Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora
2015.gada 29.jūlija ziņojums par pašvaldības darbu
Labdien cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie!
Šīsdienas Domes sēdes izpilddirektora ziņojumā informēšu Jūs par vairākām pašvaldības darba
aktualitātēm, tostarp, pašvaldības dalību projektā „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas Pašvaldību veiktspējas
uzlabošana”, vairākiem, šobrīd aktuāliem, teritorijas labiekārtošanas projektiem, kas tiek īstenoti,
galvenokārt, pie renovētajām izglītības iestādēm, kā arī aktuālākajiem saimnieciski organizatoriskiem
rīkojumiem, kas izdoti vasaras mēnešos.
Jelgavas novada pašvaldība ir viena no 44 pašvaldībām Latvijā, kura ir iesaistījusies Latvijas
Pašvaldību savienības īstenotajā projektā „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas Pašvaldību veiktspējas
uzlabošana”. Šis projekts tiek īstenots ar piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada
perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts
institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”.
Jelgavas novada pašvaldība ir iesaistījusies trijos sadarbības tīklos:
1. Inovācijas sociālajā darbā, sociālo pakalpojumu jomā, veselības aprūpes veicināšanā pašvaldības
konkurētspējas uzlabošanai;
2. Pašvaldību mājokļu politika – sociālās politikas un infrastruktūras politikas sinerģija;
3. Saimnieciskā vadība un pedagogu motivācija.
Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un
reģionālā līmenī. Projekta aktivitātes tiks īstenotas Latvijā, aptverot projekta pilotpašvaldības un citas
ieinteresētās pašvaldības, kā arī partnervalstīs Norvēģijā un Polijā, vērtējot līdzīgā projektā pārnesto norvēģu
pieredzi. Projekta ietvaros plānots:
1. vietējo pašvaldību stratēģiskā plāna izstrāde katram sadarbības tīklam;
2. vietējo pašvaldību sadarbības tīkla izveide;
3. vietējo pašvaldību darbinieku apmācības un pieredzes apmaiņas;
4. datu bāzes izveide vietējo pašvaldību veiktspējas analizēšanai, novērtēšanai un uzlabošanai.
Informācijai klātesošajiem, šī projekta apakštīkla “Pašvaldību mājokļu politika – sociālās
politikas un infrastruktūras politikas sinerģija“ sanāksme 2015. gada 5.augustā plkst.10.00 plānota
mūsu pašvaldībā 5.stāva sēžu zālē.
Darba kārtībā tiks ietverti jautājumi par pašvaldību mājokļu politikas attīstības dažādiem aspektiem:


Mājokļu apsaimniekošana Latvijā, problēmas, risinājumi;



Mājokļu apsaimniekošanas modelis un īres maksas noteikšana Jelgavas novada pašvaldībā;



Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darba organizācija pašvaldībās;



Pašvaldību īpašumā esošā dzīvojamā fonda pārvaldīšana;



Dzīvokļu īpašnieku/īrnieku, nedzīvojamo telpu īpašnieku/nomnieku un citu personu (visi
kopā – klienti) komunikācijas organizēšana.

Diskusijā aicināti piedalīties arī deputāti!
Informējot Jūs, cienījamie klātesošie, par šobrīd aktuāliem teritorijas labiekārtošanas projektiem,
jāmin, ka pašreiz pašvaldībā uzsākušies darbi pie sešiem vērienīgiem pašvaldības infrastruktūras
sakārtošanas projektiem t.i., ”Teritorijas labiekārtošana - Auto stāvlaukuma jaunbūve „Lielvircavas
pamatskolā“, Platones pagastā, „Vircavas vidusskolas pirmsskolas grupu ēkas teritorijas labiekārtošana”
Vircavas pagastā, ,,Pirmsskolas izglītības iestādes ,,Taurenītis” teritorijas labiekārtošana” Glūdas pagastā,
,,Zaļenieku Komerciālās un amatniecības vidusskolas pirmsskolas grupu ēkas teritorijas labiekārtošana”
Zaļenieku pagastā, „Pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” teritorijas labiekārtošana” Kalnciema pagastā,
„Elejas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes un SARC Elejas filiāles telpu vienkāršotā atjaunošana un
teritorijas labiekārtošana” Elejas pagastā.
Pašvaldība uzsākusi šos darbus, lai realizētu teritorijas labiekārtošanas projektus pie Jelgavas novada
izglītības iestādēm, rekonstruējot pagalmus, rotaļu laukumus, automašīnu stāvlaukumus, ietves un gājēju
celiņus, plānots izbūvēt lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, ārējos apgaismojumus un žogus un veidot
apstādījumus. Šajā Domes sēdē sagatavots lēmuma projekts, lai līdzīgus teritorijas labiekārtošanas darbus
varētu veikt pie Kalnciema vidusskolas un Aizupes pamatskolas.
Iepirkumu konkursā tiesības veikt būvdarbus teritorijas labiekārtošanas darbiem ieguva
pilnsabiedrība „AKN”, personu apvienība SIA "Būvuzņēmēju apvienība”, SIA"ĢL Konsultants” un SIA
„Uzars bruģēšana”.
Smagnējais un laikā ierobežotais iepirkumu process, kā arī finanšu līdzekļu saņemšana no Valsts
Kases aizņēmuma formā, nav ļāvusi pašvaldībai būvniecības darbus uzsākt vasaras sākumā. Plānotos darbus
paredzēts uzsākt šī gada augusta vidū un noslēgt līdz oktobra beigām.
Vasara ir ne tikai atvaļinājumu laiks, bet arī laiks, kad gan iedzīvotāji, gan iestāžu darbinieki tiek
aicināti dalībai publiskos pasākumos, kas plānoti pašvaldības teritorijā. Tāpēc šo pasākumu saskaņošanā un
atļauju izsniegšanā aktualizējās savstarpējās sadarbības jautājumi gan iesaistoties valsts iestādēm, proti,
Valsts policijas, medicīnas iestāžu un pašvaldības līmenī, gan arī pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
starpā.
Lai reglamentētu šo pasākumu pieteikšanas un norises kārtību, saskaņā ar „Publisku izklaides un
svētku pasākumu drošības” likumu un likumu „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”, tika izdots Domes
priekšsēdētāja rīkojums „Par publisku izklaides un svētku, sapulču, gājienu un piketu rīkošanai iesniegto
pieteikumu izskatīšanu”. Ar šo rīkojumu jau iepriekš minētajam mērķim un tā likumiskajam pamatojumam,
ir izveidota komisija, kuru vada izpilddirektors un darbībai tajā ir norīkoti gan pašvaldības darbinieki, gan arī
ar Valsts policijas deleģējumu, tās darbinieki.
Tādējādi, ar šo rīkojumu ir mainīta līdz šim noteiktā kārtība, kad par publisku izklaides un svētku
pasākumu pieteikumu izskatīšanu atbildēja pašvaldības Attīstības nodaļa, bet par sapulču, gājienu un piketu

pieteikumu izskatīšanu, izpilddirektora vadīta darba grupa, abas šo divu likumu reglamentējošas jomas,
šobrīd apvienojot vienā komisijā.
Abu iepriekšminēto likumu regulējumam pakļauto pasākumu pieteikumu sagataves ar paskaidrojošu
informāciju pieejamas pašvaldības mājaslapā sadaļā „Pakalpojumi”.
Jūlijā izdoti vēl divi rīkojumi „Par skolēnu pārvadājumu maršrutu izvērtējumu” un „Par vieglo
pasažieru transporta līdzekļu nodrošinājuma izvērtējumu”, par kuriem vēlos Jūs informēt turpinājumā. Abi
rīkojumi, tā vai citādi, saistīti ar aprīļa un maija sēžu ziņojumos izklāstīto autotransporta nodrošinājuma
jomu - pašvaldības autoparka kapacitāti, nodrošinot skolēnu pārvadājumus un, ja skatāmies vēl plašāk,
primāri - izglītības, sporta, kultūras un citu sabiedrisko aktivitāšu vajadzību realizācijai. Nenoliedzami, šo
rīkojumu mērķis ir apzināt un plānot resursus, kas nepieciešami minēto jomu darbības nodrošināšanai un,
protams, pašvaldības autoparka pakāpeniskai, plānveidīgai atjaunināšanai.
Turpinot informēt par pašvaldības darbības aktualitātēm, vēlos Jūs informēt arī par pašvaldības
noslēgto sadarbības līgumu ar Valsts probācijas dienestu „Par probācijas klientu piespiedu darbu un
sabiedrisko darbu izpildi”. Lai sekmētu sadarbības līguma izpildi, esmu izdevis rīkojumu par šī līguma
izpildes deleģējumu pagastu pārvalžu vadītājiem – nodrošināt līguma izpildi, atbilstoši probācijas klienta
faktiskajai dzīves vietai. Vēlos piebilst, ka saskaņā ar SIA „Jelgavas novada Komunālais uzņēmums” valdes
priekšsēdētājas sniegto informāciju, sadarbības līguma izpildē ir iesaistījusies arī pašvaldības
kapitālsabiedrība.
Noslēgumā, cienījamie deputāti, kolēģi, pie aktuāliem jautājumiem, vēlos Jūs informēt par
priekšsēdētāja izdoto rīkojumu „Par Kalnciema pagasta administratīvās teritorijas statusa maiņu”, izveidojot
darba grupu statusa iespējamās maiņas izvērtēšanai un „+” un „-” apzināšanai.
Kā jau ierasts, noslēdzot savu ziņojumu, būtiskākās aktualitātes jūlijā, augustā:
 21.jūlijā iesniegts projekta pieteikums Pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei
Jelgavas novada pašvaldībā;
 21.jūlijā izsludināts iepirkums par juridisko pakalpojumu sniegšanu Jelgavas novada
pašvaldības vajadzībām;
 30. jūlijā, ceturtdien, plānota vadības pieredzes apmaiņas vizīte Alojas novada pašvaldībā,
kuras mērķis iepazīties ar Konsultatīvās padomes darba organizāciju pašvaldībā;


No 31.jūlija līdz 2.augustam Jelgavas novada Staļģenes ciemā mājvietu radīs Latvijas
Mednieku asociācijas rīkotais festivāls “Minhauzens 2015″, kurš šogad tiek rīkots Zemgalē un
notiks jau 16.reizi. Pasākuma atklāšana pl.20.00.



1.augustā, sestdien, Līvbērzes pagasta svētki. plkst.12.00 - svētku gājiens, plkst.13.00 - svētku
svinīga atklāšana.

Paldies par uzmanību!

