Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora
2016.gada decembra ziņojums par pašvaldības darbu
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie!
Savā šīsdienas ziņojumā, turpinot septembrī aizsāktās jomu darbības izvērtējumu prezentācijas,
Jums informācijai esmu iekļāvis Attīstības nodaļas sagatavoto darbības pārskatu un, kā jau ierasts,
informāciju par aktuālajiem pasākumiem janvārī:
4. janvāris plkst. 10:00 pasākums Nākotnes kultūras namā Glūdas un Līvbērzes jaundzimušo
sveikšanai.
4.janvāris plkst. 13:00 pasākums Jēkabnieku tautas namā Svētes un Zaļenieku jaundzimušo
sveikšanai.
4.janvāris plkst. 18:00 - iedzīvotāju sanāksme Lielplatones pagastā, Lielplatones muižā.
5.janvāris plkst. 10:00 Ģederta Eliasa muzejā noritēs konference "Ziemassvētku kaujām 100 gadi.
Toreiz un tagad"- pasākuma priekšsēdētājs pasniegs Latvijas Bankas Ziemassvētku kauju monētu trīs
muzejiem - Ģ. Eliasa muzejam, Latvijas Kara muzejam un Ziemassvētku kauju muzejam.
5.janvāris plkst. 10:00 Bērvircavas tautas namā Sesavas, Elejas un Platones pagasta jaundzimušo
sveikšanas pasākums.
5. janvāris plkst. 13:00 Lielplatones kultūras namā Lielplatones un Vilces pagastu jaundzimušo
sveikšanas pasākums.
6. janvāris plkst. 10:00 Valgundes pagasta IKSC "Avoti" Valgundes un Kalnciema pagastu
jaundzimušo sveikšanas pasākums.
6. janvāris plkst. 13:00 IKSC "Jaunlīdumi" Jaunsvirlaukas un Vircavas pagastu jaundzimušo
sveikšanas pasākums.
7.janvāris plkst. 13:00 piemiņas dievkalpojums Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskajā
baznīcā;
plkst. 13:30 piemiņas brīdis Babītes novada Antiņu kapsētā;
plkst. 15:00 Ziemassvētku kauju muzejā Jelgavas novada Valgundes pagasta
"Mangaļos" jauna brīvdabas ekspozīcijas elementa - betona ugunspunkta atklāšana un
I pasaules kara kaujas rekonstrukcija;
plkst. 16:00 Jaunsargu svinīgais solījums, lāpu gājiens maršrutā "Mangaļi" – Ložmetējkalns;
plkst. 18:00 svinīgais pasākums Ložmetējkalnā. Atmiņu ugunskuri.

11.janvāris plkst. 15:00 - LR Kultūras ministrijā - kultūras zīmes “Latviskais mantojums”
pasniegšana:
2016. gadā kultūras zīme "Latviskais Mantojums” piešķirta 19 saimniecībām - tostarp
z/s Svētes maize" . Kultūras zīme "Latviskais mantojums" izveidota pēc Latvijas lauku tūrisma
asociācijas „Lauku ceļotājs” iniciatīvas un, sadarbībā ar LR Kultūras ministriju un Latvijas Pašvaldību
savienību, kopš 2013. gada tiek piešķirta lauku tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā, iekļauj mūsdienu
dzīvē un rāda apmeklētājiem latviskās kultūras un sadzīves tradicionālās vērtības. Pēc šīs zīmes var
pazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt
amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus.
11. janvāris plkst. 18:00 - Vilces pagasta iedzīvotāju sanāksme, Vilces tautas nams.
25.janvāris plkst. 18:00 - Glūdas pagasta iedzīvotāju sanāksme, Nākotnes kultūras nams.

Cienījamie deputāti, kolēģi, šobrīd, atrodoties starpposmā starp Ziemassvētkiem un Jauno
gadu, brīdī, kad pati daba ar Ziemas Saulgriežiem uzņēmusi jaunu ritējumu, prātā nāk teiciens, ka
veltīgi nodzīvotu brīžu jau nav, no katra brīža, arī ne tik veiksmīgā, mēs varam kaut ko mācīties,
smelties jaunas atziņas un paņemt tās sev... Mūsu ikdiena piedāvā tik daudz emociju un sajūtu. Tās
var gan spēcināt un bagātināt, gan nomākt un iztukšot un tikai mūsu pašu ziņā ir – kurām ļauties un,
kurām pretoties, ar kādām sajūtām un kādā gaisotnē vadīt laiku, kurš aizņem mūsu lielāko dienas daļu,
kurā kopīgi realizējam savus mērķus un dodam pienesumu sev un apkārtējiem.
Nupat aizvadīti Ziemassvētki, kas vairāk ir tādi, kā sirds svētki, kad vēlamies mazliet
apstādināt skrējienu, norimt, nedaudz vairāk, kā ikdienā, sniegt apkārtējiem labestību, mīlestību un
vienkārši izbaudīt kopābūšanu ar sev tuviem cilvēkiem. Lai gan "Ziemassvētku miers", zināmā mērā,
mūsdienās ir kļuvusi tikai frāze, jo patiesībā jau mēs nepārtraukti darbojamies, apmeklējam pasākumus
un līdz gada nogalei esam tikpat aktīvi kā gada sākumā vai vidū, Ziemassvētki patiešām cilvēkam
nepieciešami kā kluss pārdomu un izsvēršanas laiks, pateicības un piedošanas laiks, kurā vispirms jau
piedomāt, ko katrs spējam dot, nevis sagaidīt..
Jaunais gads solās būt ne mazāk spraigs un pārmaiņas nesošs, kā nule aizvadītais, tādēļ katrs
pats, izvērtējot paveikto šajā gadā, ar cerībām un jaunu apņemšanos raugoties nākotnē, vienlaicīgi
aizdomāsimies arī par pārmaiņām sevī. Teologs Juris Rubenis, kādā no intervijām teicis: “Mūsu
lielākais kārdinājums ir nevis mainīties pašiem, bet censties izmainīt citus”. Varbūt tieši tādēļ, ka katrs
esam tik dažādi, arī pasaule, kuru veidojam, iespējama gan daudzkrāsaina un dažāda, gan, vienlaicīgi harmoniska, ja vien to centīsimies veidot toleranti, ar sapratni un, kas svarīgākais, saskaņā ar savu
sirdsbalsi.
Lai stipra veselība, mīlestība, daudz radošas enerģijas mums visiem Jaunajā gadā !

Paldies par uzmanību!

Attīstības nodaļas darbības izvērtējums 2016.gadā

Attīstības nodaļa ir Jelgavas novada pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas pilda pašvaldības
kompetencē esošās funkcijas saistībā ar novada sociāli ekonomisko attīstību, teritorijas plānojumu,
piesaista investīcijas un organizē būvniecības darbus pašvaldības objektos, kā arī nodrošina darbību
uzņēmējdarbības un tūrisma jomā.

Attīstības nodaļas vērtības:




Inovācijas – esam gatavi ieviest jaunas idejas Jelgavas novada attīstībā atbilstoši mūsdienīgiem
risinājumiem.
Atbildība – kvalitatīvi un profesionāli izpildīsim mums uzticētos pienākumus.
Sadarbība – ieklausīsimies katra interesenta vajadzībās un kopā izvērtēsim prioritātes, lai rastu
vislabāko risinājumu nestandarta situācijās.

Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde 2016.gadā
2016.gadā tika veikta Jelgavas novada attīstības programmas publiskā apspriešana un programmas
pilnveidošana, kā rezultātā 2016.gada jūlijā Jelgavas novada dome apstiprināja Jelgavas novada
pašvaaldības Attīstības programmu 2017.-2023.gadam. Attīstības programmas izstrādē piedalījās katra
no pašvaldības nozarēm, tādējādi nosakot katras jomas attīstības un rīcības virzienus vidējam
termiņam un sasniedzamos rezultātus.
2016.gadā tika veikta lokālplānojuma Elejas ciema daļai izstrādes koordinēšana. Lokālplānojums
paredz Elejas ciema Ziemeļu daļā esošās ražošanas teritorijas paplašināšanu. 2016.gada augustā
Jelgavas novada dome apstiprināja lokālplānojumu, 2016.gada novembrī VARAM apstiprināja tā
īstenošanas uzsākšanu.
2016.gadā turpinājās un noslēdzās detālplānojuma teritorijai Vilces iela 17, Svētes pagastā izstrāde.
Detālplānojums paredzēja teritoriju sadalīt vairākos apbūves gabalos. Detālplānojums teritorijai Vilces
iela 17, Svētes pagastā Jelgavas novada domē tika apstiprināts 2016.gada septembrī.
Teritorijas plānojuma īstenošana 2016.gadā.
2016.gadā par 13 zemes vienībām tika izsniegta informācija par plānotās darbības atbilstību Jelgavas
novada teritorijas plānojumam, no tām Jelgavas novada ziemeļu daļā Līvbērzes, Valgundes un
Kalnciema teritorijās. Plānotajās teritorijās personas vēlas veikt ar ražošanu saistītu saimniecisko
darbību.
2016.gadā par 7 zemes vienībām tika sniegta informācija par zemes apmežošanas iespējām, no tām 4
Valgundes pagastā un 3 Līvbērzes pagastā, tādējādi turpinot iepriekšējo gadu tendenci. Jāatzīmē, tikai
vienā no apmežošanas gadījumiem, tika veikta jauna meža stādīšana, pārējās teritorijās notika “ar lapu
un skuju kokiem aizaugušas lauksaimniecības teritorijas “apmežošana uz papīra””. Šī tendence,
nekoptu lauksaimniecības zemi aizaudzēt ar kokiem un “pārveidot” par mežu zemi saglabājas no
iepriekšējiem gadiem un ir raksturojama kā darbība ar sekām. Ne visos gadījumos šie “meži” atbilst

koptas mežaudzes statusam. Tāpat jāatzīmē, ka kārtējo gadu nav izstrādāts mehānisms (sadarbojoties
attiecīgām valsts un pašvaldības iestādēm), kā novērst vērtīgu lauksaimniecības zemju aizaugšanu ar
kokiem un mehānisms, kā kontrolēt, vai apmežošanas gadījumā ir izpildīti nosacījumi par meliorācijas
sistēmu pārbūvi un uzturēšanu.

Projekti – izsrtāde un ieviešana



Projekts “Jelgavas novada Vilces pagasta meliorācijas sistēmas attīstība” Nr.15-06A00403-000037.
Projekta mērķis:
Atjaunot zemju nosusināšanas režīmu atbilstoši sākotnējam, nodrošinot Vilces ciema ziemeļaustrumu
daļas virsūdeņu novadīšanu, kā arī pazemināt gruntsūdens līmeni nodrošinot nosusināšanas normas
sasniegšanu un teritorijas apsaimniekošanu, lauksaimniecības platību racionālu izmantošanu. Projekta
īstenošana nodrošinās noteci no pašvaldības īpašuma Lielkrauju lauks, Vilces pagastmāja, kā arī
pasargās Lielkrauju ceļu no applūšanas spēcīgu lietusgāžu radīto ūdeņu uzplūdu rezultātā.
Kopējās projekta izmaksas – 15 225.18 EUR t. skaitā
Jelgavas novada pašvaldības finansējums – 6 191.57 EUR
Lauku atbalsta dienesta finansējums – 9 033.61 EUR


Projekts “Jelgavas novada Platones pagasta meliorācijas sistēmas attīstība” Nr.15-06A00403-000038.
Projekta mērķis:
Atjaunot zemju nosusināšanas režīmu atbilstoši sākotnējam, nodrošinot Platones ciema virsūdeņu
novadīšanu, kā arī pazemināt gruntsūdens līmeni nodrošinot nosusināšanas normas sasniegšanu un
teritorijas apsaimniekošanu, lauksaimniecības platību racionālu izmantošanu. Projekta īstenošana
nodrošinās noteci no pašvaldības īpašuma Poķu ielas ceļa grāvja un Plēpju ielas ceļa grāvja.

Projektu izpildes termiņi: 01.05.2016. – 30.08.2016.
Kopējās projekta izmaksas – 62 119.35 EUR t. skaitā
Jelgavas novada pašvaldības finansējums – 18 205.79 EUR
Lauku atbalsta dienesta finansējums – 43 913.56 EUR

Projekta īstenošanas rezultāti:
Tiks sakārtota Vilces ciema ziemeļaustrumu daļas meliorācijas sistēma un Platones pagasta
meliorācijas sistēma, kā arī uzlaboti nosusināšanas apstākļi pašvaldības zemēs.

Projekts „ Līvbērzes vidusskolas zēnu mājturības ēkas pārbūve”
Projekta mērķis:
Uzlabot iekšējo un ārējo inženiertīklu darbību un sadzīves apstākļus, izveidojot drošas, bērna fizisko,
emocionālo un estētisko attīstību veicinošas izglītības iestādes telpas atbilstoši Latvijas
Būvnormatīviem un Latvijas Valsts Standartiem.
Līvbērzes vidusskolas zēnu mājturības ēka celta 1933.gadā no laukakmeņiem, tās kopējā platība
116.4m2. Ēkā iekārtoti zēnu mājturības un kokapstrādes kabineti, kur skolēni apgūst pamatzināšanas
dažādu darbu veikšanai, apgūst un nostiprina vispusīgas zināšanas koka izstrādājumu izgatavošanā.
Ēkas griestu un jumta konstrukcijas ir ķirmju saēstas un apdraud ēkas tālāku ekspluatēšanu. Griestu
konstrukcijas ieliekušās, savukārt to stiprinājuma balsti ieliekuši koka grīdu. Pēc 2015.gadā veikto
logu, durvju un apkures sistēmas nomaiņas, telpās jāveic sanitārā mezgla, ventilācijas sistēmas izbūve
un remonts. Vēsturiski ēkas siltinājumam tika izmantoti izdedži un skaidas, kas šobrīd ir sablīvējušies
starpsienu apakšā un pie ēkas piebūvētais vējtveris ir atdalījies no ēkas sienas, tāpēc netiek veikta
siltināšanas funkcija, kas ir jāatjauno. Esošie darbagaldi nolietojušies, pilnvērtīga mācību procesa
nodrošināšanai, jāatjauno metāla darba galdu virsmas un koka darba galdi jānomaina pret jauniem.
Kopējās projekta izmaksas – 129028.88 EUR t. skaitā
Jelgavas novada pašvaldības finansējums – 129028.88 EUR

Projekts ”Teritorijas labiekārtošana Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs”
Projekta mērķis ir 4 izglītības iestāžu teritoriju sakārtošana.
1. Aizupes pamatskolas teritorijas labiekārtošanas 2.kārta, Līvbērzes pagastā.
Skolā tiek īstenotas Pirmsskolas un Pamatizglītības programmas, kuras apgūst 240 izglītojamie.
Aizupes pamatskola jau devīto gadu darbojas Ekoskolu programmā. 2014.gadā skolas ēkai īstenoja
energoefektivitātes paaugstināšanas projektu un veica iekštelpu remontdarbus. Lai pilnvērtīgi
nodrošinātu bērnu fizisko, emocionālo un estētisko attīstību veicinošu vides izveidošanu, 2015.gadā
īstenoja teritorijas labiekārtošanas 1.kārtu (piesaistot VK aizņēmumu 125 242.03 EUR apmērā),
izbūvējot lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, gājēju celiņus ap skolu, ārējo apgaismojumu ap skolu,
žogu gar iebraucamo ceļu un lielceļu, vienota stila soliņus un urnas, atjaunojot strūklaku “Staburags”.
Galvenās aktivitātes un plānotie rezultāti īstenojot 2.kārtu – Stāvlaukuma un piebraucamā ceļa
izbūve. Birzītes taciņas seguma atjaunošana, baskāju taciņas izveidošana birzītē, tiltiņa izbūve pāri
grāvim uz birzīti, tādējādi nodrošinot bērniem iespējas vairāk izmantot skolas teritorijā esošās dabas
takas, vairāk iepazīt floru. Ārējā apgaismojuma izbūve pie stāvlaukuma un iebraucamā ceļa. Pabeigt
žoga izbūvi ap visu skolas teritoriju, lai nodrošinātu izglītojamiem drošāku vidi. Izbūvēt atkritumu
konteineru nojumi, “Zaļās klases” nojumi, kā arī atjaunot saimniecības ēku. Uzstādīt bērnu rotaļu
elementus, āra trenažierus, jaunsargu šķēršļu joslu, ierīkot skrejceļa segumu un tāllēkšanas bedri–
palielinot bērnu vispusīgās attīstības spējas. Veikt teritorijas zāliena un stādījumu ierīkošanu, tādējādi
izveidojot kompleksi sakārtotu, drošu, tehniski un vizuāli labiekārtotu vidi. Jelgavas novada
pašvaldības finansējums 2016.gadā – 161 744.63 EUR.

2. Līvbērzes vidusskolas teritorijas labiekārtošana, Līvbērzes pagastā.
Līvbērzes skolas darbība aizsākta 1870. gadā ,,Auziņu” mājās. 1932. gadā ģenerālis J. Balodis iemūrē
pašreizējās vecās skolas ēkas pamatakmeni. 1970. gadā piebūvēts jaunais skolas korpuss. 1993.-1994.
mācību gadā tika uzsākta pirmsskolas rotaļu grupu izveide pie skolas. 2001. gadā skola iegūst
vidusskolas statusu. 2010. gadā tiek nodota ekspluatācijā skolas sporta zāle. 2014. gadā Līvbērzes
vidusskolā veikta renovācija – siltināšana, ventilācijas ierīkošana, iekštelpu remonts. Pie skolas kā
atsevišķa ēka ir zēnu mājturības klase, kur tiks veikta jumta nomaiņa un iekštelpu remonts, kā arī
atjaunotas iekšējās inženierkomunikācijas (piesaistot VK aizņēmumu 125 277.88 EUR apmērā).
Pirmsskolas audzēkņiem nepieciešams aprīkots rotaļu laukums. Arī skolas apkārtnei jātop
labiekārtotai un daudzfunkcionālai. 2015./2016. mācību gadā skolā mācās 124 skolēni un 62
pirmsskolas audzēkņi. Skola realizē 4 izglītības programmas: Pirmsskolas, Vispārējās pamatizglītības,
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un Vispārējās vidējās
izglītības vispārizglītojošā virziena. Galvenās aktivitātes un plānotie rezultāti – Lietus ūdens
kanalizācijas sistēmas izbūve, tādējādi nodrošinot ēkas energoefektivitātes projektā realizēto darbu
ilgtspēju, neļaujot mitrumam nonākt uz ēkas sienām. Ārējā apgaismojuma ierīkošana visā skolas
teritorijā, nodrošinot bērnu drošu atrašanos skolas teritorijā tumšākā laika periodā. Ierīkot gājēju
celiņus un piebraucamā ceļa laukuma atjaunošanu no bruģakmens, izveidot asfaltētu bērnu mācību
ceļu satiksmes drošības laukumu, radot vispārizglītojošu vidi par ceļu satiksmes drošības
noteikumiem. Izbūvēt pirmsskolas vecuma bērniem atbilstošu rotaļu laukumu, ierīkojot rotaļu
elementus, drošības gumijas segumu, koka nojumes, smilšu kastes un nožogojumu, radot bērniem
drošu un attīstības veicinošu vidi. Tiks ierīkoti soliņi ar atkritumu urnām, velosipēdu novietne, karogu
masti, kā arī tiks veikta teritorijas apzaļumošana, ierīkojot zālienu un stādījumus, kompleksi
nodrošinot izglītojamiem drošu, sakārtotu, vispusīgās attīstības veicinošu, izmantojot mūsdienīgu
aprīkojumu, tehniski un vizuāli pievilcīgu teritoriju. Jelgavas novada pašvaldības finansējums
2016.gadā – 184 054.39 EUR

3. Kalnciema vidusskolas teritorijas labiekārtošanas 2.kārta, Valgundes pagastā.
Kalnciema vidusskola būvēta 1924.gadā, tās piebūve 1964.gadā. Skolā tiek īstenotas Pirmsskolas un
Pamatizglītības programmas, kuras apgūst 198 skolēni. Tās teritorijā ir arī sporta halle, šautuve un
sporta laukums. 2014.gadā realizēts projekts Kalnciema vidusskolas energoefektivitātes
paaugstināšana, kura ietvaros veikta siltināšana, jumta seguma maiņa, ventilācijas, elektroinstalācijas
un telpu remonts. Līdzšinējie darbi – 2015.gadā veikta teritorijas labiekārtošanas 1.kārta (139 807.85
EUR apmērā, piesaistot VK aizņēmumu), izbūvējot lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, gājēju
celiņus, ārējo apgaismojumu, žogu gar grāvi un autoceļu, atjaunojot strūklaku un veicot atjaunotās
teritorijas apzaļumošanu. Galvenās aktivitātes un plānotie rezultāti īstenojot 2.kārtu – Atjaunot
esošā stadiona skrejceļu, tāllēkšanas un lodes grūšanas sektoru, uzstādīt āra trenažierus, tādējādi
palielinot bērnu vispusīgās attīstības spējas. Uzstādīt bērnu rotaļu elementus, drošības gumijas
segumu, koka nojumes, nožogojumu ap šūpolēm – izveidojot bērnu drošu un attīstības veicinošu vidi.

Izbūvēt gājēju tiltiņu pāri grāvim uz meža ielokā ierīkotām nojumēm. Ierīkot soliņus un urnas,
atjaunot teritorijas un sporta laukuma zālienu, kompleksi izveidojot sakārtotu, drošu un
daudzfunkcionāli labiekārtotu teritoriju. Jelgavas novada pašvaldības finansējums 2016.gadā –

141 176.51 EUR
4. Teritorijas labiekārtošanas 2.kārta pirmsskolas izglītības iestādē “Mārīte”, Kalnciema
pagastā.
Kalnciema PII “Mārīte” dibināta 1966. gadā. Iestādē ir nokomplektētas 6 pirmsskolas grupas, kuras
apmeklē bērni vecumā no 1.5 līdz 7 gadi. 2016./2016. mācību gadā iestādi apmeklē 100 bērni.
Kalnciema PII „Mārīte” īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas apguvi, saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un interešu izglītības programmas: angļu valoda, vokālais ansamblis,
latviešu tautas dejas. 2010. gadā veikta ēkas energoefektivitāte (siltināšana). 2012. gadā uzstādīta
ugunsdrošības signalizācija un videonovērošanas sistēma. 2013. gadā veikta siltummezgla renovācija,
uzstādīti zibensnovedēji. 2013. gadā vecāki piedalījāmies KNHM projektā, kur tika daļēji atjaunots
rotaļu laukums (uzstādīta jauna rotaļu konstrukcija, 2 jaunas smilšu kastes). 2015. gadā veikta iestādes
telpu vienkāršotā renovācija (apkure, ventilācija, ūdensapgāde, kanalizācija, elektroinstalācija un visu
telpu remonts). Iestādei ir nepieciešama pieguļošās teritorijas – rotaļu laukumu rekonstrukcija un
sporta laukuma izveide. Esošais rotaļu laukums ir ļoti novecojis. Pārsvarā šo laukumu veido padomju
laiku metāla konstrukcijas un vecs asfalta segums, kas apdraud bērnu veselību un drošību. Līdzšinējie
darbi – 2015.gadā veikta teritorijas labiekārtošanas 1.kārta (117 501.56 EUR apmērā, piesaistot VK
aizņēmumu), izbūvējot lietus kanalizācijas un kanalizācijas sistēmas, veikta ārējā apgaismojuma
elektrokabeļu pilnīga montāža un daļēja apgaismojuma stabu un ķermeņu nomaiņa. Izbūvētas veļas
žāvētavas un atkritumu konteineru nojumes. Atjaunoti gājēju celiņi ap skolu un atjaunots automašīnu
stāvlaukums no bruģakmens. Veikta pēc uzskaites elektrokabeļa līnijas nomaiņa. Ierīkots žogs ap visu
labiekārtojamo teritoriju, atjaunots zāliens.
Galvenās aktivitātes un plānotie rezultāti īstenojot 2.kārtu – Tiks izbūvētas nojumes un pie tām
atjaunoti gājēju celiņi, labiekārtots bērnu rotaļu laukums ar sporta gumijas segumu, drošības
iesegumu, ar smilšu kastēm, soliņiem, rotaļu elementiem, izveidojot bērniem drošu un attīstības
veicinošu vidi. Veiks pārējo ārējā apgaismojuma stabu un ķermeņu nomaiņu, nodrošinot vienmērīgu
apgaismojumu visā teritorijā. Tiks atjaunots zāliens un veikta apzaļumošana, izveidojot kompleksi
sakārtotu un drošu, bērnu fizisko, emocionālo un estētisko attīstību veicinošu vidi. Jelgavas novada
pašvaldības finansējums 2016.gadā –134 891.03 EUR.
Visu projektu izpildes termiņi: 06.2016 – 09.2016.
Jelgavas novada pašvaldības kopējais finansējums – 621 866.54 EUR

Projekts „Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve”
Svētes pamatskola Jelgavas novadā ir viena no lielākajām izglītības iestādēm – 2015./2016. mācību
gada beigās kopējais izglītojamo skaits bija 250, t. skaitā pirmsskolas audzēkņu skaits 111 un
pamatskolas skolēnu skaits 140, un izglītojamo skaitam ir tendence pieaugt. Periodā no 2006.2007.gadam Svētes pagasta pārvalde īstenoja skolas piebūves un sporta halles projektu, savukārt,
2014.gadā, palielinoties pirmsskolas vecuma bērnu skaitam, radās nepieciešamība īstenot Svētes
pamatskolas pirmsskolas ēkas būvniecību, kas ar pāreju savienota ar pamatskolas korpusu. Abi šie
projekti īstenoti piesaistot Valsts kases aizņēmumu.
Svētes pamatskolas vecā korpusa daļa celta 1897.gadā, kas šobrīd ir vietējas nozīmes kultūrvēstures
piemineklis, pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados tai ir uzbūvēts 3.stāvs. Līdz šim brīdim vecajā
skolas korpusa daļā nav veikti nekādi rekonstrukcijas darbi, tāpēc, telpas ir nelielas, nefunkcionālas,
nav piemērotas izglītības iestādes pašreizējām vajadzībām. Koka kāpnes, kas savieno stāvus, ir šauras,
ar maziem pakāpieniem, sanitārie mezgli neatbilst noteiktajām prasībām.
Projekta mērķis:
Pārbūvēt fiziski un morāli nolietojušos Svētes pamatskolas vecā korpusa ēkas daļu. Pārbūvēt ēkas trešo
stāvu nomainot jumta konstrukcijas. Telpas izbūvēt atbilstoši pamatskolas vajadzībām, Latvijas
Būvnormatīviem un Veselības Inspekcijas prasībām. Izbūvēt jaunas un uzlabot esošās
inženierkomunikācijas, samazinot elektroenerģijas patēriņu.
Projekta izpildes termiņš: 12.2016.
Galvenās aktivitātes:







Trešā stāva un jumta konstrukciju pilnīga pārbūve;
Izbūvēt sanitāros mezglus atbilstoši mūsdienu prasībām;
Remontējamo telpu inženierkomunikāciju sistēmas nomaiņa;
Elektroapgādes sistēmas un apgaismojuma ķermeņu nomaiņa pret ekonomiskākiem;
Kāpņu pārbūve, izveidojot drošus un plašus pakāpienus;
Vājstrāvu ierīkošana - ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, apsardzes
signalizācija, video novērošanas sistēma.
Plānotie rezultāti:
1. Telpas tiks pielāgotas pirmsskolas un pamatskolas izglītības iestādes vajadzībām;
2. Palielinātas bērnu vispusīgas apmācības iespējas;
3. Uzlabots ēkas kopējais tehniskais un vizuālais stāvoklis.
Jelgavas novada pašvaldības finansējums – 370 679.95 EUR

Projekts „Vilces pagasta sākumskolas ēkas rekonstrukcija, teritorijas un sporta laukuma
labiekārtošana”
Vilces pamatskolas bērnudārza ēka nodota ekspluatācijā 1989.gadā. Ēkas kopējā platība – 1200 m2 un
tā atrodas Vilces muižas teritorijā, kas ir valsts nozīmes kultūrvēstures piemineklis. Bērnudārza ēkā ir
nolietojušās komunikācijas – apkures sistēma, elektroinstalācija, ārējais un iekšējais ūdensvads,
nolietojušies sanitārie mezgli, neatbilstoša ventilācija. Telpu grīdas ir dažādu līmeņu. Ēdināšanas bloks
neatbilsts PVD prasībām. Jumta seguma klājums ir no ruļļveida bituma seguma, kas ir bojāts un vairāk
kārt labots. Ēka nav pielāgota cilvēkiem ar kustības traucējumiem.
Projekta mērķis:
Telpas un teritoriju pielāgot atbilstoši pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, atjaunojot un
nomainot iekšējās un ārējās inženierkomunikācijas, samazinot elektroenerģijas patēriņu. Puspagraba
telpās ierīkot mājturības kabinetus gan teorētisko, gan praktisko mācību apgūšanai pēc Latvijas
Būvnormatīvu un Veselības Inspekcijas prasībām.
Projekta izpildes termiņš: 12.2016.
Galvenās aktivitātes:






Telpu remontdarbi un inženierkomunikāciju sistēmu nomaiņa;
Sanitāro mezglu izbūve atbilstoši mūsdienu prasībām;
Elektroapgādes sistēmas un apgaismojuma ķermeņu nomaiņa pret ekonomiskākiem;
1.stāva pielāgošana cilvēkiem ar kustības traucējumiem;
Vājstrāvu ierīkošana - ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, apsardzes
signalizācija, video novērošanas sistēma;
 Mājturības kabinetu ierīkošana;
 Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, ārējā ūdensvada un ugunsdzēsības hidranta izbūve;
 Stāvlaukuma un gājēju celiņu izbūve;
 Ārējā apgaismojuma izbūve;
 Žoga izbūve;
 Koka šķūnīša izbūve un esošo nojumju pārbūve;
 Pludmales volejbola laukumu izveidošana;
 Āra trenažieru ierīkošana;
 Teritorijas labiekārtošanas darbi – bērnu rotaļu laukumu, soliņu ar urnām, velosipēdu novietņu
un karogu mastu ierīkošana, teritorijas apzaļumošana.
Plānotie rezultāti:
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Telpas tiks pielāgotas pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādes vajadzībām;
Telpas pielāgotas cilvēkiem ar kustības traucējumiem;
Samazināti ēkas siltuma zudumi;
Nodrošināta izglītojamiem droša, sakārtota vide;
Palielinātas bērnu vispusīgas attīstības iespējas;
Uzlabots ēkas un teritorijas kopējais tehniskais un vizuālais stāvoklis.
Jelgavas novada pašvaldības finansējums – 1 088 122.94 EUR

Europe Direct informācijas centra Jelgavā
aktivitātes 2016. gadā

Europe Direct Informācijas centrs Jelgavā (EDIC) darbojas no 2005. gada, un 2016. gadā – savas
darbības 11. gadā ir īstenojis visas plānotās aktivitātes, kuras organizatoriski un finansiāli nodrošina
Eiropas Komisija, tās Pārstāvniecība Latvijā un Jelgavas novada pašvaldība.
EDIC darbība ir cieši saistīta ar svarīgākajām norisēm un aktualitātēm ES un Latvijā, un pēdējos gados
galvenā tēma ir Eiropas Komisijas darbības prioritātes, dažādos pasākumos uzsverot un skaidrojot
kādu no tām. Kopumā EDIC darbība notiek divos virzienos – informatīvo materiālu izplatīšana skolās,
bibliotēkās, sadarbības partneriem LLU, jauniešu centros, pasākumos – un tematisku pasākumu
organizēšana.
Savukārt pasākumi tiek plānoti un iedalīti trīs veidos –
1. Dalība lielajos pasākumos
- Jelgavas novada svētkos 2. jūlijā – informatīvais stends ar radošām aktivitātēm, viktorīnu
un rokdarbiem par ES tēmu

-

Grāmatu svētkos 26. augustā Ānes kultūras namā – informatīvais stends ar viktorīnu un
nodarbība bērniem par drošību un iespējām internetā

-

Ražas svētkos ar informatīvo stendu un dažādām radošām aktivitātēm par tēmu – veselīga
dzīvesveida nozīme un vietējo produktu uzturvērtība - viktorīnām, puzlēm, laimes ratu,
rokdarbiem un tml. par šo tēmu. Atbalsts uzņēmējdarbībai ir viena no svarīgākajām Eiropas
Komisijas prioritātēm, un, tā kā pasākumu apmeklē vietējie iedzīvotāji, pēdējos gados
akcents tiek likts arī uz pārtikas drošību.

2. EDIC organizētie pasākumi ar konkrētu tēmu un konkrētai mērķa grupai, vairāki no tiem ir
kļuvuši par tradīciju
- 8. martā Sieviešu dienas pasākums par tēmu – sieviešu tiesības un līdztiesība, kurā tēmas
izklāstu sniedza Ārlietu ministrijas Valsts sekretāre Zanda Kalniņa-Lukašēvica.

-

5. maijā Zemes diena – koku stādīšanas talka Elejas muižas alejā un vizīte Jāņa Vintera
saimniecībā „Līgo, lai iepazītu atjaunojamo energoresursu izmantošanu enerģijas iegūšanā.

-

10. maijā Eiropas dienas pasākums Jelgavas novada jauniešiem „Eiropa – Tavai
izaugsmei!”, kura galvenā tēma bija informēt jauniešus par mācību un apmaiņas
programmu iespējām ārvalstīm, un, kopīgi svinot Eiropas dienu, pārbaudīt savas zināšanas
par ES, piedaloties improvizētā Eiropas eksāmenā.

-

12. maijā LLU maģistrantūras studentu izbraukuma seminārs – iepazīšanās ar labās
prakses piemēriem ES projektu īstenošanā pie Jelgavas novada uzņēmējiem.

-

3. septembrī - Eiropas sporta nedēļas pasākums senioriem Sesavas pagastā –
informatīvas aktivitātes par ES ar laimes ratu, vingrinājumi un iesildīšanās Latvijas Tautas
sporta asociācijas instruktoru vadībā un sacensības dažādās sporta disciplīnās.

-

26. septembrī – lekcija un praktiska nodarbība pašvaldības darbiniekiem par kustību
un veselīga dzīvesveida nozīmīgumu ar praktisku vingrinājumu demonstrāciju un dabīgu
vietējo produktu prezentāciju

-

13. oktobrī Valodu dienas nodarbība Elejas vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem –
prezentācija par ES valstu un valodu daudzveidību, laimes rata viktorīna par tēmu

-

-

10. novembrī – tūrisma uzņēmēju pieredzes apmaiņas brauciens, lai iepazītos ar ES
projektu labās prakses piemēriem
projektu īstenošanā un dalītos pieredzē
savas uzņēmējdarbības attīstībā.
Dalībnieki iepazinās ar Tērvetes un Auces
novada tūrisma objektiem.

2. decembrī – tradicionāls senioru Ziemassvētku
pasākums, kurā tika sniegta informācija par ES
aktualitātēm un apbalvoti bērnu un mazbērnu
izvirzītie vecvecāki – sirdsmīļā vecmāmiņa un
sirdsmīļais vectētiņš.

3. EDIC organizēti pasākumi plašai auditorijai ar vismaz 200 dalībniekiem
-

22. maijā – Eiropas dienai veltīts pasākums – netradicionālo deju kolektīvu salidojums
Jelgavas novada Valgundē ar izzinošām aktivitātēm bērniem un deju kolektīvu koncertu

-

Jau trešo gadu EDIC organizē Audžuģimeņu salidojumu, kas notika 9. jūlijā Lielplatones
muižā – ar izzinošām un radošām aktivitātēm par ES bērniem, lekciju un iepazīšanās
ekskursiju z/s Zemgaļi, sportiskām aktivitātēm kopā ar jaunsargiem un vakara programmu
un ģimeņu sveikšanu.

Katru gadu, sākot no 2013. gada, EDIC sagatavo un izdod informatīvu bukletu ar ES un aktuālu
vietējo informāciju. Aizvadīto gadu pieredze apliecina, ka šādi informatīvie materiāli ir ļoti lietderīgi
un pozitīvi novērtēti, par tiem interesi izrāda gan konkrētā mērķgrupa, gan novada iedzīvotāji un
sadarbības partneri. 2013. gadā izdots buklets “Mēs – Jelgavas novadā, Latvijā, Eiropā”, kurā izceltas
katra pagasta vēsturiskās un mūsdienu vērtības, 2014. gadā “Mūsu 10 gadi Eiropas Savienībā”, kurā
iepazīstam aktīvas personības kādā jomā no katra pagasta , 2015. gadā buklets bērniem – “Mans
ceļojums Jelgavas novadā, Latvijā, Eiropā ”, 2016.gadā “Eiropas pēdas Jelgavā un tās apkārtnē”, kurā
izcelta Eiropas mērogā vēsturiski nozīmīgu personību saistība ar Jelgavas un apkārtējo novadu, un
objektiem.

Tāpat jau vairākus gadus EDIC darbinieki organizē pieredzes apmaiņas vizītes uz EDIC citās ES
valstīs. 2016. gadā darbinieki iepazinās ar Portugāli, kas šajā gadā atzīmēja 30 gadus kopš iestāšanās,
ES institūcijām un EDIC darbību, to pieredzi ES informācijas sniegšanā iedzīvotājiem.

Līdztekus tam EDIC pārstāvji regulāri piedalās vadošās organizācijas – Eiropas Komisijas
pārstāvniecības Latvijā organizētos apmācību semināros un sadarbojas ar citiem Latvijas EDIC (LV
kopā 9).
Bezmaksas ES informatīvie materiāli pieejami stendā Jelgavas novada domes 1. stāvā, ja nepieciešams
lielāks eksemplāru skaits, sazināties personīgi. Plašāka informācija par EDIC aktivitātēm pieejama
mājas lapā www.edic.jrp.lv un fb profilā. Jelgavas novada un pilsētas izglītības iestādēm, NVO un
jebkuram interesentam piedāvājam sadarbību informācijas nodrošināšanā un pasākumu organizēšanā.

Praktisko zināšanu pilnveidošna




Projekts Nr. 2016-LV01-KA102-022504
Ieviešanas laiks: 01.07.2016.-30.04.2018.
Projekta mērķis: ar starptautisku prakšu palīdzību atbalstīt profesionālo izglītības programmu
"Restaurācija", “Augkopība”, “Enerģētika un elektrotehnika” un "Autotransports" audzēkņu
iemaņu (zināšanu, prasmju un attieksmes) apguvi, lai uzlabotu viņu personīgo attīstību un
nodarbinātību. Veikt skolas pedagoģiskā personāla profesionālo pilnveidi, lai ieviestu un attīstītu
duālo profesionālo izglītības sistēmu un uzlabotu mācīšanās kvalitāti profesionālās izglītības
programmās "Enerģētika un elektrotehnika" un "Augkopība". Uzlabot projekta dalībnieku
svešvalodas zināšanas (Angļu, vācu). Palielināt skolas spējas, pievilcīgumu un starptautisko
dimensiju, lai skolas profesionālās izglītības programmas " Restaurācija", “Augkopība”,
“Enerģētika un elektrotehnika” un "Autotransports" atbilstu darba tirgus vajadzībām Eiropā un
ārpus tās.

Projekta vadošais partneris: Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola.
Sadarbības partneri: Berlīnes Būvniecības industrijas Profesionālās attīstības izglītības serviss
Vācijā, EPD Portugālē un Spānijā, EPLEFPA Francijā.
Kopējais finansējums EUR: 83394
Galvenās aktivitātes:














Projekta sagatavošanās vizītes pie sadarbības partneriem;
Nolikuma, vērtēšanas kritēriju izstrāde, komisijas izveide dalībnieku atlasei;
Sagatavošanās pasākumu nodrošināšana un stažēšanās organizēšana programmas „Augkopība”
6 audzēkņiem un nesenajiem absolventiem profesionālā izglītības iestādē Francijā 19 dienas,
pēcpasākumu nodrošināšana;
Sagatavošanās pasākumu nodrošināšana un stažēšanās organizēšana programmas
„Restaurācija” 7 audzēkņiem un nesenajiem absolventiem profesionālā izglītības iestādē Vācijā
33 dienas, pēcpasākumu nodrošināšana;
Sagatavošanās pasākumu nodrošināšana un stažēšanās organizēšana programmas
„Autotransports” 7 audzēkņiem un nesenajiem absolventiem profesionālā izglītības iestādē
Portugālē 33 dienas, pēcpasākumu nodrošināšana;
Sagatavošanās pasākumu nodrošināšana un stažēšanās organizēšana programmas „Elektronika
un elektrotehnika” 4 audzēkņiem profesionālā izglītības iestādē Spānijā 27 dienas, pēcpasākumu
nodrošināšana;
3 programmas “Augkopība” pedagogu 10 dienu profesionālās pilnveides programmas
īstenošana Spānijā;
1 programmas “Elektronika un elektrotehnika” pedagoga 10 dienu profesionālās pilnveides
programmas īstenošana Spānijā;
Publicitātes pasākumi: karjeras dienas, projekta noslēguma konference.

Galvenie rezultāti un ietekme:
Nodarbinātības un karjeras iespēju palielināšanās 24 audzēkņiem un nesenajiem absolventiem;
Pilnveidotas profesionālās izglītības programmas “Augkopība” un “Elektronika un
elektrotehnika”, izstrādāti ieteikumi prakses satura, kvalifikācijas eksāmena un praktisko
nodarbību pilnveidei;

Palielinājušās absolventu iespējas atrast atbilstoši savai kvalifikācijai labi atalgotu darbu;

Palielinājies pamatskolu absolventu skaits, kas pēc pamatskolas beigšanas izvēlas apgūt
profesionālās izglītības programmas.
 Publicitāte:
 Mobilitātes projekta sagatavošanās vizīte Francijā





Augkopji stažējas Francijā

Projekta vadītājs: Alīna Ankudoviča

Mana Eiropas pašvaldība (My European City)

Projekta numurs: 556021-CITZ-1-2014-1FR-CITZ-NT



Ieviešanas laiks: 01.11.2014. - 31.10.2016.
Projekta mērķis: veicināt Eiropas dimensiju un Eiropas pilsonības apziņu projekta partneru
teritorijās.

Projekta vadošais partneris: Graine d`Europe (Francija)
Projekta partneri: Jelgavas novada pašvaldība (Latvija), Arad pašvaldība (Rumānija), Iasi Foundation
– European Capital of Culture (Rumānija), Media Dizajn/Inkubator (Polija), Sarga (Spānija) un
Notingemas pašvaldība (Lielbritānija)
Kopīgais finansējums EUR: 14 475.00; EK finansējums 12 034.00; pašvaldības finansējums – 2
441.00
Galvenās aktivitātes:










Vietējo darba grupu tikšanās un aktivitātes, iesaistot vietējos ekspertus un partnerus;
Piecas starptautiskas konferences, iesaistot vietējos ekspertus un partnerus:
Atklāšanas konference (Polija, Ščecina, janvāris 2015),
Pilsoņu forums (Rumānija, Iasi, maijs 2015),
Inovāciju seminārs (Spānija, Zaragosa, oktobris 2015),
Profesionāļu forums (Rumānija, Arad, marts 2016),
Noslēguma konference (Latvija, Jelgavas novada pašvaldība, septembris 2016).
Starptautiskās projekta koordinatoru darba grupas;
„Eiropas maršrutu” izstrāde iesaistītajās teritorijās.

Publikācijas:





Projekta “Mana Eiropas pašvaldība” inovāciju konferencē Rumānijā
Projekta “Mana Eiropas pašvaldība” noslēguma konference Jelgavas novadā
Projekta “Mana Eiropas pašvaldība” noslēguma konferences galvenā tēma – inovācijas
Projekta koordinators: Anita Škutāne

Starptautiskā sadarabība: Daudzveidība vieno –kopā Eiropai!





Projekta Nr.: 563300-CITIZ-1-2015-1-DE-CITIZ-NT
Ieviešanas laiks: 13.09.2015. - 31.07.2017.
Projekta mērķis:
o
Iegūt zināšanas, kā partneri darbojas ar sociālās daudzveidības jautājumiem “teritorijas attīstības” koncepta izmantošana iedzīvotāju līdzdalības veicināšanā
o
Veidot/ optimizēt saistību starp vietējām politikām/ personām, uz ko tās attiecas/
organizācijām un iestādēm - iekļaujoša sabiedrība
o
Pārnest ES mērķus un ES politiku pozitīvo ietekmi šādos tematiskajos mērķos –
iekļaušana, apkārtnes attīstība un līdzdalība

Projekta vadošais partneris: Recklinghausen rajona pašvaldība (Kreis Recklinghausen), Vācija
Projekta partneri: Recklinghausen rajona pašvaldība, Wodzislawski reģiona pašvaldība (Powiat
Wodzislawski), Sörmland apgabala pašvaldība (Sörmlands museum i Landstinget Sörmland), Jelgavas
novada pašvaldība (Latvija)
Kopīgais finansējums EUR: 30 000; ES finansējums – 20 000; pašvaldības finansējums – 10 000
Galvenās aktivitātes:
Konferences un pieredzes apmaiņas mērķa grupām (Iedzīvotāji, politiķi, eksperti, vietējās asociācijas
un organizācijas, administrācija, labklājības iestādes, aptverto cilvēku grupas un iniciatīvas) par
sekojošām tēmām:







Multikulturālisms (Vācija, Recklinhausen, septembris 2015),
Cilvēku ar īpašām vajadzībām līdzdalība (Polija, Wodzislawski, maijs 2016),
Lekciju cikls plašai publikai (Vācija, Recklinhausen, jūlijs 2016),
Tīklošana starp iesaistītajām pusēm (Zviedrija, Sörmland, septembris 2016),
Sociālās iekļaušanas politikas (Latvija, Jelgavas novads, maijs 2017),
Noslēguma konference (Vācija, Recklinhausen, jūlijs 2017).

Novada līmenī darbojas nacionālā projekta ieviešanas grupa, kurā iesaistās dažādas mērķgrupas un
kura turpina starptautisko semināru diskusijas un labās prakses nodošanu uz vietām.
Papildu informācija.
Publikācijas:











Pieredzes apmaiņas vizītē iepazīstina ar multikulturālas sabiedrības veidošanu Vācijā
Jelgavas novads uzsāk diskusiju par deinstucionalizāciju
Seminārs “Jelgavas novads gatavojas Deinstitucionalizācijai”
Pieredzes apmaiņas vizītes laikā Polijā iepazīst cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu sociālajā vidē
Pieredzes apmaiņas vizītes laikā Vācijā iepazīstas ar Eiropas vērtībām
Jelgavas novadā noticis seminārs “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība”
Zviedrijā notika projekta “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” starpposma izvērtējums
Radošums un ražošana. Kas kopīgs? Vācijas pieredze
Noticis praktisks seminārs “Garīga rakstura traucējumu ārstēšana un sociālā aprūpe un sociālā
rehabilitācija” deinstitucionalizācijas procesa kontekstā

Projekta koordinators:Anita Škutāne

SAGLABĀT, LAI NEPAZAUDĒTU - LIELVIRCAVAS MUIŽAS TELPU
VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA




Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2202-000002
Projekta ieviešanas laiks: 11.10.2016.-31.08.2017.
Projekta mērķis: attīstīt muižu, radot priekšnosacījumus efektīvai kultūras mantojuma
izmantošanai, veicināt materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, radot apstākļus
ilgtspējīgai sociāli ekonomiskajai attīstībai Jelgavas novadā.

Specifiskie uzdevumi:
1. Veikt telpu vienkāršotu atjaunošanu, saglabāt un piepildīt ar nemateriālo kultūras mantojumu
izmantojot šo objektus mūsdienīgā kontekstā.
2. Izveidot pastāvīgās izstādes, darbnīcas, piesaistot sabiedrības uzmanību vienojošajām un
atšķirīgajām kultūras mantojuma vērtībām un kultūras mantojuma lomai ilgtspējīgā projekta
attīstībā.
Finansējums:




Kopējais projekta finansējums: 26929.41 EUR
ELFLA finansējums: 13913,60 EUR
Jelgavas novada pašvaldības finansējums: 13015,81 EUR

Apraksts. Projekta ietvaros paredzēts veikt muižas vienkāršotu telpu atjaunošanu, telpās nr. 27, 28,
31, 42 un 43. Telpas tiks atjaunotas, veikti grīdu un sienu atjaunošanas darbi logu aiļu restaurācija,
iekšdurvju restaurācija vai nomaiņa, kāpņu virsmas (pakāpienu) seguma atjaunošana, kāpņu margu
elementu restaurācija un trūkstošo elementu atjaunošana. Rezultātā: tiks sakārtota viena daļa kultūras
un vēstures objekta, kur atjaunotajās telpās paredzēts izveidot Jelgavas novada muižu un baznīcu
ekspozīciju zāles. Paredzēts organizēt izstādes, koncertus, izglītojošus pasākumus, darbnīcas,
seminārus, meistarklases, un citus publiskus pasākumus. Plānots organizēt arī starptautiska mēroga
pasākumus, kultūras apmaiņas projektus, tādējādi popularizējot novada un Latvijas kultūras
mantojumu pasaulē un citzemju kultūru novadā. Ieguvēji būs gan projekta teritorijas iedzīvotāji, gan
tūristi, kuri apmeklē projekta teritoriju, gan mazie uzņēmēji un dažādas kultūras iestādes.

Publikācijas:


Lielvircavas muižā veiks vairāku telpu atjaunošanu

Projekta koordinators:Inese Cinovska

APGAISMOJUMA IZBŪVE VIRCAVAS PAGASTA OGLAINES CIEMĀ




Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000005
Projekta ieviešanas laiks: 07.09.2016.–07.09.2017.
Projekta mērķis: palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt
vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot jaunu ielas
apgaismojumu Vircavas pagasta Oglaines ciemā – Parka ielā.

Projekta apraksts. Projekts "Apgaismojuma izbūve Vircavas pagasta Oglaines ciemā" atbilst Jelgavas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2014.–2033.gadam un rīcības plānam, veicināt ilgtspējīgu un
nepārtrauktu novada attīstības virzību, ievērojot katra pagasta esošās attīstības tendences, kā arī vienai
no galvenajām prioritātēm droša, kopta un pievilcīga vide. Projekts atbilst LAP aktivitātes "Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas" mērķa sasniegšanai, pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas
novada līmenī. Projekts nepieciešams ikdienā apmēram 210 iedzīvotājiem un 55 bērniem, kas dodas uz
skolu, tie ir Vircavas pagasta Oglaines ciema iedzīvotāji, kuri pārvietojas pa Oglaines ciemu, lai
sasniegtu sev nepieciešamos pakalpojumus Vircavas pagastā. Projekts nepieciešams, lai sakārtotu
teritoriju un padarītu iespējamu pakalpojumu sniegšanas vietu sasniedzamību. Projekts nodrošinās
iespēju iedzīvotājiem pārvietoties pa apgaismotu ceļa malu, nevis tumšu un neapgaismotu ceļu, kas ir
bīstami cilvēku dzīvībai. Projektā plānotās aktivitātes - veikt būvdarbus, tas ir izbūvēt Vircavas
pagasta Oglaines ciema Vārnu ielas - ielas apgaismojumu, veikt būvdarbu būvuzraudzību, lai
nodrošinātu projekta mērķi - palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt
vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību. Projekta ilgtspēja ir pozitīva,
tas ir projekta īstenotāja rīcībā ir nepieciešamās struktūras un personālresursi, lai turpinātu īstenot
projekta aktivitātes ilglaicīgi, kā arī, ir pozitīvi ekonomiskie un finanšu aspekti - projekta īstenotāja
rīcībā ir nepieciešamie finanšu resursi, lai turpinātu īstenot projekta aktivitātes ilglaicīgi, nodrošinot
izbūvētā apgaismojuma ilgtspēju Vircavas pagasta Oglaines ciemā.
Kopējās izmaksas: 30 399,50 EUR
Publiskais finansējums: 27 000,00 EUR
Pašvaldības finansējums: 3 399,50 EUR
Projekta koordinators:Anita Skubiļina

PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS UZLABOŠANA VILCES PAGASTĀ




Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000004
Projekta ieviešanas laiks: 15.09.2016.-02.10.2017.
Projekta mērķis: uzstādīt informācijas stendus septiņās Vilces pagasta vietās, novietot
velostatīvus četrās pagasta vietās pie sabiedriskiem objektiem, un atjaunot Lielmātes avotiņu, tādā
veidā veicinot Jelgavas novada iedzīvotāju kvalitatīvu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanu,
uzlabot pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Kopējās izmaksas: 11941,49 EUR
Publiskais finansējums: 10515,80 EUR
Pašvaldības finansējums: 1425,69 EUR
Projekta koordinators:Daiga Simsone
ALTERNATĪVAS APRŪPES PAKALPOJUMU CENTRA "KAMENĪTES" TELPU
VIENKĀRŠOTA ATJAUNOŠANA SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANAI
JELGAVAS NOVADĀ




Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2203-000004
Projekta ieviešanas laiks: 05.09.2016. – 31.08.2017.
Projekta mērķis: sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Alternatīvās aprūpes pakalpojuma centrā "
Kamenītes" veicot papildus telpu vienkāršotu atjaunošanu.

Kopējās izmaksas: 9880.77 EUR
Publiskais finansējums: 8888.60 EUR
Pašvaldības finansējums: 992.17 EUR
Publikācijas:


Realizēs vairākus projektus sabiedriskiem mērķiem

Projekta koordinators:Inese Cinovska

APRĪKOJUMA IEGĀDE SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU NODROŠINĀŠANAI JELGAVAS
NOVADĀ





Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2203-000003
Projekta ieviešanas laiks: 05.09.2016.–05.09.2017.
Projekta mērķis: nodrošināt Jelgavas novada iedzīvotāju kvalitatīvu sabiedrisko aktivitāšu un
pakalpojumu īstenošanu. Projekta īstenošanas laikā tiks iegādātas teltis 6x3 m un 3x3 m ar
Jelgavas novada logo.

Kopējās izmaksas: 4250,73 EUR
Publiskais finansējums: 3825,65 EUR
Pašvaldības finansējums: 425,08 EUR
Publikācijas:


Realizēs vairākus projektus sabiedriskiem mērķiem

Projekta koordinators:Ella Jerofejeva
GĀJĒJU IETVJU LABIEKĀRTOŠANA NĀKOTNES CIEMĀ




Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000006
Īstenošanas periods: 29.08.2016. - 02.10.2017.
Projekta mērķis: izbūvēt gājēju ietvi Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā, apmēram 700 metru
garumā un 1,2 metru platumā, nodrošinot pakalpojumu pieejamību ciemā, veicinot vietas
potenciāla un pievilcības attīstību, un sabiedrībai nozīmīga objekta atjaunošanu.

Vairāk informācijas par Eiropas

Lauk
Kopējās izmaksas: 30 000 EUR
Publiskais finansējums: 27 000 EUR
Pašvaldības finansējums: 3000 EUR
Publikācijas:


Realizēs vairākus projektus sabiedriskiem mērķiem

Projekta koordinators:Daiga Simsone

NOJUMES IZVEIDE PIE AUTOBUSA PIETURAS UN IELU APGAISMOJUMA IZBŪVE
VALGUNDES CIEMĀ




Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000003
Īstenošanas periods: 22.08.2016. - 31.08.2017.
Projekta mērķis: palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt
vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot Valgundes
ciema - Saules ielā, Liepu ielā, Dārza ielā un Smilšu ielā ielas apgaismojumu un izveidojot nojumi
pie autobusa pieturas.

Kopējās izmaksas: 42 000 EUR
Publiskais finansējums: 27 000 EUR
Pašvaldības finansējums: 15 000 EUR
Publikācijas:



Izsludināti iepirkumi ielu apgaismojuma izbūvei un nojumes izveidei pie autobusu pieturas
Realizēs vairākus projektus sabiedriskiem mērķiem

Projekta koordinators:Anita Skubiļina

JELGAVAS IELAS APGAISMOJUMA IZBŪVE KALNCIEMĀ




Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000002
Īstenošanas periods: 22.08.2016. - 01.10.2017.
Projekta mērķis: palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt
vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot Jelgavas ielas
apgaismojumu Kalnciemā.

Kopējās izmaksas: 56 120.79 EUR
Publiskais finansējums: 27 000.00 EUR
Pašvaldības finansējums: 29 120.79 EUR
Publikācijas:

Realizēs vairākus projektus sabiedriskiem mērķiem



Projekta koordinators:Anita Skubiļina

PROJEKTS "PROTI UN DARI!"




Projekts Nr. 8.3.3.0/15/I/001
Ieviešanas laiks: 10.2016.-31.10.2018.
Projekta mērķis: attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai
skaitā aroda apguvē pie amata meistara Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts
izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai
Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba
samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Finansējuma
saņēmējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Sadarbības partneris: Jelgavas novada pašvaldība
Atbildīgā iestāde: Izglītības un zinātnes ministrija
Mērķauditorija: jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst
arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.
MĒRĶA GRUPAS JAUNIETIM PAREDZĒTAIS ATBALSTS:
Tiks veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī
nosakot attīstības virzienus;
2. Sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, tiks izstrādāta viņa
individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO
izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums",
mūžizglītības kompetences;
3. Tiks noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu
programmas īstenošanā projekta ietvaros;
4. Tiks īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā,
nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
o
regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 h mēnesī), kura laikā mentors
sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
o
formālās un ikdienas mācīšanās;
o
speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības
personālu);
o
dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi);
o
brīvprātīgā darba aktivitātes;
o
iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos;
1.

o
o
o

profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt
profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs;
specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta
palīdzību, specializēto transportu).

Projekta finansējums: 153 291,60 EUR
Pieejamā sasniedzamā iznākuma rādītāja kvota vai Projektā iesaistāmo Mērķa grupas jauniešu
maksimālais skaits līdz 31.10.2018. - 98 jaunieši.
Publicitāte:


Aicina pieteikties jauniešus projekta "PROTI un DARI!" aktivitātēm

Projekta koordinators:Inese Skromane

ATVER SIRDI ZEMGALĒ



Ieviešanas laiks: 01.12.2015. – 31.12.2022.
Projekta mērķis: Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Projekta vadošais
partneris: Zemgales plānošanas reģions
Projekta partneri: 21 Zemgales reģiona pašvaldības, 2 valsts sociālās aprūpes centri, 9 bērnu
aprūpes iestādes
Kopīgais finansējums: 5 709 424,00 EUR, no kuriem 85% ir ESF līdzfinansējums (4 853 010,40
EUR).
Galvenās aktivitātes:
Mērķa sasniegšanai tiks īstenota virkne darbību: izvērtētas personu ar invaliditāti un ārpusģimenes
aprūpē esošo bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni; izstrādāts detalizēts reģiona
deinstutalizācijas plāns, kurā izvērtēti esošie pakalpojumi un noteikti nepieciešamie uzlabojumi to
optimālai attīstībai; izstrādāti bērnu aprūpes iestāžu un Valsts sociālo aprūpes centru filiāles
reorganizācijas plāni; sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar invaliditāti; apmācīti
speciālisti; izglītota un informēta sabiedrība.
Publikācijas:


Īstenos projektu “Atver sirdi Zemgalē”, kas integrēs sabiedrībā cilvēkus ar garīgiem
traucējumiem

Projekta koordinatori:Inese Cinovska ,Linda Ozola

PRAKTISKI PASĀKUMI VIENOTĀ MELIORĀCIJAS SISTĒMU
APSAIMNIEKOŠANĀ AR MĒRĶI SAMAZINĀT BIOGĒNO ELEMENTU
IEPLŪDI BALTIJAS JŪRĀ




Projekta numurs: CB295 NUTRINFLOW
Ieviešanas laiks: 01.09.2015.–28.02.2019.
Projekta mērķis: Popularizēt un izmēģināt videi draudzīgus pasākumus, kas tiks ieviesti
sateces baseinos ar nozīmīgu lauksaimniecības zemju īpatsvaru.

Projekta vadošais
partneris: Pro Agria Etela – Suomi ry (Somija)
Projekta partneri un finansējums: Projekta kopējais budžets: 1 780 002 EUR. Partneru budžeti
(EUR): ProAgria Etelä-Suomi (Somija): 579 988; Nylands Svenska Lantbrukssällskap (Somija): 24
666; Loviisas pilsēta (Somija): 60 666; Zemgales plānošanas reģions (Latvija): 260 000 Jelgavas
novada pašvaldība; (Latvija): 139 833; Latvijas Zemnieku saeima (Latvija): 171 825; Latvijas
Lauksaimniecības universitāte (Latvija): 101 176; JTI-Swedish Institute for Agricultural and
Environmental Engineering (Zviedrija): 251 045; County Administrative Board Östergotland
(Zviedrija): 190 803.
Kopējais finansējums: EUR 139 833; Interreg CB finansējums EUR 118 858; pašvaldības
finansējums EUR 20 975
Projekta aktivitātes Jelgavas novadā:
1. Meliorācijas sistēmu inventarizācija Glūdas pagasta Viesturciemā;
2. Sodītes grāvja, Viesturciemā, caurteces atjaunošana, veicot divpakāpju novadgrāvja izvedi,
papildinot ar ūdens dabīgās pašattīrīšanās elementiem;
3. Skolēnu iesaiste Sodītes grāvja ekosistēmu izpētē;
4. Ailes grāvja, Zaļenieku pagastā, caurteces atjaunošana.
Publikācijas:








Zemgales zemnieki un uzņēmumi tiekas seminārā par inovatīvu meliorāciju
Zemgales zemnieki un uzņēmumi aicināti uz semināru par inovatīvu meliorāciju
Vislatvijas mērogā unikālais vides projekts iesaista arī Jelgavas novada jauniešus
Turpinās Aizupes skolas bērnu aktivitātes Sodītes ūdenstecē
Atvērto durvju dienas pasākums “Sodītes grāvja noslēpums”
Projekta “NUTRINFLOW” dalībnieku tikšanās Somijā
VARAM aicina piedalīties Eiropas Sadarbības dienas pasākumos Jelgavas novadā, Iecavā,
Kuldīgā un Rīgā




Atvērto durvju dienas pasākums “Sodītes grāvja noslēpums”
Pieaug izpratne par meliorāciju un abpusēji izdevīgiem risinājumiem

Projekta koordinators: Inese Baumane

EIROPAS TĪKLS LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU RAŽOTĀJU
NODARBINĀTĪBAS VEICINĀŠANAI MAZĀS UN VIDĒJĀS PAŠVALDĪBĀS.
AGRI-URBAN




Projekts Nr. CTE103
Īstenošanas periods: 03.05.2016.-03.05.2018.
Projekta mērķis: izveidot mazo un vidējo pašvaldību Eiropas tīklu, lai veicinātu jaunu
darbavietu radīšanu pašvaldības teritorijā, izmantojot sociālās un vides dimensijas attīstību
inovatīvos saimniekošanas veidos

Projekta
vadošais partneris: Baena (Spānija).
Projekta partneris: Mollet del Valles (Spānija), Petrinja (Horvātija), LAG Pays des Condruses
(Beļģija), Pyli (Grieķija), Monmouthshire (Lielbritānija), Fundao (Portugāle), Mouans-Sartoux
(Francija), Södertälje (Zviedrija), Cesena (Itālija), Jelgavas novada pašvaldība (Latvija).
Projekta kopējās izmaksas: EUR: 749 999.58, Jelgavas novada pašvaldības projekta daļa: 50 000,
URBACT finansējums 85% - 42 500; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - 5 000, valsts
līdzfinansējums 5% - 2 500.
Galvenās aktivitātes:




Starptautiskās aktivitātes un pieredzes apmaiņa;
Vietējās URBACT grupas ekspertu tikšanās;
Jelgavas novada Uzņēmējdarbības atbalsta attīstības plāna 2018.-2028.gadam izstrāde.

Galvenās projekta tēmas:

Publicitāte:








Jelgavas novads iesaistās projektā lauku teritoriju iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanai un
dažādošanai
Jelgavas novada pašvaldība startē URBACT programmas projektā
Jelgavas novada pašvaldība piedalās URBACT programmas projektā AgriUrban
Projekta AGRI – URBAN ekspertu tikšanās
Novada speciālisti praktizējas lauku uzņēmējdarbības veicināšanā
Projekta AGRI-URBAN otrā ekspertu tikšanās
Alternatīvas saimniekošanas metodes ekonomiskās krīzes pārvarēšanai Grieķijā

*Projekta nosaukums angļu valodā: (European network for the promotion of agri-food employment in
small and medium-sized cities)
Projekta koordinators:Anita Škutāne

SPORTA INVENTĀRA UN APRĪKOJUMA IEGĀDE JELGAVAS NOVADA
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
Projekts Nr. 01-25/256
Īstenošanas periods: 20.07.2016.–01.10.2016.
Projekta mērķis: sporta inventāra iegāde Jelgavas novada lauku teritoriju 10 izglītības iestādēs

Projekta finansējums:



Valsts budžeta finansējums: 3490,00 EUR
Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums: 3509,32 EUR

Projekta laikā tiks papildināts sporta inventārs Jelgavas novada lauku teritoriju 10 izglītības iestādēs Elejas vidusskolā, Vilces pamatskolā ar pirmsskolu, Kalnciema vidusskolā ar pirmsskolu, Sesavas

pamatskolā, Vircavas vidusskolā ar pirmsskolu, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskolā,
Staļģenes vidusskolā ar pirmsskolu, Līvbērzes vidusskolā, Kalnciema PII "Mārīte", Jelgavas novada
sporta centrā.
Publicitāte:


Iegādāts sporta inventārs un aprīkojums Jelgavas novada izglītības iestādēm

Projekta koordinators:Ella Jerofejeva

GADU TŪKSTOŠIEM AUKLĒTI PAMATI STABILAI NĀKOTNEI




Projekts Nr. 1-08/260/2016
Ieviešanas laiks: 01.09.2016.-31.08.2017.
Projekta mērķis: atklāt Zemgales novadu teritorijā esošās unikālās dabas vērtības un informēt
sabiedrību par šīm vērtībām.

“
Projekta apraksts. Jelgavas novads un tam piegulošie novadi veido Latvijā unikālo Zemgalei
raksturīgo ainavu, kur plašo Zemgales līdzenumu caurvij Lielupe un tās pietekas, kur zemi upju krasti
mijas ar augstām un stāvām kraujām. Šeit upju krastos, mežos un līdzenumos slēpjas neiedomājamas
dabas bagātības – gan derīgie izrakteņi, gan iepriekšējo tūkstošgadu atstātie dabas veidojumi, gan
floras, gan faunas bagātības. Katram no partneriem ir uzdevums izpētīt šīs dabas bagātības un stāstīt
par tām gan skolēniem, gan citiem interesentiem, tādējādi uzsverot, ka Latvija, lai arī maza valsts, bet
tik bagāta savā dažādībā.
Projekta vadošais partneris: Jelgavas novada pašvaldība.
Projekta partneri: Rundāles novada pašvaldība un Tērvetes novada pašvaldība.
Projekta uzdevumi:




Izpētīt Jelgavas, Rundāles un Tērvetes novadu teritorijā esošo dabas vērtību, (gadu tūkstošu
glabātu) resursu vēsturi un pamatinformāciju;
Izveidot un uzstādīt informatīvus stendus un izveidot bukletus par šīm unikālajām dabas
vērtībām;
Izveidot jaunu dabas resursu izzinošu tūrisma maršrutu.

Projekta kopējais finansējums: 45620 EUR (Latvijas vides aizsardzības fonds 39689,40 EUR;
Jelgavas novada pašvaldība - 3636,10 EUR; Rundāles novada pašvaldība - 2184 EUR; Tērvetes
novada pašvaldība - 110,50 EUR).

Publikācijas:




Jelgavas novadā taps ģeoloģiskā tūrisma maršruts
Jelgavas reģionālā tūrisma centra mājas lapā - Jelgavas novadā taps ģeoloģiskā tūrisma
maršruts
Rundāles novadā taps dabas tūrisma maršruts

Projekta koordinators:Inese Baumane

VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJAS
MĒRĶDOTĀCIJAS 5 AKTIVITĀTĒM
DRUKĀT



Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums Jelgavas novada pašvaldībai
pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 13. pielikumu.
Ieviešanas laiks: 01.02.2016.–31.12.2016.

Aktivitātes:
1. Vienošanās Nr. 5-26/MPP/2016-069. Piešķirts finansējums - 3000 EUR pašvaldības
pasākumam „Iekārtu iegāde (3 D printeris) Mūzikas un mākslas skolai”.
2. Vienošanās Nr. 5-26/MPP/2016-070. Piešķirts finansējums - 3000 EUR pašvaldības
pasākumam „Inventāra (mūzikas instrumenti) iegāde Mūzikas un mākslas skolai”.
3. Vienošanās Nr. 5-26/MPP/2016-071. Piešķirts finansējums - 1500 EUR pašvaldības
pasākumam „Biedrībai „Jelgavas novada seniori” – latviešu kulinārā mantojuma
popularizēšanas projekta realizēšana”.
4. Vienošanās Nr. 5-26/MPP/2016-072. Piešķirts finansējums - 3000 EUR pašvaldības
pasākumam „Biedrībai „Valgundes novada attīstība” – Kalnciema pagasta muzejistabas
izveide”.
5. Vienošanās Nr. 5-26/MPP/2016-073. Piešķirts finansējums - 1000 EUR pašvaldības
pasākumam „Inventāra iegāde Jaunsargu kustības pasākumu nodrošināšanai”.
Papildu informācija:




Projekta noslēguma pasākums senioriem - medījumu garšas pēcpusdiena
Seniori kopā ar jauniešiem mācās gatavot saldos ēdienus
Projekta "Latviešu kulinārā mantojuma popularizēšana" aktivitātes jūnijā

Projekta koordinators:Ella Jerofejeva

DALĪBA NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRAS (NVA) PASĀKUMĀ „PASĀKUMS
NOTEIKTĀM PERSONU GRUPĀM”





Projekta Nr. 1/23.9.13-1/2016
Ieviešanas laiks: 01.06.2016. – 31.05.2018.
Projekta mērķis: Bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšana aktīvajā nodarbinātības pasākumā
„Pasākums noteiktām personu grupām”, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus
prasības, veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā
darbā.

Projekta īstenotājs:
biedrība „Iepazīsim sevi”
Kopīgais finansējums: NVA finansējums – EUR 25 160,00; Jelgavas novada pašvaldības
līdzfinansējums – EUR 8 678,95.
Projekta mērķis: Bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšana aktīvajā nodarbinātības pasākumā
„Pasākums noteiktām personu grupām”, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības,
veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.
Galvenās aktivitātes:
Kopā ir esaistīti 2 bezdarbnieki invalīdi (profesija- klientu apkalpošanas operators) aktīvajā
nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”. Īstenošanas vieta:
1. Alternatīvās aprūpes un pakalpojuma centrs „Kamenītes”, Vircavas pagasts, Jelgavas novads un
2. Aktivitāšu centrs “Kalnciems”, Jelgavas iela 15, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads

Sagaidāmie rezultāti:
Izveidotas divas darba vietas uz noteiktu laika periodu.
Projekta koordinatore:Inese Skromane

DALĪBA NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRAS (NVA) PASĀKUMĀ „PASĀKUMS
NOTEIKTĀM PERSONU GRUPĀM” JELGAVAS NOVADA JAUNSVIRLAUKAS PAGASTĀ
DIENAS CENTRĀ “MEŽCIEMS”




Projekta Nr. 23.9.13-1/33
Ieviešanas laiks: 16.10.2014. – 15.10.2016.
Projekta mērķis: Bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšana aktīvajā nodarbinātības pasākumā
„Pasākums noteiktām personu grupām”, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus
prasības, veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā
darbā.

Projekta īstenotājs:
biedrība „Iepazīsim sevi”
Kopīgais finansējums: EUR 13756,49; fonda finansējums – EUR 11 866.17; Jelgavas novada
pašvaldības līdzfinansējums – EUR 1890,32.
Projekta mērķis:
Bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšana aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām
personu grupām”, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu mērķa grupu
bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.
Galvenās aktivitātes:
Tiks iesaistīts bezdarbnieks aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”
Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā Dienas centrā “Mežciems”.
Sagaidāmie rezultāti:
Izveidota viena darba vieta uz noteiktu laika periodu.
Projekta koordinatore:Inese Skromane
LIELPLATONES MUIŽAS TELPU ARHITEKTONISKI MĀKSLINIECISKĀ IZPĒTE




Projekta Nr. 2016-2-KMA067
Projekta ieviešanas laiks: 20.06.2016. – 02.12. 2016.
Projekta mērķis: veikt Lielplatones muižas telpu arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju,
veicinot līdzsvarotu kultūras mantojuma saglabāšanu, attīstību un popularizēšanu Zemgales
reģionā.

Projekta
finansējums:




Projekta kopējais finansējums EUR 1920,00.
Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums EUR 1300,00.
Jelgavas novada pašvaldības finansējums EUR 620,00.

Projekta rezultāti:
Veikta Lielplatones muižas telpu (1.stāvs, kāpnes, 2.stāvs - lielā zāle un telpa pie zāles) arhitektoniski
mākslinieciskā inventarizācija.

Projekta koordinators:Ella Jerofejeva

VILCES MUIŽAS VĒSTURISKĀS EKSPOZĪCIJAS IZVEIDE

Projekta Nr. 16/1-14.2/K 41
Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2016. – 15.12. 2016.
Projekta mērķis: apzināt specifisko Zemgales kultūrvēsturisko mantojumu, sekmējot tā saglabāšanu,
attīstību un pieejamību

Projekta
finansējums:
Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums: EUR 1500,00
Jelgavas novada pašvaldības finansējums: EUR 1036,00
Projekta uzdevumi:





Apzināt un apkopot Vilces muižas un Vilces pagasta kultūrvēsturisko mantoju-mu.
Sagatavot vēsturiskās ekspozīcijas koncepciju.
Izgatavot vēsturiskajai ekspozīcijai nepieciešamās planšetes.
Iekārtot Vilces muižas un Vilces pagasta vēsturisko ekspozīciju.

Projekta koordinators:Ella Jerofejeva

RUDENS MŪZIKAS FESTIVĀLS „ZEMGALES ĒRĢEĻU DIENAS”




Projekts Nr. 16/1-14.2/K 39
Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2016.–30.11. 2016.
Projekta mērķis: sekmēt Zemgales kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pieejamību,
popularizējot un attīstot ērģeļmākslu Jelgavas novadā.

Projekta finansējums:



Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums: EUR 1400,00;
Jelgavas novada pašvaldības finansējums: EUR 91,60.

Projekta uzdevumi:




Noorganizēt pasākumu “Rudens mūzikas festivāls „Zemgales ērģeļu die-nas”” Jelgavas
novadā, popularizējot ērģeļmākslu Zemgales reģionā;
Iedzīvināt sakrālo koncertu tradīcijas Zemgales reģiona, Jelgavas novadā, atbalstot draudžu
mūzikas dzīvi;
Nodrošināt projekta un pasākuma publicitāti.

Publicitāte:


Rudens mūzikas festivāls „Zemgales ērģeļu dienas”

Projekta koordinators:Ella Jerofejeva

LIELPLATONES MUIŽAS ANSAMBĻA ĒKAS „VEŠŪZIS” TEHNISKĀ PROJEKTA
IZSTRĀDE – 2.KĀRTA




Projekta Nr.16/1-14.2/K 40
Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2016. – 31.10. 2016.
Projekta mērķis: izstrādāt Lielplatones muižas ansambļa ēkas ''Vešūzis'' tehnisko projektu (2.
kārtu), sekmējot Zemgales kultūrvides attīstību, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un
popularizēšanu.

fonda
finansējums:
Jelgavas novada pašvaldības finansējums: EUR 1136,00.

EUR

Valsts Kulturkapitāla
800,00

Projekta uzdevumi:


Izstrādāt Lielplatones muižas ansambļa ēkas ''Vešūzis'' tehnisko projektu ( otro kārtu) atbilstoši
tāmes pozīcijām:
o
Būvprojekta vadība;
o
Būvprojekta ģenerālplāns, darbu organizācijas projekts;
o
Pārplānojuma risinājumi, AR daļa, interjeri;
o
Zibensaizsardzības risinājumi;
o
Tehniskā specifikācija, apjomu kopsavilkums un apraksti.

Projekta koordinators:Ella Jerofejeva

ZIEMEĻVALSTU – BALTIJAS VALSTU SADARBĪBA IZGLĪTĪBAS SISTĒMU
UZLABOŠANAI
Projekta Nr. PA-GRO-863
Īstenošanas periods: 10.10.2016.-06.04.2017.
Projekta mērķis: veicināt ilgtspējīgas izglītības sistēmas ieviešanu pašvaldībās.

Apakšmērķi:
1.
2.
3.
4.
5.

iepazīt jaunas metodes darbā ar talantīgiem skolēniem;
nodrošināt interešu izglītības labāku organizāciju;
veicināt karjeras izglītības attīstību;
uzlabot mūžizglītības metodes nelielās lauku pašvaldībās;
izplatīt labās prakses piemērus, kas nodrošina kvalitāti un inovācijas izglītībā vietējā un
reģionālā līmeni.

Projekta
vadošais
partneris:
Jelgavas
novada
pašvaldība
Projekta partneri: Västerbotten reģiona padome (Zviedrija), Baltijas jūras attīstības biedrība (Somija)
Projekta kopējās izmaksas: EUR: 10 833.33, Ziemeļu Ministru padomes finansējums 60% - 6 500;
Jelgavas novada pašvaldības finansējums 40% - 4 333.33.
Galvenās aktivitātes:


Pieredzes apmaiņas vizītes izglītības kvalitātes nodrošināšanas un ilgtspējas jautājumos:
Zviedrijā (10.-13.10.2016.), Somijā (03.-06.04.2017.)

Publicitāte:


Iepazīstas ar Zviedru pieredzi izglītības nodrošināšanā lauku apvidos

*Projekta nosaukums angļu valodā: Nordic-Baltic cooperation for improvement of education systems
Projekta koordinators:Anita Škutāne

Starptautiskā sadarbība 2016

Izglītība
ERASMUS+ projekti:
Tālākizglītības vizīte Lielbritānijā, 1 deputāts
Profesionālā pilnveide (ZKAV restauratori un automehāniķi):
-

Vācija: 1 pasniedzējs, 5 audzēkņi, 1 absolvents
Francija: 2 pasniedzēji, 3 audzēkņi

Sagatavošanas vizītes Spānijā, Francijā un Vācijā, t.sk. 1 deputāts
Apmācību vizīte Īrijā
Young Eyes projekts:
Nometne Zviedrijā: 2 līderi, 4 jaunieši
Izvērtējuma seminārs Norvēģijā: 2 līderi, 1 jaunietis
Ziemeļu ministru padomes projekts:
Vizīte Zviedrijā, Umea, 5 izglītības pārvaldes darbinieki
Izglītības jomas darbinieks: Uzskatu, ka apsverama pārņemšanai ir pieeja – optimizēt lielos
ieguldījumus, koncentrējot tos uz apgabalu centriem, bet reizē darot tos pieejamus mazajām skolām,
tādējādi panākot iespēju visiem apgūt mācību programmu, reizē samazinot izdevumus. Pozitīvi vērtēju
zviedru kolēģu prezentētās pieejas tālmācības nodrošināšanai, kā arī pieejai, kas vērsta uz maksimālu
bērnu integrāciju vispārizglītojošā klasē, neskatoties uz valodas, sociālām vai veselības barjerām.
Tāpat komandējumā gūtā pieredze lika nojaust, ka cilvēku aizplūšana uz pilsētām un grūtības
nodrošināt kvalitatīvu izglītības sistēmu, nav vien mūsu lokāla problēma, bet gan tā ir globāla
parādība, kas līdz ar to liek domāt par ilgtspējīgāku risinājumu ieviešanu mūsu pašvaldībā pēc
principa “domā globāli – rīkojies lokāli”.
Citas aktivitātes:
IP pieredzes apmaiņas vizīte Lietuvā (31 izglītības jomas darbinieks)
Profesionālā pilnveide: ASV, Palestīna, Šveice, Itālija
Jaunsargu aktivitātes: Lietuva (jaunsargu instruktors), Zviedrija (2 instruktori, 8 jaunsargi)
Neklātienes vidusskolas aktivitātes: Igaunija un Horvātija

Vide

INTERREG Centrālbaltijas programmas projekts “NUTRINFLOW” (Praktiski pasākumi vienotā
meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā), 3
vizītes (Somija un Zviedrija), t.sk. 2 speciālisti un 1 deputāts
Uzņēmējdarbība
Sadarbība ar Moldovu
5 vizītes, t.sk. 3 uzņēmēji, 4 deputāti, 3 pagastu pārvalžu vadītāji
Sadarbība LEADER projektos: Igaunija un Somija
URBACT projekts “Agri-Urban”:
5 ārvalstu vizītes, t.sk., 1 deputāts, 1 uzņēmējs; 3 ekspertu sanāksmes Jelgavas novadā, kuru mērķis ir
izstrādāt Jelgavas novada Uzņēmējdarbības atbalsta attīstības plānu
Uzņēmējs: Apmeklētās zivjaudzētava un kokapstrāde (Grieķija) kā amatniecības nozares arī ir
interesantas. Gan kā nelielu zemnieku saimniecību papildnozares, ja rezultātā taps kāds ekskluzīvs
(nišas) produkts, gan kā individuāls kāda lauku iedzīvotāja starts ar tādu pašu mērķi. Un var būt arī
biedrības apsaimniekots pasākums. Amatniecības klātbūtne Agri-Urban pasākumu kontekstā ir ļoti
perspektīva, jo aktīvu cilvēku interešu loks ir milzīgs.

Sociālā joma
Eiropa Pilsoņiem programmas projekts “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!”
Pieredzes apmaiņas vizītes Polijā, Vācijā un Zviedrijā: t.sk., 4 cilvēki ar invaliditāti, 5 deputāti, 16
sociālie darbinieki, 2 pagastu pārvalžu vadītāji
Sociālais darbinieks: Vācijas pieredze rāda, ka bēgļi (politiskie) nav bubulis, no kuriem jābaidās. Jau
vairāku desmitu gadu izstrādāta un uzlabota integrēšanās programma pierāda, ka bēgļi labi integrējas
sabiedrībā, papildinot darba spējīgo rindas. Tā kā arī Latvijā ir aktuāla sabiedrības novecošana un
jauniešu aizceļošana, būtu vērts pārskatīt savu attieksmi par bēgļu jautājumu un veidot Latvijai
atbilstošu integrēšanās programmu. Vācijas dienas centri pēc savas darbības līdzinās Latvijas Atelpas
brīža pakalpojumam, par kuru nepieciešamību tiek diskutēts arī Jelgavas novadā. Pēc Vācijas
brauciena esmu pārdomājusi savu attieksmi par bēgļu jautājumu.

Pieredzes apmaiņas vizīte Lietuvā, Alitas pašvaldībā, 28 sociālās jomas dalībnieki
Kultūra, tūrisms un kultūrvēsture
Sadarbība ar Rumāniju, Ardžes apgabalu:
-

Dalība Jauno pianistu konkursā festivāla “Tulpju simfonija” ietvaros, 2 JNMMS pedagoģes, 1

deputāte, 1 pagasta pārvaldes vadītāja, 2 JNMMS audzēkņi;
-

Dalība Amatniecības nometnē, 2 JNMMS pasniedzējas un 8 audzēkņi.

Igaunija: dalības folkloras kopu festivālā, 51 dalībnieks no Jelgavas novada
Krievija: dalība festivālā, 2 dalībnieki
Eiropa pilsoņiem programmas projekts “Mana Eiropas pašvaldība”
-

Vizīte Rumānijā, 4 dalībnieki;

-

Noslēguma konference Jelgavas novadā, kurā iepazīstinājām ar kultūras, vēstures vērtībām un
inovācijām, 20 ārvalstu dalībnieki, 53 LV pārstāji.

EEZ projekts “Kultūras mantojuma un dabas objektu saglabāšana un iekļaušana mūsdienu
vidē”, vizīte Norvēģijā, 5 cilvēki, t.sk. 1 deputāts. iesniegts projekta pieteikums norvēģu eksperta
vizītei Jelgavas novadā 2017.gadā (apmācību daļa un sadarbība ar LLU Ainavu arhitektūras
studentiem)
Galvenais princips, kas tiek ievērots Aust Adgeras reģiona pašvaldību attīstībā, ir veidot vietas, kur
cilvēki var sanākt kopā un komunicēt – ielu kafejnīcas, nelieli romantiski pagalmi ar brīvdabas
estrādēm, rotaļlaukumi, dizaina elementi, kas patīk jauniešiem. Vienlaikus ļoti tiek respektētas senās

ēkas. Lai arī gan pašvaldībai, gan reģiona līmenī ir noteikts regulējums ēku lielumam, augstumam,
fasādei un citiem apbūves un teritorijas attīstības aspektiem, par šo noteikumu nepildīšanu īpašnieki
netiek sodīti. Bet faktiski šādi gadījumi ir reti, jo iedzīvotāji respektē noteiktās normas. Bieži vien, lai
pārveidotu ēkas fasādi, to nojauktu vai restaurētu, labākais risinājums tiek meklēts piecus, desmit, pat
divdesmit gadus, jo tiek uzklausīts katrs viedoklis. Tādējādi veidojas iedzīvotāju uzticība savai
pašvaldībai un valstij, un pārliecība, ka ikviena viedoklis ir svarīgs, un ikviens tiks uzklausīts. Tāda ir
Norvēģijas demokrātija, kas iekļauj arī kultūrvēstures un mūsdienīgā apvienojumu, novēršot vai
mazinot iespējamās pretrunas.

Sadrabības vizītes un pieredzes apmaiņa, vizītes projektu ietvaros
Dalība dažādos starptautiskos projektos un pašvaldības noslēgtie sadarbības līgumi sniedz iespēju
pašvaldības darbiniekiem un dažādu mērķgrupu dalībniekiem gūt pieredzi un zināšanas citās valstīs
2016.gadā tika organizētas 71 vizīte sekojošās valstīs:
Igaunijā- 91 darbinieks, Lietuvā- 5 deputāti un 128 darbinieki,Somijā -1 deputāts un 4 darbinieki,
Baltkrievijā -3 deputāti un 2 darbinieki,Krievijā – 2 darbinieki, Itālijā -4 darbinieki, Slovākijā -1
darbinieks, Horvātijā- 5 darbinieki un 10 audzēkņi, Lielbritānijā 1 darbinieks, Vācijā – 4 deputāti, 17
darbinieki un 6 audzēkņi, Beļģijā – 5 darbinieki, Zviedrijā – 2 deputāti un 13 darbinieki un 21
audzēknis, Gruzijā -1 deputāts, Portugālē -5 darbinieki un 2 deputāti, Moldovā – 5 deputāti un 12
darbinieki, Rumānijā 1 deputāts, 4 darbinieki un 6 audzēkņi, Polijā - 1 deputāts, 8 darbinieki, Francijā
– 1 deputāts un 6 darbinieki un 3 audzēkņi, ASV -1 darbinieks,Spānijā – 2 deputāti un 12 darbinieki,
Norvģijā 1 deputāts un 7 darbinieki, Nīderlandē 1 darbinieks, Šveicē – 1 darbinieks, Grieķijā 3
darbinieki, Īrijā – 1darbinieks, Palestīnā -1 darbinieks.
Starptautiskajās vizītēs ir piedalījušies Izglītības pārvaldes, Attīstības nodaļas, Īpašuma pārvaldes,
Informāciju tehnoloģiju nodaļas, Finanšu nodaļas, Sociālā dienesta, Sabiedrisko attiecību nodaļas ,
bāriņtiesas darbinieki, jauniešu centru vadītāji un pašvaldības nodaļu un iestāžu vadītāji.

Tūrismā īstenotās aktivitātes 2016. gadā

1. Tūrisma darba grupas darba koordinācija – regulāras tikšanās 1x ceturksnī ar pagastu
tūrisma punktu vadītājiem – aktīvas 7 muižas - Elejas, Lielplatones, Lielvircavas, Staļģenes,
Vilces, Vircavas, Zaļenieku, kopīgo pasākumu, mārketinga aktivitāšu plānošana, tūrisma
piedāvājuma pilnveidošana, dalība pieredzes apmaiņas vizītēs utt.
2. Dalība Zemgales tūrisma asociācijas darba grupas sastāvā – Jelgavas novada pašvaldība ir
ilggadīgs Zemgales tūrisma asociācijas biedrs, kas ļauj īstenot kopīgas mārketinga aktivitātes
un līdzās citiem reģioniem izcelt un virzīt Zemgales tūrisma objektus.
Katru gadu tiek izgatavota Zemgales tūrisma karte, tiek organizēta
ikgadējā Zemgales tūrisma konference, šogad tā notika 1. decembrī,
Jēkabpilī - “Zemgale –tūrisma galamērķis” kuras ietvaros tika vērtēts
reģiona piedāvājums kopējā Latvijas tūrisma kontekstā, ieskicētas
reģiona tūrisma nozares stiprās un vājās puses, sniegtas būtiskākās atziņas strādājot uz ārvalstu
tirgiem, kā arī bija iespēja uzklausīt dažādus reģiona tūrisma veiksmes stāstus.
3. Mārketinga aktivitātes:
3.1. Dalība tūrisma izstādēs
-

"Adventur 2017", Viļņā , Lietuvā. 20.01.-22.01.2017/ atsevišķā stendā kopā ar Jelgavas
reģionālo tūrisma centru, reklamējot tūrisma piedāvājumu un vietējos ražotājus.
Lietuvieši ir nozīmīga tūristu grupa, un Jelgavas reģionālā tūrisma centra statistika liecina,
ka LT apmeklētāju skaits ir vislielākais. Jelgavas novada objekti maršrutā tikuši iekļauti kā
viens no brauciena sadaļām lielo kultūras pasākumu ietvaros, īpaši iecienīti ir LT tūristiem
ir gastronomiskie objekti – Mālkalnu saimniecība un L. Duges tējas.

-

Balttour 2016, Rīgā, 5.-7. februāris, Jelgavas novada muižu apceļošanas akcijas
prezentācija, viktorīna par muižām, vietējo ražotāju maršruta prezentācija

Līdzdalība starptautiskajā tūrisma izstādē “Tourest 2017 ”Tallinā 10-12. februārī atsevišķā
stendā kopā ar Jelgavas reģionālo tūrisma centru

-

Tūrisma objektu un jaunumu prezentācija Jelgavas novada stendā Zemgales Uzņēmēju
dienās 2016 29.-30. aprīlī

3.2.

3.3.

3.3. Tūrisma publicitātes materiālu sagatavošana un iespiešana – Elejas muiža, Kāzu
piedāvājums Jelgavas novadā, muižu akcijas reklāma

4. Nozīmīgākie pasākumi
23.-24. martā Igaunijas muižu-skolu pārstāvju vizīte Latvijā un Jelgavas novadā –
Zaļenieku, Vilces un Lielvircavas muižās.

4.1.

Muižu dalība Muzeju naktī 14. maijā

4.2.

Jelgavas novada muižu apceļošanas akcija – no 14.
maija līdz 31. oktobrim, balvā muižas balva – vietējo
ražotāju produktu grozs. Apmeklētāju skaits apm. 50, bet
tādi, kas apmeklējuši visas muižas ap 10, galvenokārt no
kaimiņu novadiem. 2017. gadā plānota valsts mēroga
muižu apceļošanas akcija.

4.3.

Tūrisma sezonas atklāšanas ekskursija 21. maijā uz Jelgavas novada objektiem - Elejas
muižas parku, Lolitas Duges Tējas namiņu, z/s Gaidas, ap 60 dalībnieki. Atvērtās lauku
saimniecības ir viens no attīstāmiem darbības virzieniem tūrismā, savienojot maršrutā gan
kultūrvēsturiskos objektus, gan degustācijas un apskati saimniecībās, tādējādi dažādojot
tūrisma piedāvājumu.

4.4.

Muižu aktivitāšu un akcijas prezentācija Jelgavas novada svētku laikā Elejas muižas
parkā 2. jūlijā. Katra muiža atraktīvā veidā prezentēja savu piedāvājumu.

4.5.

Zaļenieku, Vilces un Lielvircavas muižu pārstāvju dalība Latvijas Piļu un muižu
asociācijas Muižkungu turnīrā 16.08.2016.

4.6.

Tematiskais tūrisma vakars Sv.Trīsvienības baznīcas tornī “Atklāj Jelgavas novada
muižu noslēpumus!” 29. septembrī – vēsturniece, ainavu arhitekte
un muižu pārstāvji prezentēja Jelgavas novada muižu vēsturisko
bagātību,
leģendas
un
mūsdienu
aktivitātes

4.7.

Latvijas Piļu un muižu asociācijas Leģendu nakts Jelgavas
novada muižās – ar atraktīvu programmu piedalās 8 muižas, kas ir

4.8.

apm. ¼ daļa no visām muižām, kas piedalās. Kopējais apmeklētāju skaits – apm. 1500.

Gidu apmācības tūrisma informācijas punktu speciālistiem un gidiem novada muižās –
pašvaldība sedz apmācību maksu ZRKAC (2016. g. Elejas muižas gide A. Marecka)

4.9.

5. Trīspusēja sadarbība ar Jelgavas reģionālo tūrisma centru
un Ozolnieku novadu.
-

Sadarbība kopīgu tūrisma publicitātēs materiālu – bukletu,
karšu u.c. sagatavošanā un izgatavošanā;
Kopīga tūrisma objektu apsekošana;
Tūrisma speciālistu apmācību organizēšana;
Pārskata semināru organizēšana tūrisma sezonās sākumā un
beigās;
Dalība tūrisma izstādēs kopīga stendā un tml.

Uzņēmējdarbības nozares izpildes izvērtējums
Jelgavas novada uzņēmējdarbības nozares budžets tiek veidots tā, lai tiktu īstenots novada attīstības
plānā prioritāri apstiprinātās aktivitātes un vadlīnijas.
2016.gadā Jelgavas novada pašvaldība aktīvi sadarbojās ar Jelgavas novada uzņēmējiem un biznesa
atbalsta organizācijām, organizēja tikšanās un dažādus pasākumus uzņēmēju atbalstam un kontaktu
dibināšanai.

Jelgavas novada pašvaldība atbalstot un sekmējot uzņēmējdarbības nozares attīstību un paaugstinot
uzņēmēju aktivitāti novadā. No 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 1.decembrim ir veikusi šāda veida
veicināšanas pasākumi, kas ietver šāda veida aktivitātes:
 infrastruktūra sakārtošana;
 semināru, apmācību organizēšana;
 konkursu organizēšana;
 patstāvīgas tirdzniecības vietas “Pārtikas amatnieki” pārcelšanās uz lielākām telpām;
 gadatirgu organizēšana;
 atbalsts dalībai dažāda mēroga izstādēs;
 dalība ES projektos, t.sk. sadarbībā ar biedrību Lauku partnerība “Lielupe”;
 aktuālās informācijas nodrošināšana digitālajā vidē ( mājas lapa, Facebook un twitter konts),
sadarbībā ar pagasta pārvaldēm, sadarbība ar vietējiem ziņu medijiem;
 zīmola “Vietējais ražotājs – novada lepnums” popularizēšana;
 informatīvo materiālu, reklāmu, flaeru izveide;
 tirdzniecības, preču zīmes un pasākumu rīkošanas atļauju izsniegšana.

1. KOMUNIKĀCIJA:
Lai nodrošinātu aktuālās informācijas regulāru pieejamību novada
uzņēmējiem, katru mēnesi Jelgavas novada mājas lapā www.jelgavasnovads.lv sadaļā
“Uzņēmējdarbība” tiek atjaunota informācija par semināriem, pasākumiem, apmācībām, projektiem
un uzņēmējdarbības atbalsta programmām, pieejamajiem līdzekļiem uzņēmējdarbības veicināšanai un
attīstīšanai. Tādejādi tiek sniegtsinformatīvs atbalsts novada uzņēmējiem ar mērķi veicināt
ekonomiskās vides uzlabošanos un jaunu uzņēmumu veidošanos.
Lai sniegtu informāciju mērķgrupai, kura nav sasniedzama e-vidē, aktīvi tiek izmantota visu aktuālo
ziņu, pasākumu iespēju publicēšana Jelgavas novada avīzē “Jelgavas novada ziņas”. Ar avīzes
palīdzību katru mēnesi varam sasniegt 10 000 lielu auditoriju gan informējot, gan uzrunājot.

Secinājumi:
Lai ar komunikācijas instrumentu palīdzību varētu sasniegt vēlamo auditoriju un patvert pēc iespējas
plašāku, ir nepieciešams izmantot tiešā e-pasta sistēmu, izmantojot to kā ārējās platformu, kas sniedz
iespēju segmentēt sasniedzamo auditoriju, izmērīt sasniegto auditoriju, kā arī izvērtēt atgriezenisko
saiti.
Ir nepieciešams turpināt pilnveidot uzņēmējdarbības sadaļu mājas lapā, jo kā parāda mājas lapas
apmeklējuma dati laika periodā no jūnija līdz decembrim, mājas lapas apmeklējuma skaits 346 000
unikālie lietotāju ar gandrīz pusmiljonu lapu skatījumiem, uz uzņēmējdarbības sadaļa ir viena no
apmeklētākajām sadaļām mājas lapā.
Savienojot visus iepriekš minētos instrumentus – mājas lapu, sociālo Facebok kontu, novada avīzi, kā
arī tiešo e-pastu būtu iespējams 2017.gadā būtiski palielināt informācijas intensitāti un sniegt aktuālo
informāciju par uzņēmējdarbības iespējām vēlamajai auditorijai.
2. MĀRKETINGA ATBALSTA PASĀKUMI
IZSTĀDĒ “UZŅĒMĒJU DIENAS ZEMGALĒ”, aprīlī
2016.gadā no 29. līdz 30. aprīlim Jelgavas novada pašvaldība piedalījās izstādē “Uzņēmēju dienas
Zemgalē”, kuru organizēja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera. Pasākuma mērķis bija
izstādes stendā popularizēt vietējos uzņēmējus, izglītības un tūrisma iespējas novada stendā. Pasākums
piesaistīja vairāk kā 10 00 apmeklētājus, savukārt kopumā pasākumā piedalījās 186 dalībnieki.
Savukārt, sadarbībā ar laikrakstu “Dienas Bizness” norisinājās Biznesa iespēju forums, kura laikā
uzņēmēji apmeklēja lekcijas un diskusijas par tādiem aktuāliem tematiem kā būvniecība, enerģētika un
nekustamā īpašuma apsaimniekošana, ārējo tirgu aktualitātes un dažādu valstu eksporta
priekšnoteikumi, finanšu instrumenti uzņēmējdarbības attīstībai. Izstādēs laikā notika arī konkurss,
kura sacentās visi izstādes dalībnieki ar saviem stendiem, no 5 nominācijām Jelgavas novada stends
ieguva atzinību “Labākā reklāma” jeb labākais stends šajā kategorijā.

PIRTNIEKU FESTIVĀLS, augusts
Šogad pēc gada pārtraukuma Jelgavas novadā tika atjaunota tradīcija – pirtnieku festivāls. Pasākumā
mērķis ir ir stiprināt latviskās tradīcijas kā novadā, tā visā Latvijā un atbalstīt vietējos uzņēmējus, kas
sekmē veselīgu dzīvesveidu un dzīvesziņas veidošanu Jelgavas novadā. Pasākumā piedalījās vairāk kā
30 SPA meistari, masieri, pirtieki no visas Latvijas, tai skaitā Jelgavas novadā praktizējošie uzņēmēji.
Festivāls notika divas dienas, kuru laikā pmeklētājiem bija iespēja baudīt pirtnieku pakalpojumus,
saņemt vērtīgas konsultācijas, skatīties demonstrējumus un meistarklases, kā arī saņemt atbildes uz
jautājumiem par pirti un veselīgu dzīvesveidu. Festivāls apvienoja pirtsmīļus, pirtniekus, masierus,
aromterapeitus, skaistumkopšanas speciālistus, kā arī pirtslietu tirgotājus.
Pasākumā notika arī mājražotāju un amatnieku tirdziņš, kurā piedalījās vairāk kā 35 dažādi mazie
uzņēmēji piedāvājot dažādus produktus kā pirts procesiem noderīgu inventāru, medu, zāļu tējas,
stādus, kvalitatīvus amatniecības izstrādājumus un vēl citus labumus.

IZSTĀDĒ "RIGA FOOD 2016", septembris
No 7.- 10. septembrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā notika gadskārtējā izstāde „Riga
Food 2016”, kurā piedalījās arī Jelgavas novada uzņēmēji - bioloģiskā saimniecība SIA „Svētes
maize”, majražotāja Lolita Duge ar dažādu veida pirparmētru izstrādājumiem, vietējos dārzeņus un
ogas popularizēja z/s „Gaidas” no Vilces pagasta, ar kaņepju izstrādājumiem apmeklētājus
iepazīstināja pārstāvis no "Raff Kaņepes", savukārt jaunums-ar Latvijā, Jelgavas novada Valgundē
audzētiem čili piparu produktiem - "Burka & Ledus". Savu uzņēmuma produkciju šogad izstādē
prezentēja arī jaunā uzņēmēja Kristīne Ozoliņa, kas startēja ar savu biznesa ideju ( cūku pupu uzkodas)
arī jauno uzņēmēju konkursā. Ar savu produkciju viņa atradās inovācijas stendā.

MĀJRAŽOJUMA UN AMATNIEKU TIRDZIŅI
jūnijā – Novada svētku pasākumā. Dalībnieku skaits 40 tirgotāji.
augustā – Pirtnieku festivāla pasākumā. Dalībnieku skaits 35tirgotāji.
oktobrī – “Ražas svētku gadatirgus”. Dalībnieku skaits - 55, apmeklētāju skaits šogad~ trīs reizes
liekās kā iepriekšējos gadus, kas apliecina cilvēku interesi par pasākumu gan no dalībnieku, gan
tirgotāju puses..

Jelgavas novada pašvaldība mazo uzņēmēju – mājražotāju, amatnieku u.c. atbalstam LAD projekta
ietvaros ir iegādājusies 10 tirdzniecības teltis, kā arī 10 tirdzniecības galdus, kas ir pieejams atbalsts
tiem uzņēmējiem, kas vēlas veikt tirdzniecību pasākumos un gadatirgos, bet viņiem pašiem nav
iegātāts nepieciešamais aprīkojums.

PASĀKUMS “BIZNESA IESPĒJU UN IEDVESMAS DIENA”, novembris
Ar mērķi atbalstīt mazo uzņēmējdarbību un stiprināt uzņēmēju profesionālās kompetences, topošajiem
un esošajiem uzņēmējiem tika organizēts radošs semināru - "Biznesa iespēju un iedvesmas diena".
Pasākumā interesenti vienuviet varēja noklausīties uzņēmēju veiksmes stāstus, uzzināt pašu svarīgāko
biznesa uzsācējiem jeb koncentrētus piedāvājumus par visdažādākajiem atbalsta mehānismiem - par
finansējuma saņemšanas un ES fondu projektu sniegtajām iespējām, radošumu un inovācijām mazajā
uzņēmējdarbībā, valsts un pašvaldības atbalstu biznesa uzsākšana. Pasākumā laikā notika arī kontaktu
birža, kurā ikviens interesents varēja noskaidrot sev aktuālo par piedāvātajām atbalsta iespējām un
risinājumiem biznesa uzsākšanai un veiksmīgai turpināšanai. Kontaktu biržā varēja satikt pārstāvjus no
Latvijas lauku konsultāciju centra, Lauku partnerības “Lielupe”, Lauku atbalsta dienesta, Zemgales
uzņēmējdarbības centra, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, LLU

tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Jelgavas Biznesa
inkubatora, ALTUM un Nordea bankas.

VEIKALS “AMATNIEKU SĒTA” PAPLAŠINA DARBĪBU JAUNĀS TELPĀS
Biedrības“Pārtikas amatnieku” veikals “Amatnieku sēta” pārcēlies uz plašākām telpām Jelgavas
pilsētas centrālajā ielā Lielajā ielā 5/7.
2014.gada novembrī atklāta pirmā Jelgavas novada mājražotāju produkcijas – biedrības „Pārtikas
amatnieki” pastāvīgā tirdzniecības vieta – veikals, kas Latvijā ir pirmais šāda veida projekts un
apliecinājums Jelgavas novada pašvaldības mērķtiecīgam atbalstam mazajai uzņēmējdarbībai. Divu
gadu laikā ir saprasts, ka ir nepieciešamas plašākas telpas, jo produktu klāsts regulāri palielinās un ir
nepieciešamība piedāvāt arvien plašāku piedāvājuma klāstu. Šī gada 6.decembrī biedrības “Pārtikas
amatnieki” veikals “Amatnieku sēta” ar Jelgavas novada pašvaldības atbalstu ir pārcēlies uz liekākām
telpām ar mērķi dot iespēju arvien vairāk vietējiem ražotājiem izmantot iespēju šeit tirgot savu
saražoto preci. “Amatnieku sēta” tiek plānota ne tikai kā vieta, kur ražotāji var piedāvāt un tirgot savu
preci, bet tiks strādāts arī pie pašu ražotāju popularizēšanas, tiks uzņemtas tūristu un ekskursantu
grupas, rīkojot tām degustācijas, kā arī piedāvājot virtuālu ceļojumu pa Jelgavas novadu un mūsu
saimniecībām.

PREČU ZĪME “Vietējais ražotājs – novada lepnums”
2014.gada septembra Jelgavas novada domes sēdē apstiprināts Jelgavas novada preču zīmes nolikums
„Vietējais ražotājs – novada lepnums”. Izstrādātās preču zīmes mērķis ir atbalstīt Jelgavas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētos ražojošos uzņēmumus, popularizēt un veicināt dažāda
veida Jelgavas novadā saražotās produkcijas atpazīstamību, identificējot to ar novada pašvaldības
administratīvo teritoriju. Preču zīmi lieto Jelgavas novada uzņēmēji, popularizējot savus produktus
Latvijā un ārpus tās robežām. Līdz 2016.gada 1.decembrim ir izsniegtas 12 individuālās atļaujas, kā arī

atļauja biedrībai “Pārtikas amatnieki”, kuri preču zīmi izmanto uz biedrības Pārtikas amatnieki
Jelgavas novada biedru ražotajiem izstrādājumiem ( vairāk kā 15 dažādi vietējie novada ražotāji).

3. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ
2016.gada laikā notika divas nozīmīgas tirdzniecības misijas/pieredzes apmaiņas braucieni: oktobrī
Jelgavas novada uzņēmēji kopā ar pašvaldības pārstāvjiem devās uz tirdzniecības misiju Moldovā,
kuru organizēja Moldovas vēstniecība Latvijā un Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra ( LIAA).
Tās ietvaros tika organizētas biznesa forums, pieredzes apmaiņas braucieni un kontaktu birža. augustā
vairāki Jelgavas novada uzņēmēji (SIA „Viesu Līči”, Z/s “Ābelītes”, Z/ s Klīves, SIA “Ratites”IK
Miesai un garam u.c. pārstāvji) , kas ar pašvaldības atbalstu ir iesaistījušies LEADER programmas
projektā “Par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību laukos” devās pieredzes apmaiņas vizītē un Igauniju, kur
projekta ietvaros tikās ar potenciālajiem starptautiskās sadarbības partneriem no Somijas un Igaunijas,
2017.gadā visi projekta dalībnieki dosies tirdzniecības misijā un pieredzes apmaiņa pie projekta
partneriem un Somiju un Igauniju.

4.KONKURSI UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM

“ESI UZŅĒMĒJS JELGAVAS NOVADĀ”, septembris
Jelgavas novada pašvaldība meklē dažādus biznesa atbalsta veidus. 2016.gadā jau otro reizi uzsākts
jauno uzņēmēju atbalsta konkurss „Esi uzņēmējs Jelgavas novadā”. Konkursa mērķis ir veicināt
jaunu uzņēmumu veidošanos novada teritorijā, veicināt ekonomisko aktivitāti Jelgavas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.Lai popularizētu konkursu, tika izvietota informācija novada
avīzē, mājas lapā, autobusos, sociālajos tīklos u.c, tika izstrādāti un sagatavoti reklāmas plakāti un
flaeri, kas tika izvietoti ne tikai novada teritorijā, bet arī izsniegti popularizēšanai biznesa atbalsta
institūcijām piem. LLKC, lauku partnerība “Lielupe”, finanšu institūcija ALTUM.Pārskata gadā
konkursā tika saņemti 7 pieteikumi biznesa ideju realizācijai Jelgavas novadā, no kurām tika
atbalstītas 5 biznesa idejas un tika piešķirts kopējais finansējums 5 000 tūkst. euro apmērā.
Atbalstīto projektu tēmas ir dārza cūku pupu ražošana; pinjatu un svētku dekoru ražošana un tirgošana;
pirts un latvisko pirts pakalpojumu tradīciju pakalpojums; teritoriju labiekārtošana; floristikas
pakalpojumi.

Konkurss „JELGAVAS NOVADA UZŅĒMĒJU GADA BALVA“ , jūlijs
aizsākta ar mērķi apzināt un godināt uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas
savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā. Tieši ar mērķi veicināt Jelgavas novada
uzņēmēju atpazīstamību, popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus, pašvaldība jau piecus
gadus pēc kārtas ir organizējusi šo konkursu. Konkursā aicināti piedalīties dažādu sfēru Jelgavas
novada uzņēmējdarbības pārstāvjiem, kas var pieteikt dalību kāda no 10 dažādām nominācijām.
Uzvarētāji visās nominācijās tiek godināti Jelgavas novada svētkos priekšsēdētāju pieņemšanā un
saņem atzinības rakstu un naudas balvu 140 euro vērtībā.

Konkurss “GADA UZŅĒMĒJS ZEMGALĒ 2016", decembris
Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) un tā struktūrvienība Uzņēmējdarbības centrs pirmo reizi
organizēja krietnāko uzņēmēju godināšanu, kas notika šī gada novembrī Rundāles pilī ar mērķi
godināt uzņēmumus, kuru darbības pozitīvi ietekmē novada vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko
izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu. Tāpat pretendentam jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju
ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Jelgavas novada
pašvaldība izvirzīja z/s “ Līgo” par ievērojamo kvalitātes kāpumu gurķu sēklu eksportā, papildus
atklājot jaunas siltumnīcas un kāpinot uzņēmuma ražošanas jaudu.
Visi finālisti saņēma īpaši darinātu piemiņas zīmi, Atzinības rakstu un naudas balvu.

5. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAI
Pārskata periodā ir izsniegtas 440 tirdzniecības atļaujas, kas paredz dažāda veida tirdzniecību
publiskās vietās pašvaldības teritorijā kā piemērām:
•

Tirdzniecība ar dažādām preču grupām;

•

Sabiedriskā ēdināšana publiskos masu pasākumos;
pārvietojamā

mazumtirdzniecības

punkta;

Tirdzniecība no
Ielu

tirdzniecības

organizēšana publiskās vietās.

Citas Attīstības nodaļas aktivitātes
Nodaļas speciālisti, atbilstoši savai kompetencei, piedalījās vairāku normatīvo aktu un likumu
priekšlikumu sniegšanas procesā.
Tika sagatavota dažāda veida informācija ministrijām un citām institūcijām.
Tika organizēti starpnovadu un starptautiskās sadarbības pasākumi , vizītes un pieredzes apmaiņas vizītes.
Tika organizēti plaši novada mēroga pasākumi –novada svētki un dabas un mūzikas performance “ Dabas
koncertzāle”.
Darbības nodrošināšanas vajadzībām tiek veidots plašs kartogrāfiskais materiāls.

Noslēgumā gribu pateikt, ka Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas speciālisti ir atvērti
idejām un priekšlikumiem. Aktīvu darbu turpināsim arī 2017. gadā, lai varam godam attaisnot mūsu
novada pašvaldības saukli “ Jelgavas novads-stabilai nākotnei!”

