Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora
2017.gada maija ziņojums par pašvaldības darbu
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie!
Tuvu noslēgumam ir šī sasaukuma pašvaldības darbības ritmu nosakošais
vēlēšanu cikls, kas ir pieteicies ar izvērtējumu darbiem, kas padarīti un darbiem,
kas iesākti, vai loloti domās, taču mūs visus 3.jūnijā sagaida atbildīgais vēlēšanu
pienākums.
Šobrīd prātā nāk viedā dziesma no kādas 60-to gadu Rīgas kinostudijas
kinolentes “Elpojiet dziļi!”, plašāk pazīstama, kā “Četri balti krekli” ar vārdiem,
kurus katrs no mums arī ikdienā var attiecināt uz sevi: “Es esmu bagāts - man
pieder viss, man pieder viss, kas ar mani ir noticis..”
Arī šī vēlēšanu četrgade ir bijusi bagāta ar notikumiem, ar daudziem
pieņemtajiem domes lēmumiem (kopskaitā 1424, kā arī 22 šīsdienas domes sēdē
izskatāmie jautājumi), sekojoši, to izpildi nodrošinošiem lēmumiem izpildvarā un
tie ir rezultējušies gan jaunās, gan renovētās būvēs, gan arī jaunos un plānveidīgi
pilnveidotos pakalpojumos mūsu iedzīvotājiem.
Dzīve ar vēlēšanām neapstājas, bet tomēr, tas ir šķirklis, kura ietvaros
paveiktais darbs tiks vērtēts, analizēts, un atdots laika rituma pārbaudei, līdz būs
nobriedis atkal jaunām pārmaiņām citā situācijā, par kuru mums šobrīd, varbūt,
nav pat nojausmas, jo pastāvēs, kas pārmainīsies un to var attiecināt gan uz
veiktajiem darbiem, gan pašiem cilvēkiem.
Tāpēc, cienījamie deputāti, turpinājumā ieskicēšu, manuprāt, būtiskākos
šīs četrgades lēmumus, kuri materializējušies konkrētā rezultātā un paudīšu savu
redzējumu par tuvākajiem izaicinājumiem jau nākamajam pašvaldības darbības
ciklam.
Šim nolūkam, kā špikerī, ieskatījos arī 2013.gada 30.maija domes sēdes
ziņojuma saturā secinot, ka šī sasaukuma pirmās vasaras būtiskākie izaicinājumi
bija Zaļenieku arodvidusskolas pārņemšanas procesa pabeigšana. Aktuāla bija arī
darbības izvērtēšana un lēmumu pieņemšana, kas saistīta ar komunālā uzņēmuma
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spēju nodrošināt kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu visā
novada teritorijā gan juridiskām, gan fiziskām personām.
Šogad būs otrā vasara, kad pašvaldības teritorijas apsaimniekošanu un
uzturēšanu, sadarbībā ar pagastu pārvaldēm un tajās izvietotajām iestādēm esam
uzticējuši nodrošināt komunālajam uzņēmumam. Arī kapu saimniecības
uzturēšana un šīs jomas pakalpojumu piedāvāšana iedzīvotājiem ir bijusi būtiska
šī sasaukuma izšķiršanās, un, kā jau dzīvē notiek, esam saņēmuši gan uzslavas,
gan arī norādes uz nepilnībām, kuras jānovērš.
Par veiksmīgu un citām pašvaldībām neviltotu interesi izraisošu, es vēlos
pieminēt arī šajā sasaukumā pieņemto Pašvaldības mājokļu politiku 2014.2020.gadam, kas ir radusi iespēju un arī turpmāk nodrošinās iedzīvotājiem iegūt
īpašumā īrētos mitekļus, kuri nav nepieciešami pašvaldības funkciju izpildei un
uzņemties rūpes par tiem, saskaņā ar savām vēlmēm un rocību. Uz 2014.gada
maiju pašvaldības dzīvojamajā fondā tika uzskaitīti vairāk kā 1200 neprivatizēti
pašvaldības dzīvokļi. Trijos gados noslēgti 593 pārdevuma- pirkuma līgumi (t.sk.
atsavināti izsoles rezultātā) un jāatzīmē, ka uz šo brīdi jau sasniegts 50%
“atsavināšanas” slieksnis. Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto
pašvaldības palīdzību mājokļu jautājumu risināšanā, uz 01.05.2017. izīrēti 520
pašvaldības dzīvokļi.
Ar gandarījumu varam sacīt, ka noslēgumam tuvojas izglītības, kultūras un
sporta iestāžu renovācijas process pašvaldībā, protams, paturot prātā gan tos
darbus, kas ir jau plānoti investīcijās, piemēram, Elejā, Kalnciemā, Līvbērzē un
Valgundē, gan arī tos darbus, kuriem jārod risinājums, piemēram, Lielvircavā vai
tikai vēl jāizlolo tālākā nākotnē, piemēram, iedzīvotāju skaitam atbilstošai
kultūras iestādei Kalnciema pagastā.
Šī sasaukuma laikā mēs esam turpinājuši mērķtiecīgu virzību uz
pašvaldības organizatoriskās un pārvaldības struktūras pilnveidi, tādējādi,
pirmajā sasaukumā izveidotās pagastu pārvaldes, Izglītības pārvaldi un Īpašumu
pārvaldi šajā sasaukumā papildināja arī Kultūras pārvalde un Labklājības
pārvalde.
Virzība uz jomu/nozaru pārvaldības principa ieviešanu ļāva mums
orientēties arī uz centralizētas grāmatvedības un budžeta plānošanas darba
pārkārtošanu, ko atzinīgi ir vērtējuši arī jomu un nozaru vadītāji, pašvaldības
darbību uzraugošie revidenti, gan arī kontrolējošie valsts dienesti.
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Vēl dažās rindkopās, akcentējot šī sasaukuma būtiskākos lēmumus, kā
vienu no svarīgākajiem iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu nodrošināšanā, es
vēlos izcelt pašvaldības dalību VARAM izsludinātajā projektu konkursā par
valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi, kurā startējot,
nodrošinām iedzīvotājiem pakalpojumus visās pagastu pārvaldēs un
administratīvajā ēkā Pasta ielā 37, Jelgavā (skat. š.g. aprīļa izpilddirektora
ziņojumu).
Vēlos pieminēt arī vairāk, kā divus gadus garo ceļu uz vienota pašvaldības
pasākumu plāna izstrādi, padarot to par darba instrumentu pašvaldības
darbiniekiem un iedzīvotājiem, pieejamu pašvaldības notikumu kalendāru.
Pārejot pie pašvaldības izaicinājumiem tuvākā nākotnē, vēlos norādīt, ka ir
uzsākts liels darbs pie tā, lai pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti veidotu
sinerģiju starp pašvaldības investīciju piesaistes un budžeta plānošanas un
izpildes procesiem, kas rezultējas iedzīvotājiem sniegtos kvalitatīvos
pakalpojumos, jo tāds ir gan mūsu mērķis, gan uzdevums -savus administratīvos
resursus izlietot produktīvi un ekonomiski gan apzinoties pašiem savus
ambiciozos plānus, gan plānotās valstiskās reformas un saistības, tostarp,
nodokļu, veselības, izglītības, teritoriālās sadarbības un arī aizsardzības jomās.
No Valsts pārvaldes un pašvaldībām sabiedrība pieprasa arvien skaidrāku
un caurskatāmāku lēmumu pieņemšanas un maksimāli lietderīgāku nodokļu
maksātāju naudas izlietojuma politiku.
Mēs saņemam aicinājumus un norādes pārveidot savu darba organizāciju
un domāšanu no labas pārvaldības principiem uz viedas pārvaldības
principiem, tādējādi nodrošinot, ka ne tikai rīcībpolitika un īstenotie procesi ir
atklāti un dara laimīgus gan mūs, gan sabiedrību, bet mums pašiem jābūt
spējīgiem jau lēmumu pieņemšanas stadijā saredzēt paredzamo iegūstamo
rezultātu, kas nonāks pie mūsu iedzīvotājiem un kā tas, kā sasniegtais rezultāts,
tiem kalpos un būs noderīgs, samērojot ar izlietotā publiskā finansējuma apmēru.
Ceļā uz šo mērķi mēs esam spēruši faktiski tikai pāris soļus, proti, uzsākuši
mērķtiecīgu savu jomu un struktūrvienību izvērtējumu plānotajām/veiktajām
darbībām un sasniegtajiem rezultātiem, kas arī Jums, cienījamie deputāti, tika
prezentēts iepriekšējos izpilddirektora ziņojumos. Izaicinājums ir līdz mielēm
izprast un apzināt būtiskākās iedzīvotāju vajadzības, savus mērķus būvēt uz tām,
saprotot gan savas, gan struktūrfondu finansējuma piesaistes iespējas,
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koncentrējoties uz iedzīvotāju grupām, kurām nepieciešams baudīt šos
pakalpojumus.
Turpinot akcentēt tuvākos, praktiski risināmos jautājumus vēlos minēt:
 pašvaldības teritoriālā plānojuma atvēršanu un aktualizēšanu, dodot jaunas
iespējas iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pašvaldības attīstībai.
 pašvaldības nolikuma un struktūras aktualizēšanu;
 darba turpinājumu
izvērtējuma;

pie

pašvaldības

katlumāju

energoveiktspējas

 prioritāšu saraksta galvgalī ir arī autoparka pārvaldības jautājumi, kurus
sākām risināt šajā sasaukumā;
 ir jārezultējas ar šī gada sākumā uzsākto pašvaldības atalgojuma,
darbinieku un darba izpildes novērtējuma sistēmas izstrādi.
Šie un vēl daudzi citi lielāki un mazāki uzdevumi, projekti, kas ir aizsākti
šajā sasaukumā, šobrīd mums liek neapstāties un domāt par savu lomu to
īstenošanas turpināšanā.
Tāpēc sakām sirsnīgu PALDIES visiem par tām iespējām, kas mums ir
bijušas dotas šajā sasaukumā un novēlēsim viens otram paturēt prātā Jura Rubeņa
atziņu, ka nereti ir daudz svarīgāk atrast ĪSTOS JAUTĀJUMUS ar kuriem
dzīvot un strādāt, nekā iegūt ātras, apmierinošas, bet seklas atbildes...

Noslēgumā, cienījamie deputāti, kolēģi, kā jau ierasts, aktuālākie
pasākumi maijā, jūnijā:
 27.maijs plkst. 18:00 Vilces skolai 180 gadu jubileja. Uz salidojumu
ierašanās un reģistrēšanās jau no plkst. 16:00, bet svinīgā pasākuma
sākums - plkst. 20:00.
 27.maijs - Kalnciema pagasta svētki. Plkst. 18:00 svinīgais pasākums pie
pagasta pārvaldes.
 31. maijs plkst. 12:00 - jaundzimušo sveikšanas pasākums Jelgavas
novada pašvaldības zālē.
 1.jūnijs plkst. 15:00 - jaundzimušo sveikšanas pasākums Vircavas tautas
namā.
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 1.jūnijs plkst. 17:00 - Jelgavas novada Sporta centra izlaidums - svinīgais
pasākums Jelgavas novada pašvaldības lielajā zālē.
 17. jūnijs - ikgadējais vasaras audžuģimeņu salidojums Valgundē.
Paldies par uzmanību!
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