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Kā mēs turpmāk dzīvosim
Pašlaik darbinieku skaitu nav plānots ne samazināt, ne palielināt
Apvienojot Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru pašvaldības,
no 1. jūlija ir izveidots jaunais Aizkraukles
novads un sācies teritoriālās reformas pārejas
periods — Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums to paredz gandrīz gada garumā, un pārmaiņas notiks soli pa solim. Jaunizveidotajā Aizkraukles novadā līdz nākamā
gada janvārim jāizstrādā visu iestāžu nolikumi, un tie jāapstiprina domes sēdē, kā arī jāveic iestāžu apvienošana.

Visas iestādes turpina darbu
ierastajā režīmā līdz lēmumam
par reorganizāciju
Iedzīvotājus, pašvaldību un to
iestāžu darbiniekus satrauc jautājums — kas notiks tālāk, vai tiks
saglabātas viņu darba vietas, kādas
pārmaiņas sagaida pagastu pārvaldes, kā tiks organizēta kultūras un
sporta dzīve? Aktuāli ir arī citi jautājumi, piemēram, kā varēs darboties grāmatveži, ja nav vienotas datorprogrammas, kurā strādāt? Jaunajā Aizkraukles novadā vajadzēs
arī jaunus spiedogus. Kā notiks sabiedrības informēšana — vai vairs
neizdos pašvaldību informatīvos izdevumus?
Aizkraukles novada pašreizējais
izpilddirektors Kaspars Sniedzītis
skaidro, ka no 1. jūlija visu sešu pašvaldību iestādes turpina darbu ierastajā ritmā, līdz jaunizveidotā
Aizkraukles novada dome pieņems
lēmumu par iestāžu turpmāko darbību. Tāpat darbu turpina visas komisijas, līdz tiks izveidotas jaunas,
kas pārņems iepriekšējo komisiju
iesāktās lietas un citus risināmos
jautājumus.
Visu sešu pašvaldību ieceltās amatpersonas un visi pašvaldību iestāžu
darbinieki jaunizveidotajā Aizkraukles novada pašvaldībā turpina
darba tiesiskās attiecības saskaņā ar
iepriekš noslēgtajiem darba līgumiem. Darba nepārtrauktības nodrošināšanai savus amata pienākumus turpina pildīt visi pašvaldību
izpilddirektori līdz dienai, kad jaunā dome lems par izpilddirektora
iecelšanu amatā vai līdz darba tiesisko attiecību sakārtošanai. Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu, Skrīveru pašvaldību izpilddirektoriem, pildot savus amata pienākumus, tie jāsaskaņo ar Aiz
kraukles izpilddirektoru.
Visu pašvaldību sociālie dienesti
turpina darbu ierastajā režīmā līdz
jaunā novada sociālā dienesta izveidei. Plānots, ka tiks izveidots sociālais dienests ar filiālēm. Iecerēts izveidot centralizētu grāmatvedību,

izmantot vienotu grāmatvedības
programmu.
Vai cilvēkiem ir pamats satraukumam, ka viņi novados varētu palikt bez darba? “Šobrīd domāju, ka
nē, darba būs daudz, iedzīvotājiem
jānodrošina nepārtraukta pakalpojumu pieejamība, svarīgi, lai iedzīvotāji saņemtu tikpat kvalitatīvus
pakalpojumus kā līdz šim, tādēļ štatus nav plānots samazināt,” saka
Kaspars Sniedzītis. “Plānots apvienot visu līdzšinējo novadu darbinieku resursus, lai turpinātu nodrošināt pašvaldības darbību, pašlaik
nav plānots darbinieku skaitu ne
samazināt, ne palielināt. Pašvaldību
darbiniekiem novados bijis dažāds
algu lielums. Pašlaik tas paliks līdzšinējais, un pagaidām nav zināms,
kādas algas būs nākotnē. Priekšlikumi tiks izstrādāti, un par tiem
deputāti lems.”
Jūlijā vēl iznāks pašvaldību līdzšinējie informatīvie izdevumi, bet
pēc tam tiks veidots viens izdevums
visam jaunajam novadam.
Līdz jaunizveidotā Aizkraukles
novada saistošo noteikumu spēkā
stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz
2022. gada 1. jūnijam, ir spēkā visu
sešu Aizkraukles novadu veidojošo
pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par
teritorijas plānojumu, kuri jāizstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.
Pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem pēc 1. jūlija jānodrošina
katrā pilsētā un pagastā, kā tas bijis
līdz šim, tajā skaitā sociālā palīdzība.
“Plānots izveidot jaunas nodaļas,
piemēram, kultūras, dzimtsarakstu
nodaļu. Kad izstrādāsim nodaļu
nolikumus, apzināsim to potenciālos vadītājus, sākotnēji veicot darbinieku iekšēju atlasi, izvērtējumu.
Domāju, ka nodaļu vadītājus izvēlēsimies no līdzšinējiem darbiniekiem, viss ir procesā,” saka Kaspars
Sniedzītis.
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DOME SĀKUSI DARBU. Jaunajā Aizkraukles novada domē ievēlēti 19 deputāti no līdzšinējiem Aizkraukles,
Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadiem. Notikušas jau divas domes ārkārtas sēdes,
kurās lemti jaunajam novadam svarīgi jautājumi. Domes vadība sola, ka pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem
arī turpmāk tiks nodrošināta katrā pilsētā un pagastā tāpat kā līdz šim.

Domes vadība
Domes darbu vada domes priekšsēdētājs LEONS LĪDUMS. Domes
priekšsēdētājs:
* ir politiski un
likumā “Par pašvaldībām” noteiktā
kārtībā tiesiski atbildīgs par pašvaldības domes darbu;
* ierosina jautājumu izskatīšanu
domē, pastāvīgajās komitejās un komisijās;
* koordinē deputātu, administrācijas darbinieku un
pašvaldības institūciju darbu;
* pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām
pašvaldībām;
* bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi tiesā;
* atver un slēdz kontus kredītiestādēs;
* domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus,
finanšu un citus juridiskus dokumentus;
* vada finanšu un tautsaimniecības komitejas darbu;
* sagatavo izskatīšanai domes sēdēs valsts iestāžu
amatpersonu iesniegumus;
* atbild par tiesas sprieduma izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome;
* var ierosināt attiecīgajā administratīvajā teritorijā
esošo vietējo valsts pārvaldes iestāžu vadītāju vai šo
iestāžu amatpersonu atlaišanu no ieņemamā amata;
* amata zaudēšanas gadījumā nodrošina dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;
* veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta lēmumos, domes nolikumā un lēmumos.
Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un sadarbības jautājumos DAINIS VINGRIS:
* organizē attīstības projektu sagatavošanu un virzību;
* koordinē pašvaldības investīciju plānu sagatavošanu;

* koordinē attīstības plāna izpildi un infrastruktūras attīstību, kā arī sadarbību ar valsts
institūcijām;
* izskata jautājumus un organizē
pašvaldības darbību uzņēmējdarbības veicināšanas
jomā;
* izskata jautājumus un organizē pašvaldības sadarbību ar sabiedriskā labuma, nevalstiskajām organizācijām un citiem sadarbības par
tneriem.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
tautsaimniecības
un vides jautājumos ANDRIS ZĀLĪTIS:
* koordinē jautājumus, kas saistīti ar novada ceļu
apsaimniekošanu
un attīstību;
* koordinē ar
vides jautājumiem
saistītu lēmumu
projektu izstrādāšanu;
* izskata iedzīvotāju un uzņēmēju ierosinājumus un
priekšlikumus par vides problēmu risināšanu un vides
institūciju darba pilnveidošanu;
iesaistās pašvaldības vides aizsardzības pasākumu
pilnveidošanā.
Domes priekšsēdētāja vietnieki aizvieto domes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā šādā
secībā: vietnieks attīstības un sadarbības jautājumos; vietnieks tautsaimniecības un vides jautājumos.

