Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora
2012.gada 22.augusta ziņojums par pašvaldības darbu

Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie!
Savā šīsdienas ziņojumā informēšu Jūs par:
novada pašvaldības administratīvās ēkas rekonstrukcijas gaitu;
Jelgavas novada KU darbu ar debitoru parādiem;
gatavību jaunajam mācību gadam;
projektiem, iecerēm septembrī.
Ar nepacietību gaidījām administratīvās ēkas renovācijas projekta īstenošanas uzsākšanu.
Būvatļauja administratīvās ēkas rekonstrukcijai saņemta jau š.g. 13.augustā. Norit sagatavošanas darbi
lifta šahtas montāžai, pandusa izbūvei, centrālās ieejas daļai ēkā. Jau šonedēļ aizsākās darbi arī mansarda
stāvā, noritēs bēniņu seguma demontēšana. Septembrī, oktobrī – darbi pie lifta šahtas konstrukcijas, ārējo
kāpņu izbūves, jumta nomaiņas un apkures sistēmas maiņas.
Saskaņā ar iepriekšējā domes sēdē uzdoto jautājumu par darbu ar komunālo maksājumu parādu
administrēšanu mūsu kapitālsabiedrībā, šo jautājumu esam aktualizējuši un sagatavojuši nelielu ieskatu.
Atskatoties uz 2010. un 2011. gadu, kad aizsākās aktīvs komunālās jomas uzņēmumu reorganizācijas
process, t. sk. arī vienotas grāmatvedības uzskaites sistēmas ieviešana uzņēmumos redzam, ka situācija ar
parādu apjomu krasi pasliktinājās, tam būtiski pieaugot līdz 335 tūkst. latu uz 2011. gada 31.decembri.
Lielā mērā šo pieaugumu var skaidrot ar to, ka šajā laikā, sakārtojoties uzskaites sistēmai, tika apzināts,
gan sniegto pakalpojumu apjoms, gan arī pakalpojumu saņēmēju spēja un arī vēlēšanās maksāt par
saņemtajiem pakalpojumiem.
Gada laikā ir uzsākts darbs pie vienotas rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem izrakstīšanas sistēmas, kas
tiek pilnveidota.
Ar jauno gadu novadā ir divi komunālo pakalpojumu sniedzēji, kuru apvienošanas process turpinās un
komunālo maksājumu parādu summa uz š.g. 31.jūliju sastāda 335 tūkst. latu SIA „Jelgavas novada
Komunālais uzņēmums” un 108 tūkst. latu SIA „Apsaimniekošanas serviss”.
Kas ir darīts un vēl jādara, lai parādu summa nepieaugtu un mazinātos?
Viens no būtiskākajiem jautājumiem ir vienota parādu administrēšanas sistēmas radīšana un šis darbs
novada KU ir uzsākts, neizmantojot papildu resursus, bet, pārkārtojot darba organizāciju - ar š.g. jūliju ir
izveidots parādu administratora amats.

Otrkārt, ir jāizanalizē un jāsaprot šī parāda struktūra, jo nav noslēpums, ka diezgan ievērojama
daļa šī parāda ir nākusi līdzi no 2009., 2010.gada un pat pirms novada izveidošanās laika un ir reāli
nepiedzenams parāds. Šāds uzdevums KU vadībai ir dots.
Treškārt, protams, tas ir darbs ar iedzīvotājiem, izskaidrojošais darbs, darbs ar ļaunprātīgiem
nemaksātājiem, kuri izmanto uzņēmuma reorganizācijas, it kā, radītās neskaidrības, lai izvairītos no
maksas par saņemtajiem pakalpojumiem un, visbeidzot, tā arī ir atbalsta sistēmas radīšana
maznodrošinātajiem un trūcīgajām ģimenēm, kurām norēķini par saņemtajiem pakalpojumiem sagādā
ievērojamas grūtības un šis darbs, sadarbībā ar sociālo dienestu, tiek veikts un tas jāattīsta.
Slaidā ir apkopota informācija par parāda apjomu, nedaudz tā struktūra pēc saistību apmēra un veiktās
piedziņas darbības.
Saistībā ar komunālā uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem vēlos akcentēt vēl vienu tēmu, kas ir
aktualizēta arī vairākās iedzīvotāju sanāksmēs, proti, sabiedriskās pirts pakalpojumu nodrošināšana. Nav
noslēpums, ka šis pakalpojums ir ļoti nepieciešams un pieprasīts un tomēr, mēs apzināmies, ka tas nav un
nebūs peļņu nesošs, jo tāds arī nav mērķis.
Šobrīd novada KU pirts pakalpojumus sniedz Elejā un Kalnciemā, pašvaldība šādu pakalpojumu
sniedz Līvbērzē, kā arī, ar pašvaldības atbalstu, šāds pakalpojums tiek piedāvāts Glūdas pagasta
Zemgales ciemā. Komunālajam uzņēmumam ir uzdots strādāt pie vienotas cenu politikas pirts
pakalpojuma nodrošināšanā novada iedzīvotājiem un iesniegt pakalpojuma izmaksu kalkulācijas, lai
varam tās izvērtēt un sekmēt šī pakalpojuma nodrošināšanu novada iedzīvotājiem ar līdzīgiem
nosacījumiem viesās pakalpojuma sniegšanas vietās novada teritorijā.
Par gatavību jaunajam mācību gadam.
Neapšaubāmi, augusts ir aktīvākais un arī noslēdzošais mēnesis, gatavojoties jaunajam mācību
gadam, kad varam rezumēt vasarā paveikto un iespēt paveikt iecerēto. Vasaras skolēnu brīvdienas ir
tikpat kā aizvadītas, turklāt, ļoti aktīvi daudzās radošās nometnēs un esmu pārliecināts, ka tās sniegušas
gandarījumu gan bērniem, gan pedagogiem.
Pagastu pārvalžu vadītājiem, sadarbībā ar skolu direktoriem, pagastu un skolu saimniecisko personālu
vasara ir bijusi aktīvs sagatavošanās laiks jaunajam mācību gadam un, kā vienmēr, tur, kur šī sadarbība ir
bijusi veiksmīgāka, arī rezultāts ir redzamāks.
Jau iepriekšējā ziņojumā minēju, ka daudzām vajadzībām līdzekļus iebudžetējām no rezerves fonda, bet,
praktiski, visas pagastu pārvaldes ir ieguldījušas jau savlaicīgi plānotos līdzekļus izglītības iestāžu
sagatavošanā jaunajam mācību gadam.
Paldies visiem, kuri ļoti operatīvi iesniedza nepieciešamo informāciju un varējām to apkopot.
Jaunā mācību gada sākums iezīmējas ar vēl dažām jaunām iestrādēm - vakar Jelgavas
novada pašvaldība ir pārskaitījusi pirmo dotāciju Ls 3000 apmērā Latvijas Universitātes fondam, lai jau
septembrī varētu uzsākt pieteikšanos tie 1. kursa studenti, kas pretendēs uz Jelgavas novada pašvaldības
stipendiju šim gadam. Atsaucoties uz šajā vasarā paveikto, ir noslēgts līgums ar LU fondu par to, ka trīs
spēcīgākajiem Jelgavas novada pirmā kursa studentiem, kuri ir reģistrējušies studijām jebkurā no Latvijas
augstskolām bakalaura studiju programmā, kuru vidējā atzīme, absolvējot 12.klasi, ir virs 7,5 ballēm, kuri
guvuši īpašus sasniegumus un nopelnus vidējās izglītības iestādē mācību laikā, kā arī ir motivēti
stipendijas saņemšanai, ir iespēja saņemt ik mēnesi Ls 100 finansiālu atbalstu visa mācību gada garumā.

Vēl viens jaunums - jauna braukšanas maksas kompensācijas kārtība novada skolēniem elektroniskās kartes ieviešana skolēniem, kas izmanto pilsētas sabiedrisko transportu un apmeklē pilsētas
izglītības iestādes.
Jauno kārtību ar pagastu pārvalžu vadītājiem pārrunāsim uzreiz pēc domes sēdes.
Par plānotajām aktivitātēm septembrī:
12. septembrī plānota Valgundes pagasta pārvaldē iedzīvotāju sanāksme;
tuvākajās dienās notiks līguma ar SIA “Siltums Jums” parakstīšana par Valgundes sporta halles
būvniecību;
plānota projekta “Trans in Form” ietvaros vēl divu atpazīstamības buru uzstādīšana Elejā un
Valgundē;
Š.g. 16.augustā notika Vircavas upes tīrīšanas talka, kura tiks atkārtota, tīrot Svētes upi 29.
augustā pie Jēkabniekiem. Visi klātesošie aicināti piedalīties;
Multifunkcionālajā jauniešu centrā Elejā- noslēgušies būvdarbi, norit atvērto durvju dienas
jauniešu organizācijām, speciālistiem u.c. interesentiem, lai oktobrī sagaidītu centra atklāšanu

Paldies par uzmanību!

