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DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA UZRUNA
Jelgavas novads var ar gandarījumu apliecināt, ka tas ir
vairākās lietās pierādījis teicamu veikumu, lai Latvijas valsts
jubilejas gadā varētu saviem novada cilvēkiem apliecināt patiešām
taustāmu novada izaugsmi. Deviņos novada pastāvēšanas gados esam
īstenojuši projektus ar investīcijām jau teju 50 miljonu eiro apjomā.
Visos trīspadsmit pagastos rekonstrukcijas ir piedzīvojuši kultūras
nami, izglītības iestādes, noritējusi teritoriju labiekārtošana – būvēti
sporta centri, veidoti apgaismoti gājēju celiņi, sakārtota meliorācija un
parki. Pēdējo divu gadu laikā esam īstenojuši pašvaldības ceļu
rekonstrukcijas 10 miljonu eiro apmērā.
Piesaistot gan Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzekļus un
Lauku atbalsta dienesta finansējumu, šogad daudzu pagastu ceļu tīklā
beidzot citu kvalitāti ieguvuši gan grants, gan asfalta ceļi. Šajā
rezultātā liela loma ir arī bijusi sadarbībai ar vietējiem uzņēmējiem,
kas, izpildot projekta nosacījumu, pēc ceļa rekonstrukcijas bija gatavi piesaistīt vairāk darbinieku,
tādējādi pierādot pievienoto vērtību ceļa posma uzlabošanai. Kā balvu un reizē arī godīgi
nopelnītu algu esam saņēmuši Lauku atbalsta dienesta iedalītos un Jelgavas novadam papildus
piešķirtos 1,2 miljoni eiro ceļu posmu būvdarbiem 2019.gadā.
Apjomīgas investīcijas jau ieguldītas un vēl sagaida arī citus infrastruktūras objektus
Jelgavas novadā. Līdz ar Svētes pamatskolas rekonstrukciju un jaunās pirmsskolas ēkas uzcelšanu
trīs gadu laikā no 30 bērnu grupiņas apjoms ir izaudzis līdz 130 pirmsskolas bērniem un šovasar
atkal atvērām papildus pirmsskolas grupu.
Ir pagasti, kur skolēnu skaits sarūk un šķiet pašsaprotami, ka vidusskola pārtop par
pamatskolu. Taču Jelgavas novads noteikti akli nesekos optimizācijas plānam – paši spēsim
izsvērt, par kuras skolas attīstību nobalsos iedzīvotāji ar savu izvēli tajā laist savus bērnus. Pirms
sešiem gadiem, kad aizsākām diskusijas par Valgundes sporta halles būvniecību, Jelgavas novada
pašvaldībai publiski pārmeta nesamērīgi dārgas būves celtniecību meža vidū, nesaskatot lietderību
pārsimts bērnu vajadzībām tērēt vairāk par miljonu eiro. Valgundes sporta halle ir pierādījusi trīs
lietas: pirmkārt, būvniecības procesā ieguldītais papildus finansējums drīz vien ir atmaksājies un
halles uzturēšana ir daudz ekonomiskāka par izmēros mazākām standarta sporta zālēm; otrkārt,
labi aprīkotu sporta aktivitāšu nodrošinājums veicinājis zāles pastāvīgu noslodzi; treškārt,
Valgundes sporta halle kā projekts šī gada 19.septembrī ir saņēmusi Ilgtspējīgākas būves un
projekta balvu Latvijas mērogā. Līdz ar to projekta lietderība pilnībā atklājas ne vienmēr tā
plānošanas un projektēšanas vai būvniecības procesā, bet gan praksē.
2018.gadā Jelgavas novada izglītības sistēmā esam ieguldījuši 39 % no pašvaldības
budžeta izdevumiem - gan materiāltehniskās bāzes nodrošinājumā, gan informācijas tehnoloģijās
un aprīkojuma nodrošinājumā. Šajā mācību gadā vērienīgi darbi saistīti arī ar Zaļenieku
komerciālo un amatniecības vidusskolu, – atjaunojot Zaļās muižas kompleksa senatnīgo zirgu
stalli, top Restaurācijas nams ar mācību laboratorijām. Pārrobežu projekta ietvaros ēka jau nākamā
gada 1.septembrī būs gatava uzņemt jaunos restauratorus apmācībai, piesaistot tos praksē no visas
pasaules.
Nav šaubu, ka Jelgavas novadam ir vēl padomā ļoti daudz projektu, ko plānots realizēt
savas teritorijas attīstībai: tā ir gan Elejas baseina un sporta kompleksa būvniecība, Elejas
brīvdabas estrādes un modernās izstāžu zāles projekta realizācija Elejas parkā, arī Sociālā nama
kompleksa izbūve Kalnciemā.
Ik gadu kā pašvaldība tiecamies īstenot kaut izmēros nelielu, bet kvalitātē teicamu
restaurācijas darbu - šogad projektu finansējums piesaistīts Lielplatones muižas Vešerienes
namam. Būvniecības procesā veļas māju atjaunoja autentisku 18. un 19. gadsimtam, veicot
restaurāciju gan no ārpuses, gan iekšpuses. Šī seno tradīciju uzturēšana ir viena no Jelgavas
novada kolorītiem un viens no stūrakmeņiem tūrisma attīstībai Jelgavas novadā. Paveiktais darbs
nesis ēkai 1. vietu konkursa “Latvijas Gada būve 2018” nominācijā “Restaurācija”.
Tas, kas paveikts šajos gados, ir radījis un turpina veidot citu realitāti. Katru gadu
Jelgavas novadu Jūs varat ieraudzīt jau citādu – gan pateicoties īstenotajiem projektiem, gan
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pateicoties cilvēkiem. Abgunstes, Berķenes, Vilces, Lielplatones, Lielvircavas muižas – katra
iezīmējas ar savu atšķirīgo, bet atraktīvo vidi un cilvēkiem, kas tajās uzņem viesus un piedāvā
savus pakalpojumus. Šo gadu laikā, pateicoties gan pašu uzņēmēju savstarpējai sadarbībai jeb kā
tagad saka – tīklošanās prasmei, tūrisma maršruti savijušies cauri visam novadam – no naktsmītņu
piedāvātāja līdz ēdinātājam, no interesantas atvērtās saimniecības līdz viesu namam.
Jelgavas novads turpina atbalstīt mazo uzņēmējdarbību. Tas arī ir viens no mūsu
pašvaldības trumpjiem, jo pārsvarā valsts mērogā, runājot par uzņēmējdarbības atbalstu, saprot
lielu investīciju piesaisti vai darbavietu atvēršanu. Protams, kā pašvaldība esam pārliecinājušies,
ka stabils un augošs uzņēmums teritorijā meklē vien ērtu vietu ar labu infrastruktūru. Arī tādu
piemēru mums netrūkst. Savukārt mazās uzņēmējdarbības pārstāvjiem, sniedzot dažādus atbalsta
rīkus, esam ļāvuši atsperties un uzsākt veiksmīgu biznesu – gan piedāvājot starta kapitālu, gan
iesaistot apmācībās un palīdzot nodrošināt noieta tirgu produkcijai. Rezultātā – mums ir patiess
gandarījums, ka novadā vairākas mājražotāju saimniecības un mazie uzņēmumi kāpina savu
ražošanu un spēj nest augļus. 2017.gadā Jelgavas novada pašvaldība saņēma balvu par efektīvāko
un visaktīvāk izmantoto instrumentu kopumu uzņēmējdarbības atbalstam. Savukārt šogad Latvijas
Biznesa savienības un Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pēc koeficientiem un
kritērijiem izskaitļotā algoritmā esam ierindojušies laureātos un saņēmuši balvu kā pašvaldība, kas
ir viena no investīcijām draudzīgākajām pašvaldībām mazajai uzņēmējdarbībai.

Ziedonis Caune,
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
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1. PAMATINFORMĀCIJA
1.1.

Novada vispārējs raksturojums

Jelgavas novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Zemgales vidienē un robežojas ar
Jelgavas pilsētu, Tērvetes, Dobeles, Tukuma, Babītes, Olaines, Ozolnieku un Rundāles
novadiem, kā arī ar Lietuvas Republiku.
Pēc administratīvi teritoriālās reformas 2009.gadā - Jelgavas novads ir viens no lielo (pēc
teritorijas un iedzīvotāju skaita) lauku teritoriju novadu grupas, kas izveidojušies ap
nacionālas nozīmes centriem, apvienojoties lielākai daļai bijušo rajonu pagastiem. Šāda tipa
novadi Latvijā ir trīs – Daugavpils, Rēzeknes un Jelgavas novadi (skatīt Tabulu Nr.1).
Tabula Nr.1
Lielie lauku novadi ap nacionālas nozīmes attīstības centriem

1 889.7

Teritoriālo
vienību
skaits
19

Iedzīvotāju
skaits,
01.01.2019.
22 632

2 524.59

25

26 811

Novads

Administratīvais
centrs

Platība, km2

Daugavpils

Daugavpilī

Rēzeknes

Rēzeknē

Jelgavā
1 316.88
13
Jelgavas
Avots: http://varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/ ; www.pmlp.gov.lv

23 706

Jelgavas novads kā administratīva vienība izveidots 2009.gada 1.jūlijā. Novadu veido 13
pagasti, katra pagasta teritorija iedalāma lauku teritorijā un ciemos. Jelgavas novada kopējā
platība ir 1317 km2, kopējais iedzīvotāju skaits uz 2019.gada 1.janvāri – 23 706, teritorijā ir 34
ciemi, kuros dzīvo 60% no kopējā iedzīvotāju skaita. Blīvāk apdzīvotie ir Elejas ciems un
Kalnciems, kam seko Nākotnes ciems Glūdas pagastā. Vismazāk apdzīvotā ciema teritorija ir
Kaļķa ciems Kalnciema pagastā, Vārpas ciems Līvbērzes pagastā un Vecsvirlaukas ciems
Jaunsvirlaukas pagastā.
Uz 2019.gada sākumu Jelgavas novadā reģistrēti 23 706 iedzīvotāji (skatīt 1.attēlu), no
tiem 11 843 vīrieši un 11 863 sievietes. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, iedzīvotāju skaits sarucis
par 231- jeb 1%. Salīdzinot ar iedzīvotāju skaitu 2010.gada sākumā un 2019.gada sākumā, tas ir
samazinājies par 3582 jeb 13.13%. Pēc etniskās piederības 69% novada iedzīvotāju ir latvieši,
16% krievi, 15% citas tautības.
Pēc PMLP datiem, Jelgavas novadā darbspējas vecumā bija 15 696 iedzīvotāju jeb 66%
no kopējā iedzīvotāju skaita. Virs darbspējas vecuma bija 4736 jeb 20% iedzīvotāju, līdz
darbspējas vecumam – 3274, kas ir 14% iedzīvotāju no kopējā skaita. Dabiskais pieaugums
novadā ir negatīvs. Jaundzimušo skaits 2018.gadā bija 188, bet mirušo skaits – 332.
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1.attēls Iedzīvotāju skaits gada sākumā
Avots: www.pmlp.gov.lv
Saskaņā ar NVA datiem 2018.gada 31.decembrī bezdarba līmenis Jelgavas novadā bija
3.9% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita (2.attēls). Gada laikā bezdarba līmenis samazinājies
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par 0.2 procentpunktiem. Latvijas vidējais bezdarba līmenis 2018.gada nogalē bija 5.0 %,
Zemgales reģionā 4.8 %.
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2. attēls Bezdarba līmenis Jelgavas novadā uz gada sākumu, %
Avots: www.nva.gov.lv
Uz 2018.gada 31.decembri pēc Lursoft datiem Jelgavas novadā reģistrēti 2707 uzņēmumi
(no kuriem aktīvi 1992). Kopumā 2018.gadā reģistrēti 66 jauni uzņēmumi, savukārt likvidēti 92.
No kopējā uzņēmumu skaita pēc Lursoft datiem 2018. gadā 42% ir sabiedrības ar
ierobežotu atbildību (SIA), 36% zemnieku saimniecības (ZS), 10% biedrības (BDR), 5%
individuālie komersanti (IK), 4% individuālie uzņēmumi (IND), 1% kooperatīvās sabiedrības
(KB).
Pēc Lursoft datiem uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2018. gadā Jelgavas novadā ir
lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas uzņēmumi, rūpnieciskās ražošanas uzņēmumi, kā arī
būvniecības uzņēmumi.

1.2.Pašvaldības statuss un organizācija
Jelgavas novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un pašvaldības
nolikumu. Pēc likuma “Par pašvaldībām” 21.pantā noteiktā – dome var izskatīt jebkuru jautājumu,
kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu,
apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī
saimniecisko un gada publisko pārskatu, lemt par pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo
iniciatīvu īstenošanu, kā arī nosaka kārtību, kādā veidā dome nodrošina pašvaldībai deleģēto
valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi. Dome, atbilstoši Republikas pilsētas domes un
novada domes vēlēšanu likumam, sastāv no 17 deputātiem, kas pārstāv 6 politiskās partijas.
Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības
deputātiem ievēl 4 pastāvīgās komitejas:

Finanšu
komiteja
(10 locekļi)

Izglītības,
kultūras un
sporta
jautājumu
komiteja
(8 locekļi)

Labklājības un
Tautsaimniecības
sociālo
jautājumu
komiteja
komiteja
(8 locekļi)
(8 locekļi)
3.attēls Jelgavas novada pašvaldības komitejas
Lai nodrošinātu pastāvīgu, ekonomisku, efektīvu un lietderīgu pašvaldības institūciju
tiesību, funkciju un uzdevumu īstenošanu, dome ir izveidojusi Iekšējo auditu.
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Pašvaldības funkciju nodrošināšanai ir izveidotas un darbojas 19 komisijas:
 Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija;
 Deputātu ētikas komisija;
 Administratīvā komisija;
 Administratīvo aktu strīdu komisija;
 Apbalvošanas komisija;
 Ārkārtas situāciju komisija;
 Budžeta komisija;
 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija;
 Dzīvokļu jautājumu komisija;
 Ētikas komisija;
 Iepirkumu komisija;
 Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
komisija;
 Jelgavas novada vēlēšanu komisija;
 Medību koordinācijas komisija;
 Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisija;
 Pedagoģiski medicīniskā komisija;
 Publisku izklaides un svētku, sapulces, gājienu un piketu rīkošanai iesniegto
pieteikumu izskatīšanas komisija;
 Vides komisija;
 Starp institucionālās sadarbības vienība sociālās atstumtības riskam pakļauto
bērnu un jauniešu atbalstam.
Domes darbību nodrošina domes priekšsēdētājs, divas domes priekšsēdētāja vietnieces,
izpilddirektore un Administrācijas darbinieki. Pašvaldības organizatorisko struktūru skatīt
1.Pielikumā.
2018.gadā tika sasauktas 17 domes sēdes, no tām 5 ārkārtas. Novada
domes sēdēs tika izskatīti 409 jautājumi
(salīdzinājumā pa gadiem attiecīgi – 2017. gadā –
17 domes
409 izskatīti
17 domes sēdes (4 ārkārtas); 2016.gadā – 19
17 deputāti
domes sēdes (7 ārkārtas)).
sēdes
jautājumi

4.attēls Domes darbība
Dome ir izveidojusi sekojošas iestādes:
Centrālo administrāciju, 13 Pagastu pārvaldes, Pašvaldības policiju, Dzimtsarakstu
nodaļu, Bāriņtiesu, Sociālo dienestu, Būvvaldi, 3 Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrus,
Izglītības pārvaldi un 25 izglītības iestādes, Kultūras pārvaldi, Īpašumu pārvaldi, Labklājības
pārvadi, kuras pakļautībā ir 7 Aktivitāšu centri.
Centrālā administrācija nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba
organizatorisko un tehnisko apkalpošanu un tā sastāv no:
Administratīvā departamenta, Plānošanas un attīstības departamenta, Sabiedrisko attiecību
nodaļas, Informācijas tehnoloģiju nodaļas, Iepirkumu nodaļas.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

SIA “Jelgavas Novada KU” – Jelgavas novada pašvaldības
kapitālsabiedrība, kura izveidota ar mērķi nodrošināt pašvaldības pastāvīgo funkciju
realizēšanu tādās nozarēs, kā ūdensapgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, sauso
sadzīves atkritumu savākšana, zaļās teritorijas kopšana, kapsētu kopšana un uzraudzība,
pašvaldības ceļu uzturēšana un citās. Vienlaikus uzņēmums piedāvā arī daudzdzīvokļu
māju apsaimniekošanas, tehnikas nomas un dažādu speciālistu pakalpojumus.

SIA „Zemgales veselības centrs” - ir sekundāra veselības aprūpes
iestāde, kurā Jelgavas novada pašvaldība ir kā 64.89 % kapitāla daļu turētāja. SIA
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„Zemgales veselības centrs” kopš 2004.gada nodots koncesijā „PS Kapitāla pārvaldes
sistēmas”, kas regulāri katru ceturksni iesniedz atskaites par kapitālsabiedrības darbību.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
- biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība”;
- biedrība „Jelgavas lauku partnerība „Lielupe””;
- Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācija;
- Zemgales Tūrisma attīstības biedrība;
- Zemgales Tūrisma Asociācija;
- Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācijā Lattūrinfo;
- Latvijas piļu un muižu asociācija;
- Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija;
- Latvijas Volejbola federācija;
- Latvijas Novusa federācija;
- Latvijas Vieglatlētikas Savienība;
- Latvijas Orientēšanās federācija;
- Latvijas Sporta Izglītības iestāžu direktoru padome.

1.3.

Novada attīstība

Jelgavas novada pašvaldība darbojas saskaņā ar saviem spēkā esošiem attīstības
plānošanas dokumentiem:

Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2033.gadam. Stratēģija ir
ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas norāda pašvaldības darbības virzību
turpmākajiem 19 gadiem - līdz 2033.gadam, nosakot Jelgavas novada ilgtermiņa attīstības
redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes, teritorijas specializāciju un
telpiskās attīstības perspektīvu;

Jelgavas novada attīstības programmu 2017.- 2023.gadam, nosakot jomu
attīstības prioritātes un rīcības virzienus un plānotos investīciju projektus;

Jelgavas novada Teritorijas plānojumu 2011.- 2023.gadam. 2017.gada 28. jūnija
Jelgavas novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par jaunu Jelgavas novada
teritorijas plānojuma izstrādi.
Jelgavas novada attīstības rādītāju tabula (skatīt Tabulu Nr.2) ataino novada attīstību kopš
tā izveidošanas. Lielu daļu rādītāju ietekmē kopējās valsts attīstības tendences.
Tabula Nr.2
Jelgavas novada teritorijas attīstības rādītāji
2010
Tendence
Rādītājs (uz gada
(bāzes
01.01.2017. 01.01.2018. 01.01.2019. (pret bāzes Avots
sākumu)
gads)
gadu)
Iedzīvotāju skaits
Dabiskais
pieaugums
Demogrāfiskās
slodzes līmenis
Bezdarba
līmenis, %

27 288

24 496

23 937

23 706

PMLP

-85

-68

-86

-86

PMLP
Pašv.

480,8

507,2

504,0

510,3

12,1

5,0

4,1

3,9

NVA
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Rādītājs (uz gada
sākumu)

2010
(bāzes
gads)

Iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa
ieņēmumi
pašvaldības
budžetā uz vienu
iedzīvotāju, Eur

300,33

470,96
(plāns)

517,47

528,29

Pašv.

2011

2823

2870

2707

Lursoft

20 619 607

25 674 120

29 990 220

30 496 166

Pašv.

759,05

1 036
(plāns)

1 252,88

1 286,43

Pašv.

784

937

985

1031

Pašv.

74

92

93

98

Pašv.

61,03

111,46
(plāns)

98,54

127,58

Pašv.

netika
uzskaitīti

1 045

1 525

998

Pašv.

netika
uzskaitīti

1 175

1 081

930

Pašv.

Uzņēmumu
skaits
Pašvaldības
budžeta
ieņēmumi, Eur
Pašvaldības
budžeta
ieņēmumi uz
vienu iedzīvotāju,
Eur
Pirmskolas
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

01.01.2017. 01.01.2018. 01.01.2019.

Tendence
(pret bāzes
gadu)

Avots

Salīdzinot rādītājus pret bāzes gadu (2010.gads), redzams, ka ir rādītāji ar negatīvu
tendenci - iedzīvotāju skaits, dabiskais pieaugums, demogrāfiskās slodzes līmenis un migrācijas
rādītāji. Iedzīvotāju skaits šo gadu laikā kopumā samazinājies par 3582 cilvēkiem, jeb 13%,
savukārt uz pastāvīgu dzīvi 2018.gadā Jelgavas novadā pārcēlušies iedzīvotāji par 68 vairāk nekā
no Jelgavas novada uz citu administratīvo teritoriju. Pozitīva tendence ir vērojama bezdarba
līmeņa rādītājam, kas vienmērīgi samazinās, kā tas ir vidēji valstī kopumā (2010.gadā 16,0%,
2017.gadā 5,2% un 2018.gadā 5,0%). Katru gadu palielinās pašvaldības budžeta ieņēmumi,
pieaug iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apjoms pašvaldības budžetā uz vienu iedzīvotāju.
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Pirmsskolas vecuma bērnu skaitam Jelgavas novada izglītības iestādēs katru gadu ir tendence
palielināties, salīdzinājumā ar bāzes gadu – 247 bērni. Atbilstoši plānotajam, pieaug pašvaldības
budžeta izdevumi sociālajai aizsardzībai uz vienu iedzīvotāju.

2. FINANŠU RESURSI UN PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS
REZULTĀTI
Pamatbudžeta finansējums un tā izlietojums

2.1.

Jelgavas novada pašvaldības budžets 2018. gadam tika apstiprināts 2018.gada 31.janvārī
ar saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”.

Ieņēmumi
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2018.gadā –30 470 023 EUR, izpilde –30 496 166
EUR, kas ir 100% no plānotā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ieņēmumi kopumā palielinājušies
par 505 946 EUR (2%), t.sk. nodokļu ieņēmumi palielinājušies par 571 672 EUR (4%),
galvenokārt iedzīvotāju ienākuma nodoklis – par 499 825 EUR (4%), arī nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) ieņēmumos ir vērojams palielinājums par 71 847 EUR (2%) – arī šogad NĪN
iepriekšējo gadu parādi tika sekmīgi iekasēti – vidēji 115.3% no plānotā. Nenodokļu ieņēmumi
palielinājušies par 174 076 EUR (9%), kas skaidrojams ar ieņēmumu palielinājumu no ēku, zemes
un meža īpašumu atsavināšanas (pārdošanas), maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
samazinājušies par 40 911 EUR (5%), kas skaidrojams ar ieņēmumu samazinājumu par zemes un
telpu nomu, savukārt, ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumu palielinājums par 56 153 EUR (75%)
skaidrojams ar Eiropas Struktūrfondu projektu īstenošanu un transfertu ieņēmumi ir
samazinājušies par 255 044 EUR (2%), kas galvenokārt ir izskaidrojams ar samazinājumu no
valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem un budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda.
Pamatbudžeta ieņēmumu dinamiku pa gadiem un nodokļu veidiem skatīt tabulā Nr.3 un 5.attēlā.
Tabula Nr.3
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, EUR
2016.gada
budžeta
izpilde

2017.gada
budžeta
izpilde

13 600 518

t.sk. Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis
t.sk. Nekustamā
īpašuma nodoklis

Rādītāju
nosaukums

2018.gada budžeta
Īpatsvars,
%

15 590 764

101

51

571 672

4

12 579 032

12 523 643

100

41

499 825

4

2 995 274

2 886 070

3 067 121

106

10

71 847

2

1 037 521

1 895 379

1 956 023

2 069 455

106

7

174 076

9

746 987

770 584

699 856

729 673

104

2

-40 911

-5

Izpilde

15 019 092

15 465 102

10 862 167

12 023 818

2 738 351

Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi
un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu
palīdzība
Transferti

Kopā
Iedzīvotāju skaits
Ieņēmumi uz vienu
iedzīvotāju
Iedzīvotāju skaita
izmaiņas

Budžeta
izpilde
2018/2017,
%

Izpilde,
%

Plāns

Nodokļu ieņēmumi

Budžeta
izpilde
2018/2017

42 782

75 067

131 563

131 220

100

0,43

56 153

75

9 434 031

12 230 098

12 217 479

11 975 054

98

39

-255 044

-2

24 861 839

29 990 220

30 470 023

30 496 166

100

100

505 946

24 314

23 948

X

23 663

X

X

X

X

1 023

1 252

X

1 289

X

X

X

X

X

X

X

X

-494

-366

X

-285

2
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10 070 718
8 818 867
9 434 031
12 230 098
11 975 054

12 000 000

12 023 818
12 523 643

14 000 000

9 962 536
10 337 606
10 862 167

12 333 060
12 867 837
13 600 518
15 019 092
15 590 764

16 000 000

4 000 000
2 000 000

62 062
50 414
42 782
75 067
131 220

6 000 000

636 987
682 965
746 987
770 584
729 673

8 000 000

646 898
916 997
1 037 521
1 895 379
2 069 455

2 370 524
2 530 231
2 738 351
2 995 274
3 067 121

10 000 000

0
Nodokļu
ieņēmumi

t.sk.Iedzīvotāju t.sk.Nekustamā
ienākuma
īpašuma
nodoklis
nodoklis
2014

2015

Nenodokļu
ieņēmumi

2016

2017

Ārvalstu
finanšu
palīdzība

Maksas
pakalpojumi
un citi pašu
ieņēmumi

Transferti

2018

5.attēls Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika pa gadiem un nodokļu veidiem,
EUR

Izdevumi

Klasifikācijas
kods

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns 2018.gadā – 40 954 358 EUR, izpilde –
36 083 400 EUR, kas ir 88% no plānotā.
Pamatbudžeta izdevumus atbilstoši funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem pa gadiem skatīt tabulā Nr.4, 2018.gada izdevumu procentuālo sadalījumu
skatīt 6.attēlā.un pamatbudžeta izdevumu dinamiku atbilstoši funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem skatīt 7.attēlā.
Tabula Nr.4
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi, EUR
2016.gada
budžeta
izpilde

01.000

Vispārējie valdības
dienesti

03.000

Sabiedriskā kārtība un
drošība

04.000
05.000

2017.gada
budžeta
izpilde

2018.gada budžeta
Plāns

Izpilde

Izpilde,
%

Īpatsvars,
%

Budžeta
izpilde
2018/2017

Budžeta
izpilde
2018/2017,
%

2 461 622

2 376 529

2 674 569

2 554 237

96

7,08

177 708

7

523 315

475 302

584 055

521 439

89

1,45

46 137

10

Ekonomiskā darbība

1 039 288

4 837 379

8 246 941

7 818 006

95

21,67

2 980 627

62

16 694

33 033

69 770

56 128

80

0,16

23 095

70

06.000

Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju
un mājokļu
apsaimniekošana

2 810 764

3 108 073

3 319 180

2 981 874

90

8,26

-126 199

-4

08.000

Atpūta, kultūra un
sports

2 496 173

3 050 029

5 203 607

4 771 945

92

13,22

1 721 916

56

09.000

Izglītība

13 247 845

12 325 256

17 048 941

14 355 260

84

39,78

2 030 004

16

12

10.000

Sociālā aizsardzība

2 110 587

2 289 594

3 807 295

3 024 511

79

8,38

734 917

24 706 288

28 495 195

40 954 358

36 083 400

88

100

7 588 205

26,63

Iedzīvotāju skaits

24 314

23 948

X

23 663

X

X

X

X

Izdevumi uz vienu
iedzīvotāju

1 016

1 190

X

1 525

X

X

X

X

14 047 338

15 028 132

17 045 285

16 150 133

95

44,76

1 122 001

7

5 350 377

5 615 361

7 528 010

6 476 323

86

17,95

860 962

15

859 261

1 056 078

1 030 663

893 494

87

2,48

-162 584

-15

9 470

545

0

0

0

0,00

-545

-100

3 190 359

5 491 839

13 774 222

11 157 017

81

30,92

5 665 178

103

Pavisam kopā
izdevumi

1000
2000
3000
4000

Atlīdzība
Preces un
pakalpojumi
Subsīdijas un
dotācijas

32

5000

Procentu izdevumi
Pamatkapitāla
veidošana

6000

Sociālie pabalsti

640 577

678 476

765 994

677 042

88

1,88

-1 434

-0

7000

Transferti

608 906

624 764

759 475

678 682

89

1,88

53 918

9

8000

Dažādi izdevumi

0

0

50 709

50 709

0

0,14

50 709

0

24 706 288

28 495 195

40 954 358

36 083 400

88

100,00

Kopā

Sociālā
aizsardzība
8%

Vispārējie
valdības dienesti
7%

7 588 205

26,63

Sabiedriskā
kārtība un
drošība
2%
Ekonomiskā
darbība
22%

Izglītība
40%

Atpūta, kultūra un
sports
11%

Vides
aizsardzība
0%
Pašvaldības
teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošan
a
8%

6.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2018.gadā, %
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu izdevumi kopumā ir palielinājušies par 7 588 205 EUR
(26.63%).
Izdevumi vispārējiem valdības dienestiem palielinājušies par 177 708 EUR (7%), kas skaidrojams
ar minimālās darba algas palielināšanos, - palielinājums klasifikācijas kodā atlīdzība un
datortehnikas aprīkojuma atjaunošanu - palielinājums klasifikācijas kodā pamatkapitāla
veidošana. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi palielinājušies par 46 137 EUR (10%),
kas skaidrojams ar darba algas fonda apmēra palielinājumu - klasifikācijas kodā atlīdzība. Lai
pilnveidotu darbinieku profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti un nodrošinātu
izglītojošu un psiholoģisku atbalstu (supervīzijas) - izmaksu palielinājums klasifikācijas kodā
preces un pakalpojumi. Ekonomiskajai darbībai izdevumu palielinājums par 2 980 627 EUR
(62%), kas galvenokārt saistīts ar projektu īstenošanu - asfalta ceļa rekonstrukciju 5 pagastu 6 ceļu
posmos 6,23 km garumā, grants seguma atjaunošana 8 pagastu 8 ceļu posmos 19,22 km garumā
un jauna pašvaldības ceļa izveidi LVM īpašumā "Mellene" Līvbērzē 600 m garumā -
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palielinājums klasifikācijas kodā pamatkapitāla veidošana. Vides aizsardzībai – izdevumu
palielinājums par 23 095 EUR (70%), kas skaidrojams ar 2018.gadā īstenotajiem mežu stādīšanas
darbiem un teritoriju labiekārtošanas darbiem - palielinājums klasifikācijas kodā pamatkapitāla
veidošana. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumu samazinājums par 126
199 EUR (4%), kas galvenokārt saistīts ar strukturālajām izmaiņām atbilstoši funkcionālajām
kategorijām. Sportam un kultūrai izdevumu palielinājums par 1 721 916 EUR (56%),
skaidrojams ar bibliotēku vadītāju, bibliotekāru un kultūras darbinieku algu fonda palielinājumu
klasifikācijas kodā atlīdzība, būtisks izmaksu palielinājums saistīts ar XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku un Lielupes krasta svētku organizēšanu – palielinājums
klasifikācijas kodos atlīdzība un preces un pakalpojumi. Palielinājums klasifikācijas kodā
pamatkapitāla veidošana saistīts ar investīciju projektu Līvbērzes kultūras nama
energoefektivitāte, Latvijas -Lietuvas pārrobežu projektu “4 sezonu parki” - Elejas muižas parka
teritorijas infrastruktūras atjaunošana un Lielplatones muižas ansambļa ēkas "Vešūzis"
restaurācija īstenošanu, kā arī aprīkojumu iegādi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un
kultūras iestāžu tehnisko projektu izstrādei.
Izglītībai palielinājums par 2 030 0004 EUR (16%), būtisks palielinājums klasifikācijas kodā
pamatkapitāla veidošana saistīts ar informācijas tehnoloģiju iegādi izglītības iestādēm mācību
procesa nodrošināšanai, jauna autotransporta iegādi izglītības iestāžu vajadzībām, izglītības
iestāžu rekonstrukciju un teritoriju labiekārtošanu, kā arī tehnisko projektu izstrādi, savukārt
būtisks palielinājums klasifikācijas kodā atlīdzība, kas saistīts ar minimālās darba algas
palielināšanos, atbalsta personāla (logopēdi, psihologi, sociālie pedagogi, medicīnas darbinieki,
jaunatnes darba koordinatori un mūžizglītības koordinatori pagastos) skaita palielinājumu
vispārizglītojošās skolās, kā arī pārņemot pašvaldības budžeta finansēšanā Zaļenieku komerciālās
un amatniecības vidusskolas uzturēšanas izdevumus. Izmaksu palielinājums klasifikācijas kodā
preces un pakalpojumi ir saistīts ar Izglītības likuma prasību ievērošanu - mācību ekskursiju un
teātra apmeklējuma biļešu apmaksu un mācību materiālu nodrošināšanu visiem pirmsskolas
izglītojamajiem, kā arī daļai iestāžu vadītājiem obligāto bērnu tiesību aizsardzības pilno kursu un
vairāku skolu pedagogiem kursu "Speciālās izglītības pedagogs" apmaksu. Sociālajai aizsardzībai
izdevumu palielinājums par 734 917 EUR (32%), kas saistīts ar atalgojuma paaugstināšanu
sociālajiem darbiniekiem klasifikācijas kodā atlīdzība. Būtisks palielinājums klasifikācijas kodā
pamatkapitāla veidošana saistīts ar doktorāta telpu izbūvi un ēkas rekonstrukciju Vilces muižas
kalpu mājā, jumta nomaiņu aktivitāšu centram Zemgale, Glūdas pagastā un uzsākto telpu pārbūvi
SARC “Staļģene” . Detalizētu informāciju skatīt pārskata sadaļā 2.12.6. Sociālā palīdzība.
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Vispārējie
valdības
dienesti

Sabiedriskā
kārtība un
drošība

Ekonomiskā
darbība

Vides
aizsardzība

Atpūta,
kultūra un
sports

Izglītība

Sociālā
aizsardzība

15 245

Pašvaldības
teritoriju un
mājokļu
apsaimniekoša
na
1 846 871

2014

2 343 395

498 268

1 072 285

2015

2 696 856

484 884

934 815

2 834 563

16 923 585

2 126 916

16 161

1 880 465

3 501 541

12 967 255

2016

2 461 622

523 315

2 122 736

1 039 288

16 694

2 810 764

2 496 173

13 247 845

2017

2 376 529

2 110 587

475 302

4 837 379

33 033

3 108 073

3 050 029

12 325 256

2018

2 554 237

2 289 594

521 439

7 818 006

56 128

2 981 874

4 771 945

14 355 260

3 024 511

7.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika atbilstoši funkcionālajām
kategorijām, EUR
Projektu finansējums un tā izlietojums
Eiropas savienības (ES) un budžeta investīciju projektu ieņēmumi un izdevumi tiek
uzskaitīti kopējos pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos un izdevumos.
Projektu ieņēmumu plāns 2018.gadā – 3 260 622 EUR, izpilde 3 065 777 EUR, kas ir
94.02% no plānotā, tas nozīmē, realizējot 2018.gadā plānotos projektus, saņemti finanšu līdzekļi
ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (skatīt
tabulā Projektu budžeta izpilde).
Projektu izdevumu plāns 2018.gadā – 13 252 106 EUR, izpilde 10 331 343 EUR, kas ir
77.96% no plānotā. Izdevumu pozīcijas atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām
kategorijām skatīt tabulā Projektu budžeta izpilde.
Tabula Nr.5
Projektu budžeta izpilde
2018.gada
izpilde

Budžeta
izpilde
2018/2017

Budžeta
izpilde
2018/2017
%

Rādītāju nosaukums

2017.gada
izpilde

Ieņēmumi
2.0.
Nenodokļu ieņēmumi
4.0.
Ārvalstu finanšu palīdzība
5.0.
Dotācijas, mērķdotācijas
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām
01.000 Vispārējie valdības dienesti
04.000 Ekonomiskā darbība
05.000 Vides aizsardzība

3 273 785
1 980
81 158
3 190 647

3 065 777
11 214
146 082
2 908 481

-208 008
9 234
64 924
-282 166

-6
466
80
-9

5 241 311
16 112
3 937 326
0

10 331 343
16 105
6 695 283
0

5 090 031
-7
2 757 957
0

97
0
070
0
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Pašvaldības teritoriju un
06.000 mājokļu apsaimniekošana
08.000 Atpūta, kultūra un sports
09.000 Izglītība
10.000 Sociālā aizsardzība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
1 000 Atlīdzība
2 000 Preces un pakalpojumi
3 000 Subsīdijas un dotācijas
5 000 Pamatkapitāla veidošana
Sociālie pabalsti (t.skaitā
maksājumi iedzīvotājiem un
6 000 kompensācijas)
Uzturēšanas izdevumu
transferti, pašu resursu
maksājumi, starptautiskā
7 000 sadarbība
9 000 Kapitālo izdevumu transferti

297 344
313 749
585 121
91 659

41 626
1 782 026
1 361 390
434 912

-255 718
1 468 277
776 269
343 253

-86
468
133
374

5241311
153 343
279 649
40 091
4 647 659

10 331 343
286 958
362 059
36 190
9 517 145

5 090 032
133 615
82 410
-3 901
4 869 486

97
87
29
-10
105

102 949

42 716

-60 233

-59

17 620
0

35 566
50 709

17 946
50 709

1202
0

Izvērtējot padarīto 2018.gadā turpināti projekti no iepriekšējiem gadiem, realizēti un
uzsākti vairāk kā 70 projekti piesaistot, gan Eiropas Savienības finansējumu, gan pašvaldības
finansējumu. Daļa no 2018.gadā uzsāktajiem projektiem turpināsies arī 2019.gadā, jo paveikti
apjomīgi sagatavošanās darbi investīciju plānā paredzēto projektu turpmākajai izpildei.
Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām projektu
īstenošanas izpilde 2018.gada sekojoša:
Tabula Nr.6
Projekta nosaukums

Īstenošanas process

Projekta mērķis, sasniedzamie
rezultāti

Vispārējie valdības dienesti (01.000)
Klientu apkalpošanas centri (KAC)
Īstenošanas stadijā

Vienoto klientu apkalpošanas centra
uzturēšana uzturēšana un publisko
pakalpojumu sistēmas pilnveide 13
pagastos un administratīvajā ēkā

Ekonomiskā darbība (04.000)

Europe direct informācijas punkts (EDIC),
Nr. Jelgava/1084203-2018
Starptautiskās konkurētspējas veicināšana,
Nr.SKV-L-2016/885 (LIAA)
Algotie sabiedriskie darbi, Nr.1APSD-232018

Īstenošanas stadijā

Centra darbības mērķi ir ciešā saistībā
ar Eiropas Komisijas komunikāciju
prioritātēm un Latvijas kā Eiropas
Savienības (ES) dalībvalsts
nozīmīgiem notikumiem, lai arī
turpmāk veicinātu sabiedrības
informētību un ieinteresētību par
Eiropas Savienības darbības jomām un
aktualitātēm.
Palielināt augstas pievienotās vērtības
produktu un pakalpojumu eksporta
proporciju projekta pasākuma ietvaros

Īstenots

Bezdarbnieku nodarbināšana

Īstenošanas stadijā
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Projekta nosaukums

NUTRINFLOW, CB295 (Praktiski
pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu
apsaimniekošanā ar mērķi samazināt
biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā)
Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā
2.kārta, Nr.3.3.1.0/16/I/032
Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras
pārbūve (LAD)/Jelgavas novada lauku
ceļu infrastruktūras pārbūve, Nr.17-06A00702-000125

Telpu pielāgošana pārtikas nozares
uzņēmējdarbības attīstībai, Nr.17-06AL03-A019.2101-000002

Ilgtspējīga uzņēmējdarbība laukos, vietējo
ražotāju konkurētspējas, sadarbības un
atpazīstamības veicināšana- zīmola
attīstīšana, pieredzes apmaiņas, mārketinga
atbalsts (sadarbībā ar Biedrība "Lauku
partnerībai "Lielupe"")
Pašvaldības teritoriju un mājokļa
apsaimniekošana (06.000)

AGRI-URBAN, Nr.CTE-103
ENGRAVE, Nr.LLI-291 (videi draudzīgu
metožu pielietošana upju ainavu
atjaunošanā)

Īstenošanas process

Īstenots

Īstenots

Projekta mērķis, sasniedzamie
rezultāti
Praktiski pasākumi vienotā
meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā
ar mērķi samazināt biogēno elementu
ieplūdi Baltijas jūrā. Glūdas pagasta
Viesturciema meliorācijas sistēmu
sakārtošana izveidojot 2pakāpju
meliorācijas grāvi; meliorācijas sistēmu
inventarizācija Viesturciemā; skolēnu
iesaistīšana grāvju bioloģiskās
daudzveidības pētīšanā

Jauniešu nodarbinātība vasaras periodā
Asfalta ceļa rekonstrukcija 6 ceļu
posmos 5 pagastos 6,23km garumā

Īstenots

Īstenots

Īstenots

Īstenošanas stadijā

Īstenots
Īstenošanas stadijā

Grants seguma atjaunošana 8 ceļu
posmos 8 pagastos 19,22 km garumā
Veicināt uzņēmējdarbības attīstību
Jelgavas novada administratīvajā
teritorijā, radot pievilcīgu vidi
ražošanas uzņēmumu attīstībai.
Tādējādi piesaistīt cilvēkus laukiem un
uzņēmējdarbībai lauku teritorijā,
veicināt nodarbinātību (jaunu darba
vietu darba radīšanu) un ekonomisko
izaugsmi novadā
Atbalstīt lauku mikro uzņēmumu
ilgtspēju caur starptautisko sadarbību:
1. Attīstīt starptautisku lauku produktu
/ pakalpojumu kopējo piedāvājumu
(izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un
cilvēks-cilvēkam principu); 2.
Iedrošināt jauniešus un projekta
mērķgrupu - uzņēmumu jauno paaudzi
palikt lauku teritorijās un kļūt
ekonomiski ilgtspējīgiem, kā arī
apmainīties ar mārketinga pieredzi un
zināšanām. īpašs fokuss ir uz jaunajiem
uzņēmējiem, kas var piedalīties
uzņēmēju apmaiņās un veidot
sadarbības tīklu starp reģioniem
Izveidot mazo un vidējo pašvaldību
Eiropas tīklu, lai veicinātu jaunu
darbavietu radīšanu pašvaldības
teritorijā, izmantojot sociālās un vides
dimensijas attīstību inovatīvos
saimniekošanas veidos
Svētes upes caurteces atjaunošana un
krastu un dambju stiprināšana Svētes
un Līvbērzes pagastos
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Projekta nosaukums

Īstenošanas process

Waterdrive

Apstiprināts projekts

Tūrisms kopā! Nr.17-00-A019.332000005

Īstenošanas stadijā

"Iepazīsti un saudzē"-īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības
plānu ieviešana

Noraidīts

Projektu konkurss "Mēs savai videi -2018"

Noslēdzies

Projekta mērķis, sasniedzamie
rezultāti
Uz zināšanām balstītā Svētes upes
ainavu teritorijas plānošana, kas saistīta
ar valsts attīstības plānu.
Zemes/teritoriju pārvaldība, lai
samazinātu barības vielu tiešu
ieplūšanu upē. Novērst biomasas
uzkrāšanos ar zālāju/niedru ievākšanu
un barības vielu dabisko apriti. Šo
biomasu var izmantot kompostēšanai.
Pašvaldība nodrošina izmēģinājuma
vietas upes tuvumā, kur šīs darbības
var veikt izmaksu efektivitātes
aprēķināšanai. Izmaiņas vietējā vai
valdības līmenī, lai sniegtu atbalstu
tiem, kas pārvalda zemi tādā veidā, kā
aprakstīts - finansēšanas fonds, zemes
nodokļa samazinājums
Kopēja vides tūrisma maršruta izveide
ar Pierīgas un Ķekavas lauku
partnerībām- Staļģenes parka daļas
labiekārtošana, sadarbībā ar Biedrību
"Lauku partnerībai "Lielupe""-Lielupes
piekrastes vēstures izpēte laika griežos
un interaktīvā veidā atainot agrāko
laiku objektus un rosību, Lielupes
atveseļošanas pasākumi - pakalpojumu
infrastruktūras izveide ūdens tūristiem.
Ūdens tūrisma infrastruktūras izveide
Lielupes upes piekrastē: laivu piestātņu
būvniecība; ūdenstūristu apmetņu
iekārtošana
Izcelt Lielupes upes un piekrastes
dabas bagātības, sabiedrības apziņas un
izpratnes veidošanai par upju un
palieņu bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanu un ekosistēmu
aizsardzības nozīmi. Izvietot vides
izziņu veicinošu infrastruktūru
Kalnciema pagastā Natura 2000
teritorijas dabas lieguma “Kalnciema
pļavas” bioloģiskās daudzveidības
izzināšanai un ekosistēmu
nepieciešamības apziņas veidošanai.
Informēt sabiedrību par vides
aizsardzību kopumā, kā arī katra
sabiedrības locekļa iespēju saudzēt
vidi, nedaudz mainot ikdienas
ieradumus.
Iedzīvotāju projektu konkurss ar mērķi
sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās
vides uzlabošanā un teritorijas
sakopšanā, veicināt iedzīvotāju
aktivitāti un atbildību par savas dzīves
vides kvalitātes uzlabošanu

Atpūta, kultūra un reliģija (08.000)
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Projekta nosaukums

ERASMUS+ Fair Play and Happiness
through Sports (Jelgavas novada Sporta
centra pedagogu un skolēnu pieredzes
apmaiņa un sporta infrastruktūras
uzlabošana), Nr.2016-2859/001-001
Elejas muižas apbūves restaurācija,
Nr.EEZLV04/GSKMS/2013/11 (Elejas
muižas parka infrastruktūras uzturēšana
līdz 2021.g 4400,20EUR, bojājumu
novēršana, kas nav garantijas ietvaros
4638EUR )
Vilces muižas kungu mājas 1. stāva
arhitektoniski mākslinieciskā izpēte,
Nr.2017-3-KMA074-P
Lielplatones muižas kungu nama telpas
Nr.T206 griestu apmetuma restaurācija,
Nr.2017-3-KMA078-P
Lielplatones muižas ēkas Telpas T206
plastisko veidojumu restaurācija (VKKF),
Nr.2018-1-KMA063
Lielplatones muižas ansambļa ēkas
"Vešūzis" restaurācija, Nr.17-06-AL03A019.2202-000001
Zaļenieku pils telpas Nr.243 trīs logu
restaurācija (VKPAI)
Elejas muižas parka vārtu un ieejas tiltiņa
arhitektoniski mākslinieciskā
inventarizācija un restaurācijas risinājumu
izstrāde (VKPAI)
Zaļenieku muižas pils centrālā rizalīta
apaļā sešstūru loga vērtnes restaurācija
(VKKF), Nr.2018-1-KMA062
Zaļenieku muižas pils telpu nr. 243 un nr.
234 krāsojuma padziļināta izpēte,
Nr.2018-2-KMA057(VKKF)
Alekša fon Šepinga portreta kopijas
gleznošana Zaļenieku muižai (ZPR)
Grāmatu svētki "Grāmata vieno paaudzes"
Jelgavas novadā (ZPR)
FOURSEASONPARKS, Nr.LLI-313
(Elejas muižas parka teritorijas
infrastruktūras atjaunošana)

Lauku māksla (Rural H.E.A.R.T.)
(sadarbībā ar Biedrība "Lauku partnerībai
"Lielupe""), Nr.18-00-A019.333-000005

Īstenošanas process

Īstenots

Projekta mērķis, sasniedzamie
rezultāti
Projekts veicina brīvprātīgas darbības
sportā, kā arī sociālo iekļaušanu,
nodrošinot vienlīdzīgas iespējas un
sekmējot izpratni par veselību
uzlabojošu fizisko aktivitāšu
svarīgumu, atbalstot plašāku
piedalīšanos sportā un nodrošinot
visiem vienlīdzīgas iespējas
nodarboties ar sportu. Sekmē bērnos
izpratni par galvenajām cilvēku
vērtībām, izmantojot sporta apmācību.
Projekta partneri Grieķijā, Itālijā,
Rumānijā, Bulgārijā
Infrastruktūras uzturēšana, saskaņā ar
projekta līguma indiv.daļas 13,punktu,
pašvaldībai jāparedz objekta uzturēšana
5 gadus pēc projekta īstenošanas

Projekta uzraudzība
Īstenots

Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte

Īstenots

Nemateriālās kultūras dažādības
atspoguļojums un saglabāšana

Īstenots

Nemateriālās kultūras dažādības
atspoguļojums un saglabāšana

Īstenots
Īstenots

Ēkas restaurācija
Nemateriālās kultūras dažādības
atspoguļojums un saglabāšana

Īstenots

Kultūras pieminekļa izpēte,
būvprojekta izstrāde un glābšanas darbi

Īstenots

Nemateriālās kultūras dažādības
atspoguļojums un saglabāšana

Īstenošanas stadijā

Nemateriālās kultūras dažādības
atspoguļojums un saglabāšana
Nemateriālās kultūras dažādības
atspoguļojums un saglabāšana
Nemateriālās kultūras dažādības
atspoguļojums un saglabāšana
Elejas muižas parka vārtu un ieejas
tiltiņa arhitektoniski mākslinieciskā
inventarizācija un restaurācijas
risinājumu izstrāde (VKPAI)

Īstenošanas stadijā

Kūdras skulptūru festivāls, Glūdas
MMS skolēnu izglītošana, starpvalstu
sadarbība, pieredze apmaiņa,
amatnieku un uzņēmēju izglītošana.
Mērķis īstenot kopīgas aktivitātes
tūrisma un uzņēmējdarbības

Īstenots
Īstenots
Īstenots
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Projekta nosaukums

Biedrībām dotācijas projektu realizācijai

Līvbērzes kultūras nama
energoefektivitāte- būvdarbi (PB
investīciju projekts)
Vilces muižas kompleksa kultūrvēstures
vērtību saglabāšana un jaunu pakalpojumu
radīšana (TP izstrāde) (PB investīciju
projekts)
Elejas muižas parka teritorijas
infrastruktūras atjaunošana II kārta (TP
izstrāde) (PB investīciju projekts)
Elejas vidusskolas sporta zāles
pārprojektēšana par kultūras pakalpojumu
iestādi ( (PB investīciju projekts)

Īstenošanas stadijā

Projekta mērķis, sasniedzamie
rezultāti
veicināšanai, pielietojot inovatīvus
risinājumus dabas resursu izmantošanā
Jelgavas un Ozolnieku novados, Lauku
partnerība “Lielupe” ir uzsākusi
LEADER starptautiskās sadarbības
projekta “Lauku māksla” realizāciju
derīgo izrakteņu izmantošanai
(sadarbībā ar LAFLORA)
Finanšu līdzekļu atbalsts biedrībām
Eiropas Savienības (ES) un citu fondu
līdzfinansētu projektu realizācijai.
Veicināt Jelgavas novada sociāli
ekonomisko attīstību un tās ir saistītas
ar kādu no jomām, t.i. Jelgavas novada
administratīvās teritorijas
labiekārtošanu, novada iedzīvotāju
izglītību, kultūras attīstību,
kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu,
tautas jaunrades attīstību, iedzīvotāju
veselības aprūpi, sportu, veselīga
dzīvesveida veicināšanu, palīdzību
sociālā riska grupām, sabiedriskās
kārtības uzlabošanu, bērnu tiesību
aizsardzību, vides aizsardzību, tūrisma
attīstību un citām jomām, kuru
finansiāla atbalstīšana ietilpst
pašvaldības funkcijās.
Izstrādātais būvprojekts paredz esošo
kultūras namu pilnībā atjaunot un, lai
tas kļūtu par mūsdienīgu kultūras
iestādi, pārbūves laikā liels darbs
noritēs pie inženierkomunikāciju
sistēmas, mehāniskās ventilācijas
sistēmas, elektroapgādes un
apgaismojuma ķermeņu nomaiņas.
Tāpat ēka gan no ārpuses, gan
iekšpuses iegūs jaunu, “svaigu” vizuālo
tēlu. Plānots veikt jumta seguma
maiņu, ārsienu siltināšanu, ārdurvju,
logu nomaiņu, uzstādīt pacēlāju,
nodrošinot iespēju ēkā nokļūt
cilvēkiem ar kustības traucējumiem, kā
arī pilnīgu iekštelpu pārbūvi - atbilstoši
Latvijas Būvnormatīvu un Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(VUGD) prasībām

Īstenots

Tehniskā projekta izstrāde

Īstenots

Tehniskā projekta izstrāde- estrādes
atjaunošanai, izstāžu zāles būvniecībai

Īstenošanas stadijā

Tehniskā projekta izstrāde

Īstenošanas process

Īstenošanas stadijā
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Projekta nosaukums
Zaļenieku pagasta kultūras nama
energoefektivitātes paaugstināšana,
restaurācija (PB investīciju projekts)

Īstenošanas process

Īstenošanas stadijā

Projekta mērķis, sasniedzamie
rezultāti
Tehniskā projekta izstrāde fasādes
renovācijai, bēniņu apkures sistēmas
cauruļu atjaunošanai

Izglītība (09.000)

ERASMUS+KA1 Praktisko zināšanu
pilnveidošana Zaļenieku komerciālās un
amatniecības vidusskolas audzēkņiem un
pedagogiem, Nr.2016-1-LV01-KA102022504

Īstenots

ERASMUS+ projekts Jaunu iemaņu
praktizēšana starptautiskā vidē, Nr.2017-1LV01-KA102-035287

Īstenošanas stadijā

Sākotnējās profesionālās izglītības
programmu īstenošana Jauniešu garantijas
ietvaros”, Nr.7.2.1.2/15/I/001

Īstenots

Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs,
Nr.8.3.5.0/16/I/001

Īstenošanas stadijā

Kompetenču pieeja mācību saturā,
Nr.8.3.1.1/16/I/002

Īstenošanas stadijā

Ar starptautisku prakšu palīdzību
atbalstīt profesionālo izglītības
programmu audzēkņu iemaņu apguvi;
skolas pedagoģiskā personāla
profesionālo pilnveidi, lai ieviestu un
attīstītu duālo profesionālo izglītības
sistēmu un uzlabotu mācīšanās kvalitāti
profesionālās izglītības programmās;
palielināt skolas pievilcīgumu un
starptautisko dimensiju, lai skolas
profesionālās izglītības programmas
atbilstu darba tirgus vajadzībām Eiropā
un ārpus tās. Projekta partneri Vācijā,
Portugālē, Spānija un Francijā
Paaugstināt skolas iespējas, prestižu un
starptautisko Eiropas dimensiju, lai
skolas profesionālās izglītības
programmas atbilstu darba tirgus
prasībām Eiropā un citviet pasaulē; ar
starptautisku prakšu palīdzību
(Portugālē, Vācijā, Spānijā un Francijā)
atbalstīt profesionālo izglītības
programmu audzēkņu zināšanu un
prasmju apguvi, lai uzlabotu
nodarbinātību un viņu personīgo
attīstību un pilnveidošanos; veikt
skolas pedagoģiskā personāla
profesionālo pilnveidi, lai ieviestu un
attīstītu duālo profesionālo izglītības
sistēmu un uzlabotu mācīšanās
kvalitāti/zināšanas profesionālās
izglītības programmās
Profesionālās izglītības programmu,
pamatprasmju un kompetenču apguve
izglītības un profesionālās karjeras
turpināšanai Zaļenieku komerciālajā un
amatniecības vidusskolā
Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamajiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs:
nodrošināt karjeras vadības prasmju
apguvi skolās; celt izpratni un
informētību par tālākās izglītības
ceļiem un izvēlēm; motivēt profesijas
un nodarbinātības izvēlei atbilstoši
savām interesēm, spējam, sabiedrības
un darba tirgus piedāvājumam un
vajadzībām
Izglītības un nodarbinātības sasaiste sadarbība starp izglītības iestādēm,
uzņēmumiem un pašvaldību
(koordinējošā loma)
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Projekta nosaukums

Īstenošanas process

Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide Nr.8.4.1.0/16/I/001

Īstenošanas stadijā

Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai īstenošanai Jelgavas
novadā, Nr.8.3.2.2/16/I/001

Īstenošanas stadijā

Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai,
Nr.8.3.4.0/16/I/001

Īstenošanas stadijā

Jaunieši Jelgavas novadam!, Nr.2-25/51
(Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju
nodrošināšana)

Īstenots

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu
dalība darba vidē balstītās mācībās un
mācību praksēs uzņēmumos,
Nr.8.5.1.0/16/I/001 (Zaļenieku KAV)

Īstenošanas stadijā

ERASMUS+ Education 24x7/ Restarting
adult learning skills through new teaching
methods (Pieaugušo izglītojamo mācīšanās
prasmju atjaunināšana izmantojot jaunas
apmācību metodes)
ERASMUS+ Entrepreneurship and
language matters in life. Developing
resourcefulness among students; learning
how to set up a business (Uzņēmējdarbības

Apstiprināts projekts

Apstiprināts projekts

Projekta mērķis, sasniedzamie
rezultāti
Pilnveidot nodarbināto personu
profesionālo kompetenci, lai laikus
novērstu darbaspēka kvalifikācijas
neatbilstību darba tirgus
pieprasījumam, veicinātu strādājošo
konkurētspēju un darba produktivitātes
pieaugumu
Uzlabot izglītojamo kompetences un
mācību sasniegumus STEM, sporta,
valodu un daudznozaru jomā;
ilgtspējīgas pašvaldības vispārējās
izglītības iestāžu atbalsta sistēmas
izveide izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai (metodoloģisku
ieteikumu izstrāde un pielietošanas
mācības, IKT resursi, pedagogu
profesionālās kompetences pilnveide,
ārvalstu metodiku ieviešana);
ilgtspējīgu individuālās pieejas
attīstības pasākumu nodrošināšana
mācību satura apguvei un ārpusstundu
pasākumu veidā
Mazināt to bērnu un jauniešu skaitu,
kas pārtrauc mācības un nepabeidz
skolu (visās novada skolās). Mērķa
grupa - vispārizglītojošo skolu skolēni
no 5. līdz 12. klasei un profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4.
kursam (arī vispārējās izglītības
iestāžu, kuras īsteno profesionālās
izglītības programmas)
Veicināt dialogu starp jauniešiem un
politikas veidotājiem un īstenotājiem
Jelgavas novadā pievēršot uzmanību
svarīgu problēmu apzināšanai un
risinājumu noteikšanai, sniedzot
ieskatu un izpratni jaunatnes politikas
jomas aktualitātēs Latvijā un Eiropā, kā
arī attīstīt jauniešu piederības apziņu
savai (vietējai) kopienai
Darba vidē balstītu mācību īstenošana
profesionālajā izglītībā, uzņēmumā un
pie amata meistara; kvalifikācijas
prasībām atbilstošu praktisko mācību
un mācību prakses īstenošana
uzņēmumā vai sadarbība ar uzņēmēju
profesionālās vidējās izglītības
arodizglītības programmu apguvē
Izpētīt, izstrādāt, pilnveidot un izstrādāt
tālmācības metodiskos materiālus,
organizēt skolotāju darbu, izmantojot
dažādus informācijas tehnoloģiju
piedāvātos līdzekļus, lai popularizētu
darba sistēmu ar pieaugušajiem
Attīstīt studentu prasmes, uzlabot
zināšanas un mācīt viņiem, kā sākt
uzņēmējdarbību, ņemot vērā skolai
raksturīgās iezīmes, svešvalodu lomu
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Projekta nosaukums

Īstenošanas process

spēju, valodas zināšanu nozīme un
izmantošana veidojot uzņēmumu)

ERASMUS+ Pedagoģiskā personāla
profesionālā pilnveide kvalitatīva izglītības
satura nodrošināšanai, Nr.2018-1-LV01KA101-046779

Initiation of WEBT, Nr.LLI-315 (Darba
vidē balstītas apmācības ieviešana
būvniecības un restaurācijas nozarēs
Zemgalē un Panevežā)
Zaļenieku komerciālās un amatniecības
vidusskolas ēku kompleksa
energoefektivitātes paaugstināšana.
(Restaurācijas nama izveidošana Zaļenieku
komerciālās un amatniecības vidusskolas –
Zirgu stallī un Katlu mājā) (PB investīciju
projekts)

Kalnciema vidusskolas pirmsskolas
izglītības iestāde filiāles (Valgunde)
energoefektivitātes paaugstināšana (PB
investīciju projekts)
Elejas vidusskolas Lietuvas iela 34
(sākumskola) teritorijas labiekārtošana (TP
izstrāde) (PB investīciju projekts)
Kalnciema pagasta vidusskolas ēkas
pārbūve, teritorijas un sporta laukuma
labiekārtošana" (TP izstrāde) (PB
investīciju projekts)
Lielplatones internātpamatskola, katlu
mājas rekonstrukcija (TP izstrāde) (PB
investīciju projekts)
Staļģenes vidusskolas teritorijas
labiekārtošana (TP izstrāde) (PB
investīciju projekts)
Zaļenieku arodskolas mācību laboratorijas
(līkā māja) būvprojekta izstāde (PB
investīciju projekts)

Īstenošanas stadijā

Īstenošanas stadijā

Projekta mērķis, sasniedzamie
rezultāti
mārketinga un produkta pārdošanas
koncepcijā starptautiskajā tirgū.
Rezultātā katrā no projektā
iesaistītajām skolām tiks izveidotas
mācību firmas
Pedagogu prasmju pilnveidošana
izglītības iestāžu administratīvā
personāla profesionālā pilnveide, lai
attīstītu daudzveidīgu un kvalitatīvu
izglītības piedāvājumu skolās,
palielinot skolu konkurētspēju un
prestižu un novēršot audzēkņu
priekšlaicīgu skolu pamešanu
Uzlabt tradicionālās būvamatniecības
prasmes esošajiem un potenciālajiem
darbiniekiem būvniecības un
restaurācijas nozarē Zemgalē un
Paņevežā, tādējādi veicinot
nodarbinātību. Projektā tiks izmantota
pārrobežu pieeja kopīgām aktivitātēm,
paaugstinot mobilitātes iespējas labāka
darba meklējumos. Paņevežu izglītības
un mācību centrs izveidos restaurācijas
moduli PI programmās, bet Zaļenieku
komerciālā un amatniecības vidusskola
izstrādās moduļu apmācību un
paplašinās piedāvājumu mūžizglītībā.
Restaurācijas nama izveide

Īstenošanas stadijā

Restaurācijas nama izveide,
siltumtrases izbūve, apkures sistēmas
izbūve
Telpas pielāgot atbilstoši pirmsskolas
izglītības iestādes vajadzībām.
Paaugstināt ēkas energoefektivitāti, lai
ar mazāku energoresursu patēriņu
pirmsskolas izglītības iestādē
nodrošinātu normatīvo aktu prasības un
atbilstošus apstākļus

Īstenots

Tehniskā projekta izstrāde

Īstenošanas stadijā

Tehniskā projekta izstrāde

Īstenots

Tehniskā projekta izstrāde

Īstenots

Tehniskā projekta izstrāde

Īstenošanas stadijā

Tehniskā projekta izstrāde

Īstenošanas stadijā

23

Projekta nosaukums
Vircavas pagasta vidusskolas un sporta
halles teritorijas labiekārtošanas
būvprojekta izstāde (PB investīciju
projekts)
Sesavas pagasta PII rotaļu laukuma
izbūve, žoga izbūve, sporta laukuma
pārbūve, skrejceļa atjaunošana, LŪK
sakārtošana būvprojekta izstāde (PB
investīciju projekts)

Īstenošanas process

Projekta mērķis, sasniedzamie
rezultāti

Īstenošanas stadijā

Tehniskā projekta izstrāde

Īstenošanas stadijā

Tehniskā projekta izstrāde

Sociālā aizsardzība (10.000)

NEET jauniešu izaugsmes un
nodarbinātības projekts "Proti un dari"

Īstenošanas stadijā

Deinstitucionalizācija "Atver sirdi
Zemgalē"

Īstenošanas stadijā

Sociālā iekļaušana ilgtspējīgām kopienām
Ziemeļvalstu - Baltijas reģionā, Nr.PAGRO-964

Īstenots

Labākai veselībai, (For better health),
Nr.S023

Īstenots

Slimību profilakses un Veselības
veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā,
Nr.9.2.4.2/16/I/033
NEW SKILLS , Nr.LLI-404/ Social
inclusion of disabled person into the
labour market- Personām ar īpašajām
vajadzībām iekļaušana darba tirgū
Healthy Boost (Pašvaldību aktivitātes
veselībai veicināšana visām to iedzīvotāju
grupām Baltijas jūras reģionā, atbalstot
starpsektoru sadarbību veselības un

Īstenošanas stadijā

Īstenošanas stadijā

Attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes
un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai
skaitā aroda apguvē pie amata meistara
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)
vai Valsts izglītības attīstības aģentūras
(VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas
projektu pasākumos vai Nodarbinātības
valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos
nodarbinātības vai preventīvajos
bezdarba samazināšanas pasākumos, kā
arī nevalstisko organizāciju vai
jauniešu centru darbībā
Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai
videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu pieejamību
dzīvesvietā personām ar invaliditāti un
bērniem. Sociālo pakalpojumu
dažādošana, soc. rehabilitācijas un
medicīnas pakalpojumi dažādām MG,
darbinieku apmācība, t.sk. supervīzijas,
u.c.
Starpinstitucionālās sadarbības
vienības kapacitātes stiprināšana
darbam ar ģimenēm ar bērniem,
pieredzes apmaiņa
Aptauja par starpnozaru sadarbību
veselības veicināšanā
Iesaistīt visus Jelgavas novada
iedzīvotājus paradumu maiņai
veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumos, īstenojot
aktivitātes: Slimību profilakses
pasākumi mērķa grupām un vietējai
sabiedrībai, veselīga uztura, fizisko
aktivitāšu, garīgas veselības un
reproduktīvās veselības veicināšanas
aktivitātes mērķa grupām un vietējai
sabiedrībai
Personām ar īpašām vajadzībām
iekļaušana darba tirgū, mentoru
apmācība, sadarbībā vietējiem
uzņēmējiem un biedrībām
Izstrādāt starpnozaru sadarbības modeli
iedzīvotāju veselības un labklājības
veicināšanai

Apstiprināts projekts
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Projekta mērķis, sasniedzamie
rezultāti

Īstenošanas process

Projekta nosaukums
labklājības attīstībai pašvaldībās )

Jelgavas novada pašvaldības
deinstitucionalizācijas plānā iekļauto
pakalpojumu infrastruktūras attīstība (
9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība DI plānu īstenošana)
Doktorāta telpu izbūve un ēkas
rekonstrukcija Vilces muižas kalpu māja
(Skolas iela 8) (TP izstrāde un būvniecība)
(PB investīciju projekts)
Teritorijas labiekārtošana un telpu pārbūve
SARC “Staļģene” (TP izstrāde un
būvniecība) (PB investīciju projekts)
SARC Eleja Lietuvas ielā 19 ēku
atjaunošana (TP izstrāde) (PB investīciju
projekts)

Īstenots

Kvalitatīvu sociālo pakalpojumu
attīstība deinstitucionalizācijas
nodrošināšanai- (Draudzības iela 3,
Kalnciems, Draudzības iela 12A-47,
Kalnciems, Lietuvas 19, Eleja-jauniešu
māja)
Nepieciešams izbūvēt MK
noteikumiem atbilstošas doktorāta
telpas un rekonstruēt ēku, t.sk. jumtu,
komunikācijas u.c.

Īstenošanas stadijā

Tehniskā projekta izstrāde- īstenota,
uzsākti būvdarbi

Īstenots

Tehniskā projekta izstrāde

Iesniegts projekts

Avots: pašvaldība

2.2.

Valsts aizņēmumu izlietojums investīciju projektu īstenošanai

Pašvaldības prognozētais aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2018.gadam ir 9.74%
no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts
budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā). Saskaņā ar
noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem uz 31.12.2018. esošais saistību apmērs ir 8.97%, 2019.gadam
– 9.19%, 2020.gadam – 9.76% un turpmākajos gados ar tendenci samazināties (pamatojoties uz
pastāvošo likumdošanu – maksimāli pieļaujamais saistību apmērs ir līdz 20%). Pašvaldībai
Attīstības plāna īstenošanai, izvērtējot savas finansēšanas iespējas, ir izdevīgi ņemt aizņēmumu
Valsts kasē ar zemu % likmi (0.25%-1.2% (saistīts ar Gada procentu likmes fiksēšanas periodu)
un labvēlīgiem atmaksas termiņiem. Nozīmīgs finanšu risks pašvaldībai ir uzņemtās un nākotnē
plānotās ilgtermiņa saistības, skatīt tabulas Nr.7 un Nr.8. Aizņēmuma līgumi tika slēgti EUR
valūtā. Kopējais saistību apjoms uz 2018.gada beigām – 21 420 689 EUR, t.sk. 19 456 458 EUR
ilgtermiņa saistības, 1 964 231 EUR īstermiņa saistības.
Tabula Nr.7

Pašvaldības aizņēmumu apmērs
Aizņēmuma veids
Aizņēmums no Valsts Kases
Aizņēmums no Valsts Kases/
Eiropas investīciju bankas
Aizņēmums no Vides
Investīciju fonda
Kopā

uz
31.12.2016.,
EUR

uz
31.12.2017.,
EUR

uz
31.12.2018.,
EUR

2018/2017,
EUR

2018/2017,%

16 127 953

16 111 242

21 311 441

5 200 199

32

196 652

152 950

109 248

-43 702

-29

28 432
16 353 037

0
16 264 192

0
21 420 689

0
5 156 497

0
32

Tabula Nr.8

Pašvaldības galvojumu apmērs
Galvojuma saņēmējs
SIA "Jelgavas novada KU"

Neatmaksātā galvojuma summa EUR
uz
uz 31.12.2016.,
uz 31.12.2017.,
31.12.2018.,
EUR
EUR
EUR

1 590 493

1 500 520

1 410 487

2018/2017,
EUR

2018/2017,
%

-90 033

-6
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Fiziskas personas - studiju un
studējošā kredīti
Kopā

27 388
25 604
1 617 881
1 526 124
2018.gadā pašvaldība galvojumus neizsniedza.

23 457
1 433 944

-2 147
-92 180

-8
-6

Laika periodā līdz 31.decembrim, pašvaldība ar Valsts kasi ir noslēgusi sekojošus
aizņēmumu līgumus ES struktūrfondu un budžeta investīciju projektu īstenošanai un izņēmusi
atbilstošo līgumu summas.
Tabula Nr.9
Aizņēmumu līgumu saraksts
Nr
.p.
k.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14

15
16

Aizņēmuma
summa
2018.gadā,
euro

Projekta nosaukums

ELFLA projekta Nr.17-06-AL03-A019.2202-000001 "Lielplatones muižas
ansambļa ēkas "Vešūzis" restaurācija" īstenošanai
Būvprojekta "Kalnciema pagasta vidusskolas ēkas pārbūve, teritorijas un sporta
laukuma labiekārtošana" izstrādei
Būvprojekta izstrāde Elejas parka estrādes pārbūvei, ekspozīciju zāles izbūvei un
teritorijas labiekārtošanai
ERAF projekta Nr.3.3.1.0/16/I/032 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 2.kārta” īstenošanai
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegāde
Būvprojekta “Lielplatones internātpamatskolas labiekārtošana un katlu mājas
rekonstrukcija” izstrādei
Kultūras iestāžu investīciju projekta “Līvbērzes kultūras nama energoefektivitātes
paaugstināšana” īstenošanai
Prioritāra investīciju projekta “Līvbērzes kultūras nama energoefektivitātes
paaugstināšana” īstenošanai
Projekta „Kalnciema vidusskolas pirmsskolas izglītības iestāde filiāles
energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai (turpinās 2019.gadā)
Investīciju projekta “Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas ēku
kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana. (Restaurācijas nama izveidošana
Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas – Zirgu stallī un Katlu mājā)”
īstenošanai (turpinās 2019.gadā)
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LLI-313)
“Interaktīvas sabiedriskas vietas izveide Elejas muižas parkā - Aizraujošais
ceļojums muižu parkos četros gadalaikos” īstenošanai
ELFLA projekta (Nr.17-06-A00702-000125) “Jelgavas novada lauku ceļu
infrastruktūras pārbūve” īstenošanai
Projekta “Informācijas tehnoloģiju iegāde Jelgavas novada pašvaldības izglītības
iestādēs” īstenošanai
Sociālo iestāžu investīciju projekta “SARC “Staļģene” telpu pārbūve un teritorijas
labiekārtošana” īstenošanai (turpinās 2019.gadā)
Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa investīciju projekta „Dzīvojamās ēkas
vienkāršotā atjaunošana ar telpu grupas funkcijas maiņu - Vilces doktorāta
izveide” īstenošanai
Projekta “Jelgavas novada pašvaldības ceļa “Kūdras purvs – Mellene” izbūve”
īstenošanai
KOPĀ

96 633
0
40 148
822 322
200 285
31 460
723 720
400 000
262 086

661 873

180 276
4 916 261
144 999
97 618

122 425
141 787
8 745 260
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2.3.

Speciālā budžeta finansējums un tā izlietojums

Ieņēmumi
Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2018.gadā – 1 399 581 EUR, izpilde –
1 399 525 EUR, kas ir 100% no plānotā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ieņēmumi kopumā
palielinājušies par 262 793 EUR (23%), t.sk. dabas resursu nodokļu ieņēmumi palielinājušies par
239 796 EUR (69%), autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi - salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
ieņēmumi kopumā palielinājušies par 22 997 EUR (3%). Speciālā budžeta ieņēmumu un
izdevumu dinamiku atbilstoši funkcionālajām kategorijām skatīt tabulā Nr.10 un 8.attēlā.
Tabula Nr.10
Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi, EUR
2016.gada
budžeta
izpilde

2017.gada
budžeta
izpilde

Ieņēmumi
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi

1 142 622
351 312

Autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi
Izdevumi atbilstoši ieņēmumu
veidiem
Dabas resursu nodokļa izdevumi
Autoceļu (ielu) fonda izdevumi

Rādītāju nosaukums

Izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības
01.000 dienesti
04.000 Ekonomiskā darbība
05.000 Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju
un mājokļu
06.000 apsaimniekošana
09.000 Izglītība

2018.gada budžeta
Plāns

Izpilde

1 136 732
345 422

1 399 581
585 274

1 399 525
585 218

791 310

791 310

814 307

814 307

788 649
105 444
683 205

1 113 050
324 671
788 379

1 713 409
582 336
1 131 073

788 649

1 113 050

1341
687957
99351

0
0

Izpilde,
%
100
100

Budžeta
izpilde
2018/2017

Budžeta
izpilde
2018/2017,
%

262 793
239 796

23
69

100

22 997

3

1 370 616
521 245
849 371

80
90
75

257 566
196 574
60 992

23
61
8

1 713 409

1 370 616

80

257 566

23

900
853 876
108 919

0
1 131 073
452 336

0
849 371
416 312

0
75
92

-900
-4 505
307 393

-100
-1
73

0
149 355

130 000
0

104 933
0

0
0

104 933
-149 355

0
-100

Izdevumi
Pašvaldības speciālā budžeta izdevumu plāns 2018.gadā – 1 713 409 EUR, izpilde –
1 370 616 EUR, kas ir 80% no plānotā, t.sk. ekonomiskajai darbībai izdevumu samazinājums par
4 505 EUR (1%), vides aizsardzībai – izdevumu palielinājums par 307 393 EUR (73%), kas
galvenokārt saistīts ar īstenotajiem darbiem ūdenssaimniecības attīstībai - ūdens atdzelžošanas
staciju izbūvēm un sadzīves kanalizācijas tīkla paplašināšanai Dārza ielā Elejas pagastā.
pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai - izdevumu palielinājums par 104 933 EUR,
kas saistīts ar apkures katla nomaiņu (akmeņogļu pret granulu CO2 samazināšanai) Valgundes
pagastā un izglītībai – izdevumu samazinājums 149 355 EUR, kas arī ir saistīts ar apkures katla
nomaiņu 2017.gadā. Autoceļu (ielu) fonda izdevumi palielinājušies par 60 992 EUR (8%), kas
saistīti ar ceļu uzturēšanas projektiem 2018.gadā. Detalizētāk skatīt informāciju pārskata
2.12.1.punktā par pašvaldības īpašuma apsaimniekošanu un teritorijas labiekārtošanu.
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Izpilde 2014.

Izpilde 2015.

849 371

814 307
521 245

324 671

105 444

345 422

585 218

788 379

791 310

683 205

791 310
351 312

653 285

733 499
177 391

712 691
228 544

98 638

239 646

698 376

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi
Dabas resursu nodokļa izdevumi
Autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi
Autoceļu (ielu) fonda izdevumi

Izpilde 2016.

Izpilde 2017.

Izpilde 2018.

8.attēls Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi, EUR

Pašvaldība laika periodā līdz 2018.gada 31.decembrim saņēmusi ziedojumus un
dāvinājumus 18 981 EUR apmērā, t. skaitā no fiziskajām personām 2 135 EUR un juridiskajām
personām – 16 778 EUR, izlietots – 23 174 EUR, t.sk. izdevumi vispārējiem valdības dienestiem bankas komisijas pakalpojumu nomaksai – 60 EUR, kultūrai– 600 EUR - Elejas pagasta jauniešu
deju kolektīvam Tracis mēģinājumu tērpu iegādei, izglītībai – 3380 EUR - Elejas pagasta
pirmsskolas izglītības iestādē Kamenīte datortehnikas iegādei, Vilces pamatskolas pirmsskolai
datortehnikas iegādei, Sesavas pamatskolā skolēnu mācību motivēšanai un Ziemassvētku
pasākuma organizēšanai, Šķibes pamatskolā Ziemassvētku pasākuma organizēšanai, sociālajai
aizsardzībai – 18 832 EUR - galvenokārt Jelgavas novada SARC Kalnciema iemītniekiem –
speciālā inventāra un saimniecisko pamatlīdzekļu iegādei, SARC Eleja bērnu nodaļas
iemītniekiem inventāra un mācību līdzekļu iegādei un Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes senioru
atbalsta nodrošināšanai. Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu dinamiku atbilstoši
funkcionālajām kategorijām skatīt 11.tabulā, 9. un 10.attēlos.
Tabula Nr.11
Pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu finansējums un tā izlietojums atbilstoši
funkcionālajām kategorijām, EUR
Kods

01.000
04.000
06.000
08.000
09.000
10.000

Rādītāju nosaukums

2014.gada
budžeta
izpilde

2015.gada
budžeta
izpilde

2016.gada
budžeta
izpilde

2017.gada
budžeta
izpilde

2018.gada
budžeta
izpilde

Ieņēmumi

42 336

29 333

35 787

27 615

18 981

Saņemti no juridiskām personām
Saņemti no fiziskām personām

41 266
1 070

28 313
1 020

35 394
393

24 707
2 908

16 846
2 135

Izdevumi

43 118

24 344

22 208

28 895

23 174

5
19 585

157
116

6
124

11
1 187

60
0

95
6 344
71
17 018

1 983
2 147
1 620
18 321

1 498
3 080
1 357
16 143

0
0
2 033
25 664

302
600
3 380
18 832

Vispārējie vadības dienesti
Ekonomiskā darbība
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Atpūta, kultūra un sports
Izglītība
Sociālā aizsardzība

28

23 174

28 895

18 981

25 000

27 615

30 000

22 208

35 000

35 787

29 333

Izdevumi

24 344

40 000

43 118

42 336

45 000

Ieņēmumi

20 000
15 000
10 000
5 000
0
2014

2015

2016

2017

2018

9.attēls Pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu dinamika pa
gadiem, EUR

Vispārējie
vadības dienesti;
60; 0%

Teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana
302; 1%

Atpūta, kultūra
un sports; 600;
3%
Izglītība; 3 380;
15%

Sociālā
aizsardzība;
18 832; 81%

10.attēls Pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 2018.gadā, %

Pašvaldības budžeta līdzekļu atlikums gada beigās – 4 932 507 EUR, no kura 521 091
EUR uzsākto un realizācijā esošo projektu finansējums, speciālā budžeta līdzekļu atlikums –
1 040 709 EUR, ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikums – 49 999 EUR.

2.4.

Pašvaldības īpašumu novērtējums

Pašvaldības īpašumā uz 31.12.2018. ir zeme ar kopējo platību 6 671 ha (uz 31.12.2017. 6 986 ha un uz 31.12.2016. - 7 208 ha). Mežaudzes vērtībā - 60 002 EUR (uz 31.12.2017. –
113 316 EUR un uz 31.12.2016. – 177 352 EUR), pazemes aktīvu vērtības (karjeri) uz
31.12.2018. bija 476 718 EUR (uz 31.12.2017. - 482 942 EUR un uz 31.12.2016. - 517 536 EUR).
Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējuma dinamiku pa gadiem skatīt tabulā Nr.12.
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Tabula Nr.12
Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums (bilances vērtība)
Nekustamā īpašuma veids
Zeme, ēkas un būves kopā
t. sk. Dzīvojamās ēkas

uz
31.12.2016.,
EUR

uz
31.12.2017.,
EUR

uz
31.12.2018.,
EUR

2018/2017,
EUR

2018/2017,%

60 512 640

62 311 821

66 535 071

4 223 250

7

1 800 330

1 578 937

698 023

-880 914

Nedzīvojamās ēkas

33 404 118

33 273 288

33 331 579

58 291

0

-56

Transporta būves

11 618 874

13 740 292

18 976 546

5 236 254

38

Zeme zem ēkām un būvēm

4 709 560

4 544 305

4 469 495

-74 810

-2

Kultivētā zeme

4 628 800

4 481 528

4 192 701

-288 827

-6

Atpūtai un izklaidei
izmantojamā zeme

167 366

166 500

173 191

6 691

4

Pārējā zeme

498 105

495 072

397 727

-97 345

-20

Inženierbūves

2 680 897

3 002 435

3 032 637

30 202

1

Pārējais nekustamais īpašums

1 004 590

1 029 464

1 263 172

233 708
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2018.gada sākumā Jelgavas novada pašvaldības īpašumā (un piekritībā) bija 511 mājokļi,
no tiem 262 labiekārtoti. 2015.gadā tika uzsākta mājokļu atsavināšanas politika, tādējādi veicinot
pašvaldības dzīvokļu īrniekus iegūt šos mājokļus savā īpašumā, 2018.gadā par 62 dzīvokļiem
samazināts pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvokļu skaits.
Pašvaldības zemes sadalījums pēc lietošanas veidiem sadalās – galvenokārt
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 60% - un meži - 26%, skatīt 11.attēlu.

3%
3%

2% 2%

3%

1%
26%

60%

lauksaimniecībā
izmantojamā zeme
krūmājs

mežs

ūdens objektu zeme

zeme zem ēkām un pagalmiem

purvs

zeme zem ceļiem

pārējās
zemes
11.attēls Zemes sadalījums pa lietošanas veidiem Jelgavas novadā

2.5.

Pašvaldības kapitāla vērtība

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: SIA „Jelgavas novada KU”,
SIA "Zemgales veselības centrs".
Izvērtējot SIA “Jelgavas novada KU” 2018.gada finanšu pārskatu, par galveno uzdevumu
kapitālsabiedrības vadībai pašvaldība izvirza darbu ar debitoriem un materiāli tehniskās bāzes
uzlabošanu, papildus pakalpojumu sniegšanu, pakalpojumu tarifu precizēšanu. Arī turpmākajos
gados pašvaldība plāno finansējumu SIA “Jelgavas novada KU” deleģētās funkcijas - kapsētu
apsaimniekošanas, teritoriju uzkopšanas un uzturēšanas nodrošināšanai, kā arī piešķirt dotācijas
zaudējumu segšanai pirts pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem, infrastruktūras atlaides
piemērošanai par piegādāto ūdeni, dotācijas no speciālā budžeta dabas resursu nodokļa
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ieņēmumiem ūdenssaimniecības attīstībai ūdens atdzelžošanas staciju izbūvēm, Notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu (NAI) uzlabošanai. Plānotais dotāciju apjoms turpmākajiem gadiem tiek
samazināts par infrastruktūras atlaidi tiem objektiem, kuriem veikti ieguldījumi ūdenssaimniecības
attīstībā. Plānotais dotāciju apjoms deleģētajām pašvaldības funkcijām turpmākajiem gadiem
koriģēts par Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) patēriņa cenu indeksu.
2018. gadā pārskaitītas dotācijas SIA „Jelgavas novada KU" 969 625 EUR apmērā, tai
skaitā dotācijas:
 zaudējumu segšanai pirts pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem 18 865 EUR,
 infrastruktūras atlaides piemērošanai par piegādāto ūdeni 2 156 EUR,
 deleģēto funkciju izpildei – kapsētu apsaimniekošanai 214 169 EUR,
 deleģēto funkciju izpildei – teritoriju uzkopšanai un uzturēšanai 503 022 EUR,
 ūdenssaimniecības attīstībai sadzīves kanalizācijas tīkla paplašināšana Dārza iela Elejas
pagastā – 205 458 EUR,
 ūdenssaimniecības attīstībai ūdens atdzelžošanas staciju izbūvēm Līvbērzes pagasta
Tušķu ciemā – 2057 EUR, Platones pagasta Poķu ciemā – 4 284 EUR un Valgundes
pagasta Tīreļu ciemā – 1 839 EUR,
 ūdenssaimniecības attīstībai artēziskā ūdens ieguves urbuma ierīkošanai Lielplatones
pagastā – 7 581 EUR un Platones pagastā – 10 194 EUR
Plānotais dotāciju apjoms turpmākajiem gadiem:
 2019.gadam – 924427 EUR;
 2020.gadam – 944158 EUR;
 2021.gadam – 965082 EUR.
Izvērtējot SIA “Zemgales veselības centrs” 2018.gada pārskatu un koncesionāra “PS
Kapitāla pārvaldes sistēmas” atskaiti par koncesijas līguma izpildes gaitu 2018.gadā, secināms, ka
SIA “Zemgales veselības centrs” darbība ir finansiāli stabila, tai ir pietiekoši līdzekļi maksātspējas
nodrošināšanai, katru gadu palielinās pakalpojumu apjoms un kvalitāte.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kapitālsabiedrību finansiālā darbība būtiski neietekmēs
pašvaldības budžeta izdevumus nākotnē, jo minētās dotācijas tiek piešķirtas pašvaldības funkciju
veikšanai un tas nepalielinās pašvaldības izdevumus kopumā.
Tabula Nr.13
Pašvaldības ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā
Kapitālsabiedrības nosaukums
SIA "Jelgavas novada KU"
SIA "Zemgales veselības centrs"
Kopā

2.6.

Ieguldījums uz
01.01.2018.
EUR

Izmaiņas (+,-)
EUR

Ieguldījums uz
01.01.2019. EUR

% no
kopapjoma

5 025 541

-255 652

4 769 889

100.00%

741 638

85 212

826 850

64,89%

5 767 179

-170 440

5

596 739

Veiktie pētījumi

Jelgavas novada pašvaldībai 2018.gadā nav bijuši pasūtījumi vai pakalpojumi, kas saistīti
ar pētījumiem.

2.7.

Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā

2018.gadā tika veiktas Jelgavas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās
apspriešanas. Kopš 2013.gada kopumā tika saņemti 162 iesniegumi, no tiem 64 saņemti no
paziņošanas dienas par jaunā teritorijas plānojuma izstrādi. Laika periodā no 2018.gada marta līdz
maijam visās pagastu pārvaldēs tika organizētas iedzīvotāju sapulces, kurās iedzīvotāji
iepazīstināti ar grozījumiem, kādi gaidāmi teritorijas plānojuma 1.redakcijā, kā arī aicināti sniegt
priekšlikumus un iesaistīties plānojuma izstrādes procesā. 2018.gada oktobrī notika Teritorijas
plānojuma sanāksme par sagatavotās redakcijas publiskās apspriešanas rezultātiem.
Detālplānojumi un lokālplānojumi pārskata periodā netika uzsākti.
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0
lēmumi par būvprojektu un zemes ierīcības
projektu akceptēšanu

zemes ierīcības projektu saskaņošana

12.attēls Teritorijas attīstības pasākumi, pa gadiem
Pēc Būvvaldes sniegtās informācijas, katru gadu tiek pieņemti lēmumi un saskaņoti zemes
ierīcības projekti, kas liecina ka darbības ar nekustamo īpašumu novadā notiek.

2.8.

Sabiedrības līdzdalība teritorijas attīstības plāna īstenošanā

2018.gadā ir notikušas 7 publiskās apspriešanas par koku ciršanu, par meža meliorācijas
sistēmas pārbūvi, par ietekmes uz vidi ziņojuma sagatavošanu. Publiskās apspriešanas par
detālplānojumiem un lokālplānojumiem periodā nav notikušas.

2.9.

Būtiskie pakalpojumi un to uzlabojumi

Pieaugot elektronisko dokumentu īpatsvaram pašvaldības ikdienas darbā saziņā ar citām
pašvaldību un valsts iestādēm, aizvien aktuālāk kļūst palielināt e-pakalpojumu īpatsvaru arī
klientu apkalpošanā.
2015.gadā Jelgavas novadā tika izveidots Valsts un pašvaldību vienotais klientu
apkalpošanas centrs (VPVKAC) ar pieņemšanas punktu katrā novada pagastā. Katrā no 14
Jelgavas novada VPVKAC punktiem iedzīvotājiem ir iespējams saņemt pašvaldības un 9 valsts
iestāžu deleģētos pakalpojumus gan klātienē, gan elektroniski, atsevišķi nemērojot ceļu uz pilsētas
centru.
VPVKAC darbības rezultātā nodrošināta iespēja, ja arī iesnieguma pieņemšana konkrētā
pakalpojuma saņemšanai neietilpst līgumos paredzētajā pakalpojumu grozā, iedzīvotājs
apkalpošanas centra punktos var saņemt izsmeļošu informāciju par viņam nepieciešamo
pakalpojumu, ērtāko apmeklējuma laiku, kad viņš radušos problēmu var atrisināt, kā arī saņemt
nepieciešamo atbalstu e-pakalpojumu lietošanā, izmantojot vienotu pakalpojumu piegādes
platformu www.latvija.lv.
E-pakalpojumi, līdzīgi kā interneta bankas vai sociālie tīkli, attīstās līdz ar lietotāju un
regulāri tiek atjaunināti. Šobrīd Latvijā elektroniski ir pieejams katrs otrais valsts pakalpojums.
Portāls www.latvija.lv ir valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls, kurā apkopoti gan klātienes
pakalpojumi, gan šobrīd pieejami teju 100 e-pakalpojumi. Portālā www.latvija.lv publicēti arī 97
Jelgavas novada pašvaldības sniegtie e-pakalpojumi.
Analizējot pašvaldības dokumentu vadības sistēmā reģistrēto sniegto pakalpojumu
apjomu Jelgavas novada pašvaldībā VPVKAC punktos 2018.gadā, kopumā sniegtas un reģistrētas
360 konsultācijas, saņemti 529 elektroniski iesniegumi, kas ir nedaudz mazāk, kā 2017.gadā un
varētu būt izskaidrojams ar iedzīvotāju datorprasmju paaugstināšanos un patstāvīgu pakalpojuma
saņemšanu savā dzīvesvietā.
Plānojot darbu 2019.gadam, kā prioritāte izvirzīta VPVKAC attīstības stratēģijas izstrāde,
jo, līdzīgi, kā iepriekšējā gadā, kā vienu no veiksmīgas sadarbības stūrakmeņiem, jāmin nemitīgu
atgriezeniskās saiknes uzturēšanu, iedzīvotāju informēšanu par piedāvātajām iespējām un
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savstarpēju komunikāciju, lai e-pakalpojumi kļūtu par ikdienas saziņas veidu, saņemot valsts un
pašvaldību sniegtos pakalpojumus.
Elektroniskās saziņas īpatsvara palielināšanās kontekstā, analizējot Jelgavas novada
pašvaldības dokumentu vadības sistēmā reģistrēto korespondenci, tostarp, iedzīvotāju
iesniegumus, 2018.gadā Centrālās administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēti 3519 saņemtie
dokumenti, no tiem 2656 iesniegumi, savukārt, 2018.gadā sagatavoti 927 nosūtītie dokumenti.
Izmantojot elektroniskās sarakstes priekšrocības, to skaits ievērojami palielinājies - 2018.gadā
saņemti 1289 elektroniski parakstīti dokumenti (2017.gadā - 1131) un 1048 elektroniski sagatavoti
dokumenti nosūtīti (2017.gadā-513).

2.10. Pašvaldības darbības uzlabošana un veiktās reorganizācijas
Lai nodrošinātu pilnīgāku darba kontroli atbilstoši institūciju darba mērķiem un
strukturētu tām piekritīgās funkcijas ar atbilstošu amata vietu nodrošinājumu Pašvaldības
izpildvaras darba efektivitātes paaugstināšanai, , bija nepieciešams veikt grozījumus Centrālās
administrācijas, Īpašumu pārvaldes un Labklājības pārvaldes struktūrās.
Pašvaldības centrālās administrācijas sastāvā tika izveidoti Administratīvais un
Plānošanas un attīstības departamenti. Noteikts, ka Administratīvā departamenta sastāvā ir
Finanšu nodaļa, no kuras funkcijām ir nodalāma budžeta plānošana, Kanceleja, no kuras
funkcijām ir nodalītas saimnieciskā nodrošinājuma funkcijas, Personāla nodaļa un Darba
aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas. Plānošanas un attīstības
departamenta sastāvā ir esošā Attīstības nodaļa un jaunizveidotā Plānošanas nodaļa, kuras
funkcijās ir no Finanšu nodaļas nodalītā budžeta plānošana un no Attīstības nodaļas nodalītā
teritorijas un attīstības plānošana.
Jelgavas novada īpašuma pārvaldes sastāvā, sadalot esošās funkcijas un pārņemot no
Kancelejas saimnieciskā nodrošinājuma funkciju un no Attīstības nodaļas būvniecības
pārraudzības funkciju, tika izveidotas Infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa un
Īpašuma pārvaldības nodaļa.
Jelgavas novada labklājības pārvaldes sastāvā tika izveidota Sociālo pakalpojumu un
atbalsta nodaļa, kuras struktūrvienības ir 7 aktivitāšu centri, un pakļautībā ir 3 sociālās aprūpes un
rehabilitācijas centri.

2.11. Līdzdalība sadarbības projektos
Jelgavas novada pašvaldība savu funkciju īstenošanai ir sadarbības partnere sekojošās
jomās:
Starptautiskā sadarbības jomā – divpusējās sadarbības līgums ar Polijas Vodzislavas
novadu (Powiat Wodzislawski), par partneru sadarbību institucionālās attīstības, stratēģiskās
plānošanas, sabiedriskās līdzdalības, demokrātijas, reģionu popularizēšanas, kultūras,
vienlīdzības, sociālās aprūpes, apmācību, sabiedrības veselības, ekoloģijas, sociālās palīdzības
jomā, lai veicinātu publisku iestāžu apmaiņas un no ārējiem fondiem līdzfinansētu projektu
realizāciju.
Tūrisma un uzņēmējdarbības veicināšanas jomā 2018.gadā noslēgtie sadarbības
līgumi:
 ar biedrību “Latvijas Piļu un muižu asociācija” akcijas „Apceļosim Baltijas pilis un
muižas!” organizēšanai un rīkošanai. Akcijas dalībnieces no Jelgavas novada puses –
Lielplatones, Lielvircavas, Zaļenieku muižas un Elejas Tējas namiņš;
 savstarpēji starp Jelgavas, Mārupes, Olaines, Babītes, Ķekavas un Ozolnieku novadu
pašvaldībām un biedrībām “Pierīgas partnerība” un “Partnerība “Daugavkrasts”” un
Lauku partnerību “Lielupe” projekta “Tūrisms kopā” īstenošanai, kur Pašvaldības un
Vietējās rīcības grupas vienojas par kopīgu mērķtiecīgu sadarbību, lai veicinātu tūrisma
attīstību Pierīgā, virzot Pierīgu atbilstošos mērķtirgos, kā vienotu tūrisma galamērķi;
 Jelgavas novada pašvaldībai ar Ozolnieku, Bauskas, Rundāles un Babītes novada
pašvaldībām un biedrībām Lauku partnerība „Lielupe“,„Bauskas rajona lauku
partnerība“un „Pierīgas partnerība“, projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi –
pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” / Iekustini upi īstenošanai, kur
Pašvaldības un Vietējās rīcības grupas vienojas par kopīgu mērķtiecīgu sadarbību, lai
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iesaistītu Lielupei piegulošās pašvaldības un privātās personas (fiziskas un juridiskas)
upes atveseļošanas pasākumos – attīstot ūdens tūrisma pakalpojumu infrastruktūru,
tādējādi veicinot upes izmantošanu, ūdens aerāciju un upes atveseļošanos;
ar biedrību “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”, ar mērķi apmainīties ar
informāciju un piesaistīt jaunus investorus uzņēmējdarbības attīstībai Pašvaldības
teritorijā.
ar biedrību Lauku partnerība “Lielupe”, projekta „Lauku māksla – Rural Art (HeA.R.T)” īstenošanai, kur Pašvaldība un Vietējā rīcība grupa vienojas par kopīgu
mērķtiecīgu sadarbību, lai veicinātu pieredzes un labās prakses apmaiņu, izplatot mākslas
pakalpojumus un attīstot teritorijai specializētus kopīgus tūrisma produktus.
Sociālo pakalpojumu veicināšanas jomā 2018.gadā noslēgts sadarbības līgums:
ar Nodibinājumu "Sociālo pakalpojumu aģentūra", projekta „Drošu ģimenes vidi Latvijas
bērniem” atbalsta programmas nodrošināšanā ar mērķi veicināt un piesaistīt ģimenes,
kuras plāno vai jau ir iesaistītas bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu
neinstitucionālās ārpusģimenes aprūpē, kā arī nodrošināt personai (ģimenei) atbalstu un
palīdzību mājokļa, nodarbinātības, izglītības, atkarības, veselības problēmu risināšanā,
sociālo un sadzīves prasmju attīstīšanā, kā arī bērnu aprūpē un audzināšanā, lai mazinātu
iespēju bērnam nonākt bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā Jelgavas novada pašvaldībā.
Saimnieciskās darbības veicināšanas jomā 2018.gadā noslēgtie sadarbības līgumi:
ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi” par autoceļu V1083 Lauki – Skangaļi
posma no km 1.885 līdz km 2.550 un P101 Kalnciems – Kūdra posma no km 0.030 līdz
km 0.307 nodošanu domei bezatlīdzības lietošanā - apgaismojuma un ceļa zīmes
nodalījuma joslas ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai;
ar Valsts kanceleju, ar mērķi uzlabot Novērtēšanas elektroniskās valsts informācijas
sistēmas (NEVIS) attīstību un pielietojamību – Valsts kanceleja nodod bezatlīdzības
lietošanā pašvaldībai NEVIS izejas kodu, savukārt pašvaldība nodod bez atlīdzības Valsts
kancelejai uzlabojumu veikšanas rezultātā iegūtās NEVIS programmatūras uzlabojumu;
ar Izglītības un zinātnes ministriju par tiešsaistes datu apmaiņu starp Ministrijas Valsts
izglītības informācijas sistēmu (VIIS) un Pašvaldības Vienotās informācijas sistēmu
(PVIS);
ar Latvijas Nacionālo arhīvu par Iestāžu portāla izmantošanu Institūcijas un tās
padotības iestāžu dokumentu un arhīvu pārvaldībai, atbilstoši piedāvātajai Iestāžu portāla
funkcionalitātei, ievērojot Iestāžu portāla funkcionalitātes aprakstu.
ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, par informācijas sistēmas lietošanu
tiešsaistes režīmā.

2.12. Pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildes rezultāti
Lai īstenotu ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktās ilgtermiņa prioritātes, Jelgavas
novada attīstības programmā ir noteiktas vidēja termiņa prioritātes, kuras jāīsteno līdz
2023.gadam:

Cilvēkresursu izaugsme;

Publiskās infrastruktūras kvalitātes paaugstināšana;

Vides un dabas resursu efektīva apsaimniekošana;

Stabilas, inovatīvas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstība;

Vieda resursu pārvaldība.
Pašvaldība 2018.gadā turpināja strādāt saskaņā ar pieņemtajiem Jelgavas novada
pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem: Jelgavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
2014. - 2033.gadam, Jelgavas novada attīstības programmu, Jelgavas novada teritorijas plānojumu
2011. – 2023.gadam.
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Jelgavas novada pašvaldība nodrošina pašvaldības pamatfunkciju izpildi, kas vērsta uz
novada iedzīvotāju interešu ievērošanu, lai nesamazinātos viņu ekonomiskās, sociālās un kultūras
iespējas.

2.12.1. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošana un teritorijas labiekārtošana
Īpašuma pārvalde 2018.gadā, veicot darbības ar nekustamā īpašuma pārraudzību, sniedza
sekojošus pakalpojumus:
Tabula Nr.14
Īpašuma pārvaldes sniegto pakalpojumu apjoms 2018.gadā
Pakalpojumi
Skaits
Adreses piešķiršana vai maiņa
86
Apgrūtinājumu plānu saskaņošana
185
Atļauja nepilsonim iegādāties nekustamo īpašumu.
22
Dzīvokļa atsavināšana
62
Izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības
207
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršana vai maiņa
130
Zemes ierīcības projekta apstiprināšana
52
Zemes vienības (-u) atsavināšana
86
Zemes vienību apvienošana
3
Zemes vienību atdalīšana un jauna īpašuma veidošana
43
Nedzīvojamo telpu iznomāšana
26
899
Zemju noma
130
Koku ciršana ārpus meža (lēmumi)
3
Derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšana
Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Jelgavas novada KU” nodrošina atkritumu
apsaimniekošanu, ūdenssaimniecības un kanalizācijas jautājumu risināšanu, mājokļu politikas
realizāciju, kapavietu, piemiņas vietu pārraudzību, teritorijas apsaimniekošanu un centrālas
apkures nodrošināšanu.
Atkritumu apsainiekošana:
* 77 DAV punkti
*izvesto atkritumu apjoms
27249 m3

ūdenssaimniecība un
kanalizācija:
* piegādātais ūdens 284187
m3
* savāktie notekūdeņi
278528 m3

Mājokļu politikas realizācija:
* 135 dauddzīvokļu mājas
* pašvaldības dzivokļu
apsaimniekošana - 109
objekts

13.attēls Kapitālsabiedrības SIA “Jelgavas novada KU” darbības rādītāji
Iesaistoties vides aizsardzības aktivitātēs, Jelgavas novada pašvaldība ik gadus organizē
Lielās talkas aktivitātes. Pēdējos gados pastiprināta uzmanība tiek vērsta ne tikai uz atkritumu
vākšanu novada teritorijā, bet arī uz teritoriju labiekārtošanu. 2018.gadā tika veikta Bērzkrogu
kapu teritorijas norobežošana no blakus esošā piebraucamā ceļa, ceļmalā iestādot 200 tūjas. Katru
gadu tiek organizētas upju un ūdenstilpju tīrīšanas talkas. Piesaistot traktortehniku veikta Lielupes
un Platones upes krastu sakopšana, kā rezultātā tiek kavēta ūdensteces aizaugšana un nodrošināta
kvalitatīva ūdensplūsma iztīrītajā ūpes posmā. Pašvaldības Vides komisija koordinē nelikumīgi
izmesto (meži, mežmalas, ceļu malas, pašvaldības īpašumi u.c.) atkritumu savākšanu un organizē
nelikumīgi izmesto atkritumu savākšanu pašvaldības īpašumos, veic latvāņu teritoriju
apasekošanu visā novadā, apkarošanu, ierobežošanu pašvaldības īpašumā esošajās zemes vienībās.
Pašvaldība veic arī mežu stādīšanu un kopšanu. 2018.gadā veikta meža stādīšana 27.4 ha platībā.
Mežu kopšanas darbi veikti 15 ha platībā. Stigu atjaunošana – 4km garumā.
Jelgavas novada teritorijā atrodas vairākas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kas tiek
aizsargātas ar LR normatīvajos aktos atļauto darbību.
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Tabula Nr.15
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
Īpaši
aizsargājamās
dabas teritorijas
kategorija
Dabas liegums

“Kaigu purvs”

Kalnciema pagastā
Līvbērzes pagastā

Dabas liegums

“Kalnciema pļavas”

170

Dabas liegums

“Lielupes palienes
pļavas” IV teritorija
“Svētes paliene”

Kalnciema pagastā,
Valgundes pagastā
Jaunsvirlaukas
pagastā
Līvbērzes pagasta,
Valgundes pagastā
Vilces pagastā
Valgundes pagastā
Zaļenieku pagastā
Līvbērzes pagastā
Valgundes pagastā

1374 (217.3)
144 (26)
2988.3 (113.3)

Dabas parks
Dabas parks
Nacionālais parks
Dabas parks
Dabas liegums
Dabas liegums

Nosaukums

“Vilce”
“Ķemeru nacionālais
parks”
“Tērvete”
“Līvbērzes liekņa”
“Babītes ezers”

Atrašanās vieta
Jelgavas novadā

Kopējā
platība
(platība
novadā), ha
583

67
931
144
38165 (5500)

2018.gadā Jelgavas novada pašvaldība saņēma 130 iesniegumus par koku ciršanas
atļauju (visā Jelgavas novada teritorijā – visos pagastos) izsniegšanu. No 130 iesniegumiem 121
tika dota pozitīva atbilde. Galvenokārt tika lūgts nocirst bojātos un bīstamos kokus, kas apdraud
iedzīvotāju drošību un īpašumus - parastās liepas, trauslos vītolus, bērzus un papeles. Nozāģēto
koku vietā iedzīvotāji tiek aicināti veikt koku stādījumu atjaunošanu, izvērtējot to, lai perspektīvā
šie jaunie stādījumi no jauna neapdraudētu īpašumus un meliorācijas sistēmas.
Meliorācija - 2018.gadā tika veikti meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi Valgundes,
Līvbērzes, Svētes, Kalnciema un Elejas pagastos.
Tabula Nr.16
Meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi 2018.gadā
Darbu veids
Daudzums
Drenu kolektoru atjaunošana
310 metri
Merliorācijas aku atjaunošana, attīrīšana no
3 komplekti
piesērējuma
Caurteku atjaunošana, remonts
138 metri
Grāvju noteces atjaunošana, piesērējuma
9680 metri
likvidēšana
Autotransports - Jelgavas novada pašvaldība saimnieciskās darbības nodrošināšanai
izmanto 90 transporta vienības, 22,5% no tām ir vecākas par 10 gadiem. Domājot par autoparka
atjaunošanu, galvenie uzdevumi ir:
 Nodrošināt skolēnu pārvadājumus izglītības iestādēm;
 Nodrošināt transportu pašvaldības iestādēm funkciju veikšanai;
 Samazināt transporta ekspluatācijas un auto transporta nomas pakalpojumu izdevumus;
 Uzlabot transporta izmantošanas efektivitāti un pārvadājumu drošību.
Saskaņā ar domes apstiprināto ceļu fonda izlietojuma plānu ik gadu veic konkrētus
darbus uz pašaldības ielām un ceļiem.
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Tabula Nr.17
2018.gadā tika veiktie ceļu un ielu uzturēšanas darbi
Darbu veids
Eur
Pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana
451 904
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība
364 313
Avārijas seku un dabas katastrofu izraisīto postījumu likvidācija
15 000
pašvaldības ceļu un ielu tīklā
Lielākie ceļu uzturēšanas projekti 2018.gadā bija Sesavas pagasta Bērvircavā Upes ielas
ietves seguma virskārtas atjaunošana, Svētes pagasta Svētes ciema Liepu ielas, Atpūtas ciema
Baložu ielas un ceļa “Boļi – Mazslapatas” asfaltēšana, Vircavas ciemā apgaismojuma ierīkošana
ceļa Dimzas – Vircava – Vairogs 500m posmā un ceļa Vircava – Platone 400 m posmā, Vircavas
pagasta Ceļa MS- Dainas – JM rekonstrukcija, Būriņu ceļa un tilta rekonstrukcijai TP izstrāde,
jauna ceļa izbūve LVM īpašumā "Mellene", Valgundes pagasta ceļa Plēsumi - Vārpas
rekonstrukcijas uzsākšana un Mauriņu ielas asfaltēšana, Platones pagasta asfalta seguma
atjaunošana Lielvircavas ielā 530 m garumā un Zaļenieku pagasta ceļa “Ķemeri – Zanderi
vidusposma asfaltēšana.
Kapsētu apsaimniekošana - Pašvaldība katru gadu strādā pie novada teritorijā esošo
kapu teritoriju kopšanas un paplašināšanas vai jaunu kapu teritoriju izveidošanas. 2018.gadā
veikta vairāku kapu teritoriju paplašināšana veicot teritorijas uzbēršanu. Vērienīgākā kapu
teritorijas paplašināšana veikta Līvbērzes pagastā, kur paplašinot Skuju kapu teritoriju 1.63 ha
platībā veikta meža zāģēšana un celmu raušana. 2019.gadā plānots turpināt iesāktos darbus.

2.12.2. Izglītība
Jelgavas novadā 2018.gadā darbojas 3 pirmsskolas izglītības iestādes, 13 vispārējās
izglītības iestādes, no tām 10 izglītības iestādēm ir pirmsskolas izglītības programmas un 4
izglītības iestādes īsteno neklātienes vai tālmācības izglītības programmas, 10 izglītības iestādes
īsteno pedagoģiskās korekcijas vai speciālās izglītības programmas, 2 profesionālās ievirzes
izglītības iestādes un 1 speciālās izglītības iestāde.
Pirmsskolas izglītības programmu 2018.gada 1.septembrī uzsāka apgūt 1031 bērns, no
tiem 5-6 gadīgie 418. Vispārējās izglītības programmu 1931 bērns, vidusskolas izglītības
programmu 487 skolēni. Profesionālās izglītības programmu Zaļenieku komerciālajā un
amatniecības vidusskolā apgūst 136 jaunieši. Mūzikas un mākslas skolā profesionālo ievirzi
apgūst 244 skolēni, no tiem 98 apgūst mūziku un 146 mākslu. Pirmo reizi Mūzikas un mākslas
skolas kolektīvs organizēja starptautisku vizuālās mākslas konkursu veltītu novadnieka gleznotāja
Ģederta Eliasa mākslas popularizēšanai. Konkursam tika iesūtīti 630 darbi pārstāvot visus
Latvijas novadus un ārvalstis – Lietuvu, Poliju, Rumāniju.
Interešu izglītība
Skolēniem ir iespēja attīstīt prasmes un iemaņas interešu izglītības nodarbībās. Lai
uzlabotu svešvalodas un komunikācijas prasmes, Kalnciema vidusskolas 12 skolēni piedalījās
starptautiskā angļu valodas nometnē Slovēnijā.
2018.gadā Jelgavas novada izglītības iestādēs bija 165 interešu izglītības pulciņi un
grupas ar 2805 kopējo dalībnieku skaitu. Izmantojot piesaistītos projektu līdzekļus tika finansēti 3
vides izglītības un 11 tehniskās jaunrades pulciņi, kā arī papildināta materiāli tehniskā bāze.
Neformālā izglītība
Jauniešu padomes organizētais darbs 2018.gadā ietvēra gan tradicionālos pasākumus kā
strukturēto dialogu “Kafija ar politiķiem”, Tradicionālās ziemas orientēšanās spēles “Ziemas
prieki”, Elejas Muižas kausa sacensības, pateicības pasākumu brīvprātīgā darba veicējiem, kurā
paldies tika teikts vairāk kā 50 jauniešiem. Ļoti aktīva izvērtusies sadarbība ar citu novadu
jauniešu darba koordinatoriem un jaunieši domju dalībniekiem. Veidojot kopīgas pieredzes
aktivitātes, domu biedri atrasti Madonā, Bauskā, Kuldīgā, Olainē, Ozolniekos un Babītē.
Ieinteresētākajiem novada jauniešiem bija iespēja apgūt jaunas prasmes apmācību
semināru ciklā “Palēciens- 2” un jauniešu iespēju pēcpusdienās kopā ar EURODESK. Jaunas
prasmes interesenti varēja apgūt apmeklējot mācības jauno DJ skolas nodarbību ciklā Vircavā.

37

30.oktobrī Latvijas Nacionālā bibliotēkā notika projekta “Manas 100 brīvprātīgā darba
stundas Latvijai”, noslēguma pasākums, kur Jelgavas novads saņēma pagodinājumu par dalību
projektā. Jelgavas novads ir viens no 8 aktīvajiem novadiem šajā projektā, ko organizē biedrība
“Latvijas Sarkanais Krusts” sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Mūžizglītības nozarē 2018. gads aizvadīts pilnveidojot iedzīvotājiem pieejamo apmācību
klāstu. Uzmanība šajā laikā īpaši veltīta kompetencēm un prasmēm, kas tieši saistītas ar
nodarbinātības pieejamības veicināšanu. Tā Vircavas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Svētes pagastos
organizēti kursi latviešu un angļu valodas apmācībai. Iedzīvotājiem tika piedāvāti kursi gan ar,
gan bez priekšzināšanām, katrs vidēji 16 h apjomā.
Tāpat 2018.gadā novada iedzīvotājiem bija iespēja iesaistīties datorapmācībā, praktiskās
nodarbības grozu pīšanā, dažādās konditorejas un kulinārijas meistarklasēs, kā arī citās mācību
aktivitātēs.

2.12.3. Sports
Jelgavas novada 13 pagastos darbojas sporta bāzes (halles, zāles, trenažieru zāles u.c.),
kuros 2018.gadā darbojas 26 profesionālās ievirzes grupas ar kopējo dalībnieku skaitu 340.
Vakaros ar sporta aktivitātēm sporta bāzēs nodarbojas pagastu iedzīvotāji. 2018.gadā izcīnītas 117
godalgotas vietas gan Latvijas čempionātos, gan starptautiska mēroga sacensībās.
2018.gadā pagastos tika organizēti 273 sporta pasākumi, iesaistot sporta aktivitātēs
vietējos iedzīvotājus, sarīkotas novada ziemas sporta spēles Līvbērzē un vasaras sporta svētki
Vilcē, noorganizēti Jelgavas novada čempionāti 18 sporta veidos pagastu komandām, organizētas
skolēnu sporta spēles 9 sporta veidos 5 vecuma grupās, kurās piedalījušās visas Jelgavas novada
skolas.

2.12.4. Kultūra
Jelgavas novada pagastos ir 23 publiskās bibliotēkas, 14 kultūras/tautas nami, kuros
darbojas 98 kolektīvi ar kopējo dalībnieku skaitu 1497.
Jelgavas novada iedzīvotājiem bibliotekāros pakalpojumus sniedz 23 publiskās
bibliotēkas. Pārskata periodā pieņemts lēmums par Vilces pagasta Ķīves bibliotēkas slēgšanu un
tās krājuma apvienošanu ar Vilces pagasta bibliotēku. Līdz ar to bibliotekāros pakalpojumus
Jelgavas novada iedzīvotājiem 2019.gadā sniegs 22 publiskās bibliotēkas. 2018.gadā tika
akreditētas visas Jelgavas novada publiskās bibliotēkas.
Tabula Nr. 18
Novada bibliotēku statistika
2017
7191
84 381

2018
7014
75705

+/-177
-8676

Lasītāju skaits
Apmeklējums
2018.gadā novadā tika organizēti 471 kultūras pasākumi, kopējais pasākumu
apmeklētāju skaits 47 648.
Būtiskākais notikums amatiermākslas kolektīvu radošajā darbībā bija dalība XXVI
Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos. Svētkos piedalījās 33 Jelgavas novada
amatiermākslas kolektīvi, kopējais dalībnieku skaits 676. Pašvaldības finansējums dalības
nodrošināšanai – 38 945 EUR.
Rūpējoties par kultūras mantojuma saglabāšanu un papildināšanu Jelgavas novada teritorijā,
2018.gadā piešķirts finansējums 27 280 EUR apmērā mākslinieciskās amatiermākslas kolektīvu
ārējā tēla uzlabošanai/pilnveidošanai - tērpu iegādei:
 Tautas deju kolektīviem – 20 363 EUR apmērā;
 Koru kolektīviem – 3 015 EUR apmērā;
 Vokālo ansambļu kolektīviem – 1 973 EUR apmērā;
 Pārējiem kolektīviem – 1 929 EUR apmērā.
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2.12.5. Veselības aprūpes pieejamība
Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai Jelgavas novada teritorijā reģistrētas 13
ģimenes ārstu prakses, nodrošinot primārās veselības aprūpes pakalpojumu iedzīvotājiem 17
prakses vietās un 3 zobārstniecības pakalpojumu sniedzēji. Pēc Veselības inspekcijas datiem,
Jelgavas novadā darbojas 8 aptiekas. Sadarbojoties ar SIA “Veselības centru 4” ik gadu Jelgavas
novada iedzīvotājām vairākos pagastos tiek nodrošināta iespēja veikt mamogrāfijas izmeklējumus
dzīvesvietā.
Līdz 2018.gada septembrim – brīdim, kamēr 2 ģimenes ārsti beidza studijas rezidentūrā,
turpinājās iepriekšējos gados uzsāktā profesionālās stipendijas izmaksa.

2.12.6. Sociālā palīdzība
Sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Jelgavas novadā nodrošina sociālais dienests,
kurš 2018.gada decembrī veiksmīgi veicis pakalpojuma pārreģistrāciju. Sociālā darba
nozīmīgākais resurss ir profesionāls sociālais darbinieks. Sociālo darbu Jelgavas novadā nodrošina
22 sociālie darbinieki. Lai nodrošinātu sociālā darba pakalpojumu pēc iespējas tuvāk
iedzīvotājiem sociālie darbinieki darbojas 18 pieņemšanas punktos. Dienestā strādā 2 sociālie
darbinieki ģimenēm un bērniem un sociālais darbinieks darbam ar atkarīgām personām. Dažādu
sociālo problēmu risināšana no sociālā darbinieka prasa lielu atbildību, zināšanas un profesionālās
prasmes, jo tā ir saistīta ar vērtību sistēmas maiņu ģimenēs, multikulturāla atbalsta nepieciešamību
sabiedrībā, jaunu pakalpojumu plānošanu, kā arī dažādu starp institucionālu sadarbības veidu
modelēšanu visas Latvijas teritorijā. Sociālā darba speciālistu kompetences paaugstināšanai
22 sociālie darbinieki;
18 pieņemšanas punkti;
1 sociālais darbinieks
ģimenēm un bērniem;
1sociālais darbinieks
darbam ar atkarīgām
personām

Sociālie pabalsti
Aprūpes mājās pakalpojumsdeleģēts biedrībai “Latvijas
Samariešu apvienība”
Nodarbinātības un saimnieciskās
iniciatīvas veicināšana

Ilgstošas un
īslaicīgās aprūpes
un sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu
nodrošina 3 SARC

14.attēls Jelgavas novada sociālā dienesta darbība
2018.gadā nodrošināts kursu, semināru apmērs visiem darbiniekiem atbilstoši
likumdošanā noteiktajam. Būtisks resurss krīzes situācijās Jelgavas novada iedzīvotājiem ir
sociālā dienesta psihologa pakalpojuma pieejamība.
Salīdzinot ar 2017.gadu 2018.gadā ir palielinājušies izdevumi sociālajai palīdzībai.
2018.gadā sociālajai palīdzībai tika izlietoti 480 723 euro (2017.gadā 389 752 euro).
Sociālās palīdzības pabalstus saskaņā ar novada sociālās palīdzības pabalstu koncepciju
var saņemt ģimenes (personas), kas atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām. Tā kā šo personu
skaitam ir tendence samazināties (2017.gadā 626 personas, 2018.gadā 540 personas), tad arī
pabalstu izmaksai izlietotie līdzekļi samazinājušies salīdzinot ar 2017.gadu. GMI (garantētā
minimālā ienākumu pabalsta) nodrošināšanai 2018.gadā izlietoti 7939 euro (2017.gadā 8978
euro), dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai 2018.gadā 43847 euro (2017.gadā 50179 euro),
brīvpusdienu pabalstam izglītojamajiem izlietoti 2018.gadā 10491 euro (2017.gadā 15917 euro).
Būtiski palielinājies ir pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu apmērs, kurus piešķir bez
ģimenes (personas) ienākumu izvērtēšanas - izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei
(t.skaitā bērna piedzimšanas pabalsts, apbedīšanas pabalsts, pabalsts izglītībai daudzbērnu
ģimenē, pabalsts aizbildņiem, pabalsts aizgādnībā esošo personu aizgādņiem, pabalsts politiski
represētām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, brīvpusdienas skolās) 2018.gadā
izlietoti 175 324 euro (2017.gadā 128 821 euro), t.sk sociālajām garantijām bāreņiem un
audžuģimenēm izlietoti līdzekļi 2018.gadā 148 056 euro (2017.gadā 100 986 euro).
Lai nodrošinātu indivīda vajadzībām atbilstošu, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
sniegšanu, kā arī, lai maksimāli sekmētu viņa pašaprūpes iespējas un pēc iespējas ilgāk varētu
dzīvot savās mājās, tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums. Šī pakalpojuma nodrošināšanai
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noslēgts deleģējuma līgums ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”. 2018.gadā pakalpojums
nodrošināts vidēji 60 cilvēkiem, izlietoti 45343 euro (2017.gadā pakalpojums nodrošināts vidēji
47 cilvēkiem izlietoti 41891euro).
Lai nodrošinātu iedzīvotājus ar ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumiem, 2018.gadā palielinājies no citām pašvaldībām pirkto pakalpojumu apjoms,
pakalpojumu saņēmušas 32 personas, izlietoti 70 485 euro ( 2017.gadā pakalpojumu saņēmušas
12 personas, izlietoti 32 941 euro).
Asistenta pakalpojums 2018.gadā nodrošināts vidēji 44 klientiem mēnesī (2017.gadā 38
klientiem mēnesī).
Ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu novadā
nodrošina SARC “Kalnciems”, SARC “Staļģene” un SARC “Eleja”.
SARC “Kalnciems” plānotās vietas ir 40 pilngadīgām personām, 2018.gadā uzņemti 11
klienti. Pakalpojumu SARC “Kalnciems” klientiem nodrošina 26 darbinieki.
SARC “Staļģene” plānotās vietas ir 29 pilngadīgām personām, 2018.gadā pakalpojums
nodrošināts 24 klientiem. 2018.gadā ilgstošs sociālās aprūpes pakalpojums tika nodrošināts 37
pilngadīgām personām.
SARC “Eleja” pakalpojums tika nodrošināts 37 personām. SARC “Eleja” tiek nodrošināti
- ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums bērniem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem, Krīzes centra pakalpojums un Atelpas brīža pakalpojums. 2018 gadā
institūcijā uzņemti 10 klienti.
Nodarbinātības un saimnieciskās iniciatīvas veicināšana. Izmantotas Nodarbinātības
valsts aģentūras (NVA) piedāvātās iespējas dažādās programmās. Pašvaldība ik gadu piedalās
valsts finansētajā nodarbinātības pasākuma “Algoti sabiedriskie darbi” īstenošanā. Algotajos
pagaidu darbos 2018.gadā iesaistītas vairāk kā 60 personas.
Lai veicinātu skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, jauniešiem vecumā no 15 līdz 20
gadiem tika nodrošināta iespēja vasaras brīvlaikā iegūt darba iemaņas un darba pieredzi
pašvaldības iestādēs. 2018.gadā 70 Jelgavas novada skolēni tika iesaistīti dažādās profesijās palīgstrādnieks, skolotāja palīgs, pavāra palīgs.
Personu ar invaliditāti nodarbinātības atbalstam, sadarbībā ar biedrību “Iepazīsim sevi”,
realizēts “Pasākums noteiktām personu grupām”, nodrošinot pašvaldībā subsidētas darba vietas 4
personām ar invaliditāti uz laiku (2 gadi).
Jelgavas novada aktivitāšu centros realizētas praktiskas nodarbības, radošās darbnīcas
dažādu prasmju apguvei, iesaistot iedzīvotājus no sociālam riskam pakļautām iedzīvotāju grupām.
Aktivitāšu centru piedāvātās iespējas 2018. gadā ir izmantojuši apmēram 1454 Jelgavas novada
iedzīvotāji.

2.12.7. Bāriņtiesa
Bāriņtiesā 2018.
gadā strādāja 16
darbinieki (13 ir Jelgavas
novada bāriņtiesas
locekļi).
2018.gadā aktīvo
lietu skaits bija 323. Gada
laikā ierosināto lietu
skaits 108 un pieņemto
lēmu skaits 171.

aktīvo lietu skaits

•2018. - 323
•2017. - 329
•2016. - 305

ierosināto lietu skaits

•2018. - 108
•2017. - 104
•2016. - 92

pieņemto lēmu skaits

•2018. - 171
•2017. - 166
•2016. - 153

15.attēls Bāriņtiesas darbību rezultāti

40

Tabula Nr.19
Bērnu ārpusģimenes aprūpe pa gadiem
2016. 2017. 2018.
audžuģimenēs

40

36

43

aizbildnībā

77

79

83

bērnu aprūpes iestādēs

18

21

11

Avots: pašvaldība

2.12.8. Atļauju un licenču izsniegšana
2018.gādā izsniegtas 112 ielu tirdzniecības atļaujas un 1 atļauja raudzētu dzērienu
ražošanai, iekasējot 3 346,39 EUR.
Par publisko pasākumu rīkošanu pašvaldība izsniegusi 6 atļaujas.
Jelgavas novada pašvaldība no 2017.gada rudens organizē zemūdens medības Lielupē
Jelgavas un Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem
“Par licencētām zemūdens medībām Lielupes upes posmos Jelgavas un Ozolnieku novados”,
Jelgavas novada pašvaldība 2018.gadā izsniegusi 61 mēneša licenci un 28 gada licences. 2018.
gadā pašvaldības budžetā ieņēmumi no zemūdens makšķerēšanas sniegtā pakalpojuma kopumā ir
2595 EUR.

2.12.9. Dzimtsarakstu nodaļa
2018.gadā reģistrēti 160 jaundzimušie (2017.gadā 194),
reģistrētas 91 laulība, tai skaitā 20 izbraukuma laulības (2017.gadā
106) un 291 miršanas gadījumi (2017.gadā 300).
Piedzimšanas velti - sudraba monētu ar stilizētu bērna
pēdiņu nospiedumu un tekstu „Nes Jelgavas novadu pasaulē”
jaundzimušajiem 2018.gadā pasniedza 167 bērniem.

2.12.10.

Tūrisms

Tūrisma darbības nodrošināšana 2018. gadā - Jelgavas novada Tūrisma darba grupas
koordinācija. Aktīva iesaiste tūrisma aktivitātēs, sadarbība un darbības koordinācija tiek plānota
septiņām Jelgavas novada muižām – Elejas Tējas namiņam, Lielplatones, Lielvircavas, Staļģenes,
Vilces, Zaļenieku un Vircavas muižām, kas ir pašvaldības apsaimniekošanā. 2017.gadā
izveidojusies veiksmīga sadarbība ar privātajām – Abgunstes un Berķenes muižām, kopā
piedaloties Latvijas muižu apceļošanas akcijā, iesaistoties kopīgās mārketinga aktivitātēs un
pasākumu organizēšanā. Darba grupas tikšanās tiek organizētas vienu reizi ceturksnī, piedaloties
muižu gidiem – Tūrisma informācijas punktu vadītājiem un pagastu pārvalžu vadītājiem, lai
apspriestu aktuālos darbus, projektu idejas, mārketinga aktivitātes, tūrisma piedāvājuma
pilnveidošanu, dalību pieredzes apmaiņas vizītēs utt.
2018. gadā radīti vēsturiskie gidu tērpi divām muižām – Vilces muižai un Elejas Tējas
namiņam. Nozīmīgs 2018.gada notikums bija pēc restaurācijas Lielplatones muižas vešūža
atklāšana, kas rosinājis lielu interesi un apmeklējuma pieaugumu. Svarīgs faktors ir nodrošināt
atraktīvus programmas vadītājus, kas mums veiksmīgi ir izdevies. Arī citās muižās ir veikti telpu
aprīkošanas un uzlabošanas darbi – Lielplatones, Lielvircavas un Vilces muižās.
2018.gadā īstenota dalība tūrisma izstādēs - Adventur 2018, Viļņā, Lietuvā, Balttour
2018, Rīgā, Tourest 2018 Tallinā, Igaunijā - reklamējot Jelgavas novada tūrisma piedāvājumu un
vietējos ražotājus, Jelgavas novada muižu jaunumus, jauna maršruta un vietējo ražotāju produktu
prezentācijas un degustācijas.
Nozīmīgākie pasākumi - maijā - Tūrisma sezonas atklāšana, ekskursija uz novada
tūrisma objektiem un Muzeju nakts, visu sezonu - Baltijas valstu muižu apceļošanas akcija,
augustā - dalība Muižkungu turnīrā (Latvijas mēroga muižu korporatīvais pasākums), oktobrī
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Latvijas Piļu un muižu asociācijas Leģendu nakts Jelgavas novada muižās ar atraktīvu
programmu.

2.12.11.

Uzņēmējdarbība

2018.gadā pašvaldība rīkoja vairākus uzņēmējdarbībai veltītus pasākumus “Biznesa
iespēju un iedvesmas diena”, mājražotāju un amatnieku tirdziņus Novada svētku, Latvju pirts un
veselības festivāla un Ražas svētku laikā, kā arī dažāda veida seminārus. Sadarbībā ar Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Jelgavas
biznesa inkubatoru, pašvaldība organizēja 3 Biznesa kluba vakarus, kuru laikā diskutēja par
uzņēmējiem aktuāliem jautājumiem un veidoja savstarpējus kontaktus.
Jelgavas novada pašvaldība, iesaistot novada uzņēmējus, 2018.gada aprīlī piedalījās
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras organizētajā izstādē “Uzņēmēju dienas Zemgalē”.
Novada stendā tika popularizētas novada muižas un pakalpojumu sniedzēji - Abgunstes muiža,
Berķenes muiža, atpūtas kompleksi - Grantiņi un Viesu līči, Elejas Tējas namiņš, Lielplatones
muiža un Lielvircavas muiža.
Turpinot iesākto tradīciju pašvaldība organizēja konkursus gan jaunajiem, gan esošajiem
uzņēmējiem – Biznesa ideju konkursā jaunajiem uzņēmējiem “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā
2018” pašvaldība atbalstīja 4 biznesa idejas, kopumā tām atvēlot vairāk kā 5000 EUR. Savukārt
konkursā “Jelgavas novada uzņēmēju gada balva 2018” tika godināti trīspadsmit novada uzņēmēji
deviņās nominācijās.
Latvijas Biznesa savienība sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju un SIA “Lursoft” 2018.gadā atvēra indeksu ”Investīcijām draudzīgākā pašvaldība”.
Indekss balstās uz reģionu apkopoto pašvaldību pašnovērtējumu, aktivitāti uzņēmējdarbības
atbalsta infrastruktūras veidošanā un pašvaldību teritorijā esošo uzņēmumu finanšuekonomiskajiem rādītājiem. Pašvaldību grupā “Investīcijām draudzīgs novads ar vietējās nozīmes
attīstības centru” Jelgavas novada pašvaldība saņēma 3.vietu.

2.12.12.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Sabiedrisko kārtību un drošību nodrošina Pašvaldības policija. 2018.gadā tika saņemti 170
izsaukumi (2017.gadā 124, 2016.gadā – 151). 2018.gadā 190 gadījumos sniegta palīdzība
sociālajam dienestam un 81 reizi bāriņtiesai. Ir
notikuši 164 reidi. Pašvaldības REIDI
policija nodrošina kārtību atpūtas,
IZSAUKUMI
164
sporta pasākumos, kā arī , sadarbībā
SADARBĪBA
170
ar Bauskas dzīvnieku patversmi,
190 - sociālajam
dienestama
nodrošina klaiņojošo dzīvnieku
81 - bāriņtiesai
izķeršanu.

16.attēls Pašvaldības
rādītāji 2018.gadā

policijas

darbības
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115

izskatītie
sastādīti
iesniegumi administratīvā
pārkāpuma
protokoli

93

98 95 81

55 36

izmantots
alkometrs

2016.gads

nodrošināta
kārtība
atpūtas,
sporta
pasākumos

2017.gads

reidi

sniegta
palīdzība
sociālajam
dienestam

sniegta
palīdzība
bāriņtiesai

2018.gads

17.attēls Sabiedriskās kārtības uzturēšanas dati pa gadiem
Administratīvā komisija.
2018. gadā notikušas 22 administratīvās komisijas sēdes, kurās izskatītas 131 lietas (2017.
– 125; 2016. – 98). Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pārkāpumiem izskatītas 88
lietas (2017. – 87; 2016. – 78).
2018. gadā tiesā pārsūdzēti 6 administratīvās komisijas lēmumi, no kuriem 1 lēmums
atcelts, 2 lēmumi atstāti spēkā, 3 lēmumi vēl nav izskatīti. Administratīvā komisija 2018. gadā par
administratīvajiem pārkāpumiem uzlikusi naudas sodus 7005 euro apmērā, no kuriem iekasēti
5255 euro (75%), nav iekasēti 1750 euro (25%). Par iepriekšējiem periodiem iemaksāti 231 euro.
Zvērinātiem tiesu izpildītājiem naudas sodu piespiedu izpildei 2018. gadā nosūtīti 19
administratīvās komisijas lēmumi (2017. – 22; 2016. – 23; 2015. – 18; 2014. – 18; 2013. – 31;
2012. – 20). No zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2018. gadā ienākuši 749.03 euro (par
iepriekšējiem periodiem).

2.12.13.

Būvniecības pārzināšana un kontrole

Būvvaldes kompetences ietvaros ir noteiktas vairākas funkcijas, viena no tām administrēt vides veidošanas un attīstības procesu teritorijā – iesniegumu izskatīšana, būvatļauju
izsniegšana un pagarināšana, u.c. uzdevumi (statistika parādīta ___ att.).
300
250
200
150
100
50
0

243
208

202

170
130

109

186

37
2016.gads

157

135 141

135

106
54

34
2017.gads

izsniegtas būvatļaujas

pagarinātas būvatļaujas

akti par objektu pieņemšanu ekspluatācijā

Paskaidrojuma raksts

2018.gads

Apliecinājuma kartes

18.attēls Būvvaldes galveno pasākumu statistika
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2.12.14.

Iepirkumi un saimnieciskie līgumi

2018.gadā ir veiktas 78 iepirkumu procedūras (2017.gadā 80, 2016.gadā 95).
Tabula Nr.20
Iepirkumu procedūru statistika pa gadiem

KOPĀ

2016. skaits,
summa EUR
23
3 761 215
37
1 459 181
33
1 616 155
95
6 804 123

2017. skaits
summa, EUR
34
8 810 283
26
1 456 523
20
846 630
80
11 113 436

2018. skaits
summa, EUR
26
5 404 134
25
1 554 319
27
1 531 857
78
8 490 310

Pārsūdzības IUB

4

4

0

Iepirkumi
Būvniecība
Pakalpojumi
Piegādes

Avots: pašvaldība

2.12.15.

Normatīvo un administratīvo aktu izdošana

2018.gadā tika izstrādāti un apstiprināti 7 jauni pašvaldības saistošie noteikumi:
Nr.1 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” – noteikumi nosaka
pašvaldības 2018.gada ieņēmumus, izdevumus, speciālā un ziedojumu budžeta kopsavilkumu, kā
arī nosaka ilgtermiņa saistību apjomu.
Nr.2 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrēšanu un uzņemšanu Jelgavas novada
pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī atskaitīšanu no tām” - noteikumi aizstāj 2014. gada
22.decembrī Jelgavas novada domē apstiprināto kārtību „Jelgavas novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”, kas nepieciešama, lai aktualizētu
pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jelgavas novada
pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas.
Nr.3 “Par valsts nodevu atvieglojumiem Bāriņtiesas pakalpojumiem Jelgavas novadā” tiek noteikti atvieglojumi valsts nodevai par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem Jelgavas
novadā.
Nr.4 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība” noteikumi nosaka - ciemus, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām
neattiecas prasības par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, minimālo biežumu notekūdeņu
un nosēdumu izvešanai decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, decentralizēto kanalizācijas
sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību, prasību minimumu asenizatoriem un atbildību par
saistošo noteikumu neievērošanu.
Nr.9 “Par licencēto makšķerēšanu Lielupē, Jelgavas un Ozolnieku novados 2019.2023.gadā” - noteikumi reglamentē licencēto makšķerēšanu Lielupē Jelgavas un Ozolnieku
novada administratīvajā teritorijā.
Nr.11 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novada administratīvajā
teritorijā” - noteikumi nosaka - teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās,
prasības atkritumu savākšanai, prasības minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam un
pārvadāšanai, kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu, pašvaldības
pilnvarotas institūcijas un amatpersonas, kuras kontrolē saistošo noteikumu ievērošanu un ir
tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma aktus.
Nr.12 “Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc
pilngadības sasniegšanas Jelgavas novadā” –Jelgavas novada pašvaldība bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem, kas sasnieguši pilngadību, līdz šim nodrošināja pabalstu
sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei un pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai.
Turpmāk Pašvaldība konkrētajai mērķgrupai nodrošinās vēl vienu pabalsta veidu – mājokļa
pabalstu. Pabalsts plānots kā kompensācija īres un komunālo maksājumu izdevumu segšanai tādā
gadījumā, ja pabalsta saņēmējs īrē dzīvesvietu Jelgavas novadā vai jebkurā citā pašvaldībā. Līdzās
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jauna sociālā pabalsta ieviešanai Jelgavas novada pašvaldība dubultojusi sociālo garantiju apmēru
diviem esošajiem pabalstiem - sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei un ikmēneša
izdevumu segšanai.
Savukārt, 5 saistošajos noteikumos tika veikti grozījumi:
2018.gada apstiprinātajā budžetā tika veikti grozījumi: 30.05.2018. - saistošie noteikumi
Nr.5 un 28.11.2018. - saistošie noteikumi Nr.10 - sakarā ar nepieciešamību finansēt budžetā
neparedzētus pasākumus, investīciju piesaisti projektu realizācijai, aizņēmumiem un pašu
ieņēmumu izmaiņām.
2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr. 2 „Jelgavas novada pašvaldības
nolikums” – ar mērķi paaugstināt pašvaldības izpildvaras darba efektivitāti, nodrošinātu pilnīgāku
darba kontroli un atbilstošāk institūciju darba mērķiem strukturētu tām piekritīgās funkcijas ar
atbilstošu amata vietu nodrošinājumu.
„Grozījumi 2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Jelgavas novada
pašvaldības pabalstiem politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem”” –
ņemot vērā, ka liela daļa politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku,
kā arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki ir cienījamā vecumā,
pašvaldība izvērtējusi savas finanšu iespējas un ar šiem grozījumiem saistošajos noteikumos
precizējusi pabalsta piešķiršanas apmēru un kārtību.
„Grozījumi 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par pabalstu
audžuģimenē ievietota bērna uzturam, apģērbam un mīkstā inventāra iegādei apmēru un
piešķiršanas kārtību”” - lai palielinātu atbalstu audžuģimenēs ievietotu bērnu uzturēšanai,
pašvaldība ir izvērtējusi finanšu iespējas palielināt pašvaldības pabalstu bērna uzturam atbilstoši
valstī noteiktajam minimālajam uzturlīdzekļu apjomam.

3. PERSONĀLS
3.1.

Pašvaldības darbinieki

Pašvaldības personāla vadība tiek administrēta centralizēti. Jelgavas novada pašvaldības
darbinieku skaits 2018.gadā, t.sk. pedagogi un uz noteiktu laiku pieņemtie darbinieki, bija 1497
(2017.gadā 1464, 2016.gadā 1431). 2018. gadā bija izsludināti 9 amatu konkursi.
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19.attēls Pašvaldības darbinieku sadalījums pēc vecumgrupas 2018.gadā
Pēc 19.attēla redzams, ka 629 jeb 42% darbinieku ir vecumgrupā 40-55 gadi, savukārt 40
darbinieki (3%) ir vecumā 15-24 gadi.
Darbinieku skaits ar akadēmisko izglītību vai profesionālo bakalaura/maģistra grādu vai
otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību pašvaldībā ir 790 jeb 53%. Profesionālā vidējā vai
vispārējā vidējā izglītība ir 575 (39%) darbinieku.
Skatoties pēc dzimuma grupām - sieviešu skaits 1258 (84%), vīriešu skaits 211 (16%).
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2018.gadā tika uzsākta "Jelgavas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas kārtība"
izstrāde, kas tiks ieviesta no 2019.gada 1.aprīļa.

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
4.1.

Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai

Saziņai un komunikācijai ar ārējām publikām pašvaldība tiecas izmantot iespējami daudz
rīkus un informācijas kanālus.
Kā tradicionāls un ilgstošā periodā novērtēts informācijas avots ir pašvaldības izdevums
“Jelgavas Novada Ziņas”, ko 10 000 eksemplāros izdod divas reizes mēnesī .
Nodrošinot aktuālo pašvaldības ziņu un novadam būtisko notikumu publiskošanu
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv, plašsaziņas līdzekļiem izsūtītas teju 140 preses relīzes – tātad
katru otro dienu no pašvaldības tiek izsūtīta un publiskota sagatavota informācija par kādu tēmu.
Arī komunikācijai sociālajos tīklos - Facebook ik dienas tiek sagatavotas un publiskotas ziņas,
iesaistoties arī operatīvā komunikācijā ar lietotājiem, kam ir jebkādi komentāri, kritika vai
ierosinājumi. Sistemātisks darbs, papildinot Jelgavas novada kontu ar ziņām, uzturot
komunikāciju un arī operatīvi reaģējot uz lietotāju komentāriem, ir kāpinājis publicitāti arī
pozitīvajām ziņām.
Sadarbojoties ar “Mobio” aplikācijas izstrādātāju, pašvaldība 2018.gadā aizsāka
tiešsaistes komunikācijas rīka izmantošanu, sniedzot iespēju iedzīvotājiem operatīvi pieteikt
saimnieciska rakstura ziņojumus par aktuāliem, risināmiem jautājumiem pagastos. Savukārt,
skaidrojot budžeta investīcijas un savus attīstības plānus katrā pagastā, 2018.gada pavasarī
organizējusi 13 iedzīvotāju sanāksmes katrā no pagastiem.
Katru pirmdienu laikā no 13.00 līdz 18.00 domes priekšsēdētājs pieņem apmeklētājus un
šajās pieņemšanās iedzīvotājiem ir iespēja atrisināt aktuālus problemātiskus jautājumus.
2018.gadā priekšsēdētājs pieņēmis 43 apmeklētājus, kuri ar iepriekšēju pierakstu vērsušies pie
priekšsēdētāja kāda pašvaldības kompetencē esoša jautājuma risinājumam. Biežāk izskatītie
jautājumi pieņemšanās ir saistīti ar nekustamo īpašumu, kā arī atbalstu dzīvokļu jautājumu
risināšanā. Deputātu organizētas tikšanās ar iedzīvotājiem norit individuāli.

4.2.

Sadarbība ar nevalstisko sektoru

Pēc Lursoft datiem, Jelgavas novada teritorijā uz 2019.gada 1.janvāri reģistrētas 193
biedrības un 6 nodibinājumi (2017.gadā attiecīgi 188 un 5, 2016.gadā – 178 un 6).
Jelgavas novada pašvaldība sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām (NVO) un
finansiāli tās atbalsta, iznomā pašvaldībai piederošas telpas, palīdz organizēt un finansiāli atbalsta
publiskus svētkus, nometnes, mācību un apmaiņas braucienus. Iedzīvotāji aktīvi uzņemas
iniciatīvu un vadību dažādos pasākumos apkārtējās vides sakārtošanai un labiekārtošanai,
sabiedrības intelektuālai un fiziskai attīstīšanai, kā arī izklaides un kultūras pasākumu
nodrošināšanai.
Atbalstot nevalstiskā sektora aktivitātes, pašvaldība darbojas saskaņā ar Jelgavas novada:
 “Kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums vai priekš finansējums Eiropas
Savienības un citu fondu finansētiem projektiem”, kura nosaka kārtību, kādā pašvaldība
piešķir un izmaksā līdzekļus atbalsta pretendentam Eiropas Savienības (ES) un citu fondu
līdzfinansētu projektu realizācijai, kā arī kontroles mehānismu izlietojumam, un
 “Jelgavas novada biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu”, kurš
nosaka atbalsta programmas mērķi un uzdevumus - sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un
iesaistīšanos Jelgavas novada attīstības un sociālo problēmu risināšanā, veicināt
labdarības tradīcijas un sadarbību starp Jelgavas novada pašvaldību un biedrībām un
nodibinājumiem, kas darbojas Jelgavas novada teritorijā, un programmas finansējuma
fonda piešķiršanas nosacījumus.
Jelgavas novada pašvaldība, atbalstot biedrību un nodibinājumu aktivitātes, 2018. gadā
piešķīrusi finansējumu 70 806,17 EUR apmērā (2017.gadā - 84 523,29 EUR).
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5. PLĀNOTIE PASĀKUMI 2019.GADĀ
5.1. Iepriekšējos gados uzsākto pasākumu turpināšana un nākamā gada
galvenie uzdevumi un pasākumi
2019. gadā tiks turpināti iesāktie, kā arī uzsākti jauni projekti, piesaistot arī Eiropas
Savienības līdzfinansējumu gan novada infrastruktūras sakārtošanai, gan sociālo un izglītības
jautājumu risināšanai, kā arī pašvaldības kapacitātes stiprināšanai.
Jelgavas novada pašvaldības darbs tiks organizēts saskaņā ar Jelgavas novada attīstības
programmu 2017.-2023.gadam un aktualizēto Rīcības plānu 2019.-2023.gadam, īstenojot
ilgtermiņa finanšu politiku un nodrošinot pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamos finanšu
resursus. 2019.gadā turpināsies aktīvs darbs, lai nodrošinātu Eiropas Savienības struktūrfondu
2017.-2023.gada plānošanas perioda finansējuma mērķtiecīgu investēšanu Jelgavas novada
attīstībā un sabiedrības labklājības celšanā. Šim nolūkam pašvaldība rezervēs finansējumu Eiropas
Savienības fondu un programmu finansējuma piesaistes veicināšanas pasākumiem un
līdzfinansējumam, lai, turpinoties 2017.-2023.gada plānošanas perioda aktīva finansējuma
apguvei un aktivitāšu īstenošanai, tiktu nodrošināta savlaicīga un kvalitatīva projektu un to
pamatojošās dokumentācijas sagatavošana.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta izglītības, kultūras, sporta, labklājības, vides aizsardzības un
ceļu un ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai. Tiks turpināti iesāktie projekti
izglītības iestāžu mācību vides modernizācijā, pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanā,
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un uzņēmējdarbības vides sakārtošanā. Nākamajā gadā
un tuvāko divu gada laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta pašvaldības darba un sniegto
pakalpojumu efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai, tajā skaitā ieviešot viedākus un
produktīvākus rīkus IT risinājumos. Pašvaldība turpinās īstenot ilgtermiņa finanšu vadības,
regulāras pašvaldības budžeta izdevumu pārraudzības politiku, tādējādi nodrošinot pašvaldības
finanšu resursu pietiekamību noteikto pašvaldības funkciju realizācijai. Tiks nodrošināta
pašvaldības budžeta un finanšu sistēmas caurskatāmība.

5.2.

Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem

Lai spētu plānot pašvaldības attīstību vidējā termiņā, pašvaldībai ir svarīgi zināt valsts
finanšu politikas pamatnostādnes un to prognozējamību. Tā kā lielāko daļu no pašvaldības
budžeta ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā
īpašuma nodoklis, jābūt stabilai, prognozējamai nodokļu likumdošanai. Finanšu ministrijas
izstrādātais nodokļu politikas pamatnostādņu 2018.-2021.gadam projekts paredz, ka plānotās
nodokļu politikas reformas ieviešanas rezultātā samazināsies kopējie pašvaldību iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumi, līdz ar to izstrādāts arī īpašs kompensācijas mehānisms, lai
nodrošinātu ieņēmumu pieaugumu, taču pašvaldībai vēl nav informācijas par to apjomu.
Ietekmi uz pašvaldības darbu nākotnē atstās arī plānotā novadu reforma, par kuru vēl uz
šo brīdi nav pietiekoša informācija, tādēļ arī nav skaidrība par plānoto pasākumu turpmāku
īstenošanu. Jelgavas novads atrodas galvaspilsētas 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 un Zemgales reģionā.
Būtisks risks pašvaldības darbībai ir biežās izmaiņas valsts izstrādātajos normatīvajos
aktos, kas bieži vien tiek pieņemti novēloti un tas būtiski apgrūtina pašvaldības darbību.
Dažādu valsts institūciju pieņemtie lēmumi rada papildus izdevumus no pašvaldību
budžetiem (pedagogu un medicīnas darbinieku algu palielināšana, profesionālās kvalifikācijas
programmu finansējuma pārtraukšana), nepalielinot pašvaldību budžetos ieskaitāmo iedzīvotāju
ienākuma nodokļa daļu, kā rezultātā pašvaldībai ir apgrūtinoši plānot budžetu saskaņā ar
Attīstības plānā noteiktajiem uzdevumiem, kā rezultātā nevar nodrošināt pietiekošu budžeta
finansējuma daļu attīstībai.
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1.PIELIKUMS JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA
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2.PIELIKUMS NEATKARĪGU REVIDENTU ATZINUMS

SIA „Revidentu serviss”
www.revidents.lv
info@revidents.lv

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība

Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.15, vien.reģ.nr. 48503004390
Dobeles novads, Dobele, Krasta iela 4-39, LV-3701; tālr. 63725383; fakss 63723932

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Jelgavas novada domei
Dobelē, Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu
Esam veikuši JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk - Pašvaldība) 2018. gada pārskatā
ietvertā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:

•

2018. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” minētās
veidlapas (turpmāk – veidlapa) Nr.1 "Bilance",

•

2018. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,

•

Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.4-1,

•

Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.2-NP,

•

finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu
Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, • grāmatvedības uzskaites
pamatprincipu aprakstu,

•

finanšu pārskata skaidrojumu.

Šis finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu finanšu pārskatus, kā norādīts
finanšu pārskata pielikumā. Kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs, nav
konsolidētas šajā finanšu pārskatā.
Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par JELGAVAS
NOVADA PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli 2018.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu
rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī, saskaņā ar Ministru
kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.
Atzinuma pamatojums
Atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā
atzītiem finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augtāko revīzijas iestāžu
standartiem (turpmāk – ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk
aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu
padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (turpmāk – SGĒSP kodekss)
prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir
piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam
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ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās
ētikas principus un objektivitātes prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu
mūsu atzinumam.
Ziņošana par citu informāciju
Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas
atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.
Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu
informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu
ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar tiesību aktu prasībām.
Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju
un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā finanšu pārskata
informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita
veida būtiskas neatbilstības.
Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Pašvaldību
un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir
ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar tiesību aktu prasībām
Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai
Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu
Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:

•

Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā
informācija atbilst finanšu pārskatam, un

•

Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra
noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.

Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi, mūsu
pienākums ir ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu
uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo.
Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par konsolidēto finanšu
pārskatu
Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu,
sagatavošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada
pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda
saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas
nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību,
pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar
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Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien
vadība neplāno Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas
alternatīvas kā Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana.
Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidētā
finanšu pārskata sagatavošanas procesa uzraudzību.
Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai
krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts
atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas
veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var
rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka
tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem,
balstoties uz šo konsolidēto finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus
spriedumus un saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī:

•

identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt
krāpšanas vai kļūdas dēļ izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas
procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz
pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas
būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas
izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu,
informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās
kontroles pārkāpumus;

•

iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu
par Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti;

•

izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un
attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību;

•

izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un,
pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska
nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par
Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv,
revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par
šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu
atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz
revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē
Pašvaldība savu darbību var pārtraukt;

•

izvērtējam vispārēju konsolidētā finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto
informāciju un skaidrojumus pielikumā, un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi
atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus;

•

iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības konsolidācijā
iesaistīto iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu
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pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu.
Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu.
Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam
informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem,
tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā.

SIA „Revidentu serviss”
Licence Nr. 15
Aivars Rutkis
Valdes priekšsēdētājs
Zvērināts revidents
Sertifikāts Nr. 18

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Aivars Rutkis, T.63725383 aivars.rutkis@revidents.lv
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3.PIELIKUMS IZRAKSTS NO 2019.GADA 29.MAIJA
JELGAVAS NOVADA DOMES SĒDES
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