Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektores
2018.gada oktobra ziņojums par pašvaldības darbu
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi!
Rudens sezona aizsāk ļoti aktīvu darba cēlienu – gan plānojot nākamā gada attīstības plānus un investīcijas,
izstrādājot budžetu, aizsākot aktīvu projektu īstenošanas un pedagoģiskā darba cēlienu, tostarp dažādus
kultūras pasākumus.
Ceļu rekonstrukcijas noslēdzas veiksmīgi

Sezonas metereoloģiskie apstākļi Latvijai šogad ļāvuši nesteidzīgi turpināt vasarā intensīvi īstenotos
būvdarbus. Septembra un oktobra mēnešos Jelgavas novadā ceļu rekonstrukcijās noslēdzās astoņu grants
ceļu rekonstrukcija; trīs no tiem būs asfaltēti. 18. oktobrī tika atklāts rekonstruētais ceļa posms Ķemeri–Zanderi
Zaļenieku pagastā, kur šogad pārbūvēti 5,46 kilometri ceļa. Rekonstrukcijas darbi tur sākās jau pērn, kad ar Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansiālu atbalstu, ko administrēja Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA),
rekonstruēts un noasfaltēts divu kilometru garš ceļa posms. Šogad darbs turpinājās – ar ERAF atbalstu rekonstruēti
un noasfaltēti vēl divi kilometri brauktuves, savukārt ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
atbalstu, ko administrēja Lauku atbalsta dienests, rekonstruēti 3,46 kilometri ceļa, bet ar pašvaldības finansējumu tur
ieklāts arī asfalts. Tātad kopumā - nepilni 8 km ir labi asfaltēta ceļa un pašvaldība šajā rekonstrukcijā no sava budžeta
līdzekļiem kopumā ieguldījusi 1 063 059 EUR.
Vērienīgajā novada ceļu atjaunošanas programmā šis ir garākais atjaunotais ceļš Jelgavas novadā - darbi pilnībā
pabeigti Zaļenieku un Valgundes pagastos un līdz ar oktobra pēdējām dienām noslēdzas arī pārējo sešu posmu
rekonstrukcijas.
Būtiski uzsvērt, ka ar ELFLA atbalstu šajā programmā līdzekļi tika piešķirti tikai grants ceļa seguma rekonstrukcijai –
programma nefinansēja asfalta ieklāšanu, taču pašvaldība, izvērtējot savas iespējas, tajos ceļa posmos, kur ir
intensīvāka satiksme, radīja iespēju arī ieklāt asfaltu. Pēc rekonstrukcijas jau noasfaltēts ceļa posms Valgundes
pagastā Mauriņu iela–Nr.16, un asfalts tiks ieklāts arī ceļa posmā Boļi–Mazslapatas Nr.21 Svētes pagastā. Visiem
astoņiem ceļa posmiem nepieciešamos rekonstrukcijas būvprojektus kopsummā par 87 082 eiro izstrādāja SIA «3C».
Pēc publisko iepirkumu rezultāta autoceļu pārbūve tika uzticēta SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»» par 5 359
532 eiro, bet būvuzraudzība – SIA «RS Būvnieks» par 48 999 eiro.
Projekta «Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve» kopējās izmaksas ir 5 803 467,55 eiro, ELFLA
līdzfinansējuma daļa – 4 000 000 eiro, pašvaldības ieguldījums – 1 803 467,55 eiro.
Šajā gadā plānotie darbi noslēdzas, bet pašvaldība jau gatavojas nākamo ceļa posmu rekonstrukcijai. Nākamgad ar
ELFA atbalstu novadā paredzēts rekonstruēt vēl piecus grants seguma ceļus: Līvbērzes pagastā ceļu Bāči–Jānīšu
karjeras Nr. 32 kopumā 1,77 kilometru garumā; Sesavas pagastā ceļu Mednieki–Dravnieki Nr.8 1,62 kilometru
garumā; Elejas pagastā ceļu A6 Bauska šoseja–Ozolmuiža–Daumanti Nr.40 kopumā 1,5 kilometru garumā; Glūdas
pagastā ceļu Dobeles šoseja–Līvbērzes ceļš Nr.115 1,5 kilometru garumā un Kalnciema pagastā ceļu Purmaļu ceļš
Nr.32 1,2 kilometru garumā, turklāt šo rekonstruēto ceļa posmu paredzēts arī noasfaltēt.
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Ar izmaksu kāpumu jārēķinās visās jomās
Saistībā ar būvniecību un projektēšanu diemžēl jāsecina, ka novada pašvaldība arvien novēro ļoti neveselīgu tendenci
izmaksām kāpt – tas pārsniedz iepriekš plānoto tāmju kopsummas un budžetā atvēlēto finanšu apjomu iecerētajiem
darbiem. Līdz ar to arī katra nākamā izsludinātā un noslēgtā iepirkuma rezultāti liek pārvērtēt, cik neatliekami ir
konkrētie būvdarbi. Iespējams, ka situācija varētu stabilizēties pēc gada vai diviem. Piemēram, Sesavas

pamatskolas teritorijas labiekārtošanas projekta izstrādei plānoto 15 000 EUR vietā iepirkums noslēdzies ar
19 965 EUR; būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Elejas vidusskolas sporta zāles pārbūvei par kultūras
pakalpojumu iestādi plānoto 25 000 EUR vietā līgums par 34 122 EUR.
Šie jautājumi savā ziņā kā saspringta intriga savijas ap iepirkuma procedūru, kas izsludināta Elejas baseina
sporta halles būvniecībai, kam no jauna noteikts pagarinājums. Zemas enerģijas patēriņa ēkai “Elejas
sporta halles un peldbaseina” 1.,2. un 3. kārtas būvniecībai" iepirkumu pašvaldība izsludināja jau 29. jūlijā.
Projekts ir diezgan komplicēts, ietverot tehnoloģiskos risinājumus, kas nav tipiski baseinu standartbūvēs
Latvijā - piemēram, rekuperācijas sistēma paredz resursus taupīgāko ūdens attīrīšanas iekārtu uzstādīšanu,
cenšoties baseina patērēto ūdeni vispirms attīrīt un tad izmantot labierīcībām. Nav pārsteigums pašvaldība saņēmusi ļoti specifiskus vairāku ieinteresēto būvuzņēmēju jautājumus – līdz šim veiktie
grozījumi iepirkumā saistīti ar tehniskās specifikācijas precizēšanu un tie veikti 20.augustā, 4.septembrī,
19.septembrī un 23. oktobrī. Pašreiz plānotais iesnieguma termiņš izsludinātajam iepirkumam ir 23.
novembris, pēc kura, kā ierasts, sekos izvērtēšanas process.
Atsaucoties uz vārdu salikumu “sasprinta intriga”, vēlos paust nostāju, ka nevar lolot ilūzijas, ka iepirkumu
rezultāti varētu iekļauties iepriekš veiktās un teorētiskās kalkulācijās. Pagaidām jāatzīst, ka tikai pēc
iepirkuma procedūras noslēgšanās, kad būs apjausta objekta patiesā cena, nāksies vēlreiz pārvērtēt, vai
mūsu rocība vispār būs atbilstoša nepieciešamajam aizņēmumam Valsts kasē.
No otras puses, jāatzīst, ka arī saistībā ar zemas enerģijas patēriņa būves Valgundes sporta halles
būvniecību bija daudz nepamatotu pārmetumu. Jelgavas novada pašvaldībai publiski pārmeta nesamērīgi
dārgas būves celtniecību meža vidū, neaprēķinot lietderību pārsimts bērnu vajadzībām Valgundes pagastā.
Jā, zemas enerģijas patēriņa būves celtniecības process nenoliedzami bija dārgāks, taču Valgundes sporta
halle ir pierādījusi trīs lietas:
1) būvniecības procesā ieguldītā “pārmaksa” drīz vien ir atmaksājusies un jau tagad var apliecināt, ka
halles uzturēšana ir daudz ekonomiskāka par izmēros mazākām, bet standarta sporta zālēm;
2) labi aprīkotas zāles un sporta aktivitāšu nodrošinājums veicinājis zāles pastāvīgu noslodzi;
3) Valgundes sporta halle kā projekts 19.septembrī ir saņēmusi Ilgstpējīgākās būves un projekta balvu
Latvijas mērogā (konkurss, ko organizē izdevumi Latvijas Būvniecība un Latvijas Arhitektūra un
biedrība “Building design and construction council”)
Līdz ar to projekta lietderība noteikti atklājas ne vienmēr tā plānošanas un projektēšanas vai būvniecības
procesā, bet gan praksē, kad seko apliecinājums skolēnu, bērnu, jauniešu vajadzībai pēc šādas
infrastruktūras.
Pārejot pie iepirkuma rezultātiem saistībā ar veselības apdrošināšanu darbiniekiem, arī tie nes izmaksu
kāpumu. Konkursa norises laikā pašvaldība veica aptauju darbinieku vidū, lai izvērtētu ne tikai veselības
apdrošināšanas lietderību, bet arī vērtējumu par tās nepieciešamību. No 300 anonīmi atbildējušajiem
darbiniekiem 294 respondenti sniedza atbildes, ka veselības apdrošināšanas polisi ir izmantojuši un uzskata
to kā vērtīgu finansiālu atbalstu slimību profilaksei. Viena trešā daļa respondentu, izmantojot veselības
apdrošināšanu, kompensāciju summās atguvuši no 100 - 400 EUR. Izdarot secinājumus, Jelgavas novada
pašvaldība izlēmusi turpināt veselības apdrošināšanu pašvaldības darbiniekiem.
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Budžeta sagatavošanas process
Atsaucoties uz augusta izpilddirektora ziņojumu, kurā informēju par uzsākto darbu procesu budžeta
izstrādei, var atzīt, ka septembrī un oktobrī veikts ļoti intensīvs jomu, iestāžu un pārvalžu darbs pie budžeta
plānošanas. Saskaņā ar rīkojumā noteikto laika grafiku, budžeta tāmes jau iesniegtas Plānošanas un
attīstības departmentam. Tas nozīmē, ka novembrī aizsāksies intensīvs darbs Budžeta komisijai pie
budžeta tāmju izvērtēšanas un debatēm ar visu jomu pārstāvjiem.
Viens no būtiskiem secinājumiem ir arī nepieciešamība pārskatīt atalgojumu vairāku jomu speciālistiem. Šis
jautājums pēdējā gada laikā radījis patiesi rūgtus secinājumus. Jelgavas novada pašvaldības atlagojumus,
salīdzinājumā ar citu kaimiņu pašvaldību attiecīgo jomu speciālistiem, nav bijis konkurētspējīgs, līdz ar to
labi kvalificēti darbinieki ir izvēlējušies pāriet darbā citās administratīvajās teritorijās ar augstāku
atalgojumu. Līdz ar to Budžeta komisijā ir noritējis darbs arī pie atalgojuma pārskatīšanas sociālās un
labklājības jomas, Bāriņtiesas, pašvaldības policijas speciālistiem, atsevišķiem profesionāļiem un jomu
pārstāvjiem.
Vedgu mājas pakāpeniski tiek iztiesātas un Privatizācijas aģentūra dzīvokļus pakāpeniski nodod
pašvaldībai
Vēlreiz atgriežoties pie aizsāktā procesa, kas skar tā sauktās Vedgu mājas Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas
novada pašvaldība ir saņēmusi Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu lietā par 11 mājām
bez jau zināmajām sešām, kas ar tiesas lēmumu nodotas VAS “Privatizācijas aģentūra” kā valstij piekrītošs
īpašums pēc gadiem ilgušās tiesvedības ar SIA “Vedgas”.
Sešas trīsstāvu daudzdzīvokļu mājas Staļģenes centrā (Strauti, Tērces, Bangas, Avoti, Atvari un Līči) valsts
īpašumā nonāca aizpērn, noslēdzoties tiesvedībai augstākajā instancē. Savukārt tagad ir sekojis nākamais
solis – tiesa lēmusi arī par nākamo 11 māju – (Pakuļi, Mežāres1, Mežāres 2, Kāpas, Graudnieki, Nespējnieki,
Priednieki, Dzelmes, Blokmāja, Īslīces) nodošanu VAS “Privatizācijas aģentūra”. Pēc māju nodošanas valsts
īpašumā VAS “Privatizācijas aģentūra”, izvērtējot katras mājas iedzīvotājiem piederošo dokumentāciju, ļaus
sakārtot īpašumtiesības, ievērojot privatizācijas kārtību vai arī nododot šos dzīvokļus pašvaldībai. Pagaidām
ar domes lēmumiem Jelgavas novada pašvaldība ir pārņēmusi no PA trīs māju dzīvokļus.
Aizvadīti Ražas svētki
Septembra beigās aizvadīts arī viens no ikgadējiem, tradicionālajiem pasākumiem – Ražas svētki Jelgavas
novadā. Ar kultūras programmu, mājražotāju, augļu un dārzeņu audzētāju produkcijas tirdzniecību,
moldāvu sadraudzības pašvaldības deju kolektīva un folkloras ansambļa priekšnesumiem, ēdienu
degustācijām un arī Moldovas vēstnieka Latvijā īpaši izrādītu uzmanību pašvaldības organizētajam
pasākumam Ražas svētki apliecinājuši, ka pamazām kāpina apmeklētāju skaitu un iegūst labu novērtējumu
no dalībnieku puses. Līdz ar to pašvaldība Ražas svētku organizēšanu uzskata kā vienu no novada
identitātes elementiem, ko nepieciešams vēl rūpīgāk izstrādāt scenārijā un organizatoriskajos darbos, lai
nākamajā gadā tie izvērstos vēl krāšņāki un veiksmīgāki. Kopumā jāatzīst, ka šī gada Ražas svētku atskaņas
bijušas ļoti pozitīvas.
Novadā salīdzinoši zema vēlētāju aktivitāte
Oktobrī viens no aktuālajiem jautājumiem Latvijā, protams, bija 13. Saeimas vēlēšanas. Jelgavas novadā
Vēlēšanu komisija nodrošināja iespēju nobalsot 16 iecirkņos; vēlēšanās piedalījās 45,54 procenti no
balstiesīgajiem vēlētājiem jeb 7676 iedzīvotāji. Tas ir nedaudz vairāk kā 2014.gada Saeimas vēlēšanās, kad
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savu izvēli izdarīja 45,15 procenti vēlētāju. Kopumā novadā ir 16 854 balsstiesīgo.Visaktīvākais izrādījies
vēlēšanu iecirknis Elejas saieta namā (923), bet vismazāk vēlētāju bijis dienas centrā “Zemgale” (193). Kā
zināms, vēlēšanu rezultāti jau novembrī viesīs izmaiņas arī Jelgavas novada domes deputātu komandā.
Pasākumi
Novembris nenoliedzami zīmīgs ar daudziem valsts svētku pasākumiem. Arī Jelgavas novada pašvaldībai
tradicionāli pašvaldības augstāko apbalvojumu pasniegšana ir viens no pasākumiem, kas reprezentē
pašvaldības cieņpilnu attieksmi pret dažādu jomu profesionāļiem, kas stiprinājuši vai nu pašvaldības darbu
vai nesuši Jelgavas novada vārdu ārpus tā robežām. Šogad 16. novembrī Latvijas Lauksaimniecības
universitātē gaidāmais pasākums ir plānots nedaudz plašāks lūgto viesu skaita ziņā. Svinīgā daļa apvienota
ar saviesīgo vakara daļu, sniedzot iespēju to apmeklēt arī pašvaldības darbiniekiem, kas veikuši privātu
līdzmaksājumu. Turklāt Jelgavas novadu Latvijas valsts proklamēšanas gadadienas ietvaros apmeklēs
vairāku sadraudzības pašvaldību pārstāvji – no Polijas, Baltkrievijas, Lietuvas un Moldovas. Aicinu arī
Jelgavas novada domes deputātus atsaukties ielūgumam un apmeklēt pasākumus, kas pašvaldībai svarīgi
šajā laika posmā:
11. novembris plkst. 10:40 angļu karavīru piemiņa Meža kapos;
11. novembris plkst. 17:00 Lāčplēša dienas lāpu gājiens no O.Kalpaka ielas līdz piemineklim Jelgavas
atbrīvotājiem. (Stāšanās O.Kalpaka un Svētes ielā no plkst. 16.30); plkst. 17.45 - koncerts pie
pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem.)
16. novembris, plkst. 17:00 – novada pašvaldības augstāko apbalvojumu pasniegšanas pasākums
Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā;

Paldies par uzmanību!

4

