Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora
2012.gada 25.septembra ziņojums par pašvaldības darbu

Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie!
Savā šīsdienas ziņojumā informēšu Jūs par:


par budžeta izpildi;



jaunā mācību gada sākuma statistiku;



septembrī paveikto projektu jomā;



projektiem, iecerēm oktobrī.

Ļoti informatīvi par budžeta izpildi:
Ieņēmumu plāns 2012. gada 8 mēnešos sastāda - Ls 4 951 937, kas veido 69,75 % no plānotā,
nenodokļu ieņēmumu izpilde – Ls 189 590, kas ir 91.03 % no plānotā.
Posteņa Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi izpilde ir 64,89% no plānotā, projektu
finansējums, dotācijas un mērķdotācijas - Ls 4 618 561, kas ir 77,2 % no plānotā.
Ir uzsākts jaunais mācību gads
Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs jauno mācību gadu kopumā uzsākuši 3393 bērni. No
tiem lielākā daļa – 1998 mācās kādā no pamatskolas klasēm, savukārt vidusskolā mācās 496
audzēkņi. Ar plus zīmi šogad vērtējams skolēnu skaits pirmajā klasē – mācības šogad uzsākuši par 16
bērniem vairāk nekā pērn, t.i. 250 skolēni.
Īpaši izceļamas izmaiņas šā gada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu skaitā, kur bērnudārzu vai
pirmsskolas grupu apmeklēs par 41 bērnu vairāk nekā pērn- kopumā 897 bērni.
Ja vērtē statistiku par visu pamatskolu, tad diemžēl nākas secināt, ka šogad dinamika bijusi negatīva
un pamatskolā mācās par 57 skolēniem mazāk nekā pagājušajā gadā šajā periodā.
Kopumā jāteic, ka, lai arī negatīva, tomēr situācija stabilizējas, salīdzinot ar kritisko rādītāju
lejupslīdi pagājušajos divos gados. Pie galvenajiem skolēnu skaita samazināšanās iemesliem minami
galvenokārt divi faktori – negatīvā demogrāfija un iedzīvotāju izbraukšana uz ārzemēm.
Īsumā par paveikto projektu jomā:
Pirmie valstī sāksim meliorācijas projekta īstenošanu
Jelgavas novada pašvaldība kā vienīgā no Latvijas pašvaldībām aizsākusi meliorācijas projekta
īstenošanu, kas līdz ar Lauku Atbalsta Dienesta apstiprinājumu sniedz iespēju Līvbērzes pagastā

veikt vērienīgus un mērķtiecīgus meliorācijas darbus līdzās arī citiem meliorācijas pasākumiem
novada teritorijā jau pašvaldības budžeta ietvaros.
Līdz 2014. gadam Līvbērzes pagasts piedzīvos ļoti apjomīgu novadgrāvju tīrīšanas un caurteku
rekonstrukciju darbus. Kopējās projekta izmaksas ir Ls 84 748,40 apmērā, no kurām pašvaldības
līdzfinansējums – Ls 32 218,40.
Līvbērzes ciema meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas mērķis ir atjaunot zemju nosusināšanas režīmu
atbilstoši sākotnējam, nodrošinot Līvbērzes ciema ziemeļrietumu daļas virsūdeņu novadīšanu.
Kā zināms arī no budžeta līdzekļiem Jelgavas novada pašvaldība šajā gadā atvēlējusi Ls 49 000
meliorācijas pasākumiem uz pašvaldības zemēm dažādos pagastos novada teritorijā.
Noslēgts sadarbības līgums ar Vidzemes pašvaldībām par sadarbību un pieredzes apmaiņu
Septembrī ar nodomu ciešākai sadarbībai projekta „Trans in Form” ietvaros noslēgts sadraudzības
līgums ar Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām. Apmeklējot Amatas novada un Cēsu novada
pašvaldības no 5.-6. septembrim, arī Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji kopā ar Cēsu, Amatas,
Priekuļu, Līgatnes novadu pašvaldībām dalījās „veiksmes stāstos”, kas apkopoti „Trans in Form”
projekta ietvaros. Starp šīm vietām minams gan Amatciems Amatas novadā, Saules pulkstenis
Priekuļos, vēsturiskā koka apbūve Līgatnes papīrfabrikas ciematā, atkritumu šķirošanas un pārstrādes
komplekss, renovētās kultūras iestādes Vidzemē.
Meklēs veiksmīgāko risinājumu ģeotermālā potenciāla izmantošanai Elejā
Ģeotermālā siltuma izmantošanas iespējas Jelgavas novada pašvaldībai ir kļuvis īpaši aktuāls temats
pēc Elejas pagastā veiktajiem pētījumiem un pašvaldības rosinātā tehniski ekonomiskā pamatojuma
izstrādes šajā vasarā. Iespējas izmantot zemē mītošos avotus gan koģenerācijas staciju būvniecībai,
gan dažādiem investīciju projektiem ir reāla iespēja, ko apzinājāmies arī Islandē.
Kā zināms, šā gada februārī Jelgavas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA „Naftas & Gāzes
konsultanti” par tehnisko, ģeoloģisko analīzi un ekonomiskās vides analīzi Elejas pagastā, kas
pašvaldībai sniegtu reālu aprēķinu un tehniski ekonomisko izvērtējumu iespējām finansējuma un
investīciju piesaistē atjaunojamo energoresursu ieguvei.
Mums kā pašvaldībai ir iespēja iet divus ceļus– piedāvāt ražot elektroenerģiju, siltumu un veicināt,
piemēram, investīciju piesaisti, attīstot dažādas uzņēmējdarbības idejas, sākot no termālo baseinu
izveides līdz īpašām siltumnīcām vai ražotnēm. Tas jau ir atkarīgs no uzņēmēju interesēm.
Lai padziļināti izprastu ģeotermālā siltuma apsaimniekošanu un attīstītās tehnoloģijas šajā jomā, no
17.-20. septembrim pašvaldības pārstāvji apmeklēja Islandi. Apkures siltumu un silto ūdeni
Reikjavikas pilsētā nodrošina 52 urbumi ar temperatūru 140-160o C. Termoelektrostaciju, kuru
darbina termālais 300 o C ūdens ar spiedienu 8 bāri, nodrošina 3 turbīnas ar jaudu 45 MW katra.
Termālais ūdens tiek ņemts no 3000m dziļuma. Līdzīgu atdevi ģeotermālajiem resursiem varētu iegūt
no urbumiem Elejā, ja vien spēsim nākotnē izprast gan savas vajadzības, gan labākos risinājumus.
Notikusi projekta „Ekoloģisko avāriju likvidēšana un vides piesārņojuma mazināšana Lielupes
baseina teritorijā” atklāšanas konference
Jelgavas biznesa inkubatora telpās 21. septembrī notika projekta „Ekoloģisko avāriju likvidēšana un
vides piesārņojuma mazināšana Lielupes baseina teritorijā” atklāšanas konference, kurā piedalījās
pārstāvji no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Jelgavas pilsētas un novada
pašvaldībām, kā arī sadarbības partneri no Lietuvas.

Projekta mērķis ir ekoloģisko avāriju seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana pašvaldību
teritorijās, kas atrodas Lielupes upju zonā. Projekta ietvaros ir paredzēts iegādāties radiostacijas
Jelgavas novada pašvaldības atbildīgajiem glābšanas dienestiem agrīnās apziņošanas nodrošināšanai,
kā arī laivu rīcībai plūdu un ekoloģisko katastrofu gadījumos, cilvēku uzraudzībai, glābšanai un
nepieciešamās palīdzības sniegšanai, kā arī tiks organizēti vairāki semināri skolās.
Projekta īstenošanas laiks: no 2012. gada aprīļa līdz 2013. gada decembrim. Kopējais budžets:
Ls 808 584, t.sk., Jelgavas novada pašvaldības kopējā projekta budžeta daļa ir 47 955,00 LVL, no
kuriem 40 762,00 LVL līdzfinansē ERAF un 7 193,00 LVL līdzfinansē pašvaldība un valsts.
Valgundē un Elejā uzstāda Jelgavas novada robežzīmes - logo zīmes buras
14.septembrī Jelgavas novadā uzstādītas vēl divas teritorijas robežzīmes - simboliskās logo buras.
Viena no burām sveicinās autobraucējus Elejas pagastā, otra - Valgundes pagasta Tīreļos.
Pēc logo zīmes izstrādes projekta gaitā, tā apgrieztā veidā tik ļoti asociējās ar buru, ka kļuva
par iedvesmas objektu robežzīmēm.

Par plānotajām aktivitātēm oktobrī:


10.oktobrī plānota iedzīvotāju sanāksme Vircavas pagastā;



Aizsākas projekts sadarbībā ar Trivero pašvaldību Itālijā, kad no 4.-6. oktobrim trīs ģimenes
no Jelgavas novada dosies uz Itāliju, lai kāptu kalnos. Projekta galvenais mērķis ir itāļu
iniciatīva piesaistīt dažādu paaudžu cilvēkus iepazīt mazās kalnu pilsētas pievilcību, tūrisma
atraktivitāti.

Paldies par uzmanību!

