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šajā pašvaldības darbā. Jaunais redzējums bija ļoti nepieciešams. Uzskatu, ka Kasparam ir pietiekami
daudz kompetences administratīvās struktūras izveidē un vadīšanā,
to ir novērtējuši arī pašvaldības darbinieki un iepriekšējās domes deputāti,” norādīja deputāts, kādreizējais izpilddirektors Einārs Zēbergs.
“Ar Kasparu gana ilgi esam strādājuši šīs struktūras projekta tapšanā, esam apmainījušies ar viedokļiem, un domstarpību principiālos
jautājumos mums nav. Neredzu iemeslu, kāpēc nevarētu sastrādāties,
mērķi mums ir ļoti līdzīgi,” atzina
Uldis Riekstiņš.

“Lai no jūsu piecnieka
būtu arī atdeve!”
NOVĒL PIECKĀRŠU JAUDU. Deputāts Guntis Libeks vēlēšanu zīmē
iepretim izpilddirektora kandidatūrai ievilka plusiņu, bet, balsojot par
izpilddirektora vietnieku, atturējās. Jaunā novada domes vadībai viņš
novēl pieckāršu jaudu, jo novadu vadīs piecas amatpersonas — domes
priekšsēdētājs ar diviem vietniekiem un izpilddirektors ar vietnieku.
è 6. lpp.

Deputāts Guntis Libeks jautāja,
vai administrācijas centralizācija nozīmē novados esošo darba vietu pārcelšanu uz Aizkraukli. “Tas ir diskutējams jautājums, jo Covid-19 epidēmija parādījusi, ka mēs varam
darboties arī attālināti. Šis jautājums tiks izskatīts, un domāju, ka
varētu tikt saglabāts modelis strādāt

attālināti. Pats svarīgākais ir saglabāt pašreizējos darbinieku resursus — speciālisti mums ir nepieciešami, un mēs viņus koncentrēsim
jaunajā novada pašvaldībā. Iespējams, ka viņi varēs darboties uz vietas esošajās teritoriālajās vienībās.”
“Kaspars veiksmīgi pārņēma manis iesākto darbu, ienesa savu redzējumu, jo es jau arī biju iesīkstējis

“1994. gadā mani ievēlēja par rajona padomes priekšsēdētāju, un
toreiz deputāti lēma, ka man šis
darbs jāsavieno ar izpilddirektora
darbu. Atbrīvotā vietnieka man nebija. Tā es viens šos četrus gadus
darbu veicu. Tagad jūs būsiet pieci,”
sacīja Guntis Libeks, norādot uz
domes vadību, kurā ir priekšsēdētājs ar diviem vietniekiem, izpilddirektors un viņa vietnieks. “Ļoti ceru,
ka jums būs piecreiz lielāka jauda.
Vēlu jums visiem veiksmi, un lai no
jūsu piecnieka būtu arī atdeve!”
“Maza replika — rajona formāts
bija tāds, ka visās vietās bija savi deputāti un sava lemšana, tas bija citādāk. Es nesalīdzinātu vienu ar otru,”
atbildēja Leons Līdums. ◆

Darba pienākumi Aizkraukles novada pašvaldībā
ULDIS RIEKSTIŅŠ,
izpilddirektors,

saskaņā ar pašvaldības nolikumu atbildīgs par pašvaldības
iestāžu darbu un koordinē
pašvaldības kapitālsabiedrību
darbu:
* veic kapitāldaļu turētāja pārstāvja funkcijas
pašvaldības/publiski privātās kapitālsabiedrībās;
* saskaņā ar domes lēmumiem paraksta darba
līgumus ar pašvaldības apvienības pārvaldes
vadītājiem un iestāžu vadītājiem, paraksta ar darba
līgumiem saistītos dokumentus;
* organizē domes lēmumu izpildi un tiesīgs iesniegt
priekšlikumus domes pastāvīgajās komitejās;
* iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības
iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu
atcelšanu;
* dod rīkojumus pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem;
* ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no
amata pašvaldības iestāžu vadītājus;
* organizē teritorijas attīstības programmas,
teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un
budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai domei;
* piedalās domes un komiteju sēdēs un jautājumu
apspriešanā;
* pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām
domes priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā
organizē dokumentācijas un materiālo vērtību
nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;
* pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā rīkojas
ar finanšu līdzekļiem un mantu un slēdz līgumus;
saskaņā ar domes lēmumiem veic citus pienākumus;
apstiprina administrācijas nolikumu.

KASPARS SNIEDZĪTIS,
izpilddirektora vietnieks,

saskaņā ar pašvaldības
nolikumu
* aizvieto izpilddirektoru viņa
prombūtnes laikā, kā arī pilda
pienākumus, ko uzdevis izpilddirektors;
* organizē, kontrolē un atbild par domes lēmumu, saistošo noteikumu, noteikumu, domes
priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka
un pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izpildi
savas darbības jomā;
* veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos,
Ministru kabineta noteikumos, domes lēmumos
un pašvaldības nolikumā;
* saskaņā ar domes lēmumu vai izpilddirektora
pilnvarojumu var veikt kapitāldaļu turētāja
pārstāvja funkcijas pašvaldības/publiski privātajās kapitālsabiedrībās;
* ir pašvaldības centrālās administrācijas vadītājs;
* organizē Aizkraukles pilsētas un pagasta
teritorijas apsaimniekošanu;
* paraksta darba līgumus ar centrālās administrācijas darbiniekiem, saskaņojot ar izpilddirektoru;
* pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā izsniedz licences pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem;
* savas kompetences ietvaros veic apmeklētāju
pieņemšanu, izskata iesniegumus un sūdzības;
* atbild par atbildībā nodotās pašvaldības
mantas apsaimniekošanu, saglabāšanu un
lietderīgu izmantošanu;
* piedalās domes sēdēs, kā arī ir tiesīgs piedalīties komiteju, komisiju un darba grupu sēdēs un
jautājumu apspriešanā.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par materiāla saturu atbild laikraksts “Staburags”.
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Maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērniem
rīkos nometni
PĻAVIŅAS. Saistībā ar projektu “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” no 26. jūlija līdz 1. augustam notiks vasaras sporta
un atpūtas nometne “Kustību virpulis 2021” maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērniem. Tā būs bez maksas, un vasaras atpūtu tajā baudīs 40 dalībnieku.
Nometnē paredzēts popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, attīstīt dažādas prasmes, uzlabot fizisko sagatavotību, pilnveidot un radīt priekšstatu par
dažādiem sporta veidiem, spēlēm, rotaļām un fiziskajiem vingrinājumiem.

Aicina lasīt un vērtēt
Pļaviņu, Klintaines un Vietalvas bibliotēkas turpina dalību lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”. Jūnijā saņemtas grāmatas 906 eiro vērtībā, kas iegādātas par valsts piešķirto finansējumu saistībā ar projektu. Kopumā 116 eksemplāru 32 nosaukumu grāmatas jau nogādātas bibliotēkām, tostarp arī Pļaviņu novada ģimnāzijā. Lasītāju žūrijas dalībniekiem jāizlasa un jāizvērtē sešas grāmatas.

Labos ceļus
PĻAVIŅAS. Līdzšinējā Pļaviņu novada dome bija izsludinājusi iepirkumu
pašvaldības ielu un ceļu segumu profilēšanai un planēšanai. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “GKG BŪVE”, kas ceļu profilēšanu veiks par 6270
eiro bez PVN, bet planēšanu par 16 434 eiro bez PVN, kas bija zemākā cena
starp visiem pretendentu piedāvājumiem. ◆

kaimiņos
Jēkabpils teritorijā miglos
latvāņus
Jēkabpils pilsētas budžetā arī šogad piešķirta nauda latvāņu apkarošanai.
Tos šogad gan nepļaus, bet miglos, kas atzīta par efektīvāku metodi, kas ierobežo latvāņu augšanu. Jēkabpils teritorijā ar latvāni invadētās teritorijas ir
vairākās vietās. Kopumā latvāņu teritorijas pilsētā ir 4,57 hektāru platībā.

Paplašina piedāvājumu
Patlaban noslēguma stadijā ir SPA centra izveidošana Aknīstē. Jaunā pakalpojuma vieta būs turpat, kur jau daudzus gadus ir Sorokinu ģimenes
īpašums — kafejnīca “Kalniņā”, turpat arī ir jau pirms vairākiem gadiem
tapusī viesnīca, pagrabstāvā atrodas nesen izveidotā fitnesa zāle, kam blakus
kā jaunākā pakalpojumu vieta pievienojies arī SPA centrs. Tas viss pilnībā ir
ģimenes bizness, nauda gan SPA centram, gan pirms tam fitnesa zālei iegūta, rakstot LEADER projektus.

Turpina vidusskolas pārbūves
remontu

Madonas novada pašvaldībā izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanā un mācību vides uzlabošanā 2021. gadā turpinās vairāku apjomīgu aktivitāšu īstenošana. Madonas pilsētas vidusskolas pārbūves otrajā kārtā pie
esošā ēdamzāles korpusa paredzēta divstāvīga piebūve. Tās pirmajā stāvā
plānots izbūvēt bibliotēku, lasītavu un metodisko kabinetu, otrajā — mūzikas kabinetu, vienlaikus izmantojamu kā koru telpu un konferenču zāli.
Būvdarbi sākti arī projekta ceturtajā kārtā, atjaunojot skolas otro korpusu.
Tur paredzēts veikt telpu kosmētisko remontu, grīdu atjaunošanu, sanitāro
mezglu atjaunošanu, ventilācijas kvalitātes uzlabošanu un izbūvēt LED apgaismojumu.

Izstāde “Septiņas ielas laiku lokos” veido
pilsētas vēsturi

No jūnija līdz vasaras beigām Madonā, Skolas ielā pie pilsētas kultūras
nama, skatāma Madonas muzeja izstāde “Septiņas ielas laiku lokos”. Tajā
uzmanība pievērsta septiņām ielām — Rīgas, Lielajai, Poruka, Blaumaņa,
Baloža, Skolas un Biržu, kurām bija liela nozīme pilsētas veidošanās vēsturē.
Muzeja krājums glabā vērtības, kas vēsta par Madonas kā pilsētas vēsturi, tā
arī Madonas kā apdzīvotas vietas. Tās ir liecības jau no 6. un 7. gadsimtiem,
kad Madona kā apdzīvota vieta atzīmēta Kokneses — Alūksnes ceļa malā,
rakstiskas ziņas un fotogrāfijas no muižas laika un, protams, atmiņas, rak
stiskie avoti, fotogrāfijas no laika, kad cauri toreiz mazapdzīvotajai vietai
1901. gadā izbūvē dzelzceļu.
Tās ir ielas, kuru malās notika ne tikai aktīva māju celtniecība, bet liela
rosība — tirgošanās, dažādi pilsētai svarīgi notikumi, tās pirmās tika sākotnēji bruģētas, vēlāk — asfaltētas. Muzeja krājumā esošās fotogrāfijas lieliski
ilustrē šo ielu pārmaiņas laiku lokos, sākot no 20. gadsimta sākuma, piedāvājot apskatīt, kā ielas šodien mainījušās.
(“Brīvā Daugava”,
www.madona.lv)

