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Cienījamie publiskā pārskata lasītāji!
Kopš dienas, kad 13 pagasti kļuva par Jelgavas novada sastāvdaļu, ir pagājuši četri
gadi. 2012. gadā, piesaistot investīcijas 4,6 miljonu latu apjomā, esam īstenojuši 54 projektus.
Tas nozīmē, ka kopš novada izveides kopumā īstenoti jau 172 projekti ar 17 miljonu latu
piesaistītā finansējuma. Nauda ir ieguldīta visās nozarēs un visos 13 pagastos, cenšoties
līdzsvaroti panākt attīstību katrā no tiem. Ievērojamākās investīcijas ieguldītas
ūdenssaimniecības rekonstrukcijā un infrastruktūras attīstībā.
Uz šo brīdi jau rekonstruēti un sakārtoti visi pagastu kultūras nami, atvērti saietu nami,
izveidoti centri jauniešiem. Viens no lielākajiem ieguldījumu mērķiem bija ūdenssaimniecību
un siltumapgādes rekonstrukcijas – Elejā, Platonē, Glūdā, Lielplatonē, Zaļeniekos,
Kalnciemā. Tīrs, kvalitatīvs ūdens arī nelielos ciemos ir dzīves nepieciešamība, nevis luksuss.
Vairāk nekā 50 000 latu ieguldīts meliorācijas pasākumu īstenošanā. Sākot darbus no
kritiskākajām vietām pašvaldības zemju teritorijās, kā, piemēram, Līvbērzē, tiks turpināts
tikpat mērķtiecīgs darbs vietās, kur pašvaldības zeme robežojas ar privāto.
Pašvaldība aktīvi uzrunājusi iedzīvotājus daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas
sabiedrību veidošanai un dalībai māju siltināšanas projektā. Kā piemērs pārējiem tiek
siltinātas piecas daudzdzīvokļu mājas dažādos pagastos, kas varētu būt iedvesma sasparoties
citiem.
Gandarījumu sniedz fakts par novada mājražotāju biedrības „Pārtikas amatnieki”
izveidi. Esam veicinājuši tieši mazo uzņēmēju interešu virzīšanu, lai novada mājražotājiem
būtu vieglāk iespējams organizēt savas produkcijas noietu. Viens no mērķiem ir izveidot
pastāvīgu tirdzniecības vietu Jelgavas pilsētā.
Pateicoties Izglītības pārvaldes iniciatīvai, visās Jelgavas novada izglītības iestādēs
2012. gadā aizsākta pašvaldības apmaksāta ēdināšana piecgadīgajiem, sešgadīgajiem
audzēkņiem un skolēniem līdz 4. klasei visās Jelgavas novada izglītības iestādēs. Pilna
mācību gada ietvaros tas pašvaldībai izmaksā Ls 180 000. Jau nākamajā mācību gadā
centīsimies to nodrošināt vēl par kādu klasi vairāk, lai pakāpeniski pietuvotos mērķim, ka
pamatskolas bērni saņem siltas pusdienas bez vecāku līdzmaksājuma.
Tāpat līdz ar 2012./2013. mācību gada sākumu Jelgavas novada pašvaldība pasniedza
pirmās trīs stipendijas. Esam pirmā pašvaldība, kas sadarbībā ar Latvijas Universitātes fondu
radām iespēju finansiāli atbalstīt savus aktīvākos jauniešus izglītības pieejamībai jebkurā no
Latvijas augstskolām. Tādējādi ar katru gadu pieaugs to studentu skaits, kam par labām
sekmēm būsim nodrošinājuši atbalstu studijās – Ls 100 mēnesī visa mācību gada ietvaros.
Jāatzīmē, ka piederību novadam esam arī veicinājuši, 2012. gadā aizsākot tradīciju –
jaundzimušā vecākiem pasniedzot īpašo piedzimšanas velti - sudraba monētu ar pēdiņu
nospiedumiem. To saņēmušas 98 ģimenes, kam bērniņš dzimis pirmajā pusgadā, savukārt līdz
ar jauno gadu sveikti 107 otrā pusgadā dzimušo mazuļu vecāki.
Tāpat 2012. gads aizritējis, aktīvi turpinot attīstīt komunālo pakalpojumu sniedzēju –
pašvaldības kapitālsabiedrību „Jelgavas novada KU”, tiecoties iedzīvotājiem nodrošināt
atkritumu apsaimniekošanu, ūdenssaimniecību, komunālos pakalpojumus operatīvāk no
vienota uzņēmuma. Viennozīmīgi ar kopīgas saimniecības resursiem varam daudz jautājumu
atrisināt kompleksi un pārdomāti.
Lai sakārtotu un attīstītu sociālo pakalpojumu spektru, pašvaldība ir izveidojusi vienotu
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru, kas jau sniedz daudz pārliecinošāku redzējumu
sociālās aprūpes jomas attīstībai novadā.
Savos centienos mēs kā komanda caur ideāliem esam uzlūkojuši novadu kā labāko
vietu, kur uzsākt uzņēmējdarbību, audzināt un skolot bērnus, attīstīt kultūras iespējas un
vienkārši dzīvot.
Ar cieņu,
Ziedonis Caune,
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
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INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBU
Jelgavas novada pašvaldība izveidota 2009. gada 1. jūlijā, pamatojoties uz
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu kā 13 pašvaldību – Elejas, Glūdas,
Jaunsvirlaukas, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces,
Vircavas, Zaļenieku pagastu un Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju funkciju, institūciju,
mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību pārņēmēja.
Jelgavas novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un
Jelgavas novada pašvaldības nolikumu.
Pēc 2009.gada pašvaldību vēlēšanām Jelgavas novada domes darbu vada domes
priekšsēdētājs Ziedonis Caune, domes priekšsēdētāja vietnieki: Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu jomā - Aija Tračuma un Tautsaimniecības jomā - Edgars Turks. Jelgavas novada
dome sastāv no 17 deputātiem.

1.1. Domes sastāvs
Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns –
Dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu, kā arī kārtību, kādā tiek nodrošināta pašvaldībai
deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpilde, izstrādā un izpilda
pašvaldības budžetu. Dome, atbilstoši kompetencei, ir atbildīga par pašvaldības institūciju
tiesisku darbu un finanšu līdzekļu izlietojumu.
Domē ir izveidotas 3 pastāvīgās komitejas - Finanšu komiteja, Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komiteja, Tautsaimniecības komiteja.
1.1. tabula
Komitejas
Komitejas
priekšsēdētājs
Ziedonis Caune

Nr.

Komitejas nosaukums

1.

Finanšu komiteja

2.

Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komiteja

Aija Tračuma

3.

Tautsaimniecības komiteja

Edgars Turks

Komitejas locekļi
Vitālijs Jakovels
Jānis Kapcjuhs
Juris Lavenieks
Līga Lonerte
Aivars Naglis
Aigars Strupulis
Aija Tračuma
Ilze Vītola
Ginta Avotiņa
Rita Čigāne
Jānis Kalviņš
Aivars Naglis
Ināra Vīgante
Inta Savicka
Ilze Vītola
Rita Čigāne
Jānis Kalviņš
Jānis Kapcjuhs
Anita Klupša
Aigars Strupulis
Inta Savicka
Sarmīte Balode
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2012. gadā notikušas 16 domes sēdes, kurās izskatīts 691 lēmumu projekts. Saskaņā ar
Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem, izveidotas vairākas pastāvīgās
komisijas pašvaldības darba nodrošināšanai. Komisiju sastāvu nosaka ar novada Domes
lēmumu un tajās tiek iekļauti deputāti, speciālisti, kā arī sabiedrības pārstāvji.
Domē ir izveidotas 15 komisijas: Vēlēšanu komisija, Administratīvā komisija,
Administratīvo aktu strīdu komisija, Apbalvošanas komisija, Ārkārtas situāciju komisija,
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, Ētikas komisija, Iepirkuma komisija, Pašvaldības
īpašuma privatizācijas komisija, Pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisija, Vides komisija, Dzīvokļu komisija, Interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas komisija, Pedagoģiski - medicīniskā komisija, Budžeta
komisija.

1.2. Pašvaldības administrācija un iestādes
Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto
lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Centrālo
administrāciju vada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs, kura pakļautībā ir 10
struktūrvienības:
1.2. tabula
Struktūrvienību vadītāji

Nr. Struktūrvienība

Vadītājs

Darbinieku
skaits

1.

Attīstības nodaļa

Līga Lonerte

16

2.

Būvvalde

Andris Ziemelis

4

3.

Dzimtsarakstu nodaļa

Anda Strautniece

3

4.

Finanšu nodaļa

Sandra Kalvāne

11

5.

Informācijas tehnoloģiju nodaļa Aivars Kokins

7

6.

Izglītības pārvalde

Ginta Avotiņa

8

7.

Kanceleja

Laila Čima

12

8.

Kultūras nodaļa

Dzintra Zimaiša

2

7.

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Dace Kaņepone

3

9.

Sociālais dienests

Ilze Āna

32

10. Sporta centrs

Vladislavs Beitāns 4

Pagastu pārvaldes ir iestādes, kuras nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu
pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās. Pagastu pārvalžu pakļautībā atrodas attiecīgā
pagasta teritorijā izvietotās pašvaldības iestādes.
1.3. tabula
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Jelgavas novada domes izveidotās iestādes

Nr. Iestāde

Vadītājs

1.

Pašvaldības centrālā administrācija

Ivars Romānovs

2.

Elejas pagasta pārvalde

Leonīds Koindži Ogli

3.

Glūdas pagasta pārvalde

Silvija Zīberte

4.

Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde

Solveiga Arnīte

5.

Kalnciema pagasta pārvalde

Gaļina Koroļova

6.

Lielplatones pagasta pārvalde

Līga Rozenbaha

7.

Līvbērzes pagasta pārvalde

Ruta Medne

8.

Platones pagasta pārvalde

Vladislavs Pogožeļskis

9.

Sesavas pagasta pārvalde

Jānis Skrauplis

10. Svētes pagasta pārvalde

Edgars Grīnofs

11. Valgundes pagasta pārvalde

Maija Lasmane

12. Vilces pagasta pārvalde

Anda Duge

13. Vircavas pagasta pārvalde

Rita Borščevska

14. Zaļenieku pagasta pārvalde

Ojārs Briedis

15. Elejas vidusskola ar

Sarmīte Balode

Lielplatones filiāli

Inese Reinvalde

16. Kalnciema pagasta vidusskola

Anita Klupša

17. Kalnciema vidusskola

Mudīte Laumane

18. Līvbērzes vidusskola

Lilija Grase

19. Vircavas vidusskola ar

Ināra Vīgante

Lielvircavas filiāli

Valda Dzene

Platones filiāli

Evija Ragovska

20. Aizupes pamatskola

Zane Lange

21. Sesavas pamatskola

Andris Stašāns

22. Šķibes pamatskola

Sandra Pluģe
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Nr. Iestāde

Vadītājs

23. Staļģenes vidusskola

Aivars Naglis

24. Svētes pamatskola ar

Inga Jansone

Glūdas filiāli;

Aina Ļuta

25. Vilces pamatskola

Dzidra Simanoviča

26. Zaļenieku pamatskola

Ināra Eliņa

27. Jelgavas novada Neklātienes vidusskola

Irma Sērmūksle

28

Vladislavs Beitāns

Jelgavas novada Sporta centrs

29. Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola

Dace Laure

30. Lielplatones internātpamatskola

Agris Eliņš

31. Elejas pirmsskolas izglītības iestāde „Kamenīte”

Indra Buse

32. Glūdas pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis”

Valentīna Saviča

33. Kalnciema pirmsskolas izglītības iestāde „Mārīte”

Snežana Boļšakova

34. Jelgavas novada pašvaldības policija

Haralds Dauginovičs

35. Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļa

Anda Strautniece

36. Jelgavas novada bāriņtiesa

Olga Rudaka

37. Jelgavas novada sociālais dienests

Ilze Āna

38. Jelgavas novada būvvalde

Andris Ziemelis

39. Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs Inese Kovaļevska
Noslēgts līgums par juridisko pakalpojumu sniegšanu ar SIA „Lagzdiņa un Jēgera
juridiskais birojs”.

1.3. Pašvaldības kapitālsabiedrības
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
 SIA „Jelgavas novada KU”
 SIA „Komunāldienests” (maksātnespējas procesā);
 SIA „Vilces uzņēmēju serviss” (izslēgts no komercreģistra 01.06.2012);
 SIA "Zemgales veselības centrs",
 SIA „Datorcentrs”
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 2010. gada 22. decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.15, 31.§) par kapitālsabiedrību reorganizāciju, ar 2011.gada 1.oktobri SIA
„Svēte 1”, ar 2012.gada 1.janvāri SIA „Staļģenes komunālais dienests”, SIA „Kalnciema
7
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nami”, SIA „Palīgs L” saskaņā ar noslēgtajiem reorganizācijas līgumiem turpina saimniecisko
darbību iegūstošajā kapitālsabiedrībā - SIA „Glūdas komunālā saimniecība”, attiecīgi tika
mainīts kapitālsabiedrības nosaukums uz SIA „Jelgavas novada KU”. Iegūstošā sabiedrība
pārņēma visas tiesības un saistības pret trešajām personām, kas izriet no Pievienojamās
sabiedrības darījumiem. 2012.gada 1.oktobrī pēc ES projektu realizācijas arī SIA
„Apsaimniekošanas serviss” tika pievienots šai kapitālsabiedrībai.

1.4. Demogrāfiskā situācija
1.4. tabula
Iedzīvotāju skaits Jelgavas novadā laika periodā no 2005. līdz 2012. gadam (pēc Dzimtsarakstu
nodaļas datiem)

Pagasts

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elejas pagasts

2524 2559 2581 2579 2544 2455 2472 2416

Glūdas pagasts

2777 2804 2856 2944 2995 3038 2999 2951

Jaunsvirlaukas pagasts 3261 3290 3294 3291 3258 3214 3207 3136
Kalnciema pagasts

2490 2478 2514 2520 2528 2432 2418 2399

Lielplatones pagasts

872

Līvbērzes pagasts

2235 2282 2343 2364 2381 2364 2365 2345

Platones pagasts

1722 1726 1762 1706 1680 1655 1662 1635

Sesavas pagasts

1967 1938 1943 1907 1872 1823 1810 1787

Svētes pagasts

1749 1756 1751 1790 1872 1863 1886 1882

Valgundes pagasts

2085 2113 2135 2120 2122 2122 2096 2070

Vilces pagasts

1927 1879 1851 1804 1783 1779 1775 1759

Vircavas pagasts

1873 1760 1738 1719 1707 1689 1648 1642

Zaļenieku pagasts

1756 1714 1705 1700 1713 1700 1676 1705

Kopā

27 148 27 172 27 343 27 317 27 273 26 998 26 867 26557

873

870

873

863

864

853

830
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1.1. attēls

1.2. attēls. Iedzīvotāju skaits un Demogrāfiskā situācija Jelgavas novadā uz 01.01.2013
Saskaņā ar Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas datiem 2012. gadā veikti:
 179 dzimšanas reģistri, t.sk. 87 reģistri ar paternitātes atzīšanu, bet 11 reģistri bez
ziņām par tēvu,
 74 laulības reģistri t.sk. 19 baznīcas reģistri,
 296 miršanas reģistri, t.sk. 1 ar termiņa kavējumiem, 1 īpašais miršanas gadījums.
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Darbaspējas vecuma un dzimuma struktūra uz 01.01.2013 (pēc PMLP datiem)
DARBASPĒJAS VECUMĀ
17689
t.sk. vīrieši
9294
t.sk. sievietes
8395
PĒC DARBASPĒJAS VECUMA
t.sk. vīrieši
t.sk. sievietes
Kopā

5096
1790
3306
26439

Iedzīvotāju skaits pēc nacionālā sastāva uz 01.01.2013 (pēc PMLP datiem)
Latvieši
17833
Lietuvieši
797
Baltkrievi
1721
Krievi
4572
Ukraiņi
492
Poļi
570
Pārējie
457
1.5. tabula
Iedzīvotāju skaits Jelgavas novadā laika periodā no 2005. līdz 2012. gadam (pēc Dzimtsarakstu
nodaļas datiem)

Pagasts

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elejas pagasts

2524 2559 2581 2579 2544 2455 2472 2416

Glūdas pagasts

2777 2804 2856 2944 2995 3038 2999 2951

Jaunsvirlaukas pagasts 3261 3290 3294 3291 3258 3214 3207 3136
Kalnciema pagasts

2490 2478 2514 2520 2528 2432 2418 2399

Lielplatones pagasts

872

Līvbērzes pagasts

2235 2282 2343 2364 2381 2364 2365 2345

Platones pagasts

1722 1726 1762 1706 1680 1655 1662 1635

Sesavas pagasts

1967 1938 1943 1907 1872 1823 1810 1787

Svētes pagasts

1749 1756 1751 1790 1872 1863 1886 1882

Valgundes pagasts

2085 2113 2135 2120 2122 2122 2096 2070

Vilces pagasts

1927 1879 1851 1804 1783 1779 1775 1759

Vircavas pagasts

1873 1760 1738 1719 1707 1689 1648 1642

Zaļenieku pagasts

1756 1714 1705 1700 1713 1700 1676 1705

Kopā

27 148 27 172 27 343 27 317 27 273 26 998 26 867 26557

873

870

873

863

864

853

830
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1.6. tabula

Demogrāfiskie rādītāji uz 01.01.2013.g. sadalījumā pa pagastiem (pēc Dzimtsarakstu nodaļas datiem)

3136
179
293
365
2140
2098
340
184
1584
1552
-31

2399
125
183
248
1584
1547
300
207
1259
1140
-16

Dzimušo skaits % no visu
iedzīvotāju skaita
Dzimušie
t.sk. Zēni
t.sk. Meitenes
Mirušie
t.sk. 0 - 1 gads

2013
2013
2013
2013
2013
2013

0,7
17
8
9
40
0

0,88
26
15
11
36
1

0,57
18
8
10
49
0

0,83 0,84
20
7
9
4
11
3
36
9
0
0

7 - 18 gadi

830
55
69
88
553
538
97
56
414
416
-2

Kopā

2951
191
259
338
1996
1949
345
160
1514
1437
-10

Zaļenieki

2416
147
242
334
1606
1547
260
161
1240
1176
-23

Vircava

16 - 62 gadi
18 - 62 gadi
63 - 75 gadi
76 un vecāki
Sieviešu skaits no kopskaita
Vīriešu skaits no kopskaita
Dabiskais pieaugums

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Vilce

98,5

Valgunde

Sesava

86,7

Svēte

Platone

22,7 49,8 146,3

ZZ
dati
gads

Glūda

66,8 103,4 123,1

Rādītājs
Teritorija (km2)
Iedzīvotāju blīvums
Iedzīvotāju skaits
t.sk. 0 - 6 gadi
7 - 15 gadi

Eleja

Līvbērze

Lielplatone

Kalnciems

Jaunsvirlauka

uz 01.01.2013.

59,2 210,6 126,2 101,0 122,3 1316,5

2345 1635 1787 1882
157
96
92 126
187 127 157 157
263 176 230 215
1584 1122 1217 1262
1531 1088 1174 1225
280 188 221 241
137 102 100
96
1219 838 908 950
1126 797 879 932
-16
-11
-13
-5

2070
124
167
233
1381
1343
266
132
1083
987
-6

1759
95
139
182
1236
1207
199
90
872
887
-9

1642
116
144
195
1087
1061
188
107
822
820
-6

1705
129
149
206
1093
1056
206
128
870
835
3

26557
1632
2273
3073
17861
17364
3131
1660
13572
12984
-145

0,85
20
12
8
36
0

0,77
16
6
10
22
0

0,63
11
6
5
20
0

0,91
15
9
6
21
0

1
17
5
12
14
0

0,77
205
99
106
350
1

0,98
16
7
9
27
0

0,56
10
5
5
23
0

0,64
12
5
7
17
0
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1 - 6 gadi
7 - 17 gadi
18 - 45 gadi
46 - 65 gadi
66 un vecāki
Miruši vīrieši
Mirušas sievietes
Reģistrētās laulības
Šķirtās laulības
Imigrācija
Emigrācija

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

0
0
7
12
21
22
18

0
0
4
9
22
10
17

0
0
2
14
33
24
25

0
0
0
6
30
21
15

0
0
1
1
7
4
5

0
1
2
8
25
20
16

0
0
0
9
18
13
14

0
0
1
4
18
9
14

0
0
0
6
11
6
11

0
0
4
7
11
12
10

0
0
1
2
17
14
6

0
0
1
6
14
10
11

0
0
0
2
12
9
5

2013
2013

62
60

96
59

108
115

72
48

21
17

107
59

50
41

38
30

76
41

73
55

45
26

61
41

74
22

12

0
1
23
86
239
183
167
74
59
883
614
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2. INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBAS BUDŽETU, DARBĪBA

PĀRSKATA GADĀ
2.1. Iekšējie normatīvie akti, būtiskākie lēmumi un notikumi
2012.gadā pieņemti un stājušies spēkā saistošie noteikumi un iekšējie normatīvie akti:
1) Saistošie noteikumi Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jelgavas
novada administratīvajā teritorijā 2012.gadā”,
2) Saistošie noteikumi Nr.2 „Grozījumi 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos
Nr. 5 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu””,
3) Saistošie noteikumi Nr. 3 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada
30.decembra noteikumos Nr.29 „Par apbedīšanas pabalstu””,
4) Saistošie noteikumi Nr. 4 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada
30.decembra noteikumos Nr.25 „Par pabalstu audžuģimenē ievietota bērna uzturam,
apģērbam un mīkstā inventāra iegādei apmēru un izmaksas kārtību””,
5) Saistošie noteikumi Nr.5 “Par Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada budžetu”,
6) Saistošie noteikumi Nr.6 ”Grozījumi 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.10 „Par atkritumu apsaimniekošanu””,
7) Saistošie noteikumi Nr.7 „Grozījumi 2012.gada 22.februāra saistošajos noteikumos
Nr.5 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada budžetu””,
8) Saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi 2012.gada 22.februāra saistošajos noteikumos
Nr.5 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada budžetu””,
9) Saistošie noteikumi Nr.9 “Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību
trūcīgas ģimenes (personas) statusam”,
10) Saistošie noteikumi Nr.10 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada
22.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada
budžetu””,
11) Saistošie noteikumi Nr.11 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada
22.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada
budžetu””,
12) Saistošie noteikumi Nr.12 „Par Jelgavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas
klasēm ziemas un vasaras sezonā”,
13) Saistošie noteikumi Nr.13 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada
28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem Jelgavas novadā””,
14) Saistošie noteikumi Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā”,
15) Saistošie noteikumi Nr.15 „Grozījumi 2012.gada 22.februāra saistošajos noteikumos
Nr.5 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada budžetu””,
16) Saistošie noteikumi Nr.16 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada
23.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Jelgavas novada pašvaldības
administratīvās atbildības noteikumi””,
17) Saistošie noteikumi Nr.17 „Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai
nosaukumu norāžu, ielu un māju norādzīmju, pašvaldības iestāžu, tūrisma un
uzņēmējdarbības objektu norādzīmju un daudzdzīvokļu māju un dzīvokļu numurzīmju
izvietošanu Jelgavas novadā”,
18) Saistošie noteikumi Nr.18 „Grozījumi 2012.gada 22.februāra saistošajos noteikumos
Nr.5 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada budžetu””,
19) Saistošie noteikumi Nr.19 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jelgavas
novada administratīvajā teritorijā 2013.gadā un 2014.gadā”,
20) Dienesta transportlīdzekļu lietošanas kārtība,
13
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21) Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība,
22) Jelgavas novada pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda pārvaldīšanas kārtība,
23) Medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība,
24) Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
kārtība,
25) Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jelgavas
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kuras īsteno
pirmsskolas izglītības programmas,
26) Noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu privātajām pirmsskolas izglītības
iestādēm,
27) Noteikumi „Par iekšējo auditu”,
28) Institūciju sadarbības kārtība bērnu/ jauniešu sociālās atstumtības problēmu
mazināšanai, vai konkrētu bērnu tiesību pārkāpumu novēršanai,
29) Iepirkumu plānošanas un veikšanas kārtība.
Piešķirtas dotācijas kapitālsabiedrībām kopsummā 1 29 153.60 LVL apmērā. Sniegti
galvojumi kapitālsabiedrību aizdevumiem ūdenssaimniecības projektu realizēšanai – 1 392
399 LVL apmērā.

2.2. Pašvaldības budžets un tā izpilde
Jelgavas novada pašvaldības budžets 2012. gadam tika apstiprināts 2012.gada
22.februārī ar saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada
budžetu”. Tikai pateicoties iepriekšējā gada piesardzīgi un pārdomāti lietotajiem finanšu
resursiem, kā rezultātā atlikums 2011. gada beigās bija 3.2 milj. lati (t.sk.1.4 milj. lati projektu
finansējumiem), 2012. gada budžets ir sabalansēts, lai gan plānotie izdevumi pārsniedz
ieņēmumus. Finanšu palielinājums pret 2011. gada izpildi ir vērojams vairākās jomās, kurām
Jelgavas novada pašvaldība piešķir prioritāru nozīmi, un tās ir izglītība, sociālā palīdzība,
kultūra un sports. Apstiprinātais 2012.gada budžets raksturojams kā pašvaldības daudzo
mērķu un jomu izvērtēšanas instruments, ar kura palīdzību skaidri iezīmējušās prioritātes, kas
vistiešāk skar iedzīvotāju intereses – kvalitatīvas izglītības iegūšanu, daudzveidīgu sociālo
pakalpojumu saņemšanu, tiesību aizsardzību un drošību, iespējas sevi pilnveidot kultūras un
sporta jomā - sporta halles būvniecība Kalnciema vidusskolai Valgundē, multifunkcionāla
jaunatnes iniciatīvu centra izveide Elejā, algu palielinājums pirmsskolas pedagogiem, jaunu
pirmsskolas grupu atvēršana, interaktīvo tāfeļu, datoru, mācību līdzekļu un sporta inventāra
iegāde, mācību iestāžu remonti, aktīva brīvā laika pavadīšanas pasākumi jauniešiem,
pieaugušo izglītības pasākumi, sociālo pakalpojumu pilnveidošana – Jelgavas novada sociālās
aprūpes un rehabilitācijas centra izveidošana, tā filiāles atvēršana Jaunsvirlaukā, Jauniešu
mājas atvēršana Elejā, sociālā dienesta darbinieku skaita palielinājums, ir būtiska sociālo
pakalpojumu pilnveidošanas sastāvdaļa, jo saistīta ar jaunu sociālā darba pieeju un metodēm.
Jauna līnija budžeta finansēšanā – meliorācijas pasākumi un nekustamo īpašumu
ierakstīšana zemesgrāmatā.
2012. gada budžets tika plānots ļoti piesardzīgi, paredzot tikai tos ieņēmumus, kas tika
garantēti no valsts budžeta, kā arī analizējot iepriekšējo gadu izpildi nekustamā īpašuma
nodokļa un maksas pakalpojumu iekasēšanā. Līdz ar to pašvaldība varēja izpildīt visus
plānotos izdevumus un ieņēmumu pārpildes rezultātā veikt papildus pasākumus, nosakot
prioritāti – piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu pašvaldības iestāžu ēku
rekonstrukcijai, augstas energoefektivitātes ēku un katlu māju būvniecībai, aprīkojuma
iegādei izglītības un kultūras iestādēm, līdz ar to samazinot to uzturēšanas izdevumus no
pašvaldības budžeta.
2012. gadā pašvaldība saņēmusi Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu
projektiem kopsummā vairāk nekā 1.8 milj. LVL apmērā (pēc naudas plūsmas).
14
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Rekonstruētas un nosiltinātas skolas, bērnudārzi, kultūras nami un citas sabiedriskās ēkas,
atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
pašvaldības ēkās, veikta meliorācijas sistēmu rekonstrukcija, sakārtotas ūdensapgādes
sistēmas vairākos ciemos. Galvenie projektu darbības virzieni – izglītība, kultūra, komunālā
saimniecība, teritorijas labiekārtošana, atbalsts uzņēmējdarbībai, sociālā palīdzība, iedzīvotāju
iniciatīvas veicināšana, pašvaldības pakalpojumu pieejamība, vide, civilā aizsardzība,
starptautiskā sadarbība.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2012. gadā – 15 635 734 LVL, izpilde
– 15 465 308 LVL, kas ir 98.91 % no plānotā, t.sk. nodokļu ieņēmumu plāns 7 331 980 LVL,
izpilde – 7 318 676 LVL, kas ir 99.82 % no plānotā, nenodokļu ieņēmumu plāns 473 271
LVL, izpilde – 451 475 LVL, kas ir 95.39 % no plānotā, maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi plāns – 552 918 LVL, izpilde – 527 442 LVL, kas ir 95.39 % no plānotā, ārvalstu
finanšu palīdzība plāns – 44 681 LVL, izpilde – 44 306 LVL, kas ir 99.2 % no plānotā,
transferti plāns – 7 232 884 LVL, izpilde – 7 123 409 LVL, kas ir 98.49 % no plānotā (skatīt
zīmējumā).

2.1. attēls Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2012. gadā LVL

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns 2012. gadā – 18 290 778 LVL, izpilde
– 16 124 937 LVL, kas ir 88.16 % no plānotā, t.sk. izdevumi vispārējiem valdības dienestiem
– 1 784 971 LVL (11.1 % no kopējiem izdevumiem), sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 285
670 LVL (1.8 % no kopējiem izdevumiem), ekonomiskajai darbībai – 676 645 LVL (4.2 %
no kopējiem izdevumiem), vides aizsardzībai – 31 276 LVL (0.2% no kopējiem izdevumiem),
pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 1 888 728 LVL (11.7 % no kopējiem
izdevumiem), sportam, kultūrai – 1 534 055 LVL (9.5 % no kopējiem izdevumiem), izglītībai
– 8 318 824 LVL (51.6% no kopējiem izdevumiem), sociālajai aizsardzībai – 1 604 768 LVL
(9.9 % no kopējiem izdevumiem).

15
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2.2. attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns un izpilde 2012.gadā LVL

2.1. tabula
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2011. gadā, plāns un izdevumi 2012. gadā pēc valdības
funkciju klasifikācijas

Kods
01.000
03.000
04.000
05.000
06.000
08.000
09.000
10.000

Kategorija
Vispārējiem vadības
dienestiem
Sabiedriskajai kārtībai
un drošībai
Ekonomiskajai darbībai
Vides aizsardzībai
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošanai
Sportam, kultūrai
Izglītībai
Sociālajai aizsardzībai
Kopā

Izpilde
2011.gadā
LVL

Plāns
2012.gadā
LVL

Izpilde
2012.gadā
LVL

Izpildes % no
kopējiem
izdevumiem

1 862 566

1 931 316

1 784 971

11.1%

338 852

305 172

285 670

1.8%

1 288 987
9 933

804 495
45 663

676 645
31 276

4.2%
0.2%

3 576 471

2 518 474

1 888 728

11.7%

1 275 483
5 839 898
1 483 876
15 676 066

1 754 905
9 041 483
1 889 270
18 290 778

1 534 055
8 318 824
1 604 768
16 124 937

9.5%
51.6%
9.9%
100%
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2.2. tabula
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2011.,2012. gadā pēc valdības funkciju klasifikācijas

Budžeta
izpilde
2011.gadā
LVL
1 862 566

Budžeta
izpilde
2012.gadā
LVL
1 784 971

1 817 001
45 565

1 703 403
81 568

338 852

285 670

272 185
66 667

281 977
3 693

1 288 987

676 645

868 461
420 526

591 366
85 279

9 933

31 276

9 933
0

31 276
0

Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

3 576 471

1 888 728

uzturēšanas izdevumi
kapitālie izdevumi

1 015 410
2 561 061

792 088
1 096 640

1 275 483

1 534 055

1 136 079
139 404

1 354 370
179 685

5 839 898

8 318 824

5 498 532
341 366

6 105 140
2 213 684

1 483 876

1 604 768

1 452 109
31 767

1 537 356
67 412

15 676 066

16 124 937

Kods
01.000

Kategorija
Vispārējiem vadības dienestiem
uzturēšanas izdevumi
kapitālie izdevumi

03.000

Sabiedriskajai kārtībai un
drošībai
uzturēšanas izdevumi
kapitālie izdevumi

04.000

Ekonomiskajai darbībai
uzturēšanas izdevumi
kapitālie izdevumi

05.000

Vides aizsardzībai
uzturēšanas izdevumi
kapitālie izdevumi

06.000

08.000

Sportam, kultūrai
uzturēšanas izdevumi
kapitālie izdevumi

09.000

Izglītībai
uzturēšanas izdevumi
kapitālie izdevumi

10.000

Sociālajai aizsardzībai
uzturēšanas izdevumi
kapitālie izdevumi

Kopā

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2012. gadā – 534 422 LVL, izpilde
– 534 422 LVL, kas ir 100 % no plānotā, t.sk. nodokļu ieņēmumu plāns 203 886 LVL, izpilde
– 203 886 LVL, transferti plāns – 330 536 LVL, izpilde – 330 536 LVL (skatīt attēlā).
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2.3. attēls Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns un izpilde 2012. gadā LVL

Pašvaldības speciālā budžeta izdevumu plāns 2012. gadā – 481 634 LVL, izpilde –
397 591 LVL, kas ir 82.6 % no plānotā, t.sk. izdevumi vispārējiem valdības dienestiem – 2
043 LVL (0,5% no kopējiem izdevumiem), ekonomiskajai darbībai – 321 347 LVL (80.8 %
no kopējiem izdevumiem), vides aizsardzībai – 74 201 LVL (18.7 % no kopējiem
izdevumiem). (pamatbudžeta izdevumu dinamiku pa gadiem skatīt 2.1., 2.2. tabulās).
2.3. tabula
Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 2011.gadā, plāns un izdevumi 2012.gadā pēc valdības
funkciju klasifikācijas

Kods

01.000

04.000
05.000
06.000

Izpilde
Plāns
Izpilde
2011.gadā 2012.gadā 2012.gadā
LVL
LVL
LVL

Kategorija

Izpildes %
no
kopējiem
izdevumiem

Vispārējiem vadības
dienestiem
Ekonomiskajai darbībai
Vides aizsardzībai
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanai

2 310

4320

2043

0.5%

399 583
14 591

359 025
118 289

321 347
74 201

80.8%
18.7%

356

0

0

0%

Kopā

416 840

481 634

397 591

100%

Pašvaldība 2012. gadā saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus 31 838 LVL, izlietots
2012.gadā 28 011 LVL, t.sk., izdevumi vispārējiem valdības dienestiem – 8 LVL, teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanai – 3 267 LVL, sportam, kultūrai – 6 057 LVL, izglītībai – 3 051
LVL, sociālajai aizsardzībai – 15 628 LVL (skatīt zīmējumā).
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2.4. attēls Pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu izlietojums 2012. gadā LVL

Pašvaldības budžeta līdzekļu atlikums gada beigās – 2 344 391 LVL, no kura 252 115
LVL uzsākto un realizācijā esošo projektu finansējumi, speciālā budžeta līdzekļu atlikums –
201 967 LVL, ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikums – 22 695 LVL.
2012.gadā novada pašvaldība ES struktūrfondu finansētos projektos ir izlietojusi
kopsummā 3 054 484 LVL.
Nozīmīgs finanšu risks pašvaldībai ir uzņemtās un nākotnē plānotās ilgtermiņa
saistības. 2012.gadā pašvaldība noslēdza ilgtermiņa aizņēmumu līgumus ar Valsts kasi
kopsummā par 2 497 942 LVL. Aizņēmuma līgumi tika slēgti nacionālajā valūtā - Latvijas
Valsts Latos. Kopējais saistību apjoms uz 2012.gada beigām – 6 680 106 LVL, t.sk. 4 001
193 LVL ilgtermiņa saistības, 2 678 913 LVL īstermiņa saistības. Saistību apjoms % no
pamatbudžeta ieņēmumiem 2012.gadā – 8.72 %.

2.3. Ilgtermiņa ieguldījumi
2.4. tabula
Nemateriālie ieguldījumi

uz
31.12.2011.

uz
31.12.2012.

Nemateriālie ieguldījumi – kopā (LVL)

152 469

140362

Attīstības pasākumi un programmas

41 629

38157

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas
tiesības

84 766

79083

Pārējie nemateriālie ieguldījumi

26 074

23122
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2.5. tabula
Pamatlīdzekļi

uz
31.12.2011.

uz
31.12.2012.

Pamatlīdzekļi - kopā (LVL)

41 531 003

44 573 326

Zeme, ēkas, būves

37 775 664

38 764 314

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

124 268

309 461

Pārējie pamatlīdzekļi

2 365 700

2 865 753

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība

678 700

1 903 149

220 944

272 206

264 089

266 168

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

9 604

8 167

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

92 034

184 108

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību nekustamie
īpašumi
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
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2.6. tabula
Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām (pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķa) un pa zemes lietošanas veidiem (ha)
uz 01.01.2013.
Zemes lietošanas veidi
Kods

1

01

02

Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu grupa

Zemes
vienību
skaits

Kopplatība
(5+10+11+
12+13+14+
15+16+17)

2

3

4

12681

t. sk.
lauksaimn.
izmant.
zeme

ūdens objektu zeme
zeme
zeme
zem
zem
zivju
ūdeņiem
dīķiem

zeme zem
ēkām un
pagalmiem

zeme
zem
ceļiem

pārējās
zemes

14

15

16

17

1302,5

1,1

1730,1

316,6

2035,9

1830,5

774,7

0,0

10,0

256,0

902,2

1,2

5,2

1105,4

0,0

0,9

0,1

43,4

28,6

8,4

1782,8

53,4

0,0

14,2

9,8

198,6

14,6

26,0

9,8

0,6

18,5

0,0

7,8

6,8

141,3

14,2

14,7

11,3

9,9

0,5

16,3

0,0

222,8

5,8

29,6

6,7

0,0

4,7

2,3

0,6

0,3

1,3

0,0

167,7

2,5

10,0

2,0

0,1

9,4

3,0

11,5

0,4

0,1

1,7

0,0

26,1

0,6

2,0

44,0

12,0

7,4

9,0

15,6

16,5

7,7

0,2

7,2

0,0

102,0

4,0

138,2

42,9

32,0

0,0

1,2

9,7

20,0

13,0

0,0

10,2

0,0

350,2

7,2

34,6

mežs

krūmājs

purvs

9

10

11

12

13

1588,4

2991,3

3773,6

972,3

658,3

0,5

47,9

38,2

30713,0

11,4

0,1

2,5

0,2

4,3

0,0

29,1

0,5

0,0

14,4

14,2

240,4

29,6

4,5

0,1

10,4

4390

670,8

374,6

84,4

261,3

398

205,0

20,3

8,9

76

56,9

14,5

Sabiedriskas nozīmes
objektu apbūves zeme

230

319,8

Ražošanas objektu
apbūves zeme

274

478,1

Lauksaimniecības
zeme
Mežsaimniecības zeme
un īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas, kurās
saimnieciskā darbība ir
aizliegta ar normatīvo
aktu
Ūdens objektu zeme

aramzeme

augļu
dārzs

pļava

ganības

5

6

7

8

88818,4

78028,0

72214,6

1233,7

342

34650,9

153,1

66,5

108

1163,3

7,1

20

2124,9

67

03

05

Derīgo izrakteņu
ieguves teritorijas
Dabas pamatnes un
rekreācijas nozīmes
zeme

06

Individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme

04

07

08

09

10

Daudzdzīvokļu māju
apbūves zeme
Komercdarbības
objektu apbūves zeme
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11

12

13

Satiksmes
infrastruktūras objektu
apbūves zeme

1287

2645,4

79,9

4,0

0,3

51,8

23,8

33,5

29,1

0,0

48,8

0,0

41,5

2211,6

201,0

Inženiertehniskās
apgādes tīklu un
objektu apbūves zeme

201

192,2

106,0

82,7

0,0

21,6

1,7

23,4

2,9

0,2

4,1

0,0

22,2

1,1

32,3

2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20076

131566,2

78929,2

72512,3

1512,6

1768,5

3135,8

34659,7

1066,7

4278,7

3344,1

1,1

2695,5

2822,1

3769,1

Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis nav
norādīts
Kopā:
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3. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

3.1. Sociālais dienests
Jelgavas novada sociālais dienests, kas izveidots 2009. gada 30. jūlijā un reģistrēts sociālo
pakalpojumu sniedzēja reģistrā 2010. gada 16. decembrī, nodrošina sociālo darbu, organizē sociālos
pakalpojumus, sniedz sociālo palīdzību, novērtē sociālo pakalpojumu un palīdzības kvalitāti, veic
sociālās vides izpēti, izstrādājot sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un
priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai.
Sociālo pabalstu izmaksa Jelgavas novadā 2012. gadā norit saskaņā ar apstiprinātajiem
pašvaldības saistošajiem noteikumiem:
 pabalsts aprūpei (Ls 30 mēnesī)
 brīvpusdienu pabalsts - 2012/2013. mācību gadā izcenojumi apstiprināti katrai izglītības iestādei.
 pabalsts bērna izglītībai (vienam bērnam līdz Ls 20 gadā)
 pabalsts veselības aprūpei (līdz Ls 90 gadā)
 pabalsts ārkārtas situācijā (līdz Ls 1000 gadā)
 pabalsts neparedzētiem gadījumiem (līdz Ls 500 gadā)
Sociālā dienestā ir nodarbināti 32 darbinieki 2 nodaļās – sociālā darba nodaļā un atbalsta nodaļā.
Visa dienesta pakalpojumu uzskaite notiek, izmantojot programmu SOPA (Pašvaldības sociālās
palīdzības informācijas sistēma).
2012. gadā pieņemti 4535 lēmumi, 210 atteikumi un izsniegtas 2045 izziņas, noslēgti 15
audžuģimeņu līgumi, 6 pārjaunojuma līgumi un 2 vienošanās par uzturēšanās pagarināšanu. Noslēgti 14
līgumi par sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā un 18 līgumi par sociālo rehabilitāciju institūcijā.
Būtisks atbalsts ģimenēm bijis 2012.gada 25.jūlija Jelgavas novada domes lēmums par
ēdināšanas pakalpojumu (pusdienas) nodrošināšanu obligātā pirmsskolas izglītības vecuma bērniem un
1.-4.klases izglītojamajiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs ar 2012.gada 1.septembri.
Savukārt Latvijas Sarkanā Krusta organizētajā Eiropas Komisijas programmā 2012.gadā mēnesī
personām tika izsniegtas 20 500 pārtikas pakas.

3.1. attēls Jelgavas novada iedzīvotāju, kuriem piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss, skaita
dinamika no 2009. līdz 2012. gadam
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3.1. tabula
2011. - 2012. gadā pabalstus saņēmušo personu skaits sadalījumā pa pabalsta veidiem

Pabalsta veids

Pabalstu saņēmušo
personu skaits
2011.g

Pabalstu saņēmušo
personu skaits
2012.g

LVL
2011.g.

LVL
2012.g.

Garantētais minimālo ienākumu
pabalsts (GMI)

1963

1365

285 272

210 151

Dzīvokļa pabalsts

2817

2657

102 879

151 826

Veselības aprūpes pabalsts

19

68

4 450

13 863

Ēdināšanas pabalsts

902

674

78 789

89 774

Pabalsts izglītībai

405

197

8 060

6 807

Pabalsts ārkārtas situācijā

55

99

5 276

14 683

Pabalsts bērna piedzimšanas
gadījumā

313

248

15 833

12 400

Apbedīšanas pabalsts

x

306

15 650

15 300

Sociālās garantijas bāreņiem un
audžuģimenēm

60

47

55 247

52 823

Pārējā sociālā palīdzība

x

x

22 626

34 943

Kopā

x

x

594 082

602 570

3.2. attēls
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35% no kopējiem pabalstiem izlietotajiem līdzekļiem ir izmaksāts GMI pabalstam, kas ir par 7%
mazāk kā 2011.gadā. 25% izlietoti dzīvokļa pabalstam, kas ir par 8% vairāk kā 2011.gadā un 15%
ēdināšanas pabalstam.
Līdzās Sociālā dienesta nodrošinātajiem pakalpojumiem, Jelgavas novada pašvaldība Ls 40 131
apmērā tos pērk arī no 7 citām pašvaldībām, kur ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietoti 29 novada
iedzīvotāji.
Sociālai rehabilitācijai no vardarbības cietušajiem bērniem izlietoti Ls 1400 (valsts dotācija).
Saskaņā ar A/S „Latvenergo” dāvinājumu 2012.gadā Sociālais dienests izsniedzis 190 kartes
(500kW elektrības norēķinu karte) saskaņā ar A/S „Latvenergo” un Latvijas Pašvaldību Savienības
noslēgto dāvinājuma līgumu.
Īstenojot projektu „Tehnisko palīglīdzekļu un aprīkojuma iegāde Jelgavas novada Sociālās
aprūpes un rehabilitācijas centra klientiem” 2012. gadā pašvaldība radusi iespēju novada iedzīvotājiem
nepieciešamības gadījumā bez maksas izsniegt dažādus tehniskos palīglīdzekļus (invalīdu ratiņus,
spieķus, kruķus, elkoņkruķus, pretizgulējumu matračus un tml.).

3.2. Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs (SARC)
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs 2012. gada 12. jūnijā reģistrēts Labklājības ministrijas
Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Tas darbojas, lai īstenotu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu un krīzes centra pakalpojumu sniegšanu personām ar invaliditāti, pensijas
vecuma personām, krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), bērniem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem, kā arī lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.
SARC misija ir nodrošināt aprūpes institūcijā māju sajūtu veicinošus apstākļus, kas būtu
pietuvināti arī klienta emocionālajam stāvoklim.
Jelgavas novadā ir 3 SARC filiāles:
 Jaunsvirlaukas filiāle,
 Kalnciema filiāle,
 Elejas filiāle, kurā atrodas Bērnu nodaļa Krīzes centrs, Pilngadīgu personu nodaļa, Jauniešu māja.
SARC ir dzīvesvieta 29 personām Jaunsvirlaukas filiālē, 42 personām Kalnciema filiālē, 75
personām (Bērnu nodaļa – 55 personām; Jauniešu māja – 10 personām; Krīzes centrs – 10 personām)
Elejas filiālē.
Pirmā pastāvēšanas gada laikā iestādē piesaistīti vairāki sociālā darba speciālisti (sociālais
darbinieks, medicīnas māsa, sociālais aprūpētājs, sociālais pedagogs); paplašinātas brīvā laika
pavadīšanas iespējas (nūjošana, radošās darbnīcas, mūzikas stunda); veikti būtiski telpu remontdarbi,
īstenots apkārtnes labiekārtošanas projekts Jaunsvirlaukas filiālē, veicināta kopīgu tradīciju
iedibināšana, kā, piemēram, organizēts kopīgs Līgo svinību pasākums; tāpat izveidota sadarbība ar
kristīgām konfesijām garīgās aprūpes sniegšanai.
Plānotais 2013. gadā:
 Piesaistīt speciālistus pediatra un friziera pakalpojumu sniegšanai;
 Izveidot Elejas filiālē jaunsardzes pulciņu;
 Sniegt atbalsta seminārus darbiniekiem (supervīzijas);
 Celt darbinieku profesionālo kvalifikāciju;
 Turpināt remontdarbus Kalnciema filiālē;
 Izbūvēt kapelu Jaunsvirlaukas filiālē;
 Labiekārtot teritoriju Elejas un Kalnciema filiālēs
 Organizēt Atvērto durvju dienu
 Uzturēt latviešu tautas tradīciju ideju
 Novērtēt pakalpojuma kvalitāti
 Veicināt saikni ar sabiedrību
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4. ATTĪSTIBA
Līdz ar Jelgavas novada domes apstiprināto novada attīstības programmas apstiprināšanu 2011.
gadā 20. jūnijā, neatņemama tās sastāvdaļa ir arī Jelgavas novada pašvaldības investīciju plāns 20112013.gadam, kas kalpo par mērauklu un programmu finanšu resursu piesaistei konkrētu mērķu izpildei.
2012. gada 31. janvārī Jelgavas novada dome pieņēma lēmumu (protokols Nr. 2§19)„Par
Jelgavas novada ilgtspējīgas stratēģijas izstrādes uzsākšanu”, savukārt 2012. gada 27. jūnijā - uzsākt
Jelgavas novada stratēģijas 2012 – 2032. gadam publisko apspriešanu, kas attiecīgi tika organizēta no 2.
jūlija līdz 12. augustam. Publiskās apspriešanas sanāksme, kas noritēja 26. jūnijā, raisīja diskusijas par
atšķirīgiem attīstības scenārijiem. Turpinot darbu pie attīstības stratēģijas, kam jābūt izstrādātai līdz
2013. gada 28.decembrim, ņemti vērā iedzīvotāju un speciālistu viedokļi. Plānošanas dokumenti ir
pieejami pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv sadaļā Plānošanas dokumenti, pagastu pārvaldēs un
centrālās administrācijas ēkā.
Attīstības perspektīva gan finanšu resursu un investīciju piesaistē, gan
novada kā
administratīvās teritorijas izaugsmes iespējās ir Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas
kompetencē. Struktūrvienības pārraudzībā ir telpiskās attīstības plānošana, nekustamo īpašuma tiesiskā
reģistrācija, vides aizsardzība un ceļu apsaimniekošana,
infrastruktūras projektu izstrāde un
administrēšana, starptautisko projektu, izglītības un sociālo projektu, kā arī tūrisma jomas attīstība.
2012. gadā uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu organizēšanai struktūrvienībā izveidota jauna
darbavieta - uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītāja. Tas sekmējis gan mērķtiecīgas sadarbības
aizsākšanu, apzinot mājražotājus Jelgavas novadā, gan aizsākot uzņēmēju informēšanu par aktualitātēm.
Kā jauna tradīcija Jelgavas novada svētku ietvaros aizsākta, organizējot amatnieku un mājražotāju tirgu,
kas atkārtoti noritēja arī Miķeļdienā - septembrī sadarbībā ar Jaunsvirlaukas pagasta saimniecības „Līči”
īpašniekiem. Tāpat 2012. gada nogalē izdots buklets „Uzņēmējdarbība Jelgavas novadā”, iekļaujot
informāciju gan par novada uzņēmējiem lauksaimniecībā, lopkopībā, biškopībā, bioenerģijas ražošanā,
gan par bioloģiskajām saimniecībām, ražošanu, būvniecību, tekstilrūpniecību, mežistrādi, kokapstrādi
un pakalpojumiem. Buklets pieejams gan drukātā versijā - pašvaldībā, gan elektroniskā versijā –
pašvaldības mājaslapā sadaļā „Uzņēmējdarbība novadā”.

4.1.1. Autoceļu fonds un ceļu uzturēšana
Ar 2012. gadā uzskaitē esošajiem pašvaldības ceļiem 1026 km garumā, ielām - 503 km garumā
un 73 tiltiem Jelgavas novada pašvaldība no ceļu fonda līdzekļiem apsaimniekošanai izlietojusi Ls
312 000. Autoceļu uzturēšanai ziemā izlietoti Ls 34 900, bedrīšu remontam ar asfalta segumu - Ls 74
800, grants seguma remontam - Ls 98 100, ceļu greiderēšanai - Ls 33 900, tiltu un caurteku remontam
Ls 44 300, caurteku remonts ar melioratīvu nozīmi - Ls 12 200, ceļmalu pļaušanai Ls 9 300. Kapitāls
remonts veikts 2 tiltiem Sesavas un Glūdas pagastos. Asfalta segums atjaunots 2 tiltiem Lielplatones un
Glūdas pagastos. Saremontētas 8 caurtekas.

4.1.2. Vides aizsardzība
Ar „Europe direct” projekta atbalstu un sadarbībā ar „MANGAĻI dabas fonds” 2012.gada 16.
augustā Jelgavas novada Platones pagasta Lielvircavā noritēja seminārs „Vietējās aktivitātes mazo upju
tīrīšanā”, tā praktiskajā daļā veicot Vircavas upes hidroloģiskā režīma uzlabošanas pasākumu. No
aizauguma un dažādiem sadzīves atkritumiem tika atbrīvots Vircavas upes 100 metru posms. Atkārtots
vides pasākums noritēja 29.augustā, attīrot 100 m posmu Svētes upē pie Jēkabniekiem.
Jelgavas novads ir bagāts ar upēm, kuru stāvoklis un tīrība ir nozīmīga gan pašvaldībai, gan
iedzīvotājiem. Iemantojot dalībnieku pozitīvās atsauksmes par paveikto rezultātu upes redzami
novērtējamā „labsajūtā” pēc tīrīšanas un iniciatīva līdzīgus pasākumus organizēt arī turpmāk, sekmējusi
vairāku projektu izstrādi. 2013. gadā plānoti pieci pasākumi upju tīrīšanas talkām dažādos pagastos
konkrētu upju posmos.
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4.1.3. Darba aizsardzība
Pašvaldības darba aizsardzības speciālists koordinē pagastu pārvalžu un iestāžu darbību darba
aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos, sniedz informatīvo palīdzību par jaunajiem normatīvajiem
dokumentiem. Veidojot apmācību grupas, tajās iesaistīti novada uzņēmumu darbinieki 2012. gadā
organizēti motorzāģu un krūmgriežu operatoru kursi 22 darbiniekiem; pagastu pārvaldēs apmācīti 17
kurinātāji; šoferu 95.koda iegūšanai izveidotas 2 grupas - gan pašvaldības uzņēmumu šoferiem, gan
novada uzņēmumu šoferiem. Gada nogalē tika aktualizēta un nosūtīta VUGD informācija par novada
paaugstinātas bīstamības objektiem, lai VUGD varētu izveidot operatīvās rīcības kartiņas. 2012. gadā
veikta izmeklēšana 1 nelaimes gadījumam sabiedriski algotā darba veicējam. Salīdzinājumam2011.gadā šādi nelaimes gadījumi bija trīs.
Arī 2013. gadā plānots turpināt praksi darbinieku apmācībai, piesaistot novada uzņēmumu
darbiniekus, tādējādi uzlabojot darba aizsardzības jautājumu risināšanu iestādēs un uzņēmumos kopumā.

4.1.4. Projekti
2012. gadā, piesaistot investīcijas 4,6 miljonu latu apjomā, īstenoti 54 projekti. Procentuāli
infrastruktūras projektiem virzīts 88,2% atbalsta, pārējiem (sociālās jomas, izglītības, vides aizsardzības
projektiem) - 11,8%. Kā mērķtiecīgs un ļoti apzināts, secīgs darbs aizsākts meliorācijas sistēmu
rekonstrukcijā, 2012. gadā šim pasākumu kompleksam atvēlot Ls 49 000 apmērā no budžeta līdzekļiem.
4.1. tabula
Būtiskākie īstenotie projekti pa jomām
Kopīgais
finansējums

Finansējuma avoti

Aktivitātes

Ieviešanas
laiks

Zaļenieku vidusskolas
(arodvidusskolas) ēkas
rekonstrukcija un aprīkojuma
modernizācija vispārējās vidējās
izglītības kvalitātes uzlabošanai
Jelgavas novadā
Multifunkcionāla
jaunatnes
iniciatīvu centra izveide Jelgavas
novadā

Ls 804 892,92

Ls 549 517,09 - ERAF;
Ls 255 375,83 pašvaldības

28.10.2010. –
31.12.2012.

Ls: 89 269,33

Latvijas un Šveices
sadarbības programmas
finansējums –
Ls 72157,00;
pašvaldības
līdzfinansējums –
Ls 17 112,33

Renovācijas un rekonstrukcijas
darbi dienesta viesnīcas ēkā,
pārbūvējot telpas par mācību
kabinetiem; IT bāzes
modernizēšana, mēbeļu un
aprīkojuma modernizēšana
Rekonstruētas un labiekārtotas
telpas jaunatnes iniciatīvu centra
darbībai Elejā. Iegādāts aprīkojums
un inventārs atpūtas un spēļu
istabai, trenažieru zālei, semināra
telpai

Aktivitāšu centra izveide
brīvā laika pavadīšanai
Glūdas pagastā

Ls: 30 093,79

ELFLA– Ls 9000,00;
pašvaldības
finansējums –
Ls 2093,79

Izveidots aktivitāšu centrs brīvā
laika pavadīšanai Glūdas
pagastā

28.04.2011.30.11.2012.

Lielplatones pagasta bibliotēkas
labiekārtošana

Ls 2896,28

ELFLA finansējums –
2136,00; Jelgavas
novada pašvaldības
finansējums – 760,28

Bibliotēkas mēbeļu komplekta
izgatavošana un uzstādīšana. Biroja
aprīkojuma, apgaismojuma,
rotaļlietu komplekta iegāde

28.04.2011.30.11.2012

Materiālās bāzes papildināšana
Jelgavas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs

Ls 6 095,51

Jelgavas
novada
pašvaldības finansējums
– Ls 1 595,52;
Lauku atbalsta dienesta
finansējums –
Ls 4 499,99

Dažādots bērniem paredzēto
aktivitāšu klāsts Kalnciema,
Glūdas, Svētes un Platones
pagastos, papildinot materiāli
tehnisko bāzi Kalnciema
pirmsskolas izglītības iestādē

28.04.2011.25.06.2012

Projekti
IZGLĪTIBA

1.06.2011. –
31.10.2012
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Pedagogu
konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos

Ls 183 739,00

100% ESF finansējums

Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem
uz atjaunojamajiem
energoresursiem Jelgavas novada
pašvaldības ēkās

Ls 452 299,64

KPFI – Ls 339 224,73;
Jelgavas novada
pašvaldības finansējums
– Ls 113 074,91

Resursu punktu jauniešiem
izveide Jaunsvirlaukas pagastā

Ls 1 495,95

Izglītības un zinātnes
ministrijas finansējums
- Ls 1 495,95

"Mārīte", pirmsskolas grupās Svētes
pamatskolā, Svētes pamatskolas
Glūdas filiālē un Vircavas
vidusskolas Platones filiālē
Atbalsts pedagogiem prasmju
apguvei darbam citā nozarē vai
specialitātē, tālākizglītības
iegūšanai darbam apvienotajās
klasēs vai cita mācību priekšmeta
mācīšanai, vai cita skolotāja
sertifikāta ieguvei darbam izglītības
iestādē.
Pāreja no fosilos energoresursus
izmantojošām tehnoloģijām uz
atjaunojamos energoresursus
izmantojošām tehnoloģijām
Jelgavas novada pašvaldības 3 katlu
mājās – Aizupes pamatskolā,
Staļģenes vidusskolā un Vircavas
pagasta pārvaldē
Izveidots resursu punkts jauniešiem
Jaunsvirlaukas pagastā, iegādājoties
nepieciešamo inventāru brīvā laika
lietderīgai pavadīšanai: organizētas
netradicionālās sporta spēles,
velobrauciens „Izzini savu dzimteni
– Latviju, nūjošanas pasākums

09.11.2009. –
30.05.2012.

22.11.2010.21.08.2012.

25.07.2012.29.10.2012

KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA
Ūdenssaimniecības
attīstība
Jelgavas novada Elejas pagasta
Elejas ciemā

Ls 500 195,11

ERAF līdzfinansējums
– Ls 298 691,70;
JNKU finansējums –
Ls 179 059

ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana
Elejas pagasta Elejas ciemā –
notekūdeņu savākšanas kvalitātes
uzlabošana,
ūdensapgādes
un
notekūdeņu
savākšanas
pakalpojumu
pieejamības
paplašināšana
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
un paplašināšana 3402,57 m
apjomā, dzeramā ūdens
sagatavošanas iekārtu uzstādīšana

12.07.2010. –
11.07.2012

Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Lielplatones pagasta
Lielplatones ciemā

Ls 222 421,30

ERAF līdzfinansējums
Ls 105 249,21;
SIA finansējums –
Ls 105 249,21

Ģ. Eliasa dzimto māju „Zīlēni”
interjera labiekārtošana 19. gs.
stilā

Ls 4 171,70

Jelgavas novada
pašvaldības finansējums
– Ls 1 528,82;
ELFLA finansējums –
Ls 2 642,88

Izveidotas gleznotāja Ģ. Eliasa
dzimtās mājas Platones pagasta
„Zīlēnos” kā kultūras pasākumu
vieta un tūrisma objekts; iekārtots
mājas interjers 19. gs. stilā,
papildinot ar Ģ. Eliasa gleznu
fotogrāfijām, mākslas darbiem
Iegādāta pārvietojama deju grīda
Jelgavas novada pašvaldības
Kultūras nodaļas pasākumu
organizēšanai
Sekmēta kultūras nama "Līvbērze"
sniegto pakalpojumu dažādošana un
skatītāju zāles labiekārtošana,
iegādātas kultūras namam
atbilstošas mēbeles
Iegādāta kvalitatīva skaņas un
gaismas aparatūra un mēbeles
Sesavas tautas namam

26.05.2010.30.06.2012.

Deju grīdas iegāde Jelgavas
novada pašvaldības kultūras
pasākumiem

Ls 1 504,87

Pašvaldības finansējums
– Ls 600;
ELFLA – Ls 904,87

Aprīkojuma iegāde Līvbērzes
kultūras namam

Ls 9 996,00

pašvaldības finansējums
– Ls 999,60;
LAD – Ls 8 996,40

Aprīkojuma iegāde Sesavas
tautas namam

Ls 11 888,73

pašvaldības finansējums
– Ls 3 118,35;
LAD – Ls 8 770,38

Aprīkojuma iegāde
tautas namam

Ls 7 259,00

pašvaldības finansējums
– Ls 1 904,00; LAD –
Ls 5 355,00

Iegādāti
namam

28.04.2011.25.06.2012.

Ls 1 248,00

VKKF/ZKP – 1 248,00;

Veicināta jauniešu un Latvijas

12.07.2010. –
11.06.2012

KULTŪRA UN SPORTS

Ziemassvētku kauju 95.

Vircavas

krēsli

Vircavas

tautas

24.05.2010.31.05.2012

28.04.2011.25.06.2012.

28.04.2011.25.06.2012.

15.08.2011. –
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gadadienas atceres pasākums

iedzīvotāju interese par mūsu tautas
vēstures spilgtākajiem notikumiem,
2012. gada 7. un 8. janvārī
Tīreļpurvā, Rīgas Brāļu kapos un
Ložmetējkalnā atzīmējot –
Ziemassvētku kauju 95. gadadienu
un 20. gadadienu, kopš atklāti tiek
organizēti šie piemiņas pasākumi;
izveidots videomateriāls par
piemiņas pasākumiem, kas veltīti
strēlnieku kauju 95. gadadienai
Deju kolektīvam „Valgundietis”
iegādātas Zemgales jostas un filca
cepures vīriem;
Valgundes amatierteātrim iegādāta
radio mikrofonu iekārta un
CD/MP3 atskaņotājs;
Velopārgājieniem iegādāti 10
velosipēdi
Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes
muižas teritorijā izveidots rotaļu
laukums, iegādājot rotaļu
komplektu, nojumes un parka
aprīkojumu.
Atjaunota kultūras nama lielā zāle,
skatuve un divas palīgtelpas,
nodrošināta pasākumu organizēšana
pagasta un novada iedzīvotājiem
Skatuves un zāles rekonstrukcija,
grīdas nomaiņa, griestu, kāpņu,
elektroinstalācijas un centrālapkures
rekonstrukcija un telpu
kosmētiskais remonts
Fasādes atjaunošana, nojumes
izveide un apkārtnes drenāžas
izveide

31.03.2012

ELFLA finansējums Ls 9000,00;
pašvaldības finansējums
– Ls 16 490,05
Pašvaldības finansējums
Ls 2 621,25,
LAD finansējumsLs 7 372,26
Pašvaldības finansējums
- Ls 1 266,21,
LAD- Ls 3561,21

Sporta laukuma rekonstrukcija
izveidojot florbola-basketbola
laukumu

28.04.2011.30.11.2012.

Svētes, Sesavas, Līvbērzes un
Vircavas sporta zālēm iegādāties un
uzstādīt elektronisko rezultātu tablo
komplektus
Sekmētas vietējo iedzīvotāju sporta
aktivitātes Līvbērzes pagastā,
iegādājoties volejbola aprīkojumu

28.04.2011.14.05.2012.

KPFI finansējums – Ls
9908,00 pašvaldības
finansējums – Ls 9
176,00

Dzīvsudraba tipa apgaismojuma
spuldzes nomainītas ar mūsdienīga
apgaismojuma armatūras nātrija
spuldzēm, samazinot oglekļa
dioksīda emisiju.
Kopumā tika nomainīti 190
gaismekļi 22 ielās četru pagastu
pārvaldēs. Elejas pagastā
apgaismojums tika uzlabots: Dārza,
Gaismas, Meža prospekta, Ozolu,
Stacijas, Skolas un Parka ielā,
Līvbērzes pagastā – Bērzu,
Kooperatīva un Jelgavas ielās, kā
arī pie kultūras nama un Līvbērzes
vidusskolas, Glūdas pagastā –
Centra, Skolas, Bērzu, Strazdu,

30.01.2012.01.07.2012

Brīvā laika aktivitāšu
pilnveidošana IKSC "Avoti"

Ls 3660,00

ELFLA finansējums –
Ls 2700,00;
pašvaldības finansējums
– Ls 960,00;

Bērnu rotaļu laukuma izveide
Staļģenes ciemā

Ls 2993,00

Jelgavas novada
pašvaldības finansējums
– Ls 299,30

Jēkabnieku kultūras nama
rekonstrukcijas 2. kārta

Ls 77 350,09

Bērvircavas tautas nama
rekonstrukcijas 2. kārta

Ls 72 792,62

ELFLA finansējums Ls
53 138,64; pašvaldības
finansējums Ls 24
211,45
ELFLA finansējums Ls 51 590,60;
pašvaldības finansējums
– Ls 21 202,02

Vircavas tautas nama
rekonstrukcijas 2. kārta

Ls 76 787,37

ELFLA finansējums Ls 42 393,80;
pašvaldības finansējums
– Ls 34 393,57

16.05.2012.31.10.2012.

18.06.201226.30.11.2012
.

26.04.2011.07.05.2012

26.04.2011.07.05.2012.

26.04.2011.07.05.2012.

SPORTA INFRASTRUKTŪRA
Sporta laukuma rekonstrukcija
Sesavas pagastā

Ls 25 490,05

Elektronisko tablo iegāde
Līvbērzes, Svētes, Sesavas un
Vircavas sporta zālēm

Ls 9993,51

Volejbola aprīkojuma iegāde
Jelgavas novada Sporta centram

Ls 4827,42

28.04.2011.14.05.2012.

TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA
Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Jelgavas novada
pašvaldības publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā

Ls 19084,00
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Ģeotermālās enerģijas
izmantošana Elejas pagastā,
Jelgavas novadā

Ls 17 934,00

Jelgavas novada 2012.gada
budžeta investīcijas meliorācijas
sistēmu uzturēšanā
Jaunsvirlaukas pagastā

Ls 3 559,00

Jelgavas novada 2012.gada
budžeta investīcijas meliorācijas
sistēmu uzturēšanā Platones
pagastā

Ls 4629,00

Jelgavas novada 2012.gada
budžeta investīcijas meliorācijas
sistēmu uzturēšanā Vilces
pagastā

Ls 5 877,00

Jelgavas novada 2012.gada
budžeta investīcijas meliorācijas
sistēmu uzturēšanā Vircavas
pagastā

Ls 6557,00

Jelgavas novada 2012.gada
budžeta investīcijas meliorācijas
sistēmu uzturēšanā Zaļenieku
pagastā

Ls 4961,00

Madaru, Ceriņu un Ozolu ielā, kā
arī pie pagasta pārvaldes un Šķibes
pamatskolas, bet Lielplatonē –
Tirgus un Birzes ielā, kā arī Tīsos
Izpētīta ģeotermālās enerģijas
ģeoloģija un hidroloģija, enerģijas
izmantošanas risinājumi un veikts
ģeotermālās enerģijas ekonomiskās
vides novērtējums
Atjaunota Staļģenes stadiona drenu
sistēmas notece, izrokot 181 m
grāvi, ierīkojot jaunu drenu
kontrolaku;
izbūvēta caurteka ūdensvada
šķērsojuma vietā. Veikto darbu
rezultātā nodrošināta virsūdeņu un
drenāžas ūdeņu notece uz
pastāvošo, darbojošos drenu
sistēmu.
Pārtīrīti ceļa grāvji 210 m, atjaunota
caurteka iebrauktuvei uz Oškalnu
mājām, iztīrītas 2 caurtekas un
pārbūvēta bijusī siltumtrases šahta
virsūdeņu novadīšanai no
jaunizbūvētā aktivitāšu laukuma;
atjaunota drenu kolektora darbība
91 m; iebūvētas 2 virsūdens
uztveršanas akas aktivitāšu
laukumā.
Paveiktie darbi pašvaldības zemēs
atjaunoja drenu sistēmas darbību un
virsūdeņu noteci no Ziedkalnes
mazdārziņiem un samazināja
gruntsūdeņu spiedienu uz
daudzdzīvokļu māju pagrabstāviem
Ziedkalnes mājās.
Pārtīrīts autoceļa Dimzas – Viesturi
grāvis Vircavā 525 m un Laimu
ceļa grāvis 150m; pārtīrītas
caurtekas - kopā 52 m
Atjaunotas 2 caurtekas
Darbu rezultātā nodrošināta
jaunizbūvētā lietus ūdeņu kolektora
noteces iespēja, tā novēršot zemes
īpašumu applūdumu lietusgāžu
laikā. Uzlabots vispārējais ciema
vides stāvoklis.
Pārtīrīts autoceļa Auces šoseja –
Kauliņi – Jaunspurģi grāvis
Spurģos 375 m; atjaunotas 3
caurtekas; no jauna izbūvētas 3
caurtekas; Spurģu ciema robežās
iztīrīta 1 caurteka iebrauktuvei
ciema īpašumos. Notīrīta autoceļa
Auces šoseja – Kauliņi – Jaunspurģi
klātnes mala

01.11.2012.12.11.2012.

01.08.2012.30.08.2012.

06.11.2012.30.11.2012.

16.09.2012.25.10.2012

01.10.2012.16.10.2012.

PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA
Administratīvo ēku uzlabošana

Ls 11 105,93

Norganizētas apmācības (108 st.
programma), pieredzes apmaiņas
brauciens Jelgavas novada
pašvaldības darbiniekiem un veikts
pētījumu „Jelgavas novada
pašvaldības un uzņēmēju sadarbības
iespējas ES un citu ārvalstu
palīdzības finansēto projektu
īstenošanā”

: 01.11.2011.
– 31.08.2012.
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Speciālistu piesaiste Jelgavas
novada administratīvās
kapacitātes paaugstināšanai

Ls 22 208,26

ESF finansējums – Ls
22 208,26

Atjaunojamo energoresursu
tehnoloģiju ieviešana
siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Jelgavas novada
pašvaldības ēkās

Ls 192 786,09

KPFI– Ls 144 589,56;
pašvaldības
līdzfinansējumsLs 48 196,53

Divu speciālistu piesaiste:
Inspektors un
sociālais darbinieks darbam ar
ģimeni un bērniem, lai īstenotu
klientu (personas un ģimenes)
individuālie sociālās rehabilitācijas
plānus, izstrādātu sociālās
korekcijas un sociālās palīdzības
programmu
Uzstādīti saules kolektori un vēja
elektrostacija, kā arī nodrošinota
pāreja no tehnoloģijām, kurās
izmanto fosilos energoresursus, uz
tehnoloģijām, kurās izmanto
atjaunojamos energoresursus,
uzstādot granulu apkures katlus
Jelgavas novada pašvaldības ēkās.

04.11.2010.31.03.2012.

16.09.2011. –
01.07.2012

4.1.5. Starptautiskā sadarbība
Ar starptautisko projektu palīdzību gan uzņēmējdarbības vides veicināšanai, sadarbībai un
savstarpējās pieredzes apmaiņai Jelgavas novada pašvaldība veicinājusi gan kultūras jomas attīstību, gan
teritorijas un vizuālās identitātes izstrādi.
Piemēram, projektā „Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību” sadarbībā ar Zemgales
plānošanas reģionu Jelgavas novada pašvaldība iesaistījās projektā līdzīgi citiem partneriem - Kurzemes
plānošanas reģionam, Dobeles pieaugušo izglītības un biznesa atbalsta centram, Rundāles novada
pašvaldībai, Jonišķu tūrisma un biznesa informācijas centram, Pakruojis biznesa informācijas centram,
Šauļu reģionālais attīstības centram, Šauļu pilsētas pašvaldības izglītības centram, Rokiskis pašvaldības
izglītības centram, Liepājas Universitātei, Talsu pieaugušo izglītības centram, Ventspils universitātes
koledžai, Kuldīgas novada pašvaldībai, Kauņas Tehniskajai Universitātei. Projekta ietvaros izveidotas
mobilās mācību klases, organizēta potenciālo uzņēmēju apmācība un uzņēmēju aktivizēšanas pasākumi
– apaļā galda diskusijas.
Projektā „Lauku reģionu transformēšana, veidojot jaunus attīstības scenārijus, vēstījumus un
pievilcīgu vides dizainu” sadarbībā ar Notodenas pašvaldību (Norvēģija), Telemarkas reģiona
pašvaldību, Telemarkas pētniecības institūtu, Ostfoldas apgabalu, Indre-Ostfoldas reģionu, Trebinas
pašvaldību, Vidzemes plānošanas reģionu, Jonišķu rajona pašvaldību, Suvalku pašvaldību, Tranemo
pašvaldību noritējusi jaunu teritorijas attīstības scenāriju veidošana projekta partneru teritorijām.
Attiecībā uz Jelgavas novadu tā ir 3 pilotprojektu izstrāde atraktīvam vides dizaina objektam –
„Interaktīva sabiedriska vieta”, t.sk., Jelgavas novada Elejas muižas parkā, jaunas vienotas identitātes
izstrāde Jelgavas novadam – logo, sauklis un karogs, novada identitātes vides objektu – Jelgavas novada
logo buras formā – uzstādīšana Jaunsvirlaukas, Elejas un Valgundes pagastos, tādējādi iezīmējot novada
stratēģiskos vārtus. Projekta kopīgais finansējums ir Ls 140 560; savukārt Jelgavas novada pašvaldības
līdzfinansējums – Ls 21 084,00.
Arī starptautiskais sadarbības projekts „Europe Direct” informācijas centrs Jelgavā sniedzis
dažādām mērķgrupām Jelgavas novadā – senioriem, jauniešiem, - tematisku un aktīvu iesaistīšanos gan
informatīvi, gan ar līdzdarbību, popularizējot Eiropas vērtības un īstenojot aktīvas līdzdarbības ideju.
Ar 100 % Eiropas Komisijas finansējuma atbalstu Jelgavas novada pašvaldība no 01.06.2011.31.03.2012. iesaistījusies Itālijas, Biellas provinces, īstenotā projektā, lai veicinātu savstarpēju kultūras
un tūrisma izaugsmi visās iesaistītajās partneru pašvaldībās. Projekta partneri: Municipality of
Pielenhofen (GER), Committe of Towntwinning of Villerest (FR), Municipality of Sonnaz (FR),
Municipality of Avrieux (FR), Municipality of Povliana (CR), Municipality of La Roche sur Foron (FR),
Jelgava Local Municipality (LV), Municipality of Starachowice (PL), Municipality of Lentigny (FR),
Municipality of Piedicavallo (IT), Municipality of Candelo (IT), Municipality of Graglia (IT),
Municipality of Cerrione (IT), Municipality of Trivero (IT), Municipality of Viverone (IT), Municipality
of Benna (IT).
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Projekta aktivitātes ietver sevi kultūrapmaiņu konferencēs par tēmām:
1. Eiropas kultūrvēsturiskais mantojums kā teritorijas attīstības virzītājspēks,
2. 2011: Eiropas brīvprātīgā darba gads;
3.Uzņēmējdarbība, sievietes uzņēmējdarbībā, jauniešu politika ES.
Savukārt ar Trivero pašvaldību Itālijas ziemeļos Jelgavas novada pašvaldībai ciešāks
sadraudzības tandēms rit jau no 2009. gada, kad tur viesojās un konferencē piedalījās Jelgavas rajona
padomes delegācija. Vēlāk specifiskas ES programmas „Eiropa Pilsoņiem” ietvaros pašvaldības
sadarbojās, stiprinot vietējās ekonomikas vērtības, kultūras un tūrisma izaugsmi. Jelgavas novada
pašvaldība, saņemot uzaicinājumu iesaistīties tūrisma un sporta projektā, sadarbībā ar izglītības
iestādēm un skolu direktoru ieteikumiem, ceļojumam izvirzījusi kopumā trīs sportiski aktīvas un
sabiedriskajā dzīvē atsaucīgas ģimenes: no Šķibes pamatskolas, Aizupes pamatskolas un Kalnciema
vidusskolas. Tādējādi 2012. gadā trīs Jelgavas novada ģimenes ar bērniem no 4.-7. oktobrim devās uz
kalnaini gleznaino Jelgavas novada pašvaldības sadraudzības pilsētu Itālijā – Trivero, lai kā dalībnieki
piedalītos projekta plānotajās aktivitātēs.
Turpretī Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius daudzpusējās partnerības
projekts „Dzimuma diskriminācijas novēršana izglītībā” ir partnerskolu no Turcijas, Rumānijas,
Anglijas, Polijas un Latvijas sadarbības pamats, kurā ļoti aktīvi iesaistījusies Jelgavas novada Staļģenes
vidusskola. Projekta mērķis ir, īstenojot dažādas aktivitātes, attīstīt starpkultūru sapratni par dzimuma
diskrimināciju, veicināt cilvēktiesību ievērošanu, attīstīt jauniešos starpkultūru kompetences, radīt
solidaritātes un tolerances atmosfēru jauniešu vidū, uzlabot personisko, kultūras un akadēmisko
pašcieņu un pašizglītošanās motivāciju, iepazīties ar atšķirīgo sadarbības partneru kultūrās, iepazīstināt
ar savas kultūras mantojumu, kā arī saskatīt nacionālās, reliģiskās un sociālās līdzības un atšķirības starp
dalībvalstīm.
Projekts aizsācis visas skolas iesaisti viesapmaiņā un projekta mērķu īstenošanā arī visu klašu
izglītības saturā. Projekta partneri: Staļģenes vidusskola, Pitešti skola Nr.16 (Rumānija), Sinningtonas
sākumskola (Lielbritānija), Agrotehniskā un vispārējas izglītības kombinētā vidusskola (Polija). Kā
galvenās aktivitātes ir partnerskolu pedagogu un skolēnu tikšanās, pieredzes apmaiņas semināri,
partnervalstu izglītības sistēmu, tradīciju un kultūras iepazīšana; skolēnu pētniecisko darbu veikšana par
sieviešu un vīriešu lomu vēsturiskā, reliģiskā un sociālā skatījumā; projekta mājas lapas un brošūras
izveide utt.

4.2. Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām
Jelgavas novada pašvaldība ir dalībniece šādās biedrībās (nodibinājumos);
1. biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
2. biedrībā „Jelgavas lauku partnerība „Lielupe” ;
3. Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija;
4. Zemgales Tūrisma attīstības biedrībā;
5. Zemgales Tūrisma Asociācijā;
6. Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācijā Lattūrinfo;
7. Latvijas piļu un muižu asociācijā;
8. Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā;
9. Latvijas Volejbola federācijā;
10. Latvijas Novusa federācijā;
11. Latvijas Vieglatlētikas Savienībā;
12. Latvijas Orientēšanās federācijā;
13. Latvijas Sporta Izglītības iestāžu direktoru padomē.
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4.2. tabula
Piešķirtais finansējums no pašvaldības budžeta biedrībām pa nozarēm 2012. gadā

Nozares

Piešķirtā summa,
LVL

Pašvaldību darbības administrēšanai (Biedru maksa
Latvijas pašvaldību savienībai)

11 207 LVL

Projektu līdzfinansējumiem

25 116 LVL

Sportam

9519 LVL

Sociālajai aizsardzībai

2332 LVL

Kultūrai

6410 LVL

Kopā

54 584 LVL
4.3. tabula

Piešķirtais finansējums no pašvaldības ziedojumu līdzekļiem pa nozarēm 2012. gadā

Nozares

Piešķirtā summa,
LVL

Sportam

3000 LVL

Izglītībai

3050 LVL

Sociālai nodrošināšanai

21 318 LVL

Pašvaldības mājokļu apsaimniekošanai

3267 LVL

Kultūra

3105 LVL

Kopā

33 740 LVL

Jelgavas novada pašvaldība sadarbojas ar pašvaldībā esošajām sabiedriskajām organizācijām.
2012. gadā pēc Lursoft datu bāzes sabiedrisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu sadalījuma pa
Latvijas novadiem, Jelgavas novadā ir reģistrētas 139 biedrības un nodibinājumi (ieskaitot sporta, namu
apsaimniekošanas, reliģiska rakstura u.c. NVO). Biedrības, kuras ir aktīvas sabiedriskajos procesos un
sabiedriskā labuma darbības veicējas, Jelgavas novada datu bāzē reģistrētas - 38.
2012. gadā ES neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros izstrādāti un
realizēti 4 starptautiskās apmaiņas projekti – Platones, Zaļenieku, Vircavas, Elejas un Jaunsvirlaukas
pagastos un 3 jauniešu iniciatīvas projekts. Realizēti 8 LEADER projekti, kuru realizācijas rezultātā
izbūvēti rotaļu laukumi, sporta laukums, atbalstītas vietējo iniciatīvu grupu aktivitātes.
Pagasta iedzīvotāju iniciatīvu grupas piedalījās KNHM projektu konkursā „Sabiedrība ar
dvēseli” ar mērķi uzlabot dzīves fizisko un sociālo kvalitāti.
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5. PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRVIENĪBU DARBĪBA

5.1. Izglītības pārvalde
5.1.1. Pirmsskolas izglītība
Jelgavas novadā pirmsskolas izglītības programmu īsteno trīs pirmsskolas izglītības iestādes kā
arī desmit vispārējās izglītības iestādes un to filiālēs.
Jelgavas novada pirmsskolas izglītības iestādes:
1. Elejas pirmsskolas izglītības iestādē "Kamenīte",
2. Kalnciema pirmsskolas izglītības iestādē "Mārīte",
3. Glūdas pirmsskolas izglītības iestādē "Taurenītis".
Vispārējās izglītības iestādes un to filiāles, kurās īsteno pirmsskolas programmu:
1. Kalnciema vidusskola,
2. Līvbērzes vidusskola,
3. Vircavas vidusskola un tās Lielvircavas un Platones filiāles.
4. Staļģenes vidusskola,
5. Aizupes pamatskola,
6. Sesavas pamatskola,
7. Svētes pamatskola un tās Glūdas filiāle
8. Vilces pamatskola,
9. Zaļenieku pamatskola
10. Elejas vidusskolas Lielplatones filiāle,

5.1. attēls
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5.2. attēls
Pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu nodrošina 150 profesionāli sagatavoti pedagogi.
2012./2013. mācību gadā pirmsskolas programmu apgūst 889 bērni un 455 no tiem ir 5-6 (7) gadus veci
bērni, kuru sagatavošana pamatizglītības apguvei ir obligāta. Nozīmīgs pagastu pārvalžu ieguldījums
veikts, atverot grupas jaunākā vecuma pirmsskolas bērniem: Līvbērzes vidusskolā, Kalnciema
vidusskolas Valgundē, Vircavas vidusskolā.

5.1.2. Vidējā un pamatizglītība
Vispārējo izglītību 2012./2013. mācību gadā apgūst 2497 izglītojamie 12 izglītības iestādēs un 4
skolu filiālēs. Vispārējās vidējās un pamatizglītības programmas latviešu mācību valodā piedāvā Elejas,
Kalnciema, Kalnciema pagasta, Līvbērzes, Vircavas, Staļģenes vidusskolas un Jelgavas novada
Neklātienes vidusskola. Vispārējās pamatizglītības programmas īsteno Aizupes, Sesavas, Svētes,
Šķibes, Vilces un Zaļenieku pamatskolās.
Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmas tiek īstenotas Elejas, Kalnciema,
Līvbērzes, Staļģenes un Vircavas vidusskolās, kā arī Zaļenieku pamatskolā. Neklātienes izglītības
programmas tiek īstenotas Jelgavas novada Neklātienes vidusskolā (Svētes, Šķibes, Zaļenieku un Centra
konsultāciju punktos), Elejas un Staļģenes vidusskolās. Jelgavas novada Neklātienes vidusskola realizē
arī vidējās izglītības mazākumtautību programmu.
Vispārējās izglītības iestādēs tiek integrēti izglītojamie ar speciālām vajadzībām: speciālās
pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem tiek īstenota Šķibes pamatskolā
(4 skolēniem), Vilces pamatskolā (2 skolēniem), Līvbērzes vidusskolā (5 skolēniem) un Staļģenes
vidusskolā (4 skolēniem), bet speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem- Šķibes pamatskolā (5 skolēniem) un Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiālē.
Lielplatones Speciālā internātpamatskola (no 15.11.2012. Lielplatones internātpamatskola)
īsteno speciālās izglītības programmas 145 izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kā arī
smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, bet 10.un
11.klasēs arodprogrammas- būvdarbi, ēdināšanas pakalpojumi un mājturība.
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5.3. attēls
Salīdzinājumā ar 2011.gadu, 2012.gada 1.septembrī skolēnu skaits samazinājies par 3,6%.

5.4. attēls
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2012. gadā 9. klasi absolvēja 192 skolēni. Būtiski nav mainījies to absolventu skaits, kas turpina
mācīties vidusskolā (40%), taču par 13% pieaudzis to skaits, kas izglītību turpina profesionālās
izglītības iestādēs.

5.5. attēls
49% vispārizglītojošo vidusskolu 2012. gada absolventu turpina izglītību augstskolās, tas ir par
7% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Nav mainījies to absolventu īpatsvars, kas neturpina izglītību (42,9%).

5.6. attēls
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5.1.3. Profesionālā izglītība
Profesionālo izglītību piedāvā Zaļenieku Profesionālā vidusskola, kuru no Izglītības un zinātnes
ministrijas pārņem Jelgavas novada pašvaldība. 2012.gadā tika pabeigta skolas dienesta viesnīcas
renovācija. Skolas 5 izglītības programmas no 01.09. 2012.gada apguva 271 audzēknis.
5.1. tabula
Audzēkņu skaits profesionālās izglītības programmās 2012. gadā

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Izglītības programma
Autotransports
Enerģētika
Restaurācija
Ēdināšanas pakalpojumi
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Kopā

2012.g. audzēkņu skaits
83
64
37
65
22
271

Zaļenieku Profesionālajā vidusskolā mācās audzēkņi gan no Jelgavas novada, gan 23 citām
pašvaldībām. 36 % jauniešu ir no Jelgavas novada pašvaldības.
Profesionālās ievirzes izglītību īsteno Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola ar mācību punktiem
Šķibē, Elejā, Staļģenē un Valgundē, Jelgavas mūzikas vidusskolas filiāles Elejas vidusskolā, Kalnciema
vidusskolā un Zaļenieku pamatskolā, Jelgavas novada Sporta skola, kā arī Elejas, Kalnciema, Staļģenes
un Kalnciema pagasta vidusskolas.
Interešu izglītības programmu „Folklora” apgūst 19 audzēkņi
5.2. tabula
Audzēkņu sastāvs Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā uz 2012./2013.mācību gada
1.septembri

Izglītības programmas nosaukums
Klavierspēle
Flautas spēle
Sitaminstrumentu spēle
Vizuāli plastiskā māksla
t.sk. Glūdas mācību punktā
Elejas mācību punktā
Staļģenes mācību punktā
Kalnciema mācību punktā
Zaļenieku mācību punktā
Kopā

Audzēkņu skaits
9
6
9
75
20
20
10
14
11
99

Jelgavas mūzikas vidusskolas filiālēs skolēni apgūst flautas, akordeona, klavieru un sitamo
instrumentu spēli.
Valsts aizsardzības profesionālās ievirzes programmu, sadarbībā ar Jaunsardzes centru un
Aizsardzības ministriju, jaunieši apguva Kalnciema un Staļģenes vidusskolās. Jaunsargu interešu
izglītības programmas daļu apguva arī bērni un jaunieši Elejas un Kalnciema pagasta vidusskolās un
Sesavas pamatskolā, Aizupes pamatskolā, Lielplatonē.
Elejas un Kalnciema pagasta vidusskolās, sadarbībā ar Latvijas Menedžmenta akadēmiju, 12
skolēns apguva komerczinību programmu. Kalnciema pagasta vidusskolā, sadarbībā ar šūšanas un
rokdarbu skolu SIA ” Burda Rīga”, tiek īstenota profesionālās ievirzes programma - šūto izstrādājumu
ražošanas tehnoloģija, kuru 2012. gadā apguva 4 skolēni.
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5.1.4. Skolotāju tālākizglītība
ESF projektā "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"
2012. gada atbalstu saņēmuši 44 pedagogi, no tiem 3. kvalitātes pakāpi ieguva 17 pedagogi, 2. kvalitātes
pakāpi ieguva 22 pedagogi, 1. kvalitātes pakāpi ieguva 3 pedagogi.

ESF projektā "Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto
jauniešu atbalsta sistēmas izveidei" 2012. gadā 40 Svētes pamatskolas un Aizupes pamatskolas pedagogi
apguva pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” 72
stundu apjomā.
Izglītības pārvalde izsniegusi 63 pedagogiem apliecinājumus par dalību Izglītības pārvaldes
organizētajos metodiskajos semināros.

5.1.5. Mūžizglītība
Novadā ir izveidota pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija, 2012.
gadā licencētas 3 neformālās izglītības programmas - „Jaunas biznesa idejas laukos”, „Biznesa idejas
tūrismā un atpūtas sfērā”, „Sirdslietu meistardarbnīca”.
Jelgavas novadā 2012. gadā neformālajā pieaugušo izglītībā tika iesaistīti 1249 iedzīvotāji (4,6%
no novada iedzīvotājiem). Populārākās pieaugušo neformālās izglītības programmas: radošās darbnīcas,
svešvaloda, dārzkopība, veselīgs dzīvesveids.
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Konkurētspējīga uzņēmējdarbība
caur sadarbību” ietvaros tika apmācīti 54 topošie uzņēmēji.
Novadā notika regulāras izglītības speciālistu mūžizglītībā un biedrību pārstāvju tikšanās,
izbraukuma semināri, lai iepazītos ar citu pagastu dienas centru un biedrību darbu mūžizglītības jomā.
2012.gadā notikuši 6 semināri, no tiem 4 bija izbraukuma semināri uz Lielplatones, Sesavas un Glūdas
pagastiem, kā arī Aizkraukles Pieaugušo izglītības un inovācijas atbalsta centru.

5.1.6. Jaunatnes lietas
Sākot ar 2012. gadu pašvaldībā darbu atsāk jaunatnes lietu speciālists, kas organizē un koordinē
darbu ar jaunatni. Novadā darbojas Jauniešu padome, ar mērķi nodrošināt Jelgavas novada jauniešu
interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, kā arī veicinātu jauniešu līdzdalību un personīgo
izaugsmi izglītības, sociālajās, politiskajās un kultūras norisēs vietējā, valsts un starptautiskajā mērogā.
Tās sastāvā darbojas Jelgavas novada aktīvie jaunieši, kuri ir izteikuši vēlmi un izvirzīti no sava pagasta
vai jauniešu organizācijas, un ir gatavi darboties jauniešu un novada interesēs, pilnveidot sevi un uzlabot
jauniešu dzīves kvalitāti Jelgavas novadā. Jauniešu padomes sanāksmes tiek organizētas ik mēnesi.
Darbu turpina Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija, kas ir konsultatīva un koordinējoša padomdevēja
institūcija, kuras mērķis ir veicināt pašvaldības darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu, veicinot jauniešu
iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
Lai nodrošinātu regulāru informācijas apriti, Jelgavas novada mājas lapā izveidota sadaļa
„Jaunatnes lietas”, kā arī paši jaunieši aktīvi izmanto sociālo tīklu draugiem.lv, kur ir izveidota atsevišķa
lapa Jelgavas novada jauniešiem.
2012. gadā ir noteiktas jaunatnes lietu prioritātes, kas ir būtiski gada pasākumu, aktivitāšu un
projektu plānošanā. Tās ir „interešu pārstāvniecība”, „līdzdalība novada dzīves kvalitātes celšanā”,
„aktīvs dzīvesveids”. Paralēli jauniešu pasākumiem, tiek veicināts jauniešu brīvprātīgais darbs, tā
ietvaros novada jaunietim ir radīta iespēja līdzdarboties novada pasākumos, tādējādi iegūstot sev jaunas
prasmes un iemaņas, veicinot jaunieša piederības sajūtu savam novadam.
Jauniešiem ir nodrošinātas iespējas pilnveidot savu personību. 2012. gadā tiek organizēti
starptautiskie projekti Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā”, apkopojot datus, gada
ietvaros ir veikta 61 novada jauniešu mobilitāte. Paplašinot jaunatnes redzesloku gan par kultūru,
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vērtību un valstu dažādību, gan par līdztiesību, pilsonisko apziņu un līdzdalību, kā arī pilnveidojot sevi
mākslā, sportā un citās jomās, kas tiek īstenots neformālā izglītībā.
Novadā darbu turpina 3 bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centri (Jaunsvirlaukas,
Vircavas un Elejas pagasts), gada nogalē darbu uzsāk Jelgavas novada Multifunkcionālais jauniešu
iniciatīvu centrs, lai nodrošinātu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu ārpus skolas.

5.2. Kultūra
Jelgavas novada Kultūras nodaļas darbība 2012. gadā turpināta saskaņā ar politikas
pamatnostādņu īstenošanu „Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. – 2015. gadam. Nacionāla valsts”, tās
mērķis ir īstenot valsts kultūrpolitiku nemateriālā mantojuma un ar to saistītās amatiermākslas jomā.
Pašreiz novadā darbojas 14 kultūras iestādes. Atskaites periodā turpinājās kultūras namu
aprīkošana ar gaismas un skaņas iekārtām. Kultūras iestādēs darbojas 63 tautas mākslas amatierkolektīvi
ar 1487 dalībniekiem, no kuriem 28 kolektīvi gatavojas XXV Vispārējiem latviešu un XV Deju
svētkiem 2013. gada vasarā, darbojas 42 citu žanru kolektīvi ar 718 dalībniekiem. Novadā pieejamas 23
bibliotēkas.
Jelgavas novada pašvaldības kultūras nodaļa ik gadu organizē vairākus tradicionālos pasākumus:
No 1. līdz 7. janvārim Ziemassvētku kauju muzejā un Ložmetējkalnā, tika atzīmēti Ziemassvētku kauju
95 gadadienas atceres pasākumi IKSC “Avoti”, kas pulcināja vairākus simtus interesentu no visas
Latvijas.
Jau astoto gadu pēc kārtas 4. februārī notika "Ziemas sadancis", kas katru gadu notiek citviet.
Pasākumā dejotāji piedalās sportiski izklaidējošās aktivitātēs un sacenšas dejotprasmē. Koncertā
piedalījās Jelgavas novada un Ozolnieku novada deju kolektīvi, kopā pulcinot vairāk kā 290 dejotāju.
Ik gadu notiek arī “Koru sadziedāšanās”, šogad tajā piedalījās Jelgavas un Ozolnieku novadu
kori, un nu jau trešo gadu mūsu draugi no Olaines kultūras centra.
Kultūras nodaļa katru gadu rīko vokālo ansambļu, tautisko deju kolektīvu un koru skates, lai uzturētu
kolektīvu māksliniecisko līmeni. Kolektīvu snieguma izvērtēšanai tiek pieaicināta profesionāla žūrija,
kuru nosaka nozaru virsvadītāji sadarbībā ar nodaļu. Kolektīviem tiek nodrošināti vairāki repertuāra
apguves semināri speciālistu vadībā.
Tiek organizētas TLMS izstādes (septembrī un oktobrī, Ģ.Eliasa Vēstures un mākslas muzejā un
pagastos) un rīkots folkloras kopu konkurss (Baltica 2012) un sadziedāšanās sadarbībā ar Latvijas
Nacionālo kultūras centru.
2012. gadā sadarbībā ar Ģ.Eliasa vēstures un mākslas muzeju tika organizēts Ģ.Eliasa dzimto
māju - „Zīlēnu” atklāšanas pasākums.
2. Jelgavas novada svētki (7.07.) kopā pulcināja lielu pulku skatītāju, kuriem bija iespēja redzēt
gan folkloras kopu sadziedāšanos, gan novada dejotājus, gan Zemgales korus, LNO orķestra un solistu
sniegumu.
Jau piekto gadu Jaunsvirlaukas pagasta „Līdumos” notika tradicionālais koru sadziedāšanās
pasākums “Ceļā uz Dziesmusvētkiem” (10.11.), uz kuriem tiek aicināts kāds no Dziesmusvētku
virsdiriģentiem.
Rudens beigās, 23.un 24.11., tika organizētas Teātra dienas, kad novada amatierteātri atrādīja
savus jaunākos iestudējumus un cīnījās par iespēju piedalīties skatē „Gada izrāde”.
Kultūras darbiniekiem katru mēnesi tiek organizētas izbraukuma sanāksmes novada pagastos,
kur ir iespēja iepazīties ne tikai ar kultūras iestādēm, darboties radošajās darbnīcās, bet arī iepazīties ar
pagastu interesantākajām un ievērojamākajām vietām.
Aprīlī un maijā tika piedāvāta iespēja apmeklēt bezmaksas seminārus, kurus projektu ietvaros
organizēja Zemgales plānošanas reģions un Rīgas Latviešu biedrība.
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5.3. tabula
Finansējums kultūras iestādēm un bibliotēkām 2012. gadā
Nosaukums

Ls

Kultūras nodaļa un centralizētie pasākumi 74 088
Bibliotēkas

213 133

Kultūras iestādes

519 671

Muzeji

10 693

Pašdarbības kolektīvi un pulciņi

160 811

5.4. tabula
Tautas mākslas, amatiermākslas un interešu kopu skaits (t.sk. bērnu) 2012. gadā

Jauktie kori
Vokālie ansambļi
Tautas deju
kolektīvi
Amatierteātri
TLMS
Folkloras kopas
/t.sk. 2 slāvu
folkloras kopas/
Pūtēju orķestris
Citu žanru kolektīvi
kultūras iestādēs

Kolektīvu skaits

Dalībnieku
skaits

5
17

184
196

17

359

12
3

212
27

8

109

1

51

42

718

Jelgavas novadā bibliotēku uzturēšanai izlietoti 213133 Ls, jeb 29 Ls uz vienu bibliotēkas
lasītāju. Bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšanai uz vienu novada iedzīvotāju iztērēti 7,96 Ls gadā.
Bibliotēku krājumu papildināšanai izlietoti Ls 1.- uz 1 novada iedzīvotāju (2011. gadā - 0,81) , bet uz 1
bibliotēkas lasītāju Ls 3,68 (2011. gadā – Ls 3,04).
Jelgavas novadā ir 23 pašvaldību bibliotēkas. Bibliotēkas apmeklē 27 % novada iedzīvotāju, no
tiem 2563 bērni un jaunieši. 1 lasītājs bibliotēkā gada laikā iegriezies 14 reizes. 2012. gadā 20
pašvaldību bibliotēkas tika akreditētas uz nākamajiem 5 gadiem.
Novada pašvaldībai noslēgts līgums ar reģiona galveno bibliotēku (Jelgavas Zinātnisko
bibliotēku) par metodiskā darba funkciju veikšanu un finansēšanu.
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5.5. tabula
Jelgavas novada pagastu bibliotēku darba rādītāji 2012. gadā
Lasītāju
skaits

Apmeklējums

Izsniegums

Krājums

Bibliotēka
2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

779

778

8728

9052

11745

13210

9446

9904

297

295
303

3214

10131

14230
8929

6917

6032

3203
6386

14329

306

4029

6675
3795

250

178

1863

2279

2780

3000

4610

4356

307

284

3912

5035

4001

3682

8484

8017

185

172

2949

2370

3107

2472

3389

2959

767

777

9432

12616

13982

17585

8920

9159

179

183

2611

2655

6109

5593

3967

3964

315

339

3915

6928

6438

4277

7992

7854

Platones bibliotēka

280

279

4576

3995

4982

4352

4312

4757

Lielvircavas bibliotēka

249

256

3511

3471

6205

6107

4589

4392

Sesavas bibliotēka

420

439

4725

5667

13181

16237

5637

5740

Bērvircavas bibliotēka

191

193

2272

2781

5121

5326

6536

7676

231

229

2110

2103

3650

3590

2278

2185

230

230

3210

3170

6890

6998

3346

3156

Valgundes bibliotēka

205

203

4953

4911

5445

5220

5130

6035

Tīreļu bibliotēka

171

165

4052

3694

4081

3884

4383

4337

Elejas pagasts
Elejas bibliotēka
Glūdas pagasts
Bramberģes bibliotēka
Nākotnes bibliotēka
Jaunsvirlaukas pagasts
Dzirnieku bibliotēka
Staļģenes bibliotēka
Vecsvirlaukas bibliotēka
Kalnciema pagasts
Kalnciema bibliotēka
Lielplatones pagasts
Lielplatones bibliotēka
Līvbērzes pagasts
Līvbērzes bibliotēka
Platones pagasts

Sesavas pagasts

Svētes pagasts
Svētes bibliotēka
Jēkabnieku
bibliotēka
Valgundes pagasts
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Lasītāju
skaits

Apmeklējums

Izsniegums

Krājums

Bibliotēka
2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

Vilces bibliotēka

320

301

4990

4361

5467

4425

4416

4968

Ķīves bibliotēka

332

315

3901

6502

5471

9273

6849

6974

163

163

3674

3724

2190

2394

3732

3509

290

300

4658

4678

8168

8878

3811

3867

Zaļenieku bibliotēka

616

613

12762

13165

13376

11716

5993

5061

Ūziņu bibliotēka

161

168

1986

2182

4054

3996

4025

3253

Kopā 23 bibliotēkās

7244

7163

104336

111273

160903

181715

122791

123626

Vilces pagasts

Ziedkalnes
bibliotēka
Vircavas pagasts
Vircavas bibliotēka
Zaļenieku pagasts

5.6. tabula
Krājuma retrospektīvā konversija

Bibliotēka
Bramberģe
Nākotne
Lielplatone
Līvbērze
Platone
Lielvircava
Bērvircava
Sesava
Svēte
Jēkabnieki
Tīreļu
Valgunde
Vilce
Ziedkalne
Vircava
Ūziņi
Kopā

Pievienoto eks.
skaits
2636
75
557
2816
1346
1980
2810
1624
679
850
1819
2114
1925
1749
1217
592
24789

Kopējais fonds
e-katalogā
5399
3615
2474
6593
4282
4088
6110
4915
1954
2869
3341
4238
3722
3073
2617
3130
62420

 Staļģenes, Dzirnieku, Vecsvirlaukas, Elejas un Kalnciema bibliotēkās tika veiktas krājuma
esamības pārbaudes izmantojot ALISE inventarizācijas moduli.
 6 bibliotēkās salīdzinātas bibliotēkas krājuma inventāra grāmatas ar datiem no ALISEs
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2012. gadā notikuši 6 tālākizglītības pasākumi un 2 izbraukuma semināri, 1 pieredzes brauciens
uz Līvānu jauno bibliotēku, kā arī Kultūras informācijas sistēmu centra apjomīgās mācības „ Bibliotēku
interešu pārstāvniecība”, kuras sastāvēja no vairākiem mācību periodiem, tajā skaitā arī patstāvīgajiem
darbiem.
Par profesionāliem bibliotekārā darba jautājumiem tiek rīkotas mācības un praktiskas nodarbības
Jelgavas reģionālā mācību centra datorklasē. Īpaša vērība pievērsta bibliotekāru informācijas
meklēšanas prasmju pilnveidošanai.
Elejas, Kalnciema, Jēkabnieku, Vilces, Ķīves , Lielplatones, Lielvircavas, Līvbērzes, Nākotnes,
Zaļenieku bibliotēkas piedalījušās VKKF lasīšanas veicināšanas projektā „Bērnu žūrija”.
Nozīmīgākās bibliotēku aktivitātes :
 E-prasmju nedēļa (26.-30.marts), kas veltīta sabiedrības iepazīstināšanai ar bibliotēkās pieejamām
informācijas tehnoloģijām un informācijas resursiem. To koordinē LIKTA un bibliotēkām
jāsagatavo precīzi nedēļas norises plāni, kuri tiek publicēti www.likta.lv
 Bibliotēku nedēļa (23.-29.aprīlis). Šajā nedēļā var atraisīt savu fantāziju lai interesanti un atraktīvi
stāstītu par savu bibliotēku un uzrunātu to sabiedrības daļu, kas bibliotēkas neapmeklē.
 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa (12.-18.novembris) iekrīt laikā, kad tiek svinēti valsts svētki un
iespējams tādēļ lielākās aktivitātes aprobežojās ar ziemeļvalstu literatūras izstādēm . Lielāki
pasākumi tika rīkoti Zaļenieku un Elejas bibliotēkās.
 Novada grāmatu svētki Vircavas pagastā.
Visās bibliotēkās pieejams bezmaksas internets un bezvadu internets, kā arī valsts finansētās
datu bāzes letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka. Aktivizējusies grāmatu apmaiņa starp pagastu un
pilsētas bibliotēkām.
Augot bibliotēkās sniegto pakalpojumu apjomam un kvalitātei, liela vērība tiek pievērsta
sabiedrības informēšanai, publicējot informāciju interneta vietnēs: www.jzb.lv, www.jelgavasnovads.lv
un www.biblioteka.lv.

5.3. Jelgavas novada Sporta centrs
Jelgavas novada sporta centrā 2012. gadā darbojās 342 audzēkņi 31 mācību treniņu grupās,
strādā 18 sporta treneri un 3 administratīvie darbinieki, 2 saimnieciskie darbinieki
5.7. tabula
Audzēkņu skaits sporta veidos
KOPĀ grupas no SSG
Nr. p.

līdz ASM

Sporta veids
k.

grupu skaits audz. skaits
1.

Brīvā cīņa

5

43

2.

Futbols

2

24

3.

Orientēšanās

2

20

4.

Vieglatlētika

3

22

5.

Volejbols

19

233

Kopā

33

342
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Latvijas III olimpiādē Liepājā izcīnītas 22 medaļas. Organizēta Jelgavas novada komandu
piedalīšanās republikas čempionātos un cita mēroga sacensībās, Latvijas sporta veterānu savienības
49.sporta spēlēs. Noorganizēti novada čempionāti 9 sporta veidos - basketbolā vīriešiem, volejbolā
sievietēm un vīriešiem, šahā, dambretē, novusā, galda tenisā, orientēšanās, futbolā. Sarīkotas arī 44/45.
skolēnu sporta spēles Jelgavas un Ozolnieku novada skolu komandām, un Noorganizēti Jelgavas novada
3. sporta svētki Vircavā
Galvenie darbības virzieni 2013. gadā:
1. Organizēt Jelgavas novada piedalīšanos Latvijas jaunatnes olimpiādē Ventspilī laikā no 12-15.jūlijam
2. Organizēt un vadīt sporta pasākumus Jelgavas novadā:
2.1. Jelgavas rajona skolu olimpiādes- 46/ 47.skolēnu sporta spēļu organizēšana,
2.2. Jelgavas novada atklāto čempionātu organizēšana 12 sporta veidos,
2.3. Jelgavas novada sporta svētku organizēšana.
3. Atbalsts pieaugušo un veterānu dalībai republikas mēroga sacensībās- Latvijas čempionātos, LR
kausa izcīņas sacensībās, LSVS 50 sporta spēlēs.
4. Organizatoriski metodiskā darba veikšana, organizējot tālākizglītības kursus un seminārus sporta
skolotājiem, treneriem.
5. Nodrošināt sporta centra audzēkņu medicīnisko kontroli un aprūpi.
6. Atbalsts novada sporta veidu klubiem dažādu sporta aktivitāšu rīkošanā.

5.4. Sabiedriskā kārtība un drošība
5.4.1. Pašvaldības policija
2012. gadā pašvaldības policijā strādā 13 darbinieki. Policijas rīcībā ir 12 autotransporta vienības
un PVC laiva ar motoru. Pašvaldības policijas darbinieki nodrošināti ar formas tērpiem. 2012.gadā darbs
aktivizēts noteikto prioritāšu ietvaros, un ir sasniegti labi rezultāti. Jāatzīmē, ka minētais neliecina par
stāvokļa pasliktināšanos likumpārkāpumu jomā, bet policijas darbinieku aktivitātēm noteikto prioritāšu
virzienā, tādējādi dodot ieguldījumu vides sakārtošanas jautājumos, likumpārkāpumu novēršanā
jauniešu vidū, makšķerēšanas noteikumu ievērošanā novada teritorijā atrodošajos ūdeņos, sadarbības
uzlabošanā ar sociālo dienestu, bāriņtiesu un Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas
iecirkni un liecina arī par iedzīvotāju uzticēšanos pašvaldības policijas darbiniekiem, vairāk griežoties
pēc palīdzības savu problēmu risināšanā.
5.8. tabula
Pašvaldības policijas darbības rādītāji 2012. gadā

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nosaukums
Izskatīti iesniegumi
Saņemti izsaukumi
Konstatētas personas alkohola reibumā
Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli
Pieņemti lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās
Sastādīti priekšraksti
Veikti reidi
Nodrošināta kārtība atpūtas, sporta pasākumos
Sniegta palīdzība sociālajam dienestam
Sniegta palīdzība bāriņtiesai

Skaits
221
337
159
275
101
112
283
245
371
122
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5.9. tabula

Iesniegumi
Izsaukumi
Protokoli
Pasākumi
Palīdzība sociālajam
dienestam

14
42
44
14

32
23
25
24

64
80
22
14

8
7
15
23

35
34
28
15

16
51
14
30

14
12
46
24

18

56

14

62

27

45

Palīdzība bāriņtiesai

6

14

8

11

15

14

Zaļenieki

Vircava

Vilce/Lielplatone

Valgunde

Sesava

Platone/Svēte

Kalnciems

Līvbērze

Jaunsvirlauka

Glūda

Eleja

Pagasts
/Notikums

Notikumu un darbinieku slodzes sadalījums pa pagastiem

40
22
19

15
16
18
26

17
24
10
30

7
8
31
26

42

1

64

29

13

8

2

22

14

8

Notikumu skaits (saņemtie iesniegumi, izsaukumi), sastādīto protokolu skaits, palīdzība citiem
dienestiem pagastos ir atšķirīgs. Lai slodzi izlīdzinātu, attiecīgie darbinieki tika iesaistīti papildu reidos,
kārtības nodrošināšanā atpūtas pasākumos tiek iesaistīti vidēji 2 darbinieki katrā, un, ja nepieciešamsvairāk.
Pašvaldības policijas plānotās prioritātes 2013. gadā: kontrole par „Jelgavas novada pašvaldības
administratīvās atbildības noteikumi” Nr.14 ievērošanu, sevišķi sadaļās par labiekārtošanu un teritorijas
uzturēšanu, alkoholisko dzērienu lietošanas novēršanu nepilngadīgo vidū, sabiedriskās kārtības
nodrošināšanu atpūtas pasākumos, kontrole par makšķerēšanas noteikumu ievērošanu, kontrole par
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumu ievērošanu.

5.4.2. Jelgavas novada bāriņtiesa
Jelgavas novada bāriņtiesa ir ar Jelgavas novada domes 2009. gada 13. augusta lēmumu
izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Lai Jelgavas novada administratīvajā teritorijā
prioritāri nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas personisko un mantisko interešu un tiesību
aizsardzību, Jelgavas novada bāriņtiesa pieņem novada iedzīvotājus un izdara apliecinājumus (apliecina
parakstus, sastāda un apliecina pilnvarojumus, testamentus, sastāda nostiprinājuma lūgumus un
apliecina parakstus uz tiem, apliecina norakstus, kopijas, izdara citus apliecinājumus personām, kuru
dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavas novada administratīvajā teritorijā). Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas
priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un 11 bāriņtiesas locekļi, kuri strādā novada 13
pagastos,
2012. gadā bāriņtiesas pārraudzībā bija 9 ģimenes ar 19 bērniem, kurās netika pietiekami
nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana. Ar šīm ģimenēm bāriņtiesa strādā, sadarbojoties ar sociālo
dienestu un citām institūcijām.
2012. gadā ar bāriņtiesas lēmumu bērna aprūpes tiesības atņemtas 28 vecākiem, t.sk. 14 mātēm
un 14 tēviem, kopā par 27 bērniem. Četros gadījumos aprūpes tiesības tika atņemtas sakarā ar to, ka tika
konstatēta vecāku vardarbība pret bērnu. Visiem šiem bērniem īslaicīgi (līdz 15 dienām) vai uz ilgāku
laiku nodrošināta ārpusģimenes aprūpe pie aizbildņiem, audžuģimenēs vai ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijās. Desmit personām (7 mātēm un 3 tēviem) pārskata gada laikā
atjaunotas bērnu aprūpes tiesības, 15 bērni atgriezušies vecāku aprūpē.
2012. gadā tika pieņemti lēmumi par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu
22 vecākiem (10 mātēm un 12 tēviem), 17 personām (7 mātēm un 10 tēviem) ar tiesas spriedumu
atņemtas aizgādības tiesības, kopā par 24 bērniem.
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Uz 2012. gada 31. decembri ārpusģimenes aprūpē atradās 144 bērni, no tiem 40 bērni ievietoti
audžuģimenēs (25 bērni dzīvoja Jelgavas novada audžuģimenēs, bet 15 bērni – citu novadu
audžuģimenēs), 61 dzīvoja pie aizbildņiem, 43 – bērnu aprūpes iestādēs (38 – pašvaldības aprūpes
iestādē, bet 5 bērni ievietoti specializētajās valsts aprūpes iestādēs). No visiem 144 ārpusģimenes aprūpē
esošajiem bērniem juridiski brīvi, tātad, adoptējami ir 73 bērni.
2012. gadā bāriņtiesa atzina par adoptētājiem 2 personas, kuras vēlējās adoptēt bērnu no aprūpes
iestādes; par vienu aprūpes iestādē dzīvojošu bērnu pieņemts lēmums, ka adopcija atbilst viņa interesēm.
Jelgavas novadā 2012. gada 31. decembrī bija 19 ģimenes, kurām ar bāriņtiesas lēmumu
piešķirts audžuģimenes statuss, 8 ģimenēm piešķirts viesģimenes statuss.
Uz 2012. gada 31. decembri bāriņtiesas lietvedībā atradās lietas par 16 personām ar ierobežotu
rīcībspēju, kurām iecelti 17 aizgādņi, kā arī 8 lietas par mantojuma vai prombūtnē esošas personas
mantas aizgādnību. 2012. gadā ar bāriņtiesas lēmumu 2 personām, kurām ar tiesas spriedumu tika
ierobežota rīcībspēja, iecelti aizgādņi, 4 gadījumos aizgādņi iecelti mantojumam vai prombūtnē esošas
personas mantai.
Pēc tiesu pieprasījuma bāriņtiesa ir devusi atzinumus par 12 bērnu aizgādības tiesību noteikšanu
un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību.
Bāriņtiesa 2012. gadā lēmusi par valsts sociālo pabalstu pārtraukšanu personām, kuras faktiski
neaudzina bērnus, un piešķiršanu tām personām, kuras bērnus faktiski audzina, kopā par 3 bērniem.
2012. gadā pieņemti 7 bāriņtiesas lēmumi par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu
mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību.
Kopā 2012. gadā bāriņtiesas pieņemto lēmumu skaits sastāda 212, no tiem 10 vienpersoniski
pieņemtie lēmumi par bērnu aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem un 1 vienpersonisks lēmums par bērna
izņemšanu no aizbildņa aprūpes un aizbildņa atstādināšanu no pienākumu pildīšanas.
Neviens no lēmumiem nav pārsūdzēts.
Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits 2012. gada 31. decembrī bija 248, pārskata gadā
ierosinātas 116 administratīvās lietas.
Pārskats par bāriņtiesas darbību 2012. gadā Jelgavas novada administratīvajā teritorijā iesniegts
Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai.

5.5. Administratīvā komisija
2012.gadā notikušas 25 administratīvās komisijas sēdes, kurās izskatītas 174 lietas. Par Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa pārkāpumiem izskatītas 148 lietas. Par pašvaldības saistošo
noteikumu pārkāpumiem izskatītas 24 lietas. Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu
bērniem izskatītas 2 lietas, no kurām vienā lietā piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis –
brīdinājums, vienā lietā lietvedība izbeigta.
Seši 2012. gada administratīvās komisijas lēmumi pārsūdzēti tiesā. Lai novērstu administratīvo
pārkāpumu izdarīšanas cēloņus un veicinošos apstākļus, 21 lietā pieņemto lēmumu kopijas nosūtītas
informācijai atsevišķām institūcijām vai to amatpersonām.
Administratīvā komisija 2012.gadā par administratīvajiem pārkāpumiem uzlikusi naudas sodu
Ls 7839 apmērā, no kuriem uz 2012.gada 31.decembri iekasēti Ls 6021 (77%), nav iekasēti Ls 1818
(23%). Zvērinātiem tiesu izpildītājiem piespiedu izpildei 2012.gadā nosūtīti 20 administratīvās
komisijas lēmumi.

5.6. Jelgavas novada būvvalde
2012. gadā notikušas 54 būvvaldes sēdes.
5.10. tabula
Pārskats par dokumentu apriti Jelgavas novada būvvaldē 2012. gadā

Nr.p.k.

Dokumenta nosaukums

Skaits, gab.
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Nr.p.k.

Dokumenta nosaukums

Skaits, gab.

1.

Saņemtā korespondence (būvvaldes kompetencē)

165

2.

Izejošā korespondence, t.sk. izziņas

228

3.

Objektu apsekošanas pārbaudes akts

108

4.

Būvatļaujas

151

5.

Pagarinātās būvatļaujas

105

6.

Akti par objektu pieņemšanu ekspluatācijā

119

7.

Plānošanas un arhitektūras uzdevumi

216

8.

Darba uzdevumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai

44

9.

Lēmumi par būvprojektu un zemes ierīcības projektu akceptēšanu

356

10.

Lēmumi par zemes ierīcības projekta izstrādi

42
5.11. tabula

Pārskats par paveikto Jelgavas novada būvvaldē 2012. gadā

Nr.p.k.

Dokumenta nosaukums

Skaits, gab.

1.

Akceptēti būvprojekti un vienkāršotās rekonstrukcijas/
renovācijas ieceres dokumentācijas projekti

352

2.

Saskaņotas ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas dokumentācijas

16

3.

Akceptēti zemes ierīcības projekti

36

4.

Saskaņotas novietnes (mazēka, žogs, dīķis (līdz 0.1 ha))

33

5.

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana, pieņemšana, pārbaude,
ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datu bāzē un reģistrēšana

171

6.

Izpildshēmu (t.sk. būvasu) pieņemšana, pārbaude, ievadīšana
datu planšetēs, ievadīšana datu bāzē un reģistrēšana

57

5.12. tabula
Ievērojamākie objekti Jelgavas novadā, kuriem izsniegtas
būvatļaujas 2012. gadā

Nr.p.k.
1

Objekta nosaukums
Viesu nams

Objekta adrese
Ražošanas bāze Ruļļi, Svētes
pag.
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Nr.p.k.

Objekta nosaukums

Objekta adrese

2

Ēdināšanas bloks ar bērnu rotaļu laukumu, volejbola laukumu
un multilaukumu

Grantiņi, Svētes pag.

3

Skolas sporta laukuma rekonstrukcija

Sesavas pamatskola, Sesavas
pag.

4

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kalnciemā ID
Nr. KN 2011/2/KF

Kalnciems, Kalnciema pag.

5

Lauksaimniecības noliktavas būvniecība

Strazdiņi, Plūdoņi,Valgundes
pag.

6

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība

Kalnciems, Kalnciema pag.

7

Dienesta viesnīcas daļas pārbūvei par mācību telpām

Zaļenieku arodvidusskola,
Zaļenieki, Zaļenieku pag.

8

Lielplatones speciālās internātskolas klašu korpusa jumta un
fasāžu siltināšana, elektroapgaismojuma un spēka instalācijas
rekonstrukcijas rekonstrukcija

Lielplatones internātskola,
Lielplatones pag.

9

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība, notekūdeņu
attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija

Kalnciems, Kalnciema pag.

10

Liellopu kūts korpusa pārbūve par cūku novietni 1990 cūkām

Vecvaivari, Zaļenieku pag.

11

Meža ceļš

Vanagi - Koreja, Zaļenieku
pag.

12

Iesalnīcas būvniecība

Valmju iesalnīca,
Jaunsvirlaukas pag.

13

Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija

Kalna Ģelbji, Austras,
Vircavas pag.

14

Nešķiroto sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas būvniecība

Līvbērzes smerdūklis,
Līvbērzes pag.

15

Blankenfeldes muižas un palīgēku restaurācija

Blankenfeldes muiža, Vilces
pag.

16

Sadzīves atkritumu poligona otrās kārtas būvniecība

Brakšķi, Līvbērzes pag.

17

Divu lauksaimniecības noliktavu būvniecība

Austras, Vircavas pag.

18

Zema enerģijas patēriņa ēkas „Valgundes sporta halle”
būvniecība

Kalnciema vidusskola,
Valgundes pag.

19

Lucernu granulu ražošanas ēku kompleksa būvniecība

Mūrnieki, Elejas pag.
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Nr.p.k.

Objekta nosaukums

Objekta adrese

Biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecība

Brakšķi, Līvbērzes pag.

21

Meža ceļa „Karavīru ceļš” rekonstrukcija

Vilces pag., Lielplatones
pag.

22

Dorupes ciema ūdenssaimniecības attīstība

Dorupes ciems, Glūdas pag.

23

Ogu pirmapstrādes ēka

Melnā oga, Līvbērzes pag.

24

Nešķiroto sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas 2. kārta

Līvbērzes smerdūklis,
Līvbērzes pag.

25

Ražošanas ceha jaunbūve un rekonstrukcija

Grīvas, Glūdas pag.

20

5.13. tabula
Ievērojamākie objekti Jelgavas novadā, kas pieņemti ekspluatācijā 2012. gadā

Nr.p.k.

Objekta nosaukums

Objekta adrese

1

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība

Elejas ciems, Elejas pag.

2

Liellopu ferma, jaunlopu kūts, kūts un
siltumtrase

Lāses, Sesavas pag.

3

Kultūras nama rekonstrukcijas 2. kārta

Straumes iela 5, Jēkabnieki, Svētes pag.

4

Koģenerācijas stacija

Vecsmildziņas Nākotne, Glūdas pag.

5

Bērvircavas tautas nama rekonstrukcija

Tautas nams, Bērvircava, Sesavas pag.

6

Tautas nama rekonstrukcija

Tautas nams, Vircava, Vircavas pag.

7

Tehnikas novietne – remontu darbnīca

Lāči, Sesavas pag.

8

Katlu mājas rekonstrukcija

Staļģenes skola, Staļģene, Staļģenes pag.

9

Viesu nams

Ražošanas bāze Ruļļi, Svētes pag.

10

Siltumnīcas komplekss

Līgo, Lielplatones pag.

11

Dienesta viesnīcas daļas pārbūve par mācību
telpām

Zaļenieku arodvidusskola, Zaļenieki,
Zaļenieku pag.

Būvvaldes speciālisti objektu apsekošanas laikā un apmeklētāju pieņemšanas laikā snieguši
konsultācijas, veicot būtisku izskaidrojošo darbu un informējot iedzīvotājus par būvniecību
reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, kas jāievēro, lai novadā tiktu nodrošināts vienlīdzīgs
būvniecības tiesiskums.
Veicot būvvaldes kompetencē esošos pakalpojumus, pašvaldības budžets papildināts:
1) būvatļauju izsniegšana – 6116,50 LVL
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2) maksas pakalpojumi – 3880,43 LVL
3) maksas pakalpojumi par Inženiertopogrāfiskās digitālās kartes M 1:500 uzturēšanu un izmantošanu –
4321,79 LVL.
Augot būvvaldes sniegto pakalpojumu apjomam un kvalitātei, liela vērība tiek pievērsta
sabiedrības informēšanai par būvniecības procesiem. Jaunākā informācija par akceptētajiem
būvprojektiem, izsniegtajiem plānošanas un arhitektūras uzdevumiem un būvatļaujām, kā arī
ekspluatācijā pieņemtajiem objektiem tiek ievietota Jelgavas novada mājas lapā būvvaldes sadaļā.
Prioritātes 2013.gadam:
1. Likumpārkāpumu (patvaļīgas būvniecības) profilakse;
2. Iesniegumu, sūdzību izskatīšana;
3. Sadarbība ar pašvaldības policiju, plānošanas nodaļu, kā arī citām struktūrvienībām, lai uzlabotu
būvniecības pārvaldības procesu pašvaldības teritorijā.

5.7. Komunikācija ar sabiedrību
Veiksmīgas, mērķtiecīgas un ar atgriezenisko saiti nodrošinātu iekšējo un ārējo komunikāciju
Jelgavas novada pašvaldībā nodrošina Sabiedrisko attiecību nodaļa.
Kā neaizstājams instrumentārijs komunikācijā ar plašsaziņas līdzekļiem ir regulāri gatavotās
preses relīzes, kas tiek sūtītas ziņu aģentūrām, reģionālajiem, centrālajiem un elektroniskajiem
medijiem. Sabiedrisko attiecību nodaļa gatavo atbildes uz konkrētu žurnālistu jautājumiem, organizē
intervijas ar atbildīgajiem speciālistiem pašvaldībā, gatavo vadītāju komentārus vai viedokļus
pašvaldībai būtiskos aktualitāšu aspektos.
Sabiedrisko attiecību nodaļa aizsākusi pakāpenisku interneta mājaslapas www.jelgavasnovads.lv
dizaina nomaiņu un satura pārstrukturēšanu, lai vienlaikus noritētu sasaiste ar vizuālās identitātes
nosacījumiem, kā arī padarītu pārskatāmāku šķirkļu saturu. Mājaslapā ir atrodama informācija par
Jelgavas novada domē pieņemtajiem lēmumiem, saistošie noteikumi, komiteju un domes sēžu
dienaskārtības, gada pārskati, informācija par budžetu, aktuālajiem kultūras, sporta vai izglītības jomas
pasākumiem, dažādi video un foto materiāli.
2012. gadā Sabiedrisko attiecību nodaļa kāpinājusi pašvaldības ikmēneša izdevuma „Jelgavas
Novada Ziņas” eksemplāru skaitu par 2000, palielinot tirāžu uz 10 000 eksemplāru. Izdevums astoņu
lappušu apjomā sniedz informāciju par aktualitātēm izglītībā, kultūrā, komunālajos jautājumos un
sportā, kā arī novada domes lēmumos un pašvaldības darbā kopumā. Iedzīvotājiem izdevums ir
pieejams bez maksas, un pašvaldība ir meklējusi dažādus laikraksta piegādes modeļus, lai pēc iespējas
operatīvāk un organizētāk nodrošinātu laikraksta pieejamību ikvienam iedzīvotājiem neatkarīgi no
dzīvesvietas novadā. Sadarbībā ar a/s Latvijas Pasts rasta iespēja pēc iespējas operatīvāk nodrošināt
laikraksta šķirošanu un piegādi.
Turpinot jau iepriekšējā gadā aizsāktu tradīciju, katru mēnesi kādā no pagastiem tiek organizētas
tikšanās ar iedzīvotājiem, piedaloties novada pašvaldības vadībai, struktūrvienību vadītājiem, pagastu
pārvalžu vadītājiem un atbildīgo dienestu speciālistiem. Tikšanos laikā par plāniem, iecerēm, budžetā
plānotajiem izdevumiem savu redzējumu sniedz konkrētā pagasta pārvaldes vadītājs, savukārt diskusiju
daļā jebkurš klātesošais iedzīvotājs ir aicināts uzdot jautājumus, izteikt vērtējumus vai paust savu
attieksmi par pagastā risinātajiem attīstības jautājumiem un pašvaldības darbu kopumā, tādējādi uzreiz
nodrošinot atgriezenisko saiti.
2012. gadā iedzīvināti simboli un Jelgavas novada atpazīstamības lietas iedzīvotāju emocionālai
uzrunāšanai dažādās mērķgrupās. Tik tradicionālās identitātes lietas – logo un piemiņas velti novada
jaundzimušajiem pašvaldība veidojusi kā oriģinālus un unikālus priekšmetus, ar ko radošos risinājumos
rosinājusi simpātijas noteiktās mērķgrupās.
Īstenojot Baltijas jūras reģiona programmas projekta Trans in Form aktivitātes, izveidota novada logo
zīme, izmantojot zaļu, zilu un zelta krāsu. Zaļā simbolizē zaļojošus un sulīgus labības dzinumus
hektāriem tālu; zilā – Lielupi un tās pietekas, kas caurvij novada teritoriju, zelta – cilvēkus, ģimenes un
darba tikumu – kā vērtīgus zelta graudus pēc ražas. Radītā logo zīme, pagriezta horizontāli, līdzinās
staltai burai, kas pavērsta uz debesīm. Tas savukārt kalpojis kā radošs impulss kompleksam aktivitāšu
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kopumam, ko pašvaldība īstenojusi konkrētās mērķgrupās identitātes stiprināšanai, piederības
veicināšanai un teritorijas vērtību atpazīšanai.
Logo zīme buras formā, simbolizējot vertikālu izaugsmi, kā vides objekti un robežzīmes
uzstādītas vairākās vietās novada teritorijā, kur stratēģiski ceļi atved ciemiņus un viesus:
2012. gada jūlijā - novada svētku ietvaros Jaunsvirlaukas pagasta zemnieku saimniecības „Līči”
teritorijā; 2012. gada septembrī – Elejas pagastā- pie autoceļa A8 Rīga- Jelgava-Lietuva robeža un
Valgundes pagasta Tīreļos pie autoceļa A9 Rīga(Skulte) – Liepāja.
2012. gada jūlijā - novada svētku laikā – īpašā teltī ikvienam klātesošajam bija iespēja,
izmantojot materiālus ar logo krāsām, izveidot dažādas lietas, apzinoties krāsu simbolismu.
Logo izstrāde veicinājusi un atvieglojusi gan tūrisma piedāvājuma izstrādi, gan vietējo ražotāju un
tirgotāju piederības veicināšanu novadam. Tā sekmējusi Jelgavas novada atpazīstamību dalībai izstādēs,
vienotu tūrisma norāžu koncepta izveidi un vienota stila vizuālo komunikāciju ikvienai ilgtermiņa
aktivitātei.
Logo zīmes kā buras izveidošana ir vērtēts kā netradicionāls un oriģināls risinājums, kas
vienlaikus kļūst par veiksmīgu vienotās teritorijas robeželementu dabā. Par labu šim faktam ir trīs
argumenti:
Mājražotāji arvien aktīvāk izmanto logo zīmi, lai savai produkcijai piešķirtu atpazīstamību un līdz ar to
Jelgavas novadam – piederību; Logo buras kā simboli kļuvušas par atraktīvu elementu radošiem
pasākumiem, kā arī kompleksiem, praktiskiem un vienotiem vizuālās identitātes elementiem vides
labiekārtošanā turpmāk;
2012. gada vasarā Jelgavas novada pašvaldība aizsāka jaunu tradīciju – īpaša pasākuma gaisotnē
sveikt novada jaundzimušo vecākus, dāvinājumā pasniedzot pašvaldības īpašo velti. -tīra sudraba
monētu ar bērniņa pēdiņu nospiedumu un tekstu „Nes Jelgavas novadu pasaulē!” aversā un Jelgavas
novada ģerboni reversā. Sudraba monētu ar bērna pēdiņu nospiedumu 2012. gada jūlijā saņēma pirmie
90 jaundzimušie.
Katra monēta kā īpaša un dziļi simboliska dāvana jaundzimušā vecākiem no pašvaldības puses
kalpo kā apliecinājums, ka katra bērniņa ienākšana šajā pasaulē, katra mazuļa pēdu nospiedums novada
zemē ir īpašs un ar gandarījumu novērtēts notikums. Pēc senas latviešu paražas jaundzimuša bērna
šūpulī tiek liktas trīs simboliskas lietas: "Liec maizīti, liec naudiņu, liec gudro padomiņu..." Tas kalpoja
kā idejas avots tieši monētai kļūt par pašvaldības simbolisko dāvanu jaundzimušajiem, tādējādi
simbolizējot, ka pašvaldība vēl mazulim augt turīgam, gudram un dāsnam, lai ar saviem panākumiem
nestu Jelgavas novada vārdu pasaulē.
Pašvaldība organizēja piecus pasākumus uz vietas pagastos laika posmā no 3.-28. jūlijam, lai
atvieglotu jaunajiem vecākiem nokļūšanu uz pasākumiem.
Sudraba monētas kļuvušas par pozitīvi novērtētu suvenīru, ko var iegūt vienīgi Jelgavas novada
jaundzimušā vecāki, bet kas saista arī numismātu interesi; piemiņas veltei piemīt kultūrvēsturisks,
dainās pieminēts simbolisms, tomēr mūsdienīgs risinājums ar enerģētiski pozitīvi iedvesmojošu
pievienoto vērtību; ierasto „kristību dāvanu” simbolu aplicēšana netradicionālā piemiņas lietā
veicinājusi piederību novadam, emocionālu gandarījumu un bagātības izjūtu dāvinājuma saņēmējam.
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