Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora
2017.gada oktobra ziņojums par pašvaldības darbu
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie!
Savā šīsdienas domes sēdes ziņojumā esmu iekļāvis informāciju par Jelgavas novada
pašvaldības 2017.gada 9 mēnešu budžeta izpildes rādītājiem, kurus, sadarbībā ar atbildīgajām
struktūrvienībām sagatavojusi Finanšu nodaļas vadītājas vietniece Beata Cirmane, sniedzis Jums
Īpašuma pārvaldes sagatavoto budžeta izpildes un veikto aktivitāšu izvērtējumu, kā arī ziņojuma
noslēgumā, jau ierasti, Sabiedrisko attiecību nodaļas sagatavoto informāciju par aktualitātēm
oktobrī, novembrī.

Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada 9 mēnešu budžeta izpilde
Pamatbudžeta ieņēmumi
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2017.gadā – 26 523 659 EUR, izpilde – 21 990 033
EUR, kas ir 82.91% no plānotā. 2017.gada deviņu mēnešu ieņēmumu izpildi atbilstoši klasifikācijai
skatīt tabulā Pamatbudžeta ieņēmumi:
Pamatbudžeta ieņēmumi
Rādītāju nosaukums
1.0.

Nodokļu ieņēmumi
t.skaitā Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
t.skaitā Nekustamā īpašuma nodoklis

2.0.

3.0.

Nenodokļu ieņēmumi
(valsts un pašvaldības nodevas,
naudas sodi un sankcijas, dažādi
nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi
no privatizācijas, līgumsodi un
procentu maksājumi par saistību
neizpildi), kā arī ieņēmumi no
īpašumu pārdošanas (dzīvokļu,
zemes un mežu pārdošanas))
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
(maksa
par
izglītības
pakalpojumiem, ieņēmumi par
dokumentu
izsniegšanu
un

Plānotie ieņēmumi
2017.gadā

2017.gada 9
mēnešu
izpilde

% pret gada
plānu*

14 182 195
11 668 070
2 514 125

10 999 574
8 673 326
2 326 248

77,56
74,33
92,53

1 164 907

1 086 644

93,28

704 480

541 843

76,91
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kancelejas
pakalpojumiem,
ieņēmumi par nomu un īri,
procentu ieņēmumi par kontu
atlikumiem
un
citi
pašu
ieņēmumi)
Ārvalstu finanšu palīdzība
(ieņēmumi no citu Eiropas
Savienības
(ES)
politiku
instrumentu
līdzfinansēto
projektu
un
pasākumu
īstenošanas un saņemtās ārvalstu
finanšu palīdzības, kas nav ES
struktūrfondi)
Dotācijas, mērķdotācijas
(ieņēmumi no valsts budžeta
(VB) un pašvaldību budžeta (PB)
transfertiem)

46 406

61 920

133,43

10 425 671

9 300 052

89,20

Kopā
26 523 659
*kontrolei – pret gada plānu 9 mēnešos izpilde ir 75%

21 990 033

82,91

4.0.

5.0.

1. Nodokļu ieņēmumi - plāns 14 182 195 EUR, izpilde – 10 999 574 EUR, kas ir 77.56% no
plānotā, kas sastāv no:
 ieņēmumiem no Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN) plāns 11 668 070
EUR, izpilde – 8 673 326 EUR, kas ir 74.33% no plānotā. Saskaņā ar likumu "Par
valsts budžetu 2017.gadam" IIN prognoze 1.cet., 2.cet. un 3.cet. ir 72%, izpilde 9
mēnešos ir 74.33%, t.i. par 272 316 EUR lielāka kā plānots;
 ieņēmumiem no Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) - plāns 2 514 125
EUR, izpilde – 2 326 248 EUR, kas ir 92.53% no plānotā (t.skaitā kavējuma naudas
par iepriekšējo gadu parādiem – plāns 23 975 EUR, izpilde – 32 693 EUR). NĪN
kārtējā gada un iepriekšējo gadu parādi tiek sekmīgi iekasēti – jau vidēji 84.55% un
123.32% no plānotā (skatīt tabulā Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi):
Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi
NĪN veids
NĪN par zemi kārtējā
saimnieciskā gada ieņēmumi
NĪN par zemi iepriekšējo gadu
parādi
NĪN par ēkām kārtējā
saimnieciskā gada ieņēmumi
NĪN par ēkām iepriekšējo
gadu parādi
NĪN par mājokļiem kārtējā
saimnieciskā gada ieņēmumi

Plānotie
ieņēmumi
2017.gadā

2017.gada 9 mēnešu
izpilde

% pret gada
plānu

2 176 253

1 968 423

90.45

95 555

140 093

146.61

112 333

103 794

92.40

6 555

8 461

129.08

89 619

63 459

70.81
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NĪN par mājokļiem
iepriekšējo gadu parādi

9 835

9 271

94.27

Ņemot vērā izpildi, uz 2017.gada 25.oktobra domes sēdi ir sagatavoti budžeta grozījumi,
palielinot Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēkām iepriekšējo gadu ieņēmumus (58 600
EUR) un kavējuma naudas par šiem ieņēmumiem (15 175 EUR) 73 720 EUR apmērā, daļēji
novirzot tos prioritāru projektu un pasākumu īstenošanai un uz līdzekļu atlikumu uz gada
beigām.
2. Nenodokļu ieņēmumi - plāns 1 164 907 EUR, izpilde – 1 086 644 EUR, kas ir 93.28% no
plānotā (sadaļu nenodokļu ieņēmumi veido - valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un
sankcijas, dažādi nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no privatizācijas, līgumsodi un procentu
maksājumi par saistību neizpildi), kā arī ieņēmumi no īpašumu pārdošanas (dzīvokļu, zemes un
mežu pārdošanas).
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 2017.plāns 10163 EUR, izpilde – 9478
EUR, kas ir 93% no plānotā, t. skaitā Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju
pildīšanu Bāriņtiesā – plāns 6500 EUR, izpilde - 6375 EUR, kas ir 98% no plānotā, savukārt
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu – plānots 9000 EUR, izpilde 5286 EUR, kas ir
59% no plānotā.
Naudas sodi un sankcijas, ko uzliek pašvaldības Administratīvā komisija, plāns 5250 EUR,
izpilde – 4435 EUR, kas ir 84% no plānotā. Pārējie nenodokļu ieņēmumi plāns 41 960 EUR,
izpilde – 31 992 EUR, kas ir 76% no plānotā, īpaši jāatzīmē jauns nenodokļu ieņēmumu veids
par E-loma pakalpojumiem - Ieņēmumi no ūdens tilpju un zvejas tiesību nomas - izpilde 240
EUR. Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, plānotie
Ieņēmumi no pašvaldību īpašumu pārdošanas tika rūpīgi izvērtēti - plāns 1 085 341 EUR,
izpilde 1 013 892 EUR, kas ir 93% no plānotā. Ieņēmumi no zemes īpašumu pārdošanas
2017.gada plāns 830 355 EUR, izpilde – 653 714 EUR, kas ir 79% no plānotā, Ieņēmumi no
meža īpašumu pārdošanas plāns 100 000 EUR, izpilde – 49 391 EUR, kas ir 49% no plānotā
(no Īpašuma pārvaldes plānotajiem ieņēmumiem par mežu atsavināšanu Glūdas, Līvbērzes,
Sesavas, Valgundes un Zaļenieku pagastos – 171 000 EUR apmērā, budžetā plānoti 58% - 100
000 EUR).
Ieņēmumi no pašvaldības kustamā īpašuma un mantas realizācijas (lielākie ieņēmumi
plānoti no Vilces pagasta teritorijā esošā karjera Grantskalni nomas un izstrādes, un, saskaņā ar
Jelgavas novada pašvaldības Autoparka atjaunošanas kārtību, automašīnu atsavināšanas
ieņēmumi) plāns 35 740 EUR, izpilde – 55 156 EUR, kas ir 154% no plānotā. Ņemot vērā 9
mēnešu izpildi, nenodokļu ieņēmumos uz 2017.gada 25.oktobra domes sēdi ir sagatavoti
budžeta grozījumi – palielinot plānu 184 407 EUR apmērā, daļēji novirzot tos rezerves fonda
papildināšanai un uz līdzekļu atlikumu uz gada beigām.
3. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi plāns – 704 480 EUR, izpilde – 541 843
EUR, kas ir 76.91 % no plānotā (sadaļu maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi veido maksa par izglītības pakalpojumiem, ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas
pakalpojumiem, ieņēmumi par nomu un īri, procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem un citi
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pašu ieņēmumi). Maksa par izglītības pakalpojumiem plāns – 9632 EUR, izpilde – 7110
EUR, kas ir 74 % no plānotā, Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas
pakalpojumiem plāns – 1714 EUR, izpilde – 1367 EUR, kas ir 80% no plānotā, Ieņēmumi
par nomu un īri - plāns – 317 587 EUR, izpilde – 226 799 EUR, kas ir 71% no plānotā (tai
skaitā ieņēmumi par telpu nomu - plāns – 44 974 EUR, izpilde – 34 472 EUR, kas ir 77% no
plānotā un ieņēmumi par zemes nomu, plāns – 231 805 EUR, izpilde – 164 127 EUR, kas ir
71% no plānotā).
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem plāns – 344 817 EUR,
izpilde – 290 811 EUR, kas ir 84 % no plānotā (tai skaitā maksa par personu uzturēšanos
sociālās aprūpes iestādēs - plāns – 247 537 EUR, izpilde – 220 851 EUR, kas ir 89% no
plānotā, ieņēmumi par biļešu realizāciju - plāns – 14 923 EUR, izpilde – 11 278 EUR, kas ir
76% no plānotā, ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem, plāns – 37 451
EUR, izpilde – 30 338 EUR, kas ir 81% no plānotā).
Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi t. skaitā Zaļenieku Komerciālās un
amatniecības vidusskolas ieņēmumi no palīgražošanas profesionālajai programmai
audzēkņu ēdināšanai – plāns – 30 730 EUR, izpilde – 15 756 EUR, kas ir 51% no plānotā.
Ņemot vērā 9 mēnešu izpildi, maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos uz
2017.gada 25.oktobra domes sēdi ir sagatavoti budžeta grozījumi – palielinot plānu 6147
EUR apmērā.
4. Ārvalstu finanšu palīdzība (līdzfinansējums projektu īstenošanai) - plāns – 46 406
EUR, izpilde – 61 920 EUR, kas ir 133.43 % no plānotā, kas saistīts ar sekmīgu projektu,
kas nav ES struktūrfondu finansēti, īstenošanu. Izvērtējot projektu izpildes 9 mēnešos un
ņemot vērā katra projekta veicamo darbu īstenošanu noteiktajos termiņos, uz 2017.gada
25.oktobra domes sēdi ir sagatavoti budžeta grozījumi – palielinot plānu 23 514 EUR
apmērā.
5. Dotācijas, mērķdotācijas (transferti) plāns – 10 425 671 EUR, izpilde –9 300 052 EUR,
kas ir 89.2% no plānotā. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim
(galvenokārt pedagogu atlīdzībai) plāns – 6 223 347 EUR, izpilde – 4 294 085 EUR, kas ir
69% no plānotā (uz 2017.gada 25.oktobra domes sēdi ir sagatavoti budžeta grozījumi –
precizējot, saistībā ar audzēkņu skaita izmaiņām, un samazinot mērķdotācijas plānu 177 334
EUR apmērā), Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES
līdzfinansētajiem projektiem plāns – 1 127 461 EUR, izpilde – 2 741 799 EUR, kas ir 243%
no plānotā (detalizētāk skatīt pie Projektu budžetu izpildes), Pašvaldību budžetā saņemtā
dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda - plāns – 2 479 563 EUR, izpilde –
1 837 751 EUR, kas ir 74% no plānotā. Savukārt, pašvaldību saņemtie transferti no citām
pašvaldībām par izglītības sniegtajiem pakalpojumiem plāns – 498 700 EUR, izpilde – 379
858 EUR, kas ir 76% no plānotā un pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām
par personu uzturēšanos sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēs plāns – 41 861 EUR,
izpilde – 34 630 EUR, kas ir 83% no plānotā. Ņemot vērā 9 mēnešu izpildi, transfertu
ieņēmumos uz 2017.gada 25.oktobra domes sēdi ir sagatavoti budžeta grozījumi – palielinot
plānu 1 633 604 EUR apmērā.
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Pamatbudžeta izdevumi
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns 2017.gadā – 34 927 673 EUR, izpilde – 19 103
452 EUR, kas ir 54.69% no plānotā. Izvērtējot 9 mēnešu izdevumu pozīcijas atbilstoši
funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām (skatīt tabulā Pamatbudžeta izdevumi) izdevumu plāns ir izpildīts atbilstoši plānotajām aktivitātēm un izdevumi ir samērīgi ar pašvaldības
ieņēmumiem un atbilst plānoto aktivitāšu izpildes gaitai:
Pamatbudžeta izdevumi
Rādītāju nosaukums

Plānotie
izdevumi
2017.gadā

2017.gada
9 mēnešu
izpilde

% pret
gada plānu

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

34 927 673

19 103 452

54,69

2 408 374

1 750 201

72,67

533 813

348 046

65,20

6 277 778

2 119 112

33,76

42 997

17 215

40,04

01.000

Vispārējie valdības dienesti

03.000

Sabiedriskā kārtība un drošība

04.000

Ekonomiskā darbība

05.000

Vides aizsardzība

06.000

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

3 467 367

2 284 923

65,90

08.000

Atpūta, kultūra un reliģija

5 223 257

2 155 784

41,27

09.000

Izglītība

14 222 647

8 806 052

61,92

10.000

Sociālā aizsardzība

2 751 440

1 622 119

58,96

34 927 673

19 103 452

54,69

16 024 541

11 064 100

69,04

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
1 000

Atlīdzība

2 000

Preces un pakalpojumi

6 781 131

3 785 600

55,83

3 000

Subsīdijas un dotācijas

1 098 730

738 248

67,19

4 000

Procentu izdevumi

4 720

545

11,55

5 000

Pamatkapitāla veidošana
Sociālie pabalsti (t.skaitā maksājumi
iedzīvotājiem un kompensācijas)
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu
maksājumi, starptautiskā sadarbība
Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas
principa un nav klasificēti iepriekš

9 547 407

2 615 164

27,39

824 711

470 962

57,11

646 410

428 833

66,34

23

0

0,00

6 000
7 000
8 000

Pēc kopīga darba ar nozaru un nodaļu vadītājiem, veicot detalizētu analīzi par budžeta
izpildi, projektos piesaistīto finansējumu un izvērtējot līdz oktobrim plānotos un īstenotos darbus,
iepirkumus, iegādes un tam nepieciešamo finansējumu līdz budžeta gada beigām un ņemot vērā
pieejamos finanšu resursus prioritāro izdevumu segšanai, uz oktobra domes sēdi sagatavoti budžeta
grozījumi samazinot izdevumus 3 878 921 EUR apmērā – galvenokārt, saistībā ar plānoto projektu
neīstenošanu (3 774 789 EUR apmērā) un samazinot valsts budžeta mērķdotāciju (177 334 EUR
apmērā) saistībā ar audzēkņu skaita izmaiņām, savukārt, papildus plānojot finansējumu 25 993 EUR
apmērā izglītības iestādēm – skolēnu brīvpusdienu apmaksai.
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Izvērtējot 2017.gadā plānoto projektu īstenošanas dažādās stadijas, uz oktobra domes sēdi
sagatavoti budžeta grozījumi un samazināti 2017.gadā plānotie aizņēmumi sekojošu projektu
īstenošanai:
1. Par projekta 3.3.1. asfalta ceļu izbūvi CFLA avansu 1 715 719 EUR un 1.maksājuma
pieprasījumā attiecināmām izmaksām - atgūtais finansējums 37 987 EUR apmērā;
2. LAD projekta Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos (grants ceļu
atjaunošana) būvprojekti izstrādāti 2017.gadā, iepirkumi par būvdarbu veikšanu tika
izsludināti, bet būvdarbi tiks veikti tikai 2018.gadā 1076289 EUR apmērā. Kopā
samazinājums ceļu projektiem 2 829 995 EUR apmērā;
3. Pamatojoties uz LAD iesniegtā Maksājumu pieprasījuma izmaksu attiecināšanu, atmaksāta
Valsts kasē aizņēmuma daļa 27000 EUR par projektu Gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes
ciemā;
4. Projektu "Vilces muižas kompleksa kultūrvēstures vērtību saglabāšana un jaunu
pakalpojumu radīšana" (1 260 000 EUR apmērā) un "Valgundes pagasta IKSC „Avoti”
energoefektivitāte, katlu mājas rekonstrukcija un PII ēkas pieslēgšana katlu mājai, PII
renovācija, pagasta ēkas renovācija" (700 000 EUR apmērā) - būvprojekti izstrādāti
2017.gadā, bet būvniecības darbi - secīgi - plānoti 2018.gadā ES struktūrfondu piesaistes
gadījumā;
5. Zaļenieku pagasta kultūras nama energoefektivitāte TP izstrāde - 30.05.2017. tika
izsludināts iepirkums, bet tika pārtraukts, jo piedāvātā cena par būvprojektu bija augstākā
nekā plānotā. Atkārtoti iepirkums tiks virzīts 2018.gadā (48 000 EUR apmērā);
6. Staļģenes vidusskolas teritorijas labiekārtošana TP izstrāde -17.01.2017. tika izsludināts
iepirkums, bet tika pārtraukts, jo piedāvātā cena par būvprojektu bija augstākā nekā plānotā.
Atkārtoti iepirkums tiks virzīts 2018.gadā (15 500 EUR apmērā);
7. Elejas pagasta Sporta halles būvniecība 1.kārta -TP tiks nodots 2017.gadā, bet būvdarbi pēc
prioritāšu noteikšanas var tikt uzsākti 2018.gadā (530 000 EUR apmērā);
8. Informācijas tehnoloģiju iegādei Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs mācību
procesa nodrošināšanai (145 000 EUR apmērā). Ņemot vērā 9 mēnešu izpildi, skolu tīkla
izmaiņas un IT nodrošinājuma izvērtējumu izglītības iestādēs, lai nodrošinātu kvalitatīvu
mācību procesu, Izglītības pārvalde pieņēma lēmumu neiegādāties sākotnēji plānoto IT
aprīkojumu piesaistot Valsts kases aizņēmumu, bet līdz gada beigām iegādāties atsevišķas
datortehnikas vienības, un, plānojot 2018.gada budžetu, saskaņā ar jauno izglītības standartu
ieviešanu - jēgpilns Mācību process kompetenču pieejā - iegādāties nepieciešamo
datortehniku ņemot vērā pieejamos finanšu resursus.
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Projektu budžeta izpilde
Projektu ieņēmumi un izdevumi tiek uzskaitīti kopējos pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos un
izdevumos.
Izvērtējot padarīto 2017.gada deviņu mēnešu laikā, ir sekmīgi noslēgušies projekti:
1) Lauku atbalsta dienesta projekta ietvaros - “Vircavas alternatīvās aprūpes centra "Kamenīte"
telpu atjaunošana”, “Saglabāt, lai nepazaudētu - Lielvircavas muižas telpu vienkāršotā
atjaunošana”,” Pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vilces pagastā”, “Gājēju ietvju
labiekārtošana Nākotnes ciemā”, “Gājēju-velo celiņa izbūve Staļģenē”, “Gājēju-velo celiņa
izbūve Sesavas pagastā”, “Elejas parka labiekārtošana veicot dīķa atjaunošanas darbus”,
“Brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Kalnciema, Lielplatones, Sesavas un
Jaunsvirlaukas pagastos”, “Aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana un brīvdabas āra trenažieru
uzstādīšana Jelgavas novada Līvbērzes pagastā”,
2) CFLA projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas
novadā 1.kārta” (4 ceļu posmu asfalta ceļu infrastruktūru pārbūve),
3) pašvaldības finansētā projekta ietvaros - “Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve”,
“Mēs savai videi”, kā arī paveikti apjomīgi sagatavošanās darbi investīciju plānā paredzēto
projektu turpmākajai izpildei.
Projektu ieņēmumu plāns 2017.gadā – 1 336 013 EUR, izpilde 2 904 733 EUR, kas ir 217% no
plānotā, izskaidrojams ar to, ka īstenojot 2017.gadā plānotos un uzsākot jaunus projektus, saņemti
finanšu līdzekļi ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem
projektiem (skatīt tabulā Projektu budžeta izpilde). Izvērtējot projektu izpildes 9 mēnešos un ņemot
vērā katra projekta veicamo darbu īstenošanu noteiktajos termiņos, uz 2017.gada 25.oktobra domes
sēdi ir sagatavoti budžeta grozījumi – palielinot plānu 1 832 011 EUR apmērā (t.skaitā par projekta
SAM 3.3.1. Nr.3.3.1.0/16/I/032 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība
Jelgavas novadā 2.kārta” īstenošanai saņemto CFLA avansu 1 715 719 EUR apmērā, par projekta
SAM 3.3.1. Nr.3.3.1.0/16/I/009 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība
Jelgavas novadā 1.kārta” 1.maksājuma pieprasījumā attiecināmām izmaksām atgūto finansējumu
37 987 EUR apmērā un LAD līdzfinansētā projekta Nr.16-06-AL03-A019.2201-00000627000
Gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes ciemā, saņemto finansējumu 21 600 EUR apmērā).
Projektu izdevumu plāns 2017.gadā – 9 560 085 EUR, izpilde 2 532 734 EUR, kas ir 26% no
plānotā. Projekti ir nozīmīga Pašvaldības budžeta izdevumu sastāvdaļa un komplicēts process, kura
izpilde ir jāveic dažādos laika posmos un regularitātē, tādējādi detalizēti izvērtējot izdevumu
pozīcijas atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām (skatīt tabulā Projektu
budžeta izpilde), projektu aktivitātes un pasākumi ir izpildīti atbilstoši plānotajām prioritātēm:
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Projektu budžeta izpilde
Rādītāju nosaukums

Ieņēmumi

Plānots
2017.gadā

2017.gada 9
mēnešu
izpilde

% pret gada
plānu

1 336 013
1 368
46 463
1 288 182

2 904 733
1 368
62 536
2 840 829

217,42
100,00
134,59
220,53

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
01.000
Ekonomiskā darbība
04.000
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
06.000
Atpūta, kultūra un sports
08.000
Izglītība
09.000
Sociālā aizsardzība
10.000

9 560 085
16 125
5 039 339

2 522 983
12 875
1 470 046

26,39
79,84
29,17

317 622
2 289 754
1 601 627
295 618

296 712
216 682
459 102
67 566

93,42
9,46
28,66
22,86

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atlīdzība
1 000
Preces un pakalpojumi
2 000
Subsīdijas un dotācijas
3 000
Pamatkapitāla veidošana
5 000
Sociālie pabalsti (t.skaitā maksājumi
iedzīvotājiem un kompensācijas)
6 000
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu
resursu maksājumi, starptautiskā
sadarbība
7 000

9 560 085
128 113
463 773
28 700
8 781 792

2 522 983
117 202
165 517
36 828
2 133 119

26,39
91,48
35,69
128,32
24,29

114 650

66 440

57,95

43 057

3 877

9,00

Nenodokļu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Dotācijas, mērķdotācijas

2.0.
4.0.
5.0.

Deviņos mēnešos īstenoti projekti, kuros tiek veicināta sabiedrības informētība par Eiropas
Savienības darbības jomām, iesaistīti iedzīvotāji debatēs par ES jautājumiem, kultūras mantojuma
objektu sabiedrisko nozīmība, kultūras un sporta pakalpojumu dažādošana, izglītības un
nodarbinātības veicināšanas projekti novada jauniešiem, pedagogu prasmju pilnveidošana, sociālo
pakalpojumu dažādošana, meliorācijas sistēmu sakārtošana, pašvaldības teritoriju sakārtošanu,
uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība (asfalta ceļi), lai nodrošinātu:






Eiropas Komisijas atgriezenisko saiti par komunikācijas prioritātēm reģiona un
vietējā kontekstā - Eiropas Komisijas projekts ”Europe direct informācijas punkts
(EDIC)”, Starptautiskās konkurētspējas veicināšana;
Kultūras mantojuma objektu sabiedrisko nozīmību - Kultūras mantojuma un dabas
objektu saglabāšana un iekļaušana mūsdienu vidē EEZ projekts ”Kultūras mantojuma
un dabas objektu saglabāšana un iekļaušana mūsdienu vidē. Pieredze un risinājumi”,
Elejas parka labiekārtošana veicot dīķa atjaunošanas darbus;
Kultūras un sporta pakalpojumu dažādošanu – Brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana
Jelgavas novada Kalnciema, Lielplatones, Sesavas un Jaunsvirlaukas, Līvbērzes
pagastos, Zemgales kultūras mantojuma meistaru zināšanu un prasmju pārmantošana;
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Pētniecību lauku ekonomikas dažādošanai un iedzīvotāju piesaistīšanu lauku
uzņēmējdarbībai - Interreg III URBACT projekts “Agri-Urban”;
 Izglītības veicināšanas projektus novada jauniešiem, pedagogiem - Ziemeļu Ministru
padomes projekts “Ziemeļvalstu – Baltijas valstu sadarbība izglītības sistēmu
uzlabošanai un Erasmus + projekts “Skolvadības profesionālā pilnveide izglītības
iestāžu piedāvājuma dažādības un kvalitātes veicināšanai, Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, Kompetenču pieeja mācību saturā,
Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide, Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstības īstenošanai Jelgavas novadā, Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai;
 Izglītības veicināšanas projektus Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas
audzēkņiem un pedagogiem – “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu
īstenošanu Jauniešu garantijas ietvaros” un “Praktisko zināšanu pilnveidošanu”;
 Darbību klientu apkalpošanas centros 13 pagastos un 1 novada administrācijas ēkā un
turpinās NVA projekts "Algotie sabiedriskie darbi";
 Sociālo pakalpojumu dažādošanu, Pieredze sociālu jautājumu risināšanā – Eiropas
komisijas projekta Daudzveidība vieno - kopā Eiropai! (Diversity Unites – together for
Europe!) Labākai veselībai, (For better health), Deinstitucionalizācijas pasākumi ESF
projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros;
 Glūdas pagasta Viesturciema meliorācijas sistēmu sakārtošana izveidojot 2pakāpju
meliorācijas grāvi INTERREG projekta “NUTRIFLOW” ietvaros;
 Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība – asfalta ceļu
infrastruktūru pārbūve CFLA projektā
 Pašvaldības teritoriju sakārtošanu - LAD projekti Gājēju - velo celiņa izbūve Sesavā,
Gājēju - velo celiņa izbūve Staļģenē, Gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes ciemā.
Lai sekmīgi nodrošinātu investīciju plānā paredzēto projektu turpmāko izpildi, 2017.gadā plānots
izstrādāt būvprojektus:
1. Lauku atbalsta dienesta projektu “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” (grants ceļu atjaunošana) ietvaros 99 222.42 EUR apmērā, piesaistot Valsts
kases aizņēmumu. Šie būvprojekti paredz, ka tiks uzlaboti grants ceļu segums 8
pašvaldības dažādos ceļu posmos 20.76 km apjomā (Platonē 3.85km, Valgundē
1.80km, Jaunsvirlaukā 0.90km, Lielplatonē 2.39km, Zaļeniekos 3.46km, Vilcē 2.5km,
Svētē 2.22km, Vircavā 1.10km). Izmantojot šos izstrādātos būvprojektus, tiek
sagatavots projekta pieteikums Lauku atbalsta dienestam par būvdarbu veikšanu
minētajos ceļa posmos;
2. Līvbērzes kultūras nama energoefektivitāte, Kalnciema pagasta vidusskolas telpu
renovācija un teritorijas labiekārtošana, Kvalitatīvu sociālo pakalpojumu attīstība
deinstitucionalizācijas nodrošināšanai Kalnciemā, Draudzības ielā 3, Elejas muižas
parka teritorijas infrastruktūras atjaunošana II kārta. Šo būvprojektu izstrādei
paredzēts finansējums 139 840 EUR apmērā, piesaistot Valsts kases aizņēmumu.
2017.gada deviņos mēnešos noslēgušies iepirkumi un gan uzsākti, gan arī pabeigti būvniecības
darbi sekojošiem projektiem:
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1. Lauku atbalsta dienesta projektiem:
a. “Gājēju-velo celiņa izbūve Sesavā”,
b. “Gājēju-velo celiņa izbūve Staļģenē”,
c. “Gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes ciemā,
piesaistot Valsts kases aizņēmumu kopā 231 777 EUR apmērā. Šo projektu īstenošana ir pilnībā
pabeigta.
2. INTERREG programmas projekta NUTRINFLOW ietvaros meliorācijas sistēmu sakārtošana
Glūdas pagasta Viesturciema Sodītes grāvī, par kopējo summu 178 984.98 EUR apmērā,
piesaistot Valsts kases aizņēmumu. Būvdarbi gandrīz noslēgušies, novembrī plānots nodot
darbus pilnībā.
3. CFLA projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas
novadā 1.kārta” Nr.3.3.1.0/16/I/009, par kopējo summu 1 061 845,04 EUR apmērā, piesaistot
Valsts kases aizņēmumu. Būvdarbi pilnībā noslēgušies divos ceļu posmos, bet, oktobrī plānots
nodot darbus arī pārējiem diviem ceļu posmiem, kā tas bija plānots būvdarbu līguma
nosacījumos;
4. CFLA projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas
novadā 2.kārta” Nr.3.3.1.0/16/I/032, par kopējo summu 3 266 712 EUR apmērā, piesaistot
Valsts kases aizņēmumu 734 529 EUR apmērā. Būvdarbi uzsākti piecos ceļu posmos, bet
oktobrī plānots nodot darbus četriem ceļu posmiem, kā tas bija plānots būvdarbu līguma
nosacījumos. Pārējos divus ceļu posmus plānots pabeigt 2018.gadā.
5. Pamatojoties uz izstrādātiem būvprojektiem izsludināti iepirkumi Lauku atbalsta dienesta
projektu “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” (grants ceļu atjaunošana)
būvdarbiem un būvuzraudzībai (tiks uzlaboti grants ceļu segums 8 pašvaldības dažādos ceļu
posmos 20.76 km apjomā (Platonē 3.85km, Valgundē 1.80km, Jaunsvirlaukā 0.90km,
Lielplatonē 2.39km, Zaļeniekos 3.46km, Vilcē 2.5km, Svētē 2.22km, Vircavā 1.10km)).
Iepirkumu procedūras rezultāti vēl pilnībā nav zināmi. Projektu plānots iesniegt LAD
2017.gadā, bet realizēt 2018.gadā.
2017.gada deviņos mēnešos apstiprināti sekojoši projekti, kuru īstenošana plānota 2017.un
2018.gados:
1. Brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Kalnciema, Lielplatones,
Sesavas un Jaunsvirlaukas pagastos Nr.16-06-AL03-A019.2201-000014 (Lauku
atbalsta dienests);
2. Aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana un brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas
novada Līvbērzes pagastā, Nr.16-06-AL03-A019.2201-000017 (Lauku atbalsta
dienests);
3. Lielplatones muižas kungu nama glazētās podiņu krāsns restaurācija, Nr.2017-1KMA066 (Valsts kultūrkapitāla fonds);
4. Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, Nr.8.3.5.0/16/I/001
(Valsts izglītības attīstības aģentūra);
5. Kompetenču pieeja mācību saturā, Nr.8.3.1.1/16/I/002 (Valsts izglītības satura centrs);
6. Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā (CFLA);
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7. Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā
1.kārta, Nr.Nr.3.3.1.0/16/I/009 (CFLA);
8. Elejas parka labiekārtošana veicot dīķa atjaunošanas darbus, Nr.16-06-AL03A019.2201-000011;
9. Sociālā iekļaušana ilgtspējīgām kopienām Ziemeļvalstu - Baltijas reģionā, Nr.PAGRO-964;
10. Zaļās muižas pils logu restaurācija, Nr.2017-2-KMA048;
11. Zemgales kultūras mantojuma meistaru zināšanu un prasmju pārmantošana, Nr.17/114.2/K18;
12. LADDER. GET INVOLVED! (Iesaisties!) Nr. DCI-NSAED/2014/338-493.
13. Lielplatones muižas ansambļa ēkas “Vešūzis” restaurācija, Nr.17-06-AL03A019.2202-000001
14. Erasmus+/Jaunu iemaņu praktizēšana starptautiskā vidē Nr.2017-1-LV01-KA102035287
15. Rudens mūzikas festivāls „Zemgales ērģeles 2017, Nr.17/1-14.2/K32
16. Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide, Nr.8.4.1.0/16/I/001
17. Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā
2.kārta, Nr.Nr.3.3.1.0/16/I/032
18. Lielplatones muižas pils tapešu fragmenta restaurācija, Nr. GP-FL-57
19. Zaļās muižas pils trīs logu restaurācija, Nr. Nr.GP-FL-87
20. Trenažieru zāles aprīkojuma iegāde Lielplatones pagastā un āra trenažieru iegāde
Glūdas un Zaļenieku pagastos sporta aktivitāšu nodrošināšanai, Nr.17-06-AL03A019.2203-000002
21. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, Nr. 8.3.2.2/16/I/001
22. Interreg Baltijas jūras reģiona programma. Projekts Nr. SO23 “Labākai veselībai (For
better health)
23. Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Nr.8.3.4.0/16/I/001
24. Telpu pielāgošana pārtikas nozares uzņēmējdarbības attīstībai”, Nr.17-06-AL03A019.2101-000002
25. Jelgavas novada un Ozolnieku novada 51.skolēnu sporta spēles.
Pašvaldības saistības
2017.gada budžetā plānots piesaistīt Valsts kases aizņēmumus 7 650 616 EUR apmērā ES
struktūrfondu un budžeta investīciju projektu īstenošanai. Laika periodā līdz 1.oktobrim, pašvaldība
ar Valsts kasi ir noslēgusi sekojošus aizņēmumu līgumus:
Nr.p.
k.

1

Aizņēmuma, galvojuma nosaukums

Aizņēmuma
Nr.
trančes Nr.

Aizņēmuma
noslēgšanas
datums

Aizņēmuma
apmērs atbilstoši
PAGKPP*
atļaujai, euro

A2/1/17/187
P-106/2017

06.04.2017

99 222

Projekta ”Būvprojektu izstrādāšana Lauku
attīstības programmas (LAP) investīciju
pasākumi 2014-2020 “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos””
īstenošanai

11

2

3

Projekta ”Būvprojekta izstrādāšana objektam
“Kalnciema pagasta vidusskolas ēkas pārbūve,
teritorijas un sporta laukuma labiekārtošana””
īstenošanai
Projekta ”Būvprojekta izstrādāšana objektam
“Energoefektivitātes paaugstināšana
daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centrā””
īstenošanai

A2/1/17/184
P-109/2017

06.04.2017

37 631

A2/1/17/183
P-110/2017

06.04.2017

26 015

4

Projekta ”Būvprojekta izstrādāšana objektam
“Energoefektivitātes paaugstināšana kultūras
namā “Līvbērze””” īstenošanai

A2/1/17/182
P-111/2017

06.04.2017

22 736

5

Projekta ”Būvprojekta izstrādāšana objektam
“Elejas parka estrādes pārbūve, ekspozīciju
zāles izbūve un teritorijas labiekārtošana””
īstenošanai

A2/1/17/185
P-108/2017

06.04.2017

53 458

6

Projekta ”Gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes
ciemā”
Nr.16-06-AL03-A019.2201-000006 īstenošanai

A2/1/17/186
P-107/2017

06.04.2017

39 589

7

Projekta (Nr.CB295 NUTRINFLOW) „Sodītes
grāvja atjaunošanas būvdarbu veikšana”
īstenošanai

A2/1/17/300
P-197/2017

19.05.2017

178 958

8

Projekta (Nr.16-06-AL03-A019.2201-000012)
„Gājēju – velo celiņa izbūve Sesavas pagastā”
īstenošanai

A2/1/17/395
P-259/2017

20.06.2017

133 307

9

Projekta (Nr.16-06-AL03-A019.2202-000013)
“Gājēju – velo celiņa izbūve Staļģenē”
īstenošanai

A2/1/17/475
P-340/2017

10.07.2017

58 880

10

Projekta (Nr.16-06-AL03-A019.2201-000011)
“Elejas parka labiekārtošana veicot dīķa
atjaunošanas darbus” īstenošanai

A2/1/17/580
P-432/2017

10.08.2017

37 453

11

Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta (autobusu) iegādei

A2/1/17/582
P-433/2017

10.08.2017

85 366

A2/1/17/650
P-492/2017

06.09.2017

388 512

12

13**

Projekta (Nr.3.3.1.0/16/I/009)
„Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 1.kārta”
īstenošanai
Projekta (Nr.3.3.1.0/16/I/0329)
„Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 2.kārta”
īstenošanai

734 529

* PAGKPP – Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome
**Uz 30.09.2017. līgumi ir slēgšanas stadijā

Pašvaldības prognozētais aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2017.gadam ir 11.2%
no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts
budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā). Saskaņā ar
šobrīd noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem uz 30.09.2017. esošais saistību apmērs ir 10.77%,
kas būtiski izmainīsies atkarībā no pieņemtajiem lēmumiem par aizņēmumu ņemšanu pašvaldības
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investīciju projektu realizācijai turpmākajos gados. (pamatojoties uz pastāvošo likumdošanu –
maksimāli pieļaujamais saistību apmērs ir līdz 20%).
Pašvaldībai Attīstības plāna īstenošanai, izvērtējot savas finansēšanas iespējas, ir izdevīgi
ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar zemu % likmi (0.25%-1.2% (saistīts ar Gada procentu likmes
fiksēšanas periodu) un labvēlīgiem atmaksas termiņiem.
Speciālais budžets
Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2017.gadā – 961 638 EUR, izpilde – 826 734 EUR,
kas ir 85.97% no plānotā, t. skaitā Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi sadaļā Pārējie
īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi saņemts finansējums 18 336 EUR apmērā no Jelgavas
Komunālie pakalpojumi SIA uzkrājumam slēgtā atkritumu poligona “Brakšķi” krātuves
rekultivācijai (skatīt tabulā Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi).
Pašvaldības speciālā budžeta izdevumu plāns 2017.gadā – 1 566 524 EUR, izpilde – 786 754 EUR,
kas ir 50.22% no plānotā, izvērtējot izdevumu pozīcijas pēc funkcionālajām un ekonomiskajām
kategorijām, piecos mēnešos plānotās aktivitātes un pasākumi ir izpildīti (skatīt tabulā Speciālā
budžeta ieņēmumi un izdevumi):
Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi
Rādītāju nosaukums

Plānots
2017.gadā

Ieņēmumi

2017.gada 9
mēnešu
izpilde

% pret gada
plānu

961 638

826 734

160 000

214 917

85,97
134,32

10 328
791 310

18 336
593 481

177,54
75,00

1 566 524

786 754

682 717
883 807

135 444
651 310

50,22
19,84
73,69

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
01.000
Ekonomiskā darbība
04.000
Vides aizsardzība
05.000
Izglītība
09.000

1 566 524

786 754

1 300
1 116 053
316 071
133 100

651
716 796
38 119
31 188

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atlīdzība
1 000
Preces un pakalpojumi
2 000
Subsīdijas un dotācijas
3 000
Procentu izdevumi
4 000
Pamatkapitāla veidošana
5 000

1 566 524

786 754

18 573
671 431
278 825
1 300
596 395

14 626
494 779
26 013
651
250 685

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi
Pārējie īpašiem mērķiem noteiktie
ieņēmumi
Autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi
Izdevumi atbilstoši ieņēmumu veidiem
Dabas resursu nodokļa izdevumi
Autoceļu (ielu) fonda izdevumi

50,22
50,08
64,23
12,06
23,43
50,22
78,75
73,69
9,33
50,08
42,03

Dabas resursu nodokļa izdevumi plānoti 682 717 EUR apmērā, izpilde – 135 444 EUR, kas ir
19.84% no plānotā. Par speciālā budžeta izpildi skatīt atbilstošo jomu speciālistu izvērtējumus – par
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Vides aizsardzību - Daces Gražules, par meliorāciju – Ingara Rozīša un par autoceļu ielu fondu –
Edgara Jumīša - sagatavoto informāciju.

Vides aizsardzības joma (D.Gražule)
Vispārīga informācija
Noslēdzies SIA “Zemgales EKO” iepirkums slēgtā sadzīves atkritumu poligona “Brakšķi” 1.kārtas
rekultivācijas būvdarbu veikšanai. Būvdarbi vēl nav uzsākti, bet šobrīd notiek sarunas ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, lai panāktu pašvaldībai labvēlīgāko risinājumu.
Novadā šogad uzsākti vairāku ūdenstilpju un ūdensteču krastu un gultņu tīrīšanas darbi. Darbu
procesā krasti un gultnes tiek atbrīvotas no apauguma, ar traktortehniku izņemot ūdensaugu (niedru
un lēpju) saknes, kā arī dūņas, tādējādi sakārtojot novada iedzīvotāju iecienītas peldvietas un
uzlabojot ūdensteci.
Sadarbojoties ar Latvijas pašvaldību savienību piedalāmies pie dažādu likumprojektu sagatavošanas
darbiem. Šobrīd aktuālākais - grozījumi Likumā par zemes dzīlēm.
Visa gada garumā pēc iedzīvotāju iesniegumu saņemšanas (sūdzības) tiek apsekotas teritorijas un
risināti dažādi ar vides aizsardzību saistīti jautājumi. Vēl joprojām ir aktīvi Vides SOS aplikāciju
lietotāji, kas ziņo par nelegālajām izgāztuvēm, piesārņotām vietām vai citiem vides aizsardzības
pārkāpumiem. Problēmu risināšanā tiek iesaistīta gan Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides
pārvalde, gan pagastu pārvaldes, gan pašvaldības policija.
Reizi ceturksnī tiek sagatavotas un iesniegtas dabas resursu nodokļu atskaites.
Noslēdzies iepirkums un šobrīd aktīvi norit Zaļenieku Komerciālās un amatniecības vidusskolas
apkures katla nomaiņas būvdarbi (līguma summa 147 723 EUR (09.000 Izglītība)).
Ņemot vērā 9 mēnešu Dabas resursu nodokļa ieņēmumu izpildi 134.32% apmērā, uz oktobra domes
sēdi sagatavoti budžeta grozījumi, palielinot ieņēmumus 62 925 EUR apmērā un novirzot uz
līdzekļu atlikumu uz gada beigām.
Licencētās zemūdens medības
Ar š.g. septembra mēnesi Lielupē, Jelgavas un Ozolnieku novada administratīvajās teritorijās, ir
uzsāktas licencētās zemūdens medības. Uz šo brīdi ir iegādātas 12 mēneša un 17 gada licences
(ieņēmumi pašvaldības budžetā 1152 EUR apmērā). Interese par šīm medībām vērtējama kā laba, ja
ņem vērā, ka Jelgavas novada saistošie noteikumi stājušies spēkā tikai rudenī. Līdz gada beigām
plānots izvietot informatīvās zīmes Lielupes krastā ar licencēto medību sākumu un beigu posmiem.
Sosnovska latvāņi
Šogad sadarbībā ar “Jelgavas novada KU” ļoti veiksmīgi esam turpinājuši cīņu ar Sosnovska
latvāņiem. Pavasarī Jelgavas novada pašvaldības īpašumos augošie latvāņi tika ķīmiski apstrādāti,
izmantojot SIA “Integrētās Audzēšanas Skolas” mācību seminārā sniegto metodi. Vasaras mēnešos
veicot Jelgavas novada pašvaldības invadēto teritoriju apsekošanu, tika konstatēts, ka aptuveni 70%
īpašumu ir redzamas latvāņu iznīcināšanas pazīmes. Foto priekšstatam.

14

Informācija par latvāņu apkarošanas metodi un tās rezultātiem tika ievietota gan Jelgavas
novada mājas lapā, gan novada laikrakstā. Interese par latvāņu apkarošanas metodi bija liela, taču
daudziem iedzīvotājiem, kuru teritorijās sastopamas latvāņu audzes nebija iespēja iegādāties
ķīmiskos līdzekļus. Sākot ar 2018.gada pavasari SIA “Jelgavas novada KU” sniegs šāda veida
pakalpojumu visiem interesentiem.
Spānijas kailgliemeži
Vēl joprojām aktuāls jautājums Jelgavas novadā ir Spānijas kailgliemeži (Arion lusitanicus
auctt. non Mabille). Visvairāk šo gliemežu ir savairojies Svētes pagasta Atpūtas ciema teritorijā. Ar
Jelgavas novada mājas lapas un novada laikraksta palīdzību iedzīvotāji tika pastiprināti informēti
par Spānijas kailgliemežu nodarītajiem postījumiem un aicināti pievērst uzmanību Latvijā
ievestajiem un izplatītajiem augu stādāmajiem materiāliem, kas ievesti no Rietumeiropas. Šos
gliemežus nedrīkst humāni salasīt spainī un aizvest un izbērt kādā citā teritorijā vai mežā. Šādi var
tikai invadēt plašākas mūsu novada teritorijas, tādēļ nekustamo īpašumu īpašnieki tika informēti, ka
gadījumos kad Spānijas kailgliemeži tikuši konstatēti kādā īpašumā un nav iznīcināti, tie pāriet dabā
lielā teritorijā un tos vairāk iznīcināt nevar. Tādēļ visi zemju īpašnieki aicināti ļoti nopietni
pievērsties šīs problēmas risināšanai un Spānijas kailgliemežu izplatības ierobežošanai.
Koku ciršana
Laika periodā no 01.01.2017. līdz 30.09.2017. izsniegti 95 lēmumi par koku ciršanu ārpus meža.
Salīdzinājumam – līdz 2016.gada 31.decembrim izsniegti 50 lēmumi koku ciršanai. Galvenokārt
tiek cirsti bīstamie koki, kas apdraud ēku un cilvēku drošību. Koku ciršana tiek izvērtēta gan
pašvaldībai piederošajos īpašumos, gan privātpersonu īpašumos. Ņemot vērā to, ka bīstamie koki ir
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samērā veci, koku ciršana vairumos gadījumu (ap 60%) tiek saskaņota ar Dabas aizsardzības
pārvaldi, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un VAS “Latvijas Valsts ceļi”.
Daudziem kokiem tiek pieļauta tikai bīstamo zaru apzāģēšana, tādējādi cenšoties saglabāt
ekoloģiskus un ainaviski vērtīgus kokus. Nereti, vietās, kur tas ir pieļaujams, pēc koku zāģēšanas
tiek noteikts atjaunot līdzvērtīgu koku stādījumus, lai saglabātu dabas daudzveidību mūsu novadā.
Koku ciršanas palielinājuma tendence iespējams izskaidrojama ar to, ka Latvijā arvien biežāk
vērojami vējaini laika apstākļi, kas iedzīvotājus dara bažīgus par savu drošību un īpašumiem.
Mežu stādīšana
Šī gada pavasarī, Lielās Talkas ietvaros, kopā ar Zaļenieku pagasta iedzīvotājiem ir veikta
Ūziņu parka 1.2ha platībā apstādīšana ar kārpainajiem bērziem. Iestādīti 2.63 tūkst. bērzi. Uzsākta
arī meža stādīšana Jaunsvirlaukas pagastā 20.6ha platībā. Šajā īpašumā plānots iestādīt 43.6 tūkst.
egļu stādu.
Stārķu ligzdas
Šogad Elejas pagastā, no skolas skursteņa un ūdenstorņa, saskaņā ar Dabas pārvaldes
Pierīgas reģionālās administrācijas saskaņojumu ir noņemtas divas stārķu ligzdas no pašvaldībai
piederošajiem īpašumiem, tādējādi pasargājot iedzīvotājus no bīstamām situācijām stārķa ligzdai
nogāžoties.
Āfrikas cūku mēris
Šī gada pirmajos deviņos mēnešos Jelgavas novada teritorijā ir atrasti 11 mežacūku līķi.
Visvairāk tie atrasti Glūdas pagastā – 6; Līvbērzes pagastā – 2; Elejas pagastā – 2 un Valgundes
pagastā - 1. Visām atrastajām meža cūkām Pārtikas veterinārais dienests ir veicis analīžu paraugu
noņemšanu. Jāsaka, ka līdz augusta mēnesim netika konstatēts neviens ar Āfrikas cūku mēri (ĀCM)
saslimšanas gadījums. Sākot ar augustu tika konstatēti 4 ĀCM saslimšanas gadījumi – 2 Glūdas
pagastā un pa 1 Valgundes un Līvbērzes pagastos.
Meliorācijas joma (I.Rozītis)
Meliorācijas sistēmu uzturēšanai 2017.gadā plānoti pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi
97 838 EUR apmērā, izpilde 23 858 EUR apmērā, kā arī speciālā budžeta līdzekļi – plānoti 232 246
EUR apmērā, izpilde 65 486 EUR apmērā. Par speciālā budžeta līdzekļiem izstrādāts būvprojekts
Līvbērzes ciema aizsargdambja atjaunošanas būvdarbiem un izpildīti būvdarbi Kalnciema pagasta
pašvaldības īpašumā “Sporta pļava”, kur ierīkots meniķis centra dīķa ūdens līmeņa regulēšanai un
lietus ūdens kolektors ar drenāžu. Meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu ietvaros (no
pamatbudžeta finansējuma) šogad darbi veikti četros pagastos – Jaunsvirlaukas, Lielplatones,
Līvbērzes un Kalnciema. Darbu ietvaros veikta meliorācijas grāvju noteces atjaunošana un caurteku
nomaiņa.
Realizējot INTERREG programmas projekta “NUTRIFLOW” ietvaros projektu, izbūvēts
Glūdas pagasta Viesturciemā Sodītes grāvis ar divpakāpju profilu, un mitrzemes izbūve ar
monitoringa akām.
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Kopumā atjaunotas gultnes vairāk kā 7 km kopgarumā, pārbūvētas caurtekas 108 m
kopgarumā un atjaunota drenāža 280 metru kopgarumā.
Veikta izpēte Staļģenes ciema centra lietus ūdeņu un drenāžas konceptuālās attīstības
izstrādāšanai, kas kalpos par pamatu izstrādājot būvprojektus teritorijas attīstībai.
Pašvaldības ceļu uzturēšana (E.Jumītis)
Autoceļu (ielu) fonda izdevumi plānoti 883 807 EUR apmērā, izpilde – 651 310 EUR, kas ir
73.69% no plānotā, t. skaitā pašvaldības ielu un autoceļu pārvaldīšanai un uzturēšanai plānots
629 458 EUR, izpilde 479 157 EUR kas ir 76% no plānotā (2200 Pakalpojumi) un pašvaldības
transporta infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai plānots 226 026 EUR, izpilde 150 633 EUR kas ir
66.64% no plānotā (5 000 Pamatkapitāla veidošana). 2017.gadā, tāpat kā iepriekšējos gados,
atbilstoši valsts piešķirtajām dotācijām tiek veikta ceļu ikdienas uzturēšana (ceļu grants segumu
uzturēšana un labošana, ceļu un ielu asfalta seguma uzturēšana, ceļu un ielu uzturēšana gan ziemas,
gan vasaras periodā, tiltu un caurteku remonti, ceļmalu appļaušana, satiksmes drošības darbi), kā to
nosaka normatīvie regulējumi. Kā lielākos darbus ielu atjaunošanā varam atzīmēt:
- Ielu apgaismojuma atjaunošana Sesavas pagasta Bērvircavas ciemā;
- Gājēju taciņu izbūve Glūdas pagasta Nākotnes ciemā;
- Gājēju un velosipēdu celiņu izbūve Sesavas pagastā Bērvircavas un Sesavas ciemos;
- Gājēju un velosipēdu celiņu izbūvi Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes ciemā;
- Pilna ceļa rekonstrukcija ar asfaltbetona seguma izbūvi Kalnciema pagasta Lielupes ielā
120m garumā;
- Ceļa rekonstrukcija izbūvējot asfaltbetona segumu Sesavas pagasta “Buķu iela”;
- Ceļa rekonstrukcija izbūvējot asfaltbetona segumu Sesavas pagasta “Saulstari –
Blūdži”;
- Ceļa rekonstrukcija izbūvējot asfaltbetona segumu Platones pagasta Lielvircavā
“Lielvircavas kapi-Alksnāji-Lietuvas šoseja”;
- Ceļa rekonstrukcija izbūvējot asfaltbetona segumu Valgundes pagasta Vītoliņu ciemā
“Meža iela”;
- Uzsākta ceļa seguma atjaunošana izbūvējot asfaltbetona segumu Jaunsvirlaukas pagasta
ceļā “Līči – Pirtnieki”;
- Uzsākta ceļa seguma pārbūve paredzot asfaltbetona seguma izbūvi Vircavas pagasta
ceļa Nr. 61 “MS-Dainas-JM”;
- Uzsākta ceļa seguma pārbūve paredzot asfaltbetona seguma izbūvi Vilces pagasta ceļa
Nr. 34 “Kalnrozes – Valdeikas”
- Uzsākta ceļa seguma pārbūve paredzot asfaltbetona seguma izbūvi Zaļenieku pagasta
ceļa Nr. 11 “Ķemeri – Zanderi”.
Saskaņā ar 2016.gadā veiktās Valsts kontroles pārbaudes rezultātā konstatēto trūkumu novēršanai
ieviesto kārtību, 2017.gadā turpinām kārtot digitālo žurnālu DVS “Namejs”, tādejādi nodrošinot
veikto remontu uzskaiti un kontroli un padarīto darbu dokumentēšanu. Ieviestā sistēma atspoguļo
veiktos autoceļu apsekojumus un nodrošina darbu kontroli.
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Saskaņā ar Budžeta komisiju lēmumiem par piešķirtiem papildus finansējumiem, galvenokārt,
saistībā ar plānoto līgumu sadārdzinājumiem, uz oktobra domes sēdi sagatavoti budžeta grozījumi,
palielinot izdevumus 61 370 EUR apmērā - Gājēju ietves labiekārtošanai Nākotnes ciemā Skolas
ielā 23 997 EUR apmērā, asfalta virskārtas izbūvei 700 m garumā Zaļenieku pagasta ceļā Nr.22
"Tērvetes šoseja - Lejnieki - bērnudārzs" 23 777 EUR apmērā, Elejas pagastā Parka ielas remontam
9821 EUR apmērā, Sesavas pagastā apgaismes remontam Kļavu un Liepu ielās 3775 EUR apmērā.
Ziedojumi un dāvinājumi

Pašvaldība laika periodā līdz 2017.gada 30.septembrim saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus 16
323 EUR apmērā, t. skaitā no fiziskajām personām 1118 EUR un juridiskajām personām – 15 205
EUR, izlietots – 16 706 EUR, t.sk., izdevumi vispārējiem valdības dienestiem (01.000) – 3 EUR
(bankas komisijas pakalpojumu nomaksai), ekonomiskai darbībai (04.000) – 25 EUR (Elejas tējas
namiņa inventāra iegādei), izglītībai (09.000) – 1 454 EUR (Staļģenes vidusskolā radio mikrofonu
iegādei, Vilces pamatskolai materiālu iegādei un 180 gadu jubilejas pasākumam), sociālajai
aizsardzībai (10.000) – 15 224 EUR (galvenokārt Jelgavas novada SARC Kalnciema iemītniekiem
– inventāra un saimniecisko pamatlīdzekļu iegādei un SARC Eleja bērnu nodaļas iemītniekiem
inventāra un mācību līdzekļu iegādei) (skatīt tabulā Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi un
izdevumi):
Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi un izdevumi

Rādītāju nosaukums

Plānots
2017.gadā

Ieņēmumi
Saņemti no juridiskām personām
Saņemti no fiziskām personām
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
01.000 Vispārējie vadības dienesti
04.000 Ekonomiskā darbība
06.000
09.000
10.000

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izglītība
Sociālā aizsardzība

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atlīdzība
1 000
Preces un pakalpojumi
2 000
Pamatkapitāla veidošana
5 000
Sociālie pabalsti (t.skaitā maksājumi
iedzīvotājiem un kompensācijas)
6 000

2017.gada 9
mēnešu
izpilde

% pret
gada plānu

4 693

16 323

4 645
48

15 205
1 118

48 679

16 706

12
531

3
25

34,32
25,00
4,71

463
1 724
45 949

0
1 454
15 224

0,00
84,34
33,13

48 679

16 706

600
25 885
19 270

628
3 252
12 756

34,32
104,67
12,56
66,20

2 924

70

347,82
327,34
2 329,17

2,39

Ņemot vērā 9 mēnešu izpildi, uz oktobra domes sēdi sagatavoti budžeta grozījumi, palielinot
ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāna ieņēmumus 12 817 EUR apmērā un izdevumus - 12 306
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EUR apmērā, novirzot tos ziedotāju noteikto mērķu īstenošanai - Elejas tējas namiņam - inventāra
iegādei 1170 EUR, Vilces pamatskolas 180 gadu jubilejas pasākuma nodrošināšanai un spēļu
iegādei pagarināto grupu skolēniem 236 EUR, SARC Kalnciems 10 400 EUR - pretizgulējumu
matraču, evakuācijas palagu, nestuvju, nakts skapīšu un cita speciālā inventāra iegādei, SARC
Elejas (bērnu nodaļa) 500 EUR - inventāra iegādei.
Sagatavoja B.Cirmane, D.Špele (projekti), D.Branta

Jelgavas novada īpašuma pārvaldes ziņojums par paveikto darbu laika periodā
01.01.2017.-30.09.2017.
Nekustamo īpašumu pārvaldība
Īpašumu pārvaldes ieņēmumu plāns 2017.gadā – 1 063 515 EUR, izpilde – 1001288 EUR,
kas ir 94.15% no plānotā un izdevumu plāns – 390 730 EUR, izpilde – 200 079 EUR, kas ir
51.21% no plānotā. 2017.gada deviņu mēnešu ieņēmumu un izdevumu izpildi atbilstoši
klasifikācijai skatīt tabulā Īpašumu pārvaldes ieņēmumu un izdevumu izpilde 2017.gada 9
mēnešos:
Īpašumu pārvaldes ieņēmumu un izdevumu izpilde 2017.gada 9 mēnešos
Rādītāju nosaukums

2.0.

3.0.
5.0.

Nenodokļu ieņēmumi
(valsts un pašvaldības nodevas, naudas
sodi un sankcijas, dažādi nenodokļu
ieņēmumi (ieņēmumi no privatizācijas,
līgumsodi un procentu maksājumi par
saistību neizpildi), kā arī ieņēmumi no
īpašumu pārdošanas (dzīvokļu, zemes un
mežu pārdošanas))
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
(maksa par izglītības pakalpojumiem,
ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un
kancelejas pakalpojumiem, ieņēmumi par
nomu un īri, procentu ieņēmumi par kontu
atlikumiem un citi pašu ieņēmumi)
Dotācijas, mērķdotācijas
IEŅĒMUMI Kopā

1 000
2 000

Atlīdzība
Preces un pakalpojumi

5 000

Pamatkapitāla veidošana
IZDEVUMI kopā

Plānotie
ieņēmumi
2017.gadā

2017.gada 9
mēnešu izpilde

% pret gada
plānu

1 062 615

1 000 240

94,13

0
900

148
900

0,00
100,00

1 063 515
121 074
254 656

1 001 288
91 162
108 917

94,15
75,29
42,77

15 000

0

0,00

390 730

200 079

51,21

Īpašuma pārvalde pildot tai uzdotās funkcijas 2017.gada deviņos mēnešos turpinājusi
iesākto darbu Pašvaldības nekustamo īpašumu sakārtošanā, strādājusi ar adresācijas sakārtošanu,
lielu darbu ieguldījusi nekustamo īpašumu dokumentācijas sakārtošanā un atsavināšanā Jelgavas
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novada pašvaldības Mājokļu politikas kontekstā, kā arī rūpējoties par Pašvaldības īpašumu
racionālu izmantošanu.
Pildot Zemes pārvaldības likuma prasības, Īpašuma pārvalde 2017.gadā izvērtēja valsts
rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības un zemes, kas paredzētas reformas pabeigšanai,
nepieciešamību pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Pamatojoties uz likuma regulējumu, tika
apkopoti ministriju iesniegtie dati un kopsavilkums iesniegts Valsts zemes dienestā.
No 2017.gada 1.janvāra stājās spēkā izmaiņas Civillikumā, kas veicina dalītā īpašuma izbeigšanu,
bet radīja daudz neskaidru jautājumu par ēku un būvju īpašumu reģistrācijas procesu, uz kuriem
likumdošanā nav skaidru atbilžu arī šobrīd.
2017.gadā Jelgavas novada pašvaldība ieguva īpašumā NĪ “Skujas” Līvbērzes pagastā, kas
tiks izmantots Līvbērzes kapu paplašināšanai. Šobrīd tiek rīkota cirsmas izsole, lai pēc koku
nociršanas sāktu kapu projektēšanu.
Līdz 2017.gada 30.septembrim nojaukti grausti Svētes, Vircavas, Kalnciema un Elejas
pagastos kopumā šim mērķiem izlietojot 36716 EUR.
Tiek turpināts darbs pie nekustamo īpašumu sakārtošanas un turpmākās izmantošanas
plānošanas. 2017.gada deviņos mēnešos veikta vai uzsākta 61 zemes vienības kadastrālā
uzmērīšana, kas sevī ietver arī zemes ierīcības darbus, projektu saskaņošanu, kadastrālās
uzmērīšanas darbu pasūtīšanu, dokumentācijas sagatavošanu, piedalīšanos uzmērīšanas darbos un
šo darbu saskaņošanu un pieņemšanu. Pēc kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanas un īpašuma
tiesību reģistrēšanas zemesgrāmatā tika pieņemts lēmums par turpmāko zemes vienības
izmantošanu. Līdz 2017.gada 30.septembrim ir uzsākta 5 zemes ierīcības projektu izstrāde
Pašvaldības zemju sadalīšanai un robežu pārkārtošanai, izgatavoti topogrāfiskie plāni projektēšanas
vajadzībām Līvbērzes un Elejas pagastos.
Ņemot vērā 9 mēnešu izpildi, uz oktobra domes sēdi sagatavoti budžeta grozījumi, palielinot
ieņēmumus 179 550 EUR apmērā (novirzot tos izdevumu segšanai un uz līdzekļu atlikumu uz gada
beigām) un izdevumu plānu – 29 147 EUR apmērā.
Dzīvokļu īpašumu pārvaldībā 2017.gada pirmajos deviņos mēnešos Īpašuma pārvalde
turpināja iesākto darbu atsavinot pašvaldības dzīvokļus to īrniekiem vai gatavojot dzīvokļu izsoles,
skatīt tabulā Dzīvokļu īpašumu pārvaldīšana:
Dzīvokļu īpašumu pārvaldīšana

Pagasts
Eleja
Glūda
Jaunsvirlauka
Kalnciems
Lielplatone
Līvbērze
Platone

Dzīvokļu īpašumu pārvaldīšana
Īpašuma ties. reģ.
Atsavināšana
plānots
10
13
6
31
0
7
2

izpildīts
15
8
10
17
0
5
2

plānots
10
9
6
30
1
7
2
20

izpildīts
15
4
18
30
7
7
5

Īpašuma tiesības
reģistrētas
zemesgrāmatā uz
atsavinātāja vārda
12
3
16
24
5
7
5

Sesava
Svēte
Valgunde
Vilce
Vircava
Zaļenieki
Kopā

9
5
0
10
3
6
102

12
2
0
7
1
3
82

9
6
2
12
3
6
103

3
6
3
7
2
17
124

1
5
2
3
2
14
99

Joprojām ir dzīvokļu atsavinātāji ar maksājumu parādiem, kuriem atsavināšanas process ir
apturēts līdz informācijas saņemšanai par parādu nomaksu.
Atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas un iegūšanas
īpašumā kārtībai, kas tika apstiprināta un stājās spēkā ar Jelgavas novada domes 2016.gada 25.maija
lēmumu, Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai 2017.gada pirmajos
deviņos mēnešos virzīts 51 iesniegums par nekustamo īpašumu atsavināšanu vai iegūšanu īpašumā
un 2 iesniegumi par apbūves tiesības piešķiršanu. Īpašuma pārvaldes speciālisti, pamatojoties uz
šiem iesniegumiem, veikuši pašvaldības iestāžu aptaujas par attiecīgo nekustamo īpašumu
nepieciešamību iestāžu funkciju veikšanai, sagatavoti ziņojumi komisijai par aptauju rezultātiem.
Atbilstoši Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas lēmumiem 44
nekustamie īpašumi (zemes un būvju īpašumi, meža īpašumi) virzīti uz atsavināšanu izsoles ceļā,
sagatavoti 2 domes lēmumi par dzīvokļu pārņemšanu dāvinājuma ceļā un 1 domes lēmums par
apbūves tiesības piešķiršanu.
Atbilstoši Dzīvokļu jautājumu komisijas lēmumiem sagatavoti un virzīti izskatīšanai Jelgavas
novada domes sēdēs lēmumi par 17 pašvaldības dzīvokļu nodošanu atsavināšanai izsolēs. Par
nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu un atsavināšanai izsolē, izskatīšanai domes sēdēs
sagatavoti 95 lēmumi. Atsavināšanas procesā ietilpst iesniegumu izvērtēšana, īpašuma tiesību
nostiprināšana zemesgrāmatā, kas sevī ietver arī kadastrālo uzmērīšanu, NĪ tirgus vērtības
noteikšana, lietas virzīšana Pašvaldības mantas atsavināšanas, novērtēšanas un aprites komisijai
atsavināšanas cenas noteikšanai. Pēc atsavināšanas cenas noteikšanas Īpašuma pārvaldes speciālisti
gatavo otru domes lēmumu par katru atsavināmo objektu, kurā norāda atsavināšanas cenu un
samaksas termiņu. 2017.gada deviņos mēnešos sagatavoti 203 šādi lēmumi par dzīvokļu, nekustamo
īpašumu, zemes vienību atsavināšanu.
2017.gada deviņos mēnešos sagatavoti līgumi 124 dzīvokļa īpašumu, 1 meža zemes vienības
un 52 zemes un būvju īpašumu atsavināšanai izsoles ceļā vai par nosacīto cenu. No tiem īpašuma
tiesību reģistrācija zemesgrāmatā uz ieguvēju pabeigta 99 dzīvokļu īpašumiem un 39
nekustamajiem īpašumiem.
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NĪ atsavināšanas rezultātā 2017.gadā ir sagatavoti 177 NĪ (dzīvokļu īpašumi, zemes un būvju
īpašumi, meža īpašumi) pirkuma-pārdevuma līgumi un 82 līgumi par NĪ ieķīlāšanu, skatīt tabulā:

Pagasts
Eleja
Glūda
Jaunsvirlauka
Kalnciems
Lielplatone
Līvbērze
Platone
Sesava
Svēte
Valgunde
Vilce
Vircava
Zaļenieki
Kopā

Pārdevuma līgumi
16
12
23
41
9
10
5
15
10
6
8
4
18

Ķīlas līgumi
10
2
8
24
7
5
2
1
5
3
2
3
10

177

82

Adresācijas objektu sakārtošana
2017.gadā turpināts darbs pie adresācijas sakārtošanas atbilstoši MK noteikumu
“Adresācijas noteikumi” prasībām. 2017.gadā sagatavoti 40 Īpašuma pārvaldes lēmumi par
adreses noteikšanu vai maiņu.
Darbs ar iedzīvotāju iesniegumiem
Pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumiem, tika gatavoti Īpašuma pārvaldes un domes
lēmumi, izziņas, sniegtas konsultācijas, sagatavotas atbildes vēstules, pieprasījumi iestādēm,
veikta zemes lietošanas mērķa reģistrācija NINO un nosūtīti pieprasījumi par to reģistrāciju
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, skatīt tabulā:
2017.gada deviņos mēnešos sagatavotie dokumenti
Skaits
Izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības
194
Izziņa par piekrišanu iegūt īpašumā zemi Latvijas nepilsoņiem vai 8
trešo valstu pilsoņiem
Īpašuma pārvaldes lēmums
168
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa reģistrācija NINO
191
Korespondence
494
Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisija
Komisijas locekļi ir tikai Īpašuma pārvaldes darbinieki, nepieciešamības gadījumā
konsultācijas tiek lūgtas juridiskajam birojam. Līdz 2017.gada 30.septembrim sagatavotas 98
izziņas par piekrišanu iegūt īpašumā l/s zemi un 1 atteikums iegūt īpašumā l/s zemi. Ar 2017.gada
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1.jūliju stājās spēkā grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, mainot kritērijus,
kuriem jāatbilst lauksaimniecības zemes ieguvējam. Izvērtējot zemes ieguvēju, ņem vērā, vai
ieguvējs atbilst likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” noteiktajam darījumu subjektam,
vai viņam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR, vai īpašumā esošā lauksaimniecības zeme
nepārsniedz 2000 ha, saistītajām personām 4000 ha, vai ES dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas
zonas valstu, Šveices konfederācijas pilsoņi saņēmuši Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību un
dokumentu par valsts valodas zināšanām vismaz atbilstoši B līmeņa 2.pakāpei u.c. kritērijus.
Privāto zemes nomas līgumu reģistrācija
Ar 2016.gadu Īpašuma pārvaldei deleģēts veikt privāto zemes nomas līgumu reģistrāciju
pašvaldības nomas līgumu reģistrā. 2017.gada deviņos mēnešos, izvērtējot iesniegtos zemes
nomas līgumus, tika reģistrēti 187 līgumi.
Pašvaldības nekustamā īpašuma noma
Pamatojoties uz personu iesniegumiem, apsekojot objektus dabā un izvērtējot citu
nepieciešamo informāciju (maksājumu parādi, nomas objekta apsaimniekošana), līdz 2017.gada
1.oktobrim sagatavoti 500 zemes nomas līgumi, 19 nedzīvojamo telpu nomas līgumi vai to
grozījumi un 393 lēmumi par īpašuma iznomāšanu vai grozījumu veikšanu zemes nomas līgumos,
skatīt tabulā:

Pagasts
Eleja
Glūda
Jaunsvirlauka
Kalnciems
Lielplatone
Līvbērze
Platone
Sesava
Svēte
Valgunde
Vilce
Vircava
Zaļenieki
KOPĀ

Zemes nomas līgumi (t.sk.
grozījumi)
2
71
45
39
28
82
32
46
38
22
17
48
30
500

Lēmumi (t.sk.grozījumi) par
zemes iznomāšanu
2
54
24
29
28
60
29
37
38
16
14
34
28
393

Līdz 2017.gada 30.septembrim darbinieki piedalījušies 7 pašvaldības zemes nomas tiesību
izsoļu komisijās.
Sagatavoja D.Branta
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Noslēgumā, cienījamie deputāti, kolēģi, kā jau ierasts, informācija par aktuālākajiem
pasākumiem oktobrī, novembrī:


2. novembrī -plkst. 10:00 - 14:00 - konkursa "Esi uzņēmējs Jelgavas novadā"
vērtēšana. Sanāk žūrijas komisija, izvērtējot biznesa idejas, kuras pieteiktas
konkursam. Konkursanti sacentīsies par tiesībām saņemt un izmantot pašvaldības
sniegtu atbalstu - finansiālu starta kapitālu.



11. novembris plkst. 17:00 - Lāčplēša dienai veltīts Lāpu gājiens norisināsies no
O.Kalpaka ielas līdz piemineklim Jelgavas atbrīvotājiem (stāšanās O.Kalpaka un
Svētes ielā).
12. novembris plkst. 10:40 - piemiņas pasākums Meža kapos - pie pieminekļa
Pirmajā pasaules karā kritušajiem 36 britu karavīriem notiks tradicionālā piemiņas
ceremonija, ko organizē Lielbritānijas vēstniecība sadarbībā ar Jelgavas pilsētas
domi. Ceremonijas dalībnieki noliks ziedus arī pie pieminekļa latviešu kareivjiem
dažus desmitus metru attālajos Latvijas Brīvības cīņu dalībnieku brāļu kapos.
Atceres dienā Lielbritānijā, tāpat kā Lāčplēša dienā Latvijā, piemin militārpersonas,
kas zaudējušas dzīvību, pildot dienesta pienākumus aizgājušajos gados un
mūsdienās. Atceres dienas simbols ir sarkana magone.





14. novembris - Latvijas Universitātes fonds organizē svinīgu pasākumu
mecenātiem un stipendiju saņēmējiem. Šogad Jelgavas novada pašvaldības stipendija
piešķirta četriem pirmā kursa studentiem, kas uzrādījuši izcilas un teicamas sekmes
mācībās. No 11 pretendentiem, kas pieteicās konkursam uz stipendijām, konkurence
bija sīva tieši augsto rezultātu un studentu mērķtiecības dēļ. Tiesības izmantot
Jelgavas novada stipendiju piešķirtas Rīgas Stradiņa Universitātes Eiropas studiju
fakultātes studentei, Rīgas Tehniskā universitātes Medicīnas inženierijas un fizikas
studentei, Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas studentei un LLU Ekonomikas
fakultātes studentei.



16. novembris plkst. 16:00 priekšsēdētāja pieņemšana par godu Valsts
proklamēšanas 99. gadadienai, pasniedzot pašvaldības augstākos apbalvojumus 5
personām. Pasākuma norise - Līvbērzes kultūras namā.
Paldies par uzmanību!
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