Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora
2013.gada 25.septembra ziņojums par pašvaldības darbu
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie!

Šodien savā ziņojumā informēšu par vairākām pašvaldības darba aktualitātēm, tostarp,
plašāk par Jelgavas novada attīstības stratēģijas publiskās apspriešanas gaitu, meliorācijas darbu
aktualitātēm, skolu remontdarbu virzību un citiem jautājumiem.
Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apspriešana
Šī gada 24.jūlija domes sēdē savā ziņojumā informēju par pašvaldības ilgtermiņa stratēģijas
izstrādes noslēdzošā posma darbu grafiku. Kā mums veicas? Īsumā – saskaņā ar grafiku!
2013.gada 28.augusta sēdē novada dome pieņēma lēmumu par vienu no būtiskākajiem
stratēģijas izstrādes posmiem, proti, lēmumu uzsākt Jelgavas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas
publisko apspriešanu. Lai gan 2012.gada 16.oktobra MK noteikumi Nr.711 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” paredz tikai 1 sabiedriskās apspriešanas
sapulci, ņemot vērā novada pašvaldības teritorijas lielumu, tās dažādību, tika pieņemts lēmums
apspriešanas sapulces iedzīvotājiem organizēt katrā pagastā.
Līdz š.g. 25.septembrim jau ir notikušas sapulces Elejas, Jaunsvirlaukas, Valgundes,
Kalnciema, Līvbērzes, Glūdas un Zaļenieku pagastos. Sapulces tiek organizētas 2 daļās: sākotnēji
iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un mudināti pievērst uzmanību tajā
atspoguļotajām vadlīnijām. Otrajā daļā iedzīvotāji tiek iesaistīti sarunās un diskusijās par Investīciju
plānu 2014. – 2017. gadam. Iedzīvotāji aicināti izteikt savus priekšlikumus par veicamo pagastā un
kopumā novadā.
Jāatzīst, ka iedzīvotāju aktivitāte ir dažāda. Atsevišķos pagastos ir liels sapulces dalībnieku
skaits, bet citos ir tikai daži interesenti. Ir pagasti, kur ir produktīvas sarunas un liels skaits ideju
turpmākai rīcībai, ir pagasti, kur iedzīvotāji nāk „izrunāt uzkrāto sāpi” par dažādiem ar stratēģiju
nesaistītiem jautājumiem. Kopējais sapulču dalībnieku skaits līdz šodienai 129 cilvēki.
Līdz 14.oktobrim tiks aptverta visa novada teritorija un, atbilstoši „Jelgavas novada ziņās”,
mājaslapā un publiskajās vietās pagastos izvietotajam grafikam notiks tikšanās ar iedzīvotājiem, lai
līdz 3.novembrim būtu iespēja izteikt priekšlikumus un ierosinājumus. Pēc publiskās apspriešanas
stratēģijas izstrādes vadības grupa prezentēs apspriešanas rezultātu.
Novembrī savu vērtējumu par sagatavoto stratēģiju iesniegs Zemgales plānošanas reģions.
Noslēdzoties publiskajai apspriešanai, 13.novembrī Vadības darba grupa veiks publiskās
apspriešanas rezultātu analīzi un, ja būs nepieciešams, precizēs, lai uz domes sēdi gatavotu
dokumentu apstiprināšanai.

Savukārt, 9.oktobrī plkst.15.00 Jelgavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkas
lielajā zālē Jelgavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apspriešanas ietvaros tiks organizēts
seminārs, kurā ar lekciju „Latvijas Attīstības iespējas tuvākajos 50 gados”, ietverot arī informāciju
konkrēti par Jelgavas novadu, uzstāsies Rīgas Tehniskās universitātes Telpiskās un reģionālās
attīstības pētījumu centra vadošā pētniece Ludmila Kartunova.
Lekcija plānota, paužot nedaudz netradicionālu redzējumu, un visi deputāti, kolēģi tiek aicināti to
apmeklēt.
Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošana un dzīvokļu jautājuma risināšana
Iepriekšējā ziņojumā, informējot par Elejas pagastā vadītāju sanāksmē pārrunājamajām
aktualitātēm minēju, ka sanāksmes darba kārtībā ir ietverts viens jau ilgstoši sasāpējis jautājums,
proti, jautājums par Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanu un dzīvokļu jautājuma risināšanu.
Diskusiju rezultātā, nonākot pie atziņas par vienotas izpratnes un koncepcijas trūkumu,
atbilstoši Komunālā uzņēmuma vadības pārstāvju ierosinājumam, tika dots uzdevums izstrādāt
konceptuālu iepriekšminētā jautājuma risinājumu. Tā rezultātā Komunālā Uzņēmuma vadība
pašvaldībā ir iesniegusi izvērtēšanai dokumentu „Jelgavas novada pašvaldības Mājokļu politikas
vadlīnijas
2014.-2020.gadam”, kas tiks prezentēts 2.oktobrī plānotajā vadītāju sanāksmē Vircavas
pagastā.
Skolu remontdarbi
Atsaucoties uz 2013.gada 28.augusta domes sēdes ziņojumā pausto informāciju par projekta
realizācijas gaitu skolu energoefektivitātes paaugstināšanai un veicamajiem ikgadējiem
remontdarbiem, vēlos informēt, ka uz šo dienu darbi vēl tiek veikti Vilces pamatskolā – līguma
termiņš ir 2013.gada 17.oktobris un Platones pamatskolā – līguma termiņš 2013.gada 19.oktobris,
atlicis veikt fasādes siltināšanas darbus.
Tāpat darbi tiek turpināti Lielplatones internātpamatskolā un uz šodienu ir izpildīti 65% no
kopējā darbu apjoma, ar ko īsti nevaram būt apmierināti.
Meliorācijas darbu aktualitātes
Vēlos informēt un arī iepazīstināt cienījamos deputātus un kolēģus, ka no š.g. 9.septembra
novada pašvaldībā atklāta konkursa rezultātā darbu ir uzsācis jauns (arī gados) meliorācijas
speciālists Ingars Rozītis. Lai veicas!
Šī gada 24.jūlija domes sēdes ziņojumā informēju par budžetā un tā grozījumos plānotajām
finanšu investīcijām novada meliorācijas sistēmu rekonstrukcijā, kas, noapaļojot, šogad sastāda
Ls 258 tūkst. Ja tiem pieskaitām arī 2012.gadā meliorācijas sistēmu atjaunošanā ieguldītos līdzekļus,
tad varam apgalvot, ka novada pašvaldība divos gados šim mērķim atvēlējusi vairāk kā Ls 300 tūkst.
Tas nozīmē, ka līdz gada beigām tiks pabeigta grāvju tīrīšana aptuveni 9000 m garumā un
gada nogalē rekonstruēto un sakopto grāvju kopgarums sastādīs 18000 m.

Nespēlējoties ar vērtējumu, vai tas ir daudz vai maz, vēlos norādīt uz it kā pašsaprotamu lietu,
ka nākamajā un turpmāko gadu budžetos ir noteikti jāplāno finansējums arī šo rekonstruēto sistēmu
ikgadējai uzturēšanai (pļaušanai, drenu izteku un caurteku funkcionalitātes nodrošināšanai). To
uzskatāmi pierāda šī gada aprīlī, maijā veiktie darbi Valgundes pagastā Tīreļu ciemā, jo apsekojot
rekonstruēto objektu jūlijā, skats bija neapmierinošs.
Lai nākamās vasaras vidū, pēc meliorācijas sistēmas renovācijas darbu veikšanas 10
pagastos, mēs nepiedzīvotu līdzīgu ainu, kā, jau iepriekš minētajā Tīreļu ciemā, uzskatu, ka jau šogad
mums jārod koncepcija ne tikai par šo darbu finansēšanu, bet arī jāpieņem lēmums, vai meliorācijas
sistēmu uzturēšanas darbus ilgtermiņā īstenosim pērkot ārpakalpojumu publiskā iepirkuma rezultātā,
vai arī deleģēsim pašvaldības kapitālsabiedrībai, risinot jautājumu par attiecīgu tehnisko
nodrošinājumu.
Tas, ko vēlējos pateikt ir pārliecība, ka savu meliorācijas sistēmu uzturēšanā
pašvaldībai noteikti būtu jābūt tam labajam piemēram, paraugam novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem,
lai turpmāk varētu prasīt gan atbildību, gan aktīvu mājsaimniecību, piemājas saimniecību, zemnieku
saimniecību iesaisti koplietošanas meliorācijas sistēmu uzturēšanā.





Pie tuvākajām aktualitātēm vēlos informēt klātesošos, ka 2.oktobrī plānota pašvaldības
iestāžu, struktūrvienību un pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme Vircavas pagastā, kā
arī plkst.18.00 tikšanās ar iedzīvotājiem;
5.oktobrī visi aicināti uz Rudens velšu tirdziņu
z/s «Līči»;
11.oktobrī plkst.15.00 Svētes pagastā Jēkabnieku tautas namā Jelgavas novada
Uzņēmēju dienas ietvaros tiks godināti konkursa „Sakoptākā sēta Jelgavas novadā
2013.gadā” laureāti.

