Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektores
2018.gada decembra ziņojums par pašvaldības darbu
God. deputāti!
Novembris un decembris – kā vienmēr pašvaldībā aizvadīts ļoti saspringtā darba tempā –
daudzie valsts simtgades pasākumi, pašvaldības organizētie valsts svētku un plānotie gada
nogales (decembra) pasākumi, kā arī aktīvs darbs Budžeta komisijā, caurskatot iestāžu,
struktūrvienību, pagastu pārvalžu budžetus - tas viss prasījis intensīvu enerģiju. Neskatoties uz
faktu, ka valsts budžeta apstiprināšanai nav skaidri iezīmēta un paredzama laika, pašvaldības
budžets top plānotā grafika ietvaros. Līdz ar to var teikt, ka pašlaik jau top pirmie budžeta
kopsavilkumi, kam noteikti sekos arī uzstādījums iestādēm un jomām par plānotu, procentuālu
samazinājumu, jo esošo pakalpojumu un izmaksu kāpumu rezultātā visu jomu budžeta tāmes ir
ir ar vērā ņemamu palielinājumu, kas pašvaldībai tik lielā mērā nebūtu atbalstāmi. Tajā pat laikā
jāatzīst, ka katra no jomām ļoti strukturēti un pārdomāti piedāvā dažādus konstruktīvus un
efektīvus risinājumus, kā sakārtot un uzlabot pakalpojumus.
Līdzās 2019.gada budžeta izstrādei ikviena no jomām vai iestādēm ir iekļāvusi arī paveiktā
vērtējumu 2018.gadā. Tas ļauj gan kritiski izvērtēt finanšu piešķīrumu un tā izlietojumu, kā arī
pārskatīt rezultativitāti. Šoreiz, god. deputāti, piedāvāju Jums iepazīties ar apkopojumu
Labklājības pārvaldes un Jelgavas novada Sporta centra paveiktajam.
Labklājības pārvaldes darbības izvērtējums 2018.gada 1.-3.ceturksnis
Sociālajai aizsardzībai 2018.gada budžeta ieņēmumi plānoti 554 744 EUR apmērā un izdevumi
3 804 812 EUR apmērā (skatīt tabulu).
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Labklājības pārvaldes (LP) darbs tiek organizēts saskaņā ar LP stratēģisko plānu 2017.2019.gadam un LP darba plānu 2018.gadam.
Darbības izvērtējums
-

-

-

-

izvērtējot pašvaldības sniegto atbalstu mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, izstrādāti
saistošie noteikumi “Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem
Jelgavas novadā”, kas paredz atvieglojumus par pilnvaras sagatavošanu un pilnvaras
apliecināšanu šādām iedzīvotāju grupām – trūcīgām personām, maznodrošinātām
personām, aizbildņiem, personām ar invaliditāti, vai personai, kuras aprūpē ir bērns
invalīds, daudzbērnu ģimenēm, SARC klientiem, politiski represētām personām;
lai vienādotu nomas maksas atvieglojumus visiem ārstniecības pakalpojumu
sniedzējiem, kas nomā pašvaldībai piederošās telpas, kā arī, lai veicinātu veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai, sagatavots lēmuma
projekts, ar kuru noteikta JN pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksa telpām, kas
iznomātas veselības funkciju nodrošināšanai;
lai nodrošinātu pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam
pēc pilngadības sasniegšanas likumā noteiktajā kārtībā, izstrādāti normatīvi dzīvokļa
pabalsta apmēram, ar nedzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanai
pilngadību sasniegušiem bāreņiem;
izstrādāta vienota metodika JN sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru “Kalnciems”,
“Eleja” un “Staļģene” pakalpojumu izmaksu aprēķināšanai vienam klientam;
realizētas projekta “Slimību profilakse un veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas
novadā” aktivitātes atbilstoši 2018.gada plānam;
sagatavots lēmumprojekts par saistošo noteikumu “Grozījumi 2016.gada 31.augusta
saistošajos noteikumos Nr.9 “Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstiem politiski
represētām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku likvidatoriem””, kas paredz palielināt saistošajos
noteikumos minētajām personu grupām pabalsta apmēru, to nosakot 50 euro gadā
apmērā.

Dotācijas
LP budžeta izdevumu ekonomiskās kategorijas “Subsīdijas un dotācijas” plāns
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Labklājības jomā plānots un realizēts atbalsts biedrībām:
- Latvijas bērnu fonds (1000 EUR);
- LR Zemgales novada audžuģimeņu atbalsta centrs Spārni (1350 EUR);
- Jelgavas novada politiski represēto apvienība Staburadze (270 EUR);
- Jelgavas rajona Invalīdu biedrība (2600 EUR);
- Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs Cerība (500 EUR).
Ar mērķi Jelgavas novada pašvaldībā piesaistīt kvalificētus speciālistus, jau 2016.gadā tika
iedibinātas Jelgavas novada pašvaldības profesionālās stipendijas, par atbalstāmām profesijām
nosakot specialitātes labklājības jomā – sociālais darbinieks un ģimenes ārsts, kam ir plānoti
līdzekļi stipendiju izmaksai kategorijā “Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei”.
Kategorijā “Maksājumi iedzīvotājiem natūrā” plānots finansējums dāvanu karšu iegādei senioru
konkursa nominantu apbalvošanai decembrī.
LP budžetā plānots finansējums Ziemassvētku paciņām bērniem, kas tiks iegādātas decembra
mēnesī. Izdevumos, kas plānoti senioriem, katra pagasta senioriem tikusi noorganizēta viena
ekskursija, sedzot transporta izmaksas un gida pakalpojumu, kā arī realizēti biedrības “Jelgavas
novada seniori” realizētie pasākumi JN senioriem.
Sociālā dienesta darbības izvērtējums 2018.gada 1.-3. ceturksnis
Saskaņā ar sociālās palīdzības koncepciju Jelgavas novadā , sociālās palīdzības pabalsti
pamatvajadzību nodrošināšanai tiek piešķirti pamatojoties uz trūcīgas ģimenes (personas)
statusu (trūc. līmenis valstī- 128,06 euro uz katru mājsaimniecībā dzīvojošo personu). Ar katru
gadu samazinās šo mājsaimniecību skaits, līdz ar to arī pieprasīto un izmaksāto pabalstu
apmēram ir tendence samazināties.
Mainoties pieprasījumam pēc pabalstu veidiem un izmaksas veida (naudā vai natūrā), kā arī
pa struktūrvienībām, 2018.gada laikā tika veikti budžeta grozījumi.
Saskaņā ar 2018.gada 16.janvārī pieņemtajiem grozījumiem MK 2006.gada 19.decembra
noteikumos Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi”, kas paredz, ka pabalsta apmērs bērna
uzturam mēnesī nedrīkst būt mazāks par divkāršu MK noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru
bērnam, kas stājās spēkā ar 2018.gada 1.janvāri, pabalsta audžuģimenē ievietota bērna uzturam
ieplānotie pašvaldības budžeta līdzekļi bija mazāki nekā nepieciešami .
Tādējādi no 2018.gada 1.janvāra audžuģimenē ievietota bērna pabalsts
uzturam ir divkāršā minimālo uzturlīdzekļu apmērā, t.i., līdz 7 gadu vecuma
sasniegšanai- 215euro; no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai- 258euro
mēnesī.
Lai palielinājuma apmērs neradītu tik būtisku ietekmi uz pašvaldības budžetu, MK, piešķīra
papildus finanšu līdzekļus pašvaldībām, lai radušos izmaksu palielinājumus varētu kompensēt
vismaz 50% apmērā.
Uz š.g. 29.augustu LM Jelgavas novada pašvaldības kontā bija ieskaitījusi
16921.21euro, saskaņā ar iesniegtajiem pārskatiem par pašvaldības
izlietotajiem līdzekļiem audžuģimenē ievietota bērna uzturam.

Audžuģimenē ievietoto bērnu skaita īpatsvars pret ilgstošas aprūpes institūcijās ievietoto bērnu
skaitu būtiski palielinās ar katru gadu un nav pamata apgalvot, ka turpmāk tas varētu atgriezties
iepriekšējās proporcijās.
Jauna iniciatīva, kuru esam iekļāvuši budžeta projektā no 2019.gada (tiklīdz stāsies spēkā
saistošie noteikumi ), ir palielināt atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem sasniedzot pilngadību un uzsākot patstāvīgu dzīvi. Saskaņā ar Labklājības pārvaldes
ziņojumu, kas pamatots darba grupas veiktajos aprēķinos, palielinājums budžetā ar 2019.gadu
pie pozitīva Domes lēmuma varētu sastādīt 37 724 euro
2018.gada budžetā plānotie līdzekļi darbinieku apmācībām un supervīzijām (EKK2235), lai
nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto, pārsniedza reālās izmaksas, tā kā uz budžeta
apstiprināšanas brīdi vēl nebija veikts valsts iepirkums, kā arī šogad nav iespējams nodrošināt
pilnā apmērā supervīziju apjomu (atlikumā- EUR 10000)
Šajā gadā plānotie līdzekļi tehnisko palīglīdzekļu materiālās bāzes atjaunošanai , lai realizētu
vienu no sociālās jomas prioritātēm- uzlabot iedzīvotāju funkcionēšanas spējas mājas apstākļos,
netika apgūti, tā kā ieilga jautājuma risināšana par tehnisko palīglīdzekļu bāzes- noliktavas
pārvietošanu uz Vircavas pagastu.
Līdzekļi tika novirzīti inventāra (dokumentu skapji) iegādei, lai nodrošinātu īstermiņa un vidējā
termiņa dokumentu uzglabāšanu.
Turpināsim darbu pie šīs prioritātes realizēšanas 2019.gadā.
Sociālais dienests administrē vairākus sociālos pakalpojumu, kas tiek finansēti no valsts
budžeta.
Strukt. 10.700003 FIN1228 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no vardarbības cietušām un
vardarbību veikušām pilngadīgām personām
Strukt. 10.120001 FIN1218 Asistenta pakalpojumi invalīdiem pašvaldībā
Pakalpojuma saņēmēju skaits no 38 personām gada sākumā palielinājies līdz 44 personām uz
1.oktobri.
Strukt. 10.910001 FIN1209 Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem, kas cietuši no
prettiesiskām darbībām (pakalpojuma finansētājs- Latvijas Bērnu fonds)
2018.gadā noslēgta vienošanās ar Latvijas Bērnu fondu par 40 bērnu rehabilitāciju (kopsumma
EUR7036) , kas tiks realizēta pilnā apmērā līdz 2019.gada 1.ceturksnim.
Strukt.10.910001 FIN1225 Atbalsta nodrošināšana vistrūcīgākajām personām realizējot
projektu sadarbībā ar SIF
Šī projekta realizēšanā sociālais dienests piedalās gan pārtikas, higiēnas un skolas preču
izdalīšanā, gan realizējot papildus programmu- pasākumus nodrošinot mērķa grupai apmācības
“Virtuves gudrībiņas” .
Strukt.10.910001 FIN1232 Piemaksas sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un
bērniem.

Sākot ar 2018.gada 1.janvāri tika atjaunota valsts budžeta mērķdotācija piemaksai pie
mēnešalgas tiem sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, ko paredz
2017.gada 19.decembrī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr.778 “Noteikumi par valsts
budžeta mērķdotāciju sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem piemaksai pie
mēnešalgas 2018.gadā”.
Bāriņtiesas darbības izvērtējums un pārskats par darbību 2018.gadā Jelgavas novada domei
tiks iesniegts 2019.gada februārī, tad arī tiks analizētas visas bāriņtiesas darbības jomas.

Jelgavas novada Sporta centra darbības izvērtējums / 2018.gada 1.- 3.
ceturksnis/
Jelgavas novada Sporta centrs ir Jelgavas novada pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes
izglītības iestāde. Sporta centra darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības
likums, Profesionālās Izglītības likums, Sporta likums, spēkā esošie normatīvie akti, dibinātāja
lēmumi, Sporta centra nolikums.
Sporta centrs īsteno šādas pamatfunkcijas:
1.1. licencētu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana;
1.2. sporta jomas darba organizācija Jelgavas novadā;
1.3. sporta sacensību, tai skaitā republikas čempionātu organizēšana;
1.4. skolu sporta metodiski – organizatoriskā centra funkcijas, tai skaitā skolēnu sporta
spēļu organizēšana;
1.5. sadarbībā ar pagastu pārvaldēm novada sporta bāžu apsaimniekošana
1.6. sporta aktivitāšu nodrošinājums novada pagastos.
Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana
Jelgavas novada Sporta centrs pirmo reizi akreditēts 2002. gadā, turpmāk - 2008.gadā un 2014.
gadā. Akreditācijas norisinājušās sekmīgi, visās reizēs Sporta centrs akreditēts uz maksimālo
termiņu - sešiem gadiem. Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība - Nr. 0970902108, izdota
2010.gada 04.februārī.
Sporta centra audzēkņiem šobrīd ir iespējas izvēlēties apgūt profesionālās ievirzes sporta
izglītības kādā no pieciem sporta veidiem - volejbolā, brīvajā cīņā, vieglatlētikā, orientēšanās
un futbolā, kā arī pašvaldības finansētu profesionālās ievirzes programmu regbijā.
Jelgavas novada Sporta centrā 2017./2018.mācību gadā uzsāka trenēties 413 audzēkņi.
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Sporta centra telpu kopējā platība ir 840m2, sporta zāles platība 642 m2. Mācību – treniņu
procesa organizēšanai izmanto Sporta centra zāli un Jelgavas novada pagastu sporta bāzes.
Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem tiek īrētas Jelgavas pilsētas sporta bāzes - Sporta halles
vieglatlētikas sektors, brīvās cīņas zāle Raiņa ielā 6, Zemgales Olimpiskais centrs. Mācību
treniņu nodarbības notiek arī Jelgavas novada, Jelgavas pilsētas apvidū.
Jelgavas novadam nav atbilstošās kvalitātes stadiona, tāpēc treniņiem tiek īrēts Zemgales
Olimpiskā centra stadions un Jelgavas sporta halles vieglatlētikas sektors.
Sporta centra mācību treniņu grupu izvietojums Jelgavas novadā
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Profesionālās ievirzes programmas īsteno 19 treneri. Pedagoģisko darbinieku atalgojumam
un kvalitātes pakāpju piemaksām tiek saņemta valsts mērķdotācija.
Valsts mērķdotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmām 2018.gadā EUR

Izpilde 8 mēnešos
EUR

139 657

104 743

Valsts finansējums treneru algām 2018.gadā netika nodrošināts pilnā apmērā. Pašvaldība
finansē regbija trenera darbu, kā arī SSG- MT-3 grupas novada skolās, kurām pietrūka finansu
līdzekļi no valsts mērķdotācijas.
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Likmju skaits

Profesionālās ievirzes programmu īstenošanas neatņemama sastāvdaļa ir sporta nometnes.
Šogad sporta centra audzēkņiem tika organizētas vairākas nometnes, izmantojot novada sporta
bāzes.
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Pieaugušo sports un sporta klubu atbalsts
Sporta centrs atbalsta vīriešu volejbola komandu, kura spēlē Latvijas Nacionālās līgas
2.divīzijā, kā arī vīriešu un sieviešu volejbola komandas, kuras spēlē Latvijas Entuziastu līgā.
Aktīvi darbojas arī jaunieši florbolā. Jelgavas novada florbola komanda piedalās Latvijas
čempionātā 1.līgā un 2.līgā. Treniņu bāze ir Svētes pamatskolas sporta zāle. Florbola klubs
2014. gadā ir arī izveidojis biedrību “JeNo”.
Novadu aktīvi pārstāv Līvbērzes virves vilcēji, kuri ir izcīnījuši godalgotas vietas Latvijas
čempionātos. Novada virves vilcēji – gan sievietes, gan vīrieši, tika iekļauti arī Latvijas izlases
sastāvā un sekmīgi startēja Pasaules čempionātā virves vilkšanā, kurš norisinājās Ķīnā, izcīnot
bronzas medaļas.
Jelgavas novadu gan republikas, gan starptautiska mēroga sacensībās pārstāv volejbola
veterānu komandas, startējot LR veterānu čempionātā volejbolā, gan piedaloties starptautiska
mēroga veterānu turnīros.
Latvijas pieaugušo izlases sastāvā ir iekļauts arī šķēpa metējs Gatis Čakšs, kurš šogad startēja
Eiropas čempionātā vieglatlētikā.
Latvijas pieaugušo izlases sastāvā šogad Eiropas čempionātā orientēšanās startēja arī novada
sportists Endijs Titomers.
Orientēšanās klubs Alnis sezonā rīko 20 orientēšanās sacensības, kurās bez maksas startē
Jelgavas novada sporta centra audzēkņi un novada skolu jaunsargi
Regbija sporta klubs Eleja startē Latvijas jaunatnes čempionātos ar 6jauniešu komandām, kā
arī piedalās Regbijs -7 LR čempionātā. Četri kluba spēlētāji tika iekļauti arī Latvijas jauniešu
izlases sastāvā startam Eiropas čempionātā Ungārijā
Katru gadu apmērām 500 skrējēji no visas Latvijas piedalās skrējienā “Patriots”, kurš norisinās
pie Ziemassvētku kauju muzeja un kuru rīko biedrība “Meža taku skrējēji”
Sporta centra atbalsts biedrībām 2018.gada 8 mēnešos

Klienta nosaukums

Summa EUR

Virves vilkšanas klubs Ozoli

3000

Latvijas riteņbraukšanas federācija BMX braucējām

1000

Orientēšanās klubs Alnis

2000

Biedrība JeNo

8000

Virves vilkšanas klubs LAMAS

2000

Virves vilkšanas klubs Līvbērze

1500

Volejbola klubs Jelgavas novads/Poliurs (veterāni)

5000

Sporta klubs Eleja

4000

VK Jelgava

5000

Latvijas Šķēpmetēju klubs Gatis Čakšs, Artis Čakšs

3100

Latvijas vieglatlētikas savienība Kristers Kalniņš

2000

Latvijas vieglatlētikas savienība Inga Miķelsone-Leimane

500

Tenisists Toms Sutris

1000

Motosportists Rafs Riters

500

Ūdensmotosportists Kārlis Degainis

500

Jaunatnes tehnisko sporta veidu centrs

500

Biedrība “Meža taku skrējieni”

1500

KOPĀ:

43690 EUR

Skolu sports
Sadarbība ar novada izglītības iestādēm, Jelgavas novada un Ozolnieku novada skolu
pedagogiem, Sporta centrs realizē vispārizglītojošo skolu sacensību sistēmu - Jelgavas novada
un Ozolnieku novada skolēnu sporta spēles. 2017/178.m.g. aizsākās jubilejas - 52 spēles.
2017./18 m.g. sacensības notika 9 sporta veidos – basketbolā, volejbolā, florbolā, vieglatlētikā,
tautas bumbā, futbolā, rudens krosā, orientēšanās, stafešu skrējienos “Drošie un veiklie”.
Skolēnu sporta spēles piedalījušās visas 16 Jelgavas novada un Ozolnieku novada skolas..
Katru gadu iesaistām bērnus un jauniešus olimpiskajās dienās.
Ozolnieku novads no 2018/19.gada skolēnu spēlēs vairs nepiedalās.

Jelgavas novada skolas piedalās, kā arī sporta centrs organizē Zemgales reģionālajās sporta
spēles kopā ar Jelgavas pilsētu, Ozolnieku, Bauskas, Dobeles, Tukuma, Kandavas, Ķekavas un
Ikšķiles novadiem. Katrs novads organizē sacensības kādā no sporta veidiem, uzaicinot pārējos
novadus. Jelgavas novads sporta centrs organizē volejbolu pamatskolām un vidusskolām,
orientēšanos.
Sadarbība ar Latvijas volejbola federāciju tiek organizētas skolu sacensību 1.posms “Lāses
kauss”. Posma sacensībās piedalās Jelgavas novada, Jelgavas pilsēta, Ozolnieku novada skolas.
Posma uzvarētāji iegūst tiesības startēt Lāses finālsacensībās, kuras šogad norisinājās Rīgā
Skonto hallē.
Tālākizglītības pasākumi
Sporta centrā notiek sistemātisks metodiskais darbs treneriem un sporta skolotājiem - tiek rīkoti
reģiona un novada mēroga semināri ar uzaicinātiem lektoriem, lai paaugstinātu profesionālo
kvalifikāciju un dalītos pieredzē.
Lai ievērotu 2010.gada 26.janvāra Ministru kabineta noteikumus Nr.77 "Noteikumi par sporta
speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”, treneri regulāri
apmeklē dažādus tālākizglītības kursus un seminārus. Visiem sporta centra treneriem ir B
kategorijas sertifikāti, diviem treneriem ir A kategorijas sertifikāts.
Sporta sacensību, pasākumu organizēšana
2018.gada janvārī norisinājās pasākums „Jelgavas novada Sporta laureāts”, kura ietvaros tika
sveikti gan Sporta centra audzēkņi, gan pieaugušie sportisti kuri izcīnījuši godalgotas vietas
Latvijas čempionātos, Pasaules un Eiropas čempionātu dalībnieki, Latvijas izlašu un Olimpisko
spēļu dalībnieki un viņu treneri. Sportistiem tika piešķirtas naudas balvas saskaņā ar kārtību
“Kārtība, kādā Jelgavas novada pašvaldībā piešķiramas naudas balvas par izciliem
sasniegumiem un naudas balvu apmēru”. Ar naudas balvām tika apbalvoti 65 sportisti.
Sporta centra naudas balvas 2018.gada 8 mēnešos

Pasākums
Jelgavas novada Sporta laureāts

Summa EUR
6273

Sporta centrs sadarbībā ar novada sporta darba organizatoriem nodrošina pasākumu
organizēšanu novadā - tie ir novada čempionāti, Ziemas un Vasaras sporta spēles. Šogad
Ziemas sporta spēles notika Līvbērzes vidusskolā. Tajā piedalījās visas 13 pagastu komandas.

Dalībnieki sacentās 11 sacensību veidos, laika apstākļi atļāva izvest sacensības arī slēpošanā.
Vasaras sporta spēles notika Vilcē, arī tajās piedalījās visas 13 pagastu komandas. Sacensības
norisinājās 16 sacensību veidos,
Novada čempionāti norisinās 15 sporta veidos - dambretē, šahā, novusā, volejbolā sievietēm
un vīriešiem, galda tenisā, florbolā, apvidus skrējienā, orientēšanās, pludmales volejbolā
sievietēm un vīriešiem, strītbolā, futbolā, zolīte, basketbolā. Novada čempionātos aktīvi
iesaistās visi pagasti,

Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Sporta centra darbs notiek gan sporta centrā, gan novada sporta bāzēs, gan arī īrētās telpās
dažādās pilsētas vietās. Tā kā novadam nav atbilstošās kvalitātes stadiona, vieglatlētikas mācību
treniņu nodarbībām, kā arī sacensību organizācijai tiek īrēts Zemgales olimpiskā centra stadions
un Jelgavas sporta halles vieglatlētikas sektors. 2018.gada 8 mēnešos treniņu procesam un
sacensībām iztērēti 5165 EUR, kas ir 50% no sākotnēji ieplānotās summas.
Sporta centra rīcībā ir autobuss ar 16 vietām un mikroautobuss ar 9 vietām, kas tomēr kopumā
var nodrošināt tikai daļu no nepieciešamajiem pārbraucieniem uz treniņiem un sacensībām.
Lielai daļai braucienu tiek izmantots transports no novada pagastiem, kā arī īrētais transports.
2018.gada 8 mēnešos ārpakalpojumam - transporta īrei iztērēti 844 EUR, kas ir 17% no
sākotnēji ieplānotās summas. Sporta centrā ir metodiskie materiāli, kas dod iespēju jebkurā
brīdī papildināt zināšanas un realizēt daudzveidīgas treniņu nodarbības. Ar nepieciešamo
inventāru un sacensību sporta formām nodrošina Sporta centrs. Ir atbilstoši iekārtotas telpas
personālam, strādā medicīnas un fizioterapijas kabinets.

Godājamie deputāti, arī citu jomu un iestāžu darbības izvērtējums ir iekļaujams turpmākajos
ziņojumos. Šī gada īstenoto aktivitāšu un investīciju iespējamība ir bijusi tikai pateicoties
domes balsojumiem un atbalstam lēmumos. Tāpēc Jelgavas novada pašvaldības izpildvara
pateicas par līdzšinējo domes darbu un cer uz konstruktīvu sadarbību nākamajā gadā,
paļaujoties, ka arī domes kritika dažkārt ir tiešs un vēlams instruments, lai darba rezultāti būtu
abām pusēm pieņemami.
Tuvākie plānotie pasākumi janvārī:
8., 9., 10. janvāris – jaundzimušo sveikšanas 5 pasākumi pagastos:
8. janvāris plkst. 10:00 - Nākotnes kultūras nams, plkst. 13:00 - Jēkabnieku tautas nams

9.janvāris plkst. 10:00 Lielplatones muiža, plkst. 13:00 - IKSC Avoti
10. janvāris - plkst. 10:00 Bērvircavas tautas nams
12. janvāris – Ziemassvētku kauju 102. gadadienai veltīti atceres pasākumi.
Pl. 11 :00 Ziemassvētku kaujām veltīts volejbola turnīrs Valgundes sporta hallē;
Pl. 12:00 piemiņas aizlūgums Kalnciema-Klīves baznīcā – tajā piedalīsies Jelgavas
Svētās Annas un Kalnciema-Klīves baznīcas mācītājs Kaspars Kovaļovs un KalnciemaKlīves baznīcas draudzes ērģelnieks Dāvis Beitlers.
Pl.13.15 Kalnciema vidusskolā bez maksas varēs noskatīties Askolda Saulīša filmu
«Astoņas zvaigznes»,
Ap pl.14.35 iecerēts pasākuma dalībnieku pārbrauciens no Kalnciema vidusskolas uz
Ziemassvētku kauju muzeju «Mangaļos», kur jau no pulksten 13 ikviens varēs iepazīt
muzeja ekspozīcijas un redzēt, kā latviešu strēlnieki dzīvoja pirms 102 gadiem.
Pl. 15.15 Ziemassvētku kauju muzejā svinīgo solījumu dos jaunie zemessargi un
jaunsargi.
Pl.16 visi aicināti doties lāpu gājienā no «Mangaļiem» uz Ložmetējkalnu. Aptuveni
sešus kilometrus garajā gājienā var piedalīties ikviens. Lūgums līdzi ņemt savu lāpu.
Pl. 17.30 noslēgsies Ložmetējkalnā ar svinīgu atceres brīdi pie piemiņas akmens.
28. janvāris plkst.10:00 -14:00 – donoru diena pašvaldības lielajā zālē. Latvijas asinsdonoru
centrs ir pateicīgs, ka pašvaldība atbalsta un rosina gan darbiniekus, gan iedzīvotājus nākt un
nodot asinis – ar katru reizi donoru skaits aug, tāpēc sadarbība turpinās.

