Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora
2014.gada 26.novembra ziņojums par pašvaldības darbu
Labdien cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie!
Mans šīsdienas ziņojums, zināmā mērā, ir 29.oktobra Domes sēdes ziņojuma turpinājums, kurā:
 informēšu Jūs par šajā brīdī paveikto pašvaldības nākamā gada budžeta sagatavošanas procesā;
 akcentēšu nu jau skaidri saredzamās prioritātes, kuras būs noteikti risināmas šī budžeta ietvarā;
 sniegšu ieskatu rīcībā, kas sekojusi š.g. 29.oktobra Domes lēmumam „Par nozaru politiku vadlīniju
ieviešanu pašvaldībā”;
 iepriekšminēto vadlīniju kontekstā, demonstrējot grāmatvedības datos balstītas diagrammas,
informēšu Jūs par uzsākto iekšējo auditu līdz šim pašvaldības īstenotajā kultūrpolitikā.
Vēlos informēt, ka „pirmajā lasījumā” esam uzsākuši izskatīt visas Centrālās administrācijas
struktūrvienību un iestāžu iesniegtās budžeta tāmes.
Konkrēti uz šodienu ir izskatītas: Attīstības nodaļas, Tūrisma informācijas centra, Sporta centra
iesniegtās budžetu tāmes, biedrību iesniegumi, pašvaldības policijas, Administrācijas, Kancelejas, Darba
aizsardzības un ugunsdrošības, administratīvās ēkas uzturēšanai, civilai aizsardzībai plānotie izdevumi,
Bāriņtiesas, Iepirkumu komisijas, Administratīvās komisijas, Dzimtsarakstu nodaļas, Būvvaldes, Sabiedrisko
attiecību nodaļas, Finanšu nodaļas, deputātu, komisiju, Iekšējā auditora iesniegtās budžetu tāmes.
Atgriežoties pie budžeta sagatavošanas jautājumiem vēlos atgādināt, ka iepriekšējā ziņojumā es norādīju
uz nepieciešamo dažādu uzturēšanas izdevumu būtisku samazināšanu, optimizēšanu vai restrukturizēšanu,
tāpēc budžeta sagatavošanas procesā mēs nedrīkstam vieglprātīgi attiekties pret pašvaldību darbību
uzraugošo iestāžu ieteikumiem, norādījumiem, vai publiskajā telpā izskanējušām nepilnībām citu pašvaldību
darbībā, neizdarot attiecīgus secinājumus.
Tāpēc budžeta sagatavošanas procesā, atbilstoši Finanšu nodaļas speciālistu informācijai un auditora
ieteikumiem ir sagatavots rīkojuma projekts „Par transporta līdzekļu mēneša nobraukuma normu
noteikšanu”, kas sevī ietver būtisku samazinājumu no 15% līdz pat 30% no iepriekš apstiprinātā. Ceru, ka šis
samazinājums liks pārskatīt mūsu autotransporta izmantošanas paradumus un dos finanšu līdzekļu
ietaupījumu.
Tāpat mums ir jāizvērtē un jāpārskata dienesta transportlīdzekļu glabāšanas vietu ārpus darba laika
noteikšanas kārtība, pamatojumi un tāds uzdevums tiks dots arī jomu/nozaru un struktūrvienību vadītājiem.
Savukārt, saskaņā ar spēkā esošās „Jelgavas novada pašvaldības dienesta transporta līdzekļu izmantošanas
kārtības” 13.punktu, vēlētām personām dienesta transporta līdzekļu nobraukuma normas un glabāšanas
vietas tiks apstiprinātas ar domes lēmumu.
Tāpat, lai nodrošinātu pašvaldības teritoriju līdzsvarotu, ekonomiski pamatotu un vienveidīgu
uzturēšanu, kā arī, lai noteiktu uzturēšanai/ apsaimniekošanai nepieciešamo resursu apjomu gan personālam,
gan tehniskajam nodrošinājumam, ir izdots rīkojums par apsaimniekošanā esošām teritorijām, ranžējot pēc

objektu kategorijām, teritoriju segumiem atbilstoši infrastruktūrai, platībām un paredzamam uzkopšanas
reižu skaitam. Tas būtu par taupības pasākumiem, lai gan „vielas pārdomām” iepriekš minētā kontekstā ir
ļoti daudz.
Otrs būtiskākais izaicinājums ir, līdz ar jaunā pašvaldības 2015.gada budžeta apstiprināšanu rast
risinājumu arī atalgojuma sistēmas sakārtošanai, kuru, neapšaubāmi, ietekmē nu jau zināmais minimālās
algas palielinājums par 12%, proti, līdz 360 EUR.
Mūsu rīcībā ir arī informācija no Finanšu ministrijas, ka atlīdzības kārtību regulējošajos normatīvajos
aktos ir paredzēts noteikt algu griestus no 1.-4. mēnešalgu grupām. Tas nozīmē, ka pašvaldībā sākotnēji
apspriestais modelis - celt atalgojumu visiem strādājošajiem par 12%, kas prasītu finansējumu 1.2 milj.
EUR apmērā, pēc būtības vairs nav īstenojams. Tāpēc jau rīt pašvaldības Budžeta komisijas darba kārtībā
būs virkne ar atalgojuma politiku saistītu jautājumu, par ko informēsim turpmāk.
Cienījamie deputāti, atbilstoši Jūsu uzstādījumam un ieinteresētībai, informēšu Jūs par darbībām,
kuras veiktas, izpildot Domes lēmumu „Par nozaru politikas vadlīniju ieviešanu pašvaldībā”.
Respektīvi, pēc 29.oktobra Domes sēdes tika sagatavots un 11.novembrī izdots priekšsēdētāja
rīkojums par darba grupas izveidošanu sekojošā sastāvā: Ivars Romānovs, IlzeVītola, Aigars Strupulis,
Modris Jansons, Karīna Voitkāne, Sandra Kalvāne, Beāta Cirmane, Valdis Buividaitis, pieaicinot juridisko
pakalpojumu sniedzējus Aldi Jēgeri un Dzintaru Lagzdiņu.
Darba grupai tika uzdots vadlīniju ieviešanai nepieciešamās izmaiņas pašvaldības normatīvajos aktos
sagatavot izskatīšanai novembra Domes sēdē.
Jāatzīst, ka ņemot vērā darba grupā iesaistīto darbinieku un deputātu noslodzi, kā arī pašvaldības
darba ritmu satricinošo traģisko notikumu, svētku brīvdienas, šis termiņš izrādījās pārāk optimistisks un
priekšsēdētājam ir iesniegts dienesta ziņojums ar lūgumu pagarināt uzdevuma izpildes termiņu, nosakot
sagatavot nepieciešamās izmaiņas izskatīšanai decembra Domes sēdē.
Uz šodienu ir notikusi viena darba grupas sanāksme, tās dalībniekiem ir uzdoti uzdevumi, nākamā
darba grupas sanāksme notiks pirmdien, 1.decembrī. Darba rezultātu, atbilstoši noteiktajai kārtībai, plānojam
iesniegt deputātiem 1 nedēļu pirms decembra komiteju sēdes.
Nobeigumā, kā jau minēju, dažas grāmatvedības datos balstītas diagrammas no veicamā audita par
līdz šim realizēto kultūrpolitiku, kurā savstarpēji ir savijies gan mantojums, kas iegūts pēc teritoriālās
reformas, gan arī daudzu gadu budžeta plānošana pēc teritoriālā principa, kas mums skaidri norāda, kur esam
un kurp mums būtu jāvirzās.
1.slaids-Kopējie izdevumi kultūrai un to sadalījums pa pagastiem (2014. gada plāns).
Secinājums-izdevumi kultūrai starp pagastiem atšķiras pat 5 reizes no 61 tūkst. EUR Vircavā, līdz 287 tūkst.
EUR Jaunsvirlaukā.
2.slaids-izdevumi kultūrai uz vienu iedzīvotāju pagastos.
Domāju, ka komentāri ir lieki-disproporcijas un nevienlīdzība ir acīmredzama un starpība starp zemāko un
augstāko punktu ir 3 reizes.
3.slaids-Kultūras namu uzturēšanas izdevumi.
4.slaids- Kultūras namu izdevumu %-ālais sadalījums darbinieku atlīdzībai, uzturēšanai, pasākumu
organizēšanai.
Salīdzināšanas ērtībai pēdējā aile - vidēji novadā.

51% darbinieku atlīdzība;
25% uzturēšana;
24% kultūras pasākumi.
5.slaids-Kultūras darbinieku amata vietu un slodžu skaits tautas namos.
Atšķirība starp lielāko un mazāko gan pēc amata vietu skaita, gan slodžu skaita ir sešas reizes.
6.slaids Izdevumu un ieguvumu proporcija.
Sarkanā līkne pasākumu skaits, zilā līkne izdevumi kopā, kas norāda, ka dažviet ieguvumi tiek panākti ar 3kārt mazākiem izdevumiem.
Manuprāt, šie slaidi uzskatāmi pierāda nesabalansētību kultūras pakalpojumu jomas pieejamībā
iedzīvotājiem, gan attiecībā pret ieguldīto finanšu, gan arī personāla resursu apjomu, kura būtu novēršama,
ieviešot nozaru/jomu pārraudzības principu.
Noslēgumā, cienījamie deputāti, kolēģi, vēlos Jūs informēt par vēl vairākām būtiskām aktualitātēm
pašvaldības darbā:
 27. novembris - visi aicināti plkst. 15:30 uz biedrības "Pārtikas amatnieki" veikala atklāšanu
Pasta ielā 41, Jelgavā;
 28. novembris Sociālā darba diena - no plkst. 11:00 -14:00 Vilces tautas namā - sociālajam
darbam veltīti pasākumi;
 5. decembris - plkst. 12:00 Līvbērzes kultūras namā - ikgadējs senioru pasākums ar tematisku
ievirzi - pēc mazbērnu vēstulēm konkursa rezultātā izvēlēti sirsnīgākie un aktīvākie vecvecāki;
 6. decembris - plkst. 11:00 ikgadējs audžuģimeņu pasākums Jēkabnieku kultūras namā;
 6. decembris plkst. 12:00 LLU Sudraba zālē - stipro ģimeņu jeb sudrabkāzu un citu laulības
pusapaļo vai apaļo jubilāru sumināšana;
 Nākamā komiteju sēde - 17. decembrī, domes sēde - 22. decembrī plkst. 13:00.
Paldies par uzmanību!

