Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektores
2019.gada februāra ziņojums par pašvaldības darbu

God. deputāti!
Janvāris un februāris kā gada pirmie mēneši vienmēr pašvaldībai iezīmē mērķtiecīgu darbu pie
budžeta projekta, kas, protams, noritēja un sagatavots arī šogad. Tiesa gan, ņemot vērā faktu
par valdības kavēšanos apstiprināt valsts budžetu, pašvaldība nācies ņemt vērā ļoti daudz
aspektus savu izdevumu un plānoto darbu realizācijai. Pašreizējais pašvaldības budžets ietver
sevī ļoti daudzu iesākto un secīgi plānoto darbu īstenošanu gan teritorijas attīstīšanai, ceļu
rekonstrukcijai, ES projektu realizācijai. Taču vienlaikus jāpiemin, ka, kavējoties valsts budžeta
apstiprināšanai, nav iezīmēti valsts noteiktie nosacījumi pašvaldībām Valsts Kases
aizņēmumiem, to apmēriem vai izvirzītajām prioritātēm. Tāpēc pašvaldība ar lielu piesardzību
plānojusi investīciju objektu attīstīšanu, ņemot vērā, ka laika grafikā – uzsākot iepirkuma
procedūras un pretendējot uz Valsts kases aizņēmumu, laiks iestiepsies jau gada otrajā pusē.
Tas nozīmē, ka reālai būvniecībai un vai plānoto darbu izpildei šajā gadā pat var neatlikt laika.
Lai vai kā šajā mēnesī izpildvara nodod Jelgavas novada domei vērtēšanai, analīzei un
balsojumam Jelgavas novada 2019.gada budžetu, kas ir sabalansēts un teritorijas izaugsmi
veicinošs. Turklāt – pateicoties visam kolektīvam, varu atzīt, ka līdz ar šī budžeta projekta
izstrādi, finanšu plānošanas, caurspīdīguma un uzskaites viedokļa esam vieni no pirmajām
pašvaldībām Latvijā, kas tik lielā mērā spējuši ikvienu budžeta pozīciju sasaistīt ar pašvaldības
attīstības programmā noteiktajiem rīcības virzieniem. Tā ir viena no būtiskajām lietām, ko
vienmēr uzsvērusi Valsts kontrole – lai sazobe starp plānoto, rīcības plānā vai investīciju plānā
paredzēto ne tikai sasauktos ar izpildi, bet arī atskaitēs, rēķinos pārskatāmi parādītu tiešu
attiecināmību.
Informācija par budžeta izdevumiem atbilstoši prioritātēm un jomu rīcības virzieniem ir skaidrota
saistošo noteikumu projekta „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” 6.pielikumā un
paskaidrojuma rakstā.

Pašvaldība izlemj vispirms būvēt Elejā sporta halli
Attiecībā par vienu no apspriestākajiem infrastruktūras objektiem - Elejas sporta halles un
baseina būvniecību, Budžeta komisija, balstoties uz Iepirkuma komisijas sniegto informāciju
par konkursa pretendentu iesniegtajiem finanšu piedāvājumiem, ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru. Četru iepirkuma dalībnieku iesniegtie piedāvājumi būtiski
pārsniedz pašvaldības budžeta un aizņēmuma apmēra iespējas jeb sākotnēji būvniecībai
prognozēto summu 7 miljonu EUR apmērā. Protams, neskatoties uz to, ka 2017. gadā veiktā
ekonomiskā pamatojuma analīze jau sākotnēji ļāva prognozēt ievērojamas projekta izmaksas,
būvniecības pakalpojumu cenu kāpums pēdējo divu gadu laikā ir būtiski pārsniedzis aprēķinus.
Tendence rāda, ka cenas nozarē turpina augt, tāpēc ir lieki cerēt, ka konkrētā projekta realizācija

SIA “DG Baltic” izstrādātajā redakcijā un apmērā, nepārkāpjot racionālu un ekonomiski
pamatotu izmaksu slieksni, būs iespējama tuvāko gadu laikā. Pagaidām tiek izskatīta iespēja
būvniecības ieceri īstenot vairākos posmos un dalītos projektos. Šobrīd pašvaldības speciālisti
sadarbībā ar neatkarīgiem jomas profesionāļiem izvērtē iespēju organizēt objekta būvniecību
atsevišķos projektos – sporta halle/administratīvais korpuss un tikai pēc tam otrajā etapā peldbaseins. 2017. gadā, uzklausot iedzīvotāju viedokli un redzējumu par sporta kompleksa
izveidi, prevalēja viedoklis, ka pirmās nepieciešamības būve ir tieši sporta halle, jo Elejas
pagasta skolēniem un iedzīvotājiem nav pieejama piemērota sporta infrastruktūra. Kā prioritāti
izskatām iespēju būvniecību sadalīt kārtās - vispirms veikt sporta halles un administratīvās
ēkas projektēšanu un būvniecību, paredzot iespēju perspektīvā ēku paplašināt, piebūvējot arī
peldbaseinam nepieciešamās telpas.
Vilces pagasta pārvaldes pārcelta uz Vilces muižas telpām
Savukārt atsaucoties uz jau paveiktajiem projektiem, kas veiksmīgi noslēgušies, varam minēt
Vilces pagasta pārvaldes pārcelšanos uz 1. stāva telpām Vilces muižas ēkā.
Esošais muižas telpu izvietojums, kur izglītojas pagasta skolēni un kur izvietots arī tūrisma
informācijas punkts, bija gana plašs, lai muižā ievietotu arī pagasta pārvaldi.
Vilces pagastā ir vairākas pašvaldības īpašumā esošas ēkas – muižas ēka, muižas kompleksa
ēkas, pirmsskola, sporta nams, Ķīves skola, Mūrmuižas dzīvojamā māja un pagasta Tautas
nams. Pagasta pārvalde līdz šim atradās blakus Tautas namam pašvaldībai piederošā
daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī - “Tautas nama ielā 2-4”. Pārceļot klientu apkalpošanu un
pagasta pārvaldi uz muižas ēku, iedzīvotājiem būs ērtāk, jo līdzās ir citi svarīgi pakalpojumi ģimenes ārsta prakse, frizieris, veļas mazgāšanas punkts un skola.
Jānorāda, ka pirms remontdarbu uzsākšanas, pašvaldība veica arī plānoto darbu saskaņošanu ar
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Tāpat noritēja darbs arī pie datortīklu
ievilkšanas un saslēgšanas. Un līdzās telpu labiekārtošanai pie Vilces muižas tiks uzstādīts arī
pacēlājs, lai cilvēki ar kustību traucējumiem un cilvēki ar bērnu ratiņiem varētu ērti un droši
nokļūt. Telpās, kur atrodas pagasta pārvalde, iepriekš atradās vairāki skolas mācību kabineti,
bet līdz ar mācību gada sākumu stundu norise pārcelta uz muižas otro stāvu. Līdzās pagasta
pārvaldes telpām pirmajā stāvā paliks vien Informācijas tūrisma punkts un telpas
novadpētniecībai. Kopumā Vilces pagasta pārvaldē strādā astoņi darbinieki – grāmatvedis,
sociālais darbinieks, bāriņtiesas speciālists, policists, saimnieks, nodokļu administrators,
lietvede un pārvaldes vadītājs – viņu novērtējumā ir radītas gaišākas, ērtākas un darba videi
atbilstošākas telpas.
Vilces doktorātam pašvaldība nodrošina jaunas, izremontētas telpas
Jāatzīmē, ka arī Vilces doktorāts drīz vien piedzīvos pārcelšanos uz jaunām un pašvaldības
nodrošinātām telpām. Pašreizējās ģimenes ārstes – Ineses Pemperes prakses vieta atrodas
daudzdzīvokļu mājā Austrumu ielā 11-14, tagad doktorāta telpas izremontētas Vilces muižas
kalpu mājā līdzās bibliotēkai un sadzīves pakalpojumu punktam. Projekta īstenošanai ieguldīti
Jelgavas novada pašvaldības budžeta līdzekļi, ņemot aizņēmumu 122 425 EUR apmērā Valsts
kasē, un visi darbi veikti, lai doktorāts atbilstu ambulatoro ārstniecības iestāžu obligātajām
prasībām un būvniecības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Tiesa, Jelgavas novada pašvaldības Vilces pagasta doktorāts ir Nacionālā Veselības dienesta
pakļautībā esoša iestāde, kas nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un
administrē veselības aprūpei piešķirto valsts finansējumu. Likums “Par pašvaldībām” nosaka,
ka pašvaldībām viena no autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību
savās administratīvajās teritorijās. Pildot likumā noteiktās prasības un vēloties novada
iedzīvotājiem nodrošināt ērtas un labiekārtotas ārsta prakses, pašvaldība ik gadu no saviem
budžeta līdzekļiem zināmu naudas summu atvēl tieši ģimenes ārstu prakses vietu
modernizēšanai. Kopumā izveidotas septiņas atsevišķas telpas - priekštelpa, ārsta un ārsta
palīga kabineti, procedūru kabinets, uzgaidāmā telpa, tualete un neliela atpūtas telpa ar kopējo
telpu platību 96 km2.
Projekta otrajā kārtā, kuru plānots realizēt 2020.gadā, iecerēts veikt jumta seguma nomaiņu un
fasādes vienkāršoto atjaunošanu, ietverot vēsturisko elementu restaurāciju.
Līvbērzes kultūras nams – nodots ekspluatācijā
Līvbērzes kultūras namā ir noslēgusies rekonstrukcija un ēka ir veiksmīgi nodota ekspluatācijā,
tāpēc ikvienu var ielūgt 15. martā uz kultūras nama atklāšanas koncertu.
Gan ēkas jumts, gan citas konstrukcijas līdz šim nebija siltinātas, līdz ar to kultūras namam
veidojās lieli siltuma zudumi. Būvniecības procesā pamatīgākais darbs bija pie
inženierkomunikāciju nomaiņas un iekštelpu pārplānojuma, lai ēkā rastos jaunas telpas dažādu
nodarbību mēģinājumiem un arī viesmākslinieku uzņemšanai. Pārbūves laikā liels darbs
noritējis pie inženierkomunikāciju sistēmas, mehāniskās ventilācijas sistēmas, elektroapgādes
un apgaismojuma ķermeņu nomaiņas. Kopējā izmaksu summa sastāda 1 191 825,22 EUR.
Situācija Valgundē biedē iedzīvotājus
Jau kopš pagājušā gada Valgundes pagastu satrauc tur bieži izraisījušies ugunsgrēki – gan
saimniecības ēkām, kūtiņām, garāžām, arī dzīvojamām ēkām. Ņemot vērā faktu, ka vairāki no
gadījumiem ir saistāmi ar ļaunprātīgu dedzināšanu, ko izmeklē Valsts policija, Valgundes
pagasta iedzīvotāji pamatoti ir satraukti un piedzīvo izbailes par sava īpašuma drošību. Janvārī
pašvaldība pēc pagasta pārvaldes vadītājas iniciatīvas rosināja Valsts policijas uzmanību par
pastiprinātu vērību un aktīvāku lietu izmeklēšanu. Diemžēl tikai pēc vēl vienas pēkšņas
īpašuma degšanas saruna ar Valsts policijas pārstāvjiem rezultējās ar aktīvāku līdzdarbošanos
Pašvaldības policijai. Pašvaldība rosināja arī iedzīvotājus ziņot pašvaldību, izmantojot
atsauksmju tālruni, ja vien ir pieejama un zināma kāda informācija saistībā ar dedzināšanas
gadījumiem. Diemžēl šajā saasinātajā situācijā iedzīvotāji nav spējuši nodalīt un izprast
atbildības sfēras un kompetences, vainojot bezdarbībā pašvaldības policiju un pagastu pārvaldi,
lai gan tieši Valsts policijas atbildībā ir šo gadījumu izmeklēšana.
Pašvaldība savas kompetences ietvaros ir rosinājusi ciešāku Valsts policijas un pašvaldības
policijas sadarbību, nodrošinot intensīvāku reidošanu jeb dežūras pagastā. Ņemot vērā, ka
iedzīvotāji ir izrādījuši pastiprinātu līdzdarbošanos Valsts policijai, norit arī reidi kopā ar
iedzīvotāju pārstāvjiem. Informatīvā sanāksme deputātiem, kas tika organizēta ar mērķi sniegt
detalizētāku skaidrojumu no Valsts policijas pārstāvju un pašvaldības policijas pārstāvju puses,
vēl vairāk apliecināja, ka pašvaldība šajā situācijā maz ko var darīt savas kompetences ietvaros.
Iedzīvotāju labā situācijas atrisinājums gaidāms vienīgi no Valsts policijas, kas arī apliecinājusi,
ka lielākoties izmeklēšanai palīdz iedzīvotāju neiejaukšanās.

Pavasara laikapstākļu aktualitāte
Iestājoties pavasarīgākiem laikapstākļiem, pašvaldība ir aktivizējusi uzmanību plūdu draudiem.
Kā ik gadus sadarbībā ar Pašvaldību operatīvās informācijas centru pašvaldība ik dienas saņem
informāciju par mērījumiem upju ūdens līmenim, lai varētu prognozēt draudus konkrētu ceļu
applūšanai pagastos. Iedzīvotāji, kas pastāvīgi dzīvo plūdu apdraudētajās vietās, ir apzināti un
ir lietas kursā par iespējamo palīdzību no atbildīgo speciālistu puses.
Ņemot vērā, ka pavasaris pašlaik tuvojas mēreni jeb ļoti pakāpeniski – drēgnas naktis ar salu
mijas ar siltām un sildošām dienām, arī ledus sablīvēšanās vai ūdens līmeņa celšanās nav
kritiska. Jaunsvirlaukas pagastā Staļģenē un Zaļenieku pagasta Ūziņos nedēļas nogalē ūdens
līmenis bija krities par 15 cm un upes jau ir daļēji brīvas no ledus. Tiesa gan pagaidām ledus
nav izkustējies vēl Kalnciema pusē, taču – ja vien nesekos ļoti straujš siltuma kāpums, nebūs
arī nepieciešamība izmantot plūdu draudu novēršanas pasākumus.
Tuvākie pasākumi:
8. martā plkst. 14:00 Sieviešu dienai veltīts izglītojoša un izzinoša rakstura pasākums
pašvaldības zālē;
15.marts plkst. 18:00 – Līvbērzes kultūras nama pēcrekonstrukcijas atklāšanas koncerts
16. marts plkst. 10:00 – Ogres novada Madlienas namā pasākums “Sabiedrība ar dvēseli –
Latvija”, kurā apbalvos iedzīvotāju iniciatīvas projektus. Jelgavas novada pašvaldības konkursa
“Mēs savai videi” laureāti “Mārīšu kolekcijas projekts” Vislatvijas mērogā tiks sveikti, saņemot
veicināšanas balvu.

