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Olimpiādē –
deviņas medaļas

FOTO: Jelgavas novadu Latvijas Jaunatnes olimpiādē Cēsīs pārstāvēja vairāk nekā 40 sportistu un
viņu treneri, kā arī atklāšanas parādē Cēsu pils parkā piedalījās Jelgavas novada Sporta centra un
novada domes vadība. Mūsu sportisti no Jaunatnes olimpiādes pārveda deviņas medaļas – trīs zelta,
divas sudraba un četras bronzas. Sporta centra vadītājs Vladislavs Beitāns atzīst, ka pirms olimpiādes
izvirzītais mērķis – pārvest trīs četras zelta medaļas – ir sasniegts un tas liecina, ka tiek strādāts pareizā
virzienā. Plašāk par mūsējo startiem Latvijas Jaunatnes olimpiādē – 4. lpp.

Zaļenieku Komerciālā un
amatniecības vidusskola
uzņem audzēkņus
Zaļenieku Komerciālajā un
amatniecības vidusskolā
notiek audzēkņu uzņemšana. Šobrīd gan saņemti vien
daži desmiti pieteikumu,
un pagaidām pieprasītākās ir augkopības tehniķa
un restauratora asistenta
profesijas.
Skolas direktores vietniece audzināšanas darbā Dace Vīpule-Kuļika stāsta,
ka uzņemšana sākās jau 12. jūnijā, bet
ierasti aktīvāki jaunieši ir vasaras otrajā
pusē. «Tā kā uzņemšana ilgs līdz pat 25.
augustam, jaunieši izpēta skolu piedāvājumu un izvēlas sev piemērotāko,»
viņa norāda.
Dokumentus skolā var iesniegt
pirmdienās, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no pulksten 8.30 līdz 15
un piektdienās no pulksten 8.30 līdz
14. Ar uzņemšanas nosacījumiem un
iesniedzamo dokumentu sarakstu var
iepazīties skolas mājaslapā www.zav.lv.
Tālruņi uzziņām – 63074250, 63074332
Zaļenieku Komerciālā un amatniecības vidusskola piedāvā apgūt tādas
profesijas kā restauratora asistents
(jāmācās 4 gadi), elektrotehniķis (4
gadi), automehāniķis (4 gadi), mūrnieks (1 gads), klientu apkalpošanas
speciālists (1,5 gadi) un augkopības

tehniķis (1,5 gadi). D.Vīpule-Kuļika
norāda, ka 2017./2018. mācību gadā
netiks uzņemti topošie pavāri, jo lielās
konkurences dēļ tuvākajā apkaimē šo
grupu nevar nokomplektēt. «Ceram,
ka citus gadus jauniešu interese par šo
profesiju pieaugs un varēsim šo programmu atjaunot,» tā viņa.
Vēl pēdējo gadu notiek uzņemšana
arī «Jauniešu garantijas» programmā,
kas jauniešiem vecumā no 17 līdz 29
gadiem ar pamatizglītību vai vidējo
izglītību sniedz iespēju gada laikā
iegūt mūrnieka profesiju, saņemot
mērķstipendiju 70–115 eiro mēnesī.
Pagaidām gan vēl neviens šai iespējai
nav pieteicies, un, kā vērtē D.Vīpule-Kuļika, iespējams tāpēc, ka ieviests
papildu nosacījums: jaunietis nedrīkst
būt nodarbināta persona. «Šajā vecumā
jaunieši tomēr nereti strādā, kaut vai
mazkvalificētu darbu,» saka viņa.
Jāpiebilst, ka Zaļenieku Komerciālās un amatniecības vidusskolas
audzēkņiem pieejama labiekārtota un
renovēta dienesta viesnīca (īre – 8,54
eiro mēnesī) un tiek nodrošinātas brīvā
laika pavadīšanas iespējas (Jaunsardze,
vokālais ansamblis, teātris, tehniskais
auto pulciņš, sports, audzēkņu pašpārvalde).
JNZ

Biedrība «Jāņupes iedzīvotāji» aicina jauniešus un seniorus piedalīties
apmācībās «Mācies, lai mācītu», kas notiks 9. un 10. augustā
Zaļeniekos, un kļūt par zaļāka dzīvesveida vēstnešiem.
Apmācību mērķis ir pilnveidot gan pašu dalībnieku zināšanas par to, kāpēc
un kā šķirot atkritumus, gan rosināt domāt un plānot, kā par to stāstīt citiem.
Jelgavas, Olaines un Ozolnieku novada seniori un jaunieši aicināti mācībām
pieteikties līdz 30. jūlijam – www.ej.uz/skiromazsunliels.
Dalība apmācībās ir bez maksas. Ēdināšanas, uzturēšanās un aktivitāšu
izmaksas tiek segtas no projekta finansējuma. Projektu «Šķiro mazs un liels»
(reģ. Nr.1-08/155/2017) īsteno biedrība «Jāņupes iedzīvotāji» ar Latvijas
Vides aizsardzības fonda atbalstu. Līdzfinansē Olaines, Jelgavas un Ozolnieku
novada pašvaldības. Vairāk informācijas – www.janupe.lv.

Pašvaldība
iegādāsies divus
mikroautobusus
Lai nodrošinātu autoparka
pakāpenisku atjaunošanu
atbilstoši nepieciešamībām
savu funkciju veikšanai,
Jelgavas novada pašvaldība plāno iegādāties divus
mikroautobusus ar septiņpadsmit sēdvietām pasažieriem. Autobusi nepieciešami
Sporta centra un Zaļenieku
pagasta pārvaldes iestāžu
un kolektīvu darbības nodrošināšanai.
Šādu lēmumu novada dome pieņēma
28. jūnija sēdē, paredzot ņemt aizņēmumu Valsts kasē transportlīdzekļu iegādei
85 366 eiro apmērā. Izdevumu kopsummā ietverta divu autobusu iegāde.
Viens jaunais autobuss paredzēts
Sporta centra sportistu pārvadāšanai,
sporta pasākumu un saimnieciskās
darbības nodrošināšanai. Savukārt
otru autobusu plānots izmantot Zaļenieku pagastā esošo iestāžu – pagasta
pārvaldes, Zaļenieku izglītības iestāžu,
kā arī Sociālā dienesta, Bāriņtiesas –
darbinieku funkciju izpildei, kultūras,
sporta pasākumu un saimnieciskās
darbības nodrošināšanai, informē
Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Enija
Kreicberga-Kapša.
Noslēdzoties iepirkuma procedūrai,
noskaidrots arī abu autobusu piegādātājs. Par kopējo summu 85 366 eiro pašvaldībai autobusus «Ford Transit Trend
460 L4» piegādās SIA «Dardedze K».
Jelgavas novada pašvaldība saimnieciskās darbības nodrošināšanai kopā
izmanto 95 transporta vienības, 39 transporta vienības jeb 41procents no kopējā
autoparka ir vecākas par desmit gadiem.
Aizņēmuma mērķis ir veikt plānveida,
pakāpenisku autoparka atjaunošanu,
samazinot transporta ekspluatācijas
izdevumus un uzlabojot autotransporta
funkcionalitāti un drošumu.
JNZ
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IZSOLES

Jelgavas novada pašvaldība izsola nekustamo īpašumu
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 8. augustā pulksten 10
Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Bajāriņi», Glūdas pagastā, kadastra Nr.5452 007 312, kas
sastāv no neapbūvētas zemes vienības – starpgabala 0,2628 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 007 0270. Izsoles nosacītā
sākumcena – 800 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 procentu apmērā no nekustamā
īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Glūdas pagasta pārvaldē, interneta
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā
Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz
Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 4. augusta
pulksten 15.30. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa
tālruni 26366631.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 8. augustā pulksten 10
Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Jelgavas
novadā, rīko atklātu mutisku otro izsoli nekustamajam īpašumam
Akmeņu ielā 17-5, Kaļķī, Kalnciema pagastā, kas sastāv no dzīvokļa
71,1m² platībā, kopīpašuma 695/7899 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējums 54310010082001, būves ar kadastra
apzīmējumu 54310010082002 un zemes ar kadastra apzīmējumu
54310010082. Izsoles nosacītā sākumcena – 400 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10
procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, tas ir 40
EUR ar norādi «Akmeņu iela 17-5, Kalnciema pag. Izsoles drošības
nauda» un izsoles dalības maksa 50 EUR ar norādi «Akmeņu iela 175, Kalnciema pag. Izsoles dalības maksa». Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties Kalnciema pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā
www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37,
Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 8. augusta pulksten 9.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 8. augustā pulksten 11
Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
«Bērzonītes» Glūdas pagastā, kadastra Nr.5452 006 0190, kas sastāv
no neapbūvētas zemes vienības 0,86 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 006 0190. Izsoles nosacītā sākumcena – 4200 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības
nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas
un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Glūdas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.
lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz
2017. gada 4. augusta pulksten 15.30. Izsolāmo objektu var apskatīt,
iepriekš sazinoties pa tālruni 26366631.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 8. augustā pulksten 13
Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
«Odiņi» Glūdas pagastā, kadastra Nr.5452 004 0448, kas sastāv no
neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 0,7366
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 004 0320. Izsoles nosacītā
sākumcena – 3900 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 procentu apmērā no nekustamā
īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Glūdas pagasta pārvaldē, interneta
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā
Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz
Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 4. augusta
pulksten 15.30. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa
tālruni 26366631.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 8. augustā pulksten 14
Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam «Pakaviņi» Glūdas pagastā, kadastra Nr.5452 004 0449,
kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes
vienības 2,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 004 0361.
Izsoles nosacītā sākumcena – 11 400 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 procentu
apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības
maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Glūdas pagasta
pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas
novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi
izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.
gada 4. augusta pulksten 15.30. Izsolāmo objektu var apskatīt,
iepriekš sazinoties pa tālruni 26366631.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 10. augustā pulksten
9 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam
īpašumam «Veckupčas»-1 Zaļenieku pagastā, kadastra Nr.5496 900
0295, kas sastāv no dzīvokļa 62,4 m² platībā, kopīpašuma 624/3377
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un zemes.
Izsoles nosacītā sākumcena – 600 EUR. Visiem pretendentiem, kuri
vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa
50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zaļenieku pagasta
pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas
novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi
izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.
gada 9. augusta pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš
sazinoties pa tālruni 63074441.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 10. augustā pulksten
10.30 Lielplatones pagasta pārvaldē Alejas ielā 7, Lielplatonē,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli
nekustamajam īpašumam Alejas iela 15 – 6 Lielplatonē, kadastra
Nr.5460 900 0199, kas sastāv no dzīvokļa 15,7 m² platībā, kopīpašuma 157/3715 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas, palīgēkas un zemes. Izsoles nosacītā sākumcena – 200 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās
cenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Lielplatones pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.
jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37,

Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Lielplatones pagasta
pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 9. augusta pulksten 17. Izsolāmo
objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29469223.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 15. augustā pulksten 10
Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
Liepu iela 10 Mazlaukos, Vircavas pagastā, ar kadastra Nr.5492 502
0007, kas sastāv no būves 63,7 m² platībā ar kadastra apzīmējumu
5492 002 0091 026. Izsoles nosacītā sākumcena – 300 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un
izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Vircavas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.
lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz
2017. gada 10. augusta pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt,
iepriekš sazinoties pa tālruni 26261569.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 14. augustā pulksten
10 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 7, Svētē, Svētes pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
Mazā Straumes iela 5 – 25 Jēkabniekos, Svētes pagastā, kadastra
Nr.5482 900 0103, kas sastāv no dzīvokļa 50,7 m² platībā, kopīpašuma 488/13423 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas un zemes. Izsoles nosacītā sākumcena – 1900 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un
izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Svētes pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.
lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz
2017. gada 11. augusta pulksten 15. Izsolāmo objektu var apskatīt,
iepriekš sazinoties pa tālruni 29522868.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 14. augustā pulksten 9
Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2 – 4, Vilcē, Vilces pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamajam
īpašumam «Mazlībēni» Vilces pagastā, kadastra Nr.5490 006 0142,
kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,228 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5490 006 0142, dzīvojamās ēkas, kūts un šķūņa. Izsoles
nosacītā sākumcena – 1600 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas
piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 procentu apmērā no
nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50 EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē, interneta
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā
Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 7. augusta pulksten 10.
Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 14. augustā pulksten 9.30
Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2 – 4, Vilcē, Vilces pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
«Ķīves skola»-3 Vilces pagastā, kadastra Nr.5490 900 0204, kas sastāv
no dzīvokļa 62,2 m² platībā, kopīpašuma domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas un zemes. Izsoles nosacītā sākumcena – 600 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības
nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas
un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Vilces pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv
vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz
2017. gada 7. augusta pulksten 10. Izsolāmo objektu var apskatīt,
iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 14. augustā pulksten 10
Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2 – 4, Vilcē, Vilces pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
«Ķīves skola»-2 Vilces pagastā, kadastra Nr.5490 900 0205, kas sastāv
no dzīvokļa 60,3 m² platībā, kopīpašuma domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas un zemes. Izsoles nosacītā sākumcena – 700 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības
nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas
un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Vilces pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv
vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz
2017. gada 7. augusta pulksten 10. Izsolāmo objektu var apskatīt,
iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 31. augustā pulksten 9
Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamajam
īpašumam «Priedes»-1 Sesavas pagastā, kadastra Nr.5474 900 0105,
kas sastāv no dzīvokļa 60,8 m² platībā, kopīpašuma domājamām
daļām no daudzdzīvokļu mājas, kūts, šķūņa un zemes. Izsoles nosacītā
sākumcena – 1000 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 procentu apmērā no nekustamā
īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles
noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta
ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas
pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 28. augusta pulksten 10.
Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 17. augustā pulksten 9
Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam
«Sniedziņi» Sesavas pagastā, kadastra Nr.5474 006 0090, kas sastāv
no neapbūvētas zemes vienības 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5474 006 0599. Izsoles nosacītā sākumcena – 10 600 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un
izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Sesavas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.
lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz
2017. gada 14. augusta pulksten 10. Izsolāmo objektu var apskatīt,
iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.

Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 16. augustā pulksten 10
Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Dārza
iela 15 – 17 Elejā, kadastra Nr.5448 900 0632, kas sastāv no dzīvokļa
34,4 m² platībā, kopīpašuma 344/19280 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas un zemes. Izsoles nosacītā sākumcena – 2500
EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties Elejas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā,
sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne
vēlāk kā līdz 2017. gada 14. augusta pulksten 17. Izsolāmo objektu
var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22037260.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 16. augustā pulksten
10.30 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā,
Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Dārza iela 13 – 14 Elejā, kadastra Nr.5448 900 0640,
kas sastāv no dzīvokļa 55,9 m² platībā, kopīpašuma 522/14118
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Izsoles
nosacītā sākumcena 3200 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas
piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 procentu apmērā
no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50
EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Elejas pagasta pārvaldē,
interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada
pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei
jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017. gada
14. augusta pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš
sazinoties pa tālruni 22037260.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 16. augustā pulksten 11
Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Parka
iela 8 – 18 Elejā, kadastra Nr.5448 900 0646, kas sastāv no dzīvokļa
58,4 m² platībā, kopīpašuma 584/11758 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas un zemes. Izsoles nosacītā sākumcena – 3200
EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
drošības nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties Elejas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā,
sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne
vēlāk kā līdz 2017. gada 14. augusta pulksten 17. Izsolāmo objektu
var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22037260.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 17. augustā pulksten
9.30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam
īpašumam Kastaņu iela 4 – 11 Bērvircavā, Sesavas pagastā, kadastra
Nr.5474 900 0208, kas sastāv no dzīvokļa 89,8 m² platībā, kopīpašuma 845/12923 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas un zemes. Izsoles nosacītā sākumcena – 3400 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda
10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un
izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Sesavas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.
lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz
2017. gada 14. augusta pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt,
iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 17. augustā pulksten
10 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam
īpašumam «Zemgalieši»-4 Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 900 0174, kas sastāv no dzīvokļa 23,9 m² platībā,
kopīpašuma 246/4320 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas un zemes. Izsoles nosacītā sākumcena – 200 EUR.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības
nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas
un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Sesavas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.
lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz
2017. gada 14. augusta pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt,
iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 17. augustā pulksten
10.30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam
īpašumam «Zemgalieši»-7 Sesavas pagastā, kadastra Nr.5474 900
0210, kas sastāv no nedzīvojamām telpām 94,1 m² platībā, kopīpašuma 941/4320 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas un zemes. Izsoles nosacītā sākumcena – 700 EUR. Visiem
pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda
10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un
izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Sesavas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.
lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.
Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz
2017. gada 14. augusta pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt,
iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.
Jelgavas novada pašvaldība 2017. gada 17. augustā pulksten
11 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam
īpašumam «Klieņi»-2 Sesavas pagastā, kadastra Nr.5474 900 0209,
kas sastāv no dzīvokļa 33,5 m² platībā, kopīpašuma 335/1850
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes.
Izsoles nosacītā sākumcena – 400 EUR. Visiem pretendentiem,
kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 procentu
apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības
maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta
pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas
novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi
izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.
gada 14. augusta pulksten 17. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš
sazinoties pa tālruni 26425497.

ZIŅAS

Visos pagastos par
mājdzīvnieka reģistrāciju var
norēķināties uz vietas
Visos Jelgavas novada
pašvaldības Klientu apkalpošanas centros jūnijā
uzstādīti POS termināli,
kas turpmāk iedzīvotājiem
nodrošinās iespēju pagastā uz vietas norēķināties
par sava mājdzīvnieka
reģistrāciju. Līdz šim par
savu suni vai kaķi iedzīvotāji norēķinājās ar bankas
starpniecību vai Lauku
atbalsta dienestā.
No 2017. gada 1. janvāra visiem
suņiem jābūt implantētai mikroshēmai (apzīmētiem) un reģistrētiem
valstī vienotā informācijas sistēmā
Lauksaimniecības datu centra datubāzē, reģistrācijas kārtību nosaka
Ministru kabineta noteikumi Nr.491
«Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība».
Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums – vienreizēja maksa ir 3,50 eiro.
«Jelgavas novada Klientu apkalpošanas centros līdz šim darbinieki varēja veikt mājdzīvnieku
reģistrāciju, ja cilvēks bija ieradies

ar maksājuma kvīti. Nenoliedzami
tās ir vairākas liekas darbības, kas
cilvēkam jāveic, līdz viņš ir ieguvis
vēlamo pakalpojumu. Lai atvieglotu procesu, pakalpojumu centros ir
uzstādīti POS termināli, kas nozīmē,
ka tagad darbinieki varēs uz vietas
pagastā veikt gan pašu reģistrāciju,
gan arī piedāvāt cilvēkam par to uzreiz norēķināties ar maksājumu karti.
No gada sākuma līdz šim brīdim
novadā Klientu apkalpošanas centros ir veiktas septiņas reģistrācijas
un sniegtas vairākas konsultācijas,»
skaidro Jelgavas novada Kancelejas
vadītāja Laila Čima.
Jānorāda, ka jaunie termināli ir
pielāgoti samaksas veikšanai tikai par
mājdzīvnieka reģistrāciju. POS karšu
termināli nepieļauj opciju norēķināties par citiem pakalpojumu veidiem.
Jaunos terminālus vienotajos
valsts un pašvaldības Klientu apkalpošanas centros nodrošina Valsts
kase sadarbībā ar Lauksaimniecības
datu centru un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju.
JNZ

Muižu parkos
izzāģēs bīstamos kokus
Jelgavas novada dome
atbalstījusi lēmumprojektu,
kas paredz vairāku pagastu
teritorijās uzsākt lielu, bet
bīstamu koku izzāģēšanu.
Vircavas, Sesavas, Elejas,
Platones un Lielplatones pagastā kopumā tiks nozāģēti
75 dažādi koki. Daļu koku
varēs tikai apzāģēt, jo pēc
Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma secināts,
ka kokos atrodamas īpaši
aizsargājamas kukaiņu un
augu sugas.
Vircavas, Sesavas, Elejas, Platones un
Lielplatones pagastā koku apsekošana
veikta, pamatojoties uz pagastu pārvalžu vadītāju iesniegumiem. Lielākoties
kokus nepieciešams nozāģēt, jo tie ir
bīstami cilvēkiem un apdraud īpašumus.
«Bīstamie koki galvenokārt atrodas
muižu parkos – vienmēr īpaši saudzēti,
arī pret zaru izzāgēšanu. Lai attīrītu
vēsturisko parku teritorijas, pašvaldībai
jāsaņem atzinums ne vien no Dabas
aizsardzības pārvaldes, bet arī no Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Lielākoties atbildīgo institūciju atzinumi ir apstiprinoši, bet dažkārt gadās
arī, ka iecerētos kokus aizliedz nozāģēt.
Iemesls ir atklātās aizsargājamās kukaiņu vai augu sugas. Šādos gadījumos koku
nav atļauts pilnībā nocirst lai pasargātu
kukaiņus vai augus, būtiska ir koka vainaga veidošana, nozāģējot nokaltušos
zarus vai veicot koka apzāģēšanu 3–4
metru augstumā no sakņu kakla. Šāda
situācija ir Sesavas pagastā, kur īpašumā
«Skursteņmuiža» liepu dobumos konstatēti marmora rožvaboļu kāpuru ekskrementi. Savukārt Bērvircavas parkā uz
liepu mizām līdz divu metru augstumam
konstatēta īpaši aizsargājama ķērpju
suga – kausveida pleurostikta,» stāsta

pašvaldības Īpašuma pārvaldes vides
aizsardzības speciāliste Dace Gražule.
Attiecīgajos pagastos par iecerēto
koku izzāģēšanu un ar to saistītajiem
iemesliem, lai informētu vietējos iedzīvotājus, iepriekš pašvaldība rīkoja
publiskās apspriešanas. Ar publiskās
apspriešanas materiāliem varēja gan
iepazīties Jelgavas novada pašvaldības
laikrakstā un mājaslapā, gan saņemt
informāciju pagastu pārvaldēs.
Vircavas pagasta parkā plānots nozāģēt četrus ošus, sešas liepas un sešas kļavas. Koki aug meliorācijas grāvja nogāzē
un ir bīstami sasvērušies uz blakus esošā
īpašuma pusi. Atsevišķi koki aug grāvja
gultnē, traucējot ūdens atvadi. Bīstamu
koku nozāģēšana plānota arī Sesavas
pagasta Sesavas parkā, nozāģējot vienu
apsi. Pie Sesavas pamatskolas plānots
nozāģēt 17 āra bērzus, divas apses un
divas liepas. Savukārt Bērvircavas parkā
– vienu melnalksni. Realizējot projektu
«Elejas parka dīķa atjaunošana Elejas
pagastā, Jelgavas novadā», Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
atļāva nozāģēt tikai vienu liepu. Platones
pagastā pie Lielvircavas pamatskolas
tiks nozāģēta viena Eiropas lapegle,
septiņi oši, deviņas liepas un viens ozols.
Savukārt Lielplatones muižas parkā
nozāģēs osi, kas ir pilnībā nokaltis, bet
Lielplatones pagasta Sidrabes parkā tiks
nozāģēti 16 bērzi, kas ir bojāti un bīstami,
informē Jelgavas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste
Enija Kreicberga-Kapša.
Par koku nociršanu atbildīga ir katra
pagasta pārvalde, kas ik gadu savā
budžetā atvēl zināmu naudas summu
bīstamo koku likvidēšanai.
Kokmateriāli no nocirstajiem kokiem
ir pašvaldības īpašums, un tos visbiežāk
izmanto dažādu iestāžu apkurei.
JNZ

VAS «Privatizācijas aģentūra» paziņojums
Apstiprināti valsts nekustamā īpašuma «Maliņas ferma» Glūdas pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 001 0222, privatizācijas noteikumi.
Objekts sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 001 0222
(0,45 ha platībā) un vienas būves – kūts (būves kadastra apzīmējums 5452
001 0117 003) ar kopējo platību 434,7 m2.
Objekta nosacītā cena – 4710 EUR. Maksimālais termiņš norēķiniem par
objektu – 10 gadi.
Apliecinājumi iesniedzami Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā,
līdz 03.08.2017. pulksten 17.
Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā izsole notiks 17.08.2017. pulksten 10 Privatizācijas aģentūrā.
Papildu informācija – mājaslapā www.pa.gov.lv, sadaļā «Izsoles», tālrunis
uzziņām – 67021316, 67021358, 67021325.

2017. gada jūlijs

3

Šovasar uzsāks Elejas
parka dīķa attīrīšanu

Noslēdzoties iepirkumam,
noskaidrots būvdarbu veicējs
Elejas parka dīķa attīrīšanai.
Konkursā par tiesībām veikt
dīķa susināšanu, gultnes attīrīšanu un krasta sakopšanu
uzvarējusi SIA «Meliorācijas
eksperts», kas piedāvājumā
būvdarbus apņēmusies veikt
par 42 852 eiro. Lai dīķa attīrīšanu varētu pabeigt līdz rudenim, deputāti domes sēdē
atbalstīja lēmumprojektu
par aizņēmuma ņemšanu
Valsts kasē.
Elejas muižas parks veidots 19. gadsimta sākumā, kad tā dienvidrietumu
stūrī tika izveidots arī mākslīgs dīķis, kas
ieskauj nelielu pussalu. Gadu gaitā dīķa
gultne ir aizsērējusi, krasti aizauguši,
līdz ar to ievērojami samazinājies ūdens

daudzums dīķī, kas rada nelabvēlīgus
apstākļus tur dzīvojošajām zivīm, turklāt ūdenszāļu aizaugums nav estētiski
pievilcīgs.
Piesaistot Lauku atbalsta dienesta
finansējumu, Elejas parka dīķim veiks
susināšanu, gultnes attīrīšanu un krasta
attīrīšanu no krūmiem. Labiekārtojot
un sakopjot dīķi, Elejas parkā paplašināsies iespējas dažādu pasākumu
organizēšanai līdzās ierastajiem Novada
svētkiem, Bērnu svētkiem vai Leģendu
naktij, informē pašvaldības Sabiedrisko
attiecību nodaļas speciāliste Enija Kreic
berga-Kapša.
Projekta kopējās izmaksas ir 48 467
eiro, no kā Jelgavas novada pašvaldības
līdzfinansējuma daļa būs 21 467 eiro.
Lai savlaicīgi realizētu projektu, iecerēts
ņemt aizņēmumu Valsts kasē 37 452
eiro apmērā.
Darbs pie Elejas muižas parka lab

iekārtošanas aizsākās jau 2009. gadā,
pakāpeniski atjaunojot vairākas parka
detaļas, piemēram, restaurējot parka
žogu un Tējas namiņu, piesaistīts kvalificēts arborists un apzināts koku stāvoklis
parkā. Turpinot attīstīt Elejas parku, lai
tas veidotos aizvien pievilcīgāks apmeklētājiem, šobrīd izvērtēšanai iesniegti vēl
divi projekti. Viens – Latvijas–Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmā
«4Seasons Parks» ar mērķi sakārtot
parka celiņu tīklu, tajā skaitā arī takas,
kas vedīs gar dīķi, un koka tiltiņu pār to,
kā arī izvietot interaktīvas skulptūras.
Savukārt Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programmā plānots iesniegt projektu «CraftImprint»,
kurā paredzēta paviljona ekspozīcijas
zāles izbūve un dažādas aktivitātes kopā
ar lietuviešu un baltkrievu partneriem.
JNZ

Nākotnes ciemā izveidota
jauna gājēju ietve
Noslēdzies Jelgavas novada
pašvaldības īstenots projekts
«Gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes ciemā», un nu
Glūdas pagasta Nākotnes
ciemā ir izbūvēta jauna
gājēju ietve 774,46 metru
garumā. Šovasar jauni celiņi
top arī Sesavas un Jaunsvirlaukas pagastā.
Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Dace Kaņepone skaidro, ka projektā
ietilpa gan teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana, gan esošās seguma pamatnes
demontāža, gan jaunu betona apmaļu
montāža, gan jaunas bruģa pamatnes
sagatavošana un ieklāšana, izveidojot
gājēju celiņu. Atjaunota ietve 774,46
metru garumā ar kopējo platību 924,05
kvadrātmetri. «Noslēdzoties projekta
darbiem, ir palielinātas bērnu un pieaugušo pārvietošanās iespējas, sekmējot
aktīvāku dzīvesveidu, jo ir radīta droša,

sakārtota vide gan kājāmgājējiem, gan
riteņbraucējiem, gan skrituļotājiem, gan
nūjotājiem un ikvienam iedzīvotājam.
Un, protams, uzlabots arī ciema kopējais tehniskais un vizuālais skats,» vērtē
D.Kaņepone.
Projekts «Gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes ciemā» (Nr.1606-AL03-A019.2201-000006) tika
īstenots Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.–2020.
gadam apakšpasākuma «Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju» gaitā.
Projekta mērķis bija izbūvēt gājēju ietvi
Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā, 700
metru garumā un 1,2 metru platumā,
nodrošinot pakalpojumu pieejamību
ciemā, veicinot vietas potenciāla un
pievilcības attīstību, un sabiedrībai

nozīmīga objekta atjaunošanu.
Jāpiebilst, ka Jelgavas novadā šajā
vasarā tiek īstenoti vēl projekti, kas
paredz sakārtot gājēju un velosipēdistu
infrastruktūru, – apvienotais gājēju un
veloceliņš tiek izbūvēts Sesavas pagastā
un Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes
ciemā paralēli valsts autoceļam P94
Jelgava–Staļģene–Code.
JNZ

Pašvaldība kontrolēs latvāņu iznīcināšanu
Lai veicinātu Sosnovska
latvāņu iznīcināšanu, īpašumus, kuros aug latvāņi,
pastiprināti kontrolēs Jelgavas novada Pašvaldības
policija un nepieciešamības
gadījumā piemēros arī
sodus. Savukārt pašvaldība no nākamā gada plāno
sniegt maksas pakalpojumu
– latvāņu iznīdēšanu – tiem
īpašniekiem, kuriem nav
iespējams iegādāties Integrētās audzēšanas skolas
ieteiktos latvāņu iznīcināšanas līdzekļus.

Pašvaldības Īpašuma pārvaldes vides
aizsardzības speciāliste Dace Gražule
norāda: ja teritoriju īpašnieki pavasarī
neveica nepieciešamos latvāņu iznīcināšanas pasākumus, to var darīt tagad –
ziedēšanas laikā –, bet tikai tad, auga centrālajā čemurā izveidojušās sēklas, zied
sānu ziedkopas un tajās jau izveidojušās
sēklas. Jāatceras, ka latvāņi ir ļoti indīgi
un, tos apkarojot, nepieciešami gumijas
cimdi un aizsargtērps. Informācija, kā
pavasarī cīnīties ar latvāņiem, pieejama
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.
Jau vairākus gadus pašvaldība zemju
īpašniekiem un nomniekiem, kuru
teritorijās sastopami latvāņi, izsūtīja

informatīvas vēstules ar aicinājumu
veikt latvāņu ierobežošanas pasākumus.
«Turpmāk šādas vēstules vairs netiks
sūtītas, bet Pašvaldības policija veiks
pastiprinātu teritoriju kontroli,» norāda
D.Gražule. Par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu var tikt izteikts brīdinājums vai uzlikts
naudas sods fiziskām personām 100–350
eiro, bet juridiskām personām 280–1400
eiro. Ja pārkāpumi veikti atkārtoti gada
laikā, piemēro naudas sodu fiziskām
personām 350–700 eiro, bet juridiskām
personām 570–2900 eiro.
JNZ
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NOTIKUMI
Pasākumi

Elejā
29. jūlijā pulksten 22 – Tējas namiņš ielūdz uz brīvdabas
kino: «Sapņu komanda 1935». Pirms filmas pulksten 21.30
– dziedātāja Didža Cielavas muzikāls priekšnesums. Ērtākai
kino baudīšanai apmeklētāji aicināti ņemt līdzi krēslus, sedziņas, pledus (Elejas muižas parkā).
Glūdā
28., 29. un 30. jūlijā – «Latvju pirts un veselības festivāls
2017» (Nākotnē, ap ūdens baseinu).
29. jūlijā pulksten 9 – pludmales volejbola turnīrs, 2. kārta
(Nākotnē, blakus pagasta pārvaldes ēkai Skolas ielā 3).
Līdz 15. augustam – Jelgavas pilsētas bibliotēkas grāmatu
kolekcijas izstāde «Baudīsim vasaru dabā» (Nākotnes bibliotēkā).
Jaunsvirlaukā
Līdz 31. jūlijam – Staņislava Matusa (Sesava) gleznu izstāde «Mans Laiks. Mana Telpa». Ieeja – bez maksas (IKSC
«Līdumi»).
1. augustā pulksten 7 – ekskursija uz Cesvaini «Iepazīsim Latvijas pilis un muižas». Sīkāka informācija pa tālruni
26955286 (Jeļena Ankudoviča). Pieteikties ekskursijai līdz
28. jūlijam.		
Lielplatonē
29. jūlijā – Lielplatones pagasta svētki «Skani, mana Lielplatone!». No pulksten 15 – aktivitātes Lielplatones muižā un
tās teritorijā, pulksten 22 – diskoballe ar DJ Andy laukumā
pie tautas nama. Uz visiem pasākumiem ieeja – bez maksas.
Sesavā
Līdz 1. oktobrim – autorleļļu izstāde «Bērnības sapņi»,
autore – Silvija Bērziņa (Bērvircavas bibliotēkā).
Svētē
Senioru ekskursija pārcelta uz 23. augustu. Ekskursija uz
Alūksni, apskatot minizoo viesu mājā «Ezerlejas», viesojoties
dabīgo produktu veikaliņā «Evijas kosmētika», Glika Bībeles
muzejā, Alūksnes luteriskajā baznīcā, Alūksnes dabas muzejā «Vides labirints», apskatot Baltijā plašāko fluorescento
minerālu kolekciju. Būs arī brauciens ar plostu pa Alūksnes
ezeru, Alūksnes Ordeņa pilsdrupu un Glika ozolu apskate.
Iespējams pusdienot Alūksnes bistro. Ekskursijas izmaksas –
€ 10. Pieteikšanās pa tālruni 27234198 (Sandra).
Zaļenieku kultūras namā
Visu vasaru – Maijas Bujakas gleznu izstāde «Fantāzijas
lidojums».
Vircavā
2. augustā – senioru ekskursija. Maršruts: Pūre–Lestene–
Īle–Zebrus ezers. Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni
28333270 (Antra).

Fotoizstāde
Lielvircavas muižā
Līdz 5. augustam Lielvircavas muižas zālē skatāma starptautiska ceļojoša izstāde no Igaunijas
– fotoizstāde «Igaunijas
muižskolas – kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājas».
Fotoizstādē atspoguļotas Igaunijas skolas pēc 1919. gada, kad
noslēdzās muižu laikmets un tika
atsavināts vairāk nekā 1000 muižu,
lai tajās izveidotu skolas. Šobrīd
izstāde iekārtota Lielvircavas muižā,
bet šoruden to iecerēts eksponēt arī
Vilces muižā.
Izstādes mērķis ir parādīt daļu
no kultūras mantojuma, kas tiek
izmantots arī mūsdienās. Šiem vēstures pieminekļiem ir atrasts jauns

pielietojums, pildot funkcijas, kas
atstāj ietekmi uz sabiedrību, tādējādi šīs vietas un ēkas turpina dzīvot,
vecajam stāstam pievienojot jaunas
nodaļas.
Neraugoties uz pagātnes notikumiem, mūsdienās muižu skolās
vērtības ir mainījušās un devušas
nozīmīgu ieguldījumu, lai saglabātu
Igaunijas kultūrvēsturisko mantojumu. To galvenais uzdevums ir kalpot
kā publiskajai izglītības iestādei vai
apmeklētāju centram. Pašlaik 70
skolas, kas darbojas muižu telpās, ir
lepnas par savu īpašo un iedvesmojošo studiju vidi un pret mantojumu
izturas vērīgi.
Izstāde Lielvircavas muižā apskatāma no otrdienas līdz sestdienai no
pulksten 10 līdz 17, iepriekš piesakoties pa tālruni 22024127.
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Novada Sporta
svētki – 5. augustā!

5. augustā Jelgavas novada iedzīvotāji sportiski
pavadīt sestdienu aicināti Valgundē, kur notiks
jau 8. Jelgavas novada
Sporta svētki. Pie Kalnciema vidusskolas būs
gan komandu spēles, gan
arī dažādas individuālās
sacensības un aktivitātes
bērniem. Sporta svētki
pulksten 10.30 tradicionāli sāksies ar atklāšanas
parādi.
Jelgavas novada Sporta centrs
informē, ka atklāšanas parādē katra
komanda sporta laukumā iesoļos
zem sava pagasta karoga, bet pirms
parādes notiks komandu fotografēšana. Lai paspētu piereģistrēties komandu spēlēm, sportistu ierašanās
Sporta svētkos – līdz pulksten 10.
Pasākumā gan sportot, gan atbalstīt
savējos gaidīti visi novada iedzīvotāji. Organizatori padomājuši gan par
disciplīnām, kurās aicinātas piedalīties komandas, gan par vairākām
individuālajām, kur pieteikšanās
notiks uz vietas. Tāpat domāts par
to, lai šie svētki atšķirtos no iepriekšējiem, tāpēc šogad piedāvājumā
būs vairākas jaunas sacensības.
Sporta svētkos varēs mēroties

Sporta svētku programma
• Līdz pulksten 10 – ierašanās, pieteikumu iesniegšana
• Pulksten 10.15 – komandu stāšanās atklāšanas parādei
• Pulksten 10.30 – atklāšanas parāde
• Pulksten 10.45 – komandu fotografēšanās
• Pulksten 11 – makšķerēšana
• Pulksten 11 – senioru sacensības
(ogošana, nūjošana)
• Pulksten 11 – volejbols
• Pulksten 11 – jautrais futbols
• Pulksten 11 – badmintons
• No pulksten 11.30 līdz 16 – «Boccia»
• Pulksten 11 – tūrisma sacensības
• No pulksten 12 līdz 14 – olu
mešana
• Pulksten 12 – šaušana

• No pulksten 12.30 līdz 14.30 –
šķēpa mešana
• Pulksten 13 – strītbols (sievietēm
un vīriešiem)
• Pulksten 13 – tautas bumba
• No pulksten 15 līdz 17 – triatlons
• No pulksten 14 līdz 16 – orientēšanās labirints
• Pulksten 14 – spēka divcīņa
• Pulksten 17 – netradicionālās
stafetes
• Pulksten 18.30 – sacensību noslēgums; kopvērtējuma apbalvošana

spēkiem volejbolā, jautrajā futbolā,
strītbolā, makšķerēšanā, badmintonā, «Boccia», būs arī senioru sacensības, kurās dalībnieki sacentīsies
ogošanā un nūjošanā, tāpat varēs
sacensties olu mešanā, šaušanā, šķēpa mešanā, tautas bumbā, triatlonā,
spēka divcīņā, netradicionālajās
stafetēs, tūrisma sacensībās un
pārbaudīt, cik labi spēj orientēties
labirintā.
Svarīgi zināt, ka makšķerēšanas
sacensību dalībniekiem jāpiedalās

ar savu inventāru un līdzi jābūt derīgai makšķernieka kartei. Sacensību
ilgums – četras stundas, bet konkrēta makšķerēšanas vieta tiks paziņota
sestdienas rītā. Savam velosipēdam
līdzi jābūt tiem dalībniekiem, kuri
vēlas startēt triatlonā, jo viens no
distances posmiem būs jāmēro ar
velosipēdu.
Sīkāk ar sacensību disciplīnu
nolikumiem var iepazīties Jelgavas
novada mājaslapā www.jelgavasnovads.lv, sadaļā «Sports».

* Ja dalībnieks vai komanda laikā
neierodas uz startu, tiek piešķirts
zaudējums. Individuālo dalībnieku
apbalvošana notiks uzreiz pēc katra
sacensību veida beigām.

Olimpiādē – deviņas medaļas
Latvijas Jaunatnes olimpiādē, kas jūlija sākumā
norisinājās Cēsīs, Jelgavas
novada sportisti izcīnīja
deviņas medaļas – trīs zelta, divas sudraba un četras bronzas. «Manuprāt,
rezultāti ir labi. Braucot
uz olimpiādi, mūsu mērķis bija atvest trīs četras
zelta medaļas, un tas ir
izpildīts,» par olimpiādes
rezultātiem saka Jelgavas
novada Sporta centra vadītājs Vladislavs Beitāns.
Jelgavas novads Jaunatnes olimpiādē bija pārstāvēts brīvajā cīņā,
regbijā, pludmales volejbolā, orientēšanās un vieglatlētikā. Zelta medaļu brīvajā cīņā svara kategorijā līdz
69 kilogramiem izcīnīja Artemijs
Judins, bet sieviešu cīņā zelts Diānai
Maļavko. Savukārt orientēšanās sacensībās vidējā distancē pārliecinoši
uzvarēja un zelta medaļu izcīnīja

Rihards Krūmiņš. Brīvajā cīņā sudrabs Maksimam Prokofjevam, bet
vieglatlētikā – Emīlam Vīgantam
400 metru skrējienā. Bronzu brīvajā
cīņā ieguva Dmitrijs Miļņikovs un
Jevgēņijs Krušiņins, orientēšanās
vidējā distancē – Signe Sirmā. Tāpat
bronzas medaļas sīvā cīņā tika arī
Jelgavas novada regbija komandai.
«Brīvajā cīņā – veselas piecas
medaļas! Tas ir labi. Orientēšanā
– divas, komandu stafetē – 6. vieta, lai gan mēs varējām pretendēt
uz sudrabu. Tiesa, Signe Eiropas
jauniešu čempionātā orientēšanā
nedēļu pirms Jaunatnes olimpiādes
guva traumu, kas diemžēl traucēja
viņai cīnīties par zeltu Jaunatnes
olimpiādē. Traumas dēļ viņa arī neaizbrauca uz pasaules čempionātu
orientēšanās sportā jauniešiem,»
stāsta V.Beitāns.
Taču uzslavu pelnījuši mūsu regbija puiši, izcīnot 3. vietu. Jāņem vērā,
ka mūsu puiši bija gadu jaunāki un
augumā ievērojami mazāki nekā

spēlētāji konkurējošās komandās,
turklāt divi spēlētāji bija iedzīvojušies traumās. «Lielākais izbrīns
mums pašiem ir par meitenēm
pludmales volejbolā – 5. vieta. Ja
mūsu meitenes būtu trenējušās tieši
pludmales volejbolā, noteikti varētu
pretendēt uz bronzu. Malači,» tā
V.Beitāns.
Viņš gan atzīst, ka šajā olimpiādē
diemžēl īsti nav veicies vieglatlētiem – vieglatlētikā cerēts uz vairāk
medaļām, taču izcīnīta tikai viena.
«Cerības likām uz vairākiem sportistiem, taču, šķiet, veiksme šajā
olimpiādē nebija ar viņiem. Līdz 3.
vietai mazliet pietrūka,» komentē
Sporta centra vadītājs.
Sportisti un Sporta centrs izsaka
pateicību Jelgavas novada pašvaldībai par iespēju piedalīties Latvijas
Jaunatnes olimpiādē. «Viss notika
bez lieliem starpgadījumiem. Sportistiem jāturpina trenēties un jāpārstāv novads citos čempionātos,»
rezumē V.Beitāns.

