Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora
2014.gada 28.maija ziņojums par pašvaldības darbu
Labdien cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie!

Šīsdienas ziņojuma ievadā informēšu Jūs par pašvaldībā īstenotajiem
energoefektivitātes projektiem, kuru realizācijas termiņš, nu jau tuvojas
noslēgumam.
2013.gada nogalē Jelgavas novada pašvaldība noslēdza līgumus ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), kas paredz Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) programmas atklātā konkursa „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 3. kārtas ietvaros īstenot
sešu izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus (Jelgavas
novada mūzikas un mākslas skolai, Aizupes pamatskolai, Šķibes pamatskolai,
Staļģenes vidusskolas muižas ēkai, Lielplatones internātpamatskolas internāta
ēkai, Izglītības, kultūras un sporta centra „Līdumi” filiālei „Jaunlīdumi”). Pēc
traģiskajiem notikumiem Zolitūdē, kā arī, ņemot vērā projektu konkursā
piedāvāto projektu īstenošanas laiku, atbildīgo speciālistu vidū notika spraigas
diskusijas, tika veikts nopietns izvērtējums – pašvaldībai atteikties no šo projektu
īstenošanas vai pieņemt lēmumu būvniecības darbus veikt, pastiprināti pievēršot
uzmanību visiem drošības noteikumiem izglītības iestādēs.
Neskatoties uz pašvaldības izteiktajiem nopietnajiem argumentiem projekta
īstenošanas termiņa pārcelšanai, ieskaitot bērnu drošību, tas netika izmainīts, un
ir līdz 2014.gada 30.jūnijam.
Veicot šo izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošanu, objektos tiek
veikti siltināšanas darbi, uzlabotas elektrības un apkures sistēmas, kā arī izbūvēta
jauna ventilācija, tomēr projekts neparedz finansējumu kosmētiskajiem
remontiem, kuri ir neizbēgami nepieciešami, ierīkojot jaunas vai pārveidojot
esošās komunikācijas. Tas ir tikai loģiski, ka darbi tiek veikti secīgi. Tieši tādēļ,
uzlabojot telpu stāvokli, paredzam arī veikt telpu iekšējos remontus, kā arī
modernizēt ēku ugunsdrošības apziņošanas sistēmas, divos gadījumos ierīkojot
arī video novērošanas sistēmas.

Paldies deputātiem par atbalstu sagatavotajam lēmuma projektam, kas
paredz papildu finansējuma piešķiršanu 841 900 EUR apmērā remontdarbu
veikšanai Aizupes pamatskolas ēkā, Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas
ēkā, Staļģenes vidusskolas muižas ēkā, Šķibes pamatskolā, kā arī Izglītības,
kultūras un sporta centra „Līdumi” filiāles „Jaunlīdumi” telpās.
Projektu īstenošanas laikā atklājās neparedzēti darbi (atsedzot ēkās grīdas,
jumta konstrukcijas), jo izglītības iestādēs kapitālie darbi pārsvarā ir bijuši pirms
vairākiem desmitiem gadiem, bet vēlos uzsvērt, ka gan projektā plānotie darbi,
gan remontdarbi, notiek būvniecības līgumos plānotajos grafikos. Vasaras
periodā, protams, vēl notiks intensīvs darbs, bet droši varam teikt, ka septembrī
skolās mācību process varēs sākties izremontētās, gaišās, siltās un mājīgās
telpās.
Š.g. 21.un 22.maijā notika projekta īstenošanas starppārbaude, kuru veica
projekta administrētājs Klimata pārmaiņu finanšu instruments. Pārbaude tika
veikta gan projektu īstenošanas vietās - objektos, gan arī pārbaudīta projekta
dokumentācija un finanšu dokumenti. Ir saņemts pozitīvs atzinums par pārbaudes
rezultātiem visos sešos projektos.
Ir iesniegti pēdējie precizējumi nākamajai, ceturtajai siltināšanas kārtai,
kurā pieteiktas trīs izglītības iestādes – Kalnciema un Līvbērzes vidusskolas un
Vircavas pirmsskolas izglītības iestāde. Ceram, ka vasarā varēs uzsākt darbus arī
šajās iestādēs. Vēlos gan piebilst, ka remontdarbi noteikti turpināsies vēl
septembra, oktobra mēnešos, gan sagādājot nelielas neērtības, tomēr rezultējoties,
ar pozitīvu iznākumu.
Jau šī gada marta ziņojumā sniedzu Jums ieskatu aizvadītajā gadā
paveiktajā meliorācijas jomā un 2014.gada plānos. Turpinājumā īsumā par
veicamajiem meliorācijas darbiem šī gada maijā un jūnijā.
Pašreiz norit remontdarbi Glūdas pagasta Zemgales ciemā, kur tiek
atjaunots drenāžas kolektors ar kopējo garumu 383metri un vienas akas
atjaunošana. Steidzamā kārtā tiks veikti arī drenāžas labošanas darbi Lielplatones
pagastā drenu kolektoram Īpašumā „Sniķeru kapi”, kur kolektora bojājuma
rezultātā ir applūdis lauks aptuveni 1,2 ha platībā.
Ir noslēdzies būvniecības iepirkums projektam „Elejas ciema lietus ūdens
kanalizācijas rekonstrukcija – 1. kārta”, kura realizācijas izmaksas būs 127 089

EUR bez PVN, kas tiks realizēts par dabas resursu nodokļa līdzekļiem, lai
uzlabotu virszemes noteces ūdeņu kvalitāti.
Tāpat vēlos Jūs informēt, ka šonedēļ, 30.maijā, noslēgsies iepirkums
projektēšanas darbiem Jelgavas novada pašvaldības meliorācijas objektiem.
Kopumā iepirkumā iekļautie objekti saistīti ar Jelgavas novada ciemu
meliorācijas sakārtošanu – tie ir ielu grāvji un pašvaldības zemes.
Izsludinātājā iepirkumā projektēšanai iekļauti 4 objekti:
1) Platones ciema Plēpju ielas meliorācijas grāvja rekonstrukcija 1,5 km
garumā,
2) Poķu ciema Poķu ielas ceļa grāvja rekonstrukcija 0,8km garumā,
3) Lielkrauju ceļa grāvju rekonstrukcija 0,9 km garumā,
4) Drenu kolektora rekonstrukcija pašvaldības
pagastmāja” aptuveni 0,2 km garumā.

īpašumā

„Vilces

Tehnisko projektu izstrādes izmaksas tiks noskaidrotas konkursa rezultātā,
bet to izstrādei plānotā summa ir 8000 EUR bez PVN. Būvniecības plānotās
tiešās izmaksas 80 000 EUR, kas tiks precizētas pēc tehnisko projektu izstrādes.
Savukārt, jūnija sākumā tiks izsludināts iepirkums Sesavas, Lielplatones,
Kalnciema meliorācijas objektu projektu izstrādei no kuriem daļa tiks realizēta
šogad, bet daļa iekļauti nākamā gada darbu plānā.
Š.g. 9.aprīlī Jelgavas novada Komunālais uzņēmums pēc Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas aicinājuma, iesniedza sagatavotos
ūdenssaimniecības tarifus, kuri, veicot aprēķinus pēc Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas izstrādātās metodikas, sastāda 1,15 EUR/m3 ūdens tarifs un
1,39 EUR/m3 notekūdeņu attīrīšanai.
Kā jau informēju Jūs iepriekšējā ziņojumā, š.g. 16.maijā notika Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas rīkotas uzklausīšanas sanāksmes Zaļenieku
un Elejas pagastos, kurās sanāksmes dalībniekiem tika dota iespēja uzdot
jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par iesniegto
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Nenoliedzami, klātesošo vidū
izskanēja gan vēlme saņemt skaidrojumus, gan neizpratne un pārmetumi, bet šajā
sakarībā vēlos uzteikt komunālā uzņēmuma vadību par argumentēto skaidrojumu.

Jāatzīmē, ka iepriekšējā plānošanas periodā novadā realizēti 11
ūdenssaimniecības projekti, kuru īstenošanas rezultātā uzlabota dzeramā ūdens
kvalitāte un samazināts ar notekūdeņiem vidē ienestais piesārņojums kā arī
kopumā
uzlaboti
ūdenssaimniecības
pakalpojumi
iedzīvotājiem.
Pašlaik Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegtais tarifs tiek
izvērtēts un tā plānotais spēkā stāšanās datums varētu būt 2015.gada 1.janvāris.
Noslēgumā, cienījamie deputāti, kolēģi, jau ierasti, svarīgākās aktualitātes:
 Kā jau informēju Jūs iepriekšējā ziņojumā, saskaņā ar 10.aprīļa rīkojumu
„Par Jelgavas novada pašvaldības sporta nozares struktūras reorganizācijas
projekta izstrādi”, ar izpildes termiņu līdz š.g. 9.maijam Sporta centra
vadītājam Vladislavam Beitānam tika uzdots izstrādāt un iesniegt
redzējumu par sporta nozares, tās bāzu apsaimniekošanu un pārvaldību.
Rīkojuma izpildes rezultāts šodien tika izvērtēts Budžeta komisijā un uzdots
V.Beitānam sagatavoto projektu līdz š.g. 1.jūlijam precizēt, sadarbībā ar
Izglītības pārvaldi, izglītības iestāžu direktoriem un pagastu pārvalžu
vadītājiem.
 Šodien, 28. maijā plkst. 18:00 kārtējā ikmēneša iedzīvotāju sanāksme
plānota Jaunsvirlaukas pagastā, kas noritēs Staļģenes vidusskolas 3. stāva
foajē.
 Savukārt, noslēdzot nedēļu, 1. jūnijā visi aicināti uz Elejas muižas parku,
kur, sākot no plkst. 12:00, noritēs Bērnu svētku pasākumi, ar koncerta
sākumu plkst. 14:00.
 4. jūnijā Jelgavas novada pašvaldība uzņem ikgadējā konkursa "Gada
pašvaldība" žūrijas komisiju, kas izvērtē un apmeklē konkrētus objektus
novadā, atbilstoši konkursa tematiskajam uzstādījumam. Tā kā šajā gadā
konkursa tematika vairāk bija saistīta ar sociālās palīdzības sniegšanu,
sociālās aprūpes un arī atbalstošas izglītības pieejamību, novada izrādāmie
objekti būs SARC Kalnciema filiāle, Valgundes sporta halle un
Lielplatones internātpamatskola.
 9.jūnijā plkst.10.00 Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā
(Zaļā muiža) plānots seminārs „Izglītība stabilai attīstībai Jelgavas novadā”,
kura mērķis ir, kopīgi sadarbojoties, izveidot Izglītības attīstības ceļvedi

vidējā termiņā līdz 2020.gadam, nosakot mērķus un sasniedzamos
rezultātus 3 un 5 gadiem gan izglītībai novadā kopumā, gan katrā izglītības
iestādē, nosakot uzdevumus mērķu sasniegšanai un par rezultātu atbildīgās
personas, kā arī sagatavojot projektu idejas Investīciju plānam.
 Pagājušā gada jūlijā svinīgā pasākumā notika vēstījuma kapsulas
iemūrēšana Staļģenes sporta halles pamatos un šī gada 11. jūnijā plkst.
14:00 esam visi laipni aicināti piedalīties Staļģenes vidusskolas piebūves
atklāšanā.
 17. jūnijā Jaunsvirlaukas pagastā uzņemsim arī Zemgales plānošanas
reģiona Attīstības padomi, kas ikmēneša sēdes ietvaros apmeklēs vairākus
uzņēmumus.
 Pašlaik aktualizējies jautājums arī par medību koordinācijas komisijas
izveidi. Ar mērķi mazināt medījamo savvaļas dzīvnieku nodarītos
postījumus, valdība apstiprinājusi "Noteikumus par medījamo dzīvnieku
nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām", kas
paredz, ka pašvaldībām tiks deleģēta medību koordinācijas komisijas darba
organizēšana un zaudējumu novērtēšana. Jelgavas novadā ir tuvu pie 60
medību kolektīviem (pašlaik ir reģistrēti 82 medību iecirkņi).
Paldies par uzmanību!

