Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora
2016.gada 30.marta ziņojums par pašvaldības darbu

Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie!
Savā šīsdienas ziņojumā informēju Jūs par svarīgākajām aktualitātēm pašvaldības
darbā, tostarp, darbu pie pašvaldības Attīstības programmas izstrādes, par kuru
iepriekšējā Apvienoto komiteju sēdē izsmeļošu un plašu informāciju sniedza Attīstības
nodaļas vadītāja, īpašumu pārvaldības jautājumiem, darba uzsākšanu jaunajā Būvniecības
informācijas sistēmā (turpmāk – BIS), mūsu kopīgā darba rezultātu – pašvaldības
pasākumu plāna izveidošanu, kā arī tuvākajiem aktuālajiem pašvaldības pasākumiem.
2015.gada 29.aprīļa sēdē Jelgavas novada Dome pieņēma lēmumu izstrādāt
Jelgavas novada Attīstības programmu 2017. – 2023. gadam, kurā tiktu noteikts
rīcības pasākumu kopums pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.
Attīstības programmas izstrāde notika saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem „Metodiskie ieteikumi attīstības
programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”, ņemot vērā Nacionālos plānošanas
dokumentus un Zemgales plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības
plānošanas dokumentus.
Definētajā darba uzdevumā tika noteikti Jelgavas novada Attīstības programmas
2017. – 2023. izstrādes uzdevumi:
1. No 2015.gada jūnija- novembrim notika nozaru tematisko darba grupu, mērķa grupu
intervijas, semināri, piesaistot nozaru speciālistus, kā arī veiktā darba rezultātu
apkopošana.
2. No 2015.gada novembra- 2016.gada februārim tika veikta katras nozares (Izglītība,
Sports, Labklājība, Uzņēmējdarbība, Tūrisms, Īpašuma pārraudzība, Kultūra) esošās
situācijas analīze, katras nozares attīstības programmas Stratēģiskās daļas izstrāde kā
rezultātā tika noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni.
3. 2015.gada nogalē tika veikts ievērojams darbs nozaru pārvaldības politikas modeļa
izstrādē un ieviešanā un līdz ar to, arī nozaru budžeta plānošanā. Veidojot un īstenojot
nozaru plānošanas politiku, radās iespēja veidot kvalitatīvu nozares plānošanas

dokumentu, rīcības plānā detalizēti atspoguļot gan rīcības plāna plānoto darbību
īstenošanas finansējuma avotus gan finansējuma apjomus.
4. 2016.gada martā tika veikta konsolidācija nozaru attīstības programmām, t.sk.
konsolidēta rīcības plāna izstrāde, kurā ietvertas plānotās darbības un to īstenošanas
termiņi, kā arī noteikti atbildīgie par darbu īstenošanu un plānotie darbības rezultāti.
5. 2016. gada marta mēnesī notika attīstības programmas 1.redakcijas izskatīšana
budžeta komisijā un attīstības programmas uzraudzības plāna izstrāde.
6. 2016.gada martā Jelgavas novada pašvaldības Attīstības programmas 1.redakcija tiek
nodota publiskajai apspriešanai.
Attīstības programmā tiek noteiktas piecas vidēja termiņa prioritātes:

Attīstības programmas plānotās darbības izriet no Attīstības stratēģijas ilgtermiņa
redzējuma – vīzijas, kas atainojas logo

t.i. veidot novadu, kur katrs esošais iedzīvotājs, uzņēmējs u.c. justos droši, stabili, kā
arī novērtēts un piederīgs novadam.
Galvenie secinājumi, apkopojot rīcības plāna nozaru uzdevumus ir sekojoši:
• Nepieciešams turpināt profesionālās ievirzes un profesionāli orientēto izglītības
programmu ieviešanu izglītības iestādēs;
• Īstenojot veselības veicināšanas pasākumus, nepieciešams veikt izglītojošus
pasākumus skolēniem, īstenot 3 obligāto sporta nodarbību programmu skolās;

• Nepieciešams paplašināt sporta un kultūras interešu nodarbību piedāvājumu,
atjaunot un papildināt sporta laukumus pagastos;
• Īstenojot pielāgošanās klimata pārmaiņām programmu, ir būtiski turpināt
pašvaldības iestāžu energoefektivitātes pasākumus, veicināt alternatīvo enerģijas
ražošanas uzņēmumu attīstību;
• Vērtējot iespēju veidot jaunu infrastruktūru, sākotnēji izskatīt esošās
infrastruktūras atjaunošanu un papildināšanu, kā arī degradēto teritoriju
izmantošanu;
• Turpināt satiksmes infrastruktūras uzlabošanas pasākumus, t.sk. gājēju celiņu
izbūvi ciemos, ielu apgaismojuma atjaunošanu, meliorācijas sistēmu atjaunošanu;
• Turpināt JNKU darbības pilnveidošanu, nododot infrastruktūras uzturēšanas
funkcijas, tādējādi JNKU organizēt pilnīgu teritorijas apsaimniekošanas funkcijas
izpildi;
• Turpināt esošo atbalstu uzņēmējdarbībai un īstenot jaunus atbalsta instrumentus
uzņēmēju piesaistīšanai novada teritorijai;
• Veikt mērķtiecīgas darbības
infrastruktūras izveidei;

novada

popularizēšanai,

t.sk.

atraktīvas

• Sniegt kvalitatīvus kultūras un brīvā laika aktivitāšu pakalpojumus;
• Pilnveidot aktīvās atpūtas un sporta nozīmes pakalpojumu klāstu;
• Turpināt pilnveidot muižu un citu tūrisma objektu tradicionālo piedāvājumu ar
tematiskām aktivitātēm, tūristiem pievilcīga pakalpojuma attīstīšanu;
• Pilnveidot sociālo pakalpojumu klāstu.
Jomu savstarpējā mijiedarbība ir svarīgs novada līdzsvarotas attīstības nosacījums.
Nav iespējama kādas jomas attīstība, neietekmējot citas jomas, kā arī nav pieļaujama
kādas jomas attīstības bremzēšana, kā rezultātā degradācija tiek veicināta arī saistītajās
jomās. Mērķtiecīgi īstenojot nozaru politiku, esam panākuši attīstības plānošanas
dokumenta sasaisti ar budžeta plānošanu. Tāpat augsti vērtējama ir sabiedrības,
deputātu un katras nozares darbinieku, speciālistu un vadītāju iesaistīšanās Jelgavas
novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumenta sagatavošanā. Tikai strādājot kopā
mēs spēsim īstenot stratēģisko virsmērķi -”Jelgavas novads-stabilai nākotnei”. Ir paveikts
patiesi nozīmīgs un apjomīgs darbs, tādēļ vēlos teikt lielu PALDIES gan deputātiem, gan
nozaru vadītājiem un visiem iesaistītajiem speciālistiem par ieguldījumu darbu šī
dokumenta sagatavošanā.

Runājot par laika grafiku nākamajām aktivitātēm, š.g. aprīlī tiks organizēta
sabiedriskā apspriešana, bet maijā plānota publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana
un izskatīšana vadības grupā, kā arī gala redakcijas izstrāde. Jūlijā –augustā plānota
Attīstības programmas gala redakcijas iesniegšana Zemgales plānošanas reģionam,
vides pārskata iesniegšana Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai. Pēc
šo institūciju atzinuma saņemšanas, aptuveni š.g. oktobrī, novembrī, attīstības
programmas gala redakcija tiks virzīta izskatīšanai Domē, un tiks publiskota Attīstības
programmas gala redakcija. Darbs pie Attīstības programmas sagatavošanas notiek
plānotajā laika grafikā, kas apstiprināts Domē 2015.gada 29.aprīlī.
Turpinājumā, cienījamie deputāti, klātesošie, informēšu Jūs par vēl dažām ievērības
cienīgām aktualitātēm pašvaldības darbā:
• esam viena no piecām pašvaldībām Latvijā, kas iesaistījusies Norvēģu
finanšu instrumenta atbalstītā projektā par plānošanas dokumentu
efektīvu izmantošanu un vieni no pirmajiem, kas šo projekta ideju ieviesīsim
praksē. Tādēļ šeit PALDIES par aktīvu dalību Attīstības nodaļas teritorijas
plānotājai Inesei Baumanei un Finanšu nodaļas vadītājas vietniecei - plānotājai
Beātai Cirmanei.
 Martā līdz ar noslēguma semināru Elejas saieta namā ir beigušās projekta
«Elejas muižas apbūves restaurācija» aktivitātes, kas notika kopš 2014. gada
septembra. Noslēguma seminārā donorvalsts –Norvēģijas – vēstnieks Steinars
Ēgils Hāgens atzinīgi novērtēja sadarbību un pašvaldības darbu, kā arī
projektā sasniegto rezultātu. Elejas tējas namiņš ir valsts nozīmes kultūras
piemineklis.
Ar šo projektu pašvaldība iemantojusi trīs būtiskas lietas. Pirmkārt, ņemot vērā
vēsturiskās īpatnības, restaurēts gan tējas namiņš, gan Elejas muižas mūra
žogs. Otrkārt, projekta laikā tika piesaistīti ne tikai profesionāli restauratori,
bet arī mācekļi – topošie restauratori, kas mācās Zaļenieku komerciālajā un
amatniecības vidusskolā. Un, treškārt, šī būve novadā kļūs ne tikai par tūrisma
apskates objektu, bet arī par lielisku vietu, kur laulāties, eksponēt ceļojošas
izstādes vai organizēt nelielus salona koncertus.
Elejas tējas namiņš tika pieteikts «Latvijas būvniecības gada balvai 2015», ko
rīko profesionālie žurnāli «Latvijas Būvniecība» un «Latvijas Architektūra».
Nominācijā «Restaurācija» Elejas tējas namiņš saņēma atzinību.
 Pašreiz uzsāktas iepirkumu procedūras
investīciju plānā noteiktajām
prioritātēm izglītības iestāžu labiekārtošanas darbiem Aizupes pamatskolā,
Līvbērzes vidusskolā, Kalnciema vidusskolā, Kalnciema pagasta PI “Mārīte”.

 2015.gada 29.decembrī ir sākušies projektēšanas darbi “Zema enerģijas
patēriņa ēkas „Elejas sporta halles un peldbaseina” jaunbūves būvprojekta
izstrādei””, ko veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DG Baltic .
Projektēšanas darbi norit saskaņā ar līgumā noteikto grafiku. Projektētāji ir
iesnieguši 3D konceptuālu ēkas formas piedāvājumu, ar liektajām koka jumta
konstrukcijām un telpu izvietojumu par Elejas sporta halli, administratīvo
korpusu un baseina zonu. Mēģināsim rast iespējas finansējuma saņemšanai
būvniecības procesā halles daļai kā jaunas zemas enerģijas patēriņa ēkas
būvniecībai.
Pie aktuālā pašvaldības nekustamo īpašumu jomā, savā ziņojumā vēlos informēt Jūs,
ka nupat gada sākumā pašvaldībā noslēdzās revīzija „Jelgavas novada pašvaldības ceļu
un ielu uzturēšanai un rekonstrukcijai paredzēto finanšu līdzekļu izlietojuma likumība un
lietderība”. Veiktās revīzijas rezultātā esam saņēmuši Valsts kontroles revīzijas
ziņojumu, kā arī sagatavojuši un Valsts kontrole apstiprinājusi trūkumu novēršanas plānu
ceļu uzturēšanas jomā. Pašvaldības atbildīgie speciālisti ziņojumam sagatavojuši
informāciju Par Valsts kontroles apstiprinātā trūkumu novēršanas plāna izpildi.
Saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības izstrādāto un Valsts kontroles apstiprināto
trūkumu novēršanas plānu ceļu uzturēšanas jomā, Nekustamo īpašumu pārvalde izstrādā
kārtību (turpmāk-Kārtība), kurā tiks noteikti kritēriju veidi ceļu uzturēšanas darbu
veikšanai.
Minētie darbi pēc savas būtības tiks sadalīti divos galvenajos darbu veidos, proti:
1. Plānotie ceļu uzturēšanas remontdarbi, kas sevī ietver savlaicīgu ceļu stāvokļa
apsekojumu un iespējamo defektu konstatāciju, plānojot un paredzot tam nepieciešamos
finanšu resursus. Defektu konstatāciju tiek paredzēts fiksēt ar defektācijas akta
sastādīšanu, ko veic attiecīga komisija. Komisijas sastāvā tiks iekļauti: Īpašuma pārvaldes
ceļu speciālists, konkrētās administratīvās teritorijas pagasta pārvaldes vadītājs un
konkrētā pagasta saimnieks. Defektācijas aktā konstatētais papildus tiks fiksēts „Ceļu
uzturēšanas darbu plānošanas un uzskaites žurnālā”;
2. Ārkārtas ceļu uzturēšanas remontdarbi (bedrīšu lāpīšana), kuru esamība, apjomi
un to novēršanas steidzamība (nosakot prioritāro secību) tiek konstatēta ar attiecīgu
defektācijas aktu, kura sastādīšanu veic jau iepriekš pieminētā komisija, pēc pagasta
pārvaldes vadītāja iesnieguma vai ziņojuma. Komisijas sastāvā tiek iekļauts Īpašuma
pārvaldes ceļu speciālists, konkrētās administratīvās teritorijas pagasta pārvaldes vadītājs
un konkrētā pagasta saimnieks.
Prioritārā secība tiks noteikta, izstrādājot attiecīgus kritērijus, kas sastāvēs no:
 konkrētā ceļa posma autotransporta pārvietošanās intensitātes noteikšanas;

 konkrētā ceļa posma nozīmības (sabiedriskais transports, bērnu/skolēnu
pārvadājumi, attīstīta uzņēmējdarbība, kas saistīta ar transporta kustību);
 un, iespējams, citi kritēriji, kas tiks apzināti darba grupas darbības procesā.
Lai atvieglotu minēto Ceļu uzturēšanas remontdarbu vienveidīgu, plānotu un
koordinētu veikšanu, Kārtībā tiks ietverti arī citi kritēriji, nosakot prioritātes un konkrētus
izmērāmus lielumus un/vai apjomus paredzamo darbu veikšanai. Bez tam, Kārtībā tiks
paredzēta amatpersonu rīcības secība un atbildība no darbu pasūtīšanas brīža līdz to
izpildei, konstatējot izpildes atbilstību tiesību aktu prasībām, tajā skaitā, izstrādātajai
Kārtībai.
Lai atvieglotu un vienveidotu ceļu uzturēšanas darbu uzskaiti, papildus tiks
izstrādāts (pārveidots esošais) vienota parauga „Ceļu uzturēšanas darbu plānošanas un
uzskaites žurnāls.”
Iepriekš izklāstītais pasākumu apjoms ļaus savlaicīgi plānot nepieciešamos finanšu
līdzekļus un nodrošinās detalizētu veikto darbu uzskaiti, kas, savukārt, nodrošinās
izlietoto materiālu (apjomu), finanšu līdzekļu kontroles iespējas.
Šādas secīgas un kontrolējamas kārtības ieviešana pilnībā nodrošinās Valsts
kontroles veiktās pārbaudes rezultātā konstatēto trūkumu novēršanu un, noslēdzoties
darbam pie kārtības izstrādes, Jūs, cienījamie deputāti, tiksiet informēti.
Turpinot aktualitātes nekustamo īpašumu pārvaldības jomā, šī gada 23.martā Valsts
zemes dienestā (VZD) tika organizētas Reģionu dienas, kurās pašvaldība saņēma
uzslavu, jo no lauku pašvaldībām pirmā un vienīgā ir iedarbinājusi elektronisko NĪ
lietošanas mērķu ievades un aktualizācijas programmatūru, tādējādi saņemot
ABONEMENTU (pievienots pielikumā). Tas nozīmē, ka Jelgavas novada pašvaldībai,
kā klientam, ir pieejams plašāks bezmaksas kadastra teksta un telpisko datu apjoms, kā
arī iespējams pasūtīt pakalpojumus e-vidē, visiem pašvaldības pakalpojumiem 3 mēnešus
tiks pielietota atlaide 10% (tādējādi, ietaupot pašvaldības budžeta līdzekļus).
Būvvalde no šā gada 26. februāra sākusi strādāt ar Būvniecības informācijas
sistēmu, kā rezultātā Būvniecības procesa dalībniekiem turpmāk būs iespēja visu
būvniecības procesu kārtot iesūtot dokumentus, kā arī izmantojot elektronisko parakstu.
Ja kāds no klientiem, kādu apstākļu dēļ to nevēlēsies darīt, tad dokumentu
iesniegšanu un saņemšanu varēs veikt, kā iepriekš, Būvvaldē klātienē.
Jebkura ieinteresētā persona turpmāk informāciju par būvniecību novadā varēs
aplūkot mājas lapā (https://bis.gov.lv/bisp/) sadaļā e-pakalpojumi vai arī novada mājas
lapā, sadaļā būvvalde, būvniecības statistika ir norādīta saite uz BIS.

BIS paver plašākas iespējas interesentiem aplūkot paredzamo būvniecību, jo pēc
informācijas ievadīšanas būvniecības informācijas sistēmā, ko par iecerēto būvniecību
veic būvvalde, to var aplūkot BIS sadaļā e - pakalpojumi, sabiedrības informēšana par
būvniecības procesu, ģeotelpiskā informācija, kur uz kartes, to pietuvinot, var apskatīt
visus būvniecības objektus Latvijā.
Jau ilgāku laiku pašvaldībā kopīgi tika meklēts optimāls variants, kā ērtāk,
pārskatāmāk aptvert visus gada ietvaros pašvaldībā plānotos pasākumus - gan tos,
kas plānoti pagastos kultūras, interešu izglītības vai tradicionālo svētku ietvaros, gan
centrālās administrācijas un projektu aktivitāšu ietvaros plānotos. Tam par iemeslu
kalpoja faktiski divi, vienlīdz svarīgi iemesli, proti:
 Bieži vien, tieši būtisku pasākumu pārklāšanās radīja organizatoriskas
nekonsekvences, tāpēc bija jātiecas izveidot vienotu pasākumu kalendāru, kas
aptvertu būtiskākās norises jebkurā no jomām un, tātad, arī kopumā pašvaldībā.
 Jau vairākus, lai neteiktu, daudzus gadus attiecībā uz valsts pārvaldi un
pašvaldībām, kuras savā darbībā izmanto nodokļu maksātāju – iedzīvotāju
naudu, gan no uzraugošo iestāžu, gan pašu iedzīvotāju puses, konsekventi spēkā
tiek uzturēta prasība – budžeta izlietojumam (šajā gadījumā lasām –
pašvaldības pasākumiem) ir jābūt plānotam un virzītam uz iedzīvotāju
vajadzībām, proti, lietderīgam, atbilstošam iespējami lielāka iedzīvotāju skaita
vajadzībām.
Līdz ar to uzskatu, ka esam spēruši pirmo plato soli, lielā mērā izpildot pirmo
uzdevumu, proti, esam raduši sev un iedzīvotājiem lielāku skaidrību, atbildot uz
jautājumiem - kas un kad notiek pašvaldībā.
Esmu pārliecināts, ka, turpinot kopīgi aizsākto darbu, mēs visai drīz katram
pasākumam iepretim radīsim atbildi arī uz jautājumu “kāpēc” tas notiek, īpaši, ja mēs
raugāmies caur vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas prizmu visiem novada iedzīvotājiem,
visā novada teritorijā. Šis arī ir mūsu jomu un nozaru vadītāju nākamais uzdevums.
Par pasākuma plāna pieejamību un lietošanu.
Dokumentu vadības sistēmā “Namejs” tas atrodams novada pašvaldības dokumentu
sadaļā, ar nosaukumu "Pasakumi". Atverot dokumentu, ikviens lietotājs var, ja tā var
teikt, “spēlēties” ar vairākiem sadaļu filtriem - atlasīt pasākumu sarakstu pēc mēneša,
datuma vai pēc pasākuma kritērija.
Pēc līdzīga principa, arī jaunās mājaslapas versijā galvenajā lapā būs ērti lietojams
kalendārs, kur pasākumu plāns būs pieejams katram interesentam. Attiecīgi, ikviens
mājaslapas apmeklētājs varēs sameklēt pasākumus, filtrējot tos vai nu pēc norises vietas

pagastā, vai nu pēc datumiem un jomas. Tāpat, kalendārs piedāvās tuvāko piecu
pasākumu rotāciju pirmajā lapā, kā atgādinājumu gaidāmajā norisēm.
Noslēgumā, cienījamie deputāti, kolēģi, kā jau ierasts, būtiskākās aktualitātes
aprīlī:
 2. aprīlī plkst. 15:00 - visa Jelgavas novada deju kolektīvu skate Jēkabnieku
kultūras namā;
 3. aprīlī plkst. 16:30 Jelgavas apriņķa - Jelgavas novada, Jelgavas pilsētas un
Olaines novada koru skate Valsts ģimnāzijā;
 16. aprīlī Jelgavas novada, pilsētas un kaimiņu novadu ansambļu skate Valsts
ģimnāzijā;
 21. aprīlī - Tūrisma seminārs, kurā Tūrisma informācijas centrs pirms tūrisma
sezonas atklāšanas sniegs pārskatu par paveikto, plānoto jaunajā siltās sezonas
posmā un vērtējot mārketinga aktivitātes, ieskicēs to, kas ir novērtētākās lietas no
tūrisma objektu apmeklētāju puses;
 23. aprīlī - Lielās talkas diena - ikviens aicināts pievienoties vai nu kādā no talkas
aktivitātēm pagastos, vai centrālās administrācijas darbinieku talkas vietā - Tīsu
bāzē Lielplatones pagastā, kur šogad stādīsim priedītes 1,5 ha platībā. Vairāk par
talkas pasākumiem būs atrodama informācija mūsu mājaslapā jau šīs nedēļas
beigās;
 28. aprīlī plkst. 14:00 piemiņas pasākums pašvaldības zālē Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanai. Šogad aprit
30 gadi, kopš notika pasaulē lielākā atomelektrostacijas (AES) avārija Černobiļā,
Ukrainā;
 29. aprīlī Zemgales olimpiskajā centrā - Zemgales uzņēmēju dienas, kuru ietvaros
piedalīsies arī Jelgavas novads - pašvaldība aktīvi iesaistās, lai prezentētu savus
mājražotājus un arī tūrisma objektus, kā arī izrādītu kultūras priekšnesumus. Visi
aicināti apmeklēt izstādi un gūt priekšstatu par visas Zemgales novada
uzņēmējdarbības izaugsmi.

Paldies par uzmanību!

