Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora
2016.gada 22.jūnija ziņojums par pašvaldības darbu
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie!
Šīsdienas ziņojumā informēšu Jūs par būtiskākajiem pašvaldības darbības organizatoriskiem
jautājumiem un rīkojumiem, iesaisti dažādās projektu aktivitātēs, sniegšu informāciju par pašvaldības
organizētajām nometnēm un radošajām darbnīcām skolēniem šajā vasarā, kā arī par aktuālāko pasākumu
norisi jūnijā un jūlijā.


Noslēdzies konkurss uz darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas
vadītāja vietu.

Cienījamie deputāti, iepriekšējos divos izpilddirektora ziņojumos informēju Jūs par darba
aizsardzības un ugunsdrošības funkcijas reorganizācijas nepieciešamību, par veicamajām darbībām šīs
jomas sakārtošanā. Ar Jūsu atbalstu nonācām pie nodaļas izveides, kā rezultātā, tika izsludināts vispārējs
konkurss, lai pašvaldība spētu piesaistīt speciālistu – nodaļas vadītāju ar likumdošanā noteiktajām,
manuprāt, augstajām kvalifikācijas prasībām un praktisko darba pieredzi.
Izsludinātais konkurss tika organizēts divās kārtās, proti, dokumentāla kvalifikācijas atbilstības
pārbaude un pārrunas ar darba devēja komisiju. Konkursam atsaucās 4 pretendenti, no kuriem vienam
tika atteikta dalība otrajā kārtā kvalifikācijas prasību neatbilstības dēļ. Iepriekšminētā rezultātā, uz
pārrunām tika aicināti trīs pretendenti, no kuriem konkursa komisija izraudzījās vienu pretendentu, kurš
bija pārāks par pārējiem gan kvalifikācijas prasību izpildē, gan arī konkursa pārrunu kārtā, jo bija
iepazinies ar publiski pieejamo informāciju par novada pašvaldību, tās organizatorisko uzbūvi un spēja
argumentēt savu redzējumu par jaunizveidotās nodaļas darba organizācijas pamatprincipiem. Plānots, ka
izvēlētais speciālists - nodaļas vadītājs darbu uzsāks ar jūliju.

Informējot Jūs par aktualitātēm pašvaldības darbā, iepazīstināšu Jūs ar 2016.gada 9.jūnijā
izdoto rīkojumu “Par pašvaldības autoceļu inventarizāciju”.
Šis rīkojums ir kā secīgs darbību turpinājums Valsts Kontroles ieteikumu izpildē pēc veiktās
revīzijas Jelgavas novada pašvaldībā „Jelgavas novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai un
rekonstrukcijai paredzēto finanšu līdzekļu izlietojuma likumība un lietderība”. Jau marta izpilddirektora
ziņojumā un aprīļa domes sēdes darba kārtībā tika prezentēts jautājums “Par Jelgavas novada
pašvaldības ceļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas un ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas kārtību”.
Secīgi, pamatojoties uz augstāk minēto kārtību, ar š.g. 6.jūniju esam uzsākuši ļoti apjomīga
darba cēlienu pie pašvaldības autoceļu inventarizācijas, ko esam iecerējuši pabeigt šī gada nogalē.
Būtiskākie kārtības un rīkojuma ietvaros veicamie uzdevumi:
 atbilstoši MK noteikumiem Nr.1052 “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites
kārtība” un Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011-2023.gadam grafiskajai daļai, uzsākt
pašvaldības autoceļu un ielu inventarizāciju izvērtējot un aktualizējot telpiskos un teksta datus

(pašvaldības ceļu saraksts katrai pašvaldības ceļu grupai un pašvaldības ielu saraksti katrai
apdzīvotai vietai);
 kartogrāfiskā materiāla un shēmu sagatavošana pirms objektu apsekošanas dabā;
 ceļu un ielu sarakstu sagatavošana (aktualizēšana un apsekošana) iesniedzot inventarizācijas
pārskatus īpašuma pārvaldē ar noteiktu izpildes termiņu 2016.gada 1.augusts.
Cienījamie deputāti, kā izpilddirektors un administrācijas vadītājs es vēlos pie Jums
vērsties ar patiesu un cieņpilnu lūgumu. Proti, Jelgavas novada pašvaldība ir viena no lielākajām
novadu pašvaldībām republikā un tā ir ļoti interesanta arī ar savu ģeogrāfisko un līdz ar to arī
organizatorisko uzbūvi. Es nevēlos šobrīd attīstīt domu par to cik viengabalaina, monolīta ir šeit
strādājošo darbinieku komanda, bet šī komanda nav mazskaitlīga un, neskatoties uz daudzo personību
personīgajiem uzskatiem, lai nodrošinātu pašvaldības sekmīgu darbu, darbiniekiem ir jāveic darba
pienākumi, kā labi saskaņotam pulksteņa mehānismam vai sirds ritmam. Katra ārpuskārtas, nesaskaņota
iejaukšanās darbinieku darbā, apejot tiešo vadītāju, kas neatbilst noteiktai sistēmiskai kārtībai, ar
kategorisku pieprasījumu “tūlīt, tagad un nekavējoties”, rada šī mehānisma darbības aritmiju, neatkarīgi
no tā, vai darbinieks ir lietvede vai grāmatvede, sētnieks vai apkopēja. Katrs no viņiem tajā brīdī, pilda
savos amatu aprakstos noteiktos pienākumus un vadītāju uzdevumus.
Cienījamie deputāti, es tikai vēlos norādīt, ka visām lietām pašvaldībā ir sava noteikta kārtība –
arī deputātu pieprasījumiem un jautājumiem, daļā Jūs tos izlemiet paši un daļā tos nosaka likums.
Es vēršos pie Jums ar cieņpilnu atgādinājumu, ka tie laiki, kad cilvēku varēja iebiedēt, morāli
pazemot, bez iemesla atlaist no darba vai, nedod Dievs salīdzinot, - deportēt lopu vagonos uz Sibīriju - ir
aizgājuši uz neatgriešanos. Tāpēc tas, ko lūdzu, ir tikai toleranta, savstarpēji cieņpilna komunikācija ar
pašvaldības darbiniekiem - vadītājiem, rēķinoties ar normatīvos aktos noteikto regulējumu un
darbinieku hierarhisko padotību.
 Kā vēl vienu aktualitāti pašvaldības darbā vēlos minēt projektu gatavošanu iesniegšanai
Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmā 2014. – 2020.
Kā vadošie partneri projektā “ Piļu un muižas parku saglabāšana un attīstība”,
kā partneri:
1. projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un
Ziemeļlietuvā”;
2. “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā” - mīkstajās
aktivitātēs (sociālo darbinieku apmācības un pieredzes vizītes);
3. “Sabiedrības drošības un aizsardzības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības
programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
pašvaldību ēkās" priekšatlasei iesniegti projektu idejas koncepti:
1. “Energoefektivitātes paaugstināšana IKSC "Avoti" un Valgundes pagasta pārvaldes ēkā”.
2. “Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu
centrā”.

3. “Energoefektivitātes paaugstināšana Kalnciema vidusskolas PII filiālē”.
 Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jelgavas filiāles aktīvo nodarbinātības un
atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisija 2016.gada 14.aprīļa sēdē izskatīja pretendentu
iesniegtos pieteikumus atbalsta pasākuma “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai.
Ar komisijas sēdes protokolu Nr.23.1-14/2 pieņemts lēmums atbalstīt Jelgavas novada pašvaldības
pieteikumu par 14 darba vietu izveidošanu palīgstrādnieka profesijā, 7 darba vietu izveidošanu skolotāja
palīga profesijā, trīs darba vietu izveidošanu pavāra palīga profesijā, 4 darba vietu izveidošanu klientu
apkalpošanas speciālista profesijā. Ar š.g. 1.jūniju pašvaldība noslēgusi līgumu ar Nodarbinātības valsts
aģentūru par minētā projekta realizāciju.
 Ziņojuma turpinājumā, cienījamie kolēģi, deputāti, sniegšu Jums informatīvu
materiālu par pašvaldības organizētajām nometnēm un radošajām darbnīcām skolēniem šajā
vasarā.
1.

Radošās darbnīcas jeb dienas nometnes

Beidzoties mācību gadam, katrā Jelgavas novada skolā un filiālē notiek radošās darbnīcas: 10
dienas, iesaistot 20 skolēnus vai 5 dienas, iesaistot 40 skolēnus - tas atkarīgs no skolas vajadzībām.
Pašvaldība apmaksā nodarbību materiālus (90,00 EUR), transportu, pusdienas (350,00 EUR). Nodarbību
vadītāji ir interešu izglītības un citi skolotāji, kuri vēl nav atvaļinājumā vai no atvaļinājuma atgriezušies
(Zaļenieku KAV radošās darbnīcas organizē augustā). Kopā šogad radošās darbnīcas 15 izglītības
iestādēs.
2.

Jelgavas novada pašvaldības finansētas diennakts nometnes
 Vides izglītības nometne „Par zaļu pat vēl zaļāks...2016”, notiks no 27.jūnija-2.jūlijam
Lielplatones internātpamatskolā, tās mērķis ir izglītot skolēnus par vides un dabas nozīmi
cilvēku dzīvē, rosināt interesi par apkārtējās vides daudzveidību un veidot izpratni par cilvēka
ietekmi uz to, piedalīsies 25 Jelgavas novada skolas 8.-11.klašu skolēni, kam interesē vides
izglītība, dabas aizsardzība.
 Mākslas nometne „Izkrāso pasauli!” notiks no 11.-15.jūlijam Zaļenieku KAV. Nometnes
mērķis, iesaistot radošās darbnīcās, sniegt iespēju jauniešiem iepazīt dažādus mākslas žanrus,
attīstīt savas prasmes un talantus, veidot padziļinātu interesi , nometnē piedalīsies 22 Jelgavas
novada mākslas skolas audzēkņi, uzaicināti arī 8 jaunieši no Ardžes novada Pitešti pilsētas
Rumānijā.


3.

Vēstures un novadpētniecības nometne „Laipa 2016” notiks no 18.-22.jūlijam Platones
pagastā, Vircavas vidusskolas Platones filiālē, tās mērķis ir radīt skolēniem iespēju līdzdalībai
savas valodas, novada, tautas vēstures un kultūrvides iepazīšanā un kultūrvides veidošanā,
nometnē piedalīsies 30 Jelgavas novada skolu 6.-7.klašu skolēni, 15 no tiem no trūcīgām vai
maznodrošinātām ģimenēm. Šai nometnei daļēju finansējumu (997 EUR) sniedz arī Projekts
ABLV Charitable Foundation.

No projekta līdzekļiem finansētas nometnes
Sadarbībā ar ABLV Charitable Foundation



no 6. līdz 17.jūnijam Jelgavas novada bērnu un jauniešu izglītības

un iniciatīvu centrā jau sesto gadu notiek dienas nometne “Saulstariņu vasaras prieki”. Nometnē
piedalīsies 18 bērni un jaunieši. Mērķis ir dot bērniem iespēju divas nedēļas pavadīt laiku draudzīgā un
labvēlīgi noskaņotā gaisotnē, izmantojot to lietderīgi, celt pašapziņu un rīcībspēju, iegūt jaunas
zināšanas dažādās jomās .


Līvbērzes pagastā no 1. līdz 13.augustam Vārpas ciema dienas

centrā jau devīto gadu notiks dienas nometne “Stropiņš”. Nometnē piedalīsies 25 bērni, no
tiem 10 bērni no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm vecumā no 7 līdz 15 gadiem. Nometnes
“Stropiņš” mērķis ir caur spēli, rotaļu, dziesmu, deju, dialogu un kopā darbošanos izprast bērnu
vajadzības, ieraudzīt katrā viņa radošās spējas un attīstīt tās; sadarboties ar bērnu vecākiem, pēc iespējas
iesaistot viņus līdzdarboties.
4.

Atvērta tipa nometnes (var pieteikties ikviens) par samaksu

Biedrības „Mēs Staļģenes skolai” diennakts nometne „Apkārt zemeslodei” No
25.-30. jūlijam, Jaunsvirlaukas pag. Dzirniekos, vecums 7-11 un 12-16 gadi (divas grupas),
maksa par nometni - 130 EUR


Dienas nometne 4-8 gadus veciem bērniem “Radi, izzini un dari,
jo Tu tiešām visu vari” no 4. līdz 9.jūlijam Jaunsvirlaukas pagastā, maksa par nometni 65 EUR



Dienas nometne 4-9 gadus veciem bērniem “Brīnumu namiņš” no
1.-6.augustam, Jaunsvirlaukas pag. IKSC "Līdumi" , maksa par nometni 60 EUR

5. Kā katru vasaru, ir paredzētas arī jaunsargu nometnes:


no 12.-14.augustam Jelgavas novada jaunsargu un Jaunsardzes
centra apvienotā nometne Zaļeniekos;



no18.-22. augustam starptautiska militāra nometne Zviedrijā;



no 22.-26.augustam jaunsargu nometne “Tīsu” bāzē.

Pašvaldības paredzētais finansējums skolēnu vasaras nometnēm 2016.gadā ir 29944 EUR, tas
ietver sevī gan pilnībā finansēto nometņu izmaksas, gan līdzfinansējumu projektu un jaunsardzes
nometnēm. Projektu piesaistītie līdzekļi nometnēm - 3482 EUR.


Informācija par Jelgavas novada pašvaldības iesaistīšanos LPS pasūtītā pētījumu projektā.

SIA “Publiskās pārvaldes konsultācijas” pēc Latvijas Pašvaldību savienības rīkotā atklātā
konkursa “Pētniecības, izstrādes un konsultāciju pakalpojumi zinātnisko pētījumu izstrādei projektā
“Lietpratīga pārvaldība un Latvijas Pašvaldību veiktspējas uzlabošana”” uzsākusi pētījumu
“Rezultatīvo rādītāju iegūšanas iespējas, izmantojot pašvaldību budžeta informāciju”.
Pētījuma ietvaros līdzās zinātniskās, lietišķās un starptautiskās prakses literatūras
studijām, pašvaldību statistikas datu un budžeta pārskatu datu analīzei, paredzēta padziļināta
izpēte vairākās dažāda veida pašvaldībās.

Pētījumā iesaistītas 8 pilotpašvaldības no visiem reģioniem – Ādažu novada, Dundagas
novada, Cēsu novada, Jelgavas novada, Riebiņu novada, Tukuma novada, Valmieras un Ventspils.

Noslēgumā, cienījamie deputāti, kolēģi, kā jau ierasts, būtiskākās aktualitātes jūnijā, jūlijā:


26.jūnijs - Jelgavas novada svētku ieskaņas pasākums- vadībā piedalās pasākumā Zaļenieku
Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur dziedās Evita Zālīte un ērģelniece Ilona Birģele.



27. jūnijs - konkursa "Sakoptākā sēta" dalībnieku vērtēšana, žūrijas komisijai apskatot klātienē
objektus.



28. jūnijs - konkursa "Uzņēmēju gada balva" dalībnieku vērtēšana, žūrijas komisijai apskatot
klātienē objektus.



28. jūnijs plkst. 10:00 - jaundzimušo sveikšana k/n " Nākotne Glūdas pagastā (Glūdas un
Līvbērzes bērniņi).



28. jūnijs plkst. 13:00 - Jēkabnieku tautas namā (Svētes, Vilces, Zaļenieku mazuļi).



28.jūnijs plkst. 15:30 - IKSC "Avoti" Valgundes pagastā- Kalnciema un Valgundes bērniņi.



29. jūnijā - domes priekšsēdētājs uzņem vizītē Latvijas goda konsulu Ziemeļfrancijā - Mr.
Michel Henry Vandesmate.



29. jūnijs plkst. 20:00 - Senās mūzikas koncerts Lielvircavas ev. luteriskajā baznīcā novada
svētku ietvaros.



30. jūnijs plkst. 10:00 - jaundzimušo sveikšana Bērvircavas tautas namā (Elejas, Sesavas,
Lielplatones bērniņi).



30. jūnijs plkst. 13:00 - Vircavas tautas namā - Platones un Vircavas bērniņi.



30. jūnijs plkst. 15:30 - IKSc Līdumi Jaunsvirlaukas pagastā (Jaunsvirlaukas pagasta mazuļi).



1.jūlijs plkst. 19:00 - Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes pieņemšana par
godu novada svētkiem, godinot uzņēmējus konkursā "Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva
2016".



1.jūlijs plkst. 19:00 - 24:00 - Dabas koncertzāle Zaļenieku muižas parkā.



2. jūlijs visas dienas garumā no plkst. 12:00 - Jelgavas novada svētki Elejas muižas parkā gājiena sākums plkst.18:00. Aicinām piedalīties un atbalstīt svētku norisi!



3.jūlijs plkst. 12:00 Dievkalpojums Sesavas ev.luteriskajā baznīcā Elejas pagastā - novada
svētku noslēguma koncerts, kurā koncertēs sv. Annas baznīcas koris, Jaunsvirlaukas pagasta
jauktais koris "Svīri".



1.-2 jūlijs- Latvijas Jaunatnes olimpiāde Valmierā.



5.- 6. jūlijs Jelgavas novada vadības pārstāvji piedalās oficiālā vizītē Alitas pašvaldībā Lietuvā,
parakstot sadarbības līgumu un izrādot cieņu pašvaldības vadībai valsts svinētajos svētkos
(karaļa Mindauga kronēšanai).



9. jūlijā plkst. 10:00 audžuģimeņu un aizbildņu salidojuma pasākums Lielplatones muižā.

Lai jaukas, Saulgriežu enerģijas piepildītas Līgo svētku brīvdienas!

Paldies par uzmanību!

