot muižas
priekšpusi, padarot to funkcionālu
un vizuāli pievilcīgu un sakārtojot
piebraucamo ceļu, kā arī izveidot
autostāvvietas. Tāpat plānots atjaunot blakus esošo rotaļlaukumu un
labiekārtot visu Staļģenes vidusskolas teritoriju,» skaidro I.Strēlniece.

ELEJĀ
Turpinās fotokonkurss
«Iemūžini Eleju»

Elejā fotokonkursu «Iemūžini Eleju»
kultūras darba organizatori aizsāka
jau pērn rudenī, kad izsludināta
konkursa pirmā kārta. Jebkurš
interesents bija aicināts iesūtīt fotoattēlus, kas uzņemti Elejā rudens
periodā. Šobrīd līdz 30. septembrim vēl var paspēt iesūtīt vasaras
noskaņas bildes. Kultūras darba
vadītāja Eva Tanana-Lejava skaidro, ka konkursam kopumā ir četras
daļas – šobrīd rit noslēdzošā. «Līdz
šim esam saņēmuši 22 darbus, kas
atspoguļo Eleju rudenī, ziemā un
pavasarī. Iesūtītajās bildēs visvairāk
redzams Elejas krāšņais tūrisma
objekts – Tējas namiņš. Taču aicinu
iesūtīt ne vien apskates objektus, bet
arī, piemēram, skaistus un neparastus dabasskatus, pašus elejniekus
īpašos notikumos. Bildēs nav obligāti
jābūt kādai atpazīstamai vietai – tas
var būt kāds interesanti atspoguļots
Elejas nostūris,» uzsver E.Tanana-Lejava. Fotokonkurss tiek rīkots kā
viens no simtgades pasākumiem,
tādēļ bildē jābūt redzamam Latvijas
karodziņam vai ciparam 100. Var būt
lentīte Latvijas karoga krāsās, cipars
var būt uzzīmēts uz lapas – galvenais
nosacījums: bildei jābūt uzņemtai
Elejas pagasta robežās. Fotogrāfijas
jānosūta pa e-pastu eva.lejava@
jelgavasnovads.lv. Bildes, kas atbildīs
fotokonkursa noteikumiem, pretendēs uz 2018. gada izstādi «Iemūžini
Eleju», kura tiks atklāta 1. novembrī
Elejas saieta namā. Labāko darbu
autori saņems balvas.

KALNCIEMĀ
Uzstādīts fotoradars

Jūlija izskaņā uz
Latvijas
ceļiem
d a r b u
uzsākuši
84 jauni
stacionārie fotoradari, un
viens no
radariem
uzstādīts
pie Kalnciema tilta, informē Ceļu satiksmes
drošības direkcija (CSDD). Radaru
mērķis ir samazināt ātruma pārkāpēju, kā arī ceļu satiksmes negadījumu skaitu. Līdztekus fotoradaram
pie Kalnciema tilta tie uzstādīti arī
Velēnā, Nīcā, Bikstos, Strenčos,
Vecpiebalgā, Jaunbērzē, Līvānos,
Spārē, Maltā, Duntē un Lieģos.
Valdības apstiprinātais stacionāro
fotoradaru uzstādīšanas plāns paredz, ka līdz gada beigām uz Latvijas
ceļiem kopumā jābūt uzstādītām 100
ātruma mērierīcēm, kas ievērojami
paplašinātu atļautā braukšanas
ātruma pārkāpēju kontroli. Vietas
izvēlētas un saskaņotas, sadarbojoties CSDD un satiksmes drošībā un
satiksmes organizācijā iesaistītajām
atbildīgajām institūcijām – Valsts
policijai, VAS «Latvijas valsts ceļi» un
pašvaldībām.

JAUNSVIRLAUKĀ
«Līdumu» kolektīvi aicina
uz sezonas atklāšanas
pasākumu

29. septembrī pulksten 19 izglītības,
kultūras un sporta centra «Līdumi»
kolektīvi ikvienu interesentu aicina
uz sezonas atklāšanas pasākumu –
koncertu «Mīļā miera labad es skaļi
dziedāšu, visas gaudas vadzī pakāršu!». Pasākums notiks Staļģenes
sporta hallē. «Pirmajā daļā kolektīvi
uzstāsies ar priekšnesumiem un vēlējumiem, bet otrajā daļā kolektīvu
dalībnieki, viņu ģimenes locekļi un
draugi izklaidēsies kopā ar grupu
«Klaidoņi». Tāpat kā iepriekšējos
gados, arī šoreiz jauno sezonu
mūsu centrā turpinās deviņi kolektīvi. Jāpiebilst, ka šogad uz sezonas
atklāšanas pasākumu esam ielūguši
arī ciemiņus no Moldovas, kuras
delegācija novadā vairākas dienas
ciemosies septembra beigās. 29.
septembrī Moldovas kolektīvu uzstāšanos varēs vērot arī Ražas svētkos,
kas ierasti notiks pie kafejnīcas
«Zemnieka cienasts»,» stāsta «Līdumu» vadītāja Inese Segliņa.

PAGASTU ZIŅAS
LIELPLATONĒ
Mainīti muižas
pakalpojumu izcenojumi

Mainīti Lielplatones muižas pakalpojumu
izcenojumi – kā skaidro Lielplatones
muižas Tūrisma informācijas centra
vadītāja Ingūna Pranka, izmaiņas veiktas, jo ilgākas kļuvušas ekskursijas gida
pavadībā, kā arī palielināts kāzu pakalpojumā iekļauto aktivitāšu daudzums.
«Noslēdzoties restaurācijas darbiem,
šomēnes Lielplatones muižas ansamblī
tiks atvērts vešūzis jeb veļas mazgāšanas
ēka. Tas nozīmē, ka tūristiem piedāvāsim
padziļinātāku ekskursiju, tā kļūs vēl interesantāka un aizraujošāka. Sagaidāms,
ka laiks, ko apmeklētāji pavadīs muižas
kompleksā, kļūs garāks un aktivitātēm
bagātāks, proti, muižas apmeklētājiem
būs iespēja ne vien apskatīt vienu no
Lielplatones muižas pērlēm – vešūzi, bet
arī pašiem simboliski iziet seno veļas
mazgāšanas ceļu. Tāpat arī pēdējos
gados novērojama tendence jaunajiem
pāriem izvēlēties Lielplatones muižu kā
laulību ceremonijas vai kāzu pieturvietu.
Veicot izpēti un salīdzinot datus par tuvāku un tālāku kāzu pakalpojuma sniedzēju izcenojumiem, kā arī izanalizējot
cenu kāpumu dažādās ar pakalpojumu
sniegšanu saistītās jomās, secinājām,
ka līdz šim iekasētās telpu un inventāra
nomas izmaksas pārsniedz peļņu, līdz ar
to pieņēmām lēmumu paaugstināt arī
kāzu pakalpojuma maksu Lielplatones
muižā,» stāsta I.Pranka. Ekskursija gida
pavadībā skolēniem, pensionāriem
maksā 2 eiro, pieaugušajiem – 3 eiro,
savukārt kāzu pakalpojums, kurā ietverts
kāzu valsis, fotosesija, zvērests un citas
aktivitātes, maksā 60 eiro.

VALGUNDĒ
Vidusskolas sporta zālē būs
kāpšanas siena

«Domājot par arvien pieejamāku un
daudzveidīgāku brīvā laika pavadīšanu
un veselīga dzīvesveida popularizēšanu
visām vecuma grupām, Jelgavas novada
pašvaldības rīkotajās iedzīvotāju sapulcēs
Valgundes pagastā tika izteikts priekšlikums Kalnciema vidusskolas sporta
hallē uzstādīt kāpšanas sienu. Šogad
pieņemts lēmums sagatavot un iesniegt
projekta pieteikumu, un apstiprinātais
projekts paredz, ka pašvaldība no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai šim mērķim saņems 9000 eiro.
Projekta pieteikuma iesniegšanas brīdī tā
kopējās izmaksas bija ap 22 000 eiro.
Paredzam, ka kāpšanas sienu Valgundē
uzstādīsim nākamā gada laikā. Izmantojot to, sekmīgi varēs apmācīt un īstenot
treniņu procesu jaunsargu programmā,
kā arī skolas audzēkņi varēs iesaistīties
jaunās sportiskās aktivitātēs. Plānots, ka
uzstādītā siena visām iedzīvotāju grupām
nodrošinās kāpšanas sporta veida pieejamību, tā popularizējot šo sporta veidu
un dodot iespēju startēt gan novada, gan
republikas sacensībās,» stāsta Jelgavas
novada pašvaldības kultūras, sporta un
NVO projektu vadītāja Ella Popesko.

SESAVĀ
Atjaunots Sesavas tautas
nama jumts

Augustā
Sesavas
tautas
namā
noritēja
remont
darbi –
SIA «LVS
Building» veica cokola siltināšanu, jumta
remontdarbus un garāžas sienas siltināšanu no iekšpuses. «Aptuveni pirms
desmit gadiem Sesavas tautas nams
tika rekonstruēts. Toreiz rekonstrukcijas
darbi ietvēra kosmētisko remontu telpās,
grīdas seguma nomaiņu, logu nomaiņu,
durvju nomaiņu, kā arī jaunu apkures
cauruļu un sildķermeņu uzstādīšanu,
savukārt šī gada remontdarbi bija
nepieciešami, lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti. Nu siltināšanas darbi veiksmīgi noslēgušies. Kopējās remontdarbu
izmaksas ir teju 14 000 eiro, kas segtas
no pašvaldības budžeta līdzekļiem,»
komentē Sesavas pagasta pārvaldes
vadītājs Staņislavs Matuss.
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Kroņvircavas muižas pārvaldnieka
mājai – jauni saimnieki
Viens no pagasta lepnumiem parasti ir tās teritorijā esošā muiža vai pils.
Gan atjaunotas, gan arī
pamestas novārtā, taču
tās ir ēkas ar vairāku gadsimtu vēsturi un unikāliem stāstiem. Tāda ir arī
Vircavas pagasta muiža ar
savām kompleksa ēkām.
Vienu no tām – pārvaldnieka māju – šopavasar
iegādājās ģimene no
Rīgas – Mārcis un Aiga
Zommeri. Vasaru galvenokārt saimnieki veltījuši,
lai attīrītu namu no liekā
kultūrslāņa, kas uzkrājies
pēdējo desmit gadu laikā.
Saimnieki ir apņēmības
pilni ēkā atgriezt dzīvību
un nodrošināt tai ilgtspējīgu attīstību.
Zommeru ģimene īpašumu Vircavas pagastā uzgāja, jo muiža bija
nonākusi pārdošanā sludinājumu
portālos.
«Vairāku gadu meklējumi mūsu
ģimeni beidzot atveduši vietā, kuru
turpmāk plānojam saukt par savām
mājām. Vēlamies to kopt, lolot un
attīstīt. Kroņvircavas muižas pārvaldnieka māja celta 18. gadsimta
otrajā pusē pēc Bīronu galma slavenā
arhitekta Severīna Jensena projekta. Kaut arī ēkai nācies pieredzēt
dažādus laikus, tā ir saglabājusies
salīdzinoši labi. Mūsu ģimene ir
apņēmības pilna kopt šo vietu un
ēku ar mērķi atgriezt tajā dzīvību.
Patlaban daļā ēkas saskatām naktsmāju jeb apartamentu vietu, taču
esam atvērti idejām un kopdarbības
ierosinājumiem apakšstāvā esošo
velvju jēgpilnai izmantošanai,» stāsta
īpašuma saimnieks M.Zommers.
Saimnieki šovasar īpašumā uzturējušies gana bieži – viņiem izdevies
ēku atbrīvot no liekajiem gružiem
un mantām. Savukārt jau no rudens
ģimene plāno Vircavas muižas pārvaldnieka mājā pārcelties uz dzīvi.
Jāpiebilst, ka Mārcim un Aigai ir divi
bērni. Kā norāda Mārcis, lēmumu
par pārcelšanos no Rīgas ģimene
pieņēmusi jau pirms laba laika, vienīgi līdz šim nebija atraduši īsto vietu,
kur vēlētos dzīvot. Par labu Vircavas
muižas pārvaldnieka mājai izlēmuši,

jo ap īpašumu ir labi sakārtota infrastruktūra – asfaltēts ceļš, centrālais
ūdensvads un kanalizācija, turklāt
iepriekšējie saimnieki ēkā jau bija
veikuši ievērojamus uzlabojumus.
Būtisks esot arī fakts, ka novads
tuvākajos gados ieplānojis nopietnus
muižas teritorijas labiekārtošanas
darbus. Pēc saimnieka domām, tas
radīšot labus apstākļus tūrisma attīstībai Vircavā.
«Ēkā darbojas komunikācijas, ir
izveidota centrālapkures sistēma,
ielikti labi koka logi, dažās telpās
pat veikti remontdarbi. Mūsu mērķis nav šo ēku padarīt autentisku
aizgājušajam laikam, bet gan, cienot
seno, padarīt ēku mūsdienīgu, kurā
mēs ne vien paši dzīvotu, bet to
piedāvātu arī sabiedrībai. Zināms,
ka Zemgales novads tūristus pievilina ar savām muižām un pilīm, to
Zemgalē ir ļoti daudz. Lai apceļotu
un apskatītu kaut dažas šādas ēkas,
nepieciešams laiks, tāpēc tūristiem
vēlamies piedāvāt nakšņošanas
iespējas vēsturiskā vietā, izbaudīt,
kā ir pārlaist nakti ēkā, kādas citviet
varam redzēt tikai no ārpuses vai
izstaigāt kā muzeju. Vircavas muižai
un tās ēkām ir sena un interesenta
vēsture, ar ko arī vēlamies spēlēties,»
turpina M.Zommers.

No kādreizējās Kroņvircavas muižas pils ēkas šobrīd saglabājies vien
ziemeļaustrumu korpuss – muižu
1919. gadā nodedzināja bermontieši. Savukārt muižas kompleksa
ēkas – virtuve, pārvaldnieka māja,
Kavalieru nams, kurā šobrīd darbojas skola, un klēts, kurā 1920. gada
30. gados ierīkoja tautas namu, – ir
saglabājušās.
Zommeru ģimene par savām
nākotnes iecerēm informējusi arī
Vircavas pagasta pārvaldi. Pārvaldes
vadītāja Rita Borščevska atklāj, ka ir
patiess prieks, ka vēl vienā no muižas
kompleksa ēkām atgriezīsies dzīvība.
«Šīs vasaras laikā ar Zommeru
ģimeni esam nodibinājuši labas
attiecības. Ģimene mums ir izklāstījusi savu redzējumu, mēs viņiem
– savu. Apzinoties tās vērtības, kas
ir ap mums, esam iecerējuši muižas
teritorijā izveidot stendu, veltītu
pagasta vēsturei. Lai izvietotā informācija būtu pēc iespējas patiesāka,
vērsāmies Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā, kopā
ar Mārci Rundāles pilī tikāmies ar
Imantu Lancmaņa kungu un Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītāju
Māri Branci. Ieguvām daudz vērtīgas
informācijas,» stāsta R.Borščevska.
«Piemēram, uzzināju, ka Vircavas

muiža jeb, kā senāk to dēvēja, Kroņvircavas muiža, Jelgavas pils un
Rundāles pils savulaik bijušas varena
trīsvienība. Vircavas muižu projektējuši un cēluši tie paši arhitekti un
būvnieki, kas Rundāles pili. Sarunā
Lancmaņa kungs Vircavas muižu pat
nodēvēja par mazo Kurzemes Versaļu. Un tik tiešām – savulaik muiža
bijusi gana grezna, tā bija Kurzemes
hercoga Pētera Bīrona iemīļota
uzturēšanās vieta. Ievērības cienīgs
bijis muižas parks – 15 hektārus
plašs baroka stila dārzs ar savdabīgu
dārza parteru. Daļēji dārzs ir saglabājies līdz mūsdienām. Visa iegūtā
informācija mums noderēs stāsta
veidošanā, kad uz pārvaldnieka
māju aicināsim ciemiņus,» papildina
M.Zommers.
Kad varētu realizēties iecerētās
idejas, saimnieki vēl neatklāj, vien
nosaka, ka priekšā milzīgs darbs dažādu projektu līdzekļu piesaistē. Jau
drīzumā tikšot uzsākta pirmā projekta
realizācija, proti, vēsturiski arhitektoniskā izpēte, kas ļaus apzināt vēstures
liecības, kas saglabājušās ēkā.
Lai interesenti varētu sekot līdzi
senās Kroņvircavas muižas pārvaldnieka mājas atdzimšanai, saimnieki
sociālajā tīmekļa vietnē «Facebook»
izveidojuši kontu «Muižas istabas».

Aicina atkritumus šķirot pareizi
Valgundes pagasta pārvalde iedzīvotājus aicina
pievērst lielāku uzmanību
dalīto atkritumu šķirošanai.
«Rūpējoties par apkārtējo
vidi un vēloties samazināt
apglabājamo atkritumu daudzumu, Jelgavas
novada pašvaldība savā
teritorijā izveidojusi kopumā 65 dalīto atkritumu
vākšanas punktus. Četri
no tiem atrodas Valgundes
pagastā. Paldies iedzīvotājiem, kuri rūpējas par vidi
un atkritumus šķiro pareizi,
tomēr diemžēl arvien ir cilvēki, kuri sabojā citu rūpīgi
sašķiroto,» atzīst Valgundes
pagasta pārvaldes vadītāja
Maija Lasmane.
Valgundē dalīto atkritumu šķirošanas punkti atrodas Saules ielā, Vītoliņos, pie pagasta vidusskolas un mājas
«Kalnciemi» teritorijā.
«Pēdējā laikā arvien biežāk pagasta
pārvaldē esam saņēmuši iedzīvotāju
sūdzības par situāciju pie dalīto atkritumu vākšanas punkta Vītoliņos.
Diemžēl cilvēki ne vien neizprot dalīto

atkritumu būtību, bet arī pamanās
speciālos konteinerus izmantot kā
bezmaksas sadzīves atkritumu novietni, tos salauzt un piemēslot apkārtni.
Proti, atkritumu maisu nevarot ievietot
konteineru atverēs, neapzinīgie iedzīvotāji konteineru atlauž, bet lielākos
un smagākos noliek turpat blakus,
kur no saplēstajiem maisiem atkritumi
nonāk apkārtējā teritorijā. Diemžēl
Vītoliņos izvietoto konteineru saturs
pamatā ir nederīgs pārstrādei. Tā ir
laika un resursu izniekošana. Iedzīvotājus aicinu padomāt, pirms izmest
sadzīves atkritumus dzeltenajos un
zaļajos konteineros vai novietot tiem
blakus, pretējā gadījumā, respektējot
iedzīvotāju sūdzības par piedrazoto

apkārtni un visai nepatīkamo skatu,
būsim spiesti šajā teritorijā atteikties
no dalīto atkritumu savākšanas punkta,» skaidro M.Lasmane.
Jāatgādina, ka atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novada teritorijā veic
Jelgavas novada kapitālsabiedrība SIA
«Jelgavas novada KU». Uzņēmuma
vadītāja Antra Alksne atgādina, ka
katrā šķirošanas punktā ir divu veidu
konteineri – dzelteni un zaļi. Dzeltenie konteineri paredzēti alumīnija
skārdenēm, papīram, avīzēm, bukletiem, kartonam, plastmasas pudelēm,
plēvēm, maisiņiem. Zaļie konteineri
– dažāda veida stikla iepakojumiem,
piemēram, dzērienu stikla pudelēm,
stikla burkām.

«Atkritumu apsaimniekotāji valstī
strādā, lai nodrošinātu visu nepieciešamo izvirzīto mērķu sasniegšanai –
paplašina atkritumu dalītās vākšanas
infrastruktūru, uzstāda jaunus konteinerus šķirotajiem atkritumiem, izvieto
informatīvās norādes par pārstrādei
piemēroto materiālu veidiem. Diemžēl joprojām sistēmas vājais posms ir
iedzīvotāji, kas nezināšanas vai negribēšanas dēļ viņu ērtībām piedāvāto
infrastruktūru neizmanto vispār vai
izmanto nepareizi,» teic A.Alksne,
atgādinot, ka plastmasas iepakojums
pirms izmešanas ir jāiztukšo un jāsaplacina, lai tas aizņem mazāk vietas,
savukārt stikla iepakojums pirms
izmešanas jāizskalo.
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Piektās novada senioru sporta
spēles pulcē 155 dalībniekus
Foto: Vladimirs Saņuks

SENIORU SPORTA SPĒĻU UZVARĒTĀJI
Basketbola metieni sievietēm: 1. vieta – Regīna Roderte (Līvbērze), 2.
vieta – Aina Lazda (Līvbērze), 3. vieta – Vija Baumane (Vilce); vīriešiem:
1. vieta – Ivars Kupens (Eleja), 2. vieta – Rinolds Ožars (Eleja), 3. vieta –
Valdis Arājs (Zaļenieki).
Futbola sitieni sievietēm: 1. vieta – Sakina Beitāne (Līvbērze), 2. vieta –
Zinaīda Jakimova (Vilce), 3. vieta – Ausma Kraule, Mārīte Pabērza (Glūda);
vīriešiem: 1. vieta – Aleksandrs Šipuļins (Kalnciems), 2. vieta – Jānis Freimanis (Svēte), 3. vieta – Ivars Landorfs (Vilce), Arkādijs Kacuba (Zaļenieki),
Ivars Kupens (Eleja).
Orientēšanās sievietēm: 1. vieta – Zinaīda Jakimova (Vilce), 2. vieta –
Lidija Ločmele (Jaunsvirlauka), 3. vieta – Aija Vertule (Vircava); vīriešiem:
1. vieta – Valdis Arājs (Zaļenieki), 2. vieta – Andris Donis (Zaļenieki).
Nūjošana sievietēm: 1. vieta – Ļubova Verškova (Līvbērze), Lidija Ločmele (Jaunsvirlauka), Ruta Arāja (Zaļenieki), 2. vieta – Aija Gerta, Rasma
Kāposta (Glūda), 3. vieta – Svetlana Zvirgzdiņa, Elizabete Leite (Zaļenieki);
vīriešiem: 1. vieta – Andris Donis (Zaļenieki), 2. vieta – Haralds Bettger
(Sesava), 3. vieta – Jānis Freimanis (Svēte).
Boulings sievietēm: 1. vieta – Helga Liepa (Jaunsvirlauka), 2. vieta – Lida
Dulberga (Valgunde), 3. vieta – Irina Jasote (Lielplatone); vīriešiem: 1. vieta
– Aleksandrs Šipuļins (Kalnciems), 2. vieta – Laimonis Gobiņš (Kalnciems),
3. vieta – Guntis Hofmanis (Eleja), Gundars Šteins (Vircava).
«Boccia»: 1. vieta – Kalnciema komanda, 2. vieta – Vircavas komanda, 3.
vieta – Lielplatones komanda.
Disku golfs sievietēm: 1. vieta – Jautrīte Joze (Svēte), 2. vieta – Aija
Melngalve (Lielplatone), 3. vieta – Zaiga Maigule (Lielplatone); vīriešiem:
1. vieta – Guntis Hofmanis (Eleja), 2. vieta – Andris Krastiņš (Valgunde).
«Šķirotava» sievietēm: 1. vieta – Āra Vendele, 2. vieta – Margarita Babre,
3. vieta – Ļubova Liepa; vīriešiem: 1. vieta – Rinolds Ožars (Eleja).

Augusta izskaņā Vilcē aizvadīta 5. Jelgavas novada
senioru sporta un aktīvās
atpūtas diena. «Mums nav
tik svarīgi sportiskie rezultāti, cik iespēja izkustēties un atkalredzēšanās
prieks,» saka Jelgavas
novada Senioru biedrības
vadītāja Inta Savicka.
Viņa stāsta, ka 5. senioru sporta
spēlēs piedalījās 155 dalībnieki un
šoreiz nebija pārstāvēta vien Platone, jo tās aktīvie sportotāji bija devušies ekskursijā uz Baltkrieviju. «Taču
droši varu apgalvot, ka sporta spēles
ir cieņā, cilvēkiem tās patīk, un tas ir
pats galvenais! Par to liecina ne tikai

sacensību dienā, bet vēl pēc tam
saņemtie zvani no pagastu ļaudīm ar
labām atsauksmēm par pasākumu,»
saka I.Savicka, uzsverot: kaut arī
spēlēs tiek sadalītas godalgas, šis
pasākums nav tendēts uz augstiem
sportiskiem sasniegumiem, bet gan
rīkots ar domu popularizēt sportu
un mudināt novada cilvēkus izkustēties. «Svarīgākais ir satikšanās
prieks. Daudziem šo piecu gadu
laikā izveidojusies cieša draudzība,
citi pēc ilgiem gadiem tieši sporta
spēlēs ir satikuši savus klasesbiedrus
vēl no skolas laika, un tā ir šī pasākuma pievienotā vērtība. Tāpēc es
vienmēr uzsveru, ka mēs nebraucam
spēkoties, bet gan draudzēties,»
saka biedrības vadītāja.

Pasākumi
Elejā

 Fotokonkursa «Iemūžini Eleju» vasaras noskaņās. Bildē jābūt redzamam Latvijas
karodziņam vai ciparam 100 (var būt lentīte Latvijas karoga krāsās, cipars var būt
uzzīmēts uz lapas, brīva vaļa jūsu domu lidojumam), un tai jābūt uzņemtai Elejas
pagasta teritorijā. Kad fotogrāfija ir gatava, tā jāiesūta pa e-pastu eva.lejava@
jelgavasnovads.lv. Bildes, kas atbildīs fotokonkursa noteikumiem, pretendēs uz
2018. gada izstādi «Iemūžini Eleju», kas tiks atklāta 1. novembrī Elejas saieta
namā. Labāko darbu autori saņems balvas.

Glūdā

 8. septembrī no pulksten 9.30 līdz 15.30 – Jelgavas novada grāmatu svētki
«Grāmata vieno paaudzes» (Nākotnes k/n, Šķibes pamatskolā).
 Visu vasaru – izstāde «Mana mandala relaksācijai» (saieta namā).

Jaunsvirlaukā

 29. septembrī pulksten 19 – IKSC «Līdumi» kolektīvi aicina uz sezonas atklāšanas pasākumu «Mīļā miera labad es skaļi dziedāšu, visas gaudas vadzī pakāršu!».
Ieeja – bez maksas (Staļģenes vidusskolas sporta hallē).

Platonē

 Gatavojoties Latvijas valsts 100. gadadienai, pagasta iedzīvotāji aicināti iesūtīt
2018. gadā uzņemtas fotogrāfijas, kuras apkopojot tiks veidota izstāde «Platones
pagasts – 2018». Fotogrāfijas līdz 1. oktobrim lūgums iesūtīt pa e-pastu rakra@
inbox.lv. Sīkāka informācija – pa tālruni 26547117.

Svētē

 Svētes pagasta iedzīvotāji aicināti piedalīties izstādes «Svēte cauri gadu simtam»
veidošanā. Pagasta iedzīvotāji aicināti palūkoties savos albumos – iespējams, tur
ir senas fotogrāfijas no dažādiem notikumiem (kāzām, kristībām, iesvētībām,
kolhoza pasākumiem vai kādiem citiem senākiem notikumiem), kā arī dažādām
vietām pagastā, kas laika gaitā ir mainījušas savu izskatu, veidolu, identitāti vai
arī aizgājušas nebūtībā, ar kurām jūs labprāt padalītos. Jūsu fotogrāfijas tiks
nokopētas, palielinātas, un oriģināls atdots īpašniekam. Izstādi plānots atklāt 17.
novembrī pēc svētku koncerta. Ceru uz lielu atsaucību un gaidu zvanus pa tālruni
27234198 (Sandra).
 21. septembrī no pulksten 21 līdz 2 – rudens balle ar grupu «Brekšu Pekši».
Ieeja – 4 €. Galdiņu rezervēt pa tālruni 27234198 (Sandra) (Jēkabnieku k/n).
 Svētes amatiermākslas kolektīvi, uzsākot jauno sezonu, aicina piebiedroties
jaunus dalībniekus – zvani pa tālruni 27234198 un piesakies, ja vēlies dziedāt,
dejot vai apgūt aktiermeistarību!

Zaļeniekos

 No 20. augusta – novadpētniecības materiālu izstāde «Saimnieciskā dzīve
Ūziņos no muižas laikiem līdz kolhozam» (Ūziņu bibliotēkā).
«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: 04.09.2018.

Seniori šogad sacentās 14 dažādās nopietnās un ne tik nopietnās
disciplīnās, piemēram, orientēšanās
sportā, disku golfā, aktivitātē «Akacis» un «Vanšu tilts».
I.Savicka biedrības un senioru vārdā par atbalstu svētku organizēšanā
saka paldies Jelgavas novada pašvaldībai, Sporta centram un pagastu
sporta dzīves organizatoriem, kā arī
pagastu pārvalžu vadītājiem, kuri palīdzēja senioriem nokļūt uz svētkiem.
Jāpiebilst, ka Jelgavas novada
seniori uz sacensībām tiek aicināti
divas reizes gadā: maijā – uz nūjošanas sacensībām, bet augustā – uz
sporta spēlēm. I.Savicka teic, ka arī
nākamgad šie pasākumi notiks, bet
vēl nav nolemts, kurā pagastā.

Spoku medības sievietēm: 1. vieta – Margarita Babre, 2. vieta – Sandra
Jakobsone, 3. vieta – Vija Bartkeviča; vīriešiem: 1. vieta – Arkādijs Kacuba
(Zaļenieki), 2. vieta – Ivars Vītols, 3. vieta – Andris Donis (Zaļenieki).
Gredzenu pavēlnieks sievietēm: 1. vieta – Lidija Ločmele (Jaunsvirlauka), 2. vieta – Regīna Roderte (Līvbērze), 3. vieta – Sakina Beitāne (Līvbērze);
vīriešiem: 1. vieta – Arkādijs Kacuba (Zaļenieki).
Bundžas sievietēm: 1. vieta – Ineta Loca (Sesava), 2. vieta – Vija Baumane
(Vilce), 3. vieta – Ruta Šerpinga (Vircava); vīriešiem: 1. vieta – Guntars
Šteins (Vircava), 2. vieta – Arkādijs Kacuba (Zaļenieki), 3. vieta – Guntis
Hofmanis (Eleja).
«Vanšu tilts» sievietēm: 1. vieta – Indra Cīrule (Līvbērze), 2. vieta – Lāsma Kaula (Zaļenieki), 3. vieta – Vineta Loca (Sesava); vīriešiem: 1. vieta
– Rinolds Ožars (Eleja), 2. vieta Aleksandrs Šipuļins (Kalnciems), 3. vieta
– Arkādijs Kacuba (Zaļenieki), Andris Krastiņš (Valgunde).
Naudas skaitīšana sievietēm: 1. vieta – Māra Mihejenkova, 2. vieta –
Margarita Babre, 3. vieta – Monika Trušele; vīriešiem: 1. vieta – Rinolds
Ožars (Eleja), 2. vieta – Guntis Hofmanis (Eleja), 3. vieta – Juris Grīns.
«Akacis» sievietēm: 1. vieta – Jautrīte Joze, 2. vieta – Marija Avkutijevska,
3. vieta – Andželika Dubrovska; vīriešiem: 1. vieta – Ivars Landorfs (Vilce).

«Pikšās» kopīgi svinēs divu
kolektīvu 40. dzimšanas dienu
40 gadu jubileju šogad
svin divi Līvbērzes pagasta
amatiermākslas kolektīvi
– tautas lietišķās mākslas
studija «Līve» un folkloras
kopa «Zemgaļi». 20. oktobrī
ikviens aicināts uz kolektīvu
dzimšanas dienas pasākumu Kārļa Ulmaņa mājās
«Pikšas».
Tas, ka abi kolektīvi rīkos kopīgu
svētku pasākumu, nav nejaušība, jo
tos vieno pirmsākumi. Proti, abus
šos kolektīvus 1978. gadā izveidoja
dobelniece Rita Harlinska. «Rita bija
unikāla personība, kura spēja izveidot
gan tautas lietišķās mākslas studiju,
audzinot jaunus meistarus, gan celt godā
tradīcijas un vadīt folkloras ansambli,»
par abu kolektīvu pirmo vadītāju, kas
pērnvasar devās viņsaulē, saka folkloras kopas «Zemgaļi» vadītāja Velta
Leja, kura kolektīva vadības grožus no
R.Harlinskas pārņēma 2004. gadā un
kopā ar kolektīvu ir vēl šobrīd. 2004.
gadā R.Harlinska jaunas vadītājas –
Ligitas Ozolnieces – rokās nodeva arī
«Līvi». «Tā mēs draudzīgi dzīvojam
vienā pagastā un viens otram palīdzam,
ja nepieciešams, cenšamies viens otru
papildināt,» saka L.Ozolniece.
Abu kolektīvu vadītājas spriež, ka
40 gadi gan folkloras kopai, gan tautas
lietišķās mākslas studijai ir ievērojams

gadskaitlis. «Īsti brieduma gadi, kad
saproti, ka daudz jau esam iemācījušies,
bet tajā pašā laikā mums vēl ir daudz
jāmācās. Abus kolektīvus vieno arī tas,
ka cenšamies radīt un saglabāt tradicionālās kultūras vērtības, nodot tās nākamajām paaudzēm,» saka L.Ozolniece.
Šobrīd abos kolektīvos ir aptuveni
desmit dalībnieku. Kolektīvu vadītājas
vērtē, ka skaitliski tas nav daudz, taču
šie cilvēki ir tā sauktais zelta fonds jeb
kodols. «Jāsaprot, ka pie mums neviens
nenāk naudu pelnīt. Šis ir viņu hobijs.
Dalībnieces šeit nāk, kā es smejos, spēlēties, baudīt krāsu salikumu, iemācīties
dažādas tehnikas, radīt lietas savam
priekam, dvēselei,» saka L.Ozolniece.
V.Leja uzsver, ka arī «Zemgaļi» apvienojuši cilvēkus, kuriem folklora un
muzicēšana ir sirdslieta. «Jā, agrāk mēs
bijām kuplākā skaitā, taču mūsdienās
gan pieaugušajiem, gan bērniem un
jauniešiem ir tik daudz izvēļu, kā aizpildīt savu brīvo laiku. Mums ir ļoti liela
konkurence,» atzīst V.Leja. Interesanti,
ka viena no dalībniecēm – Monika Trušele – paspēj darboties gan «Līvē», gan
«Zemgaļos». V.Leja teic, ka viņas vadītajā kolektīvā atzinības vārdus noteikti ir
pelnījusi Dzidra Dukāne, kuru kolektīvs
mēdz dēvēt par savu balstu, un Alberts
Mednis, kurš ar kolektīvu kopā ir jau
krietnu laiku un spēlē tādu interesantu
instrumentu kā trīsrindu ermoņikas.
Jāpiebilst, ka kolektīvi jubileju kopā

svinēja jau pirms pieciem gadiem, tāpēc
nolēmuši, ka arī nozīmīgā 40. dzimšanas
diena jāatzīmē kopā. Šoreiz gan līdz ar
Līvbērzes kultūras nama rekonstrukciju
svētki notiks K.Ulmaņa mājās «Pikšas»
20. oktobrī. Precīzs pasākuma laiks tiks
izziņots kādā no nākamajiem «Jelgavas
Novada Ziņu» numuriem.
«Līve» jubileju nolēmusi atzīmēt ar
krāšņu izstādi, kurā tiks eksponēti studijas dalībnieču jaunākie darbi. «Nevaram
gan apsolīt, ka pilnīgi viss būs jaunākais,
jo, iespējams, izvilksim kaut ko mīļu arī
no savas pūralādes. Šajā izstādē akcentu
gribam likt uz mūsu austajām segām, jo
līdz šim savās mājās tās īpaši nav izceltas.
Tāpat būs arī mūsu pašu meiteņu austie
tautisko brunču audumi, kam viņas
pašas ar augu dabīgajām krāsvielām krāsojušas diegus, būs arī tautiskās jostas,
mūsu šūdinātie krekli – viss, kā pienākas
Latvijas simtgadē!» saka L.Ozolniece.
Savukārt «Zemgaļi» jubilejas reizē
gatavojas uzstāties ar saviem mīļākajiem
priekšnesumiem no kolektīva repertuāra. «Šis gads mums bijis ļoti bagāts
– piedalījāmies starptautiskajā folkloras
kopu festivālā «Baltica 2018», simtgades
Dziesmu un deju svētkos, bet šobrīd
gatavojamies savai jubilejai. Dziesmu
pūrs ir plašs, un centīsimies savos svētkos
parādīt to labāko,» saka V.Leja.
Uz kolektīvu dzimšanas dienas svinībām aicināts ikviens, jo īpaši bijušie
kolektīvu dalībnieki. Ieeja – bez maksas.

