PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORA ZIŅOJUMS
Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Uldis RIEKSTIŅŠ 21.aprīļa
domes sēdē sniedza deputātiem informāciju par aktuāliem notikumiem pašvaldībā kopš
marta sēdes.
•

Ir apstiprināti Aizkraukles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2022/9
“Par Aizkraukles novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu
saglabāšanai”.

•

Aizkraukles novada pašvaldībā laika posmā no 2022.gada 13.janvāra līdz
2022.gada 25.februārim ieskaitot, tika izsludināta iekšējā pieteikšanās uz
Jaunjelgavas kultūras centra direktora amatu. Informācija par pieteikšanos tika
izsūtīta visiem Aizkraukles novada pašvaldības darbiniekiem kultūras jomā.
Pretendentu atlases komisija, izvērtējot pretendenta atbilstību izvirzītajām
prasībām, Jaunjelgavas kultūras centra direktora amatā iecēla Sandru SMONU.
Ar 2022.gada 1.aprīli ir noslēgts darba līgums ar Sandru SMONU.

•

Aizkraukles novada pašvaldībā laika posmā no 2022.gada 4.februāra līdz
2022.gada 11.februārim ieskaitot, tika izsludināta iekšējā pieteikšanās uz Neretas
bibliotēkas vadītāja amatu. Informācija par pieteikšanos tika izsūtīta visiem
Aizkraukles novada pašvaldības bibliotēku darbiniekiem. Pretendentu atlases
komisija, izvērtējot pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām, Neretas
bibliotēkas vadītāja amatā iecēla Diānu ZANU. Ar 2022.gada 1.aprīli ir noslēgts
darba līgums ar Diānu ZANU.

•

Veiktas izmaiņas Aizkraukles novada bāriņtiesas amata vienību sarakstā, ar
2022.gada 1.aprīli izveidojot Aizkraukles novada bāriņtiesā 2 Aizkraukles
novada bāriņtiesas locekļa amata vienības.

•

Iesniegts pieteikums valsts budžeta dotācijas saņemšanai 2022.gadā vienotā
klientu apkalpošanas centra izveidei un uzturēšanai Aizkraukles pagasta
pārvaldē, adresē: Kalna iela 20, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV5101.

•

2022.gada 1.aprīlī iesniegts projekta iesniegums “Zivju resursu aizsardzības un
kontroles pasākumu efektivitātes uzlabošana Aizkraukles novadā” Valsts atbalsta
saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Valsts Zivju fonda 2022.gada 1.kārtas
līdzekļiem atbalsta pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība
(izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”. Projektā paredzēts
papildināt tehnisko aprīkojumu ar dronu zivju resursu aizsardzības un kontroles
pasākumu efektivitātes uzlabošanai.

•

Ar 2022.gada 4.aprīli izbeigts ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas pasts”
2018.gada 5.jūnijā noslēgtais nedzīvojamo telpu nomas līgums “Pagastmājā”,
Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas pasts”
norādījusi, ka nedzīvojamo telpu nomas līguma pārtraukšana saistīta ar
pakalpojumu sniegšanas modeļa maiņu, līdz ar to telpa nav nepieciešama.

•

Pamatojoties uz likuma Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likums 4., 7. un 32.pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma
88.pantu, Aizkraukles novada pašvaldībai ir jāveic līdzdalības izvērtējums

pašvaldības kapitālsabiedrībās ar mērķi nepieļaut tirgus kropļošanu, kā arī gūt
pārliecību par līdzdalības turpināšanu.
Darbības novērtējums - izstrādāt ieteikumus ar mērķi optimizēt, pilnveidot un
padarīt efektīvāku un konkurētspējīgāku uzņēmuma darbību, lai pašvaldība kā
uzņēmuma īpašnieks gūtu pārliecību, ka izvēlētais juridiskais statuss ir
atbilstošākais, lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju un uzdevumu
izpildi. Novērtēšanu nepieciešams veikt, lai atspoguļotu pašreizējo uzņēmuma
situāciju, uzņēmējdarbības stiprās un vājās puses. Rekomendācijām jāpiedāvā
nākotnes perspektīvas un turpmākās darbības modeļi, alternatīvas un atšķirīgi
risinājumi un pieejas.
Šim mērķim piešķirs finansējumu 38 716.00 (trīsdesmit astoņi tūkstoši septiņi
simti sešpadsmit euro un 00 centi) EUR apmērā: 11 123.00 EUR (vienpadsmit
tūkstoši viens simts divdesmit trīs euro un 00 centi) no plānotā finansējuma
Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas atlīdzībai, 27 053.00 EUR
(divdesmit septiņi tūkstoši piecdesmit trīs euro un 00 centi) – no kapitālsabiedrību
peļņas.

