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1. JELGAVAS NOVADA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Jelgavas novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Zemgales novada vidusdaļā
(1.1.attēls). Iedzīvotāju skaits 2010. gada 1. janvārī pēc Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes datiem bija 27165.

1.1.attēls Jelgavas novada teritorija
Visu novada teritoriju šķērso Lielupe un tās baseina upes, t.sk. Bērze, Auce,
Svēte, Platone, Vircava, Sesava. Novada austrumu robeža posmā no Lietuvas
Republikas līdz Jelgavas pilsētai noteikta pa Lielupes upi.
Jelgavas novada teritorija aizľem 1317 km2 lielu platību. Administratīvi Jelgavas
novads sastāv no 13 teritoriālām vienībām – Kalnciema, Valgundes, Līvbērzes, Glūdas,
Svētes, Elejas, Lielplatones, Jaunsvirlaukas, Platones, Sesavas, Vircavas, Vilces un
Zaļenieku pagastiem.
Jelgavas novads robežojas ar Jelgavas pilsētu, Tērvetes, Dobeles, Tukuma,
Babītes, Olaines, Ozolnieku, Rundāles novadiem un Lietuvas Republikas Šauļu
apgabalu.
Autoceļu kopgarums novada teritorijā ir 1640,212 km, t.sk. valsts autoceļi
575,032 km, pašvaldības autoceļi 895,47 km un pašvaldības ielas 169,71 km.
6
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Nozīmīgākās novada tautsaimniecības nozares ir lauksaimniecība, mežizstrāde un
kokapstrāde, derīgo izrakteľu ieguve, tūrisms, kā arī sabiedriskie un sociālie
pakalpojumi. Saskaľā ar Valsts zemes dienesta sniegto informāciju lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platība ir 88989,1 ha jeb 67,6% no kopējās novada platības. Meži
aizľem 34754,0 ha jeb 26,4% no kopējās platības.
1.1.tabula
Jelgavas novada administratīvais iedalījums
Teritoriālā vienība

Platība, km2

Apdzīvotība, cilv/km2

Elejas pagasts

66,81

38,8

Glūdas pagasts

103,41

29

Jaunsvirlaukas pagasts

123,09

26,8

Kalnciema pagasts

22,72

112,7

Lielplatones pagasts

49,79

17,4

Līvbērzes pagasts

146,29

16,2

Platones pagasts

86,72

20,1

Sesavas pagasts

98,46

18,4

Svētes pagasts

59,24

30,6

Valgundes pagasts

210,57

10

Vilces pagasts

126,16

14,1

Vircavas pagasts

101,01

16,8

Zaļenieku pagasts

122,26

14,5

Jelgavas novads

1316,53

20,8

Mazākā novada teritoriālā vienība pēc platības ir Kalnciema pagasts (22,7 km2),
bet lielākā – Valgundes pagasts (210,4 km2). Visblīvāk apdzīvots ir Kalnciema pagasts
– 112,7 cilv/km2 (1.1.tabula).
Mazākā novada teritoriālā vienība pēc iedzīvotāju skaita (2010.gada sākumā) ir
Lielplatones pagasts ar 869 iedzīvotājiem, kas ir 3,2% no kopējā novada iedzīvotāju
skaita. Lielākā novada teritoriālā vienība pēc iedzīvotāju skaita ir Jaunsvirlaukas pagasts
ar 3294 iedzīvotājiem, kas ir 12,1% no novada kopējā iedzīvotāju skaita.
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1.1. Ģeogrāfiskais raksturojums, reljefs
Jelgavas novads atrodas Latvijas vidienē. Tā ziemeļu daļa ietilpst Piejūras zemienes
smiltāju līdzenumā, dienvidu daļa – Zemgales līdzenumā. Novada teritorija aizľem
1317 km2 lielu platību.
Novada teritoriju vairākās daļās sadala valsts nozīmes maģistrāles:
valsts galvenie autoceļi: A8- Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene);
A9- Rīga – Skulte – Liepāja;
dzelzceļa līnijas: Tukums II – Jelgava, Jelgava – Krustpils, kā arī
Rīga – Jelgava, Jelgava – Liepāja, Jelgava – Meitene – valsts robeža, Glūda
– Reľģe – valsts robeža;
naftas vads Polocka – Ventspils;
augsta spiediena gāzesvads Iecava – Liepāja.
1.2.tabula
Jelgavas novada ģeogrāfiskie raksturlielumi 2010.gada 1.janvārī
Teritorija, km2

1317

Iedzīvotāju skaits
(pēc PMLP datiem)

27165

Absolūtās augstuma atzīmes virs jūras līmeľa svārstās robežās no -0,15m Līvbērzes
pagastā līdz 40m Vilces pagastā.
1.2. Klimats
Klimatiskie apstākļi ir ļoti nozīmīgi cilvēku dzīvē. Tie nosaka konkrētās vietas
ģeogrāfisko ainavu, dzīvnieku valsti, cilvēku dzīvesveidu un ritmu, lauksaimniecības
specializāciju, ēku konstrukcijas un apkuri, cilvēku apģērbu un dienaskārtību.
Dabas apstākļus Jelgavas novadā nosaka Latvijas Republikas ģeogrāfiskais
novietojums Austrumeiropas līdzenuma rietumu daļā. Raksturīgais līdzenuma reljefs
ļauj no dažādām debess pusēm ieplūst atšķirīgām gaisa masām, kas rada straujas laika
apstākļu izmaiľas. Līdzenais reljefs noteicis plaša sazarota upju tīkla izveidošanos.
Jelgavas novads atrodas Latvijas vidusdaļā, to šķērso Lielupe un tās baseina upes,
Lielupe ieplūst Baltijas jūrā. Šo apstākļu ietekmē klimats ir mēreni kontinentāls. Ziemas
mēnešu vidējā temperatūra ir –5,5 grādi, bet vasarās vidēji +17,1 grādi. Bezsala periods
ir 135–145 dienas gadā.
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Absolūtā mitruma maksimums ir novērojams jūnijā, bet minimums – februārī. Gadā
ir 150–155 apmākušās dienas un 170–180 dienas ar atmosfēras nokrišľiem. Vidējais
nokrišľu daudzums ir 550–560 mm/gadā.
Latvijā un līdz ar to arī novada teritorijā dominē rietumu virzienu vēji
(dienvidrietumu, rietumu, ziemeļrietumu). Ciklonu un anticiklonu nepārtrauktas
darbības ietekmē vēja virziens var strauji mainīties, tomēr kopumā tiek saglabāts no
rietumiem nākošās plūsmas raksturs.
1.3.tabula
Gaisa temperatūras rādītāji Jelgavas novadā
Vidējā toC
janvārī
-5,5

Vidējā toC
jūlijā
17,1

Vidējā toC
gadā
5,6

toC gada
amplitūda
22,1

Absolūtā
min toC
-34,9

Absolūtā
max toC
35,0

Pastāvīgā sniega sega parasti izveidojas decembra beigās. Pēdējos gados pastāvīga
sniega sega neveidojas biežo atkušľu dēļ. Sniega segas biezums svārstās no 10–25 cm.
Augsnes sasalums atkarīgs no gaisa temperatūras, sniega segas biezuma, mitruma
apstākļiem. Augsne sasalst decembra beigās, bet pilnīgi atkūst aprīlī. Augsnes sasaluma
dziļums svārstās no dažiem cm līdz pat 50 cm.
Svarīgs dabas daudzveidības faktors ir Latvijas atrašanās mērenā klimata joslā
jaukto mežu zonā. Atrašanās starp taigas zonu un platlapju mežu zonu nosaka, ka
Latvijā ir liela dabas daudzveidība, kurā novērojamas gan taigas pazīmes (egļu meži),
gan platlapju mežu (ozolu meži) dabas zonas pazīmes. Lielākie mežu masīvi atrodas
Jelgavas novada Valgundes pagasta teritorijā un Līvbērzes pagasta teritorijā.
1.3. Ģeoloģiskais raksturojums
Jelgavas novads tāpat kā visa Latvijas teritorija atrodas senās Austrumeiropas
platformas ziemeļrietumos. Senajām platformām ir raksturīgi divi galvenie uzbūves
elementi - kristāliskais pamatklintājs un nogulumiežu sega, kas krasi atšķiras pēc iežu
sastāva, vecuma un attīstības vēstures.
Kristālisko pamatklintāju veido krokoti magmatiskie un metamorfie ieži. Tā
virsmā sastop arhaja laika, tā sauktā Baldones kompleksa, iežus- migmatītgranītu un
porfīrveida granītu, kas satur tādus minerālus kā granātu, biotītu un muskovītu.
Pamatklintāja iežu vecums un savstarpējā saguluma apstākļi nav vēl pietiekami izpētīti.
Pēc tektoniskās rajonēšanas shēmas novada teritorija ietilpst Viduslatvijas monoklinālē.
Novada teritorijā to šķērso Jelgavas lūzums ar aptuveni 70m lielu amplitūdu.
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Virs pamatklintāja simtu miljonu gadu laikā ir izveidojusies vairāk par kilometru
bieza nogulumiežu sega. Secībā no senākajiem to veido kembrija, ordovika, silūra,
devona un kvartāra sistēmu nogulumi.
Visu novadu šķērsojošo upju ielejās sastopami aluviālie nogulumi, kuri veido
palienes. Šie nogulumi visbiežāk ir dažāda rupjuma smilts ar organikas piemaisījumu.
Zemgales līdzenumā dominējošās ir velēnu – karbonātiskās augsnes ar augstu
dabisko auglību, kas ir auglīgākas par augsni piejūras zemienē. Visauglīgākā augsne
novadā ir Sesavas pagastā, kur LIZ vidējais svērtais kvalitatīvais novērtējums ir 65
balles/ha, savukārt, vidēji novadā šis novērtējums ir 48 balles/ha.
Jelgavas novada teritorijā atrodas tikai viens Valsts nozīmes ģeoloģiskais un
ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis – Krāču kalni. Krāču kalni atrodas Valgundes
pagastā un Babītes novada Salas pagastā. Šis objekts atrodas valsts aizsardzībā jau no
1962. gada. Ģeoloģiskais piemineklis ir senu, Litorīnas jūras laikā veidojušos kāpu
virkne Ķemeru – Smārdes tīreļa austrumu malā. Kāpu platums ir 70–150m, bet garums
ap 9km (aizsargājamā teritorijā ietilpst tikai to izteiktākā daļa). Augstākais punkts
Jelgavas novadā ir Ložmetējkalns, kura augstums ir 23m. Ģeoloģiskā pieminekļa
teritorijā uzstādīts piemineklis I Pasaules karā kritušajiem latviešu strēlniekiem.
1.4. Novada kultūrvēsturiskais mantojums
Jelgavas novada teritorijā atrodas liels klāsts dažādu valsts (97) un vietējas
nozīmes (104) kultūras pieminekļu, t.sk. arhitektūras, arheoloģijas, mākslas un vēstures
pieminekļi. (1.4.tabula).
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1.4.tabula
Kultūras pieminekļu iedalījums Jelgavas novadā
Aizsardzības nozīme

Skaits

Valsts nozīmes
Arhitektūras piemineklis

52

Arheoloģijas piemineklis

27

Mākslas piemineklis

15

Vēstures piemineklis

3

Vietējas nozīmes
Arhitektūras piemineklis

90

Arheoloģijas piemineklis

14

1.5. Jelgavas novada zemes fonds
Pēc Valsts zemes dienesta informācijas 2010. gada sākumā Jelgavas novadā 67,6%
teritorijas aizľēma lauksaimniecības zemes un 26,4% mežu zemes.
Lauksaimniecības zeme 67,6%

228.4
58.6
154.0
701.4
2129.4

2544.0
322.7

188.6

423.5
1.1

Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir
aizliegta ar normatīvo aktu 26.4%
Ūdens objektu zeme 0.9%

1158.1
Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 1.6%

Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme 0.1%

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 0.5%

34754.0

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 0.2%

Komercdarbības objektu apbūves zeme 0.04%

88989.1

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme 0.2%

Ražošanas objektu apbūves zeme 0.3%

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme
1.9%
Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves
zeme 0.1%
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis nav norādīts
0.001%

1.2.attēls Jelgavas novada zemes iedalījums
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Telpiskā struktūra

1.6.

Jelgavas novada telpisko struktūru raksturo Zemgales līdzenuma plašā agrārā ainava
ar raksturīgām lauku viensētām. 20.gadsimtā viensētu izvietojumu ļoti būtiski ietekmēja
kolhozu veidošana un meliorācija. Samazinoties lauku viensētu skaitam, iedzīvotāji
pārcēlās uz kolhozu ciemiem ar raksturīgu mazstāvu daudzdzīvokļu māju un
savrupmāju apbūvi.
Novada ainavisko tēlu veido vairāki noteicošie faktori:
Daudzstāvu dzīvojamo ēku teritorijas – raksturīgas Kalnciema, Elejas ciemu
centra apbūvē, kā arī citu pagastu ciemu centros;
Savrupmāju apbūve, atsevišķās teritorijās daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
apbūve un sabiedrisko un darījuma iestāžu apbūve;
Vienviet koncentrētas vairākas viensētas, viensētu puduri;
Lauksaimniecības teritorijas kopā ar viensētu teritorijām;
Plaši mežu masīvi;
Dabas pamatnes teritorijas, kur kā savdabīgi ainavas elementi ir upju
piekrastes, palieľu pļavas;
Purvainas teritorijas.
Novada ciemu teritorijās trūkst labiekārtotu atpūtas vietu, kas regulētu apmeklētāju
plūsmu un mazinātu to radīto negatīvo ietekmi uz dabu.
Lai mazinātu antropoloģisko ietekmi uz dabu, nepieciešams veikt intensīvi apmeklētu
atpūtas vietu atbilstošu labiekārtošanu novada ciemos esošajos parkos, skvēros,
labiekārtot upju krastus, kā arī veidot šajās teritorijās velosipēdu celiľus.
1.7.

Iedzīvotāji

Iedzīvotāju skaits atspoguļo to cilvēku skaitu, kas Jelgavas novadā deklarējuši savu
dzīves vietu. Taču novadā mācās, strādā, apmeklē dažādas iestādes, izmanto
pakalpojumus un atpūšas arī citu pašvaldību iedzīvotāji.
Jelgavas novadā līdzīgi kā valstī kopumā ir vērojamas negatīvas iezīmes
demogrāfiskajā situācija – samazinās iedzīvotāju skaits, kā arī ir relatīvi zemāks un
turpina samazināties to iedzīvotāju skaits, kas ir līdz darbspējas vecumam.
Pēc Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļas apkopotās informācijas uz 2010. gada
1.janvāri Jelgavas novadā reģistrēti 27288 iedzīvotāji (1.3.attēls). Novadā vērojams
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neliels iedzīvotāju skaita samazinājums, kam par iemeslu ir gan demogrāfija, gan
migrācija.

1.3.attēls Iedzīvotāju skaita dinamika Jelgavas novadā uz gada sākumu
Apskatot dinamiku laika posmā no 2000.gada līdz 2010.gadam, iedzīvotāju
skaita vienmērīgs pieaugums vērojams pagastos, kuri robežojas ar Jelgavas pilsētu:
Svētes, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Valgundes, Līvbērzes un Kalnciema pagastā (1.4.attēls).

1.4.attēls Iedzīvotāju skaita izmaiņas Jelgavas novada pagastos uz gada sākumu
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Latvijas iedzīvotāju skaits ir samazinājies par
0,3%, bet Jelgavas novadā – palielinājies par 0,1%. Iedzīvotāju skaita pieaugums ir
13
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Elejas, Jaunsvirlaukas, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Valgundes, Vilces un Vircavas
pagastos.

1.5.attēls Iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijā un novadā uz 2010.gada sākumu
Salīdzinot 2010.gadā reģistrēto iedzīvotāju skaitu ar 2001.gada datiem (1.5.attēls),
redzams, ka Latvijas kopējo iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 4,6%, bet Jelgavas
novadā- par 1,9%. Salīdzinot 2010. un 2005.gada datus, redzams, ka Latvijas kopējais
iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 2,2%, bet novada teritorijā- pieaudzis par 0,2%.
Aplūkojot demogrāfisko situāciju Jelgavas novadā, redzams, ka dzimstība
kopumā samazinās. Salīdzinot ar 2008. gadu, 2009. gadā dzimstība pieaugusi Platones,
Sesavas, Svētes un Valgundes pagastos (1.5.tabula). Visstraujāk mirstība pieaugusi
Kalnciema pagastā, jo šajā teritorijā atrodas Kalnciema Veselības un sociālās aprūpes
centrs, kurā deklarētas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas personas.
1.5.tabula
Iedzīvotāju dzimstības un mirstības rādītāji Jelgavas novadā
uz 01.01.

2000.

2004.

2007.

2009.

2010.

Dzimuši

243

256

251

234

218

Miruši

254

377

321

305

303

Pieaugums

-11

-121

-70

-71

-85

Apskatot iedzīvotāju skaita sadalījumu vecumgrupās, redzams, ka no kopējā
iedzīvotāju skaita 67,5% iedzīvotāju ir darbspējas vecumā, savukārt 18,5% virs
darbspējas vecuma. Pievienotajā tabulā redzami Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
dati (pēc PMLP datiem: darbaspējas vecums- no=15; vecums virs darbspējas vīriešiemno=62; vecums virs darbspējas sievietēm- no=62)
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Jelgavas novadā līdzīgi kā valstī kopumā vērojama sabiedrības novecošanās.
Darbspējīgo iedzīvotāju un pensionāru skaits ir lielāks nekā skolēnu un pirmsskolas
vecuma bērnu skaits. Tas ir nopietns drauds cilvēkresursu atjaunošanā un nākotnes
nodrošināšanā, līdz ar to arī novada ilgtspējīgai attīstībai.
1.6.tabula
Darbspējas vecuma struktūra Jelgavas novadā
uz 01.01.

2003.

2004.

2007.

2009.

2010

Līdz darbaspējas vecumam

5147

4773

4134

3897

3804

Darbaspējas vecumā

16581

16882

17942

18355

18345

Virs darbaspējas vecuma

5419

5441

5267

5021

5016

2010. gada janvārī atbilstoši PMLP datiem Jelgavas novadā dzīvoja 67%
latviešu. Trešā daļa jeb 33% Jelgavas novada iedzīvotāju ir cittautieši, kas skaidrojams,
galvenokārt, ar padomju laikos ieplūdušo papildu darbaspēku lauksaimniecības nozarēs.

1.6.attēls Jelgavas novada iedzīvotāju iedalījums pēc tautības
Galvenais iedzīvotāju skaita samazinājuma cēlonis ir negatīvais dabiskais
pieaugums. Otrs iemesls– vairums jauniešu, kas dodas studēt tālākās izglītības iestādēs,
parasti novadā vairs neatgriežas, jo pagaidām Jelgavas novadā ir ierobežotas iespējas
iegūt labi apmaksātu un profesijai atbilstošu darbu. Vēl iedzīvotāju skaita
samazināšanos ietekmē ekonomiskie faktori, galvenokārt, dzīves kvalitāte- veselības
stāvoklis, materiālā labklājība un sociālā vide.
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1.8. Nodarbinātība un bezdarbs
Jelgavas novadā ir zema iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte. Tomēr reģistrētais
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits ne vienmēr precīzi raksturo reālo situāciju–
patiesais ekonomiskās aktivitātes līmenis varētu būt augstāks divu iemeslu dēļ.
Pirmkārt, pastāv iespēja, ka atsevišķās nozarēs, kā būvniecība, lauksaimniecība un
mežsaimniecība, kas ir starp vadošajām nozarēm darbinieku skaita ziľā novadā, strādā
liels skaits nelegāli nodarbināto; otrkārt, daudzi iedzīvotāji nereģistrējas kā darba
meklētāji, bet faktiski par tādiem ir uzskatāmi.
Statistisko informāciju par bezdarba rādītājiem Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) Jelgavas filiāle apkopo par Jelgavas pilsētu un Jelgavas rajonu, kurā ietverti
Jelgavas un Ozolnieku novadi.
1.7.tabula
Bezdarbnieku skaita sadalījums Jelgavas rajonā
Gadi
Bezdarbnieku skaits
Bezdarba līmenis %

2004.
1195
7,4

2005.
1120
6,7

2006.
903
5,8

2007.
622
3,7

2008.
1081
6,6

2009.
7889
16,8

Pēc datiem redzams, ka tāpat kā valstī kopumā (19,7%), arī Jelgavas rajonā
bezdarba līmenis, salīdzinot ar 2008. gada datiem, strauji kāpies, sasniedzot 16,8%
atzīmi 2009. gada nogalē (1.7.tabula). Darba meklētāju vīriešu īpatsvars ekonomiski
aktīvo vīriešu skaitā valstī bija augstāks nekā sievietēm, veidojot 23,6% un 15,9%.

1.7.attēls Bezdarbnieku sadalījums pēc dzimuma 2009. gada nogalē
2009. gada nogalē no kopējā bezdarbnieku skaita 3981 bija sievietes un 3908 vīrieši,
valstī kopumā sieviešu bezdarbs ir par 1,6% lielāks kā vīriešu bezdarbs.
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1.8.attēls Bezdarbnieku sadalījums pēc izglītības
1.8.attēlā redzams, ka visvairāk bezdarbnieku – gan sieviešu, gan vīriešu – ir ar
vispārējo izglītību. Ievērojams skaits bezdarbnieku ir arī ar profesionālo izglītību.
Ir jārēķinās ar to, ka bezdarba īpatsvaru novadā noteikt ir sarežģīti, jo daudz ir
ilgstošo bezdarbnieku, kuri uz NVA reģistrēties vairs neiet, jo ir atmetuši cerības iegūt
darbu vai zaudējuši vēlmi un interesi to atrast. Daudziem piedāvātajiem darbiem ir
izteikta sezonalitāte, kas liedz cilvēkiem nodrošināt sevi ar pastāvīgu iztikas avotu.
Lielākai daļai bezdarbnieku izglītības kvalifikācija neatbilst mūsdienu tirgus prasībām,
kas liedz viľiem strādāt savā apgūtajā arodā. Daudzas profesijas vairs vispār nav
pieprasītas darba tirgū.
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1.9. Izglītība
Pēc administratīvi teritoriālās reformas Jelgavas novadā apvienojās 13
pašvaldības, un katrā no tām bija viena vai vairākas izglītības iestādes: Elejas pagastā –
Elejas vidusskola un pirmskolas izglītības iestāde (PII) „Kamenīte”, Glūdas pagastā –
Glūdas pamatskola, Šķibes pamatskola, PII „Taurenītis” un Glūdas Mūzikas un mākslas
skola, Jaunsvirlaukas pagastā – Staļģenes vidusskola, Lielplatones pagastā –
Lielplatones pamatskola un Lielplatones Speciālā internātpamatskola (dibinātājs–
valsts), Līvbērzes pagastā – Līvbērzes vidusskola un Aizupes pamatskola, Platones
pagastā – Platones pamatskola un Lielvircavas pamatskola, Sesavas pagastā – Sesavas
pamatskola, Svētes pagastā – Svētes pamatskola, Valgundes pagastā – Kalnciema
vidusskola, Vilces pagastā – Vilces pamatskola, Vircavas pagastā – Vircavas
vidusskola, Zaļenieku pagastā – Zaļenieku pamatskola, PII „Zvaniľš” un Zaļenieku
arodvidusskola (dibinātājs – valsts) un Kalnciema pilsētā – Kalnciema pilsētas
vidusskola un PII „Mārīte”. Jelgavas rajona Neklātienes vidusskola ar konsultāciju
punktiem Elejā, Zaļeniekos, Svētē, Šķibē un Jelgavā, Jelgavas rajona Sporta skola un
Kultūras un interešu izglītības centrs bija Jelgavas rajona dibinātās izglītības iestādes.
Jelgavas rajona padomes Skolu psiholoģiskās palīdzības un izglītības centrs darbojās kā
izglītības atbalsta iestāde. Visos pagastos un Kalnciema pilsētā darbojās kultūras,
izglītības un informācijas centri, kuros tika organizēts pieaugušo izglītības un interešu
izglītības darbs. Apvienojoties novada pašvaldības pakļautībā nonāca 21 vispārējās
izglītības un izglītības atbalsta iestādes:
Pirmsskolas izglītības iestādes – 4;
Vispārējās izglītības iestādes –17:
o 7 vidusskolas,
o 10 pamatskolas;
Profesionālās ievirzes izglītības iestādes – 2;
Speciālās izglītības iestāde – 1;
Interešu izglītības iestāde – 1;
Izglītības atbalsta iestāde – 1.
Situācijā, kad valsts krasi samazināja mērķdotāciju pedagogu darba samaksai,
skolās ar mazāku skolēnu skaitu nepietika līdzekļu izglītības programmu īstenošanai,
un, lai skolas nebūtu jāslēdz, dome lēma par izglītības iestāžu tīkla optimizāciju.
Izvērtējot situāciju, novada dome 2009.gada augustā pieľēma lēmumu:
18
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1) apvienot Lielplatones pamatskolu un Elejas vidusskolu, Lielplatonē veidojot
Elejas vidusskolas filiāli, kurā mācības turpina pirmsskolas grupas un 1.6.klases skolēni, bet 7.-9.klases skolēnus vest uz Elejas vidusskolu ar
pašvaldības autobusu. Kā arī mazā skolēnu skaita dēļ izveidot apvienoto
2.un 4.klasi;
2) apvienot Glūdas pamatskolu un Svētes pamatskolu, Glūdā veidojot Svētes
pamatskolas filiāli, kurā mācības turpina pirmsskolas grupas un 1.-6.klases
skolēni, bet 7.-9.klašu skolēni tiek vesti uz Svētes pamatskolu ar pašvaldības
apmaksātu satiksmes autobusu;
3) apvienot Lielvircavas un Platones pamatskolas ar Vircavas vidusskolu,
veidojot filiāles, un Lielvircavas filiālē organizēt mācības pirmsskolas
grupām un 1.-5.klases skolēniem, bet Platones filiālē organizēt mācības
pirmsskolas grupām un 6.-9.klases skolēniem (skolēnu pārvadājumus
nodrošina ar pašvaldības autobusu);
4) likvidēt Kultūras un interešu izglītības centru un interešu izglītības
programmu realizāciju nodot Izglītības pārvaldes pārziľā, tās īstenojot
vispārizglītojošajās skolās;
5) Likvidēt Skolu psiholoģiskās palīdzības un izglītības centru, tā funkcijas
daļēji nododot pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lai nodrošinātu izglītības obligātumu, kvalitāti un pieejamību mūža garumā, ir
nepieciešams pārskatīt izglītības programmu realizēšanas iespējas katrā iestādē
atbilstoši izglītojamo skaitam un tā attīstības dinamikai, iedzīvotāju vajadzībām un
pedagogu sastāvam ne tikai vispārējā, bet arī profesionālajā izglītībā. Mērķtiecīgi
veicama pedagogu pārkvalificēšana, izglītības iestāžu renovācija un modernizācija, kā
arī starpinstitucionālā sadarbība, lai motivētu iedzīvotājus iegūt viľu interesēm un darba
tirgus prasībām atbilstošu izglītību.
Esošās situācijas analīze liecina, ka, lai arī pēdējos gados iedzīvotāju pieaugumam
Latvijā ir negatīva bilance ar turpmāku samazinājuma tendenci, turklāt ekonomiskās
situācijas dēļ to pastiprina darbaspēka aizplūšana uz citām ES valstīm, tomēr Zemgalē
un Jelgavas novadā demogrāfiskie rādītāji ir labāki nekā vidēji Latvijā.
Saskaľā ar Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļas 2010.gada janvāra datiem uz
1.janvāri Jelgavas novadā 0-6 gadu vecumā bija 1711 bērni, bet 7-18 gadu vecumā–
3381 bērni un jaunieši. Prognozējot novada izglītības iestāžu piepildījumu, no šiem
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skaitļiem apmēram 20% jāatľem, jo daļa bērnu un jauniešu izmanto Jelgavas pilsētas
izglītības iestāžu pakalpojumus, bet daļa atrodas ārzemēs.
Statistika liecina, ka izglītības iestādēs uzľemamo bērnu skaits turpmākos 4 gadus
varētu būtiski nesamazināties, ja neaktivizētos emigrācija uz ārzemēm. Turpmāk
novērojama pakāpeniska bērnu skaita samazināšanās, kas norāda uz pastiprinātām
izglītības iestāžu piepildījuma problēmām (1.9.attēls).
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1.9.attēls Jelgavas novadā reģistrēto bērnu skaits
Ľemot vērā aktīvos migrācijas procesus, nepieciešams izstrādāt priekšlikumus
izglītības iestāžu ēku pilnvērtīgai izmantošanai, jo to piepildījums var kļūt
nepietiekams.
Pedagogu likmes finansēšanas modelī „nauda seko skolēnam” katrā skolā ir
atkarīgas no skolēnu skaita un rada atšķirības izglītības programmu realizācijā. Ľemot
vērā normatīvos koeficientus 1.-4., 5.-9., 10.-12.klasēs un proporciju „1 pedagoga likme
uz 8 izglītojamiem” (1.10.attēls), dažās skolās nav iespējams apmaksāt visu pedagogu
veikto darbu ārpus kontaktstundām.
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1.10.attēls Pedagoģisko likmju sadalījums 2009./2010.mācību gadā
Viens no apstākļiem, kas nosaka izmaksas uz 1 skolēnu, ir iestāžu uzturēšanas
izdevumi (1.11.attēls un 1.12.attēls).
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1.11. attēls Uzturēšanas izmaksas uz 1 izglītojamo mēnesī 2010.gadā 1.janvārī, Ls
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1.12.attēls Uzturēšanas izmaksas uz 1 pirmsskolas izglītojamo mēnesī 2010.gada
1.janvārī, Ls
Plānojot izglītības iestāžu tīklu, ir jāľem vērā to ģeogrāfiskais izvietojums un
jānodrošina optimāli skolēnu pārvadājumu maršruti:
attīstot Kalnciema pagasta vidusskolas sporta bāzi un veidojot sporta
sekcijas;
pie Elejas vidusskolas optimizējot skolu tīklu;
attīstot Zaļenieku profesionālās izglītības programmas.
Pašvaldībai iespēju robežās jāplāno arī izglītojamo nodrošinājums ar naktsmītnēm.
Izglītojamo skaita palielināšana stiprinātu izglītības iestādes, jo būtu iespēja
racionālāk un mērķtiecīgāk izmantot finansējumu uz 1 izglītojamo. Tādēļ būtu
atbalstāma tendence izglītības iestādēm veidot savu specifisku izglītības programmu
piedāvājumu, kas var radīt interesi arī apkārtējās pašvaldībās (Kalnciema pagasta
vidusskolā – meiteľu futbols, Kalnciema vidusskolā – Valsts aizsardzības programma,
Elejas vidusskolā – komerczinību programma u.c.). Profesionālajā izglītībā, pašvaldībai
pārľemot Zaļenieku arodvidusskolu, piedāvāt darba tirgū pieprasītas profesijas, mobili
tās mainīt atkarībā no pieprasījuma izmaiľām, materiālās bāzes un resursiem.
Pieaugušo izglītību nodrošināt, atbalstot pagastu kultūras, izglītības, informācijas
centru darbību, renovējot telpas, papildinot materiālo bāzi un nodrošinot ar kadriem.
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1.10.

Jelgavas novada sociālā aizsardzība un veselības aprūpe

Laika posmā no 2009.gada 1.janvāra līdz 30.jūlijam Jelgavas rajona teritorijā
sociālos pakalpojumus sniedza divi sociālie dienesti Elejas un Jaunsvirlaukas pagastos.
Pārējos rajona pagastos darbojās sociālie darbinieki. 2009. gadā atbilstoši katra pagasta
padomes iepriekš apstiprinātajam sociālo pabalstu piešķiršanas nolikumam tika
nodrošināta pabalstu izmaksa un sociālo pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem. Līdz ar
teritoriālās reformas īstenošanu 2009.gada 1.septembrī darbību beidza Jelgavas rajona
padomes Skolu psiholoģiskās palīdzības un izglītības centrs.
2009. gada 1.jūlijā, izveidojot vienotu Jelgavas novada administratīvo teritoriju,
darbu uzsāka Jelgavas novada Sociālais dienests, kas saskaľā ar nolikumu veic darbību
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā Latvijas Republikas tiesību aktos
noteiktajā kārtībā. Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kura saskaľā ar apstiprināto
nolikumu nodrošina metodisko pārraudzību pašvaldības struktūrvienībām:
Elejas Bērnu un ģimeľu sociālās aprūpes centram;
Elejas Bērnu un ģimeľu atbalsta centrs ir ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcija bāreľiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī
krīzes situācijā nokļuvušajiem bērniem;
Kalnciema Veselības un sociālās aprūpes centram.
Sociālās aprūpes centrā notiek rehabilitācijas process, cilvēki gūst profesionālu
palīdzību kustību atjaunošanai, pilnveido prasmes sevi aprūpēt, atgūst zaudētās spējas.
Ir bijuši daudzi gadījumi, kad cilvēks šajā centrā tiek ievietots nekustīgs un nespēcīgs,
bet pēc laika var aiziet uz mājām savām kājām.
Sociālā dienesta galvenās funkcijas, uzdevumi un tiesības noteiktas Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Līdz ar Sociālā dienesta izveidošanu
novada iedzīvotājiem pieejami tādi sociālās aizsardzības pakalpojumi kā psihologa
konsultācijas, ko iedzīvotājiem nodrošina sociālais psihologs, klīniskais psihologs,
psihologs- bērnu tiesību aizsardzības speciālists. 1.13.attēlā atainota Jelgavas novada
Sociālā dienesta struktūra 2011. gadā.
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1.13 attēls. Jelgavas novada Sociālā dienesta struktūra
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1.8.tabula
Sociālā darba veicēji uz 1.janvāri
Pagasti

2009.

2010.

Elejas pagasts

2

2

Glūdas pagasts

2

2

Jaunsvirlaukas pagasts

2

2

Kalnciema pagasts

2

2

Lielplatones pagasts

2

1

Līvbērzes pagasts

1

1

Platones pagasts

1

1

Sesavas pagasts

1

1

Svētes pagasts

1

1

Valgundes pagasts

1

1

Vilces pagasts

1

1

Vircavas pagasts

1

1

Zaļenieku pagasts

1

1

Jelgavas novada sociālie
darbinieki
Kopā

6

7

25

24

2009. gadā Jelgavas novada Sociālajā dienestā strādāja 25 darbinieki, no kuriem 4
ir ar akadēmisko vai otrā līmeľa profesionālo augstāko sociālā darba izglītību, 17 ar
augstāko izglītību citā specialitātē un 4 ar vidējo profesionālo izglītību citā specialitātē
(1.14.attēls).
17
18
16

Akadēmiskais vai otrā līmeņa
augstākā profesionālā izglītība
sociālajā darbā

14
12
10
8
6

4

4

Augstākā izglītība citā
speciālitātē

4

Vidējā profesionālā izglītība

2
0

Darbinieki

1.14. attēls Sociālā darba veicēju izglītības līmenis 2009.gadā
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Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Pakalpojuma saľēmēji – ģimenes (personas), kuras savu pamata dzīvesvietu
deklarējušas Jelgavas novadā vairāk nekā 12 mēnešus (izľemot garantētā minimālā
ienākuma (GMI) pabalstu). Pašvaldības sociālie pabalsti tiek piešķirti pēc ģimenes
(personas) ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
Galvenie sociālo pabalstu veidi ir:
1.

pabalsts GMI līmeľa nodrošināšanai;

2.

dzīvokļa pabalsts;

3.

brīvpusdienu pabalsts (izglītības iestādēs);

4.

pabalsts bērna izglītībai;

5.

pabalsts veselības aprūpei;

6.

pabalsts ārkārtas situācijām;

7.

pabalsts neparedzētiem gadījumiem;

8.

MK noteiktie pabalsti bāreľiem, sasniedzot pilngadību;

9.

u.c. pabalsti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Informācija par 2009. un 2010.gadu
Sociālais dienests sniedz sociālās palīdzības pakalpojumus iedzīvotājiem no dažādām
sociālām grupām. 2009. gadā Sociālais dienests 867 ģimenēm konstatēja atbilstību

trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes statusam. No tām:
424 ģimenes līdz valsts noteiktajam garantētajam minimālo ienākumu līmenim
(GMI līmenis 2009. gadā līdz 01.10.2010. noteikts Ls 37.00, no 01.10.2010.- Ls 40.00);
304 ģimenes virs GMI līmeľa līdz trūcīgās personas ienākumu līmenim (2009.
gadā Ls 90.00);
139 ģimenes virs trūcīgās personas ienākuma līmeľa.
2010.gadā Sociālais dienests atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes
statusam konstatēja 1736 ģimenēm. No tām:
809 ģimenes līdz valsts noteiktajam GMI līmenim (ieskaitot to) vienai personai;
443 ģimenes virs valsts noteiktā GMI vienai personai līdz trūcīgās personas
ienākumu līmenim (ieskaitot to);
65 ģimenes virs trūcīgas personas ienākumu līmeľa.
No 2009.gada 30.jūlija līdz 31.decembrim, bērnu tiesību aizsardzības speciālists
21 reizi konsultējis iedzīvotājus par jautājumiem, kas saistīti ar bērnu tiesību
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nodrošinājumu, kā arī notikuši 2 semināri un 3 starpinstitucionālas tikšanās par konkrētā
speciālista kompetencē esošajiem jautājumiem.
2009.gadā valsts mērķdotācija Ls 800 apmērā izlietota bērnu, kas cietuši no
prettiesiskām darbībām, sociālajai rehabilitācijai.
1.9.tabula
Pabalstu saņēmēju skaits uz 1.janvāri

Kopā
novadā

Trūcīgo
ģimeľu skaits

GMI
saľēmušo
ģimeľu skaits

Mājas aprūpes
pakalpojumu
saľēmēju
skaits
(personas)

Sociālās
rehabilitācijas
saľēmēju skaits
(personas)

2009.
867

2009.
247

2009.
33

2009.
1

2010.
1736

2010.
859

2010.
0

2010.
0

Dzīvokļa
pabalstu
saľēmušo
ģimeľu skaits
2009.
342

2010.
719

2009. gadā mājas aprūpes pakalpojumus saľēmušas 33 personas (8 vīrieši un 25
sievietes). Kopumā pašvaldība ir iepirkusi sociālos pakalpojumus par summu Ls 55 880,
no tiem:
34 personas saľēmušas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus pieaugušām personām par kopējo summu Ls 40 239;
15

personas

saľēmušas

ilgstošas

aprūpes

un

sociālās

rehabilitācijas

pakalpojumus bērniem par kopējo summu Ls 15 333;
1 personai apmaksāti krīzes centra pakalpojumi par summu Ls 263.
No 2010.gada Sociālais dienests vairs nesniedz mājas aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus. Pakalpojumu sniegšana tiek aizvietota ar pabalstu
izmaksu.
2009.gadā 342 ģimenēm jeb 702 personām tika izsniegti dzīvokļa pabalsti Ls
16 991 apmērā, no kuriem:
Ls 4715 sastādīja pabalsti īres un komunālajiem maksājumiem;
Ls 12 276 sastādīja pabalsti kurināmā iegādei.
2010.gadā strauji pieaudzis dzīvokļa pabalstu saľēmēju skaits un izsniegtā naudas
summa. Dzīvokļa pabalsti tika izsniegti 719 ģimenēm jeb 2037 personām Ls 63 556,88
apmērā, no kuriem:
Ls 22 257,69 sastādīja pabalsti īres un komunālajiem maksājumiem;
Ls 36 621,14 sastādīja pabalsti kurināmā iegādei;
Ls 4678,05 – citi dzīvokļa pabalsti.
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Sociālo dzīvokļu uzturēšanai no pašvaldības budžeta izlietoti Ls 33 852 un tajos
dzīvoja 18 ģimenes, bet 12 personām pašvaldība ir apmaksājusi uzturēšanos sociālās
aprūpes centrā „Zemgale”.
1.10.tabula
Sociālā dienesta administrēto pašvaldības sociālo pabalstu sadalījums
Nr.
p.k.

Sociālā pabalsta vai palīdzības
veids

1

Bērna piedzimšanas pabalsts

4450

-

Summa, Ls
2010. gadā
-

2

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

3035

-

-

3

Pabalsti veselības aprūpei

8739

18152

1107

4

Pabalsti ēdināšanai

61125

78006

64542

5

Pabalsts ārkārtas situācijā

3483

2675

6

Sociālās garantijas bāreľiem un
audžuģimenēm

12700

32035

37861

7

Garantētais minimālā ienākuma
līmeľa pabalsts

9142

56156

238178

8

Dzīvokļa pabalsts

14790

26405

67136

9

Pārējie pabalsti un kompensācijas

217016

108601

20457

319031

322838

431956

Sociālie pabalsti kopā

Summa, Ls
2008. gadā

Summa, Ls
2009. gadā

2009. gadā sociālajiem pabalstiem pavisam izlietoti Ls 322 838. Kā redzams
tabulā 1.11., vislielāko daļu sastādīja pārējie pabalsti un kompensācijas – Ls 105 188
jeb 32,58%. Pabalsti ēdināšanai sastādīja Ls 78 006 jeb 24,16%. Garantētais minimālā
ienākuma līmeľa pabalsts 2009.gadā sastādīja Ls 56 156 jeb 17,39% no sociālo pabalstu
kopsummas.
1.11.tabula
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem 2009.gadā
Nr.
P.k.

Sociālā pabalsta vai palīdzības
veids

Izlietotā
summa, Ls

Pabalstu
saņēmušo
ģimeņu skaits

Pabalstu
saņēmušo
personu skaits

1

Pabalsti veselības aprūpei

18152

-

343

2

Pabalsti ēdināšanai

78006

-

906

3

Pabalsts ārkārtas situācijā

3483

70

217

4

Sociālās garantijas bāreľiem un
audžuģimenēm

32035

15

41

5

GMI pabalsts

56156

256

3787

6

Dzīvokļa pabalsts

26405

342

702

7

Transporta izdevumu kompensācija

3413

126

281

8

Pabalsts sodu izcietušām personām

135

-

6
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Tabulā 1.11. redzams, ka garantētā minimālā ienākuma līmeľa pabalstu
saľēmušas 3787 personas. Šis skaits ievērojami pārsniedz pārējo pabalstu saľēmēju
skaitu. Tikai 6 personas saľēmušas pabalstu sodu izcietušām personām.
2009. gadā atteikti 82 pieprasījumi sociālajiem pabalstiem, jo iesniedzēji
neklasificējās pašvaldības noteiktajam ienākumu un materiālā stāvokļa līmenim. No
atteiktajiem pieprasījumiem:
GMI pabalsts – 10 personām;
dzīvokļa pabalsts – 36 personām;
citi pabalsti – 36 personām.
2010.gadā Jelgavas novadā dzīvoja 128 bāreľi un bez vecāku gādības palikušie
bērni, 68 bērni bija aizbildnībā, 35 bērni bija aprūpes iestādēs. Jelgavas novadā ir 13
audžu ģimenes. 25 Jelgavas novada bērni dzīvo audžu ģimenēs gan Jelgavas novadā,
gan citos novados.
Jelgavas novadā ir samērā augsta sociālā spriedze, jo ir diezgan augsts bezdarba
līmenis, pensionāru īpatsvars lielāks nekā darbspējas vecuma iedzīvotāju. Salīdzinoši
mazās darba algas un mazās pensijas, augstie īres un komunālo pakalpojumu,
telekomunikāciju, veselības, izglītības, transporta pakalpojumu maksājumi lielu
iedzīvotāju daļu gremdē nabadzībā. Veidojoties īres un komunālo maksājumu parādiem,
iedzīvotāji zaudē normālam dzīves līmenim atbilstošu apdzīvojamo platību un līdz ar to
arī dzīves kvalitāti.
Veselības aprūpe
Veselības aprūpes primārās veselības aprūpes pakalpojumus iespējams saľemt
katrā novada pagasta centrā, kur darbojas ģimenes ārstu prakses.
Primārās veselības aprūpi, ambulatoro un stacionāro sekundāro veselības aprūpi
Jelgavas novada iedzīvotāji saľem galvenokārt Jelgavas pilsētas slimnīcā, Zemgales
veselības centrā un citās Jelgavas pilsētā esošajās veselības aprūpes pakalpojumus
sniedzošajās iestādēs.
1.11.

Kultūra

Kopš 20.gadsimta deviľdesmito gadu sākuma plānveidīgās tautsaimniecības
sabrukuma dēļ valsts vairs nespēja finansēt iepriekšējos gados izveidoto kultūras
infrastruktūru un darbības veidus. Visām kultūras nozarēm 90.gadu sākumā bija
jāsastopas ar nopietnām pastāvēšanas grūtībām.
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Ar 1995. gadu visā Latvijas ekonomiskajā attīstībā iezīmējās augšupeja, līdz ar to
pakāpeniski uzlabojās iedzīvotāju dzīves apstākļi, mazinājās depresija, kas sabiedrībā
valdīja tautsaimniecības attīstības lejupslīdes periodā. Pieauga interese par kultūras
norisēm, līdz ar to auga arī apmeklētāju skaits gan bibliotēkās un muzejos, gan
kultūras/tautas namos.
Šobrīd (2010.gadā) atkal nevar runāt par līdzsvarotu kultūras nozares attīstību
valstī un līdz ar to Jelgavas novadā, kaut gan pēc politiski pareizi pieľemtajiem
lēmumiem novadā turpinās iesākto kultūras projektu realizācija un tautas mākslas
saglabāšana.
Muzeji
Muzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša iestāde, kuras
uzdevums ir vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt sabiedrībā dabas, garīgās un materiālās
kultūras vērtības, sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai. Jelgavas
novadā ir viena valsts muzeja filiāle (Latvijas Kara muzeja filiāle - Ziemassvētku
kauju muzejs Valgundes pagasta „Mangaļos”), 3 privātie muzeji, 4 pašvaldības
dibināti un finansēti muzeji.
Bibliotēkas
Bibliotēkas darbojas kā daudzpusīgi izglītības, kultūras un informācijas centri
novadā.
Šobrīd Jelgavas novadā iedzīvotāju informatīvo apkalpošanu veic 23 bibliotēkas.
Visas bibliotēkas ir akreditētas Bibliotēku likumā noteiktajā kārtībā.
1.12.tabula
Jelgavas novada pagastu bibliotēku rādītāji 2008. un 2009.gadā
Lasītāju skaits

Apmeklējums

Izsniegums

Krājums

Bibliotēka

Elejas pagasts
Pagasta bibliotēka
Glūdas pagasts
Bramberģes bibliotēka
Nākotnes bibliotēka
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas bibliotēka
Staļģenes bibliotēka
Vecsvirlaukas bibliotēka
Kalnciems
Pilsētas bibliotēka

2009.

2008.

2009.

2008.

2009.

2008.

2009.

2008.

766

725

9510

9701

21046

25702

9559

10973

253
282

251
262

2690
3225

2167
4480

13996
7971

13962
7235

6545
3664

6219
3584

162
235
135

151
234
120

2089
2978
2371

1564
2979
2048

2196
3683
3028

2037
4222
2829

4892
6657
3410

4893
6354
3718

745

661

8687

6892

23565

18249

10013

10213
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Lielplatones pagasts
Pagasta bibliotēka
Līvbērzes pagasts
Pagasta bibliotēka
Platones pagasts
Pagasta bibliotēka
Lielvircavas bibliotēka
Sesavas pagasts
Pagasta bibliotēka
Bērvircavas bibliotēka
Svētes pagasts
Pagasta bibliotēka
Jēkabnieku bibliotēka
Valgundes novads
Novada bibliotēka
Tīreļu bibliotēka
Vilces pagasts
Vilces bibliotēka
Ķīves bibliotēka
Ziedkalnes bibliotēka
Vircavas pagasts
Pagasta bibliotēka
Zaļenieku pagasts
Zaļenieku bibliotēka
Ūziľu bibliotēka
Kopā 23 bibliotēkās

173

166

3196

4459

5669

6773

4236

3954

334

369

4573

5070

7259

9070

7842

7640

289
271

276
225

4062
3986

3469
3951

4182
6574

4673
5293

3867
4066

4192
4375

476
237

457
210

6263
3844

6248
3580

15850
6419

15829
6632

5730
7956

6004
8034

203
212

191
198

2220
3110

1454
2825

2802
7651

741
8178

1944
2701

2060
3205

207
195

205
197

4805
4594

4705
4529

5325
4476

5305
4384

6763
3994

6862
4880

267
333
152

204
385
130

4333
4005
3495

3412
4802
2936

3841
9018
2636

3206
9982
2481

5768
6799
3454

6940
8852
3715

255

250

3522

3410

6210

6400

3861

4285

575
143

510
140

12208
2190

9117
1982

13570
3982

13555
3920

5590
3059

5479
3979

6900

6517

101956

95780

180949

180658

122370

130410

Īstenojot publisko bibliotēku attīstības projektu „Trešais tēva dēls”, novada
bibliotēkās pieejami datori ar interneta pieslēgumu, bezvadu interneta pieslēgums, kā arī
multifunkcionālās iekārtas, kuras ļauj kopēt, drukāt un skenēt.
Programmas "Kultūra" apakšprogrammā "Bibliotēkas" plānots, ka valsts un
pašvaldību budžetu līdzekļi bibliotēku uzturēšanai ir jāpalielina katru gadu vidēji vismaz
par 10%. Pašlaik pašvaldība līdzekļus bibliotēkām piešķir iespēju robežas.
Tradicionālā kultūra un aktiermāksla
Ar jēdzienu tradicionālā kultūra apzīmē tautas kultūras mantojuma daļu, kura saistīta
ar kolektīvu tradīciju pārmantošanu sabiedrībā. Tradicionālā kultūra ir tautas kultūras
mantojuma nemateriālā daļa. Latvijā tradicionālās kultūras un amatiermākslas process
organizatoriski saistīts ar tautas namiem (kultūras namiem/ kultūras centriem/ kultūras
aģentūrām). Tās ir daudzfunkcionālas kultūras iestādes – kultūras vadības centrs un
māksliniecisko kolektīvu darbības vieta, tajos nereti izvietojas arī bibliotēkas, muzeji,
mūzikas un mākslas skolas.
2010. gadā sākumā Jelgavas novadā darbojās 13 kultūras/ tautas nami.
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Pēdējos gados novadā ir sakārtots un pilnveidots kultūras iestāžu tīkls. 2010. gadā
tika uzsākta jaunu iestāžu celtniecība Svētes un Elejas pagastos.
Kultūras dzīves aktivitātes skaitļos redzamas 1.14 tabulā.
1.13.tabula
Mākslinieciskie kolektīvi/ pulciņi/ kopas kultūras/ tautas namā

PAVISAM
t.sk. bērnu
KORI

Kolektīvu
skaits

no tiem
maksas

Dalībnieku
skaits

74

3

1178

no tiem
maksas
kolektīvos
30

15

2

340

18

4

146

4

146

18

307

t.sk. bērnu

7

103

jauniešu

3

135

vidējā vecuma

7

135

vecākās paaudzes

1

18

PŪTĒJU ORĶESTRI

1

43

DRĀMAS KOLEKTĪVI

9

120

1

16

3

48

1

14

4

47

VOKĀLI INSTRUMENTĀLIE
ANSAMBĻI UN DEJU ORĶESTRI
RITMA DEJU GRUPAS
t.sk. bērnu

1

4

VOKĀLIE ANSAMBĻI

13

149

t.sk. sieviešu

8

88

jauktie

3

29

bērnu

2

32

t.sk. jauktie
TAUTAS DEJU KOLEKTĪVI

t.sk. bērnu
FOLKLORAS KOPAS UN
ETNOGRĀFISKIE ANSAMBĻI
t.sk. bērnu

PĀRĒJIE KOLEKTĪVI
t.sk. bērnu

7
3

1

84
54

12

13

2

184

30

3

1

49

18

TEHNISKIE PULCIĽI

2

INTEREŠU KLUBI

11

3
1

201

10

1.14.tabula
Darbinieki kultūras/tautas namā
Darbinieku skaits

Kopā

vadītāji

tai skaitā:
speciālisti *

pārējie
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117

14

80

23

t.sk. pamatdarbā

30

11

5

14

sievietes blakusdarbā

73

3

63

7

77

8

66

3

t.sk. mākslā, horeogrāfijā, mūzikā

44

4

40

citās specialitātēs

31

3

28

27

4

12

t.sk. mākslā, horeogrāfijā, mūzikā

8

2

6

citās specialitātēs

16

2

2

12

5

5

ar augstāko izglītību

ar vidējo profesionālo izglītību

ar vispārējo vidējo izglītību

10

ar pamatizglītību

3

11

3

1.15. tabula
Kultūras/ tautas nama darbības struktūra
Citu iestāžu,
organizāciju norises

Iestādes organizētās norises
Norišu saturs,
formas
A
Valsts un tradicionālie
svētki
Informatīvās un
izglītojošās norises
Koncerti amatieru

Rindas
kods
B
6000

Norišu skaits
maksas*

bezmaksas

1

2

6100
6111

1

profesionāļu

6112

3

izbraukumu

6113

Izrādes amatieru

6121

4

70

2 928

19

778

31

50

2 770

5

650

1

100

6

312

3

460

530

27

X

X

17

174

900

X

X

1

6131

23

1 200

profesionāļu

6132

2

243

izbraukumu

6133
6300

6
650

6123

Reliģisko konfesiju
norises
Kino

5
13

izbraukumu

6200

Apmeklētāju skaits

6 789

6122

Izklaides sarīkojumi

Norišu
skaits

111

profesionāļu
Izstādes amatieru

Apmeklētāju skaits
bezmaksas
maksas*
(aptuveni)
3
4

X

X

30

35

2 775

2 730

11

1 051

50

4

600

210

3

52

6400

6

436

*) uzrādītas norises, uz kurām tiek pārdotas biļetes

Spiedīgas finansiālās situācijas apstākļos kultūras/tautas namos izklaides
sarīkojumi skaita ziľā ir ievērojamā pārsvarā pār citām norisēm. Tie (līdzās telpu
izīrēšanai un dažādu iestāžu un organizāciju pasākumu organizēšanai) ir galvenais
papildlīdzekļu ieguves avots. Bez tam vēl minama sadarbība ar dažādām biznesa
struktūrām un organizācijām, tādējādi veicinot partnerattiecību veidošanos kā būtisku
faktoru amatiermākslas uzturēšanai tirgus ekonomikas apstākļos.
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Kultūrizglītība
Latvijas kultūrizglītības sistēma ir Latvijas izglītības sistēmas sastāvdaļa ar
noteiktu izglītības programmu pēctecību, pakāpenību, vēsturiskās attīstības procesā
izstrādātiem sadarbības mehānismiem un tradīcijām. Kultūrizglītības sistēmā ietilpst
valsts, pašvaldību un privātas izglītības iestādes un programmas. Nozares politiku veido
LR Kultūras ministrija, kultūrizglītības programmu īstenošanu koordinē un vada Valsts
kultūrizglītības centrs.
Kopš 1990.gada arī kultūrizglītībā ir sākušās plašas pārmaiľas. Pārmaiľu gaitā
novadā ir:
1 Mūzikas un māksla skola Glūdas pagastā, kurā 2009.gadā mākslas iemaľas
apguva 18 audzēkľi, mūziku – 26 audzēkľi.
3 Jelgavas Mūzikas skolas filiāles punkti: Elejas vidusskolā, Kalnciema
vidusskolā un Zaļenieku pamatskolā.
Cittautiešu kultūrdarbība
Cittautiešu kultūrai ir vēsturiskas saknes Latvijā, tās kultūrvidē un latviešu
kultūrā. Šī kultūra iekļaujas kopīgajā nacionālajā mantojumā.
Jelgavas novadā ir reģistrētas un aktīvi darbojas cittautiešu nacionālās biedrības
(krievu, slāvu kultūras biedrības), bet cittautieši ir iesaistīti arī pārējās reģistrētajās
biedrībās novadā:
"Attīstības centrs – Bērzes krasti" (Līvbērze);
Glūdas pagasta biedrība "Attīstības centrs –Dzīvo gudri";
Attīstības centrs "Iepazīsim sevi" (Jaunsvirlauka);
Biedrība ''Ģimenes centrs – Nāc!" (Līvbērze);
Biedrība "Pumpuri" (Svēte);
Biedrība "Vilces attīstības centrs" (Vilce);
Biedrība "Zaļenieku dzirnas" (Zaļenieki);
Latvijas

Multiplās

sklerozes

asociācijas

(LMSA)

Jelgavas

nodaļa

(Jaunsvirlauka);
Skolas atbalsta biedrība "Aizupīte" (Līvbērze);
„Tautas izglītības un attīstības centrs – Agape” (Svēte);
Sieviešu klubs "Līdumnieces" (Jaunsvirlauka);
Senioru klubs "Viršu laiks" (Jaunsvirlauka);
Invalīdu kopa "Agape" (Jaunsvirlauka) u.c.
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Kultūras mantojums
Latvijas nacionālais kultūras mantojums ietver sevī garīgās un materiālās
vērtības, kas nozīmīgas Latvijas tautai, tās kultūras identitātei neatkarīgi no šo vērtību
radīšanas laika un atrašanās vietas, kā arī no pašreizējā īpašnieka. Kultūras mantojums
sastāv no arhitektūras mantojuma, arheoloģijas mantojuma, monumentālas, sakrālās,
lietišķās mākslas. Pēdējā laikā notikušas kardinālas izmaiľas kultūras pieminekļu
īpašuma piederībā. Ja 20.gadsimta 90.gadu sākumā valsts vai pašvaldību īpašumā
atradās 85% no valsts aizsardzībā esošajiem kultūras pieminekļiem, bet privātīpašumā
tikai 15%, tad šobrīd vērojama apgriezta proporcija.
Kultūras pieminekļu saraksts pielikumā.
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1.12.

Tūrisms

Jelgavas novadam ir nozīmīgs tūrisma potenciāls, tas ir ievērojams ar notikumiem
bagātu vēsturi un nozīmīgām kultūrvēsturiskajām vērtībām. Viena no spilgtākajām
vēstures lappusēm vēsta par Kurzemes – Zemgales hercogistes laiku. Jelgavas apkārtnē
dzīvojušas Kurzemes hercogu un vācu baronu dzimtas, kā liecību nākamām paaudzēm
atstājot iespaidīgas muižu apbūves Blankenfeldē, Zaļeniekos, Elejā, Vircavā,
Lielplatonē, Vilcē un Staļģenē.
Kā ievērojamāko piemiľas vietu novadā jāmin Pirmā Pasaules kara Ziemassvētku
kauju piemiľas vieta Ložmetējkalnā un Latvijas Kara muzeja filiāle „Ziemassvētku
kauju muzejs”, kur apskatāma kauju piemiľas izstāde un izveidota brīvdabas
ekspozīcija ar atjaunotiem vācu nocietinājumiem. Muzejs sniedz nozīmīgu ieguldījumu
jaunatnes patriotiskajā audzināšanā, un 2009. gadā ar 12,6 tūkstošiem apmeklētāju tas
bija apmeklētākais tūrisma objekts Jelgavas novadā.
Apskates vērtas ir vairākas baznīcas: Rīgas Sv. Trijādības Sergija sieviešu
klostera filiāle Valgundē, kuras pirmsākumi iesniedzas 1897. gadā, Līvbērzes katoļu
baznīca, kas ir vienīgais koka dievnams novadā, Zaļenieku luterāľu baznīca ar novadā
lielāko zvanu, Sesavas un Lielvircavas luterāľu baznīcas.
Aktīvās atpūtas piekritēji Jelgavas novadā var izmantot iespēju kopā ar ģimeni
pavadīt laiku aktīvās atpūtas un rotaļu laukumā „Līčos” (Jaunsvirlaukas pagastā),
novada amatnieki piedāvā iespēju piedalīties meistardarbu tapšanas procesā,
amatniecības popularitāti veicinās 4 jaunu amatniecības centru atvēršana novadā.
Vairākas zirgaudzētavas piedāvā izjādes un jāšanas apmācības ar zirgiem un ponijiem,
jauku atpūtu var baudīt viesu mājās, aizvadītajos gados atvērtas vairākas jaunas
ēdināšanas iestādes.
Novadu šķērso otra ūdeľiem bagātākā upe Latvijā Lielupe ar aptuveni 20
pietekām. Upju līčos un pļavās sastopamas retas augu, putnu un dzīvnieku sugas, kas
liecina par tīru apkārtējo vidi. Lai šīs dabas vērtības padarītu pieejamas novada
iedzīvotājiem un viesiem, ir izveidotas labiekārtotas atpūtas vietas Svētes un Lielupes
upju krastos.
Līdz 2010. gadam tūrisma aktivitātes novadā koordinēja Jelgavas novada, pilsētas
un Ozolnieku novada Tūrisma informācijas centrs, nodrošinot informācijas apriti un
sadarbību ar tūrisma uzľēmējiem, kā arī tūrisma piedāvājuma aktualizāciju un
apkopojumu ikgadējā bukletā. Turpmāk šīs funkcijas īstenos Jelgavas reģionālais
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tūrisma centrs, kurš koordinēs Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu tūrisma
aktivitātes un mārketingu, pamatojoties uz trīspusējās sadarbības līgumu.
Perspektīvā veicināma vides izziľas tūrisma attīstība novadā, kā arī vēsturisku
ēku sakopšana un tūrisma infrastruktūras izveide.
1.13.

Sports

Jelgavas rajona Sporta centrs darbojās līdz 2009.gada 31.augustam, bet, īstenojot
reģionālo reformu, no 1.septembra tika izveidots Jelgavas novada Sporta centrs.
Jelgavas novada Sporta centrs atrodas Jelgavā.
Centra mērķi:
1. Nodrošināt iespēju bērniem un jauniešiem iesaistīties profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmās vieglatlētikā, brīvajā cīľā, volejbolā, orientēšanās,
futbolā.
2. Dot iespēju Jelgavas novada iedzīvotājiem nodarboties ar sportu, iesaistīties
dažādās fiziskās aktivitātēs.
3. Atbalstīt talantīgu sportistu un komandu gatavošanos un startus republikas un
starptautiska mēroga sacensībās.
Centra uzdevumi:
1. Nodrošināt Sporta centra audzēkľu mācību treniľu procesu tādās profesionālās
sporta izglītības programmās kā vieglatlētika, brīvā cīľa, volejbols, orientēšanās,
futbols, kā arī sportistu startus novada un republikas mēroga sacensībās.
2. Organizēt sporta sacensības un citus sportiskus pasākumus Jelgavas novada
iedzīvotājiem.
3. Veikt organizatoriski metodisko darbu, veicinot novada sporta speciālistu
tālākizglītību.
4. Koordinēt sporta darbu Jelgavas novadā, veidojot vienotu sporta sacensību
kalendāru.
Jelgavas novada Sporta centrā 2010./2011.mācību gadā darbojās 387 audzēkľi 32
mācību treniľu grupās, pavisam strādā 21 treneris, 3 administratīvie un 2 saimnieciskie
darbinieki.
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1.16.tabula
Audzēkņu skaits Jelgavas novada Sporta centrā 2010./2011.mācību gadā
Mācību
treniņu
grupas
Nr. p.k.

1
2
3
4
5
Kopā:

Sporta veids
Brīvā cīľa
Futbols
Orientēšanās
Vieglatlētika
Volejbols

grupu
skaits
2
4
3
2
15
26

audz.
skaits
34
55
31
22
194
336

Sporta
meistarības
pilnveidošanas
grupas
grupu audz.
skaits skaits
1
10
0
0
1
4
0
0
1
8
3
22

Augstākās
sporta
meistarības
grupas
grupu audz.
skaits skaits
1
10

1
1
3

10
9
29

KOPĀ
grupu
skaits
4
4
4
3
17
32

audz.
skaits
54
55
35
32
211
387

Visvairāk audzēkľu ir izvēlējušies nodarboties ar volejbolu. Daudzi ir
izvēlējušies nodarboties arī ar futbolu, savukārt, salīdzinoši vismazāk dalībnieku ir
vieglatlētikā, kur ir gan vismazākais grupu, gan audzēkľu skaits (1.16.tabula).
2009.gadā veiktās aktivitātes:
1. Organizēta Jelgavas novada komandu piedalīšanās republikas čempionātos un
cita mēroga sacensībās.
2. Latvijas Jaunatnes olimpiādē Valmierā Jelgavas novadu pārstāvēja komandas
brīvajā cīľā, futbolā, vieglatlētikā, volejbolā.
3. Noorganizēti rajona čempionāti 12 sporta veidos: volejbols, futbols, novuss,
šahs, dambrete, galda teniss, orientēšanās, zemledus makšķerēšana, „zolīte”,
basketbols u.c.
4. Sarīkotas 42./43.skolēnu sporta spēles rajona skolu komandām.
1.17.tabula
Jelgavas novadā pieejamā sporta infrastruktūra
Nr. p.k.

Pagasts

Sporta infrastruktūra (teritorijā esošās sporta zāles, halles,
veloceliņi, stadioni utt.)

1

Kalnciema pagasts

Kalnciema pagasta vidusskolas sporta zāle,
Kalnciema sporta komplekss (sporta zāle, stadions)

2

Valgundes pagasts

IKSC „Avoti” sporta zāle

3

Līvbērzes pagasts

Līvbērzes vidusskolas sporta zāle, trenažieru zāle,
aprīkoti āra laukumi sporta aktivitātēm

4

Glūdas pagasts

Šķibes pamatskolas sporta zāle, trenažieru zāle

5

Svētes pagasts

6

Elejas pagasts

7

Jaunsvirlaukas pagasts

Svētes pamatskolas sporta zāle, trenažieru zāle,
aprīkoti āra laukumi sporta aktivitātēm (volejbols, strītbols)
Elejas vidusskolas sporta zāle,
aprīkoti āra laukumi sporta aktivitātēm
Staļģenes vidusskolas pielāgota telpa sporta zālei,
Dzirnieku sporta zāle
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8

Platones pagasts

9

Sesavas pagasts

10

Vircavas pagasts

11

Vilces pagasts

12

Zaļenieku pagasts

Platones skolas sporta zāle,
Lielvircavas skolas sporta zāle
Sesavas pagasta sporta halle,
aprīkoti āra laukumi sporta aktivitātēm
Vircavas pagasta sporta halle,
aprīkoti āra laukumi sporta aktivitātēm
Vilces pamatskolas sporta zāle,
aprīkoti āra laukumi sporta aktivitātēm
Zaļenieku arodskolas sporta zāle, Zaļenieku skolas aprīkoti āra
laukumi sporta aktivitātēm (pludmales volejbols, futbols)

Katrā pagastā ir pieejama vismaz viena sporta zāle vai halle, tāpat pagastos
atrodas arī aprīkoti ārā laukumi sporta aktivitātēm (1.18.tabula). Pārsvarā sporta zāles
un halles atrodas skolu ēkās.
1.18.tabula
Jelgavas novadā pieejamās sporta aktivitātes (neskaitot Sporta centra grupas un
interešu izglītības pulciņus)
Nr. p.k.

Pagasts

Teritorijā pieejamās sporta aktivitātes (sekcijas)

1

Kalnciema pagasts

Svarcelšana, trenažieri, galda spēles (galda teniss, šahs,
dambrete, novuss)

2

Valgundes pagasts

Volejbols senioriem, florbols

3

Līvbērzes pagasts

Basketbols, volejbols, powerliftings

4

Glūdas pagasts

Basketbols, futbols, trenažieru zāle

5

Svētes pagasts

Basketbols, florbols, VFS grupa bērniem

6

Elejas pagasts

Volejbols vīriešiem un sievietēm, florbols

9

Platones pagasts

Basketbols, volejbols

10

Sesavas pagasts

Volejbols, basketbols, galda spēles (novuss, galda teniss,
dambrete, šahs), teikvando

11

Vircavas pagasts

Basketbols, florbols

12

Vilces pagasts

Sporta aktivitātes pagasta iedzīvotājiem

13

Zaļenieku pagasts

Volejbols, galda spēles, florbols

14

Jelgavas novada Sporta centrs

1.līgas volejbola komanda (Valgunde/JNSC)
2.līgas florbola komanda (Jelgavas novads)

Novadā ir iespējams nodarboties ar dažādiem sporta veidiem: basketbolu,
volejbolu, florbolu, futbolu u.c. Kalnciema pagastā iedzīvotājiem ir iespējams arī
apmeklēt trenažieru zāli un spēlēt dažādas galda spēles (1.18.tabula).
Jelgavas novada sportistu sasniegumi 2009.un 2010.gadā
2009.un 2010.gads Jelgavas novada sportistiem bija veiksmīgs, tika gūti dažādi
sasniegumi sportā. Godalgotas vietas iegūtas vairākos sporta veidos – vieglatlētikā,
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brīvajā cīľā, kā arī volejbolā un futbolā–, tomēr vislabāk veicies sportistiem
orientēšanās sportā, kur tika iegūts visvairāk godalgoto vietu. Latvijas čempionātos
2009.gadā tika iegūtas trīs 2.vietas un četras 1.vietas, savukārt, 2010.gadā – divas
3.vietas, trīs 2.vietas un viena 1.vieta, ko var uzskatīt par ievērojamu sasniegumu. Labi
bija veicies arī komandu sporta veidos – godalgotas vietas tika gūtas gan futbolā, gan
volejbolā Latvijas Republikas čempionātos. Sīkāku informāciju par Jelgavas novada
sasniegumiem sportā 2009.un 2010.gadā var atrast pielikumā.
1.14.

Pašvaldība

Jelgavas novada pašvaldība ir vietējās pārvaldes institūcija, kas ar pilsoľu
vēlētas pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto institūciju starpniecību nodrošina
pašvaldības kompetencē esošo funkciju un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi,
ievērojot valsts normatīvo aktu prasības un novada iedzīvotāju intereses. Pašvaldības
galvenais uzdevums – būt par novada ilgtspējīgas attīstības iniciatoru, katalizatoru un
koordinatoru un sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Domes sastāvs
Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns –
dome, kas pieľem 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.
Jelgavas novada dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu
likumam sastāv no 17 deputātiem.
Pašvaldības administrācija
Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieľemto
lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Centrālo
administrāciju vada pašvaldības izpilddirektors un tā sastāv no struktūrvienībām
(1.20.tabula).
1.19.tabula
Centrālās administrācijas struktūrvienības
1.

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

2.

Izglītības pārvalde
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3.

Finanšu nodaļa

4.

Kanceleja

5.

Kultūras nodaļa

6.

Attīstības nodaļa

7.

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Pagastu pārvaldes ir iestādes, kuras nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu
pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās. Pagastu pārvalžu pakļautībā atrodas
attiecīgā pagasta teritorijā izvietotās pašvaldības iestādes (1.20.tabula).
1.20.tabula
Jelgavas novada domes izveidotās iestādes
Iestāde

Nr.p.k.
1.

Pašvaldības centrālā administrācija

2.

Glūdas pagasta pārvalde

3.

Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde

4.

Kalnciema pagasta pārvalde

5.

Lielplatones pagasta pārvalde

6.

Līvbērzes pagasta pārvalde

7.

Platones pagasta pārvalde

8.

Sesavas pagasta pārvalde

9.

Elejas pagasta pārvalde

10

Svētes pagasta pārvalde

11.

Valgundes pagasta pārvalde

12.

Vilces pagasta pārvalde

13.

Vircavas pagasta pārvalde

14.

Zaļenieku pagasta pārvalde

15.

Elejas vidusskola ar Lielplatones filiāli

16.

Kalnciema pagasta vidusskola

17.

Kalnciema vidusskola

18.

Līvbērzes vidusskola

19.

Vircavas vidusskola ar Lielvircavas filiāli un Platones filiāli

20.

Aizupes pamatskola

21.

Sesavas pamatskola

22.

Šķibes pamatskola

23.

Staļģenes vidusskola

24.

Svētes pamatskola ar Glūdas filiāli

25.

Vilces pamatskola

26.

Zaļenieku pamatskola
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27.

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola

28

Jelgavas novada Sporta centrs

29.

Glūdas Mūzikas un mākslas skola

30.

Lielplatones Speciālā internātpamatskola

31.

Elejas pirmsskolas izglītības iestāde „Kamenīte”

32.

Glūdas pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis”

33.

Zaļenieku pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniľš’

34.

Kalnciema pirmsskolas izglītības iestāde „Mārīte”

35.

Jelgavas novada pašvaldības policija

36.

Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļa

37.

Jelgavas novada bāriľtiesa

38.

Jelgavas novada Sociālais dienests

39.

Jelgavas novada būvvalde

40.

Elejas Bērnu un ģimeľu atbalsta centrs

41.

Kalnciema Veselības un sociālās aprūpes centrs

Pašvaldības kapitālsabiedrības
2009.gadā pieľemts lēmums veidot vienotu sistēmu komunālo pakalpojumu
sniegšanai iedzīvotājiem, nododot kapitālsabiedrībām apsaimniekošanā ūdens un
kanalizācijas

sistēmas.

Novada

pašvaldība

ir

kapitāldaļu

turētāja

šādās

kapitālsabiedrībās:
1. SIA „Apsaimniekošanas serviss”;
2. SIA „Glūdas komunālā saimniecība”;
3. Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas pašvaldības SIA „Staļģenes komunālais
dienests”;
4. SIA „Kalnciema nami”;
5. SIA „Palīgs L”;
6. SIA „Vilces uzľēmēju serviss”;
7. SIA "Zemgales veselības centrs";
8. SIA „Datorcentrs”.
Pašvaldības budžets
Pašvaldībai ir tiesības patstāvīgi veidot un apstiprināt savu budžetu. Budžeta
mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms nepieciešams pašvaldības funkciju
un uzdevumu veikšanai, kā arī novada attīstības nodrošināšanai periodā, kuram šie
līdzekļi tiek paredzēti. Kārtību, kādā budžets jāveido, jāapstiprina un jāpilda, nosaka
likumi „Par budžetu un finansu vadību” un „Par pašvaldību budžetiem”. Pašvaldības
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budžetu sagatavo un apstiprina vienam saimnieciskajam gadam, kas sākas 1.janvārī un
beidzas 31.decembrī. Pašvaldību budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta.
1.15.tabula
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2010.gadā
Ieņēmumi, Ls

% no kopējiem
ieņēmumiem

6553749

45.22

Nenodokļu ieľēmumi

49905

0.34

Maksas pakalpojumi un
citi pašu pakalpojumi

524472

3.62

Ārvalstu finanšu palīdzība

14657

0.10

7348760

50.71

14491543

100

Rādītājs
Nodokļu ieľēmumi

Transferti
Kopā

Pašvaldības pamatbudžetu veido:
Nodokļu ieľēmumi, t.sk. iedzīvotāju ienākumu nodoklis, nekustamā īpašuma
nodoklis, azartspēļu nodoklis;
Nenodokļu ieľēmumi, t.sk. pašvaldības nodevas un maksājumi, ieľēmumi par
īpašuma iznomāšanu, maksas pakalpojumi, sodi un sankcijas u.c.;
Saľemtie maksājumi, t.sk. norēķini ar citu pašvaldību budžetiem,
mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku darba samaksai u.c.
1.22.tabula
Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 2010.gadā
Ieņēmumi, Ls

% no kopējiem
ieņēmumiem

434065

33.66

2

0.00

Maksas pakalpojumi un
citi pašu pakalpojumi

524472

40.67

Transferti

330999

25.67

1289538

100

Rādītājs
Nodokļu ieľēmumi
Nenodokļu ieľēmumi

Kopā

Speciālo budžetu veido līdzekļi, kas tiek piešķirti no valsts īpašiem mērķiem
(privatizācijas fonds, dabas resursu nodoklis, autoceļu fonds u.c.)
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1.15.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2010.gadā
Lielāko pamatbudžeta izdevumu daļu rada izglītības nozare, 2010.gadā tie bija Ls
6392174, kas ir aptuveni 40% no kopējiem budžeta izdevumiem. 2010.gadā 11,09%
pamatbudžeta līdzekļu tika ieguldīti ekonomiskajā darbībā, galvenokārt, tehniskās
infrastruktūras projektu attīstībā.
Īstenotie projekti
Lai plānveidīgi un līdzsvaroti attīstītu Jelgavas novada teritoriju, nepieciešams
veikt ieguldījumus gan dažādu infrastruktūras projektu realizācijā, gan cilvēkresursu
attīstība, kas nozīmē arī aktīvu rīcību papildus finansējuma piesaistē no dažādiem
fondiem.
Līdz 2010.gada sākuma realizēto un uzsākto realizējamo projektu kopējais finansējums
ir Ls 12 311 218, no kuriem Ls 8 790 298 piesaistītais finansējums.
Jelgavas novada teritorijā īstenoto un vēl īstenojamo projektu apkopojums pielikumā
Nr.3.
Vispārīgi attīstības virzieni
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, „Valsts pārvaldes iekārtas likumu” un
citiem normatīviem dokumentiem, kā arī atbilstoši nākotnes vīzijas dzīves kvalitātei un
nākotnes vīzijas atbalsta punktiem (uzľēmējdarbības vide, publiskās teritorijas kvalitāte,
pakalpojumu

pieejamība,

drošība)

formulēti

pamatprincipi

pašvaldības

lomai

sabiedrībā, lai veicinātu nākotnes vīzijas realizāciju dzīvē.
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Jo ekonomiski un finansiāli stiprākas ir pašvaldības, jo augstāks ir pašvaldību
speciālistu izglītības un prasmju līmenis, jo vairāk funkciju, tai skaitā, pakalpojumu
iedzīvotājiem, uzľemas veikt pašvaldības.
Pašvaldībai novadā ir vadošā loma sociāli ekonomiskajā izaugsmē, informācijas
apmaiľā un komunikācijā ar visām auditorijām – sabiedrību, valsts struktūrām u.c.,
sniedzot savu vērtējumu par dažādām norisēm, kā arī priekšlikumus tālākai darbībai.
Tiek nostiprināta pašvaldības Attīstības nodaļa, nodrošinot liela apjoma projektu
izstrādi un realizāciju, kas dotu iespēju uzlabot dzīves kvalitāti novadā. NVO ir palīgs
pašvaldībai, sniedzot pakalpojumus un atbalstu iedzīvotājiem.
Pašvaldība veicina jaunu, atraktīvu novada prezentācijas materiālu izstrādi un
izplatīšanu, arī digitālā formā. Tiek sekmēta novadnieku literāro darbu izdošana,
vēsturiskie izdevumi, apkopota un publicēta informācija par populāriem cilvēkiem
Jelgavas novadā, piemēram, kultūras darbiniekiem, slaveniem sportistiem.
Pašvaldība lobē savu iedzīvotāju intereses dažādās augstāk stāvošās institūcijās un
piedalās pasākumos, kas nodrošina informētību un iesaisti valsts un starptautiskos
procesos. Tiek piesaistīta uzmanība Jelgavas novadam, organizējot dažādus vietējas,
reģionālas, valstiskas un starptautiskas nozīmes pasākumus, sacensības, seminārus,
konkursus, konferences u.c. Tiek turpinātas labas, jau aizsāktas iniciatīvas un prakses,
piemēram, bērnu vasaras nometľu atbalsts, kultūras un sporta pasākumu tradīcijas.
Jelgavas novads ir atvērts ārvalstu pilsoľu (brīvprātīgo, dažādu nozaru speciālistu)
investīcijām, kas atnes jaunas vēsmas un ir nozīmīgs faktors novada attīstībā. Tiek
sekmētas arī Jelgavas novada iedzīvotāju iespējas gūt mācību, studiju, prakses un darba
pieredzi ārvalstīs, lai vēlāk atgrieztos novadā un to izmantotu tā uzplaukuma
veicināšanai.
Jelgavas novada nākotnes vīzija – aktīva vide, darbība ar reāliem rezultātiem,
Jelgavas novads kā labs piemērs citiem, vieta, kur saľemt noteiktus pakalpojumus un
piedalīties pasākumos, sakārtotas un renovētas pašvaldības īpašumā esošās ēkas, to
optimāls pielietojums izglītības, kultūras, sociālajiem vai citiem sabiedriskiem mērķiem.
Ārējā un iekšējā komunikācija un sadarbība
Pašvaldība nākotnes vīzijā ir pirmā institūcija, kur iedzīvotāji griezīsies ar savām
problēmām, nepieciešamības gadījumā pašvaldība vērsīsies citās organizācijās,
saglabājot kontroli pār pašvaldībai piekrītošajiem jautājumiem un to risināšanu.
Pašvaldībā tiek pilnībā izmantotas mūsdienu tehnoloģijas – iedzīvotājiem ir iespēja
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iesūtīt iesniegumus un priekšlikumus, izmantojot e-pastu. Ar tehnoloģiskos risinājumu
palīdzību no iedzīvotājiem tiek gūta atgriezeniskā saikne par to, vai pašvaldības sniegtā
informācija ir izprotama.
Perspektīvā, regulāri organizējot iedzīvotāju forumos, tiks rastas jaunas idejas un
ierosmes novada attīstībai, notiks sadarbība ar ieinteresētajām iedzīvotāju grupām
konkrētu projektu realizācijā. Iedzīvotāju forumiem tiks piesaistīti profesionāli vadītāji/
moderatori, kas prasmīgi virzīs procesu un diskusijas auglīgā gultnē, bet iedzīvotāji
mācīsies praktizēt pilsonisko līdzdalību.
Perspektīvā pašvaldības atbildīgie darbinieki regulāri tiksies ar iedzīvotājiem un
interesentiem, kas ir aktīvi konkrētajā nozarē, lai kopīgi plānotu darbu un koordinētu
dažādas norises, sabiedriskās organizācijas tiks iesaistītas domes komiteju darbā un
sabiedrībai svarīgu lēmumu pieľemšanā.
Perspektīvā katru gadu tiks izvirzīts projekts, kam vākti līdzekļi labdarības akcijā.
Tiks radīta sistēma labdarībai, izvirzot mērķi un vācot līdzekļus vairākus gadus, līdz tas
tiks realizēts. Šim nolūkam tiks izveidots sabiedrisks fonds, kurā ziedotāji, kam rūp
Jelgavas novada attīstība, varēs ieskaitīt līdzekļus. Katram mērķim atsevišķi tiks
iezīmēta noteikta naudas summa.
Ik gadus pašvaldībā tiek organizētas atvērto durvju dienas, pašvaldības darbinieki
un deputāti piedalās sabiedriskajā dzīvē un informē par savu darbu ieinteresētās
personas vai organizācijas. Tiek domāts par modernu komunikācijas metožu
izmantošanu pašvaldības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.
Centrālās administratīvās ēkas apmeklētājam ir pieejama “vienas pieturas
aģentūra,” kurā vajadzības gadījumā vērsties, lai uzzinātu, kādi pašvaldības vai tās
institūciju darbinieki var palīdzēt konkrētajā situācijā.
Pašvaldība sniedz vienotu informāciju, notiek intensīva pasākumu, informācijas,
izglītības un citu jomu koordinācija. Paredzēts dažādu sfēru (NVO, sociālās
aizsardzības, veselības, izglītības, drošības, uzľēmējdarbības attīstības) koordinatoru
kopīgs darbs un atsevišķas telpas šādiem speciālistiem, lai nodrošinātu dažādu sfēru un
trīs sektoru (publiskā, privātā un NVO) līdzsvarotu attīstību, sinerģijas efektu un to, lai
nenotiek pārklāšanās. Stratēģiskā novada attīstības plānošana notiek kopā, bet uzdevumi
tiek sadalīti starp organizācijām.
Pašvaldībā tiek gatavotas preses relīzes par ievērojamākajiem pasākumiem,
notikumiem, sasniegumiem, kas tiek sūtītas ne tikai uz vietējiem un reģionālajiem
laikrakstiem u.c. masu saziľas līdzekļiem, bet arī uz valsts masu saziľas līdzekļiem, lai
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nodrošinātu Jelgavas novada iekļaušanos informācijas apritē. Tiek aktivizēta sadarbība
ar radio un TV.
Tiek

piesaistīti

līdzekļi

bezmaksas

juridiskajām

konsultācijām

maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, ko var saľemt novada centrālās administrācijas ēkā.
Tiek veidota NAIS bibliotēka, kurā iedzīvotāji var iegūt viľiem nepieciešamo
informāciju par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tiek izdotas brošūras un bukleti
ar novada saistošajiem noteikumiem, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par viľu
pienākumiem un tiesībām.
Vajadzības gadījumā tiek sniegtas konsultācijas par projektu izstrādi. Tiek
piesaistīti finanšu līdzekļi projektu realizācijai, kas saistās ar efektīvu pašvaldības
informācijas apriti, izmantojot dažādus medijus, veicinot atraktīvu un dinamisku
pašvaldības tēlu. Pašvaldība dažādās auditorijās sekmē informācijas apriti, kas saistās ar
ES piedāvātajām iespējām, plāno reģionāla radio un TV izveidi raidošā vai digitālā
formā, kaut vai ar daļēju raidlaiku.
Notiek aktīva sadarbība ar sadraudzības pilsētām, reģioniem Latvijā un ārvalstīs,
kurā tiek iesaistītas pašvaldības iestādes, NVO, uzľēmumi. Turpinās jau aizsāktie
kontakti eiroreģiona ietvaros, kam ir gan ekonomisks, gan arī kultūras apmaiľas
raksturs. Tiek realizēti projekti sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu un citām
reģiona pašvaldībām.
Pašvaldībā tiek domāts arī par iekšējās komunikācijas attīstību, lai veicinātu
informācijas apmaiľu starp darbiniekiem, deputātiem, vadību u.c. Darbs pašvaldībā tiek
strukturēts, izvirzot prioritātes, nodrošinot maksimālu sinerģijas efektu, pilnībā
izmantojot pastāvošos cilvēkresursus. Domes sēdēs jautājumi tiek skatīti pēc būtības,
tiek ievērota diskusiju ētika. Tiek rasts risinājums, lai visās pašvaldības darbībās
ievērotu “caurspīdīguma principu.”
Jelgavas novada pašvaldība ir atvērta institūcija studentiem, līdzdarbojoties viľu
studijām nepieciešamo darbu tapšanā. No šīs sadarbības iegūst gan studenti
(informācija, pieredze), gan pašvaldība (idejas, jaunas metodes, skats no malas).
Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Novada domes darba pieeja ir nodrošināt iedzīvotājiem un uzľēmējiem domes
lēmumu un publiskās pārvaldes informācijas maksimālu pieejamību internetā.
Informētu sabiedrību raksturo šādi aspekti:
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informācijas pakalpojumi un pielietojums; tie ir pieejami ikvienam un
ikviens ir spējīgs tos izmantot darbā, izglītībā, sociālajā dzīvē;
liels daudzums uzkrātas un apstrādātas informācijas;
augsti attīstītas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT).
Lai nodrošinātu sekmīgu e-vides un kopējās zināšanu pārvaldības sistēmas
attīstību, pašvaldībai jāturpina e-pakalpojumu attīstība un e-pārvaldes attīstība. Jāplāno
jauni IKT risinājumi pašvaldības, valsts un pašvaldības iestāžu darbībai vienotā
informācijas tīklā, lai atvieglotu iedzīvotājiem un uzľēmējiem informācijas pieejamību.
Perspektīvā nepieciešams veikt šādas darbības:
Reģionālā līmenī:
E-pakalpojumu izveide un ieviešana iedzīvotājiem (iedzīvotājiem pieejamas
pašvaldības veidošana);
Sabiedriskā interneta pieejas punktu attīstība e-pakalpojumu saľemšanai;
GIS attīstība.
Vietējā (pašvaldības) līmenī:
Datu pārraides tīklu izveidošana novadam;
Lietotāja atbalsta centra (palīdzības dienesta) izveide;
Datu centru rezerves risinājumi;
Serveru darba stacijas virtualizācijas risinājumi;
Informācijas drošības politikas izstrāde un ieviešana.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Pašvaldības policija
Jelgavas novada pašvaldības policija izveidota 2009.gada 25.novembrī ar Jelgavas
novada domes lēmumu (protokols Nr.10 5.§), kurš stājies spēkā 2010.gada 1.janvārī.
Saskaľā ar to Jelgavas novada pašvaldības policija ir militarizēta un bruľota pašvaldības
institūcija sabiedriskās kārtības uzturēšanai un tiesībaizsardzībai, kas atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei darbojas Jelgavas novada
administratīvajā teritorijā, kā arī sadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām.
Pašvaldības policija atrodas Jelgavas novada domes priekšsēdētāja pakļautībā.
Jelgavas novada pašvaldības policijas sastāvā ir policijas priekšnieks, 3 vecākie
inspektori, kā arī 7 inspektori.
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Jelgavas novada pašvaldības policijas nolikums izdots saskaľā ar normatīvo aktu
prasībām. Kā specifiskas tiesībsargājošas institūcijas pašvaldības policijas izveidošanas
pamatā var izdalīt trīs galvenos principus:
teritoriālais princips – pašvaldības policija savu darbību veic tikai un vienīgi
Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.
pakļautības princips – Jelgavas novada pašvaldības policija iekļaujas Jelgavas
novada pašvaldības sastāvā un ir tieši pakļauta pašvaldības lēmējinstitūcijai. Iekšlietu
ministrija veic tikai pārraudzību pār pašvaldības policijas darbu. Šis princips ir saistītas
ar pašvaldību policijas finansēšanu, kura notiek no pašvaldības budžeta.
savstarpējās sadarbības princips – pašvaldības policija, lai veiksmīgāk varētu
veikt savus pienākumus, sadarbojas ar Valsts policiju. Šādas sadarbības aspekti minēti
gan Jelgavas novada pašvaldības policijas nolikumā, gan arī likumā “Par policiju”.
Likumā “Par policiju”, kur uzskaitīti svarīgākie policijas uzdevumi, kā pirmie divi
minēti uzdevumi:
garantēt personu un sabiedrības drošību;
novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus.
No iepriekš minētā izriet, ka Jelgavas novada pašvaldībai ar tās izveidoto
pašvaldības policiju jābūt tam spēkam, kas uz vietām nodarbojas ar mazāksvarīgu
pārkāpumu izlemšanu un veic preventīvo darbu savā administratīvajā teritorijā. Otrs
svarīgākais Jelgavas novada pašvaldības policijas izveidošanas iemesls bija nodrošināt
pašvaldības lēmumu un saistošo noteikumu ievērošanas kontroli savā administratīvajā
teritorijā. Tādejādi pašvaldības policijas galvenā misija ir preventīvais darbs.
Jelgavas novada pašvaldības policijai jāanalizē ne tikai tai noteiktie uzdevumi, bet
arī savu klientu (sabiedrības) pieprasījums, proti, ko vēlas un ko no policijas gaida
novada iedzīvotāji. Sabiedrības gatavība ziľot par notikušajiem vai vēl gatavotajiem
likumpārkāpumiem paaugstina noziedznieka risku tikt noķertam. Tas panākams ar ilgu
izskaidrošanas un pārliecināšanas darbu.
Lai uzlabotu novada iedzīvotāju un viesu tiesisko aizsardzību, nepieciešams
izstrādāt un realizēt pilotprojektu ar nosaukumu „Kaimiľu drošība” jeb, kā šī
programma pazīstama Rietumu pasaulē, „Neighbourhood Watch”. Ar jēdzienu
“Kaimiľu drošība” saprotama sabiedriskās pašaizsardzības programma, kas vērsta uz
sabiedrības sadarbības ar valsts un pašvaldības iestādēm aktivizēšanos, virzot to uz
drošības pastiprināšanu ikviena cilvēka dzīvesvietā. Programmas mērķis ir palīdzēt
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iedzīvotājiem aizsargāt sevi un savu īpašumu, kā arī sniegt palīdzību apkārtējiem
iedzīvotājiem, tādejādi samazinot iespēju kļūt par pārkāpuma upuri un uzlabot savas
apkārtējās vides kvalitāti. Pateicoties „Kaimiľu drošība” programmai var panākt:
paaugstinātu aizsargātības sajūtu savā dzīves vietā;
palielinātu modrību par apkārtnē notiekošo;
attīstītu kopības sajūtu ar kaimiľos dzīvojošajiem;
uzlabotu savas sadzīves kvalitāti.
Šāda policijas un sabiedrības sadarbība ir svarīga, lai:
paaugstinātu sabiedrisko drošību;
iegūtu sabiedrības piekrišanu un atbalstu policijas darba metodēm un
prioritātēm;
nodrošinātu darba metožu atbilstību sabiedrības prasībām un atrastos tās
pastāvīgā uzraudzībā.
Policijas un sabiedrības sadarbībai ir šādi rezultāti:
1. strādājot kopā, policija un sabiedrība spēj noteikt prioritātes noziedzības
novēršanas un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā;
2. iedzīvotāji labāk saprot, ka ne tikai policija, bet arī sabiedrība ir atbildīga par
šiem jautājumiem;
Lai realizētu klientu (sabiedrības) pieprasījumu, uzlabotu novada iedzīvotāju un
viesu tiesisko aizsardzību, nepieciešams pastāvīgi attīstīt un nostiprināt pašvaldības
policijas materiāli tehnisko bāzi atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām.
Jomu mijiedarbība
Attīstoties

un

pilnveidojoties

kādai

no

novada

attīstības

programmā

apskatāmajām jomām, tā ietekmē arī citu jomu attīstību.
Plānojot izglītības iestāžu materiālās bāzes uzlabošanu, tiek ieguldīts pamats
kvalitatīvai izglītībai, kas, savukārt, rada pamatu konkurētspējīga darbaspēka attīstībai
novadā. Ľemot vērā Jelgavas pilsētā esošās Latvijas Lauksaimniecības universitātes
potenciālu, daļa izglītības iestāžu absolventu nākotnē savu izglītību papildinās ar
zinātnisko izglītību un meklēs iespējas realizēt inovatīvas idejas. Jelgavas novada
teritorijā plānotajos biznesa attīstības centros (biznesa parki, inkubatori u.c.) tiks radīta
iespēja šīs idejas realizēt un attīstīt, rezultātā ieguldot gan novada, gan valsts attīstībā.
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Īstenojot sporta un kultūras iestāžu attīstību, tiek audzināti veseli, harmoniski un
tradīcijas mīloši iedzīvotāji, kuri kvalitatīvi un radoši veiks pienākumus pret sevi,
ģimeni, sabiedrību un valsti.
Attīstot infrastruktūru Jelgavas novada teritorijā, tiks vecināta iedzīvotāju
mobilitāte (skolēnu, studentu, strādājošo), kā arī būs iespēja piesaistīt novadam jaunus
iedzīvotājus. Attīstot infrastruktūru, tiks veicināta arī jaunu uzľēmumu piesaiste
novadam.
Uzľēmējdarbības attīstība novadā rada jaunas darba vietas, kas, savukārt, prasa
attiecīgu izglītību. Uzľēmējdarbības attīstība un nodarbinātība ietekmē pašvaldības
budžetu, kura ietvaros tiek plānota infrastruktūras attīstība.
Pašvaldības pakalpojumu kvalitātes attīstība ietekmē uzľēmējdarbības attīstību,
kultūras, sporta jomu attīstību, kā arī sadarbību ar iedzīvotājiem un klientiem.
1.23. tabula
Jomu savstarpējā ietekme
Izglītība
Izglītība

Sociālā
aizsardzība
un
veselības
aprūpe
X

Kultūra

Sports

Pašvaldība

Uzľēmējdarbība

Infrastruktūra

Transports

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sociālā
aizsardzība
un veselības
aprūpe
Kultūra

X

X

X

X

X

X

X

X

Sports

X

X

X

X

X

Pašvaldība

X

X

Uzľēmējdarbība

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Infrastruktūra

X

X

X

X

X

Transports

X

X

X

X

Jomu savstarpējā mijiedarbība ir svarīgs novada līdzsvarotas attīstības
nosacījums. Nav iespējama kādas jomas attīstība, neietekmējot citas jomas, kā arī nav
pieļaujama kādas jomas attīstības bremzēšana, kā rezultātā degradācija tiek veicināta arī
saistītajās jomās.

51

Jelgavas novada attīstības programma 2011. – 2017.

1.15.

Uzņēmējdarbība

Jelgavas novads atrodas tuvu Rīgas pilsētai – Rīgas ietekmes zonā, novads iekļauj
Zemgales reģiona nozīmīgāko attīstības centru – Jelgavas pilsētu. Jelgavas novada
satiksmes infrastruktūra ir ļoti optimāla, ir viegla un ātra vietu sasniedzamība. Rīgas
centrs sasniedzams laika robežās no 30 līdz 60 min.
Nozīmīgākais

uzľēmējdarbības

resurss

Jelgavas

novadā

ir

auglīgās

lauksaimniecības zemes. 67,6% Jelgavas novada teritorijas aizľem lauksaimniecībā
izmantojamā zeme, no tās vairāk kā 80% augstvērtīgas meliorētas zemes ar augšľu
auglību virs 60 ballēm. Salīdzinot augsnes ražību Jelgavas novadā ar vidējiem
statistikas datiem valstī un Zemgales reģionā, redzams, ka graudaugu un kartupeļu
ražība novadā ir krietni virs vidējās atzīmes (1.16.attēls).

1.16.attēls Graudaugu, kartupeļu un dārzeņu ražība 2009.gadā, cnt/ha
Meži aizľem 26% Jelgavas novada teritorijas, kas ir salīdzinoši zems rādītājs
valstī kopumā. Meži lielākoties izvietoti Valgundes un Līvbērzes pagastos.
Nozīmīgs Jelgavas novada resurss ir derīgie izrakteľi, kas izvietoti vienmērīgi
visā novada teritorijā. Līvbērzes, Valgundes un Kalnciema pagastu teritorijās tiek iegūta
kūdra un māls. Uzľēmums SIA Laflora” ik gadus iegūst vairāk kā 100 tūkst. t kūdras,
kas tiek eksportēta uz Eiropas un Āzijas valstīm.
Glūdas, Jaunsvirlaukas, Līvbērzes, Svētes, Vircavas, Vilces un Zaļenieku
pagastos tiek iegūta smilts un smilts – grants, ko izmanto ceļu būvniecībā. Valgundes
pagasta teritorijā atrodas dolomīta atradnes, novada dienvidu daļā iespējama pazemes
termālo ūdeľu izmantošana enerģijas ieguvei.
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Jelgavas novada teritoriju (Jaunsvirlaukas, Vircavas, Platones, Svētes, Glūdas un
Valgundes pagastus) šķērso maģistrālais gāzes vads Iecava – Liepāja DN500 mm ar
atzariem uz GRS, kā rezultātā vairākos novada pagastos ir pieejams ražošanai nozīmīgs
resurss – gāze.
Jelgavas

novadā

ir

attīstīta

uzľēmējdarbībai

nepieciešamā

satiksmes

infrastruktūra. Jelgavas novadu šķērso galvenie transporta virzieni: Rīga, Jelgava, Šauļi
(Lietuvas Republika), Bauska, Dobele. Ielu un ceļu tīkls novada teritorijā ir optimāls,
vietām neapmierinošs ir infrastruktūras tehniskais stāvoklis.
Jelgavas novada teritoriju šķērso Lielupes upe. Perspektīvā Lielupi iespējams
izmantot kā kuģojamu upi, izbūvējot ostas Kalnciema, Valgundes un Jaunsvirlaukas
pagastu teritorijās. Ľemot vērā Rīgas tuvumu, kravu pārvadājumiem ir iespēja izmantot
Rīgas ostu.
Jelgavas novadā izvietotas stratēģiskās nozīmes I kategorijas dzelzceļa līnijas:
Tukums II – Jelgava un Jelgava – Krustpils, kā arī stratēģiskās nozīmes II kategorijas
dzelzceļa līnijas: Rīga – Jelgava, Jelgava – Liepāja, Jelgava – Meitene - valsts robeža un
Glūda – Reľģe – valsts robeža. Dzelzceļa līnijas tiek izmantotas, galvenokārt, kravu
pārvadājumiem. Elejas teritorijā blakus dzelzceļam ir izvietoti lauksaimniecības
ražošanas uzľēmumi. Elejas, Līvbērzes un Glūdas pagastu teritorijās iespējama
dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas analīze.
Pēc Lursoft datiem uz 2010.gada 1.jūniju Jelgavas novadā reģistrēti 2017
uzľēmumi, no kuriem aktīvi 1564. Lielākā daļa reģistrēto uzľēmumu ir zemnieku
saimniecības (Z/S) – 1079, sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) – 535, kā arī
individuālie komersanti (IK) – 316.
Pēc Valsts ieľēmuma dienesta datiem Jelgavas novadā darbojās šādi uzľēmumi:
1.24.tabula
Uzņēmumi Jelgavas novadā 2008. – 2010.gadā
Pagasts
Eleja
Glūda
Jaunsvirlauka
Kalnciems
Līvbērze
Lielplatone
Platone
Sesava
Svēte

skaits uz 01.01.2008.

skaits uz 01.01.2009.

skaits uz 01.01.2010.

IK

Z/S

SIA

AS

IK

Z/S

SIA

AS

IK

Z/S

SIA

AS

6
21
13
x
10
7
3
4
16

47
80
71
3
46
40
41
67
44

24
32
62
3
27
4
14
9
33

x
x
x
x
x
1
x
x
x

8
24
17
x
12
7
4
5
17

47
80
71
3
46
40
41
67
44

25
36
67
5
29
5
15
13
36

x
x
x
x
x
1
x
x
x

9
30
18
1
13
7
4
5
17

47
80
71
3
47
40
41
67
44

29
40
70
5
31
6
17
17
38

x
x
x
x
x
1
x
x
x
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Valgunde
Vilce
Vircava
Zaļenieki

14
5
6
5

49
121
103
80

26
14
9
19

x
x
x
x

15
5
6
7

49
122
103
80

29
14
9
23

x
x
x
x

15
5
7
7

49
124
105
81

30
14
13
26

x
x
x
x

Pēc apgrozījuma lielākie uzľēmumi Jelgavas novadā ir pakalpojumu un
rūpnieciskās ražošanas uzľēmumi, kam seko lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas
uzľēmumi (1.25.tabula). Pakalpojumu īpatsvars salīdzinājumā ar rūpniecisko ražošanu
ir audzis.
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem Jelgavas novadā 2010. gada 1.
janvārī no kopējā iedzīvotāju skaita 66,8% bija darbspējas vecumā (Latvijā – 66,2%,
Zemgalē – 66,5%). Bezdarba līmenis Jelgavas novadā 2010.gada 1. janvārī bija 12,1%.
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1.25.tabula
Lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma Jelgavas novadā 2009.gadā
Uzņēmums

Darbības veids (NACE)

Apgrozījums
(LVL)

Pret
2008.

Pret
2007.

SIA Scandagra Latvia

Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība

10 649 717.00

-

-

SIA Laflora

Kūdras ieguve, apstrāde un aglomerācija

7 198 760.00

11%

34%

SIA Pionieris-2

Adīto un tamborēto džemperu, jaku un tml. izstrādājumu
ražošana

1 739 230.00

-12%

-

SIA Šons

Ēku demontāža un nojaukšana; zemes darbi

1 356 856.00

-24%

3,07
reizes

SIA Jelgawood

Koka celtniecības un galdniecības izstrādājumu ražošana

976 861.00

-12%

4%

SIA Hansa Interiors
Latvia

Būvniecība; automobiļu un motociklu pārdošana, apkope
un remonts, autodegvielas mazumtirdzniecība

973 183.00

-39%

-51%

SIA Delagri

Graudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru
audzēšana; lopkopība, lauksaimniecības izejvielu un dzīvu
lopu tirdzniecība

868 320.00

-56%

36%

SIA Daile Agro

Lauksaimniecība, medniecība un ar to saistītie
pakalpojumi; mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana
un ar to saistītie pakalpojumi; koksnes, koka un korķa
izstrādājumu ražošana, izľemot mēbeles, salmu un pīto
izstrādājumu ražošana

783 804.00

1%

6%

SIA Oniks

Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur
pārsvarā ir pārtika, dzērieni vai tabaka

745 299.00

-20%

5%

ZS Sniedzes

Lauksaimniecības produktu ražošana

538 839.00

-43%

10%

1.26.tabula
Nodarbināto iedzīvotāju skaits pa nozarēm 2010.gada I ceturksnī
Darbības veids (NACE 2.red.)
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
Apstrādes rūpniecība
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
Ūdens apgāde, notekūdeľu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija
Būvniecība
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts
Operācijas ar nekustamo īpašumu
Valsts pārvalde un aizsardzība;
obligātā sociālā apdrošināšana
Izglītība
Veselība un sociālā aprūpe
Māksla, izklaide un atpūta
Citi pakalpojumi

nodarbināto
skaits
144
208
458
69
45
107
84
31
218
781
104
114
8
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Rūpnieciskā ražošana
Jelgavas novada ekonomikā nav izteiktas vienas nozares dominēšana. Galvenās
rūpniecības nozares ir derīgo izrakteľu – kūdras – ieguve un pārstrāde, kokapstrāde un
metālapstrāde. Uzľēmums SIA Laflora nodarbina vairāk kā 250 strādājošos un ir viens
no lielākajiem uzľēmumiem Jelgavas novadā.
Uzľēmējdarbības vide ir pievilcīga arī ārvalstu investoriem, par ko liecina gan
kokapstrādes, gan lauksaimniecības uzľēmumu darbība novada teritorija.
Jelgavas novada teritorijā, Lielplatones un Zaļenieku pagastos, 2010. gadā tika
izveidotas un darbu uzsāka biogāzes ražotnes, kur no biomasas plānots iegūt
elektroenerģiju.
Lauksaimniecība
Jelgavas novadā lauksaimnieciskā uzľēmējdarbība, galvenokārt, tiek attīstīta
dienvidu daļā, kur zemes auglība ir virs 60 ballēm. Labi attīstītas augkopības un
lopkopības nozares, sertificētas ir 2 lauku saimniecības, kas nodarbojas ar bioloģiskas
produkcijas ražošanu.
67,6% novada teritorijas aizľem lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras
intensīvi tiek apstrādātas un izmantotas augkopībā. Labi ekonomiskie rādītāji ir
saimniecībām, kuru pamatnozare ir piena un gaļas lopkopība. Vairākas saimniecības
nodarbojas ar dārzeľu audzēšanu.
Viens no lauksaimniecības attīstības veidiem ir ražošanas intensifikācija, kā arī
jaunas minerālmēslu un ķimikāliju pielietošanas metodes, bet netradicionālo
lauksaimniecības metožu attīstību kavē esošās lauksaimniecības tradīcijas un
saimniekošanas metodes, tādējādi netiek veicināta uzľēmējdarbības ar augstu
pievienoto vērtību attīstība. Ir iespēja veidot sadarbību ar Latvijas Lauksaimniecības
universitāti, attīstot jaunas saimniekošanas metodes lauksaimniecības nozarē.
Pakalpojumi
Pakalpojumu sfērā dominē vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, kas veido
lielāko daļu no reģistrētajām ekonomiski aktīvajām firmām, kā arī nodrošina
iedzīvotājiem darba vietas.
Sadzīves pakalpojumu sniedzēji nodrošina autoservisa, sadzīves tehnikas,
dažāda veida remontu, ķīmiskās tīrīšanas, skaistumkopšanas, veļas mazgāšanas un citus
pakalpojumus, kas iedzīvotājiem nepieciešami ikdienā.
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Uzľēmumu darbību un attīstību apgrūtina kvalificēta darbaspēka trūkums,
informācijas trūkums par tirgus un produktu attīstību, kvalitātes vadības trūkums, kā arī
nepietiekami finansiālie līdzekļi, lai katrs atsevišķs uzľēmums atrisinātu šīs problēmas.
Industriālās teritorijas un komercplatības
1.27.tabula
Pašvaldības teritorijas ar industriālajām vajadzībām atbilstošu zonējumu,
piemērojamas investīciju projektiem, lielākas par 1 ha

Pagasts

Iespējamā
industriālā
teritorija
(kad.apzīm.)

Elektrības
pieslēgums,
attālums līdz
sadalei (m)

Gāzes
pieslēgums,
attālums līdz
sadalei (m)

Transporta
infrastruktūra

Attālums līdz
valsts ceļam

Glūda

Dimzas,
54520010054,
kopplat. 80000m2

300

300

asfaltēti
pievedceļi

Jelgava – 18km
Rīga – 60km

Glūda

Vecstakles,
koplat. 1,4ha

objektā

400

asfaltēts
pievedceļš

Jelgava – 18km
Rīga – 60km

Jaunsvirlauka

Dzirnieku ciemam
piegulošs, 32,3ha
54560080062

200

-

asfaltēts
pievedceļš

Jelgava – 15km
Rīga- 60km

Svēte

Kalves,
548200020131.
kopplat. 38300m2

sadales
transformators
teritorijā

17000

Grants seguma
pievedceļš

Jelgava– 17km
Rīga– 60km

Kalnciems

Draudzības iela 14,
54110010013,
pašvaldībai
piederošs (ēkas)

objektā

15

Asfaltēti
pievedceļi

Jelgava– 36km
Rīga– 40km

Kalnciems

54310020525,
pašvaldībai
piederošs, 1,2 ha

400

300

Piegulošs
Jelgavas ielai

Jelgava– 36km
Rīga– 40km

Zaļenieki

54960040399,
pašvaldībai
piederošs, 2ha

300

teritorijā

Grantēts
pievedceļš

Jelgava– 23km
Rīga– 68km

Zaļenieki

54960040232,
pašvaldībai
piederošs, 4,4ha

300

teritorijā

Autoceļam
Zaļenieki–
Ūziľi piegulošs

Jelgava– 23km
Rīga– 68km

Lielplatone

54600010361

200

-

Jelgava– 23km
Rīga– 68km

Jelgavas novada teritorijas plānojumā, raksturojot ražošanas jeb industriālās
teritorijas, ir akcentēta Jelgavas novada atrašanās izdevīgā ģeogrāfiskā vietā pie
dažādiem nozīmīgiem transporta ceļiem, kas nosaka novada attīstības virzienus. Novada
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ciemos ir stingri izteiktas ražošanas zonas. Lielākā daļa novada rūpniecības uzľēmumu
ir izvietoti gar dzelzceļa maģistrālēm un valsts galvenajiem autoceļiem. Atsevišķi
uzľēmumi ir izkliedēti pa visu novadu, un daži šādi objekti atrodas pat dzīvojamo ēku
apbūves zonās.
Nepieciešams izstrādāt Jelgavas novada brīvo pašvaldībai piederošo industriālo
teritoriju aprakstus, kurus piedāvāt investoriem.
Kā galvenā ekonomiskās specializācijas joma Jelgavas novada teritorijā arī
perspektīvā

paredzama

lauksaimniecība

(galvenokārt

augkopība)

un

ar

lauksaimniecisko ražošanu un pārstrādi saistītie uzľēmumi (visa novada teritorijā).
Nepieciešams veicināt bioloģiskās lauksaimniecības attīstību novadā.
Ľemot vērā to, ka Jelgavas novadā atrodas vairākas nozīmīgas derīgo izrakteľu
ieguves, perspektīvā iespējama intensīva ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes
uzľēmējdarbības attīstība. Elejas, Sesavas un Vircavas pagastu teritorijās ir pieejami
ģeotermālie ūdeľi, kurus iespējams izmantot alternatīvās enerģijas ieguvei, kā viena no
perspektīvām nozarēm tiek plānota arī alternatīvās/atjaunojamās enerģijas ražošana.
Izmantojot Jelgavas novadā esošos dabas un cilvēkresursus, ir iespēja attīstīt
novada amatniecisko un rūpniecisko bāzi, radot produktus ar augstāku pievienoto
vērtību. To sekmē arī iespēja īstenot kopīgus projektus ar Latvijas Lauksaimniecības
universitātes pētniecisko bāzi.
Jelgavas novada teritorijā viens no pieejamākiem dabas resursiem ir meži
(galvenie mežu resursi Valgundes, Līvbērzes pagastos), kas var veicināt mežu izstrādes
un kokapstrādes attīstību.
Šobrīd netiek popularizētas Jelgavas novada ainaviskās teritorijas, Lielupes krastu
ainava, lai gan ir iespējama tūrisma nozares attīstība lauku tūrismā, kultūrvēsturisku un
dabas objektu tūrismā, kas apvienots ar atpūtas un rekreācijas iespējām ekoloģiskajā
tūrismā.
Novada teritorijas plānojumā tiek paredzētas ražošanas teritorijas, kurās
perspektīvā izvietojami vieglās rūpniecības uzľēmumi, transporta, tranzīta un loģistikas
pakalpojumi. Kalnciema pagasta teritorijā pie Lielupes upes esošās ostas iespējams
perspektīvā izmantot gan kā kravas ostas, gan pasažieru ostas. Lietuvas pierobežā
Elejas pagastā un Kalnciema pagastā plānots attīstīt transporta, tranzīta un loģistikas
nozares uzľēmumu teritorijas.
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Katra pagasta teritorijā, galvenokārt ciemiem piegulošās teritorijās, iespējama
dažāda veida ražošanas attīstība atkarībā no pieejamām un nepieciešamām
komunikācijām (t.sk., gāze, elektrība, ūdens, notekūdeľu kanalizācija, pievedceļi).
Ľemot vērā, ka Jelgavas novads robežojas ar Lietuvas Republiku, uzľēmējiem ir
iespēja veidot pārrobežu ekonomisko sadarbību.
1.16.

Infrastruktūra

Jebkurā administratīvajā sistēmā infrastruktūras uzdevums ir optimāli nodrošināt
dažāda veida pakalpojumus: sākot no ikdienā lietoto komunālo pakalpojumu – ūdens
piegādes,

sadzīves notekūdeľu kanalizācijas

sistēmas

uzturēšanas, elektrības,

sabiedriskā transporta un tml. Nodrošināšanas – līdz ekonomisko attīstību veicināšanai.
2009. un 2010.gads – laika posms, kad tiek veidota vienota infrastruktūras objektu
apsaimniekošanas sistēma novadā – turpmākajā plānošanā tiks skatīti kā atskaites gadi
novada attīstības raksturošanai un novērtēšanai. Pēc esošās situācijas izpētes un
salīdzināšanas ar katru nākamo gadu būs iespējams novērtēt novada attīstības tendences
un resursu saimniecisku izlietošanu.
Jelgavas novada teritorijā 2010.gada janvārī ir šādi infrastruktūras veidi:
Komunālās apgādes infrastruktūra: centralizētā ūdensapgāde un sadzīves
notekūdeľu kanalizācija, siltumapgāde, zaļumsaimniecība;
Energoapgāde;
Sakaru un komunikāciju līnijas;
Transporta infrastruktūra: autoceļi, dzelzceļš;
Meliorācijas sistēmas.
Katram infrastruktūras veidam ir atšķirīgas valdījuma tiesības – būves pieder gan
valstij, gan pašvaldībai, gan privātām struktūrām, līdz ar to arī atšķirīgi katras nozares
apsaimniekošanas principi un attīstības iespējas.
Jelgavas novada teritorijā komunālo infrastruktūru apkalpo gan pagastu pārvaldes,
gan pašvaldības izveidoti SIA (1.28.tabula).
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1.28.tabula
Jelgavas novada komunālā infrastruktūra
SIA nosaukums

Apkalpes
pašvaldības

SIA Glūdas komunālā
saimniecība

Glūdas, Svētes,
Vircavas, Zaļenieku,
Platones pagasti

SIA Apsaimniekošanas
serviss

Elejas, Lielplatones,
Sesavas un Vilces
pagasti

Jelgavas rajona
Jaunsvirlaukas pašvaldības
SIA Staļģenes komunālais
dienests

Jaunsvirlaukas
pagasts

SIA Kalnciema nami

Kalnciema,
Valgundes pagasti

SIA „Palīgs L”

Līvbērzes pagasts

Veicamās funkcijas
Dzeramā ūdens apgāde;
Attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas tīklu
uzturēšana;
Atkritumu apsaimniekošana;
Transporta pakalpojumi.
Dzeramā ūdens apgāde;
Attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas tīklu
uzturēšana;
Atkritumu apsaimniekošana;
Pagasta teritorijas apsaimniekošana.
Dzeramā ūdens apgāde;
Attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas tīklu
uzturēšana;
Ēku apsaimniekošana.
Ūdens piegāde mājām un ar to saistītie darbi
un pakalpojumi;
Māju apkure un ar to saistītie darbi un
pakalpojumi;
Sadzīves kanalizācija – ēku notekūdeľu
novadīšana no mājām;
Kanalizācijas sistēmas tehniskā stāvokļa
uzraudzība, apkope, uzturēšana un remonts posmā
no izvada no mājas līdz lokālajai sūkľu stacijai;
Māju uzturēšana un apsaimniekošana;
Māju remonta un apkopes darbu veikšana;
Dzīvojamo ēku apsaimniekošana.
Dzeramā ūdens apgāde;
Attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas tīklu
uzturēšana;
Atkritumu apsaimniekošana;
Teritorijas labiekārtošana;
Kapsētu apsaimniekošana.

Ūdensapgāde
Pašvaldības SIA, kas darbojas Jelgavas novadā, nodrošina ūdens ieguvi, attīrīšanu
(atdzelžošanu) un sadali novada apdzīvotajās vietās, kā arī veic ūdens apgādes tīklu
uzturēšanu.
Centralizētā ūdensapgādes sistēma nodrošina ar attīrītu dzeramo ūdeni 36 novada
ciemus. Jelgavas novadā dzeramo ūdeni centralizēti saľem 3639 abonentu
(mājsaimniecību) jeb aptuveni 11 tūkstoši iedzīvotāju.
Dati par reālo ūdens daudzuma patēriľu uz vienu iedzīvotāju ir nepilnīgi, jo
2009.gadā netika veikta pilnīga ūdens uzskaite pie patērētāja.
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Rūpnieciskais un institucionālais ūdens patēriľš Jelgavas novadā 2009.gadā bija
robežās no 0,6 m3/dn Platones pagasta Poķu ciemā līdz 300 m3/dn Kalnciema pagasta
Kalnciema ciemā.
Jelgavas novada ūdensapgāde tiek nodrošināta ar 48 artēziskajām akām. Ūdens
kvalitāti ievērojami pazemina ūdensvadu tīklu un sūkľu nolietojums, kā arī augstais
kaļķa, sulfātu un dzelzs daudzums ūdenī. Daļai ciemu ūdensapgādes tīkli pieslēgti ūdens
atdzelžošanas iekārtām. 2010.gada sākumā atdzelžošanas iekārtas bija 10 ciemos.
Ūdens piegāde tiek nodrošināta šādos veidos:
no ūdenstorľiem (5 ciemos);
izmantojot hidroforus (3 ciemos);
izmantojot sūkľus un ūdens rezervuārus (16 ciemos).
Ūdensvada tīklu kopgarums ciemos ir 104,81 km, tai skaitā 52,82 km maģistrālo vadu.
Jelgavas novada teritorijā atrodas 260 oficiāli reģistrēti pazemes urbumi dažādos
līmeľos. Lai pasargātu pazemes ūdens krājumus no potenciālā virszemes piesārľojuma,
turpmāk neizmantojamos artēziskos urbumus nepieciešams tamponēt. Lai noteiktu
pieejamos pazemes dzeramā ūdens krājumus un to racionālu izmantošanu, nepieciešams
veikt hidroģeoloģiskās izpētes atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Jelgavas novada teritorijā centralizētās ūdensapgādes tīkli sākti veidot 1962.gadā
(Kalnciema pagasta Kalnciema ciemā). Jaunākais centralizētās ūdensapgādes tīkls ir
Vircavas pagasta Vircavas ciemā. Tas tika izveidots 2009.gadā. 2001.gadā Glūdas
pagasta Nākotnes ciemā un Līvbērzes pagasta Līvbērzes ciemā ir veikta centralizēto
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija.
2011.gada vasarā tiks rekonstruēta Kalnciema pagasta Kalnciema ciema
ūdenssaimniecība: gan ūdens atdzelžošanas iekārta, gan centralizētie ūdensapgādes tīkli,
gan sadzīves notekūdeľu kanalizācijas tīkli.
Sadzīves notekūdeņu apsaimniekošana
Jelgavas

novada

pašvaldības

izveidotie

komunālās

infrastruktūras

apsaimniekošanas uzľēmumi (pašvaldības SIA) nodrošina sadzīves notekūdeľu
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu, ietverot tehniskā stāvokļa uzraudzību, apkopi,
uzturēšanu un remontu posmā no izvada no mājas līdz attīrīšanas iekārtām.
Jelgavas novada ciemu centralizētā kanalizācijas sistēmā tiek novadīti ražošanas
un sadzīves notekūdeľi. Sadzīves notekūdeľu kanalizācijas tīklu kopgarums ciemos ir
vairāk kā 70 km, tai skaitā aptuveni 27 km maģistrālo vadu.
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Vecākā sadzīves notekūdeľu kanalizācijas sistēma Jelgavas novadā atrodas
Platones pagasta Pēterlauku ciemā, izbūvēta 1965.gadā. Pārējos Jelgavas novada ciemos
šie tīkli ir izbūvēti galvenokārt 20.gs. septiľdesmitajos un astoľdesmitajos gados,
veidojoties blīvākai ciemu apbūvei ar daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām.
Jelgavas novada ciemos darbojas 26 attīrīšanas iekārtas. Attīrīšanas iekārtas
galvenokārt darbojas ar bioloģiskās attīrīšanas principu, apvienojot aerobos un
anaerobos procesus. Notekūdeľu mehāniskā attīrīšana notiek, izmantojot restu filtrus,
dūľas tiek nosēdinātas dūľu laukumos.
Pēdējo 10 gadu laikā jauni sistēmas elementi, t.sk., notekūdeľu attīrīšanas iekārtas
un spiedvadi ekspluatācijā ir nodoti tikai Elejas, Nākotnes, Bērvircavas un Staļģenes
ciemos. Notekūdeľi pēc attīrīšanas nonāk Lielupes baseina upēs, lai gan attīrīšanas
iekārtu tehniskā nolietojuma rezultātā tie ne vienmēr ir pilnīgi attīrīti.
Notekūdeľu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas procesā veidojas atkritumi. Sadzīves
atkritumu savākšanai uzstādīti konteineri, arī pārējie atkritumi tiek savākti konteineros
un nodoti. Bīstamos atkritumus– taukus, eļļas un benzīna maisījumu- pēc vajadzības
aiztransportē. Atūdeľotās notekūdeľu dūľas nogādā uz lauksaimniecības zemēm, kur
tās iestrādā augsnē kā mēslojumu. Gadā tiek saražots vidēji 287,886 t dūľu. Smago
metālu koncentrācija dūľās ir pieļaujamajās normās un tās iespējams izmantot
lauksaimniecībā.
Savrupmājās,

kuras

nav

iekļautas

centralizētā

sadzīves

notekūdeľu

apsaimniekošanas tīklā, sadzīves notekūdeľu uzkrāšanu un attīrīšanu veic lokālajās
attīrīšanas ietaisēs vai uzkrāj izvedamās krājakās. Privātmāju kanalizācijas krājaku
tīrīšanu un izvešanu nodrošina specializētie pakalpojumu veicēji.
Lietus ūdeņu kanalizācija, meliorācija
Jelgavas novadā lietus ūdens kanalizācija izbūvēta Elejas, Kalnciema, Vilces,
Ziedkalnes un Zaļenieku ciemos. Novadīto lietus ūdeľu uzskaite netiek veikta, lietus
notekūdeľi pa vaļējiem meliorācijas grāvjiem nonāk tuvējās upēs. Izplūdes piesārľojošo
vielu monitorings nav nodrošināts. Atsevišķās vietās lietus ūdeľu kanalizācija padomju
gadu laikos tika savienota ar sadzīves notekūdeľu kanalizācijas sistēmu, tādējādi
pazeminot bioloģiskās attīrīšanas efektivitāti. Šobrīd tiek apzinātas šādas vietas,
izstrādāti un realizēti sistēmu atdalīšanas projekti.
Sniega savākšanas un novietošanas laukumi nav izveidoti, jo ziemas sezonā no
ciemu teritorijām sniegs netiek izvests.
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Elejas pagasta Elejas ciemā un Kalnciema pagasta Kalnciema ciemā uzsākti lietus
ūdeľu sistēmas izveides un atjaunošanas projekti (izstrādāti tehniski ekonomiskie
pamatojumi).
67,6% Jelgavas novada teritorijas aizľem lauksaimniecībā izmantojamās zemes,
liela daļa no tām ir Latvijas augstvērtīgākās, auglīgākās zemes. Vairāk kā 80%
lauksaimniecībā izmantojamo zemju ir meliorētas. Zemes meliorācijas funkcija ir
zemes uzlabošana, lai mazinātu klimatisko apstākļu nelabvēlīgo ietekmi un nodrošinātu
dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
Kopš meliorācijas sistēmas izbūves (no 1954. gada līdz 1992. gadam) tai ir
nepieciešama regulāra uzturēšana un atjaunošana, kas, diemžēl, netiek veikta. Atbilstoši
esošajai situācijai dabā, redzams, ka nepieciešams valsts mēroga komplekss
meliorācijas sistēmu atjaunošanas un uzturēšanas risinājums. Meliorācijas sistēmu
neuzturēšanas gadījumā tiks degradēts nozīmīgs Zemgales reģiona resurss – Latvijas
auglīgākās lauksaimniecības zemes.
Perspektīvā nepieciešams paredzēt rekonstruēt Jelgavas novada teritorijā esošo
valsts un koplietošanas meliorācijas sistēmu, pārtīrīt novadgrāvjus, atjaunot meliorācijas
akas un caurtekas, veikt ūdensteču apauguma noľemšanu.
Siltumapgāde
Siltumapgāde ir svarīga Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes sastāvdaļa, ľemot
vērā klimatiskos apstākļus.
Latvijā patērētāju siltumapgāde tiek nodrošināta, izmantojot:
1. Centralizēto siltumapgādi – siltumavota/vairāku siltumavotu, maģistrālo un
sadales siltumtīklu un patērētāju iekšējo sistēmu tehnoloģiski vienota sistēma, kas
nodrošina patērētāju apgādi ar siltumenerģiju noteiktā teritorijā, transportējot
siltumenerģiju lielos attālumos;
2. Lokālo siltumapgādi– siltumavota un patērētāja/patērētāju siltumenerģiju
izmantojošo iekšējo sistēmu tehnoloģiski vienota sistēma, kur siltumenerģijas piegādei
nav nepieciešami maģistrālie tīkli, t.i., siltumenerģija no siltumavota ar vai bez sadales
siltumtīkliem tiek sadalīta un piegādāta patērētājiem.
3. Individuālo siltumapgādi (mājsaimniecības) – atsevišķas mājsaimniecības
(dzīvokļa, privātmājas) siltumapgāde.
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Siltumenerģijas patēriľš centralizētajās siltumapgādes sistēmās pēdējo 10 gadu
laikā ir pakāpeniski samazinājies, tā kritumam 20.gs. deviľdesmitajos gados pamatā bija
šādi faktori:
rūpniecības, lauksaimniecības u.c. nozaru pārstrukturēšana;
dabas gāzes piegādes cenu struktūra, kas veicināja patērētāju atslēgšanos no
centralizētās siltumapgādes;
patērētāju (mājsaimniecību) zemā maksātspēja.
Jelgavas novadā centralizēta siltumapgādes sistēma šobrīd darbojas Kalnciema un
Vircavas ciemos. Daļēji centrālā siltumapgāde tiek nodrošināta arī Līvbērzes pagasta
Līvbērzes ciemā.
Kalnciemā ar centralizēto siltumapgādi tiek apgādātas 14 daudzdzīvokļu mājas,
sociālie objekti, Latvijas Pasta nodaļa un tirdzniecības iestāde. Katlu māja atrodas
Kalnciema pagastā, Lielupes ielā 27, uzstādītā jauda 3,6 MW. Siltumtīklu garums
1420m, tos apkalpo SIA „Kalnciema nami”. Kā kurināmo materiālu katlu mājā izmanto
dabasgāzi.
Vircavā ar centralizēto siltumapgādi tiek apgādātas pašvaldības iestādes:
sākumskola, pagasta pārvaldes ēka, tautas nams, vidusskola un sporta halle. Katlu māja
atrodas Vircavā, „Kamenēs”, uzstādītā jauda 0,8 MW. Siltumtīklu garums 0,7 km, tos
apkalpo pagasta pārvalde. Kā kurināmo materiālu katlu mājā izmanto malku un ogles.
Līvbērzes ciemā 12 daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām ir izbūvēta katrai sava
katlu māja, katrā 3 apkures katli, katra katla jauda 24KW. Ar centralizēto siltumapgādi
tiek apgādāti 261 dzīvokļi. Kā kurināmo materiālu izmanto dabasgāzi.
Ciemos esošajās savrupmājās un savrupmāju rajonos, kā arī viensētās tiek
izmantota vietējā apkure. Par kurināmo tiek izmantota malka, dabasgāze un ogles.
Jaunas vai pilnībā rekonstruētas patērētāja būvkonstrukciju un iekšējo
komunikāciju (t.sk. siltumapgādes) sistēmas ekspluatācijas pieredze rāda, ka
energoefektivitātes pasākumu rezultātā iespējams ietaupīt līdz 40% patērētās
siltumenerģijas.
Ja nākotnē siltumapgādē var prognozēt siltumenerģijas un primāro resursu
patēriľa pieaugumu sakarā ar jaunu patērētāju pieslēgšanos līdz ar rūpniecības un
pakalpojumu sfēras attīstību, kā arī apbūves intensifikāciju un esošo pārvades sistēmu
paplašināšanos, tad, savukārt, energoefektivitātes pasākumu realizācijas rezultātā notiks
siltumenerģijas patēriľa samazināšanās.
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Latvijas centralizētās siltumapgādes sistēmas enerģijas ražošanas vidējā
efektivitāte ir 68,2%. Ľemot vērā faktu, ka modernos dabas gāzes un šķidrā kurināmā
siltumavotos efektivitāte pārsniedz 90%, bet cietā kurināmā – 80%, var secināt, ka
pastāv potenciāls efektivitātes paaugstināšanai. Lokālajā un individuālajā siltumapgādē
nav iespējams kvantitatīvi noteikt ražošanas efektivitāti, jo saražotā siltumenerģija
netiek uzskaitīta, taču arī šeit pastāv potenciāls efektivitātes paaugstināšanai, it īpaši
koksnes izmantošanai individuālajā sektorā. Saskaľā ar statistiku vidējie zudumi
siltumtīklos ir 18%, bet atsevišķās siltumapgādes sistēmās 20-30%.
Gan siltumenerģijas ražošanas, gan pārvades sistēmās ir liels potenciāls
energoefektivitātes paaugstināšanai, taču tas ir saistīts ar liela apjoma investīcijām.
Līdzšinējā rekonstrukcijas procesā ir izmantoti pašvaldību un siltumapgādes uzľēmumu
līdzekļi, kā arī valsts investīciju un citu atbalsta programmu finansējums. Pēdējo gadu
laikā pastāv iespēja izmantot arī Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu.
Jāsecina, ka esošā inženierinfrastruktūra Jelgavas novadā ir nolietojusies un daļēji
neatbilst vides kvalitātes prasībām. Jau vairākus gadus intensīvi notiek darbs pie ES
finansējuma piesaistes novada ciemu inženierinfrastruktūras attīstībai, tai skaitā urbumu
atjaunošana un jaunu izveide, dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve, dzeramā
ūdens piegādes sistēmu atjaunošana, paplašināšana, sadzīves notekūdeľu kanalizācijas
sistēmas atjaunošana, paplašināšana, pārsūknēšanas staciju atjaunošana, jaunu
notekūdeľu attīrīšanas iekārtu izbūve.
Energoresursu sadārdzinājuma dēļ perspektīvā būtu jāatrod ekonomiski efektīvāki
apkures veidi.
Atkritumu apsaimniekošana
Zemgales reģionā izveidota vienota atkritumu apsaimniekošanas sistēma, kura
ietver atkritumu savākšanu un transportēšanu, reģistrēšanu un kontroli, kā arī atkritumu
apglabāšanu. Novada ciemos pieejama sadzīves atkritumu šķirošana.
Jelgavas novadā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veic SIA „Jelgavas
komunālie pakalpojumi”, kas transportē atkritumus uz atkritumu izgāztuvi „Brakšķi”
Līvbērzes pagastā. Sadzīves atkritumu poligona "Brakšķi" apsaimniekotājs ir Jelgavas
un Bauskas pašvaldību SIA "Zemgales EKO".
1.16.tabula
Savākto atkritumu daudzums 2006. – 2009.gadā, m3
Pagasts

2006.

2007.

2008.

2009.
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Elejas

1844,52

2001,12

2206,3

2169,36

Glūdas

1590

1720

1760

1766

Jaunsvirlaukas

nav datu

272,22

272,22

272,22

Kalnciema

nav datu

nav datu

nav datu

2624,4

Lielplatones

375

176,61

100,68

100,68

Līvbērzes

326,6

333,6

375,6

369,2

Platones

843

843

995

900

Sesavas

nav datu

1365

1482

1482

Svētes

nav datu

nav datu

nav datu

nav datu

Valgundes

nav datu

nav datu

nav datu

nav datu

Vilces

569

586

632

640

Vircavas

575,46

717,64

743,64

743,64

Zaļenieku

620

620

650

700

Kopā novadā

6743,58

7916,55

9217,44

11767,5

Pēc pagastu pārvalžu sniegtajiem datiem 2009.gadā visvairāk atkritumu ir
savākti Kalnciema, Elejas un Glūdas pagastos, savukārt, vismazāk Lielplatones un
Jaunsvirlaukas pagastos. Lielplatones pagasts arī ir vienīgais, kur pa gadiem vērojams
savākto atkritumu samazinājums, atšķirībā no pārējiem pagastiem, kur savākto
atkritumu apjoms ir tikai palielinājies. Lai arī visi pagasti nav devuši datus par situāciju
savā teritorijā, tomēr, analizējot rādītājus, var secināt, ka savākto atkritumu daudzumam
ir tendence palielināties.
Privāto māju īpašnieki un iedzīvotāji paši veic atkritumu apsaimniekošanu,
slēdzot līgumu par atkritumu savākšanu un nogādāšanu atkritumu poligonā.
Jelgavas novada Līvbērzes pagastā atrodas atkritumu apglabāšanas poligons
„Brakšķi”.
Novada teritorijā, galvenokārt, pagastu lielākajos ciemos, ir uzstādīti dalīto
atkritumu savākšanas konteineri, kuru apsaimniekošanu organizē SIA „Zemgales
EKO”. Vērojama samērā zema iedzīvotāju aktivitāte atkritumu šķirošanā, tādēļ būtu
nepieciešamas informācijas kampaľas par sadzīves atkritumu radīto vides piesārľojumu
un katra iedzīvotāja dalību vides aizsardzībā.
Perspektīvā plānots atkritumu apsaimniekošanas funkciju deleģēt apvienotajai
pašvaldības kapitālsabiedrībai.
Kapu saimniecība
Jelgavas novada teritorijā ir 56 kapsētas, no kurām 6 slēgtas, bet 4 daļēji slēgtas,
tajās tiek atļauta apglabāšana tikai ģimenes kapos. Elejas un Glūdas, un Zaļenieku
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pagastos kapsētās darbojas kapličas. Atsevišķa kapliča ir arī Kalnciema pagastā. Šobrīd
Kalnciema pagasta teritorijā nav kapsētas, tiek izmantotas Valgundes un Līvbērzes
pagastos esošās kapsētas. Kapsētu apsaimniekošanu organizē pagastu pārvaldes.
Daļa esošo kapsētu vairs nav brīvu ierādāmo vietu, tādēļ perspektīvā būtu jādomā
par kapsētu teritoriju paplašināšanu. Perspektīvā būtu jāizvērtē krematorija būvniecība
un kolumbāriju izveide novada kapsētās.
Teritorijas labiekārtošana
Zaļumsaimniecība Jelgavas novada pagastu apsaimniekošanā ir kultūrvēsturisko
pieminekļu un piemiľas vietu uzturēšana un uzraudzība, kā arī zālāju, puķu dobju,
apstādījumu un parku uzturēšana ciemu teritorijās. Zālāju pļaušana novadā notiek 3
reizes sezonā.
Novada ciemos esošie parki, skvēri un citas rekreācijas teritorijas (t.sk. upju
krastu zonas) nav pietiekoši apsaimniekoti un aprīkoti ar vēlamo infrastruktūru, lai
veiktu rekreācijas funkcijas, nodrošinot iedzīvotājiem atpūtas un brīvā laika pavadīšanas
iespējas. Tiek izstrādāti projekti un notiek sadarbība ar Latvijas Lauksaimniecības
universitātes lauku inženieru fakultāti, piesaistot studentus ainavu plānošanā un izveidē,
kā arī teritoriju labiekārtošanā.
Jelgavas novada ciemos atrodas aprīkoti sporta laukumi un bērnu rotaļu
laukumi. Lielākoties aprīkojums šajos laukumos ir novecojies un neatbilst mūsdienu
prasībām. Atsevišķos novada ciemos āra sporta laukumi aprīkoti ar dažāda veida
konstrukcijām, t.sk. basketbola groziem, minifutbola vārtiem, vingrošanas elementiem.
Glūdas pagasta Zemgales ciemā ir izveidota BMX velosipēdu sporta trase. Jau vairākus
gadus nevalstiskās organizācijas, kas darbojas novada ciemos, piesaistot investīcijas,
attīsta jaunus bērnu rotaļu laukumus, sporta laukumus un citus labiekārtošanas
elementus.
Lai veicinātu drošu dzīves vidi iedzīvotājiem, perspektīvā būtu nepieciešams
attīstīt jaunus un rekonstruēt esošos automašīnu stāvlaukumus pie ciemu daudzdzīvokļu
mājām.
Pašvaldības infrastruktūras uzturēšanas funkciju izvērtēšana
Lai sakārtotu infrastruktūras apsaimniekošanas organizāciju, kā arī sadarbību ar
klientiem (komunikāciju lietotājiem), tika veikta esošo pašvaldības SIA darbības
izvērtēšana. Izvērtēšanas mērķis ir Jelgavas novada apdzīvoto vietu ūdenssaimniecības
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un komunālo pakalpojumu sakārtošana, ilgtermiľā nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu
sniegšanu novada iedzīvotājiem un komersantiem, kā arī šī sektora finansiālu ilgtspēju.
2009. gada nogalē tika nolemts veikt esošo pašvaldības SIA apvienošanu, izveidojot
vienotu pašvaldības kapitālsabiedrību, kuras darbības mērķis ir Jelgavas novada
apdzīvoto vietu ūdenssaimniecības un komunālo pakalpojumu sakārtošana, teritorijas
labiekārtošana, satiksmes infrastruktūras uzturēšana, dzīvojamā fonda apsaimniekošana
u.c.
Energoresursi
Enerģijas pietiekamība ir valsts ekonomiskās attīstības, dzīves kvalitātes un
drošības nodrošināšanas jautājums. Enerģētikas nozares attīstības mērķis ir nodrošināt
līdzsvarotu, kvalitatīvu, drošu un ilgtspējīgu tautsaimniecības un iedzīvotāju apgādi ar
enerģiju.
Elektroenerģija
Vairāk nekā 90% Latvijā saražotās elektroenerģijas saražo AS „Latvenergo”, kas
nodrošina arī elektroenerģijas importu un piegādi patērētājiem. Jelgavas novada
teritorijā elektroapgādi nodrošina A/S „Latvenergo” Dienvidu elektrisko tīklu rajona
Jelgavas elektrisko tīklu rajons, kas Jelgavas novadā apkalpo sekojošus elektrotīklus:
20 kV līnijas;
0,4 kV līnijas;
20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas.
Elektrisko tīklu izvietojums Jelgavas novadā pilnībā nodrošina esošo elektroenerģijas
lietotāju elektroapgādi. Esošais tīkls izveidots kā 0,4 kV gaisvadu līnijas. Līnijas
izbūvētas galvenokārt ar kailvadu pievadiem. Novada teritorijā esošo apakšstaciju
kopējā jauda, salīdzinot ar pašreizējo slodzi, tiek izmantota ar jaudas rezervi.
Attīstot elektroenerģijas piegādes tīklus, Jelgavas novada ciemos veic līniju
rekonstrukciju, mainot esošās 0,4 kV gaisa līnijas pret kabeļu līnijām. Paralēli ciemu
ielu rekonstrukcijai notiek arī elektrolīniju remonts un apgaismojuma rekonstrukcija vai
izbūve vietās, kur tas nepieciešams.
Daļu novada teritorijas ar elektroenerģiju nodrošina hidroelektrostacijās (HES)
saražotā elektroenerģija. Vilces pagastā uz Svētes upes un Platones un Lielplatones
pagastos uz Platones upes izveidotas HES. Visa saražotā elektroenerģija tiek realizēta
AS „Latvenergo”.
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Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS ,,Sadales
tīklā'' notiek, pamatojoties uz elektroenerģijas lietotāju pieteikumiem, saskaľā ar
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.gada 14.decembra
lēmumu Nr.302 apstiprinātajiem “Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas
sistēmas dalībniekiem”.
Nafta
Jelgavas novada teritoriju šķērso maģistrālie naftas un naftas produktu cauruļvadi.
Naftas cauruļvads Polocka – Ventspils ir Latvijas naftas tranzītkoridora nozīmīgākais
transporta elements. Tā kopgarums ir 516,8 km, no kuriem 334,234 km atrodas Latvijas
teritorijā. SIA LatRosTrans ir lielākais Latvijas – Krievijas kopuzľēmums Baltijā, kas
nodarbojas ar maģistrālo naftas un naftas produktu cauruļvadu funkcionēšanas
nodrošināšanu.
Gāze
Jelgavas novada teritorijā atrodas akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” esošie
augsta, vidēja un zema spiediena gāzesvadi (1.17.attēls). Dabasgāzes apgādi Latvijas
tirgū veic AS „Latvijas Gāze”, kas saskaľā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas izdotajām licencēm veic dabasgāzes pārvadi, sadali, uzglabāšanu un
tirdzniecību.
Jelgavas novada teritorijā atrodas:
augsta spiediena

gāzesvads ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem

(maģistrālais gāzesvads) Iecava – Liepāja DN 500mm;
maģistrālā gāzesvada atzars uz gāzes regulēšanas staciju (GRS) Sloka DN
250;
maģistrālā gāzesvada atzars uz GRS Kalnciems 100mm;
GRS „Kalnciems”, GRS „Jelgava – 1”;
augstā spiediena (P<0,6MPa) sadales gāzesvadi un to iekārtas;
vidējā spiediena (P<0,4MPa; P<0,01 MPa) sadales gāzesvadi un to iekārtas;
zemā spiediena (P<0,005 MPa) sadales gāzesvadi un to iekārtas;
pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības stacija (KAS), anodu zemējums,
anodu kabelis un 8m attālumā no maģistrālo gāzesvadu ass atrodas sakaru kabeļi.
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1.17.attēls Vidējā un zemā spiediena sadales gāzesvadi
Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un
individuālajiem patērētājiem Jelgavas novada teritorijā no esošā gāzes apgādes tīkla,
veicot autoceļu un ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceļus un ielas, jāparedz
iespējamā augstā un vidējā spiediena sadales gāzes vadu novietnes projektējamo un
rekonstruējamo ceļu nodalījuma joslās, ielu sarkanajās līnijās, atbilstoši LBN 100 un
spēkā esošajam Aizsargjoslu likumam.
Atjaunojamie energoresursi
Par atjaunojamajiem energoresursiem uzskata vēju, ūdeni, saules starojumu,
biomasu (koksni, salmus, biogāzi, biodegvielu), zemes siltumu, viļľus, kā arī paisuma –
bēguma procesus. Latvijā atjaunojamie energoresursi aizľem vienu trešo daļu primāro
energoresursu bilancē, un divi visvairāk izmantotie atjaunojamo energoresursu veidi ir
koksne un hidroresursi. Vēja enerģija un biogāze tiek izmantoti ievērojami mazākā
apjomā. Saules un zemes enerģiju šobrīd izmanto tikai ļoti nelielos apjomos
pilotprojektu ietvaros.
Hidroresursi
Mazo upju hidroenerģijas resursi ir robežās no 150-300 GWh elektroenerģijas
gadā. Praktiski izmantojamais potenciāls ir ievērojami mazāks, jo noteiktus
ierobežojumus hidroenerģijas izmantošanai nosaka dabas un ainavu aizsardzības
prasības. Ir noteikta mazo HES celtniecības ierobežošana uz zivju sugu migrācijai
būtiskām upēm. Izstrādi var palielināt arī jau esošajās mazajās HES, tās atbilstoši
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modernizējot. Elektroenerģijas izstrādi tajās varētu palielināt par 10-20%, ľemot vērā
esošo HES finansiālās un tehniskās iespējas ieviest jaunas tehnoloģijas.
Koksne
Latvija ir viena no mežainākajām valstīm Eiropā – vidēji 1,23 ha meža uz vienu
iedzīvotāju, kas ir 4,5 reizes vairāk nekā vidēji Eiropā.
Koksne ir nozīmīgākais vietējais kurināmais Latvijā. Koksnes īpatsvars
2004. gada Latvijas primāro energoresursu bilancē bija 30% no kopējā energoresursu
patēriľa. Šobrīd Jelgavas novada teritorijā mājokļu apsildei lielākoties tiek izmantota
koksnes enerģija. Atsevišķu novada pašvaldības iestāžu apkurei arī tiek izmantota
koksne.
Vējš
Latvijas vēju atlasā ir iezīmētas zonas ar dažādiem gada vidējiem vēja ātruma
intervāliem – no 3,5 m/s līdz vairāk kā 5,0 m/s. Vidējais teorētiskais potenciāls gadā ir
no 250-1250 milj.kWh. Jelgavas novada teritorijā ir veikti pētījumi par vēja
izmantošanu enerģijas ieguvei. Perspektīvā tiek plānota vēja enerģijas izmantošana
Vircavas un Zaļenieku pagastos.
Saules enerģija
Latvijā saules starojumam ir samērā zema intensitāte. Kopējais saules enerģijas
daudzums ir 1109 kWh/m2 gadā. Saules siltuma enerģijas izmantošanas periods ir no
aprīļa pēdējās dekādes, kad starojuma intensitāte ir 120 kWh/m2, līdz septembra
pirmajai dekādei. Šajā periodā (aptuveni 1800 stundas) iespējams izmantot saules
enerģiju, uzstādot saules kolektorus. Atsevišķos mājokļos Jelgavas novada ciemos
saules enerģija tiek izmantota mājokļu apkurei.
Biogāze
Biogāze ir deggāze, kas veidojas biomasas anaerobās fermentācijas procesā un
satur vidēji 60-75% metāna (dabasgāzes) un 25-40% CO2 (oglekļa dioksīda).
Ražošanai pakāpeniski koncentrējoties lielākās fermās, uzľēmumos un uzlabojoties
loģistikai, bioloģiski noārdāmo materiālu šķirošanas praksei un kontroles institūciju
darbībai, pieejamais biogāzes apjoms var pieaugt. Jelgavas novada teritorijā tiek
plānotas vairākas jaunas biogāzes ražotnes, galvenokārt, pie lauksaimniecības dzīvnieku
fermām.
Sadzīves atkritumi
Pieaugot sadzīves atkritumu daudzumam, arī tie var dot ieguldījumu kopējā
primāro resursu struktūrā. Atkritumus kā energoresursu veidu var izmantot
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sadedzināšanai un biogāzes iegūšanai. Šī resursa izmantošana sadedzināšanai ir saistīta
ar atkritumu apsaimniekošanas loģistikas pilnveidošanu un modernu sadedzināšanas
tehnoloģiju izmantošanu, kas nodrošina vides aizsardzības standartus. Enerģijas ieguve
no atkritumu masas pārstrādes procesa tiek plānota un izmēģināta Līvbērzes pagastā
esošajā sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Brakšķi”.
Ģeotermālā enerģija
Kopumā no ģeotermālās enerģijas izmantošanas viedokļa perspektīva ir 12 000
km2 liela teritorija. Galvenais ģeotermālo ūdeľu potenciāls atrodas Latvijas
dienvidrietumu daļā un ir 1300 – 1800 m dziļumā. Jelgavas – Elejas rajonā pazemes
ūdeľu temperatūra ir 25-30oC. Par visperspektīvāko var uzskatīt nelielas jaudas būvi
Elejas apkaimē. Tomēr kopumā ģeotermālā siltuma izmantošanu kavē pazemes ūdeľu
salīdzinoši zemā temperatūra.
Koģenerācija
Lai minētais koģenerācijas potenciāls tiktu maksimāli apgūts, ir jācenšas saglabāt
un attīstīt esošo centralizēto siltumapgādi, kas nodrošina nepieciešamo pastāvīgo
siltumslodzi.

Lai

iegūtu

maksimālu

efektu,

izvēloties

koģenerācijas

jaudas,

nepieciešams piemēroties esošajai siltumslodzei.
Ievērojams koģenerācijas potenciāls pastāv arī lokālajā un individuālajā
siltumapgādē (šī potenciāla apgūšana neatstāj ietekmi uz centralizētās siltumapgādes
koģenerācijas slodzēm), kur mūsdienu attīstītās tehnoloģijas piedāvā dažādus
koģenerācijas risinājumus gan jaudu, gan kurināmā izmantošanas ziľā.
Koģenerācijas jaudu attīstībai ir liela loma Latvijas elektroapgādes drošības
paaugstināšanā un elektroenerģijas pārvades zudumu samazināšanā. Izvēršot reģionālu
koģenerācijas staciju attīstību, tiek nodrošināta enerģijas piegāde svarīgākajiem
objektiem tieši patēriľa vietās.
Dabisks šķērslis atjaunojamo resursu izmantošanā ir tas, ka atsevišķos gadījumos
to cena ir augstāka par fosilajiem kurināmā veidiem. Arī enerģijas pārveidošanas
tehnoloģijas ir kapitālietilpīgas, un ne vienmēr komersantiem ir pieejami finansiālie
resursi to iegādei. Tomēr iepriekšējo desmit gadu pieredze Latvijā centralizēto
siltumapgādes sistēmu transformācijai uz biomasu ir veiksmīgs piemērs, kā ierobežotu
resursu apstākļos iespējams sasniegt labus rezultātus.
Analizējot līdzšinējo koģenerācijas tehnoloģiju ieviešanu, var secināt, ka valsts
atbalsta instrumenti (obligātais iepirkums, fiksēta elektroenerģijas iepirkuma cena) nav
pietiekami, lai koģenerācijas tehnoloģijas attīstītos. Valsts atbalsta instrumenti
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jāattiecina ne tikai uz centralizētās siltumapgādes sistēmām, bet arī rūpniecības,
lauksaimniecības, pakalpojumu un citiem sektoriem. Koģenerācijas tehnoloģiju
atbalstam

nepieciešams

vienkāršot

tehniskās

un

administratīvās

procedūras

koģenerācijas staciju piekļūšanai energoapgādes sistēmai, īpaši mazajām stacijām (līdz
4 MW). Īpaša vērība jāpievērš tādu koģenerācijas tehnoloģiju attīstībai, kuras izmanto
atjaunojamos energoresursus – Latvijas apstākļos tā pamatā ir kurināmā koksne.
Līvbērzes pagastā atrodas koģenerācijas stacija, kura šobrīd nedarbojas.
Jelgavas novadā aizvien pieaug uzľēmumu (galvenokārt, lauksaimniecības) skaits,
kuras plāno alternatīvus enerģijas ieguves veidus saimniecības uzturēšanas vajadzībām,
tādējādi ilgtermiľā plānojot ražošanas izmaksu samazinājumu.
Sakari
Jelgavas novada teritorijā telekomunikāciju sakarus nodrošina SIA „Lattelecom”
un mobilo sakaru operatori SIA „LMT”, SIA „Tele2”, SIA „Bite Latvia”.
Telekomunikāciju pakalpojumi tiek nodrošināti visā novada teritorijā ielu sarkano līniju
apakšzemes kabeļos.
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1.17.

Transports

Autotransports
Galvenās problēmas saistītas ar ceļu segas un tiltu nestspēju – ceļi būvēti
20.gadsimta sešdesmitajos līdz astoľdesmitajos gados pēc toreiz spēkā esošajiem
normatīviem, kas noteica maksimālo autotransporta ass slodzi 10t un maksimālo
transportlīdzekļa pilnu masu 36t, bet mūsdienu tirgus nepieciešamība, kā arī Eiropas
Savienības prasības nosaka attiecīgi 11,5t un 44t. Tā rezultātā atsevišķos posmos ir
izveidojusies situācija, ka autoceļu kvalitāti ar vienkāršām remonta metodēm nav
iespējams nodrošināt.
Pie esošā nepietiekamā autoceļu uzturēšanas un attīstības finansēšanas līmeľa,
pieaugot satiksmes intensitātei un smagsvara transportlīdzekļu īpatsvaram, notiek
pastāvīgs autoceļu tīkla sabrukuma process un pieaug neracionāli autoceļu lietotāju
izdevumi, kā arī palielinās satiksmes negadījumu skaits.
Autoceļu tīkla attīstība ir viens no priekšnoteikumiem lauku teritoriju
sabalansētai attīstībai. Nepievēršot uzmanību lauku autoceļu sakārtošanai, pakāpeniski
veidojas teritorijas ar apgrūtinātu satiksmi, pasliktinās sasniedzamība. Lauku
pašvaldībās valsts budžeta mērķdotācija ir vienīgais pašvaldību ceļu finansēšanas avots.
Dzelzceļa transports
Latvijas ekonomikas attīstības indikators ir dzelzceļa transports. Valsts akciju
sabiedrība Latvijas dzelzceļš ir lielākais dzelzceļa kravu pārvadātājs. Galvenās problēmas
sekmīgai kravas pārvadājumu attīstībai rodas sliežu ceļu un ritošā sastāva
neapmierinošā tehniskā stāvokļa dēļ.
Kravu pārvadājumos dominē Ventspils – Jelgava – Krustpils – Rēzekne
dzelzceļa līnija, pa kuru kravas no Krievijas rūpniecības rajoniem tiek nogādātas
Ventspils ostā. Galvenās pārvadātās kravas no Austrumiem uz Rietumiem ir nafta un tās
produkti, akmeľogles, minerālmēsli, ķīmiskās vielas. Valsts iekšienē tiek pārvadāts
neliels kravu apjoms – pamatā kokmateriāli, vietējie energoresursi un būvmateriāli.
Jelgavas novadā izvietotas:
stratēģiskās nozīmes I kategorijas dzelzceļa līnijas: Tukums II – Jelgava un
Jelgava – Krustpils;
stratēģiskās nozīmes II kategorijas dzelzceļa līnijas:
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Rīga – Jelgava, Jelgava – Liepāja, Jelgava – Meitene – valsts robeža,
Glūda – Reľģe – valsts robeža.
Dzelzceļa līnijas tiek izmantotas galvenokārt kravu pārvadājumiem. Elejā teritorijā
blakus dzelzceļam ir izvietoti lauksaimniecības ražošanas uzľēmumi. Līvbērzes un
Glūdas pagastu teritorijās iespējama dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas iespēju
analīze.
Jelgavas novadā, līdzīgi kā valstī kopumā, ir tendence palielināties automašīnu
skaitam, kas nozīmē, ka nepieciešams izbūvēt automašīnu stāvlaukumus ciemos pie
daudzdzīvokļu mājām, kā arī pie apmeklētākajām iestādēm.
Jelgavas novada izaugsmi varētu veicināt esošā ceļu tīkla sakārtošana un
pilnveidošana.
Aviotransports
Jelgavas novada teritorijā kā lidlauki tiek izmantoti: Helikopteru nosēšanās
laukums Glūdas pagastā un mazās aviācijas lidlauks Valgundes pagastā. Šie ir privātā
teritorijā esoši lidlauki.
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2. SVID ANALĪZE
Jelgavas novada SVID analīzes izstrādei tika izmantota konkrētu nozaru (jomu) analīze.
Veicot SVID analīzi, tika izvērtētas jomu iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības
un problēmas:
Stiprās puses – noformulētas attiecīgās jomas īpašības, kas var palīdzēt sasniegt
noteikto mērķi.
Vājās puses – attiecīgās jomas īpašības, kas var kavēt noteiktā mērķa
sasniegšanu.
Iespējas - tie iekšējie un ārējie faktori, kas perspektīvā var palīdzēt sasniegt
noteikto mērķi.
Draudi - tie iekšējie un ārējie faktori, kas var kavēt noteiktā mērķa sasniegšanā.
Izvērtējot visus informācijas elementus, attīstības programmas stratēģiskajā daļā
apkopoti SVID analīzes rezultāti, un kopsavilkuma rezultātā noteikts novada
stratēģiskais mērķis un uzdevumi tā sasniegšanai.
2.1.tabula
Novada telpiskā struktūra, izvietojums
SVID
S

V

Raksturojums
Ekonomiski izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis
Latvijā
Atrašanās Rīgas ietekmes zonā
Attīstīta ekonomiskā vide
Saglabāta Zemgales reģionam raksturīgā
ainava
Vēsturiskā apbūve rada savdabīgu novada
raksturu un pievilcību
Ainavisks un pievilcīgs novada izvietojums
Lielupes abos krastos
Neskarta daba, nepiesārľota vide, unikāli
dabas objekti, bagāts kultūrvēsturiskais
mantojums
Daudz publisko ūdeľu (Lielupes baseina
upes)
Tiek izstrādāta risku vadības sistēma Jelgavas
novadā
Nesakārtoti īpašumtiesību jautājumi brīvajām
teritorijām
Trūkst labiekārtotu un intensīvi apmeklētu
atpūtas vietu novada mežos un parkos
Komunikāciju pilnīgs vai daļējs trūkums
individuālās apbūves sektoros novada ciemos
Nepietiekams rekreācijas zonu
labiekārtojuma līmenis

Vietējais
mērogs

Reģionālais
mērogs

Valsts
mērogs

Starptautiskais
mērogs

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
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SVID

I

D

Raksturojums
Trūkst kvalitatīvu kultūrtūrisma pasākumu,
kas interesētu arī citu novadu iedzīvotājus
Nepietiekoša ilggadīgu un drošu pasākumu
plānošana un realizācija plūdu draudu
novēršanai Jelgavas novadā
Turpinās ēku nolietošanās process, iedzīvotāji
nav ieinteresēti ēku stāvokļa uzlabošanā
Jelgavas novada uzľēmēju produkcijas
atpazīstamības tēla radīšana
Izmantot dažādus projektus un ārzemju
investoru interesi par vēsturisko apbūvi
Izkopt novada ciemu ielu, parku un skvēru
apzaļumošanas tradīcijas
Lielupes kā aktīvā tūrisma zonas potenciāla
izmantošana
Attīstīt aktivitātes uz Lielupes un labiekārtot
krastus
Ekonomiskās nošķirtības pastiprināšanās
starp Rīgu un reģioniem
Plūdi Lielupē
Ekoloģiskās katastrofas uz dzelzceļiem vai
autoceļiem
Pazemes ūdeľu piesārľojums

Vietējais
mērogs

Reģionālais
mērogs

Valsts
mērogs

Starptautiskais
mērogs

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
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2.2.tabula
Iedzīvotāji
SVID

Raksturojums

S

Sabiedrība ar bagātīgu kultūru un tradīcijām
Augsti kvalificēts darbaspēks
Informēta sabiedrība
Demogrāfiskās slodzes pieaugums
Iedzīvotāja skaita samazināšanās
Zema dzimstība un augsta mirstība
Darbaspēka piedāvājuma kvalitatīvā un
kvantitatīvā neatbilstība darba tirgus
pieprasījumam
Darba vietu trūkums
Zems ienākumu līmenis uz 1 iedzīvotāju
Zems atalgojuma līmenis salīdzinājumā ar ES
Zemas kvalitātes darbaspēks
Neoficiālā nodarbinātība
Psihotropo vielu un alkoholisma izplatīšanās
Palielināt iedzīvotāju skaitu, attīstot mājokļu
politiku
Jaunu darba vietu radīšana
Darbaspēka piesaiste no citiem reģioniem
Valsts un ES fondu piedāvājums
cilvēkresursu attīstībai
Atbalsts jaunajām ģimenēm
LLU studējošo jauniešu piesaiste ģimenes un
mājokļa veidošanai novadā
Negatīvs dabiskais pieaugums
Turpinās jauniešu un kvalificēto darbspējīgo
cilvēku aizplūšana
Intelektuālā potenciāla aizplūšana
Sabiedrības sociālā noslāľošanās un sociālās
spriedzes pieaugums
Iedzīvotāju skaita samazināšanās un
novecošanās
Kvalitatīva darbaspēka resursu trūkums

V

I

D

Vietējais
mērogs

Reģionālais
mērogs

Valsts
mērogs

Starptautiskais
mērogs

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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2.3.tabula
Izglītība
SVID

Raksturojums

S

Daudzveidīgas izglītības iegūšanas iespējas
Ērta pašvaldības pakalpojumu pieejamība
Plašas interešu izglītības iespējas
Kvalificēti pedagogi, augsts profesionalitātes
līmenis
Izglītības iestādes ir nodrošinātas ar
informāciju tehnoloģijām un interneta
pieslēgumu
Daudzveidīgas mūžizglītības iespējas
Notiek izglītības iestāžu infrastruktūras
sakārtošana
Optimāls izglītības iestāžu skaits
Nepietiekama mācību materiāltehniskā bāze
Palielinās skolēnu skaits ar deviantu uzvedību

V

I

D

Trūkst augsti kvalificētu pedagogu atsevišķos
mācību priekšmetos
Kvalificēta darbaspēka sagatavošana
atbilstoši darba tirgus prasībām
Daudzveidīga izglītības iestāžu sadarbība
Mūžizglītības sistēmas pieejamības attīstība
Profesionālās izglītības mācību programmu
izstrāde sadarbībā ar uzľēmējiem
Mācību pārslodze skolēniem
Skolēnu skaita samazināšanās

Vietējais
mērogs

x
x

Reģionālais
mērogs
x

Valsts
mērogs

Starptautiskais
mērogs

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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2.4.tabula
Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe
SVID

Raksturojums

S

Pašvaldība nodrošina līdzekļus sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības
finansēšanai
Pašvaldības sociālās aprūpes iestādes kalpo
kā materiāli tehniskā bāze sociālo
pakalpojumu daudzveidības attīstībai novadā
Cilvēku ar īpašām vajadzībām ierobežotā
līdzdalības iespēja
Pašvaldības sociālos pabalstus ne vienmēr
saľem tie iedzīvotāji, kas nonākuši
vislielākajā trūkumā; pabalsta lielums ne
vienmēr tiek saistīts ar ģimenes ienākumu
līmeni
Sadarbība ar NVO veselības veicināšanas
jautājumu popularizēšanas jomā
Alternatīvas aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu attīstīšana
Sadarbību ar citām pašvaldībām sociālo
jautājumu risināšanā un veselības
veicināšanas pasākumu organizēšanā
Sociālo pabalstu saľēmējiem rodas atkarība
no pabalstiem un zūd vēlēšanās līdzdarboties
savas dzīves kvalitātes uzlabošanā

V

I

D

Vietējais
mērogs

Reģionālais
mērogs

Valsts
mērogs

Starptautiskais
mērogs

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
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2.5.tabula
Kultūra un tradīcijas
SVID

Raksturojums

S

Saglabātas un atbilstoši mūsdienu prasībām
pilnveidotas mākslas un kultūras iestādes
Attīstīta amatierteātru māksla
Pieredze kultūras projektu izstrādāšanā un
dažādu fondu līdzekļu piesaistīšanā
Bibliotēku darbības automatizācija, lasītāju
skaita pieaugums bibliotēkās
Bibliotēku attīstība un sadarbība
Piemērotas vietas brīvdabas pasākumu
rīkošanai
Pastāvīgs pašvaldības finansiālais atbalsts
kultūras aktivitātēm
Mūsdienu prasībām neatbilstoša kultūras un
kultūrizglītojošo iestāžu tehniskā bāze
Novecojušas brīvdabas estrādes
Vāja tehniskā aprīkojuma dēļ apgrūtināta
iespēja iepazīties ar profesionālo kolektīvu
sniegumu
Kvalificētu kadru trūkums, nepietiekams
finansējums esošo kadru tālākizglītībai
Jauniešu interešu zudums par latviešu
tradīcijām, kultūru un vēsturi
Kultūras iestāžu telpu nepiemērotība
cilvēkiem ar kustību traucējumiem
Nepietiekoša cittautiešu integrācija kultūras
procesos
Vājš kultūras menedžments
Daļai bibliotēku novecojusi infrastruktūra
Nepietiekams finansējums grāmatu fondu
papildināšanai
Profesionālas pieejas trūkums privāto un
pašvaldības muzeju darbības turpināšanai un
finansēšanai
Apjomīga līdzfinansējuma nepieciešamība
novadam nozīmīgu privāto muzeju
restaurācijas projektiem
Papildināt kultūras iestāžu materiāli tehnisko
bāzi, turpināt telpu modernizāciju
Iesākto un jaunu kultūras un izklaides
pasākumu tradīciju attīstīšana
Attīstīt un pilnveidot kultūrizglītības darbu
Personāla izglītības un profesionālās
kvalifikācijas paaugstināšana, jaunu darba
metožu apguve
Pilnveidot kultūras iestāžu savstarpējās
sadarbības formas
Rekonstruēt esošās un uzstādīt jaunas
brīvdabas estrādes
Veicināt amatierkolektīvu attīstību
Izveidot mūsdienīgu informācijas tīklu

V

I

Vietējais
mērogs

Reģionālais
mērogs

Valsts
mērogs

Starptautiskais
mērogs

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
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SVID

D

Raksturojums

Vietējais
mērogs

muzejos uzkrāto kultūrvēsturisko vērtību
pieejamības nodrošināšanai
Piesaistīt papildus līdzekļus kultūras un
kultūrizglītojošo iestāžu atjaunošanai un
kultūras norisēm
Latviskās identitātes degradēšanās
Apdraudēta bibliotēku fondu fiziskā
saglabāšana un uzkrāšana nākamajām
paaudzēm.

x

Intereses zudums par kultūrvēstures
krājumiem, kultūras norisēm

x

Reģionālais
mērogs

Valsts
mērogs

Starptautiskais
mērogs

x
x
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2.6.tabula
Sports
SVID

Raksturojums

S

Daudzveidīgas sporta aktivitātes
Sporta komandas, kas piedalās Latvijas
čempionātos
Sporta būves un nodarbību iespējas tajās
Pieaugoša pieredze plašu sporta pasākumu
rīkošanā
Pasliktinās jauniešu veselība un aktivitāte
skolu sporta nodarbībās
Nepietiekams sporta inventāra
nodrošinājums, tā neatbilstība mūsdienu
prasībām
Novadā nav mūsdienīgi aprīkotas
vieglatlētikas sporta bāzes
Nav attīstīti ūdens sporta veidi
Papildināt sporta iestāžu materiāli tehnisko
bāzi
Attīstīt esošo un būvēt jaunu sporta
infrastruktūru, t.sk. ūdens sporta veidiem
Sekmēt preventīvo darbu ar sociālā riska
grupu jauniešiem, veicinot viľu veselīgu
dzīvesveidu un integrāciju sabiedrībā
Veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām, t.sk.
invalīdu, integrāciju sabiedrībā, izmantojot
sporta aktivitātēm
Nodrošināt sportistu augstākās meistarības
pilnveidošanas iespējas
Atbalstīt veterānu sporta kustību kā veselīga
dzīvesveida sastāvdaļu
Atbalstīt sporta klubu darbu un veicināt jaunu
klubu dibināšanu
Veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu
popularizēšana iedzīvotāju, īpaši bērnu un
jauniešu, vidū
Jaunu un plašu sporta aktivitāšu, tradīciju
veidošana, t.sk. attīstīt ūdens sporta tradīcijas
Sporta bāzes novecošanās

V

I

D

Vietējais
mērogs

Reģionālais
mērogs

Valsts
mērogs

Starptautiskais
mērogs

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
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2.7. tabula
Pašvaldības un sabiedrības sadarbība
SVID

Raksturojums

S

Novada administratīvā ēka atrodas Jelgavas
pilsētā, ir viegli sasniedzama
Pašvaldības atbalsts NVO darbībai
Pašvaldībai ir pieredze projektu izstrādē un
finansējuma piesaistē
Daudzveidīgs NVO sektors, kas kooperējas
ar pašvaldību un uzľēmējiem, kā arī
radniecīgām organizācijām Latvijā un
ārvalstīs
Laba sadarbība ar reģionālajiem un vietējiem
plašsaziľas līdzekļiem
Izveidota izsmeļoša mājas lapa un citi
informatīvi materiāli par Jelgavas novadu
Izveidota dokumentu aprites sistēma domē
Pieejama pašvaldības policija
Domes informatīvā izdevuma “Jelgavas
novada Ziľas” regulāra izdošana
Trūkst vienota iedzīvotāju informācijas un
konsultāciju centra
Novada administratīvajā centrā neatbilstoša
infrastruktūra pakalpojumu sniegšanai
Sabiedrībā kopumā trūkst izpratnes par NVO
darbības specifiku
Iniciatīvas trūkums un bailes no riska NVO
un uzľēmējdarbības uzsākšanā
Iedzīvotāju vājā informētība par iespēju
līdzdarboties pašvaldības norisēs
Nav ieviesta kvalitātes vadības sistēma
pašvaldībā
Iedzīvotājiem trūkst informācijas, kā rīkoties
avāriju, dabas stihiju gadījumos
Novada tēla popularizēšana
Investīciju projektu īstenošana, fondu
līdzekļu piesaiste
Turpināt attīstīt sadarbību starp NVO un
pašvaldību
Līdzekļu piesaiste no privātā sektora
pašvaldības organizētām aktivitātēm
Veicināt NVO savstarpējo sadarbību
Veicināt sadarbību starp NVO, pašvaldību un
uzľēmējiem
Arvien palielinās pašvaldības izdevumi
sociālajai jomai, kavējot iespēju attīstīt citas
jomas
Birokrātijas attīstība
Korupcija
Iedzīvotāju inertums, intereses trūkums par
novada attīstību

V

I

D

Vietējais
mērogs

Reģionālais
mērogs

Valsts
mērogs

Starptautiskais
mērogs

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
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2.8.tabula
Uzņēmējdarbība
SVID

Raksturojums

S

Attīstībai pieejamas teritorijas
Stipras tradīcijas un izaugsme
lauksaimnieciskās uzľēmējdarbības jomās
Spēcīgi, attīstīti uzľēmumi
Relatīvi lēts darbaspēks
Labi attīstīts pakalpojumu sektors
Derīgo izrakteľu ieguve
Samērā maz ražošanas uzľēmumu
Zems IKP uz vienu iedzīvotāju
Maz ārvalstu investīciju uzľēmumos
Salīdzinoši liels ilgstošo bezdarbnieku skaits
Investīciju trūkums ražošanas attīstībā
Maza iekšējā tirgus ietilpība
Motivēt investorus attīstīt ražošanu Jelgavas
novadā
Liels ekonomiskās izaugsmes potenciāls
Atšķirības starp piedāvājumu un
pieprasījumu darba tirgū
Uzľēmēju orientācija uz zemu pievienotās
vērtības preču radīšanu
Kvalificēta darbaspēka ilgstoša aizplūšana no
novada

V

I

D

Vietējais
mērogs

Reģionālais
mērogs

Valsts
mērogs

Starptautiskais
mērogs

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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2.9.tabula
Infrastruktūra
SVID

Raksturojums

S

Optimāls ceļu tīkls
Maģistrālā gāzes vada pieejamība
Tiek attīstītas un modernizētas ražošanas
tehnoloģijas, ieviestas un modernizētas
informāciju tehnoloģijas
Ieviesta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
sistēma
Notiek ūdensapgādes sistēmas un sadzīves
notekūdeľu sistēmas rekonstrukcija
Tiek labiekārtota novada teritorija
Attīstīts komunikāciju, sakaru tīkls
Plašas rekreācijas zonas iedzīvotāju atpūtas
nodrošināšanai
Labiekārtotas novada kapsētas
Energoresursu pieejamība
Ielu un ceļu neapmierinošs tehniskais
stāvoklis
Neizmantotas, privātas uzľēmējdarbības
teritorijas
Novecojusies komunālā infrastruktūra
Plūdu aizsargbūves nav atbilstošas plūdu
draudiem
Nepietiekami sabiedriskā transporta
pakalpojumi
Stratēģisko dokumentu trūkums nozaru
sabalansētai attīstībai
Trūkst labiekārtotu un intensīvi apmeklētu
atpūtas vietu novada mežos un parkos
Nepietiekams rekreācijas zonu
labiekārtojuma līmenis
Siltumenerģijas zudumi
Nepietiekoša ilggadīgu un drošu pasākumu
plānošana un realizācija plūdu draudu
novēršanai Jelgavas novadā
Lietus ūdens kanalizācijas tīklu
neapmierinošs tehniskais stāvoklis
Tehniski nokalpojusi ceļu un ielu
infrastruktūra
Trūkst labiekārtotu publisko peldvietu
Attīstīt un modernizēt uzľēmējdarbībai
piemērotu infrastruktūru
Veikt satiksmes un komunālās infrastruktūras
attīstīšanu
Attīstīt industriālās teritorijas, biznesa
inkubatorus
Piesaistīt investīcijas infrastruktūras attīstības
projektiem
Pašvaldības un uzľēmēju vēlēšanās uzlabot
esošo infrastruktūru un komunālo
pakalpojumu kvalitāti

V

I

Vietējais
mērogs

Reģionālais
mērogs

Valsts
mērogs

Starptautiskais
mērogs

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
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SVID

D

Raksturojums
Izkopt novada ciemu ielu, parku un skvēru
apzaļumošanas tradīcijas
Lielupes kā aktīvā tūrisma zonas potenciāla
izmantošana
Attīstīt aktivitātes uz Lielupes un labiekārtot
krastus
Motivēt privātos investorus būvēt jaunas
dzīvojamās un ražošanas ēkas, apsaimniekot
brīvās komerciālās teritorijas
Degradēta meliorācijas sistēma
Satiksmes un komunālās infrastruktūras
strauja nolietošanās
Dzīvojamā fonda nolietošanās
Komunālo pakalpojumu izmaksu un cenu
svārstības
Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības
straujš kāpums
Plūdi Lielupē
Ekoloģiskās katastrofas uz dzelzceļiem vai
autoceļiem
Energoresursu cenu straujš pieaugums

Vietējais
mērogs

Reģionālais
mērogs

Valsts
mērogs

Starptautiskais
mērogs

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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PIELIKUMS
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Pielikums Nr.1
Jelgavas novadā esošu kultūras pieminekļu saraksts
Valsts nozīmes Arhitektūras pieminekļi
Aizsadzības Vērtības Pieminekļa Pieminekļa nosaukums
Atrašanās vieta
Pieminekļa
nr.
grupa
veids
datējums
5192
Valsts
Arhitektūra Elejas muižas apbūve Jelgavas novads, Elejas 19. gs.
nozīmes
pagasts, Eleja;
5194

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Pārvaldnieka māja

Jelgavas novads, Elejas 19. gs. s.
pagasts, Eleja;

5203

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Jelgavas novads, Elejas 1912.
pagasts, Eleja;

5193

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Vārti un ieejas tiltiľš ar
dekoratīvām
skulptūrām
Pils galvenā korpusa
drupas

5204

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Parks

Jelgavas novads, Elejas 19. gs. s. pagasts, Eleja;
1912.

5201

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Mūra žogs

Jelgavas novads, Elejas 19. gs. s.
pagasts, Eleja;

5199

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Klēts

Jelgavas novads, Elejas 19. gs. s.
pagasts, Eleja;
1958.

5198

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Dārzniecības ēkas (2)

Jelgavas novads, Elejas 19. gs. v.
pagasts, Eleja;

5197

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Brūzis

Jelgavas novads, Elejas 19. gs. s.
pagasts, Eleja;

5196

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Apaļais paviljons
(rotonda)

Jelgavas novads, Elejas 19. gs. s.
pagasts, Eleja;

5195

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Akas (4)

Jelgavas novads, Elejas 19. gs. v.
pagasts, Eleja;

5202

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Tējas namiľš

Jelgavas novads, Elejas 19. gs. s.
pagasts, Eleja;

5190

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Sesavas luterāľu
baznīca

Jelgavas novads, Elejas 1633. 17. -19.
pagasts;
gs.

5191

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Sesavas mācītājmāja un Jelgavas novads, Elejas pēc 1768.,
dārzs
pagasts;
19.gs.

5205

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Bramberģes muižas
apbūve ar parku

Jelgavas novads, Elejas 1806. -1810.
pagasts, Eleja;

Jelgavas novads, Glūdas 16. gs. b. 19.
pagasts, Bramberģe;
gs.
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5207

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Dzīvojamā ēka

Jelgavas novads, Glūdas 18. gs.
pagasts, Bramberģe;

5208

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Vārti un aizsardzības
sistēmas paliekas

Jelgavas novads, Glūdas 16. gs. b. 18.
pagasts, Bramberģe;
gs.

5216

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Franksesavas muižas
apbūve

Jelgavas novads,
Jaunsvirlaukas pagasts;

18. gs. 2.p.
19. gs. 2.p.

5225

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Lielplatones muižas
apbūve

19. gs. s. - 19.
gs. b.

5226

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Pils

5234

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Līvbērzes katoļu
baznīca

5236

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Upesmuižas labības
klēts

5235

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Līvbērzes krogs

5237

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Līvbērzes muižas
kungu māja

Jelgavas novads,
Lielplatones pagasts,
Lielplatone;
Jelgavas novads,
Lielplatones pagasts,
Lielplatone;
Jelgavas novads,
Līvbērzes pagasts,
Līvbērze;
Jelgavas novads,
Līvbērzes pagasts,
Līvbērze;
Jelgavas novads,
Līvbērzes pagasts,
Līvbērze;
Jelgavas novads,
Līvbērzes pagasts;

5239

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Lielvircavas luterāľu
baznīca

16./17. gs.

5241

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Pēterlauku
vējdzirnavas

5243

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Lielsesavas muižas
kungu māja

5255

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Svētes muižas pils

Jelgavas novads,
Platones pagasts,
Lielvircava;
Jelgavas novads,
Platones pagasts,
Pēterlauki;
Jelgavas novads,
Sesavas pagasts,
Lielsesava;
Jelgavas novads, Svētes
pagasts, Svēte;

5259

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

5263

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Blankenfeldes muižas
apbūve

Jelgavas novads,
Valgundes pagasts,
Valgunde;
Jelgavas novads,
Valgundes pagasts,
Valgunde;
Jelgavas novads, Vilces
pagasts, Blankenfelde;

1897.

5262

Rīgas pareizticīgo
sieviešu klostera
apbūve
Kristus apskaidrošanās
pareizticīgo baznīca

5265

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Dārza rīku mājiľa

1845. -1860.

1684.

1837.

18. gs. 1.p.

18. gs.

1860. -1870.

1802. 1833. 1835.
18. gs. 1.p.
18. gs. 2.p.

1897.

19. gs. s. - 19.
gs. b.

Jelgavas novads, Vilces 19. gs. s.
pagasts, Blankenfelde;
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5264

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Kungu māja

Jelgavas novads, Vilces 19. gs.
pagasts, Blankenfelde;

5266

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Kalpu māja ar
caurbrauktuvi

Jelgavas novads, Vilces 18. gs. b. 19.
pagasts, Blankenfelde; gs. s.

5267

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Klēts (spīķeris)

Jelgavas novads, Vilces 19. gs. b.
pagasts, Blankenfelde;

5280

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Vilces muižas apbūve

Jelgavas novads, Vilces 18. gs. 2.p.
pagasts, Vilce;
19. gs. 2.c.

5283

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Parks

Jelgavas novads, Vilces 19. gs. v.
pagasts, Vilce;

5281

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Pils

Jelgavas novads, Vilces 18. gs. v.
pagasts, Vilce;

5286

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Kroľvircavas muižas
apbūve

17. gs. -19.
gs.

5292

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

"Kavalieru māja"

5290

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Klēts - magazīna

5293

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Parks

5288

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Pārvaldnieka māja

5287

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Pils mūru atliekas

5298

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Abgunstes muižas
apbūve

Jelgavas novads,
Vircavas pagasts,
Vircava;
Jelgavas novads,
Vircavas pagasts,
Vircava;
Jelgavas novads,
Vircavas pagasts,
Vircava;
Jelgavas novads,
Vircavas pagasts,
Vircava;
Jelgavas novads,
Vircavas pagasts,
Vircava;
Jelgavas novads,
Vircavas pagasts,
Vircava;
Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

5299

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Dzīvojamā ēka

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

1780. pēc
1905.

5315

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Zaļenieku muižas
apbūve

18. gs. b. - 20.
gs. s.

5326

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Parks

5316

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Pils

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts,
Zaļenieki;
Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts,
Zaļenieki;
Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts,
Zaļenieki;

17. gs. 18. gs.
2.p.
19. gs. 2.p.

1693. -19. gs.
s.
18. gs. 2.p.
19. gs.
17. gs. b. 19.
gs.
18. gs. b. - 19.
gs. b.

18./19. gs.

1768. -1775.
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5323

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Zirgu staļļi (2)

5328

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Zaļenieku luterāľu
baznīca

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts,
Zaļenieki;
Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts,
Zaļenieki;

1768. -1775.
19. gs. s.
1824. -1872.

Valsts nozīmes Arheoloģijas pieminekļi
Aizsadzības Vērtības
nr.
grupa
988
Valsts
nozīmes

Pieminekļa
veids
Arheoloģija

Pieminekļa nosaukums

Atrašanās vieta

Ciemaldes senkapi

Jelgavas novads,
Jaunsvirlaukas pagasts;

991

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Jelgavas novads,
Jaunsvirlaukas pagasts;

992

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Kakužēnu senkapi
(Miķeļkalniľš,
Mīklaskalniľš)
Pūcēnu apmetne

993

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Gaideļu - Viduču
senkapi

Jelgavas novads,
Jaunsvirlaukas pagasts;

994

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Čurilu - Jaunzemu
apmetne

Jelgavas novads,
Lielplatones pagasts;

995

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Skulmēnu apmetne

Jelgavas novads,
Lielplatones pagasts;

996

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Staľuvēnu senkapi

Jelgavas novads,
Lielplatones pagasts;

997

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Jaunplatones senkapi

999

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Zoltneru apmetne

Jelgavas novads,
Platones pagasts,
Jaunplatone;
Jelgavas novads,
Platones pagasts;

1000

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Blūmfeldu apmetne

Jelgavas novads,
Sesavas pagasts;

1001

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Ežu senkapi

Jelgavas novads,
Sesavas pagasts;

1002

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Krauju senkapi

Jelgavas novads,
Sesavas pagasts;

1003

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Libartu apmetne

Jelgavas novads,
Sesavas pagasts;

1005

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Līču apmetne

Jelgavas novads,
Sesavas pagasts;

Pieminekļa
datējums

Jelgavas novads,
Jaunsvirlaukas pagasts;
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1006

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Līču pilskalns (Sesku
kalns)

Jelgavas novads,
Sesavas pagasts;

1007

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Bābukalna senkapi

Jelgavas novads,
Sesavas pagasts;

1008

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Latu apmetne

Jelgavas novads,
Sesavas pagasts;

1009

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Stundu apmetne

Jelgavas novads,
Sesavas pagasts;

1022

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Silakalns (Augstais
kalns) - pilskalns

Jelgavas novads, Vilces
pagasts;

1025

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Vilces pilskalns

Jelgavas novads, Vilces
pagasts;

1026

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Vecdunduru apmetne

Jelgavas novads,
Vircavas pagasts;

1027

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Vecdunduru senkapi

Jelgavas novads,
Vircavas pagasts;

1028

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Grīvnieku apmetne

Jelgavas novads,
Vircavas pagasts;

1029

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Mazroķu senkapi

Jelgavas novads,
Vircavas pagasts;

1030

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Būdnieku senkapi un
apmetne

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

1033

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Ķēķu senkapi

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

1034

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Zaļās muižas senkapi

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts,
Zaļenieki;

Valsts nozīmes Mākslas pieminekļi
Aizsadzības
nr.
3426

Vērtības
grupa
Valsts
nozīmes

Pieminekļa
veids
Māksla

Pieminekļa
nosaukums
Kancele

Atrašanās vieta

3424

Valsts
nozīmes

Māksla

Ērģeles

Jelgavas novads, Elejas
pagasts;

1789.-1793.
1860.

3423

Valsts
nozīmes

Māksla

Ērģeļu prospekts

Jelgavas novads, Elejas
pagasts;

1789.-1793.

Jelgavas novads, Elejas
pagasts;

Pieminekļa
datējums
18.gs.v.

93

Jelgavas novada attīstības programma 2011. – 2017.

3429

Valsts
nozīmes

Māksla

Altāris

Jelgavas novads,
Līvbērzes pagasts;

18.gs.IIc.

3435

Valsts
nozīmes

Māksla

Torľa smailes
noslēgums

Jelgavas novads,
Līvbērzes pagasts;

17./18.gs.

3432

Valsts
nozīmes

Māksla

Gleznojums uz
dzegas

Jelgavas novads,
Līvbērzes pagasts;

17./18.gs.

3433

Valsts
nozīmes

Māksla

Kancele

Jelgavas novads,
Līvbērzes pagasts;

18.gs.IIc.

3440

Valsts
nozīmes

Māksla

Cara vārti

19.gs.IIIc.

3448

Valsts
nozīmes

Māksla

Portāls ar cilni
"Ģerbonis"

Jelgavas novads,
Valgundes pagasts,
Valgunde;
Jelgavas novads, Vilces
pagasts, Vilce;

3457

Valsts
nozīmes

Māksla

Vitrāžas (2)

3450

Valsts
nozīmes

Māksla

3458

Valsts
nozīmes

Māksla

3459

Valsts
nozīmes

Māksla

3460

Valsts
nozīmes

Māksla

3461

Valsts
nozīmes

Māksla

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts,
Zaļenieki;
Ērģeles
Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts,
Zaļenieki;
Griestu
Jelgavas novads,
gleznojums
Zaļenieku pagasts,
Zaļenieki;
Griestu
Jelgavas novads,
gleznojums
Zaļenieku pagasts,
Zaļenieki;
Kamīns
Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts,
Zaļenieki;
Sienu gleznojums Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts,
Zaļenieki;

18.gs.v.

1873.

1862.

19.gs.IIp.

19.gs.60.g.

19.gs.60.g.

18.gs.IIIc.

Valsts nozīmes Vēstures pieminekļi
Aizsadzības Vērtības
nr.
grupa
30
Valsts
nozīmes

Pieminekļa
veids
Vēsture

Pieminekļa nosaukums

Atrašanās vieta

Pieminekļa
datējums
1887.

Jelgavas novads,
Platones pagasts;

31

Valsts
nozīmes

Vēsture

Mākslas zinātnieka K.Eliasa
un gleznotāja Ģ.Eliasa
dzimtas mājas
Kaujas vieta - Ložmetējkalns

32

Valsts
nozīmes

Vēsture

Jelgavas novads, 1916.-1917.
Valgundes
pagasts;
Dzejnieces Aspazijas dzimtās Jelgavas novads, 1865.
mājas
Zaļenieku pagasts;

Vietējas nozīmes Arhitektūras pieminekļi
Aizsadzības Vērtības

Pieminekļa

Pieminekļa

Atrašanās vieta

Pieminekļa
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datējums
1922.

nr.
5189

grupa
Vietējās
nozīmes

veids
Arhitektūra

nosaukums
Meitenes dzelzsceļa
stacija

5213

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Kūts

Jelgavas novads, Glūdas 19. gs. b.
pagasts;

5211

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Auces pusmuižas
apbūve

Jelgavas novads, Glūdas 1849. 19. gs.
pagasts;
b.

5212

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Klēts

Jelgavas novads, Glūdas 1849.
pagasts;

5206

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Pārvaldnieka māja

Jelgavas novads, Glūdas 17. gs. s. 19.
pagasts, Bramberģe;
gs.

5209

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Glūdas dzelzceļa
stacijas ēkas (2)

Jelgavas novads, Glūdas 1927.
pagasts, Glūda;

5210

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Dzīvojamā ēka "Pūri" Jelgavas novads, Glūdas ap 1920.
pagasts, Glūda;

5221

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Staļģenes muižas
apbūve ar parku

5214

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Dandāles
mācītājmuižas klēts

5215

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Bērzukrogs

5217

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Kalte

5219

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

5222

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

5223

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

5220

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

5224

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

5227

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Jaunsvirlaukas muižas Jelgavas novads,
kungu māja
Jaunsvirlaukas pagasts,
Jaunsvirlauka;
Kungu māja
Jelgavas novads,
Jaunsvirlaukas pagasts,
Staļģene;
Klēts
Jelgavas novads,
Jaunsvirlaukas pagasts,
Staļģene;
Vecsvirlaukas skola
Jelgavas novads,
Jaunsvirlaukas pagasts,
Vecsvirlauka;
Dzīvojamā ēka
Jelgavas novads,
"Lielčurilas"
Lielplatones pagasts,
Lielplatone;
Kalpu māja
Jelgavas novads,
Lielplatones pagasts,
Lielplatone;

Jelgavas novads, Elejas
pagasts;

Jelgavas novads,
Jaunsvirlaukas pagasts,
Staļģene;
Jelgavas novads,
Jaunsvirlaukas pagasts,
Bajāri;
Jelgavas novads,
Jaunsvirlaukas pagasts;

18. gs. b. 19.
gs. v.

Jelgavas novads,
Jaunsvirlaukas pagasts;

19. gs. 2.p.

19. gs. b.

19. gs. v.

19. gs. v.

18. gs. b. 19.
gs. s.
19. gs. v.

19. gs. b.

19. gs. v.

19. gs. b.
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5228

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Klēts

5229

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Kūts

5232

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Parks

5230

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Rija

5231

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Smēde ar dzīvokli

5233

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Vešūzis

5238

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Dzīvojamā ēka
"Kuzmas Brakši"

5240

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Lielvircavas muižas
kungu māja

5244

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Skursteľmuižas
apbūve

Jelgavas novads,
18. gs. b. 19.
Platones pagasts,
gs. v.
Lielvircava;
Jelgavas novads, Sesavas 19. gs. 1.p.
pagasts;

5242

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Bērvircavas muižas
kungu māja un parks

Jelgavas novads, Sesavas 19. gs. b.
pagasts, Bērvircava;

5247

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Parks

Jelgavas novads, Sesavas 19. gs. s.
pagasts;

5245

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Dzīvojamā māja

Jelgavas novads, Sesavas 19. gs. 1.p.
pagasts;

5256

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Svētes pagasta skola

Jelgavas novads, Svētes
pagasts, Svēte;

19. gs. b.

5258

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Kalnciema skola

Jelgavas novads,
Valgundes pagasts;

1924.

5257

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Kalnciema (Klīves)
luterāľu baznīca

Jelgavas novads,
Valgundes pagasts;

1854.

5261

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Kapella

1897.

5260

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Jāľa Trepinieka
pareizticīgo baznīca

Jelgavas novads,
Valgundes pagasts,
Valgunde;
Jelgavas novads,
Valgundes pagasts,
Valgunde;

Jelgavas novads,
Lielplatones pagasts,
Lielplatone;
Jelgavas novads,
Lielplatones pagasts,
Lielplatone;
Jelgavas novads,
Lielplatones pagasts,
Lielplatone;
Jelgavas novads,
Lielplatones pagasts,
Lielplatone;
Jelgavas novads,
Lielplatones pagasts,
Lielplatone;
Jelgavas novads,
Lielplatones pagasts,
Lielplatone;
Jelgavas novads,
Līvbērzes pagasts;

19. gs. v.

19. gs. v.

19. gs. s. - 19.
gs. b.
19. gs. v.

19. gs. v.

19. gs. b.

1938.

1897.
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5276

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Viensētas "Sniedzes"
apbūve

Jelgavas novads, Vilces
pagasts;

20. gs. s.

5268

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Brūzis

Jelgavas novads, Vilces
pagasts, Blankenfelde;

19. gs. v.

5270

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Parks

Jelgavas novads, Vilces
pagasts, Blankenfelde;

19. gs.

5269

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Stallis

Jelgavas novads, Vilces
pagasts, Blankenfelde;

19. gs. v.

5271

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

(Vēja) krogs

Jelgavas novads, Vilces
pagasts, Blankenfelde;

1874.

5272

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Berķenes (Bērķenes)
ūdensdzirnavas

Jelgavas novads, Vilces
pagasts;

19. gs.

5273

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Berķenes muižas
kungu māja

Jelgavas novads, Vilces
pagasts;

19. gs. v.

5274

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Mūrmuižas dzirnavas Jelgavas novads, Vilces
pagasts, Mūrmuiža;

19. gs. b.

5275

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Mūrmuižas dzirnavu
dzīvojamā ēka

Jelgavas novads, Vilces
pagasts, Mūrmuiža;

1907.

5277

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Dzīvojamā ēka

Jelgavas novads, Vilces
pagasts;

20. gs. s.

5278

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Kūts

Jelgavas novads, Vilces
pagasts;

1900.

5282

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Kalte

Jelgavas novads, Vilces
pagasts, Vilce;

1884.

5284

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Klēts

Jelgavas novads, Vilces
pagasts, Vilce;

19. gs. 2.p.

5285

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Smēde

Jelgavas novads, Vilces
pagasts, Vilce;

1826.

5295

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Oglaines muižas
apbūve

19. gs. v.

5291

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Klēts - stallis

5289

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Saimniecības ēka muižas virtuve

5296

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Labības šķūnis

Jelgavas novads,
Vircavas pagasts,
Oglaine;
Jelgavas novads,
Vircavas pagasts,
Vircava;
Jelgavas novads,
Vircavas pagasts,
Vircava;
Jelgavas novads,
Vircavas pagasts,

18. gs. b. -19.
gs.
19. gs.

19. gs.
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Oglaine;

5297

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Labības noliktava

5294

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Kulpju muižas klēts

5304

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

5305

Vietējās
nozīmes

5307

Jelgavas novads,
Vircavas pagasts,
Oglaine;
Jelgavas novads,
Vircavas pagasts;

19. gs. v.

Zemnieku sēta
"Kalnmačas"

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

19. gs.

Arhitektūra

Zemnieku sēta
"Lieldimzēni"

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

20. gs. s.

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Viensētas "Milleri"
apbūve

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

19. gs. b. - 20.
gs. s.

5310

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Mežsarga sēta
"Saulgrieži"

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

19. gs. b. - 20.
gs. s.

5312

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

5300

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Klēts

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts,
Zaļenieki;
Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts,
Zaļenieki;
Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

19. gs.

5317

Zaļenieku
mācītājmuižas
apbūve
Zaļenieku muižas
kalpu ciemata apbūve

5301

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Parks

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

19. gs. s. 19.
gs. b.

5302

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Ūziľu dzirnavnieka
māja

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

1928.

5303

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Gauriľu kapu kapliča Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

1870.

8310

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Dzīvojamā ēka

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

19. gs. v.

8311

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Kalpu māja
"Kalnmaču ērbērģis"

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

19. gs.v.

8312

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

"Kalnmaču" klēts

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

19. gs. v.

8315

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Kūts

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

1926.

8316

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

"Lieldimzēnu" kūts

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

20. gs. s.

18. gs. 1.p.
19. gs. 1.p.

19. gs. v.

18. gs. b.
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8314

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Klēts - ratnīca

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

20. gs. s.

8313

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Dzīvojamā ēka

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

20. gs. s.

8317

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Pirts

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

20. gs. s.

5306

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Dzīvojamā ēka
"Meľģeļi"

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

19. gs. b.

5308

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Klēts

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

1908.

5309

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Pagrabs

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

19. gs. b.

8319

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Klētiľa

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

19. gs. b.

8318

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Dzīvojamā ēka

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

1927.

5311

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Ūziľu vējdzirnavas

Jelgavas novads,
1880.
Zaļenieku pagasts, Ūziľi;

5329

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Zaļenieku veco kapu
kapliča

5327

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Zaļenieku biedrības
nams

5313

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Dzīvojamā ēka

5318

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Dzīvojamā ēka "Līkā
māja"

5325

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Kūts

5321

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Saimniecības ēka

5320

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Pārvaldnieka māja

5322

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

"Līkās mājas" kūts

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts,
Zaļenieki;
Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts,
Zaļenieki;
Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts,
Zaļenieki;
Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts,
Zaļenieki;
Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts,
Zaļenieki;
Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts,
Zaļenieki;
Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts,
Zaļenieki;
Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts,
Zaļenieki;

19. gs. v.

1893.

19. gs. s.

19. gs. s

1860.

1860.

1860.

1902.
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5319

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Kalēja māja

5324

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Klēts

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts,
Zaļenieki;
Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts,
Zaļenieki;

19. gs. b.

19. gs. v.

Vietējas nozīmes Arheoloģijas pieminekļi
Aizsadzības Vērtības
nr.
grupa
987
Vietējās
nozīmes

Pieminekļa
veids
Arheoloģija

Pieminekļa
nosaukums
Ķīšu senkapi

Atrašanās vieta

989

Vietējās
nozīmes

Arheoloģija

Dainu senkapi

Jelgavas novads,
Jaunsvirlaukas pagasts;

990

Vietējās
nozīmes

Arheoloģija

Šauvu senkapi

Jelgavas novads,
Jaunsvirlaukas pagasts;

998

Vietējās
nozīmes

Arheoloģija

Lielvircavas senkapi
(Viesuļkalns)

Jelgavas novads,
Platones pagasts;

1004

Vietējās
nozīmes

Arheoloģija

Osīšu senkapi

Jelgavas novads,
Sesavas pagasts;

1018

Vietējās
nozīmes

Arheoloģija

Purva Rapu senkapi

Jelgavas novads, Svētes
pagasts;

1019

Vietējās
nozīmes

Arheoloģija

Galiľu senkapi

Jelgavas novads, Svētes
pagasts;

1020

Vietējās
nozīmes

Arheoloģija

Kapsargu senkapi

Jelgavas novads,
Valgundes pagasts;

1021

Vietējās
nozīmes

Arheoloģija

Skanstveidīgs
nocietinājums

Jelgavas novads, Vilces
pagasts;

1023

Vietējās
nozīmes

Arheoloģija

Mūrmuižas senkapi

Jelgavas novads, Vilces
pagasts;

1024

Vietējās
nozīmes

Arheoloģija

Vilces parka senkapi Jelgavas novads, Vilces
pagasts;

1031

Vietējās
nozīmes

Arheoloģija

Gauriľu apmetne

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

1032

Vietējās
nozīmes

Arheoloģija

Bušu apmetne

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

1035

Vietējās
nozīmes

Arheoloģija

Kaiju senkapi

Jelgavas novads,
Zaļenieku pagasts;

Pieminekļa
datējums

Jelgavas novads,
Glūdas pagasts;
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Pielikums Nr.2
Jelgavas novada iedzīvotāju sasniegumi sportā 2009. un 2010.gadā
2009.gads
Vieglatlētika
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.

Vārds, uzvārds
Guntars Kulmanis
Vladislavs Prosmickis
Inga Miķelsone
Dagnis Roziľš

Latvijas čempionāts d/cīľā, 3.vieta
Latvijas junioru čempionāts 400m/b, 1.vieta
Latvijas junioru čempionāts, 2.vieta
Latvijas ziemas čempionāts C grupā lodes grūšana, 3.vieta;
Latvijas čempionāts vieglatlētikā C grupā - lodes grūšana,
2.vieta, diska mešana, 1.vieta

Brīvā cīņa
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Juris Skorodunovs
Rihards Vagulis
Artūrs Pomjalovs
Jānis Indrikovs,1989.g.
Dmitrijs Belkins, 1992.g.
Jānis Grēns, 1992.g.
Edgars Vasiļjevs, 1994.g.
Nikita Petrovs

Latvijas Olimpiāde, brīvā cīľa, 2.vieta
Latvijas Olimpiāde, brīvā cīľa, 3.vieta
Latvijas čempionāts jauniešiem, brīvā cīľa, 2.vieta
Latvijas junioru čempionāts, 1.vieta
Jaunatnes olimpiāde, 2.vieta
Jaunatnes olimpiāde, 3.vieta
Jaunatnes olimpiāde, 3.vieta
Baltijas čempionāts, 2. vieta

Orientēšanās
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Inguna Čākure
Diāna Cabija
Endijs Titomers
Diāna Cabija
Endijs Titomers
Diāna Cabija
Slaveiks Kaspars
Endijs Titomers
Endijs Titomers, Kaspars
Slaveiks, Aivis Šiliľš

Eiropas čempionāts rogainingā, Somija Yllas, 5.vieta
Latvijas čempionāts sprintā Ērgļi, 2.vieta
Latvijas čempionāts sprintā Ērgļi, 1.vieta
Latvijas čempionāts garajā distancē Ērgļi, 2.vieta
Latvijas čempionāts garajā distancē Ērgļi, 1.vieta
Latvijas čempionāts vidējā distancē Jaunupe Ventspils, 2.vieta
Latvijas čempionāts vidējā distancē Jaunupe Ventspils, 1.vieta
Latvijas čempionāts vidējā distancē Jaunupe Ventspils, 4.vieta
LR čempionāts stafetē Ventspils, 1.vieta

2010.gads
Orientēšanās
22.
23.
24.
25.

Inguna Čākure
Diāna Cabija
Ritvars Karpikovs
Gvido Griestiľš, Ritvars
Karpikovs

Eiropas čempionāts rogainingā Ukraina Černovci, 2.vieta
Latvijas čempionāts sprintā Saldus, 2.vieta
Latvijas čempionāts vidējā distancē Irbene Ventspils, 1.vieta
LR čempionāts stafetē Ventspils, 3.vieta

Brīvā cīņa
26.
27.
28.

Ľikita Petrovs
Andris Ozoliľš-Ozols
Jānis Indrikovs

Eiropas junioru čempionāts Bulgārija, 18.vieta
Eiropas junioru čempionāts Bulgārija, 3.vieta
Eiropas junioru čempionāts Bulgārija, 2.vieta

Pielikums Nr.3
Komandu sporta veidu sasniegumi 2009.un 2010.gadā
2009.gads
Volejbols

1.vieta LR čempionātā zēniem D1 grupā
2.vieta LR čempionātā D2 grupā zēniem
3.vieta LR čempionāta meitenēm D2 grupā
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Futbols

1.vieta Veterānu sporta spēlēs 60+ grupā
1.vieta LR čempionātā visjaunākajā grupā meitenēm
2.vieta LR čempionātā vidējā grupā meitenēm

2010.gads
Volejbols
Vieglatlētika
Futbols

2.vieta LR 1.līgas čempionātā komandai Valgunde
1.vieta Veterānu sporta spēlēs 60+ grupā
3.vieta Pasaules veterānu kausa izcīľā Somijā 60+ grupā
2.vieta Zemgales komandas sastāvā Prezidenta kausa izcīľā
2.vieta LR čempionātā visjaunākajā grupā meitenēm
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Pielikums Nr.3
Jelgavas novada teritorijā īstenotie un īstenojamie projekti
Fonds/programma/instr
uments

Projekta nosaukums

Ieviešanas laiks

Kopējais
finansējums
(Ls)

Piesaistītais
finansējums
(Ls)

15 939

15 939

98392

86584

98392

86584

98392

88060

98392

89537

714309

606950

IZGLĪTĪBA
Izglītības aprīkojums
Pieaugušo izglītības
01.08. 2009. –
procesa uzlabošana ar IT
31.07.2010.
palīdzību
Lielplatones speciālās
01.2010. –
internātpamatskolas
04.2011.
infrastruktūras un mācību
aprīkojuma uzlabošana
Kvalitatīvai dabaszinātľu
25.06.2009. –
apguvei atbilstošas
30.11.2010.
materiālās bāzes
nodrošināšana Kalnciema
vidusskolā
Jelgavas rajona
15.06.2009. –
Neklātienes vidusskolas
28.02.2011.
materiālās bāzes
nodrošināšana audzēkľu
kvalitatīvai dabaszinātľu
apguvei
Kvalitatīvai dabaszinātľu
19.03.2009. –
apguvei atbilstošas
19.12.2010.
materiālās bāzes
nodrošināšana Kalnciema
pilsētas vidusskolā
Izglītības infrastruktūra
Energoefektivitātes
28.07.2009. –
paaugstināšana Jelgavas
01.07.2011.
novada pašvaldības ēkās
(Staļģenes vidusskola,
Elejas vidusskola, Glūdas
pirmskolas iestāde
„Taurenītis”, Sesavas
pamatskola, Kalnciema
pirmskolas izglītības
iestāde „Mārīte”,
Kalnciema pagasta
vidusskola, Valgundes
Bērnu un jauniešu centra
ēka)
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Fonds/programma/instr
uments

Projekta nosaukums

Ieviešanas laiks

Kopējais
finansējums
(Ls)

Piesaistītais
finansējums
(Ls)

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

01.01.2011. –
31.12.2012.

556577

556577

01.01.2011. –
30.06.2012.
(tiks mainīts
ieviešanas
laiks)

75 995

72 157

124 888

124 888

183 739

183 739

1400

1400

996

996

2 067 411

1 913 411

Izglītības kvalitātes uzlabošana
Atbalsts vispārējās
30.03.2008. –
izglītības pedagogu
30.06.2011.
nodrošināšanai
prioritārajos priekšmetos
Pedagogu konkurētspējas
09.11.2009. –
veicināšana izglītības
30.06.2012.
sistēmas optimizācijas
apstākļos
Jauniešu izglītība
Atbalsts jauniešu centra
02.08.2010.darbības nodrošināšanai
30.11.2010.
Elejas pagastā
Atbalsts jauniešu centra
18.12.2009. –
darbības nodrošināšanai
12.06.2010.
Jelgavas novadā
Jaunsvirlaukas pagastā
KOPĀ:
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA
Ūdens un kanalizācija
Ūdenssaimniecības
attīstība Jelgavas rajona
Jaunsvirlaukas pagasta
ciemā Staļģene 1. kārta

28.10.2009. –
28.06.2011.

458681

333831

Ūdenssaimniecības
attīstība Jelgavas rajona
Jaunsvirlaukas pagasta
ciemā Kārniľi 1. kārta
Ūdenssaimniecības
attīstība Vilces pagasta

28.10.2009. –
30.06.2011.

483596

333831

28.10.2009. –
27.08.2011.

293854

230712
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Fonds/programma/instr
uments

Projekta nosaukums

Ziedkalnes ciematā
Ūdenssaimniecības
attīstība Valgundes pagasta
pārvaldes ciemā Vītoliľi
Ūdenssaimniecības
attīstība Jelgavas rajona
Vircavas pagasta ciemā
Mazlauki
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Lielplatones pagasta
Lielplatones ciemā
Ūdenssaimniecības
attīstība Jelgavas novada
Elejas pagasta Elejas ciemā
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Kalnciemā
Ūdens kvalitātes
uzlabošana Vircavas (LV)
un Sauginiai (LT) ciematos

Ieviešanas laiks

Kopējais
finansējums
(Ls)

Piesaistītais
finansējums
(Ls)

13.07.2010. –
13.10.2011.

506951

298691

13.07.2010 –
13.01.2012

142198

120869

12.07.2010 –
12.07.2011

149 825

123822

12.07.2010 –
12.01.2012

477 750

351401

13.10.2010 –
13.10.2014

1 631 468

01.02.2009.31.07.2011.

873316

5017639
KOPĀ:
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA
Sociālie pakalpojumi

1163313

432691

3389161

Lauku ģimeľu atbalsta
sistēmas izveide Valgundes
pagastā un Jonišķu rajonā

01.11.2009. –
31.10.2010.

42043

35081

Alternatīvās aprūpes
pakalpojumu centra
bērniem izveide Glūdas
pagastā

02.09.2009. –
31.08.2010.

63434

47747
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Sociālā infrastruktūra
Energoefektivitātes
28.07.2009. –
172117
paaugstināšana Jelgavas
01.07.2011.
novada pašvaldības ēkās
(Mežciema sociālajā
centrā, Elejas bērnu un
ģimeľu centrā, Kalnciema
veselības un sociālās
aprūpes centrā, Valgundes
„Ārstu Mājā”)
277594
KOPĀ:
KULTŪRA UN SPORTS
Kultūra - piederumi un aparatūra, pasākumi

146242

229070

24.05.2010.14.03.2011.

16 925

10491

Materiālās bāzes
papildināšana Zaļenieku
un Elejas pirmsskolas
izglītības iestādēs un
pirmsskolas grupai Svētes
pamatskolas Glūdas filiālē
Ģ. Eliasa dzimto māju
Zīlēni” interjera
labiekārtošana 19.gs. stilā
Deju grīdas iegāde
Jelgavas novada
pašvaldības kultūras
pasākumiem

24.05.2010.23.05.2011.

3114,75

1930

26.05.2010.30.06.2012.

4140

2607

24.05.2010.31.05.2012.

1493

940

Brīvā laika aktivitāšu
veicināšana un dažādošana
Jelgavas novada
iedzīvotājiem
Mākslas, mūzikas un
amatierteātru festivāls
BĪNE

24.05.2010.29.07.2011.

8172

5065

01.10.2010.30.10.2011.

5440

1700

Zemgales reģiona skolēnu
Dziesmu un deju svētki

01.09.2009.06.06.2010.

14721

800

5692

600

Apskaľošanas aparatūras
iegāde Jelgavas novada
pašvaldības kultūras
pasākumiem

Ziemassvētku kauju atceres 01.10.2009. –
pasākums
10.01.2010.
Kultūras un sporta infrastruktūra
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Elejas pagasta sabiedriskās
ēkas rekonstrukcija

06.05.2009. –
30.07.2010.

178305

103708

Elejas pagasta sabiedriskās
ēkas rekonstrukcijas 2.
kārta

01.10.2010. –
30.10.2011.

84 700

63000

Vilces pagasta tautas nama
rekonstrukcija
Vircavas pagasta Tautas
nama rekonstrukcija
Līvbērzes pagasta kultūras
nama rekonstrukcija ēkas
kvalitātes uzlabošanai

16.06.2009. –
31.05.2010.
11.11.2009. –
30.11.2010.
09.04.2009. –
30.04.2010.

78301

48533

169400

105000

43362

26934

Nākotnes kultūras nama
labiekārtošana
Jaunsvirlaukas pagasta
kultūras un sporta centra
"Jaunlīdumi"
rekonstrukcija
Saieta nama izveide
Glūdas pagastā
Lielplatones tautas nama
rekonstrukcijas 2.kārta.
Līvbērzes pagasta kultūras
nama rekonstrukcija ēkas
kvalitātes uzlabošanai 2.
kārta
Sesavas pagasta
Bērvircavas tautas nama
rekonstrukcija
Svētes pagasta Jēkabnieku
k/n elektroapgādes izbūve
un iekštelpu rekonstrukcija
Aktivitāšu centra izveide
Zaļenieku pagastā
Stadiona rekonstrukcija
Kalnciema pagastā

26.05.2010.04.04.2011.

5250

3254

07.04.2009. –
31.01.2010.

144807

89756

02.09.2010. –
23.12.2011.
09.10.2010. –
30.09.2011.
09.04.2009. –
30.04.2010.

102210

76486

98 500

73264

43362

26934

09.10.2010. –
30.09.2011.

60 500

45 000

02.10.2010. –
31.10.2011.

108829

54 000

30.10.2010. –
182093
30.10.2011.
29.10.2010. –
80 846
30.10.2011.
KOPĀ: 1380465

TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA
Ceļi, laukumi
Valgundes novada Tīreļu
10.09.2009. –
ciema Ceriľu, Vidus un
15.10.2010.
Viršu ielu rekonstrukcija

169400

116 708
60 133
916843

105000
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Valgundes pagasta
pašvaldības ceļa Timmas Taigas – Oši (3 km)
rekonstrukcija

30.10.2010. –
30.10.2011.

90 750

67 500

Valgundes pagasta
Mehanizatoru ielas
apgaismojuma ierīkošana

01.09.2010. –
31.10.2011.

52 030

38 700

Valgundes pagasta
pašvaldības ceļa Timmas Taigas – Oši (3 km)
rekonstrukcija 2. kārta
Vircavas pagasta Mazlauku
ciemata apgaismojuma
ierīkošana
Elejas pašvaldības ceļa
Audruve – Staļģi 2100 m
posma grants seguma
rekonstrukcija
Autoceļu Upes iela un
Čivuļi – Mednieki
rekonstrukcija

30.10.2010. –
30.10.2011.

70 233

52 239

15.09.2010. –
30.10.2011.

55 105

40 987

07.01.2010. –
31.07.2011.

104218

79 272

07.01.2010. –
31.01.2011.

197717

162 822

Autoceļu Ziedkalne –
Tiļēni un Kalnroze –
Augstkalne rekonstrukcija
Vilces pagastā

07.01.2010. –
31.07.2011.

115130

92 674

Ceļa Nr. 30 Beiku ceļš Beikas rekonstrukcija
Jelgavas rajona Zaļenieku
pagasta ceļu P95 – Baloži
(3.4 – 3.65 km) un (4.5 –
5.4 km) rekonstrukcija
Jaunsvirlaukas pagasta ceļa
Nr. 95 Īslīces – Salgale –
Betoni rekonstrukcija

07.01.2010. –
31.08.2011.
07.01.2010. –
30.11.2010.

90820

53 565

51665

42 698

11.11.2009. –
30.09.2010.

127939

99 518

Jelgavas rajona Zaļenieku
pagasta ceļu P95-Baloži
(0.00 -1.10 km) un
Abgunstes muižas –
Rožlauki – Zanderi (0.001.30 km) rekonstrukcija
Jelgavas rajona Platones
pagasta autoceļa Nr. 13
Zīlēnu ceļš – Kubliľi
rekonstrukcija 1,10 km
garumā

06.03.2009. –
10.09.2010.

53873

44 523

16.12.2009. –
31.08.2010.

81461

42 305

108

Jelgavas novada attīstības programma 2011. – 2017.

150 m ceļa posma
Straumes iela – Imantas
asfaltēšana
Autoceļa Lielplatone - Sili
rekonstrukcija

16.12.2009. –
30.06.2010.

28456

20 093

03.12.2009. –
31.07.2010.

71149

48 914

Gājēju celiņi un laipas
Bauskas šoseja –
Vilkudārza iela – Meža
prospekts gājēju celiľa
izbūve Elejas pagastā
Gājēju laipas Imantas pār
Svētes upi izbūve

01.01.2011. –
30.10.2011.

71 390

53100

01.01.2011. –
31.08.2011.

30 250

22 500

Gājēju celiľu izbūve
Vilces un Ziedkalnes
ciematos Vilces pagastā
Gājēju celiľa izbūve
Zaļenieku pagastā
Apgaismota gājēju –
veloceliľa izbūve
Zaļenieku pagastā

15.09.2010. –
15.10.2011.

72 833

55 800

30.10.2010. –
30.10.2011.
14.07.2009. –
13.07.2010.

16 940

12 600

22954

18317

Ietves un veloceliľa izbūve
Vilces ielā, Svētes ciemā 2.
kārta
Gājēju ietvju un veloceliľu
tīkla, autobusa pieturas
izbūve Jaunsvirlaukas
pagastā
Gājēju celiľa izbūve
Vircavas pagastā

14.07.2009. –
01.06.2010.

141072

124144

22.12.2010 –
21.10.2011

266 747

232710

98 003

85497

2080135

1539678

22.12.2010 –
21.10.2011
KOPĀ:
ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAI

Uzľēmējdarbības
aktivitātes veicināšana
Zemgales reģiona
pierobežas teritorijās
Amatniecības pārrobežu
sadarbības tīkls kā Latvijas
– Lietuvas pierobežas
pievilcības veicinātājs

01.08.2009. 31.01.2011.

473 000

27 719

01.03.2009.31.05.2011.

163467

138947

KOPĀ: 636467
STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
Lauku reģionu
01.11.2009.140 560
transformēšana, veidojot
31.01.2013.
jaunus attīstības scenārijus,

166666
119 476
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vēstījumus un pievilcīgu
vides dizainu
Sport, Tourism, Culture
and Art, Economy and
Volunteering (Sports,
tūrisms, kultūra un māksla,
ekonomika un brīvprātīgais
darbs) Eiropa pilsoľiem
Town Twinning
Eiropas Komisijas „Europe
Direct” informācijas
centrs Jelgavā

01.03.2010. –
30.11.2011.

76 395

7728

01.01.2009.31.12.2012.

84 336

42 168

Zināšanu un iespēju
veicināšana Moldovas
Kahula reģionā/ Eiropas
Komisija Europe Aid

30.12.2008.29.12.2010.

51593

34782

Izglītības sistēmu
salīdzināšana/
Mūžizglītības programmas
Comenius
Regio partnerības

01.08.2009. –
31.07.2011.

17570

17570

3710

3710

Jaunsvirlauka – place of
20.09.09 –
peace and friendship
20.03.10
(Jaunsvirlauka- miera vieta
un draudzība) / Programma
“Jaunatne darbībā”

KOPĀ: 374164
PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA
Administratīvo ēku uzlabošana
Energoefektivitātes
02.12.2009. –
49585
paaugstināšana Jelgavas
01.12.2010.
novada pašvaldības ēkās
(Jaunsvirlaukas adm.ēka)

225434

42147

Pašvaldības administratīvā kapacitāte
Jelgavas novada
pašvaldības kapacitātes
stiprināšana Eiropas
Savienības un citu ārvalstu
finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu
īstenošanā

01.10.2010. –
31.07.2011.

10419

10419
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Zemgales reģiona
pašvaldību institucionālo
spēju stiprināšana
ekonomisko aktivitāšu
veicināšanai sadarbībā ar
Norvēģijas institūcijām

01.07.2008. 30.06.2010.

363195

308715

04.11.2010.31.03.2012.

23 000

23 000

KOPĀ: 396614

342134

Speciālistu piesaiste
Jelgavas novada
administratīvās kapacitātes
paaugstināšanai

VIDE UN CIVILĀ AIZSARDZĪBA
Ūdens kvalitātes
01.09.2009. –
uzlabošanas pasākumi
01.12.2010.
pārrobežu Lielupes baseina
apsaimniekošanā” (Eleja,
Svēte, Jaunsvirlauka,
Līvbērze, Kalnciems)
Eiropas Ekonomiskās
Zonas (EEZ) un
Norvēģijas valdības
divpusējais finanšu
instruments
Ilgtspējīga dabas resursu
saglabāšana Zemgalē
Pārrobežu sadarbības
iniciatīva riska vadības
sistēmas veidošana
Latvijas un Lietuvas
kaimiľu reģionos II kārta

01.07.2009. –
30.04.2011.
03.2009. –
04.2011.

KOPĀ:

37568

6728
36433

80729

31912

5719
30270

67901
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