ĪSUMĀ
• Vērtējot pašvaldības darba
efektivitāti 100 punktu sistēmā,
Alūksnei – 38 punkti.

• CFLA atteikums nemazina
ieceri īstenot ES projektu ar
būtisku zaudējumu risku.

• Pašvaldība darba plānošanā
balstījās uz iedzīvotāju vajadzībām,
ko apzināja pirms 10 gadiem.

• Komersantiem maza interese
par pašvaldības izbūvētās
infrastruktūras nomāšanu;
projektu īstenošanā prognozējama
zema veikto investīciju atdeve.
• Jānovērš nepilnības, nosakot
atlīdzības, un jāpilnveido darba
vērtēšanas procesa regulējums.
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• Īstenoti 58% no plānotajiem
projektiem. 1/5 daļa no 2021.
gadā plānotajiem projektiem
nav atrodami Investīciju plānā.

Ar revīziju darbu mēs varam palīdzēt pašvaldībām saskatīt to
darba pilnveidošanas iespējas un attiecīgi palīdzēt to izdarīt.
Šoreiz veicām revīziju Alūksnes novada pašvaldībā, lai
pievērstu tās uzmanību veicamajiem uzdevumiem un
pienākumiem, plānojot novada attīstību un rīkojoties ar
finanšu līdzekļiem.
Ticu, ka pēc šīs revīzijas sniegtie ieteikumi noderēs arī citām
Latvijas pašvaldībām, lai pilnveidotu savu darbu, īpaši tām
jaunajām pašvaldībām, kuru darbā lielas un daudzveidīgas
pārmaiņas viesusi Administratīvi teritoriālā reforma.
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Edgars Korčagins,
Valsts kontroles padomes loceklis
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PAŠVALDĪBAS DARBA EFEKTIVITĀTI
VĒRTĒ PĒC 100 PUNKTU SISTĒMAS
ALŪKSNEI - 38 PUNKTI
Alūksnes novada pašvaldības attīstības plānošanas un organizēšanas efektivitāti Valsts kontrole
vērtēja pēc 100 punktu sistēmas tā atzīstama par efektīvu,
ja vērtējums > 80 punktiem, bet neefektīvu, ja vērtējums < 40 punktiem.

Revidējamā laika posmā (01.01.2019. – 30.06.2021.) pašvaldības attīstības
plānošanu un organizēšanu revidenti novērtēja ar 38 punktiem, tātad - kā neefektīvu.

Lūk, vērtēšanas jautājumi un to vērtēšanas kritēriji:
1. Vai attīstības plānošanas dokumentos ietverti risinājumi aktuālajām
problēmām un iedzīvotāju vajadzībām? (piešķirti tikai 5 punkti no 50);

•••••••••• •••••••••• •••••••••• •••••••••• ••••••••••
2. Vai darbība vērtējama kā efektīva Investīciju plānā (2015.–2021.)
norādīto projektu īstenošanā? (piešķirti 15 punkti no 30);
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3. Vai budžeta finanšu līdzekļi prioritāri novirzīti pašvaldības
funkciju nodrošināšanai? (piešķirti 18 punkti no 20).

Noskaidrot iedzīvotāju aktuālās vajadzības ir
svarīgi jebkuras pašvaldības attīstības plānošanā.
Notikumi pēdējo gadu laikā ir fundamentāli
izmainījuši daudzus dzīves aspektus, un
pašvaldībām ir jābūt pēc iespējas elastīgām
un tālredzīgām, lai atbalstītu iedzīvotājus un
nodrošinātu viņu vajadzības, kam vajadzīga
savlaicīga, stratēģiska plānošana.
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Atšķirībā no Atveseļošanas un noturības mehānisma principiem,
kur ES dalībvalstīm līdzekļi tiks piešķirti vien gadījumā, ja tās
sasniegs noteiktos mērķrādītājus, ES fondu projektu gadījumā
finansējuma saņemšanas noteikumi nav tik strikti.
Rezultātā ne visi par ES fondu līdzekļiem īstenotie projekti ir
patiesi vērtīgi un ilgtspējīgi.
Vairākās revīzijās virknē pašvaldību esam identificējuši tādu
projektu īstenošanu, kur investīciju finansiālā vai sociāli
ekonomiskā atdeve ir zema vai nav vispār, lai arī īpašuma
uzturēšanas izmaksas pašvaldībai jāsedz jebkurā gadījumā.
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IEVIEŠOT VALSTS KONTROLES
IETEIKUMUS
rīcība ar publiskajiem līdzekļiem būs izsekojama, un budžetu izstrādās
sasaistē ar attīstības plānošanas dokumentos norādīto;
pilnveidota projektu/aktivitāšu vadības sistēma;
ievērotas normatīvo aktu prasības, nosakot un aprēķinot atlīdzību, t.sk.
norādot izvērtējamu pamatojumu piemaksu piešķiršanai;
ievērotas normatīvo aktu prasības, atsavinot nekustamos īpašumus,
t.sk. nosakot skaidrus kritērijus to atsavināšanai;
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izvērtējums, vai vajag slēgt patapinājuma līgumus ar darbiniekiem par
personīgā transportlīdzekļa izmantošanu, lai veiktu darba pienākumus.

