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Ievads
Jelgavas novads kā administratīva vienība tika izveidots 2009.gada 1.jūlijā. Novadu
veido 13 pagasti, katra pagasta teritorija iedalāma lauku teritorijā un ciemos. Jelgavas novads
atrodas Latvijas centrālajā daļā, Zemgales plānošanas reģionā un robežojas ar Jelgavas
pilsētu, Tērvetes, Dobeles, Tukuma, Babītes, Olaines, Ozolnieku, Rundāles novadiem un
Lietuvas Republiku. Jelgavas novada platība 1317 km2, teritorijā ir 34 ciemi, ciemos dzīvo 62%
no kopējā iedzīvotāju skaita.
2011.gada 22.jūnijā Jelgavas novada dome apstiprināja Jelgavas novada attīstības
programmu 2011. – 2017.gadam un tās pielikumu Investīciju plānu, kas katru gadu tiek
aktualizēts, un reizē ar pašvaldības budžetu apstiprināts.
Balstoties uz esošās situācijas analīzi, attīstības programmas stratēģiskajā daļā noteikta
novada nākotnes vīzija, izvirzīti mērķi, rīcības virzieni, norādot uzdevumus un atbilstošus
pasākumus uzdevumu ietvaros. Tuvāko gadu investīciju projekti iekļauti investīciju plānā, kas ir
regulāri aktualizējams.
Attīstības programmā paredzēta tās īstenošanas uzraudzības veikšana, regulāri
sagatavojot pārskatu par paveikto un sasniegto.
Sagatavotais Jelgavas novada attīstības programmas uzraudzības pārskats sniedz
informāciju par Jelgavas novada attīstību un izaugsmi laika periodā no novada izveidošanas
līdz 2014.gada 31.decembrim. Uzraudzības pārskatā atspoguļota pašvaldības izaugsme un tās
ietekme uz apkārtējo teritoriju attīstību.
Uzraudzības pamatā ir rezultatīvo rādītāju pārskats un izvērtēšana, kam seko īss
pārskats par paveiktajiem darbiem periodā no novada izveidošanas līdz 2014.gada beigām un
realizēto projektu pārskats atbilstoši apstiprinātajam rīcības plānam.
Noslēgumā sniegti galvenie secinājumi par progresu un ierosinājumi tālākai rīcībai.
Jelgavas novada attīstības programmas uzraudzības pārskatu sagatavoja Jelgavas
novada pašvaldības Attīstības nodaļa.
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Jelgavas novada ilgtermiņa attīstības mērķis un
prioritātes

Jelgavas novada ilgtermiņa attīstības mērķis: Jelgavas novads – pievilcīga dzīves un
darba vide.
Jelgavas novada attīstības pamatvērtības - trīs vienlīdz nozīmīgas prioritātes novada
līdzsvarotai un vienmērīgai attīstībai:
1. Izglītots, radošs un gandarīts CILVĒKS;
2. Droša, kopta un pievilcīga VIDE;
3. Attīstīta, stabila un konkurētspējīga EKONOMIKA.
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Jelgavas novada attīstības rādītāji
Nr
.p.k.

Rādītājs

2010

(uz gada sākumu)

(bāzes gads)

2011

2012

2013

2014

2015

Tendenc
e

Avots

(pret bāzes
gadu)

1.

Iedzīvotāju skaits

27165

27018

26641

26439

25801

2.

Dabiskais
pieaugums

-85

-136

-123

-145

3.

Demogrāfiskās
slodzes līmenis

480.8

480.9

490.0

4.

Bezdarba līmenis,%

12.1

13.6

5.

Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumi
pašvaldības budžetā
uz vienu iedzīvotāju,
Eur
Uzņēmumu skaits

300.33

297.13

2011

2076

2169

2231

2301

Pašvaldības budžeta
ieņēmumi, Eur

20619607

22434301

22005016

22564771

23749725

Pašvaldības budžeta
ieņēmumi uz 1
iedzīvotāju, Eur

759.05

Pirmsskolas vecuma
bērnu skaits
Jelgavas novada
izglītības iestādēs
Kultūras
amatierkolektīvu
skaits
Budžeta izdevumi
sociālajai
aizsardzībai uz vienu
iedzīvotāju, Eur
Uz pastāvīgu dzīvi
Jelgavas novadā
pārcēlušies
No Jelgavas novada
uz citu administratīvo
teritoriju pārcēlušies
Realizēti investīciju
projekti

784

841

882

889

871

927

Pašv.

74

100

91

104

116

94

Pašv.

61.03

78.14

85.70

90.83

82.44

93.15

Pašv.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

25213

PMLP

-92

-126

PMLP

494.7

491.3

494.5

CSP

11.1

8.9

7.1

5.6

NVA

323.03

356.62

386.13

406.77

Pašv.

(plāns)

2367

22402378

Lursoft

Pašv.

(plāns)
830.35

825.98

853.47

920.50

888.52

Pašv.

(plāns)

(plāns)
Netika
uzskaitīti

1331

963

883

707

593

Pašv.

Netika
uzskaitīti

605

571

614

837

656

Pašv.

276 projekti, apgūtā summa Eur 36 288 138,00
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Pašv.

Jelgavas novada attīstības rādītāji atspoguļo, kā notiek novada attīstība noteiktā laika posmā.
Novada attīstību lielā mērā ietekmē valsts attīstības tendences.

avots.PMLP
Jelgavas novadā, līdzīgi kā Latvijā, iedzīvotāju skaits samazinās; izveidojoties novadam
2010.gada sākumā, novadā dzīvoja 27165 iedzīvotāji, līdz 2015.gada sākumam iedzīvotāju skaits sarucis
par 7.19% ( -1952), sasniedzot 25213.

avots.Pašv.
Lai gan dzimstībai 2013. gadā bija vērojama pozitīva tendence - Jelgavas novadā deklarēti par
24 mazuļiem vairāk kā 2012.gadā, 2014.gadā deklarēti 205 jaundzimušie, kas ir 2013.gada līmenī un par
24 mazuļiem mazāk kā gadu iepriekš. 2014.gadā visvairāk jaundzimušo ir reģistrēti Glūdas pagastā – 26
ieraksti un Valgundes pagastā – 20 ieraksti.

avots.Pašv.
2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu mirstībai bija tendence pieaugt, tādējādi Dabiskais
pieaugums novadā vēl joprojām ir negatīvs, pozitīva tendence 2014.gadā bija tikai Valgundes pagastā –
dzimuši 20, miruši – 8. Lielākā mirstība vērojama Jaunsvirlaukas un Kalnciema pagastos, šeit atrodas
novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra filiāles.
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Salīdzinot migrācijas datus par periodu no 2010.gada, redzams, ka uz dzīvi novadā piecu gadu
laikā pārcēlušies 4477 iedzīvotāji, bet no Jelgavas novada uz dzīvi citā valsts administratīvajā teritorijā vai
citā valstī pārcēlušies 3283 iedzīvotāji. Lai gan migrācijas saldo +1194 rāda, ka kopumā Jelgavas novads
ir pievilcīga dzīvesvieta, redzams, ka ar katru gadu iebraucēju skaits samazinās un palielinās izbraucēju
skaits. Pievilcīgākie 2014.gadā bija Glūdas (+12), Kalnciema (+26), Lielplatones(+7), Platones(+4) un
Sesavas (+4) pagasti. Negatīvs migrācijas saldo vērojams Līvbērzes(-20), Elejas(-19), Vilces(-19) un
Vircavas(-19) pagastos.

Jelgavas novadā kopš 2011.gada pieaug uzņēmumu skaits. Aplūkojot jaunu uzņēmumu
veidošanos pēc uzņēmējdarbības formas, tie ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), biedrības un
individuālie komersanti (IK).
Sākot ar 2012.gada sākumu bezdarba līmenis Jelgavas novadā samazinājies no 11.1% līdz
7.2% 2013.gada nogalē, 2014.gada nogalē sasniedzot 5.6% līmeni.

Bezdarbs ir samazinājies vairāku faktoru ietekmē, to sekmējis gan darbavietu skaita pieaugums,
gan darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita samazinājums. 2013.gada nogalē 76% no kopējā bezdarbnieku
skaita ir NVA definētie problēmgrupas bezdarbnieki, kas ietver ilgstošos bezdarbniekus, bezdarbniekus
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ar invaliditāti, jauniešus no 15 līdz 24 gadiem, personas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, no
ieslodzījuma atbrīvotas personas un pirmspensijas vecuma bezdarbniekus. Lielākā daļa no šīs grupas
bezdarbniekiem ir ilgstošie bezdarbnieki, kuri bez darba ir vairāk nekā gadu.

Iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā samazinās, kas galvenokārt skaidrojams ar zemo
dzimstību deviņdesmito gadu sākumā. Samazinoties darbspējas vecuma iedzīvotājiem, pieaug
demogrāfiskās slodzes līmenis.

Ja 2010.gada sākumā demogrāfiskā slodze bija 480.8 (līdz un pēc darbspējas vecuma iedzīvotāji
uz 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem), tad piecu gadu laikā tā pieaugusi līdz 494.5 (+13.7).
Salīdzinot ar datiem uz 2010.gada sākumu (bāzes gadu), 2015.gada sākumā iedzīvotāju skaits
ir sarucis par 7.19%, tai skaitā iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam skaits sarucis par 11.6% un
darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits sarucis par 8.04%. Pozitīvs rādītājs ir bezdarba līmeņa
samazinājums no 12.1 2010.gada sākumā līdz 5.6% 2015.gada sākumā.

7

Jelgavas novada budžets, kura ieņēmumu daļu veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi,
katru gadu nedaudz palielinās. Ieņēmumi no nodokļiem 2014.gadā veido 52% (2013.gadā - 46%)
no novada budžeta, ieņēmumi no transfertiem2014.gadā veidoja –42% no kopējiem
ieņēmumiem, savukārt 2013.gadā - 48%.

Jāatzīmē, ka Jelgavas novads saņem dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.
Aplūkojot pašvaldības budžetu, redzams, ka ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju palielinājušies no Eur 300.33
2010.gadā līdz Eur 386.13 2014.gadā. Palielinājumu ietekmē arī iedzīvotāju skaita samazinājums salīdzinot ar iedzīvotāju skaitu uz 2010.gada 1.janvāri,
samazinājies par 1952.
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2015.gada 1.janvārī iedzīvotāju skaits ir

Pašvaldības budžeta izdevumu struktūra laika posmā no 2010.gada līdz 2015.gadam ir nedaudz
svārstījusies.

Administratīvie

izdevumi

kopējā

budžeta

izdevumu

struktūrā

pārvaldes

izmaiņu ieviešanas rezultātā ik
gadu ir mazinājušies, no 11%
2010.gadā, līdz 8% 2014.gadā.
2014.gadā
ieguldījumi
pieejamības
iesaistoties

tika

veselības

veikti

aprūpes

uzlabošanā,
ES

fondu

finansētajos projektos ģimenes ārstu prakses pieejamības nodrošināšanai un uzlabošanai.
Lai attīstītu vai uzlabotu novada teritorijā esošo sociālo un tehnisko infrastruktūru, ar budžeta
līdzekļiem vien nepietiek, tādēļ pašvaldība piedalās projektu konkursos un piesaista finansējumu. Lai
veiksmīgi realizētu projektus un kompleksi sakārtotu ēku vai teritoriju, papildus budžeta līdzekļiem un
projektos piešķirtajam finansējumam, tiek ņemti aizņēmumi Valsts Kasē.+
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Veiktās aktivitātes 2009. – 2014. virzībai uz teritorijas
līdzsvarotu attīstību
Attīstības mērķis nosaka, ka Jelgavas novads ir pievilcīga dzīves un darba vide. Savukārt noteiktās
prioritātes skaidro, ka pievilcīgu vidi veido izglītots, radošs un gandarīts cilvēks, droša, kopta un pievilcīga vide,
attīstīta, stabila un konkurētspējīga ekonomika.

Laika periodā no 2009. gada 1. jūlija, kad izveidojās Jelgavas novads līdz 2014.gada nogalei Jelgavas
novada pašvaldība dažādu projektu ietvaros ir apguvusi Eur 36 288 138.
Finansiāli ietilpīgākie projekti tika realizēti 2013. un 2014. gados (galvenokārt izglītības iestāžu
energoefektivitāte un vispārēji telpu remonti). Skaita ziņa visvairāk projektu tika realizēti (pabeigti) 2011.gadā –
106 projekti , 2010.gadā – 94 projekti, 2012.gadā – 78 projekti. Šajos gados lielākais projektu skaits bija
teritorijas labiekārtošanai ar rotaļu, sporta un atpūtas laukumiem ciemos, izglītības iestāžu materiāli tehniskās
bāzes papildināšana, modernu tehnoloģiju ieviešana mācību procesā, kultūras namu labiekārtošana un
tehniskās bāzes atjaunošana.
Apskatot apgūto finansējumu pagastu griezumā, redzams, ka lielākā daļa iegūtā finansējuma, 18% no
kopējā, ir novada kopējie projekti - lielākoties izglītības, kultūras un sociālo pakalpojumu pilnveidošana,
kapacitātes paaugstināšana, skolēnu, jauniešu, kultūras kolektīvu pieredzes apmaiņa, starptautiskā sadarbība.
Šeit tiek klasificēti arī tie projekti, kur viena projekta īstenošanas teritorija ir vairāki pagasti, bet finanšu atskaite
viena. No pagastiem lielākie ieguldījumi laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam ir veikti Jaunsvirlaukas
pagastā, kur finansiāli ietilpīgākie bija ūdenssaimniecības attīstības un ēku siltināšanas projekti, kā arī sporta
halles būvniecība.
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Aplūkojot apgūto finansējumu pēc budžeta klasifikācijas atbilstoši funkcionālajām kategorijām,
redzams, ka sākotnēji (2010.un 2011.gados) tie bija teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas projekti. Sākot no
2012.gada pieaug ieguldījums Izglītības pakalpojuma kvalitātes uzlabošanas projektos un nedaudz pieaug
finansējums teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas projektiem. Finansējuma piesaistes iespēju lielā mērā
nosaka pieejamie attīstības fondi.
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Ja vērtē finansējuma piesaisti uz 1 pagasta iedzīvotāju periodā no 2009. Līdz 2014.gada nogalei, tad
lielākās piesaistītās investīcijas uz 1 iedzīvotāju ir Valgundes pagastā, kam seko Vircavas un Jaunsvirlaukas
pagasti.

Informācija par ieviestajiem projektiem pieejama www.jelgavasnovads.lv / Projekti / Īstenotie projekti
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Jelgavas novada attīstības salīdzinājums ar kaimiņu
pašvaldībām
Jelgavas novads robežojas ar Jelgavas pilsētu, Tērvetes, Dobeles, Tukuma, Babītes, Olaines,
Ozolnieku, Rundāles novadiem. No tiem Babītes, Tukuma un Olaines novadi atrodas Rīgas plānošanas
reģionā, Jelgavas pilsēta ir nacionālas nozīmes attīstības centrs, Tukuma un Dobeles novadi ir novadi ar
reģionālas nozīmes attīstības centriem,
attiecīgi Tukuma pilsētu un Dobeles
pilsētu.
Salīdzinot vispārējo informāciju
par pašvaldībām 2010.gada sākumā ar
datiem 2015.gada sākumā, redzams, ka
iedzīvotāju skaits 5 gadu laikā pieaudzis
Ozolnieku

un

Babītes

novados;

Ozolnieku novadā iedzīvotāju skaits
pieaudzis par 2.69%, Babītes novadā
par 12.70%. Vislielākais iedzīvotāju
skaita samazinājums ir Tērvetes (9.81%), Rundāles (-7.23%) un Dobeles
(-7.36%) novados, kam seko Jelgavas
novads, kur pēdējo piecu gadu laikā
iedzīvotāju
7.19%.

skaits

samazinājies

par

Apskatot, kādas svārstības

notikušas iedzīvotāju skaita pieaugumam
vecumgrupās, redzams, ka Babītes
novadā par 31% pieaudzis iedzīvotāju
skaits līdz darbspējas vecumam un par
8,86% darbspējas iedzīvotāju skaits.
Pieaugums šajās vecumgrupās vērojams
arī Ozolnieku novadā. Jelgavas pilsētā
un Olaines novadā pieaug iedzīvotāju
skaits līdz darbspējas vecumam, bet
samazinās
iedzīvotāju

darbspējas
skaits,

kas

vecuma
palielina

demogrāfisko slodzi šajās teritorijās.
Lielākajā

daļā

novadu

darbspējas iedzīvotāju skaits samazinās,
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ko veicina arī pēdējos gados ievērojamā
darbaspēka migrācija uz ES un citām
valstīm. Darbaspēka migrācija ietekmējusi
arī

bezdarba

līmeņa

samazinājumu

novados. Lielākais bezdarba līmeņa
kritums kopš 2010.gada ir Olaines,
Ozolnieku un Babītes novados, kuru
iedzīvotāji ir izmantojuši iespējas doties
uz darbu Rīgā.
Salīdzinot novadu teritoriju attīstības indeksus, redzams, ka pozitīvāks attīstības indekss 2013.gadā,
salīdzinot ar 2010.gadu ir Ozolnieku novadā, Babītes novadā un Tukuma novadā.

Pēc 2013.gada datiem, Babītes un Olaines novadi un Jelgavas pilsēta veica iemaksas pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fondā, savukārt Tukuma, Jelgavas, Dobeles, Tērvetes, Rundāles novadi saņēma
dotācijas.

14

Jelgavas novada salīdzinājums ar līdzīga lieluma lauku
novadiem
Apskatot Latvijas teritorijas administratīvo sadalījumu pēc teritoriālās reformas 2009.gadā,
Jelgavas novads ir viens no lielo (pēc teritorijas un iedzīvotāju skaita) lauku teritoriju novadu grupas,
kas izveidojušies pie nacionālas nozīmes attīstības centriem, apvienojoties lielākai daļai bijušo rajonu
pagastiem.
Salīdzinot

Ventspils,

Daugavpils, Rēzeknes un Jelgavas
novada

attīstības

rādītājus

tiks

apskatīta šo novadu izaugsme.
Salīdzinot

novadus

pēc

teritorijas lieluma, lielākais ir Rēzeknes
novads – 2524.59 km2; Jelgavas
novada teritorija ir vismazākā –
1316.88km2.
Salīdzinot iedzīvotāju skaitu
novados, priekšgalā ir Rēzeknes
novads

ar

29772

iedzīvotājiem

2015.gada sākumā, savukārt Jelgavas
novadā

iedzīvotāju

ir

vairāk kā

Ventspils novadā.
Lielākais iedzīvotāju skaita
samazinājums

kopš

2010.gada

sākuma ir Daugavpils novadā – par
10.28%, bet Jelgavas novadā par
7.19%. Mazākais iedzīvotāju skaita
kritums

pārskata

periodā

bija

Rēzeknes novadam – 6.6%.
Visos
novados,
kopskaita

salīdzināmajos

proporcionāli

iedzīvotāju

samazinājumam,

ir
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samazinājies

iedzīvotāju

skaits

darbspējas vecumā.
Zemākais bezdarba līmenis
2015.gada sākumā ir Jelgavas novadā
– 5.6%, savukārt lielākais Rēzeknes
novadā – 20.8%.
Aplūkojot novadu teritorijas
attīstības indeksu izmaiņas, redzams,
ka, salīdzinoši ar 2010.gada rādītājiem
novadu attīstības indeksi 2013.gadā ir
samazinājušies, nedaudz pieaudzis ir
Rēzeknes novada attīstības indekss.
Visu novadu attīstības indeksi ir
negatīvi. Visi minētie novadi ir dotāciju
saņēmēji

no

Pašvaldību

finanšu

izlīdzināšanas fonda.
Kopumā

vērtējot,

attīstība

visos salīdzinātajos lielajos lauku
novados ir līdzīga, visos samazinās
iedzīvotāju skaits, visos ir negatīvs
teritorijas attīstības indekss un visi
saņem finansējumu no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Atšķirība ir salīdzinot bezdarba
līmeni, kur Rēzeknes un Daugavpils novadi ataino Latgales reģiona situāciju, bet Jelgavas novads
tuvumu Rīgai.
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Secinājumi un ieteikumi turpmākai rīcībai
Jelgavas novads atrodas Rīgas metropoles ietekmes zonā, kā arī aptver Jelgavas
pilsētu, tādējādi gan Rīgas, gan Jelgavas attīstība ietekmē novada attīstību. Jelgavas novada
virzību uz attīstības mērķu sasniegšanu ietekmē attīstības tendences Latvijā, Zemgales
reģionā.
Izvērtējot Jelgavas novada attīstības programmā plānotās aktivitātes mērķa
sasniegšanai, un veiktās aktivitātes līdz 2014.gada nogalei redzams, ka notiek mērķtiecīga
virzība lai Jelgavas novads būtu pievilcīga dzīves un darba vide.
Svarīgs priekšnoteikums racionālai līdzekļu izmantošanai ir ilgtermiņa investīciju plāns
un secīga projektu ieviešana, saskaņā ar pieejamiem budžeta līdzekļiem un piesaistāmām
investīcijām. Šādi iespējams panākt teritorijas vienmērīgu un līdzsvarotu attīstību.
Pārskatot veiktos darbus novada ilgtermiņa mērķu sasniegšanai, perspektīvā vēl būtu
nepieciešamas šādas darbības:
 Jāturpina energoefektivitātes plānu īstenošana pašvaldībā, siltinot gan pašvaldības
valdījumā esošās ēkas, gan veicinot daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājus veikt ēku
siltināšanu.
 Jāturpina darbs pie nometņu klāsta paplašināšanas skolēnu brīvā laika dažādošanai.
 Jāveic aktivitātes jauniešu iesaistīšanai darba tirgū.
 Perspektīvā, sakopjot upju krastus ciemu teritorijās, iespējams izveidot gan veselības
veicināšanas pastaigu takas, gan vides izglītības un dabas izziņu takas. Perspektīvā
jāplāno infrastruktūra pārgājienu un velotūristiem.
 Izmantojot Lielupes upes resursus, iespējams attīstīt ūdenssporta veidus novadā.
 Lai mazinātu sociālo spriedzi, pašvaldības teritorijā jāveicina uzņēmējdarbības
attīstība, kas veicinās iedzīvotāju nodarbinātību. Jāveicina degradēto teritoriju
rekultivācija par uzņēmējdarbībai izmantojamām teritorijām.
 Perspektīvā būtiski turpināt iesāktos inženierinfrastruktūras, satiksmes infrastruktūras
sakārtošanas darbus, kā arī teritorijas labiekārtošanu.
 Jāturpina iedzīvotāju un sabiedrisku organizāciju iesaistīšana novada teritorijas
labiekārtošanā, dažādu aktivitāšu organizēšanā.
 Jāveic aktivitātes iedzīvotāju veselīga dzīvesveida popularizēšanai.
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 Amatiermākslas procesa nepārtrauktības nodrošināšana, kultūras vērtību un tradīciju
pārmantošana un saglabāšana visās amatiermākslas nozarēs, starpkultūru dialoga un
sadarbības veicināšana, jaunrades un sociālās līdzdalības sekmēšana, kultūras
pieejamības nodrošināšana, veidojot un piedāvājot daudzveidīgus un kvalitatīvus
kultūras produktus.
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