Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora
2012.gada 28.novembra ziņojums par pašvaldības darbu
Labdien cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie!
Šoreiz savu ziņojumu vēlos sākt ar nelielu atskatu uz būtiskākajiem notikumiem pašvaldības dzīvē
novembrī, no kuriem valstiski nozīmīgākais bija LR proklamēšanas gadadienai veltīto pasākumu kopums,
kas mūsu pašvaldībā vainagojās ar priekšsēdētāja svinīgo pieņemšanu, apbalvojumu Goda Diplomu un
Atzinības rakstu pasniegšanu novada čaklākajiem ļaudīm astoņās nominācijās, kā arī novada pašvaldības
Pateicības rakstu pasniegšanu pagastu pārvalžu rīkotajos svinīgajos pasākumos.
Dienu pirms Valsts proklamēšanas gadadienas svinībām Jelgavas novada pašvaldība trīs studentiem
pasniedza „Jelgavas novada pašvaldības stipendijas”. Atsaucoties jau uz publiskoto informāciju, šie studenti
katru mēnesi visa mācību gada garumā saņems 100 latu stipendiju. Līdz ar šī fakta publiskošanu, vairākas
citas pašvaldības ir izrādījušas interesi, ieinteresētību līdzīgas prakses iedibināšanā un, piemēram, kolēģi no
Saldus vēlējušies dalīties pieredzē. Jāatzīmē, ka šo stipendiju konkrētie studenti saglabās līdz pat savu
studiju beigām - tātad turpinās saņemt arī 2. un 3. kursā, ja vien izpildīs nosacījumus un saglabās labas
sekmes.
Savukārt, no studentu puses pašvaldība saņēmusi rakstisku iesniegumu un pateicību. Viens no
stipendiātiem Dāvis Beitlers emocionālā vēstulē paudis pateicību un lepnumu par izrādīto pagodinājumu un
pašvaldības mecenātismu. Studenta pateicības vēstuli Jums nosūtīs Sabiedrisko attiecību nodaļa, lai varat
iepazīties pilnā versijā.
Atskatoties uz novembra mēnesi, vēlos teikt paldies visiem, kas kuplināja pašvaldības dalībnieku
pulku Lāčplēša dienas svinīgajos pasākumos. Tāpat vēlos atzīmēt pašvaldības dalību teicami noorganizētajā
novadu dienas pasākumā Kocēnu novadā, jauko Sociālā dienesta dienu, kas tika aizvadīta Līvbērzes pagastā,
Kultūras forumu, daudzos pieredzes apmaiņas braucienus, kad esam gan braukuši ciemos, gan arī uzņēmuši
ciemiņus Jelgavas novadā.
Šis uzskaitījums apliecina, cik aktīvs ir bijis aizvadītais gada nogales priekšpēdējais mēnesis.
Arī decembra mēnesis mums solās būt tik pat darbīgs, jo jau šobrīd baudām 2013.gada budžeta
sagatavošanas procesu, gan arī katram personīgi - svētsvinīgs, pārdomu par aizvadīto gadu un nākotnes
ieceru piepildīts.
Ja runājam par nākotnes iecerēm pašvaldības kontekstā, tad saprotam, ka man jāatgriežas pie budžeta
tēmas. Tāpēc pavisam nedaudz par tā veidošanas modeli.
Šis mūsu pašvaldībai būs ceturtais budžets. Arī tā veidošanas principi šo gadu laikā ir mainījušies,
tāpat kā mainījušās prioritātes, ko diktējusi pašvaldības attīstība. Un šo gadu laikā ir izkristalizējies budžeta
plānošanas, izskatīšanas modelis, kurā jau divus gadus mēs lietojam terminu budžeta komisija, bet līdz šim
to nebijām noformējuši dokumenta formā. Tāpēc šīs sēdes darba kārtībā ir sagatavots lēmuma projekts par
budžeta komisijas izveidi un tās kompetences noteikšanu.

Kā jau minēju, šobrīd visas pašvaldības struktūrvienības un iestādes noslēdz darbu pie budžeta tāmju
sagatavošanas un iesniedz tās finanšu nodaļā, kas, savukārt, tās sagatavos izskatīšanai budžeta komisijā.
Budžeta komisija savu darbu plānojusi sākt desmitajā decembrī atbilstoši sastādītajam grafikam, par kuru
turpmāk informēsim visus iestāžu un struktūrvienību vadītājus.
Iepriekšējā ziņojumā jau minēju, ka šogad, paralēli darbam ar budžetu, centīsimies arī pilnveidot
darbu ar iepirkumu plānošanu. Ir sagatavoti pašvaldības iekšējie noteikumi „Iepirkumu plānošanas un
veikšanas kārtība”, kuru ievērošana ļaus mums labāk apzināt un realizēt mūsu struktūrvienību un iestāžu
pamatvajadzības.
Kā ierasts, nedaudz informēšu par budžeta izpildi 10 mēnešos.
Plāna procentuālā bāze, ar ko jāsalīdzina faktiskā izpilde 10 mēnešos ir 80.7%.
No tabulas redzam, ka ieņēmumi visos posteņos pildās sekmīgi.
Pozīcijas

Gada plāns

Izpilde no
sākuma

Kopā ieņēmumi

14 319 431

12 623 564

88.16

Nodokļu ieņēmumi

7 147 632

6 049 820

84.64

t.sk. IIN 5 963 542

4 993 945

83.74

NĪN 1 184 090

1 055 875

89.17

225 474

218 523

96.92

545 125
Maksas
pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

443 314

81.32

Nenodokļu
ieņēmumi

gada Izpilde % pret gada
plānu

Valsts un
pašvaldību budžeta
transferti

6 401 200

5 911 907

92.36

Kopā izdevumi

18 034 225

12 516 871

69.41

Īpaši vēlētos uzteikt Nekustamā īpašuma nodokļu administratoru sekmīgo darbu, t.sk. par gada sākumā
vadītāju sanāksmē Sesavas pagastā dotā uzdevuma „uzlabot darbu ar NĪN parādniekiem” sekmīgu izpildi.
LIELS PALDIES!
Sekmīga izpilde ir arī pārējos ieņēmumu posteņos.
Izdevumu grožus esam spēcīgi turējuši savās rokās, šī posteņa izpilde runā pati par sevi.
Rezumējot, visi šie izpildes rādītāji mums šobrīd budžetā dod komfortablu „+”.
Vēl nedaudz pievērsīšos jomai, kuras sakārtošanai un perspektīvai attīstībai pašvaldības speciālisti,
juristi, pagastu pārvalžu vadītāji, Komunālais uzņēmums un deputāti, - tātad mēs visi kopā, ilgi un gribētos

teikt pat ļoti, ļoti ilgi, nespējam rast vienotu, visiem pieņemamu risinājumu. Tā ir pašvaldības dzīvojamā
fonda apsaimniekošanas un sakārtošanas vajadzību apzināšana, vienotas un sistēmiskas darbības uzsākšana.
Šobrīd, pēc visu mūsu kopīgā darba, atšķirīgo redzējumu izvērtēšanas, tai skaitā arī kaismīgās
debatēs, esam nonākuši pie vienota redzējuma, ka ir nepieciešams ilgtermiņā strādājošs, pašvaldības
dzīvojamā fonda uzturēšanas, apsaimniekošanas un finansēšanas modelis.
Tas nozīmē, pirmkārt, ka esam apzinājuši nepieciešamos finansiālos ieguldījumus un zinām, ka, iespējams,
tos nevaram atļauties uzreiz vienā vai pat vairākos budžeta gados, jo, saskaņā ar dzīvokļu komisijas
aprēķiniem, tie sastāda aptuveni Ls 85000.
Otrkārt, dzīvokļu komisija, sadarbībā ar pagastu pārvaldēm, noteiks ikgadējās prioritātes remontējamiem,
atsavināmiem vai iegādājamiem dzīvokļu īpašumiem.
Un treškārt ir izkristalizējies redzējums, ka dzīvojamā fonda apsaimniekošanas budžets ir jāplāno un
jāadministrē dzīvokļu komisijai un šī budžeta finansēšanas modeļi tiks izskatīti pašvaldības budžeta
komisijā.
Noslēgumā par aktuālākajiem gaidāmajiem pasākumiem:


Rīt gaidām ciemos Rēzeknes novada pašvaldības deputātus un pārvalžu vadītājus – kopā 36
cilvēkus;



1.decembrī tiks pulcināti Viesturciema iedzīvotāji sanāksmē par meliorācijas jautājumiem;



6.decembrī SARC Elejas filiāle atzīmēs 20 gadu pastāvēšanas jubileju;



8.decembrī Dzimtsarakstu nodaļa LLU Sudraba zālē suminās tos pārus, kuriem šogad
atzīmējama nozīmīga kāzu jubileja. Pašlaik pieteikti 15 pāri;



12.decembrī iedzīvotāju sanāksme Jaunsvirlaukas pagastā;



27.decembrī plkst. 16.00 Ziemassvētku pasākums bērniem Jelgavas kultūras namā.

Paldies par uzmanību!

