Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora
2016.gada 25.maija ziņojums par pašvaldības darbu
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie!
Šīsdienas ziņojumā informēšu Jūs par pašvaldības darba aktualitātēm maijā, doto uzdevumu
izpildi, sniegšu informāciju par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas projektu
iespējām, kā arī par pašvaldības būtiskāko pasākumu norisi maijā un jūnijā.
Informējot Jūs par pašvaldības darba aktualitātēm, vēlos akcentēt rīkojumus, kuri ir izdoti šajā
mēnesī vai kuriem ir šomēnes iestājies izpildes termiņš.
Jau aprīļa sākumā (8.aprīlī) tika izdots rīkojums “Par darba grupas izveidošanu” pašvaldības
2015.gada publiskā pārskata sagatavošanai. Rīkojumā noteiktais pārskata sagatavošanas termiņš –
13.05.2016. Šobrīd tas ir rezultējies ar izpildi un sagatavotais pašvaldības publiskais pārskats tiks virzīts
izskatīšanai un apstiprināšanai jūnija domes sēdē.
Iepriekšējā domes sēdes ziņojumā Jūs informēju par 25.aprīlī izdoto rīkojumu “Par darba
aizsardzības un ugunsdrošības sistēmas reorganizāciju Jelgavas novada pašvaldībā” un sniedzu plašāku
tā pamatojumu. Savukārt, šī mēneša komiteju sēdē, kad tika prezentēts lēmuma projekts “Par darba
aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas izveidošanu”, sniedzu Jums atbildes uz
jautājumiem par plānotā personāla atlases procedūru. Šobrīd varu Jūs informēt, ka ir noslēdzies
pašvaldības izsludinātais iekšējais konkurss, kvalifikācijas izvērtēšanas un pārrunu rezultātā ir izvēlēti
trīs pretendenti un, lai uzsāktu darbu ar 1.jūniju, ir noteiktas speciālistu darbības iecirkņi (teritorijas).
Nosakot iecirkņus, šobrīd, tika ņemti vērā 2 pamatkritēriji, proti, iestāžu skaits un nodarbināto skaits.
Tā rezultātā novada teritorijā ir izveidotas trīs sekojošas apkalpes zonas:
– Kalnciema, Valgundes, Līvbērzes, Glūdas iecirknis, strādājošo skaits nedaudz virs 300;
-

Jaunsvirlaukas, Svētes, Platones, Vircavas iecirknis, strādājošo skaits nedaudz virs 300;

-

Elejas, Sesavas, Lielplatones, Vilces un Zaļenieku iecirknis, strādājošo skaits tuvu 350.

Kāpēc izcēlu “šobrīd”?
Kā jau informēju komiteju sēdē, diemžēl, pašvaldībā neizdevās apzināt iekšējos personāla
resursus ar nepieciešamo kvalifikāciju nodaļas vadītāja amatam, ja šīsdienas sēdē par sagatavoto
lēmuma projektu tiks pieņemts pozitīvs lēmums. Katrā ziņā, cerot uz to, esmu uzdevis personāla
nodaļas vadītājai sagatavot kvalifikācijas prasības un atklāta konkursa nolikumu darba aizsardzības,
ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas vadītāja amata pretendentu atlasei. Izsludinātajā konkursā,
protams, var startēt jebkurš arī pašvaldībā strādājošais, kura kvalifikācija atbilst nolikuma prasībām. Ja
konkurss rezultēsies ar “+” zīmi, tad vadītājam būs gan tiesības, gan pienākumi organizēt nodaļas darbu
tā, lai nodrošinātu šo funkciju regulējošo normatīvo aktu prasības.
Saskaņā ar iepriekšējā domes sēdē uzdoto:



Tika izdots rīkojums par darba grupas izveidi, proti, nolikuma izstrādei “Par licencētām
zemūdens medībām Lielupē un tās atzarojumos visā garumā, Mūsā un Mēmelē Jelgavas,
Ozolnieku, Bauskas un Rundāles novados 2016.-2026.gadā”. Sagatavotais lēmuma projekts un
nolikums, ievietots šīsdienas domes sēdes papildus darba kārtībā.



Saskaņā ar iekšējā audita darba plānu un, pamatojoties uz novada pašvaldības iekšējā audita
nolikuma 17.punktu, ir izdoti 2 rīkojumi par audita veikšanu, attiecīgi, veikt iekšējo auditu
Jelgavas novada Sporta centrā un otrs – veikt auditu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā esošo
objektu siltumapgādes organizācijā, ar mērķi izvērtēt esošās siltumapgādes organizācijas
darbības lietderību un efektivitāti.



Ir uzsākts darbs pie pagastu pārvalžu saimnieciskā personāla amatu aprakstu aktualizēšanas.
Šobrīd darba grupa, kuras sastāvā ir gan pašvaldības speciālisti, gan deleģētie pagastu pārvalžu
vadītāji, izstrādājuši saimniecības pārziņa amata aprakstu.

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana.
Atbildot uz jau iepriekš aktualizēto deputātu jautājumu par daudzdzīvokļu māju siltināšanas
projektu realizāciju novadā, informēšu Jūs, cienījamie deputāti, kolēģi, par nupat, 12.maijā Jelgavas
novada pašvaldībā rīkoto semināru “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana”.
Lai sekmīgi īstenotu ES fondu piedāvājumu daudzdzīvokļu māju renovācijai, ņemot vērā
iedzīvotāju intereses pieaugumu, kā arī apzinoties renovācijas nozīmi apkures izmaksās, Ekonomikas
ministrija ir uzsākusi diskusijas par risinājumiem, lai nodrošinātu atbalstu māju renovācijai, jo atbalstu
daudzdzīvokļu māju renovācijai plānots turpināt arī šajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā
2014.-2020. gadam.
ERAF aktivitāte "Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ir
pirmais nozīmīgākais atbalsta mehānisms daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes
uzlabošanai. Viens no šīs aktivitātes būtiskākajiem mērķiem – vispirms aktualizēt līdz šim sabiedrībā
maz izprastos energoefektivitātes jautājumus un rādīt piemērus, lai iedzīvotājiem būtu lielāka pārliecība
par ieguvumiem, kurus sniedz ēku renovācija.
Šajā plānošanas periodā būs iespēja saņemt Eiropas Savienības fondu atbalstu māju siltināšanai
un to paredz darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājuma specifiskā atbalsta
mērķa pasākums Nr. 4.2.1.1. “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”.
Pasākuma atbalstāmās darbības: daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes
paaugstināšanai, ēku energosertifikācijai un būvdarbiem energoefektivitātes palielināšanai, atjaunojamo
energoresursu (AER) izmantošana ēkās, ja tiek sasniegti īpaši augsti energoefektivitātes rādītāji un AER
iekārtu uzstādīšana līdzās energoefektivitātes pasākumiem ir ekonomiski pamatota.
Specifiskā atbalsta mērķa pasākumu īstenošanā piedalās akciju sabiedrība „Attīstības finanšu
institūcija Altum”, kas nodrošinās grantu, aizdevumu un garantiju izsniegšanu dzīvokļu īpašniekiem.
Jāpiebilst, ka pašvaldība plāno šādu semināru ciklu turpināt arī rudens pusē sapulcēs, atsākot
ikgadējās tikšanās ar novada iedzīvotājiem. Protams, pašvaldība cenšas darīt visu iespējamo, lai
uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, bet jāatceras, ka tas, kādā novadā mēs dzīvojam, ir atkarīgs no
mums visiem, tādēļ jau šobrīd, izmantojot iespēju, vēlos aicināt daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus
nepalaist garām iespēju renovēt mājas ar ES fondu atbalstu. Lai palīdzētu mūsu iedzīvotājiem sakārtot

dzīvojamo fondu pašvaldība arī no savas puses aktīvākajiem daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem varētu
meklēt iespēju atbalsta instrumentiem savu māju sakārtošanai.
Noslēgumā, cienījamie deputāti, kolēģi, kā jau ierasts, būtiskākās aktualitātes maijā, jūnijā:


28. maijā - Elejas bērnu svētki - tradicionāls pasākums Elejas muižas parkā, atzīmējot mācību
gada noslēgumu un vasaras brīvlaika sākumu, kad priekšnesumus sniedz visu Jelgavas novada
izglītības iestāžu bērnu kolektīvi. Koncerta sākums - plkst. 12:00



29.maijā - Veselības diena Līvbērzē- ikviens aicināts uz dažāda veida veselības nostiprināšanas
aktivitātēm Bērzu ielas garumā “ Ķeram veselību!” un iespēju baudīt “Bērzu ielas eliksīru”.
Pasākuma programmā gan stafetes, veselības loto, nūjošana, riteņbraukšana, latvju danči, kā arī
"bēgšana no infarkta". Pulcēšanās pie Līvbērzes kultūras nama plkst. 11.00.



jūnijā plkst. 11:00 - SIA Ceļu būvniecības sabiedrības Īgate" jaunās ražošanas līnijas atklāšanas
ceremonija minerālmateriālu un asfaltbetona ražotnē Vilces pagastā;



3. jūnijā plkst. 9:00 - Deinstitucionalizācijas vadības grupas sanāksme pašvaldības lielajā zālē;



14. jūnijs plkst. 14:00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums Svētbirzī;



20. un 21. jūnijā - konkursa "Sakoptākā sēta" dalībnieku vērtēšana, žūrijas komisijai apskatot
objektus;



28. jūnijā 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;



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



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



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

Paldies par uzmanību!

