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

God. deputāti!
Maijs un jūnijs pašvaldības darbā norit gan dažādu pasākumu norisēs, gan tādu aktivitāšu īstenošanā,
ko nepieciešams paspēt tieši siltajā sezonā.
Vispirms jāatzīmē, ka maijā noritēja novada pastāvēšanas desmitgades atzīmēšana Jelgavas novada
svētkos. Elejas parks kā novada svētku pasākuma norises vieta šogad bija ļoti apmeklēts, svētki
vērtējami kā veiksmīgi aizvadīts notikums, pēc kura gūtas ļoti pozitīvas atsauksmes gan par pasākuma
programmu, norises vietas estētiku un darba organizāciju.
Tāpat maijā publiskajā telpā aktualizējās tēma par teritoriālo reformu un sabiedrisko domu attiecībā
uz Jelgavas novada apvienošanu ar Jelgavas pilsētu un Ozolnieku novadu. Ņemot vērā un atsaucoties
uz visu trīs pašvaldību domes pārstāvju, vadības un deputātu tikšanos ar VARAM ministru Juri Pūci
12. jūnijā, Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību apsver iebildumu
vēstules gatavošanu. Tādējādi pašvaldība paudīs argumentāciju to ieguvumu uzskaitījumam no
ministrijas puses, kas no lauku teritorijas skatu punkta šķiet nepieņemami un apšaubāmi pagastu
attīstībai vai teritoriju izaugsmei pagastos.
Lietvedības sistēmu optimizācija
Gan gatavojoties optimizēt lietvedības sistēmu, gan turpinot pāreju uz vēl plašāku elektronisko
dokumentu apriti, sadarbībā ar "Zemgales IT centru" kopš pagājušā gada septembra Administratīvā
departamenta Personāla nodaļā un Finanšu nodaļā veica pirmdatu ievadīšanu un datu bāzes
sakārtošanu Resursu vadības sistēmā Horizon, lai ieviestu resursu vadības sistēmas Horizon Personāla
moduli. Tas ļautu abām nodaļām strādāt vienā resursu vadības sistēmā un izslēgtu dubultas darbības.
Resursu vadības sistēma Horizon paredz arī darbinieku pašapkalpošanās platformas HOP
izmantošanas iespējas, jo vienā no programmas sastāvdaļām darbinieki varēs ērti pieteikt
atvaļinājumus, apskatīt ikmēneša algas lapiņas, iesniegt elektroniskā veidā Personāldaļai adresētus
iesniegumus. Pamazām uzsākot HOP lietošanu, tas pašlaik pieslēgts atsevišķiem Administratīvā
departamenta struktūrvienību darbiniekiem, taču pakāpeniski tiks pieslēgts visiem darbiniekiem.
Plānots, ka pilnvērtīgi HOP personāla sadaļu pašvaldība lietos no 2020.gada sākuma.
Finanses, projektu īstenošana un aizņēmumi Valsts Kasē
Šajā – jūnija domes sēdē Jelgavas novada dome apstiprina lēmumprojektu, kas paredz infrastruktūras
nodrošināšanai deinstitucionalizācijas projektā ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 986 254 EUR apmērā.
Pašreiz saspringtā situācija valstī ar pašvaldību aizņēmumiem un Finanšu ministrijas nostāju attiecībā

uz piešķīrumiem no Valsts Kases nebūt negarantē pašvaldības iespējas šo summu saņemt, taču visas
Latvijas mērogā deinstitucionalizācijas projekts rit savu gaitu, saistības uzņēmušās visas iesaistītās
puses. Diemžēl, neizprotot pašvaldības situāciju, iesaldētos projektu procesus, īstenotās iepirkumu
procedūras, atbilstoši likumdošanai izpildītos soļus, valsts var nostādīt pašvaldību situācijā, kad var
nākties ieguldīt savus līdzekļus. Taču pašlaik vēl paļaujamies, ka valdība konstruktīvi virzīsies uz
priekšu un nepieņems absurdus lēmumus, kas pašvaldības nostāda ķīlnieku lomā.
Pašlaik valdības pārstāvji ikvienas Latvijas pašvaldības pieteikumu uz aizņēmumiem Valsts kasē
projektu īstenošanai uzlūko ar aizdomām. Aizņēmumu saņēmēji sagrupēti “gaidītāju” rindās,
pakļaujot katru pašvaldību citādam riskam uzņemties saistības par noslēgtajiem līgumiem un
apstiprinātajiem projektiem. Jelgavas novada pašvaldība ar bažām uzlūko aizņēmumu piešķiršanas
gaitu, jo pašlaik ir apdraudēti gan pašvaldības grants ceļu rekonstrukcijas projekti, gan Lielvircavas
muižas restaurācijas apstiprinātais projekts. Arī par apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras
uzlabošanas projektiem Lauku atbalsta dienests lūdzis pašvaldību sniegt apliecinājumu par projektu
finansēšanas avotiem. un Jelgavas novada pašvaldība apliecinājusi gatavību īstenot šos projektu
iesniegumus:
Plānotās
kopējās
izmaksas,EUR

Projekta nosaukums

Attiecināmās
izmaksas,EUR

Publiskais
finansējums,EUR

Sporta laukuma labiekārtošana Staļģenes
ciemā

49 6100.00

30 000.00

27 000.00

Brīvdabas vietas izveide pasākumu un
svētku svinēšanai Platones ciemā

63 025.27

20 245.44

18 220.90

Sporta laukuma labiekārtošana Zaļenieku
ciemā pie Zaļenieku pamatskolas

102 738.95

29 840.00

26 856.00

Sporta laukuma sakārtošana Svētes ciemā
pie Svētes pamatskolas

83 311.90

26 762.07

12 325.96

Aktīvās atpūtas laukuma izveide
Bērvircavas ciemā

45 274.13

14 543.29

13 088.96

Teritorijas labiekārtošana pie Jelgavas
novada Bērnu un jauniešu izglītības un
iniciatīvu centra (Eleja)

86 106.72

27 659.84

24 893.86

Atpūtas vietas labiekārtošana Ziedkalnes
ciemā

68 063.23

21 863.78

19 677.40

Augstāk minētie projekti ir nepieciešami un aktuāli Jelgavas novada iedzīvotājiem, kā arī iestrādāti
Sabiedrības virzītā vietējās attīstības stratēģijā. Savukārt projekta “Lielvircavas muižas kungu nama
telpu atjaunošana” īstenošana pagaidām vēl ir neskaidra, ņemot vērā, ka pašvaldībai primāri ir
saņemt apstiprinājumu un pārliecību par grants ceļu rekonstrukcijas iespējām. Pagaidām Jelgavas
novada pašvaldība var apstiprināt, ka Valsts kase ir apstiprinājusi aizņēmumus šādiem projektiem:

Piešķirtie aizņēmumu VK
Projekta “Kalnciema vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes filiāles
energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai

09.05.2019

239 836,00

Projekta “Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas ēku
kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana. (Restaurācijas nama
izveidošana Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas – Zirgu

08.05.2019

1 755 769,00

stallī un Katlu mājā)” īstenošanai (vienošanās par summas
palielinājumu)

Sociālo iestāžu investīciju projekta „SARC “Staļģene” telpu pārbūve un
teritorijas labiekārtošana” īstenošanai

09.05.2019

390 469,00

Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta
iegādei

09.05.2019

241 525,00

2 627 599,00

Izglītība
1. Noslēdzoties mācību gadam Jelgavas novada izglītības iestādēs, centralizēto eksāmenu
sertifikāti ar rezultātiem būs zināmi 28.jūnijā.
9.klašu grupā absolventu skaits - 226 ,tajā skaitā 16 Lielplatones internātpamatskolas absolventi.
Savukārt paredzamais 12.klašu absolventu skaits ir 136.
Šovasar remonta darbi Jelgavas novada izglītības iestādēs notiek saskaņā ar mazajā investīciju plānā
paredzētajiem darbu apjomiem un izmaksām. Jāatzīst arī, ka remontdarbi vairāk ir tehniski – tātad
neparedz būtiskus rekonstrukciju darbus, bet gan kosmētiskus vai tehniskus uzlabojumus.
-

-

ierīkota ugunsgrēka automātiskās atklāšanas sistēmas balss apziņošanas sistēma divās skolās
- Kalnciema vidusskolā un Sesavas pamatskolā. Savukārt, piemēram, klinšu kāpšanas torņa
izveide pārcelta uz nākamo gadu;
visās novada izglītības iestādēs uzstādītas padzeršanās vietu strūklakas;
Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolā veiks elektroinstalācijas remontu.

Ir saņemta Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja veikt vienkāršotās atjaunošanas darbus
Lielplatones muižā PII Kamenīte Lielplatones filiālē, līdz ar to pašvaldības var uzsākt iepirkuma
procedūru remonta darbu veikšanai. Tāpat nelieli remontdarbi paredzēti Šķibes pamatskolā, Vircavas
un Elejas vidusskolās. Savukārt jau šonedēļ remontdarbi aizsāksies Vircavas vidusskolas Lielvircavas
filiālē. Lai plānoti un pārdomāti pārskatītu resursus, pagaidām apturēta darbu plānošana Zaļenieku
muižas zāles remontam
Viens no tuvākajā laikā gaidāmajiem sporta pasākumiem ir Latvijas jaunatnes olimpiāde, kas šogad
noritēs Jelgavā no 4.-7.jūlijam. Jelgavas novada Sporta centru tajā pārstāvēs 50 sportisti - regbijā,
brīvajā cīņā, vieglatlētikā, orientēšanās sportā. Atklāšanas pasākums, kurā delegācija soļos jaunajās
parādes formās, plānots 3.jūlijā Zemgales olimpiskajā centrā.
Tuvākie pasākumi:
4. jūlijs plkst. 10:00 un plkst. 16:00 jaundzimušo sveikšanas pasākumi, pasniedzot pašvaldības
piedzimšanas velti 71 bērniņam, kas dzimis Jelgavas novadā šī gada pirmajā pusgadā;

12. – 20. jūlijs Zaļenieku pagastā noritēs nedēļu ilgs plenērs profesionāliem fotogrāfiem no visas
pasaules – Starptautiskās fotogrāfu skolas organizēts pasākums;
17. jūlijs plkst. 14:00 – “Kafija ar politiķiem” – Jelgavas novada Sociālā dienesta organizēta diskusija
ar Jelgavas novada domes deputātiem un vadību par sociālās palīdzības politiku, aktuālajām izmaiņām
un to, kā var mainīties sociālo pakalpojumu nodrošinājums.
26.-27. jūlijs – Latvju pirts un veselības festivāls Glūdas pagastā. Divu dienu pasākums, kurā pulcējas
pirts meistari un veselības, SPA jomas pārstāvji gan tradicionālajā, gan netradicionālajā skatījumā uz
atveseļošanās pasākumiem. Ikvienam apmeklētājam iespējams divu dienu programmas ietvaros
klausīties vērtīgas lekcijas, iesaistīties nodarbībās un arī baudīt pirts meistaru sniegtus pakalpojumus.
Paldies!

