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NOVADOS

notikumi
Licencē jaunu
programmu
Augstākās izglītības kvalitātes
aģentūra Latvijas Universitātei pie
šķīrusi licenci jaunai akadēmiskajai
maģistra studiju programmai “Epi
demioloģija un medicīniskā statis
tika”.
Programmā studētgribētājus uz
ņems jau šovasar, un studiju prog
rammu absolvējušie iegūs maģistra
grādu sabiedrības veselībā.

Priekšnieka amatam
piesakās ģenerāļi

Konkursā Valsts policijas (VP)
priekšnieka amatam pieteikušies abi
policijas dienestā esošie vienīgie
ģenerāļi — pašreizējais VP priekšnie
ka pienākumu izpildītājs Andrejs
Grišins un Rīgas reģiona pārvaldes
priekšnieks Juris Šulte. Abi ģenerāļi
apstiprināja, ka iesnieguši savus pie
teikumus konkursā. Tāpat zināms,
ka pieteikumu iesniegusi vēl viena
persona.

Nav saņemtas
kompensācijas

Arvien reģionālās slimnīcas vai
rāku miljonu eiro apmērā nav sa
ņēmušas kompensācijas par piemak
sām mediķiem, kuri ārkārtas ap
stākļos strādājuši ar koronavīrusa
izplatības seku novēršanu. Latvijas
Slimnīcu biedrības apkopotie dati
liecināja, ka patlaban piemaksas par
paveikto darbu no saviem līdzek
ļiem spējušas izmaksāt vien 53%
pašvaldību slimnīcu. Tāpat neesot
saņemtas kompensācijas par indivi
duālo aizsardzības līdzekļu iegādi.

Nevarēs sodīt
par nelikumīgu
prostitūciju
Politiķu nevienprātības dēļ no 1. jūli
ja vairs neeksistēs regulējums, kas ļau
tu administratīvā kārtā sodīt perso
nas par nelikumīgu prostitūciju. Pat
laban Administratīvo pārkāpumu
kodekss par prostitūcijas ierobežo
šanas noteikumu pārkāpšanu paredz
naudas sodu fiziskajām personām
no 350 līdz 700 eiro, juridiskajām
personām no 700 līdz 1400 eiro.
1. jūlijā Latvijā stājas spēkā jaunais
Administratīvās atbildības likums,
līdz ar to Administratīvo pārkāpu
mu kodekss zaudē spēku.

Lielzalves muiža ar Zalves
skolu sirdī
Kļūst par vietējās nozīmes arhitektūras pieminekli
Pirms gada “Sēļu klubs” sāka
sadarbību ar Zalves pagastu, un
rudenī noslēdzām līgumu ar
Neretas novada pašvaldību par
bijušās Zalves pamatskolas ēkas —
Lielzalves muižas kungu mājas jeb
medību pils — nodošanu “Sēļu
kluba” gādībā. Pa šo laiku esam
nonākuši līdz pirmajam izstrādātajam projektam “Lielzalves
muižas kungu mājas jumta glābšanas darbu projekta izstrāde”.
ILMA SVILĀNE,
“SĒĻU KLUBA”
VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀ JA

Projektu iesniedzām “Latvijas valsts
mežu” un Valsts Kultūrkapitāla fon
da atbalstītās “Zemgales kultūras
programmas 2020” konkursam. Pro
jekts ir atbalstīts, un jumta atjauno
šanas projektēšanai piešķirti 4000
eiro. Ar 400 eiro līdzfinansējumu
projektā piedalās Neretas novada
pašvaldība. Noslēgts līgums, un sā
kas ēkas jumta atjaunošanas pro
jekta sagatavošanas darbi, ko veiks
SIA “Vertti” speciālisti.
Vēsturiskajās fotogrāfijās redzam
viendaļīgu dakstiņu jumtu, kas sedz
divstāvu ēku ar trešajam stāvam
līdzīgiem, plašiem bēniņiem. Pēc
ēkas pēdējā kapitālā remonta ir trīs
stāvi ar atsevišķu trešā stāva jumtu.
Savulaik bijis arī skārda jumts,
kas nomainīts ar šīferi, ticis stipri
bojāts, tāpēc lietus ūdens un kūs
tošais sniegs tecējis telpās pa cau
rumiem jumtā un plaisām pie
skursteņiem. Ēkas vēsturiskais tel
pu izvietojums, kas redzams pēc
esošajām, muižas ēkai atbilstoša
jām griestu—sienu ieloces dze
gām, pilnībā izmainīts, nojaukts
manteļskurstenis, veicot neatgrie
zenisku pārbūvi. Ņemot to vērā,
plānojam jaunu risinājumu paš
reizējā jumta seguma nomaiņai, lai
nodrošinātu esošo telpu vērtību sa
glabāšanu un izmantojamību.
Sagatavojot projektu, jau janvārī
aicinājām uz muižu Nacionālās kul
tūras mantojuma pārvaldes pār
stāvjus Zemgales reģionālās noda
ļas vadītājas Elvīras Mantrovas va
dībā. Tika pārrunātas mūsu Liel

PARALĒLI SĀKTAJIEM PROJEKTIEM “Sēļu klubs” Lielzalves muižā labprāt uzņem apmeklētājus, kas interesējas
par pašu muižas ēku vai par to, kas te saglabājies no skolas gadiem.
Foto no Ilmas Svilānes albuma

zalves muižas kungu mājas iespējas
pievienoties Latvijas kultūras man
tojuma sarakstam. Speciālisti ob
jektīvi novērtēja telpu fizisko stā
vokli, ņemot vērā to, ka desmit ga
dus ēka bijusi neapdzīvota un tiku
si arī izdemolēta. Vēl lielāku postu
muižas laika vērtībām nodarījuši
divi apjomīga mēroga kapitālie re
monti. Tomēr no muižas laikiem
pāri palikušās telpu detaļas ir tā
vērtas, lai tiktu saglabātas kaut vai
aiz cieņas pret to radītājiem, kas bi
juši teicami savu amatu pratēji, ja
spējuši radīt muižas pilij atbilstošus
meistardarbus.
Ēkas saimnieki — Zalves pa
gasts — iesniedza pieteikumu par
Lielzalves muižas kungu mājas uz
ņemšanu Kultūras pieminekļu sa
rakstā. Jautājumu par šī statusa pie
šķiršanu izskatīja Nacionālās kul

Atbalsta konstitūcijas
grozījumus

Krievijā nedēļu ilgušajā tautas no
balsošanā vairākums dalībnieku at
balstījuši konstitūcijas grozījumus,
kas ļaus prezidentam Vladimiram
Putinam kandidēt vēl divus termi
ņus valsts galvas amatā un palikt
pie varas līdz 2036. gadam. Saskai
tot balsis no 30% vēlēšanu iecirkņu,
konstatēts, ka par grozījumiem no
balsojuši 74% nobalsošanas dalīb
nieku. Pēc komisijas publiskotajiem
provizoriskajiem datiem, nobalsoša
nā piedalījušies 65% balsstiesīgo.
LETA
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tūras mantojuma pārvaldes Kultū
ras pieminekļu uzskaites komisija
2020. gada 7. februāra sēdē. Nolē
ma atbalstīt šī objekta virzīšanu
iekļaušanai Pieminekļu sarakstā kā
vietējas nozīmes arhitektūras pie
minekli ar nosaukumu “Lielzalves
muižas kungu māja”.
Turpinās darbs muižas kungu
mājas jeb medību pils izpētē, kon
sultējoties ar speciālistiem. Vēl ar
vien tīrām telpas un logus, domājot
par to, kā iestiklot vēl atlikušās dau
dzās izsistās rūtis, jo nevaram gai
dīt, ka nākamā ziema būs tikpat
mums labvēlīga kā iepriekšējā. Liels
kavēklis ir ūdens pieslēguma trū
kums, kas katru litru liek atvest no
akas. Problēmas ar elektrību visā
mājā, ar labierīcībām ēkā un tuale
tēm parkā. Neskatoties uz to, šogad
gribam sakārtot apmeklētājiem ska

tāmas gandrīz visas telpas pirmajā
un otrajā stāvā, neaizmirstot par ēkas
apkārtni — seno parku.
Zalves pagasta iedzīvotāju grupa
iesniedza projekta “Lielzalves mui
žas parka vārtu konstrukciju no
stiprināšana un konservācija” pie
teikumu Neretas novada domei
iniciatīvu projektu konkursam “Da
rīsim kopā”. Esam ieguvuši 500 eiro
parka vārtu stabu labošanai, tomēr
summa ir nepietiekama pilnīgai
abu vārtu atjaunošanai, nerunājot
par restaurāciju. Šī projekta mērķis
ir sakārtot Lielzalves muižas parka
vārtu stabu palikušās daļas, nostip
rināt mūrējumu, atjaunot to iespē
ju robežās, tā uzlabojot muižas par
ka vizuālo tēlu. Jānotīra, jāsalabo
un jānostiprina vārtu stabu jumti,
novēršot to tālāku nobrukšanu un
nodrošinot saglabāšanu. ◆

Pagarina ietvi
Aiviekstes pagasta Odzienas ielā notiek ietves pagarināšanas būvdarbi no pagasta pārvaldes līdz Vāgeļu
ielai.
SANDRAS PUMPURES
TEKSTS UN FOTO

IETVE BŪS GARĀKA un arī gājējiem drošāka.

Tas ir viens no darbiem, ko pašvaldībā šovasar bija ie
cerēts paveikt infrastruktūras uzlabošanai.
Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris
Ambainis stāsta, ka šajā ielas posmā ietve nepieciešama,
lai gājēji droši varētu nokļūt pirmsskolas izglītības iestādē
vai citviet pagasta centrā. Šobrīd turpinās ietves pamatnes
sagatavošana, kur ieklās bruģi, kā tas ir jau esošajai ietvei
1. maija ielā. Darbi notiek saskaņā ar grafiku, un tos pare
dzēts pabeigt augusta sākumā. ◆

