Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora
2017.gada augusta ziņojums par pašvaldības darbu
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie!

Ņemot vērā aktīvo atvaļinājumu laiku, šīsdienas ziņojums sagatavots ļoti konspektīvs, kā
ierasts-par būtiskākajām pašvaldības darbības aktualitātēm.
Neapšaubāmi, pašvaldības darbības augusta aktualitāte Nr.1 ir tās izglītības iestāžu gatavība
jaunajam mācību gadam. Ar šīs aktualitātes daudzajiem aspektiem Jūs iepazināties šī gada augusta
Jelgavas novada ziņu Nr.15 (126) publikācijā “Ieguldījumi izglītības iestāžu rekonstrukcijā sāk
dot atdevi”.
Papildus vēlos norādīt, ka rūpēs par izglītojamo un pedagoģiskā personāla drošību izglītības
iestāžu ēkās, kā arī drošību visās pašvaldības publiskajās celtnēs/būvēs, esmu izdevis ikgadēju
rīkojumu “Par pašvaldības izglītības iestāžu ēku un citu publisko ēku apsekošanu”.
Jau tradicionāli rīkojumā ietvertiem uzdevumiem noteikti divi izpildes termiņi, proti, līdz
31.augustam apsekot visas izglītības iestādes un, savukārt, līdz 30.septembrim pārējās pašvaldības
publiskās būves.
 Lai nodrošinātu konstatēto nepilnību plānveida novēršanu, ikgadēji šo apsekošanu
rezultāti ir kalpojuši par pamatu nākamā gada budžeta sagatavošanas prioritāšu
noteikšanā;
 Ar būtiskākajiem apsekošanas rezultātiem es varēšu Jūs iepazīstināt septembra
nogalē.
Ne mazāk nozīmīgs darba posms, kurš sasaista gan aizvadīto, gan jauno mācību gadu, ir
pašvaldībā realizētais, praktiski visas vecuma grupas aptverošais skolēnu vasaras brīvdienu
nometņu nodrošinājums dažādu interešu un prasmju pilnveidei. (skat. tabulas Nr.1, Nr.2, Nr.3).
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Tabula Nr.1.

Bērnu un jauniešu nometnes Jelgavas novadā 2017.gada vasarā
Nr

Nometne

Laiks

Atrašanās vieta

1.

Vēstures un
novadpētniecības
nometne „Laipa
2017”

10.- 14.jūlijs

Vircavas vsk.
Platones filiāle

Dalībnieku skaits
30 Jelgavas novadu
skolu 5.- 6.klasi
beigušie skolēni

Finansējums
Pašv.
Cits
4978,00
EUR

2.

Vides izglītības
nometne
skolēniem „Par
zaļu pat vēl
zaļāks...” 2017

24.-28.jūlijs

Zaļenieku KAV

30 Jelgavas novadu
skolu nākamā mācību
gada 8.- 11. klašu
skolēni

6051,00
EUR

3.

Mākslas un
mūzikas nometne
„Izkrāso
pasauli!”,

14.18.augusts

Lielvircavas muiža

60 Jelgavas novada
mūzikas un mākslas
skolas
(arī filiāļu) audzēkņi

7298,00
EUR

4.

Dienas nometne
“Saulstariņu
vasaras prieki”

9.līdz
22.jūnijs

20 Elejas pagasta bērni

1010
EUR

5.

Dienas nometne
“Stropiņš”

31.jūlijs 11.augusts

Jelgavas novada
Bērnu un jauniešu
izglītības un
iniciatīvu centrā
Līvbērzes pagasta
Vārpas ciemā

20 bērni

1256
EUR

6.

Jaunsargu
nometnes

Kalnciema
vidusskola
Tīsu bāze

30 jaunsargi
30 jaunsargi

7.

Radošās
darbnīcas
Jelgavas novada
skolās
Kopā

28.30.jūlijam
26.29.augustam
Jūnijā,
augustā 10
dienas

Visās Jelgavas
novada skolās

20 skolēni no katras
skolas

3763,00
EUR
1560,00
EUR
4900,
EUR

30 816,00
EUR
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"ABLV
Charitable
Foundation"
līdzekļi
projekta
ietvaros.

446,00
EUR
-

-

446,00

Tabula Nr.2

Projekta “Slimību profilakse un veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”
ietvaros 2017.gada vasarā notikušas nometnes bērniem:
Nometnes nosaukums

Vasaras diennakts
nometne bērniem

Dienas nometne bērniem

Auditorija

Mērķis

Finansējums

Jauniešiem no 7-16
gadiem (24jaunieši)

Iepazīt kultūru, apzināt
savas prasmes un talantus,
ar psihologu veicināt
jauniešu iekšējo resursu un
vērtību apzināšanos

No ESF projekta
2540,00 EUR

Radošās nodarbības un ar
psihologu veicināt jauniešu
iekšējo resursu un vērtību
apzināšanos, pašvērtējuma
nostiprināšanu

Jaunieši no 7-14 gadiem
(24jaunieši)

No ESF projekta
1419,91 EUR

Tabula Nr.3

Starptautisku projektu ietvaros notikušās nometnes 2017.gadā
Nometnes nosaukums

Auditorija

Starptautiskas apmācības
neformālā
izglītībā
jauniešiem “Dzimumu
līdztiesība: kāpēc tas ir
svarīgi?”

Apmācības pulcēja kopā
21
dalībnieku
–
jauniešus vecumā no 15
līdz 20 gadiem un
jaunatnes līderus no
Jelgavas
novada,
Glodeni
(Moldova),
Viljandi (Igaunija)

Apmācības neformālā
izglītībā “Palēciens”

Jaunieši vecumposmā no
15 līdz 18 gadiem

Mērķis

Dalībnieki
un
grupās
sekojošas
dzimumu
emocionālā
internetā,
medijos

individuāli
izzināja
tēmas
līdztiesība,
vardarbība
sociālajos

Izzināt savu personību,
mācīties strādāt
komandā, laika
plānošana, projektu
veidošana un Erasmus+
programmas iepazīšana

Finansējums
Pašv.
Projekta
līdzfinansējums
finanses

1500 EUR

No Ladder
projekta
6000EUR

530 EUR

No Erasmus+
programmas
210 EUR

Tāpat vēlos minēt, ka pašvaldības sportiskākajiem jauniešiem, kā ik gadu, savas sportiskās
iemaņas bija iespējams pilnveidot dažādās treniņnometnēs, tostarp, volejbolā, vieglatlētikā,
regbijā, orientēšanās un brīvajā cīņā.
3

Kā nozīmīgu pašvaldības aktualitāti augustā nevaru neminēt arī paveikto pašvaldības
nolikuma sagatavošanā, kas šomēnes rezultējies ar vairākiem šīsdienas domes sēdes darba
kārtības jautājumiem un, kas turpmāk noteiks pašvaldībā izveidoto komisiju, darba grupu sastāvu
un darbību.
Tomēr jāatzīst, ka pretēji sākotnējai iecerei pabeigt darbu pie pašvaldības nolikuma
sagatavošanas līdz šī gada 31.augustam, vērtējot vēl veicamā darba apjomu, ir izvirzīts mērķis šo
darbu pabeigt un sagatavot nolikuma projektu uz septembra domes sēdi.
Turpinājumā, cienījamie deputāti, klātesošie, kā ik gadu, sniedzu Jums informāciju par NĪN
prognozi 2018.gadam.
Finanšu nodaļa, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta rīcībā esošajiem datiem par nodokļa
objektiem uz taksācijas perioda 1.jūniju, ir sagatavojusi un nosūtījusi Finanšu ministrijai
nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozi 2018.gadam.
Tabula Nr.4
Prognoze 2017.g.
par zemi
2 096 253
par ēkām
76 082
par inženierbūvēm
36 251
par mājokļiem
89 619
kopā
2 298 205

Prognoze 2018.g.
2 233 623
76 187
35 375
89 265
2 434 450

Starpība (EUR)
+ 137 370
+ 187
- 876
- 354
+ 136 245

Nodokļa pieaugums par zemi saistīts ar 10 % pieaugumu no iepriekšējam taksācijas gadam
noteiktās lauku speciālās vērtības pieauguma. Nodokļa prognozes aprēķināšanai izmantots
koeficents 0,8. Reālais nodokļa palielinājums ir 174 056 EUR.
Ņemot vērā valstī notiekošās diskusijas par NĪN atlaides piešķiršanu par vienīgo mājokli
tur deklarētajam īpašniekam 2018.gadā, ir sagatavota informācija ar skaidrojumu par
situāciju Jelgavas novadā.
Vairākas pašvaldības republikā ir pieņēmušas pašvaldības saistošos noteikumus,
pamatojoties uz kuriem, īpašnieks, kurš deklarējis dzīves vietu savā nekustamajā īpašumā – mājā
vai dzīvoklī, var pretendēt uz NĪN atlaidi.
Šobrīd aprēķinātais NĪN par mājokļiem Jelgavas novadā ir 113 624 EUR, kas sastāda tikai
3,9 % no kopējās nodokļa summas. Jelgavas novadā NĪN par dzīvokli minimālais maksājums ir
0,11 EUR, maksimālais 188,06 EUR, vidējais nodoklis vienam dzīvoklim ir 6,69 EUR.
Par dzīvojamo māju minimālais maksājums ir 0,10 EUR maksimālais 116,18 EUR, vidējais
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nodoklis vienai mājai ir 12,27 EUR. Ja nodoklis pēc atlaides piemērošanas būs mazāks par 7,00
EUR, tad nodokļu programma automātiski noapaļo nodokli līdz 7,00 EUR.
Objektīvi prognozēt, cik būs personas, kurām ir potenciālas tiesības pretendēt uz atlaidi
nevar, jo NĪNO programmā nav filtru ar parametriem, kas saistīti ar personas deklarēto
dzīvesvietu un īpašumu daudzumu. Personai, kas pretendē uz nodokļa atlaidi, pamatojoties uz
pašvaldības saistošiem noteikumiem, jāvēršas ar iesniegumu pašvaldībā. Katrs tāds iesniegums
prasa individuālu darbu, jo iesniegums jāievada DVS “NAMEJS” un NĪNO, jāveic nodokļa
pārrēķins un jānosūta maksāšanas paziņojums atkārtoti, kas prasītu arī papildus administratīvos
resursus.
Finanšu nodaļa, izanalizējot visus apstākļus, minētajā jautājumā atzīst, ka ir nelietderīgi
papildināt Jelgavas novada saistošos noteikumus par iespēju piešķirt atlaidi par mājokli
personām, kuras deklarētas Jelgavas novadā.
Saskaņā ar iepriekš minēto, Jelgavas novada Būvvalde ir sagatavojusi ziņojumu ar
procesa aprakstu, kā Jelgavas novadā tiek veikta būvju izmantošanas veida maiņa, kā arī,
kā Jelgavas novadā tiek veikta vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu
būvju konstatācija un seku novēršana.
Par kārtību kādā tiek veikta būvju izmantošanas veida maiņa
Sākotnēji Būvvaldes būvinspektors apseko Jelgavas novada administratīvo teritoriju,
sagatavojot atzinumu par fiksēto, ja tiek konstatēts, ka būve vai ēka ir patvaļīga uzcelta, pārbūvēta
vai arī tiek izmantota neatbilstoši būves inventarizācijā esošajam izmantošanas veidam.
Pamatojoties uz atzinumu, Būvvalde pieņem lēmumu atļaut veikt projektēšanas darbus,
atbilstoši pastāvošai likumdošanai. Paralēli tam tiek uzsākta administratīvā lietvedība par
būvniecības normu pārkāpumu.
Uz Būvvaldes lēmuma pamata būves vai ēkas īpašniekam, valdītājam vai lietotājam
noteikta termiņa laikā ir pienākums izstrādāt būvprojektu, ja būve ir pārbūvēta, pārplānota vai
patvaļīgi uzcelta, vai arī noformēt paskaidrojuma rakstu lietošanas veida maiņai bez pārbūves, ja
būve netiek izmantota atbilstoši esošajam izmantošanas veidam.
Procesa ietvaros Valsts zemes dienests aktualizē ēkas vai būves kadastrālo uzmērīšanu, kas
arī izmaina būves galveno lietošanas veidu vienotajā nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā, kas tiek ņemts vērā nodokļu aprēķināšanā, līdz ar ko nekustamā īpašuma
nodoklis tiek piemērots, atbilstoši atjaunotajai informācijai.
Par kārtību kādā tiek veikta vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu
būvju konstatācija un seku novēršana
Būvvaldes būvinspektors apseko Jelgavas novada administratīvo teritoriju, sagatavojot
atzinumu par fiksēto vidi degradējošo, sagruvušo vai cilvēku drošību apdraudošo būvi.
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Pamatojoties uz atzinumu, Būvvalde pieņem lēmumu, atzīstot būvi par vidi degradējošu un
cilvēka drošību apdraudošu būvi, kā arī lēmumā nosakot pienākumu nodrošināt nepiederošu
personu neiekļūšanu būvē un veikt būves konservāciju vai tās nojaukšanu, lai tā neradītu
bīstamību. Statusa novēršanai Būvvalde nosaka konkrētu termiņu. Lēmums tiek nosūtīts būves
īpašniekam, valdītājam vai lietotājam. Pēc lēmuma saņemšanas būves īpašniekam, valdītājam vai
lietotājam ir pienākums lēmuma noteiktajā termiņā sakārot būvi vai to nojaukt.
Paralēli tam, lēmums par vidi degradējošu un cilvēka drošību apdraudošu būvi tiek nosūtīts
Jelgavas novada Finanšu nodaļai, kura apliek būvi ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3
procentu apmērā, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā.
Aprēķins veicams, atbilstoši 2014.gada 24. septembra Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.14 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jelgavas novada
administratīvajā teritorijā”.
Procesa mērķis ir pašvaldības administratīvajā teritorijā uzturēt un veidot vizuāli
pievilcīgu un sakārtotu vidi, kas neapdraud un aizsargā iedzīvotāju drošību, kā arī nosaka
būvju īpašnieka, valdītāja vai lietotāja pienākumu uzturēt būves, atbilstoši Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Tostarp, papildus informācijai - Būvvaldē visi saņemtie iesniegumi, kas attiecas uz
būvatļauju izsniegšanu, paskaidrojuma rakstu saskaņošanu, kā arī ēku un būvju nodošanu
ekspluatācijā tiek reģistrēti BIS (būvniecības informācijas sistēma) un ir publiski pieejami.
Saite apskatei:
https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions/map
Ziņojuma noslēgumā esmu pievienojis Finanšu nodaļas vadītājas sagatavotu indikatīvo
informāciju, atbildot uz Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) sagatavotās anketas jautājumiem,
kas izsūtīti visām pašvaldībām, ar mērķi nodrošināt LPS sagatavošanos sarunām ar Finanšu
ministriju par 2018.gada pašvaldību budžeta jautājumiem, saistībā ar valdības un Saeimas lēmumu
palielināt minimālo mēneša darba algu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu likmes daļu, ietekmi uz pašvaldību budžeta izdevumiem atlīdzībai 2018.gadā.
Vēlos norādīt, ka noslēdzoties atvaļinājumu laikam ir jāsaliek punkti uz “i” arī pašvaldībā
izveidotās darba grupas veikumam pašvaldības atlīdzības sistēmas un darbinieku darba
izvērtēšanas kārtības izstrādē, kas daļēji sasaucas ar LPS anketā norādītajiem jautājumiem.
Darba grupai noteiktais uzdevuma izpildes termiņš ir šī gada 30.septembris.
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Aptauja par pašvaldībai papildu nepieciešamo finansējumu atlīdzībai 2018.gadā saistībā
ar minimālās mēneša darba algas un darba devēja VSAO iemaksu likmes daļas
palielināšanu no 2018.gada 1.janvāra
1.
1.1. Papildu nepieciešamais finansējums (indikatīvi) atlīdzībai 2018.gadā saistībā ar
minimālās mēneša darba algas palielināšanu līdz 430 EUR un darba devēja VSAO iemaksu
likmes daļas pieaugumu līdz 24,09% tiem pašvaldības darbiniekiem, kuriem 2017.gadā atlīdzība
par pilnu darba laiku (vienu slodzi) noteikta mazāka par 430 EUR, kopsummā sastāda
253453 EUR.
1.2. t.sk. papildu nepieciešamais finansējums darba devēja VSAO iemaksu likmes daļas
pieauguma no 23,59% līdz 24,09% nodrošināšanai sastāda 8637 EUR.
Aprēķins veikts tikai par tiem darbiniekiem, kuriem mēnešalga noteikta mazāka par 430 EUR,
ņemot vērā arī nepilnas slodzes darbiniekus, pretējā gadījumā kopējā summa nebūs korekta.
2.
2.1. Papildu nepieciešamais finansējums (indikatīvi) atlīdzībai 2018.gadā pārējiem pašvaldības
darbiniekiem, ja saistībā ar minimālās mēneša darba algas pieaugumu ir plānots palielināt šo
darbinieku atlīdzību, t.sk. ņemot vērā darba devēja VSAO iemaksu likmes daļas palielinājumu
līdz 24,09%, kopsummā sastāda 478681 EUR.
2.2. T.sk. papildu nepieciešamais finansējums darba devēja VSAO iemaksu likmes daļas
pieauguma no 23,59% līdz 24,09% nodrošināšanai sastāda 38350 EUR.
Ja minimālās algas palielinājums ir tik būtisks (par 50 EUR), tad lielai daļai darbinieku ir
noteikti jāpalielina atalgojums proporcionāli šim palielinājumam, pretējā gadījumā, zemāk
kvalificēti tehniskie darbinieki saņems tikpat lielu atalgojumu, kā augstāk kvalificētie darbinieki,
kuriem darba veikšanai nepieciešama arī papildus izglītība. Prognozētā pieauguma aprēķināšanai,
visu darbinieku atalgojuma palielināšanai piemēroti 10 % vidēji un 13% tiem darbiniekiem, kuru
atalgojums noteikts līdz 500 EUR.
Cienījamie deputāti, kolēģi, kā jau ierasts, informācija par aktuālākajiem
pasākumiem septembrī:
 5.septembrī plkst. 15:00 Ģederta Eliasa vēstures un mākslas muzejā balvas
pasniegšanas ceremonija konkursā Ģ.Eliasa balva par lauksaimniecības tēmas
atspoguļojumu Latvijas glezniecībā" - Jelgavas pilsētas domes organizēts un izsludināts
konkurss par godu Ģ.Eliasa 130. dzimšanas dienas atcerei. Konkursā startēja aptuveni
60 dažādu gleznotāju darbi. Arī Jelgavas novada domes priekšsēdētājs pasniegs
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pašvaldības simpātiju balvu trīs māksliniekiem par lauksaimniecības tēmas
atspoguļojumu darbos.
9. septembrī plkst. 12:30 Ģ.Eliasa dzimšanas dienas pasākums: piemiņas brīdis pie
Eliasa dzimtas kapavietas Strupdeguņu kapos, bet plkst. 13:00 jubilejas svinības
“Zīlēnos” - mākslinieka dzimtajās mājās. Pasākumā piedalīsies Ādolfa Alunāna teātra un
Jelgavas novada amatierteātru aktieri, uzstāsies "Hāgenskalna muzikanti" - aicināts
ikviens interesents.
12. septembrī plkst. 10:00 pašvaldības lielajā zālē (Pasta iela 37) tikšanās ar Rīgas
Stradiņa universitātes profesoru, gastroenterologu Anatoliju Danilānu. Pasākumu
organizē Jelgavas novada senioru biedrība.
23. septembrī plkst. 18:00 svinīgs pasākums Jaunsvirlaukas pagasta IKSC "Līdumi",
atzīmējot centra 15 gadu pastāvēšanas jubileju.
30.septembris plkst. 20:30 svinīgs pasākums, noslēdzoties amatierteātru festivālam
"Bīne" Vircavas tautas namā.
30.septembris plkst. 10:00 - 16:00 Ražas svētki pie z/s “Līči” - novada mājražotāji,
dārzeņu audzētāji un augļkopji, rokdarbnieki un citi meistari slavēs savu preci un
piedalīsies rudens tirdziņā. Pasākumu kuplina muzikāli priekšnesumi, konkursi,
iedzīvotāju sacenšanās dabas velšu apmēros, svarā vai garumā.

Kā ik gadu Jelgavas novada pašvaldība rosina ikvienu novada iedzīvotāju līdz
7. oktobrim pieteikt kandidātus novada pašvaldības augstākajiem apbalvojumiem “Goda diploms” un “Atzinības raksts”. Valsts proklamēšanas gadadienas gaidās
Jelgavas novada pašvaldība vēlas pateikties tiem novada iedzīvotājiem, kuri spējuši ar savu
personisko vai profesionālo ieguldījumu izdarīt ko nozīmīgu visa novada vai tā iedzīvotāju
labā. Izvirzīt vai ierosināt kādu cilvēku apbalvošanai var ikviens iedzīvotājs kopā ar
domubiedru grupu – ne mazāk par pieciem cilvēkiem. Vairāk informācijas mājaslapā sākot no 4. septembra

Zinību dienas ieskaņā visiem novēlot radošu, iedvesmas pilnu
jauno mācību gadu, paldies par uzmanību!

8

