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IEVADS
Jelgavas novada attīstības programma izstrādāta, pamatojoties uz līdzšinējiem
novada attīstības rādītājiem un ievērojot Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju,
kā arī izvērtējot NAP 2020, Zemgales plānošanas reģiona un kaimiņu pašvaldību
plānošanas dokumentus.
Attīstības programma ietver :
1.

Pašreizējās situācijas kopsavilkumu;

2.

Stratēģisko daļu, kurā ietvertas vidēja termiņa prioritātes un rīcības

virzieni (pasākumu kopums);
3.

Rīcības plānu, kas izstrādāts laika periodam līdz 2023.gadam un

investīciju plānu, kas izstrādāts laika periodam līdz 2020.gadam;
4.

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtību,

kurā noteikti rezultatīvie rādītāji un uzraudzības pārskata sniegšanas biežums un saturs.
Jelgavas novada attīstības programmas rīcības plāns ietver:
 plānotās darbības un to īstenošanas termiņus;
 atbildīgos par darbību īstenošanu;
 plānoto darbību īstenošanas avotus un, ja iespējams, indikatīvo nepieciešamā
finansējuma apjomu;
 darbības rezultātus.
Investīciju plāns ietver: plānotos investīciju projektus un to īstenošanas termiņus;
atbildīgos par investīciju projektu īstenošanu; indikatīvo plānoto investīciju projektu
īstenošanai nepieciešamā finansējuma apjomu un avotus; sasniedzamos rezultātus.
Uzraudzības pārskatu par attīstības programmas īstenošanas rezultātiem Jelgavas
novada pašvaldība izstrādā katru gadu līdz 30.jūnijam. Tajā ietver informāciju par
veiktajām aktivitātēm, rezultatīvo rādītāju izmaiņas, secinājumus un ieteikumus
turpmākajai rīcībai, kā arī informāciju par atbilstību ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem.

1.PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS KOPSAVILKUMS
1.1.JELGAVAS NOVADA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS RĀDĪTĀJI
Jelgavas novada attīstības rādītāju tabula (skat.1.1.tabulu) ataino novada attīstību
kopš tā izveidošanas. Redzams, ka iedzīvotāju skaits samazinās, samazinās arī darbspējas
vecuma iedzīvotāju skaits, kas rada lielāku demogrāfisko slodzi. Pozitīva tendence ir
bezdarba līmenim, kas vienmērīgi samazinās, pieaug arī Jelgavas novadā reģistrēto
uzņēmumu skaits. Katru gadu nedaudz pieaug pašvaldības budžeta ieņēmumi, pieaug
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apjoms pašvaldības budžetā uz vienu
iedzīvotāju. Katru gadu nedaudz pieaug pirmsskolas vecuma bērnu skaits Jelgavas
novada izglītības iestādēs. Atbilstoši plānotajam, pieaug pašvaldības budžeta izdevumi
sociālajai aizsardzībai uz vienu iedzīvotāju.
1.1.tabula
JELGAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS RĀDĪTĀJI 2010.-2015.GADĀ
Nr.

Rādītājs

2010

p.k.

(uz gada
sākumu)

(bāzes
gads)

1.

Iedzīvotāju
skaits

27288

26998

26867

2.

Dabiskais
pieaugums

-85

-136

-123

3.

Demogrāfiskās
slodzes līmenis

480.8

480.9

490.0

494.7

4.

Bezdarba
līmenis,%

12.1

13.6

11.1

8.9

5.

Iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa
ieņēmumi
pašvaldības
budžetā uz vienu
iedzīvotāju, Eur

300.33

297.13

323.03

Uzņēmumu
skaits

2011

6.

2011

2012

2013

2014

2015

Tendence

Avots

(pret bāzes
gadu)
26557

-145

356.62

25801

25213

PMLP

-92

-126

PMLP

491.3

494.5

CSP

5.6

NVA

406.77

Pašv.

7.1

386.13

(plāns)

2076

2169

2231

2301

2367

Lursoft

7.

Pašvaldības
budžeta
ieņēmumi, Eur

20619607

22434301

22005016

22564771

23749725

22402378

Pašv.

(plāns)

Pašvaldības
budžeta
ieņēmumi uz
vienu
iedzīvotāju, Eur

759.05

9.

Pirmsskolas
vecuma bērnu
skaits Jelgavas
novada
izglītības
iestādēs

784

841

882

889

871

927

Pašv.

10.

Kultūras
amatierkolektīvu
skaits

74

100

91

104

116

94

Pašv.

11.

Budžeta
izdevumi
sociālajai
aizsardzībai uz
vienu
iedzīvotāju, Eur

61.03

78.14

85.70

90.83

82.44

93.15

Pašv.

12.

Uz pastāvīgu
dzīvi Jelgavas
novadā
pārcēlušies

Netika
uzskaitīti

1331

963

883

707

593

Pašv.

13.

No Jelgavas
novada uz citu
administratīvo
teritoriju
pārcēlušies

Netika
uzskaitīti

605

571

614

837

656

Pašv.

8.

830.35

825.98

853.47

920.50

888.52

Pašv.

(plāns)

(plāns)

Avots: Jelgavas novada pašvaldība

Jelgavas novada attīstības rādītāji atspoguļo, kā notiek novada attīstība noteiktā
laika posmā. Novada attīstību lielā mērā ietekmē valsts attīstības tendences.
Jelgavas novada iedzīvotāju skaita izmaiņas aplūkojamas 1.1.attēlā.

1

27500
26998

26867

27000

Iedzīvotāju skaits

26557
26500
25801

26000
25500

25213

25000

24500
24000
2011

2012

2013
Gads

2014

2015

Avots: PMLP dati

1.1.att. Iedzīvotāju skaits Jelgavas novadā 2011.-2015.gadā
Jelgavas novadā, līdzīgi kā Latvijā, iedzīvotāju skaits samazinās, 2011.gada
sākumā novadā dzīvoja 26998 iedzīvotāji, līdz 2015.gada sākumam iedzīvotāju skaits
sarucis par 6.6% (-1785), sasniedzot 25213. Iedzīvotāju skaita samazinājuma cēloņi ir
ārēji apstākļi – sociālekonomiskā situācija valstī, kā ietekmē pieaug emigrācija un
negatīvs dabiskais pieaugums. Jelgavas novada iedzīvotāju dabiskais pieaugums
apskatāms 1.2.attēlā.
400

Iedzīvotāju skaits

300
209

350

347

346
224

205

331

321
229

205

200
100
0
-100

2011
-137

2012

2013
-145

-123
-200

2014

2015
-126

-92

Gads
Dzimstība

Mirstība

Dabiskais pieaugums

Avots: Jelgavas novada pašvaldības dati

1.2.att.Iedzīvotāju dabiskā kustība Jelgavas novadā 2011.-2015.gadā, skaits
uz gada sākumu
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Lai gan dzimstībai 2013. gadā bija vērojama pozitīva tendence - Jelgavas novadā
līdz gada beigām deklarēts par 24 mazuļiem vairāk kā 2012.gadā, līdz 2015.gada
sākumam deklarēti 205 jaundzimušie. 2014.gadā visvairāk jaundzimušo ir reģistrēti
Glūdas pagastā – 26 ieraksti un Valgundes pagastā – 20 ieraksti.
2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, mirstībai bija tendence pieaugt, tādējādi
dabiskais pieaugums novadā vēl joprojām ir negatīvs, pozitīva tendence 2014.gadā
bija tikai Valgundes pagastā – dzimuši 20, miruši – 8. Lielākā mirstība vērojama
Jaunsvirlaukas un Kalnciema pagastos, šeit atrodas novada sociālās aprūpes un
rehabilitācijas centra filiāles.

Iedzīvotāju skaits

Jelgavas novada iedzīvotāju mehāniskā kustība (migrācija) apskatāma 1.3.attēlā.
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Avots: Jelgavas novada pašvaldības dati

1.3.att. Iedzīvotāju mehāniskā kustība Jelgavas novadā 2010.-2014.gadā, skaits
Salīdzinot migrācijas datus par periodu no 2010.gada, redzams, ka uz dzīvi
novadā piecu gadu laikā pārcēlušies 4477 iedzīvotāji, bet no Jelgavas novada uz dzīvi
citā valsts administratīvajā teritorijā vai citā valstī pārcēlušies 3283 iedzīvotāji. Lai gan
migrācijas saldo +1194 rāda, ka kopumā Jelgavas novads ir pievilcīga dzīvesvieta,
redzams, ka ar katru gadu iebraucēju skaits samazinās un palielinās izbraucēju skaits.
Pievilcīgākie 2014.gadā bija Glūdas (+12), Kalnciema (+26), Lielplatones (+7),
Platones (+4) un Sesavas (+4) pagasti. Negatīvs migrācijas saldo vērojams Līvbērzes
(-20), Elejas (-19), Vilces (-19) un Vircavas (-19) pagastos.
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1.4.att. Uzņēmumu skaits Jelgavas novadā 2011.-2015.gadā
Jelgavas novadā kopš 2011.gada pieaug uzņēmumu skaits (skatīt 1.4. tabulu).
Aplūkojot jaunu uzņēmumu veidošanos pēc uzņēmējdarbības formas, tie ir sabiedrības
ar ierobežotu atbildību (SIA), biedrības un individuālie komersanti (IK).
Sākot ar 2012.gada sākumu bezdarba līmenis Jelgavas novadā samazinājies no

Procenti

11.1% līdz 7.2% 2013.gada nogalē, 2014.gada nogalē sasniedzot 5.6% līmeni (1.5.att.)
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1.5.att. Bezdarba līmenis Jelgavas novadā 2011.-2015.gadā, gada sākumā, %
Bezdarbs ir samazinājies vairāku faktoru ietekmē, to sekmējis gan darbavietu
skaita pieaugums, gan darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita samazinājums.
2014.gada nogalē 76% no kopējā bezdarbnieku skaita ir NVA definētie
problēmgrupas bezdarbnieki, kas ietver ilgstošos bezdarbniekus, bezdarbniekus ar
invaliditāti, jauniešus no 15 līdz 24 gadiem, personas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma,
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no ieslodzījuma atbrīvotas personas un pirmspensijas vecuma bezdarbniekus. Lielākā
daļa no šīs grupas bezdarbniekiem ir ilgstošie bezdarbnieki, kuri bez darba ir vairāk
nekā gadu.
Iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā samazinās, kas galvenokārt
skaidrojams ar zemo dzimstību iepriekšējā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā un
augstajiem emigrācijas rādītājiem. Samazinoties darbspējas vecuma iedzīvotājiem

Cilvēku skaits

(1.6.att.), pieaug demogrāfiskās slodzes līmenis.
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1.6.att. Iedzīvotāju sadalījums vecuma grupās Jelgavas novadā 2011.2015.gadā, skaits
Salīdzinot ar datiem uz 2010.gada sākumu (bāzes gadu), 2015.gada sākumā
iedzīvotāju skaits ir sarucis par 7.19%, tai skaitā iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam
skaits sarucis par 11.6% un darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits sarucis par 8.04%.
Pozitīvs rādītājs ir bezdarba līmeņa samazinājums no12.1% 2010.gada sākumā līdz
5.6% 2015.gada sākumā.
Darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars 2010.gada sākumā un 2015.gada
sākumā ir 67% no kopējā iedzīvotāju skaita. Savukārt, šajā paša periodā, iedzīvotāju
skaits līdz darbspējas vecumam ir samazinājies un pieaudzis iedzīvotāju īpatsvars virs
darbspējas vecuma. 2010.gada sākumā līdz darbspējas vecumam bija 14% no kopējā
iedzīvotāju skaita, 2015.gada sākumā – 13%. Virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits
periodā pieaudzis no 19% līdz 20% no kopskaita.
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1.7.att. Demogrāfiskās slodzes līmenis Jelgavas novadā 2011.-2015.gadā, skaits
Ja 2010.gada sākumā demogrāfiskā slodze bija 480.8 (līdz un pēc darbspējas
vecuma iedzīvotāji uz 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem), tad piecu gadu laikā tā
pieaugusi līdz 494.5 (+13.7).
Jelgavas novadā, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.pantu, tiek organizētas
pašvaldību autonomās funkcijas.
Pašvaldības kompetencē esošos izglītības jautājumus Jelgavas novadā risina
Jelgavas novada Izglītības pārvalde – pašvaldības iestāde, kas pilda normatīvajos aktos
noteiktās novada pašvaldības izglītības pārvaldes funkcijas un īsteno Jelgavas novada
pašvaldības kompetenci izglītības organizēšanā.
Kopš Jelgavas novada izveidošanas pašvaldības teritorijā, dažādiem vecumiem
un interesēm atbilstošu izglītību apgūt piedāvā 19 izglītības iestādes. Jelgavas novadā
darbojas: 3 pirmsskolas izglītības iestādes, 13 vispārējās izglītības iestādes (no tām 10
izglītības iestādes īsteno pirmsskolas izglītības programmas un 4 izglītības iestādes
īsteno neklātienes vai tālmācības izglītības programmas, 1 ir internātpamatskola),
savukārt 10 izglītības iestādes īsteno arī speciālās izglītības programmas, 1 izglītības
iestāde īsteno arī profesionālās izglītības programmas, 2 profesionālās ievirzes
izglītības iestādes.
Lielplatones internātpamatskola īsteno speciālās pamatizglītības un arodizglītības
programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, ar smagiem garīgās
attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, veselības traucējumiem un
mācīšanās traucējumiem.
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2013.gadā Izglītības un zinātnes

ministrijas

pakļautībā esošā Zaļenieku

arodvidusskola kļuva par Jelgavas novada pašvaldības pakļautībā esošu Zaļenieku
komerciālo

un amatniecības

pamatizglītības,

vidusskolu.

Skola

īsteno

pirmsskolas,

vispārējās

vidējās izglītības programmu neklātienes formā un profesionālās

izglītības programmas.
Pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamo skaits no novada izveidošanās 2009.gadā
līdz 2014.gada sākumam palielinājies par 11% (+88 bērni), 2013.– 2014.mācību gadā
pirmsskolas izglītības iestādēs mācās 872 bērni. Vispārizglītojošās skolās kopējais skolēnu
skaits ir samazinājies par 28% (-840) un 2013.– 2014.mācību gadā samazinājies līdz 2059.
Samazinoties dzimstībai un pieaugot migrācijai, katru gadu bērnu un jauniešu skaits
Jelgavas novadā samazinās.
Vispārējās izglītības iestādes tiek iesaistītas dažādu projektu īstenošanā, kā ietvaros
tiek uzlabota gan iestāžu vide, gan infrastruktūra, gan papildināta un atjaunota mācību
bāze.
Kopš 2012.gada septembra Jelgavas novada izglītības iestāžu pirmsskolas 5 un 6
gadīgajiem bērniem un 1.-4.klases skolēniem tika nodrošinātas pašvaldības apmaksātas
pusdienas. Kopš 2015.gada 1., 2., 3. un 4. klašu skolēniem pusdienas apmaksā valsts.
2015.gada maijā tika izveidota Jelgavas novada kultūras pārvalde. Tās pārziņā ir
administrējošās, koordinējošās un metodiskās vadības funkcijas, kuras tā veic sadarbībā
ar valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī citām
juridiskām un fiziskām personām. Kultūras pārvaldes tiešā pārraudzībā ir 14 kultūras
iestādes, 23 bibliotēkas.
Tautas/ kultūras nami nodrošina kultūras mantojuma un tautas tradīciju
saglabāšanu, kultūras pasākumu daudzveidību un pieejamību. Bibliotēkas papildus
pamatfunkcijām veic novadpētniecības funkciju.
Kultūras pārvaldē un tās pakļautībā 2015.gadā strādā 20 kultūras darbinieki, no tiem
kultūras pārvaldes vadītāja, pārvaldes vadītājas vietniece, 13 kultūras darba vadītāji, 5
kultūras darba organizatori, kā arī 23 bibliotekāri, 79 kolektīvu vadītāji. 2010.gada
sākumā novadā darbojās 93 amatierkolektīvi un citi interešu kolektīvi

ar kopējo

dalībnieku skaitu 1555. 2014./2015.gada sezonā kultūras iestādēs darbojas 74 tautas
mākslas kolektīvi ar 1207 dalībniekiem, kā arī 49 interešu pulciņi un klubiņi, kopā
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pulcējot 655 dalībniekus. Novada amatierkolektīvos aktīvi līdzdarbojas 7,4% novada
iedzīvotāju.
Jelgavas novadā sporta un aktīvās atpūtas nodarbības tiek organizētas: novada
izglītības iestādēs – bērnu un jauniešu sports un Jelgavas novada sporta centrā –
profesionālās ievirzes sporta izglītība, augstu sasniegumu sports un tautas sports – aktīvā
atpūta katram novada iedzīvotājam.
Jelgavas novada sporta centrs organizē sacensības skolēniem 5 vecuma grupās
dažādos sporta veidos: volejbolā, basketbolā, futbolā, florbolā, tautas bumbā, stafetēs
“Drošie un veiklie”, krosā, orientēšanās, vieglatlētikā.
Jelgavas novada budžets, kura ieņēmumu daļu veido nodokļu un nenodokļu
ieņēmumi, katru gadu nedaudz palielinās. Ieņēmumi no nodokļiem 2014.gadā veidoja
52% (2013.gadā - 46%) no novada budžeta, ieņēmumi no transfertiem2014.gadā veidoja
–42% no kopējiem ieņēmumiem, savukārt 2013.gadā - 48%.

Avots: Jelgavas novada pašvaldības dati

1.8.att. Pašvaldības budžeta ieņēmumi 2010.-2014.gadā, EUR
Jāatzīmē, ka Jelgavas novads saņem dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda. Aplūkojot pašvaldības budžetu, redzams, ka ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju
palielinājušies no 300.33 Eur 2010.gadā līdz 386.13 Eur 2014.gadā. Palielinājumu
ietekmē iedzīvotāju skaita samazinājums - salīdzinot ar iedzīvotāju skaitu uz 2010.gada
1.janvāri, 2015.gada 1.janvārī iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 1952.
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2010 2 612 844

374 178

2 538 641

14 102

5 087 737

1 515 516 9 095 244 1 657 967

2011 2 650 898

482 069

1 734 873

14 133

5 196 923

1 804 553 8 310 323 2 111 260

2012 2 539 812

406 431

962 779

44 502

2 687 173

2 182 744 11 836 90 2 283 233

2013 2 458 079

459 952

1 544 401

13 896

3 036 500

2014 2 343 395

498 268

1 072 285

15 245

1 846 871

2 429 830 14 663 26 2 401 386
11 950

2 834 563 16 923 58 2 126 916

Jomas

Avots: Jelgavas novada pašvaldības dati

1.9.att. Pašvaldības budžeta izdevumi 2010.-2014.gadā, EUR
Pašvaldības budžeta izdevumu struktūra laika posmā no 2010.gada līdz
2015.gadam ir nedaudz svārstījusies. Administratīvie izdevumi kopējā budžeta izdevumu
struktūrā pārvaldes izmaiņu ieviešanas rezultātā ik gadu ir mazinājušies, no 11%
2010.gadā līdz 8% 2014.gadā.

1.10.att. Pamatbudžeta izdevumi 2010.gadā, %
9

2014.gadā tika veikti ieguldījumi veselības aprūpes pieejamības uzlabošanā,
iesaistoties ES fondu finansētos projektos ģimenes ārstu prakšu pieejamības
nodrošināšanai un uzlabošanai.
Lai attīstītu vai uzlabotu novada teritorijā esošo sociālo un tehnisko
infrastruktūru, ar budžeta līdzekļiem vien nepietiek, tādēļ pašvaldība piedalās projektu
konkursos un piesaista finansējumu. Lai veiksmīgi realizētu projektus un kompleksi
sakārtotu ēku vai teritoriju, papildus budžeta līdzekļiem un projektos piešķirtajam
finansējumam, tiek ņemti aizņēmumi Valsts Kasē.

1.11.att.Pamatbudžeta izdevumi 2014.gadā, %

1.2.APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA UN PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA

Jelgavas novadu veido 13 pagasti, katrā pagastā ir administratīvais centrs – novada
nozīmes attīstības centrs – kopā 13, un vairāki vietējas nozīmes attīstības centri, skat.
1.12. attēlu.
No kopējā iedzīvotāju skaita 62% dzīvo ciemu teritorijās. Iedzīvotājiem
nepieciešamos pakalpojumus nodrošina novada nozīmes attīstības centri, katrā no 13
administratīvajiem centriem kopš 2015.gada ir atvērti un savu darbību uzsākuši vienotie
klientu apkalpošanas centri.
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Augstāka līmeņa pakalpojumus nodrošina nacionālas nozīmes attīstības centrs –
Jelgavas pilsēta un valsts galvaspilsēta Rīga.

1.12.att. Apdzīvojuma struktūra Jelgavas novadā
Atbilstoši noteiktajam pakalpojumu grozam, tabulā Nr. 2 tiek uzskaitīti
pakalpojumi, kas jau ir pieejami attiecīgajā attīstības centrā un pakalpojumi, kuri būtu
jāattīsta, tajā skaitā Jelgavas novada attīstības programmas 2017. – 2023. gadam darbības
laikā. Esošos un plānotos pakalpojumus nodrošina un/vai organizē valsts iestādes,
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pašvaldība un tās kapitālsabiedrība, nevalstiskās organizācijas un citas juridiskas un
fiziskas personas.
1.2.tabula
Esošā un plānotā publiskā infrastruktūra Jelgavas novadā
Pagasts

Ciems

Esošā publiskā
infrastruktūra

Veicamie pasākumi līdz
2023.gadam

Valgunde

 Pagasta pārvalde
 Pirmsskolas izglītības
iestāde
 Izglītības, kultūras un
sporta centrs “Avoti”
(t.sk. bibliotēka)
 Ārsta prakse
 Sociālā darbinieka
pieņemšana punkts
 Ielu apgaismojums
 Ūdenssaimniecības
pakalpojumi
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums
 Valgundes pagasta
Kalnciema vidusskola
atrodas ārpus ciema
centra
 Ielu apgaismojums
 Ūdenssaimniecības
pakalpojumi
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums
 Dienas centrs “Ārsta
māja”
 Sociālā darbinieka
pieņemšana punkts
 Ielu apgaismojums
 Ūdenssaimniecības
pakalpojumi
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums
 Pagasta pārvalde
 Pirmsskolas izglītības
iestāde “Mārīte”
 Kalnciema pagasta
vidusskola
 Kalnciema kultūras
nams, t.sk. bibliotēka
 Ārsta prakse
 Sociālā darbinieka
pieņemšana punkts
 SARC “Kalnciema
filiāle”

 Pieejams vienotais klientu
apkalpošanas centrs
 Profesionālās ievirzes izglītības
programma – jaunsargi Kalnciema
vidusskolā
 Pirmsskolas izglītības iestādes
telpu paplašināšana
 IKSC “Avoti” rekonstrukcija
 Pagasta pārvaldes ēkas renovācija
 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Ielu apgaismojuma un lietus
ūdeņu novadīšanas sistēmu
atjaunošanas darbi
 Teritorijas labiekārtošana

Valgundes pagasts

Vītoliņi

Tīreļi

Kalnciems

Kalnciema pagasts

 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Ielu apgaismojuma un lietus
ūdeņu novadīšanas sistēmu
atjaunošanas darbi
 Teritorijas labiekārtošana
 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Ielu apgaismojuma un lietus
ūdeņu novadīšanas sistēmu
atjaunošanas darbi
 Teritorijas labiekārtošana

 Vienotais klientu apkalpošanas
centrs
 Multifunkcionālais sociālo
pakalpojumu centrs
 Profesionālās ievirzes izglītības
programma – šuvējs
 Kalnciema pagasta vidusskolas
renovācija
 Kultūras nama renovācija
 Piestātnes pie Lielupes
izveidošana
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 Ielu apgaismojums
 Ūdenssaimniecības
pakalpojumi
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums

Kaļķis

Līvbērze

Līvbērzes pagasts

 Ielu apgaismojums
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums
 Pagasta pārvalde
 Pirmsskolas izglītības
iestāde
 Līvbērzes pagasta
pamatskola
 Līvbērzes kultūras
nams
 Ārsta prakse
 Sociālā darbinieka
pieņemšana punkts
 Dienas centrs/ jauniešu
centrs
 Bibliotēka
 Amatniecības centrs
“Līve”
 Ielu apgaismojums
 Ūdenssaimniecības
pakalpojumi
 Sabiedriskais
transports
Sakaru nodrošinājums

Tušķi

 Aizupes pamatskola
 Ielu apgaismojums
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums

Vārpa

 Dienas centrs “Vārpa”
 Sociālā darbinieka
pieņemšana punkts
 Ielu apgaismojums
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums
 Ielu apgaismojums
 Ūdenssaimniecības
pakalpojumi
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums
 Dienas centrs
“Zemgale”
 Bibliotēka

Dorupe

Glūdas pagasts
Zemgale

 Tehnoloģiskā parka – biznesa
centra izveidošana
 Pagasta pārvaldes ēkas renovācija
 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Ielu apgaismojuma un lietus
ūdeņu novadīšanas sistēmu
atjaunošanas darbi
 Teritorijas labiekārtošana
 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Vienotais klientu apkalpošanas
centrs
 Līvbērzes kultūras nama
renovācija
 Pagasta pārvaldes ēkas renovācija
 Dienas centra/ jauniešu centra
telpu renovācija un aprīkošana
 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Ielu apgaismojuma un lietu ūdeņu
novadīšanas sistēmu atjaunošanas
darbi
 Teritorijas labiekārtošana

 Aizupes pamatskolas pirmsskolas
izglītības iestādes pakalpojuma
paplašināšana - piebūve
 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Meliorācijas sistēmu atjaunošana
 Dienas centra energoefektivitātes
pasākumi
 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Ielu apgaismojuma un lietus
ūdeņu novadīšanas sistēmu
atjaunošanas darbi
 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Ielu apgaismojuma un lietus
ūdeņu novadīšanas sistēmu
atjaunošanas darbi
 Dienas centra un bibliotēkas ēkas
un telpu renovācija un aprīkošana
 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi,
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Nākotne

Viesturciems

Svēte

Svētes pagasts

Jēkabnieki

Atpūta

 Sociālā darbinieka
pieņemšana punkts
 Ielu apgaismojums
 Ūdenssaimniecības
pakalpojumi
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums
 Pagasta pārvalde
 Pirmsskolas izglītības
iestāde “Taurenītis”
 Šķibes pamatskola
 Nākotnes tautas nams
 Bibliotēka
 Dienas centrs
 Ārsta prakse
 Sociālā darbinieka
pieņemšana punkts
 Ielu apgaismojums
 Ūdenssaimniecības
pakalpojumi
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums

 Ielu apgaismojuma un lietu ūdeņu
novadīšanas sistēmu atjaunošanas
darbi

 Vienotais klientu apkalpošanas
centrs
 Bibliotēkas ēkas
energoefektivitātes pasākumi
 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
Ielu apgaismojuma un lietus ūdeņu
novadīšanas sistēmu atjaunošanas
darbi


Teritorijas labiekārtošana

 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Meliorācijas sistēmu atjaunošanas
darbi
 Vienotais klientu apkalpošanas
centrs
 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Ielu apgaismojuma un lietus
ūdeņu novadīšanas sistēmu
atjaunošanas darbi
 Teritorijas labiekārtošana

 Pagasta pārvalde
 Pirmsskolas izglītības
iestāde
 Svētes pamatskola
 Bibliotēka
 Amatniecības centrs –
keramikas darbnīca
 Ārsta prakse
 Sociālā darbinieka
pieņemšana punkts
 Ielu apgaismojums
 Ūdenssaimniecības
pakalpojumi
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums
 Jēkabnieku tautas nams  Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Ielu apgaismojums
Ielu apgaismojuma un lietu ūdeņu
 Sociālā darbinieka
pieņemšanas punkts
novadīšanas sistēmu atjaunošanas
 Sabiedriskais
darbi
transports
 Sakaru nodrošinājums  Teritorijas labiekārtošana
 Ielu apgaismojums
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums

 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Ielu apgaismojuma un lietus
ūdeņu novadīšanas sistēmu
atjaunošanas darbi

14


Platone

Platones pagasts

Lielvircava

Poķi

Vircava

Vircavas pagasts

Oglaine

Mazlauki

 Pagasta pārvalde
 Vircavas vidusskolas
Platones filiāle
 Ārsta prakse
 Sociālā darbinieka
pieņemšana punkts
 Ielu apgaismojums
 Ūdenssaimniecības
pakalpojumi
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums
 Vircavas vidusskolas
Lielvircavas filiāle
 Lielvircavas muiža
 Ielu apgaismojums
 Ārsta prakse
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums
 Ielu apgaismojums
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums

 Pagasta pārvalde
 Vircavas vidusskola
 Pirmsskolas izglītības
iestāde “Kamenīte”
 Ārsta prakse
 Dienas centrs
 Vircavas tautas nams
 Sociālā darbinieka
pieņemšana punkts
 Ielu apgaismojums
 Ūdenssaimniecības
pakalpojumi
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums
 Ielu apgaismojums
 Ūdenssaimniecības
pakalpojumi
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums
 Ielu apgaismojums
 Ūdenssaimniecības
pakalpojumi
 Sabiedriskais
transports
Sakaru nodrošinājums

Teritorijas labiekārtošana

 Vienotais klientu apkalpošanas
centrs
 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Ielu apgaismojuma un lietus
ūdeņu
novadīšanas
sistēmu
atjaunošanas darbi
 Teritorijas labiekārtošana

 Kultūras centra izveide un
aprīkošana
 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Ielu apgaismojuma un lietu ūdeņu
novadīšanas sistēmu atjaunošanas
darbi
 Teritorijas labiekārtošana
 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Ielu apgaismojuma un lietu
ūdeņu novadīšanas sistēmu
atjaunošanas darbi
 Teritorijas labiekārtošana
 Vienotais klientu apkalpošanas
centrs
 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Ielu apgaismojuma un lietu ūdeņu
novadīšanas sistēmu atjaunošanas
darbi
 Teritorijas labiekārtošana

 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Ielu apgaismojuma un lietus
ūdeņu
novadīšanas
sistēmu
atjaunošanas darbi
 Teritorijas labiekārtošana
 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Ielu apgaismojuma un lietus
ūdeņu
novadīšanas
sistēmu
atjaunošanas darbi
 Teritorijas labiekārtošana
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Mežciems

Jaunsvirlaukas
pagasts
Staļģene

Dzirnieki

Vecsvirlauka

Zaļenieku pagasts

 Ielu apgaismojums
 Ūdenssaimniecības
pakalpojumi
 Sociālā darbinieka
pieņemšanas punkts
 Sabiedriskais
transports
Sakaru nodrošinājums

 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Ielu apgaismojuma un lietu ūdeņu
novadīšanas sistēmu atjaunošanas
darbi
 Teritorijas labiekārtošana

 Pagasta pārvalde
 Pirmsskolas izglītības
iestāde
 Staļģenes vidusskola
 Izglītības, kultūras un
sporta centrs “Līdumi”
 Ārsta prakse
 Amatniecības centrs
TLMS ”Staļģene”
 Sociālā darbinieka
pieņemšana punkts
 SARC “Jaunsvirlaukas
filiāle”
 Ielu apgaismojums
 Ūdenssaimniecības
pakalpojumi
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums
 IKSC” Līdumi” filiāle
“ Jaunlīdumi”
 Amatniecības centrs
 Bibliotēka
 Ārsta prakse
 Ielu apgaismojums
 Ūdenssaimniecības
pakalpojumi
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums
 Ielu apgaismojums
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums

 Vienotais klientu apkalpošanas
centrs
 IKSC ”Līdumi” rekonstrukcija
 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Ielu apgaismojuma un lietus
ūdeņu
novadīšanas
sistēmu
atjaunošanas darbi
 Teritorijas labiekārtošana

Kārniņi

 Ielu apgaismojums
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums

Zaļenieki

 Pagasta pārvalde
 Zaļenieku komerciālā
un amatniecības
vidusskola
 Pirmsskolas izglītības
iestāde
 Ārsta prakse
 Dienas centrs
 Zaļenieku tautas nams

 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Ielu apgaismojuma un lietus
ūdeņu
novadīšanas
sistēmu
atjaunošanas darbi
 Teritorijas labiekārtošana

 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Ielu apgaismojuma un lietu ūdeņu
novadīšanas sistēmu atjaunošanas
darbi
 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Ielu apgaismojuma un lietus
ūdeņu novadīšanas sistēmu
atjaunošanas darbi
 Vienotais klientu apkalpošanas
centrs
 Zaļenieku komerciālās un
amatniecības vidusskolas
rekonstrukcija
 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
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Sesava

Sesavas pagasts

Bērvircava

 Sociālā darbinieka
pieņemšana punkts
 Ielu apgaismojums
 Ūdenssaimniecības
pakalpojumi
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums
 Pagasta pārvalde
 Sesavas pamatskola
 Ārsta prakse
 Dienas centrs “
Atmodas”
 Sesavas tautas nams
 Sociālā darbinieka
pieņemšana punkts
 Ielu apgaismojums
 Ūdenssaimniecības
pakalpojumi
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums
 Ārsta prakse
 Bērvircavas tautas
nams
 Sociālā darbinieka
pieņemšana punkts
 Ielu apgaismojums
 Ūdenssaimniecības
pakalpojumi
 Sabiedriskais
transports
Sakaru nodrošinājums

 Ielu apgaismojuma un lietus
ūdeņu novadīšanas sistēmu
atjaunošanas darbi
 Teritorijas labiekārtošana

 Vienotais klientu apkalpošanas
centrs
 Dienas centra “Atmodas”
rekonstrukcija
 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Ielu apgaismojuma un lietus
ūdeņu novadīšanas sistēmu
atjaunošanas darbi
 Teritorijas labiekārtošana

 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
Ielu apgaismojuma un lietu ūdeņu
novadīšanas sistēmu atjaunošanas
darbi
Teritorijas labiekārtošana

Eleja

 Pagasta pārvalde
 Pirmsskolas izglītības
iestāde
 Elejas vidusskola
 Bērnu un jauniešu
centrs
 Ārsta prakse
 Saieta nams
 Sociālā darbinieka
pieņemšana punkts
 SARC “Elejas filiāle”
 Ielu apgaismojums
 Ūdenssaimniecības
pakalpojumi
 Sabiedriskais
transports
Sakaru nodrošinājums

 Vienotais klientu apkalpošanas
centrs
 Pagasta pārvaldes ēkas renovācija
 Elejas sporta centra būvniecība
 Elejas vidusskolas renovācija un
aprīkošana
 Jauniešu mājas 2.stāva izbūve
 Termālo ūdeņu ieguves un
izmantošanas tautsaimniecībā
attīstīšana
 Elejas muižas parka kompleksa
attīstīšana
 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Ielu apgaismojuma un lietus
ūdeņu novadīšanas sistēmu
atjaunošanas darbi
 Teritorijas labiekārtošana

Lielplatone

 Pagasta pārvalde
 Pirmsskolas izglītības
iestāde
 Ārsta prakse

 Vienotais klientu apkalpošanas
centrs
 Lielplatones muižas parka un ēku
atjaunošanas pasākumi

Elejas pagasts
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Lielplatones
pagasts

 Dienas centrs “
Birztaliņas”
 Lielplatones tautas
nams
 Sociālā darbinieka
pieņemšana punkts
 Ielu apgaismojums
 Ūdenssaimniecības
pakalpojumi
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums

 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Ielu apgaismojuma un lietus
ūdeņu novadīšanas sistēmu
atjaunošanas darbi
 Teritorijas labiekārtošana

 Pagasta pārvalde
 Pirmsskolas izglītības
iestāde
 Vilces pamatskola
 Ārsta prakse
 Tūrisma informācijas
centrs
 Vilces tautas nams
 Sociālā darbinieka
pieņemšana punkts
 Ielu apgaismojums
 Ūdenssaimniecības
pakalpojumi
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums
 Ārsta prakse
 Ielu apgaismojums
 Ūdenssaimniecības
pakalpojumi
 Sabiedriskais
transports
 Sakaru nodrošinājums

 Vienotais klientu apkalpošanas
centrs
 Vides izglītības centra izveide
 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Ielu apgaismojuma un lietus
ūdeņu novadīšanas sistēmu
atjaunošanas darbi
 Teritorijas labiekārtošana

Sidrabe
Vilce

Vilces pagasts

Ziedkalne

 Ielu un ceļu seguma atjaunošanas
darbi
 Ielu apgaismojuma un lietus
ūdeņu novadīšanas sistēmu
atjaunošanas darbi
 Teritorijas labiekārtošana

Avots: Jelgavas novada pašvaldība

1.3.JELGAVAS NOVADA SPECIALIZĀCIJA UN FUNKCIONĀLĀ
IETEKME
Jelgavas novads atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā – to šķērso stratēģiski nozīmīgi
valsts autoceļi A8, E22 (A9) un nozīmīgas dzelzceļa līnijas. Attālums no tālākā novada
punkta līdz Latvijas Republikas galvaspilsētāi Rīgai ir 76km, līdz Jelgavas pilsētai –
31km. Jelgavas novads ietilpst Zemgales plānošanas reģionā, lielākais lauku novads
(neiekļauj nevienu pilsētu) reģionā.
Jelgavas novada ekonomisko profilu veido: nozares, kurās kā produkcijas ražošanas
izejviela tiek izmantots novadā esošās dabas bagātības, pārtikas rūpniecība (augkopība,
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lopkopība, dārzkopība), kokapstrāde, derīgo izrakteņu ieguve, būvmateriālu ražošana,
būvniecība; nozares, kuru attīstībai novadā ir izveidojies pamats – attīstībai piemērota
infrastruktūra, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, pieejamais zinātniskais potenciāls un
cilvēkresursi, - tradicionālā amatniecība un mājražošana, tekstilrūpniecība, enerģijas
ražošana no atjaunojamiem resursiem, nozares, kuras veicina Latvijas un Zemgales
tradīciju iepazīšanu, mudina uz viesošanos un ražoto preču un sniegto pakalpojumu
iegādi, piemēram, – tūrisms, atpūta, kultūra un sports. Ņemot vērā novada rīcībā esošos
resursus un līdzšinējo attīstības potenciālu un iespējas, Jelgavas novada attīstības mērķi
ir vērsti gan lokālā mērogā gan plašākā mērogā, ilgtermiņā ietverot izaicinājumus, kuru
rezultāti ietekmēs arī reģiona un valsts izaugsmi, tādējādi novada attīstības stratēģiskais
uzstādījums atainots laika un telpiskajā dimensijā.
Izmantojot esošo atrašanās vietu, dabas un cilvēkresursus, kā arī piesaistot
zinātnisko institūciju potenciālu un resursus, novads kļūs par progresīvu uzņēmējdarbības
attīstības teritoriju, kurā līdzās pastāv tradicionālās saimniekošanas uzņēmumi, dažādu
profilu ražošanas un pārstrādes uzņēmumi un tīra, dabiska vide.
Novada izaugsmes laika dimensija

Augstražīga un daudzveidīga Latvijas

Starptautiski atzīts tradicionālās

lauksaimniecība, tradicionālā

lauku saimniekošanas reģions,

amatniecība, Bioloģisku produktu

augstas kvalitātes produktu un

ražošana

izejvielu ražotājs

Tīra, nepiesārņota dzīves vide mijiedarbībā ar efektīvu resursu izmantošanu
Pateicīga teritorija jaunu uzņēmumu

Progresīva uzņēmējdarbības

attīstībai. Iespēja sadarboties ar LLU,

attīstības teritorija Baltijas valstu

t.sk. Tehnoloģiju pārneses centru

centrālajā daļā Rīgas pievārtē

inovatīvu risinājumu ieviešanai

Inovatīvi saimniekošanas veidi un
augstražīgi cilvēkresursi

Veicinot daudzprofilu uzņēmējdarbības attīstību Jelgavas novadā, ir iespēja sasniegt
Jelgavas novada atpazīstamību un produktu un pakalpojumu novērtējumu gan reģiona un
valsts ietvaros, gan Eiropā un Baltijas reģionā.
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Novada izaugsmes telpiskā dimensija

Eiropa, Baltijas
Jūras reģions

• Atpazīstama Jelgavas novada uzņēmēju
produkcija.
• Atpazīstams tūrisma piedāvājums

Latvija

• Seno un tradicionālo arodu prasmes tiek
izmantotas autentisku produkut ražošanā
• Rūpniecības centrs (derīgo izrakteņu ieguve
un resursu pārstrāde)
• Lauksaimniecības produktu ražošana un
pārstrāde
• Vides izglītība un tūrisms

Zemgales
plānošanas
reģions

• Daudzveidīgi publiskie pakalpojumi
• atpaz''istami reģiona nozīmes pasākumi
• Zemgales amatu un tradīciju saglabāšnas un
attīstības centrs
• Lauksaimnieciskās un rūpnieciskās
ražošanas centrs

Plānošanas periodā līdz 2023.gadam pašvaldībai jāsrtādā tā, lai novada teritorijā
attīstās tādi uzņēmumi, kas savā darbībā izmanto inovatīvus risinājumus, videi draudzīgas
tehnoloģijas visos ražošanas posmos, kā arī ražo produktus ar augstu pievienoto vērtību,
neatkarīgi no nozares, kuru šie uzņēmumi pārstāv. Saskaņā ar Jelgavas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā noteikto novada vēlamo telpisko struktūru, kas ataino novada galvenās
funkcionālās telpas un to vēlamās izmaiņas ilgtermiņā (1.13.att.), Jelgavas novadā ir iezīmēti
areāli, kuros attīstāma dažādu profilu uzņēmējdarbība, novērtējot inženierkomunikāciju un
satiksmes infrastruktūras pieejamību, areāli, kuros attīstāmi tūrisma pakalpojumi, jo šeit ir
nozīmīgākie kultūrvēstures mantojuma objekti – muižas un pilis, kurus papildina tradicionālās
amatniecības centri – kokapstrādes, keramikas, ādas apstrādes un tekstilamatniecības centri,
mājražošanas uzņēmumi un atvērtās lauku saimniecības.
Noteikti ražošanas attīstības centri, kuros atbalstāma dažādu profilu ražošanas uzņēmumu
attīstība. Ņemot vērā ģeoloģiskās priekšrocības, Elejas pagasta teritorijā attīstāma termālo ūdeņu
ieguve un izmantošana tautsaimniecībā. Visā novada teritorijā atbalstāma alternatīvās enerģijas
ieguve, kas nerada negatīvu ietekmi uz vidi un dabas daudzveidību.
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1.13.att. Telpiskās attīstības perspektīva Jelgavas novadā

1.4.JOMU SAVSTARPĒJĀ SADARBĪBA
Attīstoties un pilnveidojoties kādai no novada attīstības programmā apskatāmajām
jomām, tā ietekmē arī citu jomu attīstību.
Plānojot izglītības iestāžu materiālās bāzes uzlabošanu, tiek ieguldīts pamats
kvalitatīvai izglītībai, kas, savukārt, rada pamatu konkurētspējīga darbaspēka attīstībai
novadā. Ņemot vērā Jelgavas pilsētā esošās Latvijas Lauksaimniecības universitātes
potenciālu, daļa izglītības iestāžu absolventu nākotnē savu izglītību papildinās ar
zinātnisko izglītību un meklēs iespējas realizēt inovatīvas idejas. Jelgavas novada
teritorijā plānotajos biznesa attīstības centros (biznesa parki, inkubatori u.c.) tiks radīta
iespēja šīs idejas realizēt un attīstīt, rezultātā ieguldot gan novada, gan valsts attīstībā.
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Īstenojot sporta un kultūras iestāžu attīstību, tiek audzināti veseli, radoši,
harmoniski un tradīcijas mīloši iedzīvotāji, kuri kvalitatīvi un radoši veiks pienākumus
pret sevi, ģimeni, sabiedrību un valsti.
Attīstot infrastruktūru Jelgavas novada teritorijā, tiks vecināta iedzīvotāju
mobilitāte (skolēnu, studentu, strādājošo), kā arī būs iespēja piesaistīt novadam jaunus
iedzīvotājus. Attīstot infrastruktūru, tiks veicināta arī jaunu uzņēmumu piesaiste
novadam.
Uzņēmējdarbības attīstība novadā rada jaunas darba vietas, kas, savukārt, prasa
attiecīgu izglītību. Uzņēmējdarbības attīstība un nodarbinātība ietekmē pašvaldības
budžetu, kura ietvaros tiek plānota infrastruktūras attīstība.
Pašvaldības pakalpojumu kvalitātes attīstība ietekmē uzņēmējdarbības attīstību,
kultūras, sporta jomu attīstību, kā arī sadarbību ar iedzīvotājiem un klientiem
(1.4.tabula).
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1.4. tabula
Jomu savstarpējā ietekme
Izglītība

Labklājība

Kultūra,
Sports

Izglītība (Zināšanu
sabiedrība)

+

Sabiedrības
labklājība
un veselības
veicināšana

Skolēnu izglītošana
par veselīgu
dzīvesveidu, sociālo
drošību, u.c.

Veselības
veicināšanas
kampaņu
organizēšana
izglītības iestādēs

+

Interešu
izglītības
nodarbību
piedāvājuma
dažādošana

Iedzīvotāju
iesaistīšana
brīvā laika
dažādošanas
aktivitātēs

Vieda pārvaldība

Uzņēmējdarbība

Infrastruktūra

Mobilitāte

Pastāvīga
izglītības procesa
uzraudzība un
inovatīvu
izglītības
risinājumu
ieviešana

Profesionālās
ievirzes un
profesionāli
orientēto izglītības
programmu
ieviešana,
prognozējot
uzņēmējdarbības
darbaspēka
pieprasījumu

Pastāvīga
izglītības iestāžu
labiekārtošana,
aprīkošana ar
aktuālu
materiālitehnisko
bāzi

Ērta izglītības
iestāžu
pieejamība,
atbilstoši
izglītojamā
vecumam

Labklājības
nozares
pastāvīga
pakalpojuma
piedāvājuma –
pieprasījuma
analīze un
aktualizācija

Nodarbinātības
veicināšanas
pasākumu
īstenošana, riska
grupu iesaistīšana
nodarbinātībā

Veselības
veicināšanas āra
un iekštelpu
infrastruktūras
attīstība katrai
paaudzei

Pakalpojuma
nodrošināšana
iespējami tuvāk
klienta
dzīvesvietai

Kultūras un
sporta iestāžu
infrastruktūras
atjaunošana un
materiālās bāzes
papildināšana

Nodrošināta
ērta sabiedriskā
transporta
satiksme,
augstākas
kvalitātes
kultūras un
sporta
pasākumu
apmeklēšanai
nacionālās
nozīmes
attīstības
centros

Kultūra, Sports

Atbalsts talantīgiem
jauniem
māksliniekiem,
sportistiem

Kultūras un
sporta
pakalpojumu
dažādošana,
nodrošinot
aktivitātes katram
interesentam

+

Plaša mēroga
pasākumu
organizēšana
novada teritorijā

Uzņēmēju iesaiste
pasākumu
organizēšanā,
atbalstīšanā

Vides
aizsardzība
Vides izglītības
pasākumu
īstenošana
izglītības
iestādēs,
sadarbībā ar
vides
aizsardzības
organizācijām
Sabiedrības
veselību
veicinošu
pastaigu un
aktivitāšu taku
izveide dabā
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Izglītība

Labklājība

Kultūra,
Sports

Vieda pārvaldība

Uzņēmējdarbība

Infrastruktūra

Mobilitāte

Mūžizglītības un
karjeras attīstības
pasākumi katram

Mājokļu politikas
organizācijas
dažādošana ar
mērķi piesaistīt
jaunus
iedzīvotājus

Novada
popularizēšana
caur augstu
sasniegumu
sportu un
kultūru

Pašvaldības
teritorijas
marketinga
aktivitāšu
īstenošana

Uzņēmēju
padomes
izveidošana
produktīvas
sadarbības
attīstīšanai

Pastāvīgu,
plānveidīgu
pašvaldības
budžeta līdzekļu
ieguldījums
infrastruktūras
atjaunošanā

Iedzīvotājiem
ērta sabiedriskā
transporta
kustības
pastāvīga
pārraudzība un
aktualizēšana

Atbalsts
uzņēmējdarbībai,
organizējot
infrastruktūras
atjaunošanu un
izveidi

Jaunu
uzņēmumu
piesaiste
novadam, ar
mērķi attīstīt
darba vietas
iespējami tuvu
dzīvesvietai

Publiskās privātās
partnerības
projekti

+

Pieprasījums
pēc teritorijas,
kas veicina
infrastruktūras
attīstību

Kvalitatīvas
infrastruktūras
radīšana
iedzīvotāju
piesaistei un
dzīves līmeņa
celšanai

Vieda pārvaldība

Uzņēmējdarbība
Prakses vietu
nodrošināšana
novada
profesionālo
izglītības iestāžu
audzēkņiem

Infrastruktūra

Skolēnu iesaistīšana
izglītības iestāžu un
teritorijas vides
dažādošanā,
labiekārtošanā

Sadarbība
nodarbināto
labklājības
jautājumu
risināšanā, t.sk.
mūžizglītība,
sociālie
pakalpojumi,
atbalsts
ģimenēm, u.c.
Iestāžu
pieejamības
nodrošināšana
cilvēkiem ar
kustību
traucējumiem

Radošo
industriju
attīstība

Pašvaldībai ir
iespēja organizēt
publisko
iepirkumu
sistēmu, kas
atbalsta vietējos
ražotājus

Infrastruktūra
augstu
sasniegumu
sportam un
kultūrai

Satiksmes
drošības un
sabiedrības
drošības
pasākumu
īstenošana

Sabiedrības
integrācija

Valsts un
pašvaldības
pakalpojumu
pieejamības
nodrošināšana
tuvāk dzīvesvietai

Ērta nokļūšana
līdz darba vietai

Videi
draudzīga
pasākumu
organizēšana

Dabas teritoriju
un objektu
efektīva
pārraudzība un
sadarbība
aizsardzības
pasākumu
īstenošanā

Efektīva dabas
resursu
izmantošana
uzņēmējdarbībā,
atjaunojamo
energoresursu
ieguves
veicināšana

Mobilitāte
Satiksmes drošības
pasākumi

Imigrācijas
jautājumu
risināšana

Vides aizsardzība
Skolēnu izglītošana
par videi draudzīgu
saimniekošanu

Zaļā domāšana
ģimenē un
sabiedrībā

+

+

Vides
aizsardzība
Vieda dabas
resursu, t.sk.
zemes fonda
pārvaldība

Sabalansēt
vides
aizsardzības
jautājumus un
uzņēmējdarbība
s attīstību

Energoefektivit
ātes pasākumu
īstenošana
pašvaldības
iestādēs
Kvalitatīvas,
videi draudzīgas
satiksmes
infrastruktūras
izveide

+
Dabas teritoriju
aprīkošana ar
vides izziņas
infrastruktūru

Videi draudzīgu
tehnoloģiju
ieviešana
satiksmē
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Jomu savstarpējā mijiedarbība ir svarīgs novada līdzsvarotas attīstības
nosacījums. Nav iespējama kādas jomas attīstība, neietekmējot citas jomas, kā arī nav
pieļaujama kādas jomas attīstības bremzēšana, kā rezultātā degradācija tiek veicināta arī
saistītajās jomās. Jomu veiksmīga sadarbība veicina šādu jautājumu risināšanu (skatīt
1.14.attēlu): Sabiedrisko pakalpojumu attīstība (1), Viedas pašvaldības pārvaldības
attīstību (2), Vietējo uzņēmējdarbību veicinoša iepirkumu sistēma (3), Kultūras mobilitāti
(4), Imigrācijas jautājumu risināšanu (5), Mājokļu jautājumu risināšanu (6), Sabiedrības
nodarbinātību un tālākizglītību (7), Sabiedrības integrāciju (8), Dažādu sociālo grupu
iekļaušanās sabiedrībā (9), Sabiedrības nabadzības novēršanu (10), Inovāciju ieviešanu
saimniekošanā (11), Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumus (12), Kultūras
pieejamību (13), Loģistiku un sabiedrisko transportu (14), Gaisa kvalitāti (15),
Starpreģionu sasniedzamību (16), Pielāgošanos klimata pārmaiņām (17), Drošu sakaru
sistēmu attīstību (18), Teritoriju viedu pārvaldību (19), Videi draudzīgu atkritumu
apsaimniekošanu (20), Ātru informācijas apriti (21), u.c.
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Avots:www.eurocities.eu

1.14.att. Jomu savstarpējā sasaiste
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1.5.JELGAVAS NOVADA FUNK CIONĀLĀS SAITES AR
APKĀRTĒJĀM TERITORIJĀM
Kā būtiskākie uzdevumi un darbības virzieni sadarbībā ar kaimiņu teritorijām
tika minēti:
Jelgavas pilsēta
 Sadarboties sociālo, izglītības, kultūras u.c. pakalpojumu jomās.
 Veidot vienotu pasažieru pārvadājumu, dzelzceļa un autoceļu attīstības
stratēģiju;
 Veidot vienotu riska un ārkārtas situācijas vadības sistēmu;
 Veidot sadarbību Lielupes baseina apgabala apsaimniekošanas plāna
realizēšanā;
 Veidot sadarbību tūrisma nozares attīstībā;
 Sadarboties ražošanas teritoriju attīstībā;
 Sadarboties augļu dārzu teritoriju apsaimniekošanā (ūdensapgādes un
notekūdeņu novadīšanas sistēmas raksturojums);
 Sadarboties rekreācijas teritoriju izveidošanā;
 Sadarboties atkritumu apsaimniekošanā.
Babītes novads


Infrastruktūras sakārtošanā;



Veidot sadarbību Lielupes baseina apgabala apsaimniekošanas plāna realizēšanā;



Dabas aizsardzībā;

Dobeles novads


Plānot augstvērtīgo lauksaimniecības zemju un Zemgalei raksturīgās lauku
ainavas saglabāšanu;



Iesaistīties Līvbērzes liekņas biotopu aizsardzībā un saglabāšanā.

Tērvetes novads


Ainaviski vērtīgo teritoriju areālu veidošana Tērvetes un Zaļenieku pagastos gar
autoceļu Jelgava – Žagare (Lietuvas Republika).



Jaunas tūrisma infrastruktūras – veloceliņa – izbūve;

Rundāles novads


Veidot sadarbību Lielupes baseina apgabala apsaimniekošanas plāna realizēšanā;

Ozolnieku novads
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Veidot sadarbību Lielupes baseina apgabala apsaimniekošanas plāna realizēšanā;



Izskatīt iespēju veidot Lielupes upes teritorijā rekreācijas un tūrisma teritorijas.

Olaines novads


Veicināt mežu resursu aizsardzību un racionālu izmantošanu un vērtīgo biotopu
saglabāšanu.

Lietuvas Republikas Šauļu rajons
 Veidot kopējus Lielupes baseina upju aizsardzības plānus, upju vides
monitoringa sistēmas;
 Sadarboties civilās aizsardzības organizēšanā, plūdu pārvaldībā;
 Kopēji projekti infrastruktūras, kultūras, tūrisma u.c. sfērās.

1.6.IEPRIEKŠĒJĀ PERIODĀ ĪSTENOTIE PROJEKTI
Attīstības mērķis nosaka, ka Jelgavas novads ir pievilcīga dzīves un darba vide.
Savukārt noteiktās prioritātes skaidro, ka pievilcīgu vidi veido izglītots, radošs un gandarīts
cilvēks, droša, kopta un pievilcīga vide, attīstīta, stabila un konkurētspējīga ekonomika.
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Avots: Jelgavas novada pašvaldības dati

1.15.att. Apgūtais finansējums projektiem Jelgavas novadā 2009.-2014.gadā, EUR
Laika periodā no 2009. gada 1. jūlija, kad izveidojās Jelgavas novads līdz 2014.gada
nogalei Jelgavas novada pašvaldība dažādu projektu ietvaros ir apguvusi Eur 36 288 138.
Finansiāli ietilpīgākie projekti tika realizēti 2013. un 2014. gados (galvenokārt
izglītības iestāžu energoefektivitāte un vispārēji telpu remonti). Skaita ziņa visvairāk projektu
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tika realizēti (pabeigti) 2011.gadā – 106 projekti , 2010.gadā – 94 projekti, 2012.gadā – 78
projekti. Šajos gados lielākais projektu skaits bija teritorijas labiekārtošanai ar rotaļu, sporta
un atpūtas laukumiem ciemos, izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes papildināšana,
modernu tehnoloģiju ieviešana mācību procesā, kultūras namu labiekārtošana un tehniskās
bāzes atjaunošana. 1.16.attēlā var aplūkot apgūto finansējumu pa pagastiem.
Zaļenieki
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Eleja
6%
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Jaunsvirlauka
19%

Valgunde
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Kalnciems
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Avots: Jelgavas novada pašvaldības dati

1.16.att. Apgūtais finansējums Jelgavas novadā 2009. - 2014.gadā, EUR
Apskatot apgūto finansējumu pagastu griezumā, redzams, ka lielākā daļa iegūtā
finansējuma, 18% no kopējā, ir novada kopējie projekti - lielākoties izglītības, kultūras un
sociālo pakalpojumu pilnveidošana, kapacitātes paaugstināšana, skolēnu, jauniešu, kultūras
kolektīvu pieredzes apmaiņa, starptautiskā sadarbība. Šeit tiek klasificēti arī tie projekti, kur
viena projekta

īstenošanas teritorija ir vairāki pagasti, bet finanšu atskaite viena. No

pagastiem lielākie ieguldījumi laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam ir veikti
Jaunsvirlaukas pagastā, kur finansiāli ietilpīgākie bija ūdenssaimniecības attīstības un ēku
siltināšanas projekti, kā arī sporta halles būvniecība.
Aplūkojot apgūto finansējumu pēc budžeta klasifikācijas atbilstoši funkcionālajām
kategorijām, redzams, ka sākotnēji (2010.un 2011.gados) tie bija teritorijas un mājokļu
apsaimniekošanas projekti. Sākot no 2012.gada pieaug ieguldījums Izglītības pakalpojuma
kvalitātes uzlabošanas projektos un nedaudz pieaug finansējums teritorijas un mājokļu
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apsaimniekošanas projektiem. Finansējuma piesaistes iespēju lielā mērā nosaka pieejamie

6 190 149

attīstības fondi.
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628 255

2 211 747
102 952

510 124

1 000 000

171 141
341 256
28 724

2 000 000

115 477
723 879
50 229
11 397
1 227 705

3 000 000

309 791
1 202 704
322 468
2 619 032

4 000 000

3 254
841 121
859 337
520 959
185 051
855
46 808
1 940 540

EUR

5 000 000

3 635 838

4 073 048

6 000 000

4 732 147

7 000 000

0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gads
03 000 Sabiedriskās kārtības (t.sk. civilās aizsardzības projekti)

04 000 Ekonomiskā darbība (t.sk.satiksmes infrastruktūras projekti)

06 000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas projekti

08 000 Atpūta, kultūra, sports, veselības veicināšana

09 000 Izglītības projekti

10 000 Sociālā aizsardzība

Avots: Jelgavas novada pašvaldības dati

1.17.att. Realizētie projekti Jelgavas novadā pa valdības funkcijām 2009. - 2014.gadā,
EUR
Ja vērtē finansējuma piesaisti uz 1 pagasta iedzīvotāju periodā no 2009. līdz 2014.gada
nogalei, tad lielākās piesaistītās investīcijas uz 1 iedzīvotāju ir Valgundes pagastā, kam seko
Vircavas un Jaunsvirlaukas pagasti.
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Apgūtais finansējums uz 1 iedzīvotāju periodā 2009 - 2014
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Avots: Jelgavas novada pašvaldības dati

1.18.att. Apgūtais finansējums uz 1 iedzīvotāju Jelgavas novadā 2009.-2014.gadā, EUR

Informācija par ieviestajiem projektiem pieejama www.jelgavasnovads.lv / Projekti / Īstenotie projekti
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2.STRATĒĢISKĀ DAĻA
Jelgavas novada attīstības programma 2017. – 2023.gadam atspoguļo vidēja termiņa virzību, lai
sasniegtu ilgtspējīgas attīstības stratēģijā minētās ilgtermiņa prioritātes, ievērojot stratēģijā minētās
vadlīnijas.

2.1.JELGAVAS NOVADA VĒRTĪBAS
Jelgavas novada vērtības ir ieaustas novada logo un sauklī „Jelgavas novads – stabilai
nākotnei!”, atspoguļojot mūžam nemainīgās vērtības, kas pauž, ka Jelgavas novadā dzīvo strādīgi
ļaudis, šeit godā tiek turēts un nākamajām paaudzēm nodots darba tikums, šeit ir skaista un kopta
Zemgales līdzenuma ainava, šeit ir spēcīgas ģimenes un bagātas tradīcijas. Šeit dzīvo īpaši ļaudis!

2.1.att. Jelgavas novada loga un sauklis
Ar krāsu palīdzību logo ir ieaustas novada būtiskākās vērtības:
zelts – ģimene, cilvēks un darba tikums,
zilā – Lielupes ūdeņi ar pietekām,
zaļā – vide un tradicionālā lauksaimniecība. Tos apvienojot, veidojas pamats stabilai nākotnei.
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2.2.ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SASAISTE AR ILGTSPĒJĪGAS
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU
Vidēja termiņa prioritāšu svarīgākais nosacījums ir pašvaldības un Zemgales
plānošanas reģiona ilgtermiņa prioritāšu un mērķu sasniegšana, saskaņā ar Zemgales
plānošanas reģiona ekonomisko profilu un pašvaldības ekonomisko specializāciju.
Vidēja termiņa prioritātes ir noteiktas, lai uzlabotu dzīves un darba vides kvalitāti
visai novada sabiedrībai, novada apmeklētājiem un novada potenciālajiem iedzīvotājiem
un uzņēmējiem.

Lai raksturotu un pārskatītu novada izaugsmi, pamatojoties uz izvirzītājām vidēja
termiņa prioritātēm, tiek noteikti vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti, kas raksturo
prioritāšu izpildi.
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2.3.PLĀNOTĀS JOMU RĪCĪBAS JELGAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAI

Īstenojot Jelgavas novada vīziju, kas atainojas sauklī Jelgavas novads – stabilai
nākotnei, pašvaldības prioritāte ir veidot pievilcīgu, drošu un koptu vidi piemērotu katras
personas mērķtiecīgai un radošai attīstībai, kas veido pamatu stabilai nākotnei. Lai
īstenotu noteiktās ilgtermiņa prioritātes, pārveidota un racionalizēta pašvaldības funkciju
īstenošanas organizācija, līdzšinējās teritoriālās pārvaldības organizāciju reformējot par
jomu pārvaldības organizāciju.
Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un nozaru
ministriju izstrādātajām nozaru politiku vadlīnijām (2014.gada 7.oktobris), Jelgavas
novadā plānotas darbības laika periodā līdz 2023.gadam, kas tiks ieviestas pēc jomu
pārvaldības principa.
IZGLĪTĪBAS JOMA
Izglītības jomu Jelgavas novada pašvaldībā koordinē Izglītības pārvalde un
saskaņā ar nozaru politiku vadlīnijām, izglītības jomā tiek izskatīti vispārējās izglītības
(pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības), pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības
un jaunatnes politikas jautājumi.
Saskaņā ar Jelgavas novada Izglītības jomas attīstības programmu, līdz 2023.gadam
plānotas darbības atbilstoši izglītības pakāpēm.
Lai pilnveidotu pirmsskolas izglītības piedāvājumu Jelgavas novadā atbilstoši
sabiedrības vajadzībām, plānots Lielplatones muižas ēkā atvērt pirmsskolas diennakts
grupu. Lai bērni nezaudētu ģimenē apgūstamās prasmes, Lielplatones pirmsskolas grupās
pedagogi izmanto alternatīvās mācību metodes.
Ņemot vērā datus par migrāciju un demogrāfiju Jelgavas novadā, Kalnciema
vidusskolas Valgundes pagasta centrā esošai pirmsskolas grupu ēkai nepieciešamas veikt
renovāciju - izbūvēt otro stāvu un mainīt apkures sistēmu, tādā veidā palielinot
pirmsskolas grupu skaitu.
Lai nodrošinātu visās izglītības iestādēs pieejamu pirmsskolas izglītību no 1,5 gadu
vecuma, nepieciešams veikt Aizupes pamatskolas pirmsskolas piebūves celtniecību un
aprīkošanu, jo pašreizējās ēkas ietilpība atļauj īstenot tikai obligāto 5-6 gadīgo apmācību
ierobežotam bērnu skaitam. Tad arī tiktu nodrošināti Jelgavas novada Līvbērzes pagasta
Viesturciema un Tušķu ciema bērni ar vietu pirmsskolas grupās tuvu dzīves vietai.
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Katram

pirmsskolas vecuma bērnam izglītības iestādēs pēc nepieciešamības,

jāsaņem atbalsta personāla palīdzība, gan logopēdiskās nodarbības, gan psihologa
konsultācijas.
Ņemot vērā jaunu uz kompetencēm balstītu mācību satura īstenošanu,
nepieciešama pirmsskolas pedagogu un administratīvā personāla apmācība, kā arī
nepieciešams mūsdienu mācību materiāliem atbilstošs materiālais nodrošinājums un IT
aprīkojums visās pirmsskolas grupās.
Kompetenču pieejā mācību satura apguves mērķis ir izglītojamā pratības veidošana,
kas ietver spēju patstāvīgi rīkoties ārpus mācību priekšmeta robežām, risinot problēmas
dažādās dzīves situācijās un kontekstos. Līdz ar to būtu jāizvērtē izglītības iestāžu
iespējas iekšējās un ārējās vides mērķtiecīgai izmantošanai pirmsskolēnu sadarbības,
komunikācijas,

kritiskās

domāšanas,

digitālās

un

IKT

pratības,

patstāvīgas

problēmsituāciju risināšanas, zināšanu izmantošanas praksē prasmju attīstībai.
Pašvaldībā ir pieņemts, ka katrā pagastā ar vismaz 1000 iedzīvotājiem ir
nodrošināta obligātās pamatizglītības ieguve.
Lai īstenotu pamatizglītības un vidējās izglītības programmu mērķus un
uzdevumus, lai nodrošinātu izglītojamos ar zināšanām un prasmēm, kas nepieciešamas
dzīvei un nodarbinātībai mūsdienu mainīgajā pasaulē, jāveicina kompetenču pieejā
balstīta mācību satura pilnveide. Lai to īstenotu, nepieciešama izglītības iestāžu
materiāltehniskās bāzes un pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana.
Jelgavas novada pašvaldība kā Eiropas Savienības sastāvdaļa, rīkojoties solidāri un
atbildīgi bēgļu un migrantu jautājumā, ir noteikusi izglītības iestādes, kuras
nepieciešamības gadījumā var uzņemt trešās valsts valstspiederīgos. Tās ir Zaļenieku
komerciālā un amatniecības vidusskola (visos izglītības posmos, tai skaitā, profesionālā
izglītība), Staļģenes vidusskola, Kalnciema pagasta vidusskola un Šķibes pamatskola. Šo
izglītības iestāžu pedagoģiskajam personālam un skolvadībai nepieciešama padziļināta
profesionālā pilnveide starpkultūras izglītībā gan darbam ar bērniem, gan arī
pieaugušajiem.
Paredzēts izglītības iestādēs turpināt un attīstīt iekļaujošās izglītības procesu.
Gandrīz visās izglītības iestādēs tiek īstenotas vai plānots licencēt speciālās izglītības
programmas, visās izglītības iestādēs ir izglītojamie ar mācīšanās grūtībām un uzvedības
traucējumiem, kā arī bērni no sociālās atstumtības riska ģimenēm. Lai nodrošinātu
kvalitatīvu iekļaujošo izglītību, nepieciešama regulāra pedagogu profesionālās
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kompetences pilnveide un mērķtiecīga atbalsta pasākumu (tai skaitā atbalsta personāla)
nodrošināšana.
Jelgavas novada izglītības iestādes, balstoties uz savām stiprajām pusēm un
iespējām, ir plānojušas pilnveidot esošās un uzsākt jaunu profesionālās ievirzes
programmu īstenošanu.
Karjeras izglītības attīstībai Jelgavas novadā nepieciešama attīstība vairākos
virzienos: Karjeras izglītības atbalsta sistēmas attīstība un pakalpojumu pieejamības
paplašināšana. Veidot jaunus interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības
programmu piedāvājumus, tā paplašinot iespējas veiksmīgāk izvēlēties profesiju un
veidot savu karjeru. Karjeras izglītības īstenošanā iesaistīto pedagogu profesionālā
pilnveide. Nepieciešams turpināt atbalstu neformālās izglītības projektu īstenošanai.
Jāturpina jauniešu nodarbinātības sekmēšana un ātrāka iekļaušanās darba tirgū.
Turpmākajā rīcībā profesionālās izglītības attīstībā Jelgavas novadā nepieciešama
attīstība un jāveic uzlabojumi vairākos virzienos: Jāturpina paaugstināt profesionālās
izglītības pievilcība: Profesionālās izglītības programmu īstenošanā, tajā skaitā prakses
nodrošināšanā, jāturpina stiprināt sadarbību ar darba devējiem. Jāturpina jauniešu
nodarbinātības sekmēšana un ātrāka iekļaušanās darba tirgū. Nepieciešams samazināt to
jauniešu skaitu, kuri priekšlaicīgi pamet mācības, neiegūstot profesionālo izglītību.
Izglītības iespēju paplašināšana pieaugušajiem. Izglītības starptautiskās konkurētspējas
veicināšana.
Kopumā izglītojamo vajadzību nodrošināšanai būtu nepieciešams lielāks likmju
skaits logopēdiem un speciālajiem pedagogiem, kā arī atbalsta sniegšanai gan
pedagogiem, gan vecākiem būtu nepieciešams vairāk sociālo pedagogu un izglītības
psihologu likmju.
Lai veicinātu savlaicīgu izglītojamo speciālo vajadzību diagnostiku un efektīvu
atbalstu, nepieciešams jau pirmsskolas posmā veikt izglītojamo spēju izpēti un atbilstošus
atbalsta pasākumus.
Lai koordinētu atbalsta speciālistu darbu, organizētu pieredzes apmaiņu un
supervīzijas, kā arī sniegtu konsultācijas un metodisku atbalstu pedagogiem, būtu
lietderīgi izveidot novadā vienotu metodiskā atbalsta centru.
Lai sasniegtu mērķi, ka 2020.gadā 15% no pieaugušajiem ir iesaistīti izglītībā
(Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam), nepieciešams nodrošināt
efektīvu resursu (t.sk. finanšu) pārvaldi, izmantojot esošās infrastruktūras iespējas. Tā
būtu sadarbības attīstība pagastu mūžizglītības speciālistu starpā, sadarbības attīstība ar
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citās pašvaldībās (Jelgavā, Ozolniekos) esošajiem pieaugušo izglītības pakalpojumu
piedāvātājiem.
Jaunatnes darba attīstības pamatā ir starpnozaru sadarbība, iesaistot gan pašvaldības
iestādes, struktūrvienības, nevalstiskās organizācijas, kā arī vietējo uzņēmējus,
sadarbības partnerus.
Novada vispārizglītojošās skolas kopumā raksturo nepietiekams telpu noslogojums.
Saskaņā ar demogrāfiskajām prognozēm, skolēnu skaits tuvākajos gados Jelgavas novada
vispārējās izglītības iestādēs nepieaugs, drīzāk samazināsies.
Veicot izglītības iestāžu tīkla optimizāciju svarīgs faktors ir novada ģeogrāfija un
skolu sasniedzamība, samazinot skolu skaitu krasi pasliktinātos skolu sasniedzamība, kas
perspektīvā ietekmēs arī izglītības kvalitāti. Izvērtējot vispārējās izglītības iestāžu tīkla
optimizāciju, būtu nepieciešams izvērtēt, kurās skolās ir iespēja paplašināt pakalpojuma
klāstu, ieviešot interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmas, iekļaujošas
izglītības un alternatīvās izglītības pakalpojumus.

SPORTA JOMA
Saskaņā ar Jelgavas novada Sporta jomas attīstības programmu, līdz 2023.gadam
būtiskākā prioritāte sporta jomā arī nākošajā attīstības plānošanas periodā būs sporta
jomas pārvaldības un cilvēkresursu attīstība, īstenošanai būtiska ir gan esošo sporta
treneru un pedagogu kvalifikācijas celšana un pilnveidošana, gan jaunu jomas speciālistu
piesaiste, izstrādājot atbalsta sistēmu. Prioritāra ir profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmu piedāvājuma attīstība, prioritāti piecos sporta veidos: vieglatlētika, volejbols,
brīvā cīņa, orientēšanās, futbols, kā arī atbalsts novadā populāriem jauniem sporta
veidiem- florbolam un regbijam. Sporta nozīmes palielināšana izglītības iestādēs (vismaz
3 sporta nodarbības nedēļā) prioritāri, Staļģenes vidusskolā, Valgundes pagasta
Kalnciema vidusskolā, Elejas vidusskolā un Svētes un Sesavas pamatskolās. Lai personas
ar īpašām vajadzībās iekļautu aktīvā sporta dzīvē, nepieciešams veikt izpēti par
pieprasījumu un piedāvājumu. Ņemot vērā, ka Jelgavas novada sporta izglītības
programmas sagatavo talantīgus un augstu sasniegumu sportistus, nepieciešams izstrādāt
nolikumu šādu sportistu atbalstam.
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Iedzīvotāju aktīva līdzdalība sporta un aktīvās atpūtas pasākumos ietver pasākumu
kopumu iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanai un attīstībai sadarbībā ar izglītības,
labklājības un citām nozarēm.
Būtiskākā prioritāte sporta nozarē arī nākošajā attīstības plānošanas periodā būs sporta un
aktīvās atpūtas infrastruktūras un materiālās bāzes pilnveidošana. Daļa no pagastos
esošajām sporta hallēm ir vairāk kā 15 gadus vecas un tām ir nepieciešami
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, fasādes atjaunošana u.c. Lielai daļai šo ēku
nav veikti uzlabojumi, kas saistīti ar ēku piekļuves nodrošināšanu personām ar īpašām
vajadzībām. Atsevišķos pagastos (Elejas un Lielplatones) vēl joprojām nav sabiedrības
pieprasījumam un īpaši izglītības programmām (sporta, profesionālās ievirzes, interešu
un neformālā) atbilstošas sporta bāzes. Ņemot vērā, Elejas ciema atrašanās vietu,
iedzīvotāju, t.sk. skolēnu skaitu un pieaugošos sasniegumus sportā, nepieciešams šajā
ciemā izbūvēt pieprasījumam atbilstošu sporta bāzi, izvērtējot iespēju šeit būvēt Latvijas
mēroga vieglatlētikas manēžu. Jāturpina pagastos esošo sporta laukumu atjaunošana un
aprīkošana. Zaļenieku pagastā, veicot sporta bāzes attīstības pasākumus, jāņem vērā
plānotā profesionālās ievirzes programma – aizsardzības mācība. Aktuāla ir regulāra
sporta inventāra un aprīkojuma papildināšana.

KULTŪRAS JOMA
Saskaņā ar Jelgavas novada Kultūras jomas attīstības programmu, līdz 2023.gadam
galvenā prioritāte kultūras nozarē ir attīstīt vidi, kurā tiek veiktas kultūras norises, tas ir
kultūras/tautas namu un bibliotēku uzturēšana un pastāvīga pilnveidošana, ietverot
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un kultūras iestāžu pieejamības
nodrošināšanu personām ar kustību traucējumiem. Prioritāri energoefektivitātes darbi
veicami Līvbērzes, Zaļenieku un Kalnciema kultūras namiem Ūziņu un Glūdas pagasta
bibliotēkām. Atjaunošana jāveic Elejas muižas parka estrādei un parka infrastruktūrai.
Regulāri veicama kultūras iestāžu un amatierkolektīvu aprīkojuma papildināšana un
atjaunošana, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu. Regulāri jāveic
bibliotēku fonda papildināšana un atjaunošana.
Līdztekus kultūras iestāžu uzturēšanai, prioritāte ir ieguldījums cilvēkresursu
attīstībā un sabiedrības kultūras audzināšanā, lai veicinātu sabiedrības nacionālās
identitātes veidošanu. Lai nodrošinātu kvalitatīvu kultūras pakalpojumu, regulāri jāveic
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kultūras darbinieku zināšanu pilnveidošana un tālākizglītība, atbalstot arī vietēju un
starptautisku pieredzes apmaiņu un jāveicina jaunu nozares speciālistu piesaiste,
izstrādājot atbalsta sistēmu.
Būtisks ir atbalsts kultūras tradīciju pasākumiem (novada un valsts mēroga
pasākumi) un jauniem novada un valsts identitāti stiprinošiem pasākumiem, t.sk.
Zemgales ērģeļu dienas un Vēstures deju festivāls. Paplašinot redzesloku būtiski ir
papildināt esošo kultūras piedāvājumu ar jaunām aktivitātēm (prioritāri atbalstot tautas
mākslas kolektīvus, mazākumtautību kolektīvus un aptvert dažādas mērķgrupas, īpaši
kultūras aktivitātēs iesaistot pirmsskolas vecuma bērnus un seniorus. Atbalstāma ir
vizuālās mākslas, literatūras un tautas amatniecības attīstība novadā.
LABKLĀJĪBAS JOMA
Labklājības jomu Jelgavas novada pašvaldībā koordinē Labklājības pārvalde un
saskaņā ar nozaru politiku vadlīnijām, labklājības jomā tiek izskatīti bērnu un ģimenes
lietu, sabiedrības veselības, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības, nodarbinātības,
dzimumu līdztiesības jautājumi. Labklājības jomas attīstībai un mērķtiecīgai darbībai
prioritāri izstrādājama labklājības jomas pārvaldības sistēma. Jāveido atbalsta sistēma
ģimenēm dažādos dzīves ciklos, jāpilnveido ārpusģimenes aprūpes sistēma un
jānodrošina sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana, jānodrošina pašaprūpes
un pašnodrošināšanas spējas veicinoša sociālās palīdzības sniegšana mazaizsargātām
iedzīvotāju grupām. Sekmīgam iedzīvotāju atbalstam būtiski ir nodrošināt augstas
kvalitātes aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, attīstīt un uzturēt veselību veicinošu
un drošu vidi. Sekmēt iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošanos, veicinot veselīgu
dzīvesveidu, veicot izglītošanu un mazinot veselības riskus. Svarīga loma iedzīvotāju
labklājības līmeņa celšanā ir nodarbinātības jautājumu risināšana, tādējādi mazinot
bezdarba iestāšanās riskus un sekmējot sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam
pakļauto personu grupu integrāciju sabiedrībā, īpašu uzmanību veltot jauniešu bezdarba
problēmu risināšanai. Pašvaldībai noteiktās kompeteneces ietvaros nepieciešams sekmēt
sociālo uzņēmumu izveidi un darbību.
TERITORIJAS PĀRVALDĪBAS UN APSAIMNIEKOŠANAS JOMA
Teritorijas apsaimniekošanas jomu Jelgavas novada pašvaldībā koordinē
Pašvaldības īpašumu pārvalde, un saskaņā ar nozaru politiku vadlīnijām, teritorijas
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apsaimniekošanas jomā tiek izskatīti mājokļu politikas, satiksmes infrastruktūras, mežu
apsaimniekošanas, zemes pārvaldības, lauksaimniecības un lauku attīstības, atkritumu
apsaimniekošanas, ūdens resursu apsaimniekošanas, gaisa kvalitātes, zemes dzīļu
aizsardzības, klimata pārmaiņu, vides un dabas aizsardzības jautājumi.
Līdz 2023.gadam galvenās prioritātes novada teritorijas pārvaldības un
apsaimniekošanas

jomā

ir

vienotas

sistēmas

ieviešana

novada

teritorijas

apsaimniekošanai, t.sk. komunālās un satiksmes infrastruktūras uzturēšana, vides
labiekārtošana un apsaimniekošana, ko organizē un veic JNKU. Veicinot racionālu
zemes pārvaldības politiku novadā, prioritāte nākošajam periodam ir nekustamo īpašumu
tiesību sakārtošana, degradēto teritoriju revitalizācija un piemērošana jaunu uzņēmumu
attīstībai; mežu un ūdens teritoriju apsaimniekošanas organizācija, lauksaimniecības
zemju konsolidācija. Ir izstrādājama mājokļu politika novada apdzīvotības veicināšanai.
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA JOMA
Lai īstenotu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus Jelgavas novadā, nepieciešams
nodrošināt plānveida informatīvo atbalstu uzņēmējiem, izstrādāt vienotu mārketinga
stratēģijas plānu, laiveidotu novada preču zīmes “Vietējais ražotājs – novada lepnums”
atpazīstamību un izmantojamību novadā ražotajiem produktiem. Nepieciešams regulāri
sekmēt abpusēju komunikāciju starp uzņēmējiem un pašvaldību, veicināt uzņēmēju
savstarpējo sadarbību, pieredzes apmaiņu, atbalstīt uzņēmēju dalību gan valsts, gan
Eiropas mēroga izstādēs, pieredzes apmaiņas pasākumos, nodrošināt atbalstu jaunajiem
uzņēmējiem un to uzņēmējdarbības uzsākšanai. Nepieciešams izstrādāt semināru,
apmācību, konsultāciju u.c. programmu sadarbībā ar LIAA un ALTUM, LLKC u.c.
atbalsta institūcijām, gan uzņēmējiem ( esošajiem un potenciālajiem), gan arī novada
skolu jauniešiem ar mērķi ieinteresēt šo mērķgrupu uzņēmējdarbībai novada teritorijā.
TŪRISMA JOMA
Lai īstenotu Jelgavas novada Tūrisma attīstības redzējumu, līdz 2023.gadam
prioritāri nodrošināt tūrisma attīstības iespējas, celt tā ekonomisko efektivitāti un radīt
jaunas darba vietas; veicināt vietējā tūrisma attīstību un tūrisma pakalpojumu eksportu;
veicināt lauku sociālās, ekonomiskās un kultūras vides saglabāšanu un ilgtspējīgu
izmantošanu, sekmējot lauku tūrisma un ekotūrisma attīstību; veicināt kultūrvēsturiskā
un dabas mantojuma saglabāšanu, racionālu izmantošanu un attīstību; paaugstināt tūrisma
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uzņēmēju konkurētspēju; nodrošināt vispusīgu un precīzu informāciju par tūrisma
resursiem un pakalpojumiem; veicināt sniegto tūrisma pakalpojumu kvalitātes un tūrisma
nozarē strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanu; nodrošināt tūrisma harmonisku attīstību
atbilstoši dabas un kultūras vides aizsardzībai tā, lai tūrisms nenonāktu pretrunā ar dabas
un kultūras vides aizsardzību.
SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS UN DROŠĪBAS JOMA
Lai sekmētu iedzīvotāju drošību, veicami preventīvie pasākumi, kas ietver
iedzīvotāju informēšanu par drošības jautājumiem, izmantojot pašvaldības mājaslapu,
informatīvo izdevumu un sadarbību ar izglītības iestādēm. Vienu reizi plānošanas periodā
veicama pašvaldības organizēta kampaņa ar mērķi apmācīt iedzīvotājus, kā rīkoties
ārkārtas situācijās, t.sk. plūdu un dabas stihiju laikā u.c. riku gadījumā.
Lai operatīvi un kvalitatīvi nodrošinātu pašvaldības policijas pakalpojumu novada
teritorijā,

jāveic

pašvaldības

policijas

darbinieku

profesionālās

kvalifikācijas

paaugstināšanas pasākumi, organizējot augsta līmeņa tālākizglītības pasākumus un
pieredzes apmaiņu, kā arī jāveic materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un papildināšanu.
Lai veicinātu teritorijas drošību, veicama videonovērošanas sistēmu uzstādīšana
pašvaldības ēkās, prioritāri izglītības, kultūras un sporta iestādēs un ciemu teritorijās.

PAŠVALDĪBAS VIEDĀS PĀRVALDĪBAS JOMA
Saskaņā ar nozaru politiku vadlīnijām, Jelgavas novada pašvaldības prioritātes līdz
2023.gadam ir veikt pašvaldības darbības pilnveidošanu, veicot vienas pieturas aģentūras
principa ieviešanu, e-pakalpojumu ieviešanu pašvaldības un valsts pakalpojumu
pieejamības nodrošināšanai. Pašvaldībai jāveic vienota teritorijas marketinga plāna
izstrāde un ieviešana. Jāveic regulāra pieņemto lēmumu un darbību saskaņotība un
ilgtermiņa ietekmes izvērtēšana, sekmējot labas pārvaldības principus. Jānodrošina
efektīva komunikācija ar sabiedrību. Jāveic pašvaldības darbinieku kompetenču
paaugstināšanas pasākumi un jāplāno darbinieku pēctecība.

2.4.VIDĒJA TERMIŅA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES
Saskaņā ar

Jelgavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014 – 2033

noteiktajiem ilgtermiņa stratēģiskajiem uzstādījumiem - attīstības vīziju, stratēģisko
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mērķi, ilgtermiņa attīstības prioritātēm un novada ekonomisko specializāciju, Zemgales
plānošanas reģiona vidēja termiņa attīstības prioritātēm, NAP 2014 – 2020 prioritātēm,
tiek izvirzītas Jelgavas novada attīstības prioritātes vidējam termiņam: laika periodam no
2017.gada līdz 2023.gadam.
Vidēja termiņa attīstības prioritātes:
P1: Cilvēkresursu izaugsme
Ietver – vesela, radoša, aktīva, nodarbināta, gandarīta cilvēka attīstību, ko
veicina uz cilvēka izaugsmi un konkurētspēju vērsts izglītības pakalpojums, radošas
kultūras un sporta aktivitātes, ģimenes un personas veselības veicināšanas un sociālā
aizsardzība mūža garumā un drošība.
P2: Publiskās infrastruktūras kvalitātes paaugstināšana
Ietver – videi draudzīgas, energoefektīvas un kreatīvas sociālās un tehniskās
infrastruktūras attīstību, ko veicina atjaunota un labiekārtota izglītības, kultūras, sporta
un sociālo pakalpojumu iestāžu infrastruktūra, kvalitatīva, droša un dabai draudzīga
tehniskā infrastruktūra, jaunu metožu pielietošanu infrastruktūras attīstībā.
P3: Vides un dabas resursu efektīva apsaimniekošana
Ietver – ilgtspējīgas tradicionālās lauku dzīves vides attīstību, ko veicina dabas
resursu

racionāla

izmantošana

un

atjaunošanas

veicināšana,

atjaunojamo

energoresursu izmantošana, augstvērtīgu lauku un mežu resursu saglabāšana,
degradētu teritoriju revitalizācija, ainavu aizsardzība.
P4: Stabilas, inovatīvas un ilgtspējīgas ekonomikas attīstība
Ietver – tradicionālās un inovatīvās ekonomikas attīstību, ko veicina novada (un
Zemgales)kultūrvēstures tradīcijas, tradicionālā amatniecība, mājražošana, kultūras un
radošās industrijas, tūrisms, tradicionālās lauksaimniecības nozares, rūpnieciskās
ražošanas nozares, inovācijas, pētniecība un tehnoloģiju attīstība esošajos un jaunajos
uzņēmumos, sadarbība ar zinātniskajām institūcijām.
P5: Horizontālā prioritāte - Vieda pārvaldība
Ietver – pašvaldības konkurētspējas paaugstināšanu un attīstību, ko veicina
viegla valsts un pašvaldības pakalpojumu pieejamība, abpusēji atklāta komunikācija
un sadarbība ar sabiedrības mērķgrupām, uz strukturēto dialogu balstīta un skaidri
formulēta iekšējā komunikācija un sadarbība.
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RĪCĪBAS PLĀNS (EXCEL)

38

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IEVIEŠANA UN KONTROLE
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Jelgavas novada attīstības programmai jāveic pārskats par realizāciju, kas ietver rezultatīvo rādītāju
apkopojumu, analīzi un secinājumus, pamatojoties uz kuriem veicama attīstības programmas rīcības plāna pārskatīšana.
Par attīstības programmas ieviešanu atbild Jelgavas novada pašvaldība un attiecīgās struktūrvienības. Programmas ieviešana, uzraudzība un
atskaišu sagatavošana tiek organizēta divos līmeņos:
1. Jelgavas novada Tautsaimniecības komiteja, kuras atbildībā ir konceptuālu lēmumu pieņemšana un priekšlikumu sniegšana domei par
izmaiņu veikšanu attīstības programmā;
2. Jelgavas novada pašvaldības struktūrvienības, savā starpā sadarbojoties, veic programmas ieviešanas darbu koordināciju un īstenošanu.
Vienu reizi gadā, līdz 15.martam, katra pašvaldības struktūrvienība sadarbībā ar citām pašvaldības struktūrvienībām sagatavo atskaiti
Tautsaimniecības komitejai un informatīvi pašvaldības publiskajam pārskatam par attīstības programmas ieviešanas progresu (sasniegtiem
rezultatīvajiem rādītājiem), problēmām un risinājumiem, kā arī paveikto darbību atbilstību Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem.
Attīstības nodaļa koordinē publiskā gada pārskata un pārskata par attīstības programmas ieviešanu sastādīšanu.
Katru gadu līdz 1.oktobrim Attīstības nodaļā tiek iesniegti priekšlikumi Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizēšanai. Attīstības nodaļa,
sadarbībā ar Finanšu nodaļu aktualizētos Rīcības plānu un Investīciju plānu sagatavo izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai domē reizē ar Kārtējā
gada budžeta plānu. Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizēšana netiek uzskatīta par attīstības programmas grozījumiem.
REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI
Lai novērtētu Jelgavas novada attīstības procesu un tendences, attīstības plānošanas procesā jāievēro uzraudzības un novērtēšanas princips
– jāveic plānošanas dokumenta ietekmes izvērtējums, uzraudzība un pārskata sniegšana par sasniegtajiem rezultātiem .
Jelgavas novada attīstības procesa uzraudzībai tiek izmantoti teritorijas attīstības rādītāji, politikas rezultātu rādītāji un darbības rādītāji.
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TERI TORI JAS ATTĪ STĪ BAS RĀDĪ TĀJI

Teritorijas attīstības rādītāji (kvantitatīvie rādītāji) ir ārējās vides ietekmes uz teritoriju rādītāji, ko pati pašvaldība nevar būtiski ietekmēt,
jo tie ir pakļauti nacionālajai un globālajai sociālekonomiskai ietekmei.
Rādītājs
(uz gada sākumu)

2010
(bāzes gads)

2011

1.

Iedzīvotāju skaits

27165

27018

26641

2.

Dabiskais pieaugums

-85

-136

-123

3.

Demogrāfiskās slodzes
līmenis

480.8

480.9

490.0

4.

Iedzīvotāju skaits darbspējas
vecumā

18345

18244

17979

5.

Bezdarba līmenis,%

12.1

13.6

11.1

Nr
.p.k.

2012

2013

2014

2015

Tendence
(pret bāzes gadu)

Sasniedzamie

Avots

rādītāji līdz
2023.gadam

26439

25801

-145

494.7

25213

Vairāk kā 24500

PMLP

-92

-126

Lielāks kā -25

PMLP

491.3

494.5

Nepārsniedz

CSP

480.0
17689

17301

8.9

7.1

16870

5.6

PMLP

Nepārsniedz

NVA

5.5%
6.

Uzņēmumu skaits

2011

2076

2169

2231

2301

2367

Vairāk kā 15%

Lursoft

pieaugums
7.

8.

Uz pastāvīgu dzīvi Jelgavas
novadā pārcēlušies

Netika uzskaitīti

No Jelgavas novada uz citu
administratīvo teritoriju
pārcēlušies

Netika uzskaitīti

1331

963

883

707

593

Migrācijas saldo

Pašv.

pozitīvs
605

571

614

837

Pašv.

656
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9.

Teritorijas attīstības indekss

0.218 (29)

0.128 (36)

0.103 (36)

-0.264 (61)

Augstāks par 30

-0.201 (52)

VARAM

rangu

POLI TIKAS REZULTĀTU RĀDĪ TĀJI

Politikas rezultātu rādītāji (kvalitātes rādītāji) ataino sabiedrības viedokli par pašvaldības mērķtiecīgu virzību uz novada attīstību. Politikas
rezultātu rādītājus ietekmē gan ārējie faktori, gan pašvaldībai pašai ir iespēja tos ietekmēt. Politikas rezultātu rādītāji tiek apkopoti un izvērtēti ne
biežāk kā divas reizes attīstības programmas darbības laikā. Lai noteiktu politikas rezultātu rādītāju tendenci, veicama sabiedrības aptauja,
fokusgrupu diskusijas, iedzīvotāju forumi. Politikas rezultātu rādītāju pārskats sniegs informāciju izvirzīto attīstības prioritāšu griezumā.
Nr.p.k.

Rādītājs

Vēlamais vērtējums

Sabiedrības viedoklis

Tendence
periodā

P1 Cilvēkresursu izaugsme
1.

Sabiedrības veselības veicināšanas aktivitāšu
novērtējums

Visu pagastu teritorijās ir
pieejami sabiedrības veselības
veicināšanas pakalpojumi

2.

Vispārējās izglītības kvalitātes un profesionāli
orientēto izglītības programmu piedāvājuma
novērtējums
Kultūras un sporta pasākumu pieejamības un
kvalitātes novērtējums

Visiem novada skolēniem
pieejamas profesionāli
orientētās izglītības programmas
Visiem novada iedzīvotājiem
pieejami kvalitatīvi kultūras un
sporta pakalpojumi
Visi novada iedzīvotāji ir
informēti par pieejamiem
sociālā atbalsta pakalpojumiem;
jūtas fiziski droši novada
teritorijā

3.

4.

Sabiedrības sociālās un fiziskās drošības
novērtējums
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P2 Publiskās infrastruktūras kvalitātes paaugstināšana
5.

Sabiedrības apmierinātība ar izglītības, kultūras,
sporta un sociālo pakalpojumu iestāžu
infrastruktūru (t.sk. materiālo bāzi)

6.

Sabiedrības apmierinātība ar tehnisko
infrastruktūru, (t.sk. satiksmes infrastruktūru,
inženierkomunikācijām, sakaru komunikācijām)

Visa novada iedzīvotājiem (t.sk.
ar kustību traucējumiem)
pieejama kvalitatīva iestāžu
infrastruktūra
Visiem novada iedzīvotājiem
pieejama tehniskā infrastruktūra
(atbilstoši pakalpojuma
sniedzēja piedāvājumam)

P3 Vides un dabas resursu efektīva apsaimniekošana
7.

Iedzīvotāju iesaistīšanās infrastruktūras un vides
uzlabošanas pasākumos

Vismaz 70% novada ciemu
iedzīvotāji ir iesaistīti ciemu
vides labiekārtošanas
pasākumos

P4 Stabila, inovatīva un ilgtspējīga ekonomika
8.

Sabiedrības iesaistīšanās nodarbinātības
veicināšanas un uzņēmējdarbības veicināšanas
pasākumos

Visiem Jelgavas novada
iedzīvotājiem ir pieejami
profesionālās pilnveides
izglītības pakalpojumi,
tālākizglītības iespējas

HP Vieda teritorijas pārvaldība
9.

Sabiedrības apmierinātība ar pašvaldības
pakalpojumu pieejamību

Visiem pašvaldības
iedzīvotājiem ir pieejami klientu
apkalpošanas centru
pakalpojumi
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DARBĪ BAS REZULTĀTU R ĀDĪ TĀJI

Darbības rezultātu rādītāji (kvantitatīvie rādītāji) ataino veikto investīciju ieguldījumu un
pašvaldības darbības mērķtiecīgu virzību uz novada attīstību. Darbības rezultātu rādītājus
galvenokārt ietekmē pašvaldībai pašas darbs un nedaudz sociālekonomiskās norises valstī.
Darbības rezultātu rādītāji tiek apkopoti pa atbildības jomām pašvaldībā, katru gadu izvērtēti un
atainoti pašvaldības publiskajā gada pārskatā. Darbības rezultātu rādītāju pārskats sniegs
informāciju pašvaldības jomu griezumā.
Nr
.p.k
.

Rādītājs
(uz gada sākumu)

2015
(bāzes
gads)

Tendence
(pret bāzes
gadu)

Sasniedzamie

Avots

rādītāji līdz
2023.gadam

1.

Izglītojamo skaits PII (līdz 5g.v.)

492

520

2.

Izglītojamo skaits PII (5 un 6g.v.)

395

415

3.

Izglītojamo skaits vispārējās pamata
izglītības programmās

1679

1680

4.

Izglītojamo skaits vispārējās vidējās
izglītības programmās

453

Vairāk kā 400

5.

Pedagogu īpatsvars vecumgrupās
līdz 35 gadiem/ 35 – 50 gadi/ virs
50 gadiem, %
Pedagogu īpatsvars ar 3. un 4.
kvalitātes pakāpi, % no kopējā
pedagogu likmju sk.
Atbalsta personāla izglītības
iestādēs likmju skaits, %

21/40/39

25/50/25

38/2

50/10

2.1

3.5

Pašv.

8.

Kultūras amatierkolektīvu kopējais
skaits/ dalībnieku skaits

74/1164

80/1250

Pašv.

9.

Kultūras namiem piesaistīto interešu
kolektīvu skaits/ dalībnieku skaits

50/710

55/800

Pašv.

10.

Bibliotēku apmeklētāju skaits

93211

Vairāk kā 94000

11.

Interešu izglītības pulciņu kopējais
skaits/ dalībnieku skaits

27/512

12.

Profesionālās ievirzes mācību
treniņu programmu/ grupu/ skaits/
dalībnieku skaits
Sporta pasākumu skaits novadā/
dalībnieku skaits

5/ 27/ 355

Katrā novada
skolā 2-3 sporta
pulciņi vispārējās
fiziskās attīstības
uzlabošanai
6/33/400

200/3000

200/4000

6.

7.

13.
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15.

Sabiedrisko organizāciju skaits

11 ĢĀ (ar
16 prakses
vietām)
175

16.

Apmeklētāju skaits tūrisma objektos

20250

Vairāk kā 25000

17.

Sociālajos pabalstos izmaksāto
līdzekļu apjoms (EUR)

256272.26

300000

18.

Trūcīgās ģimenes (personas) statusa
piešķiršanas gadījumu skaits

1352

19.

Daudzbērnu ģimeņu skaits

267

20.

Personu skaits sociālās aprūpes un
rehabilitācijas centros mūsu cilvēki
SARC/ citviet Latvijā
Bērnu bāreņu skaits

137 /19

Esošajā apmērā –
5% no kopējā
iedz.skaita
Palielinājies
daudzbērnu
ģimeņu skaits par
5%
Esošajā apmērā

141

Nepārsniedz 110

Bērnu skaits sociālās aprūpes
centros

21

26

14.

21.

22.

Ārstu (medicīnas personāla) skaits

11 ĢĀ (ar 16
prakses vietām)
Vairāk kā 250
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PĀRSKATS PAR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDI,
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM
Jelgavas novada attīstības programmas izstrāde uzsākta saskaņā ar Jelgavas novada domes
2014.gada 28.maija lēmumu “Par Jelgavas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu”.
Attīstības programmas izstrādes gaitā tika secināts, ka ir jāveic pašvaldības darba
reorganizācija, nosakot jomu (nozaru) atbildību un jomu budžeta plānošanu līdzšinējās teritoriālās
atbildības un pagastu sadalījuma budžeta plānošanā vietā.
2015.gada 29.aprīlī Jelgavas novada dome veica grozījumus 2014.gada 28. maija lēmumā,
paredzot attīstības programmas ietvaros katrai jomai izstrādāt vidēja termiņa attīstības redzējumu.
Attīstības programmas izstrādes laikā ir veikta sabiedrības informēšana un sabiedrības
iesaiste plānošanas procesā.

PUBLI KĀCI JAS

Informācija par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu tika publicēta Jelgavas novada
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv, Jelgavas novada informatīvajā izdevumā Jelgavas novada
ziņas 2014.gada jūlijā izdevumā Nr. 9 (59).
Jelgavas novada mājaslapā tika publicēta informācija par attīstības programmas izstrādes
mērķi un atainots attīstības programmas izstrādes darba uzdevums un informācija par sabiedrības
līdzdalības pasākumiem.
2015.gada pavasarī Jelgavas novada mājaslapā tika izvietoti sludinājumi par sabiedrības
līdzdalības pasākumiem, konkrētiem darba semināriem izglītības, kultūras, sporta, veselības
veicināšanas, sociālo pakalpojumu un uzņēmējdarbības attīstības jomās.
DARBA SE MI NĀRI

Attīstības programmas izstrādes laikā tika organizēti vairāki sabiedrības līdzdalības
pasākumi – darba semināri.
2014.gada 9.jūnijā Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā tika organizēts
darba seminārs – Izglītība stabilai attīstībai Jelgavas novadā. (52 dalībnieki)
Pasākuma programma:
Laiks
10.00 – 12.30

Kopīga darba sesija
Rezultāts – vidējā
sasniedzamie mērķi

12.30 – 13.00
13.00 – 15.00

Valdis Kudiņš - Biedrības „Latvijas Lauku
forums” izpilddirektors
termiņā Inese Baumane – Jelgavas novada pašvaldības
telpiskās attīstības plānotāja
Neformālas sarunas, pusdienas

Darba sesija 3 tematiskajās grupās:
1. 0 – 6gadi; 7 – 15 gadi;
2. 16 – 20 gadi; 21 – 25 gadi;
3. interešu izglītība, mūžizglītība
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Rezultāts – uzdevumi katram un visiem, rezultatīvie rādītāji
Neformālas sarunas, kafijas pauze

15.00 – 15.15
15.15 – 17.00

Kopīga darba sesija – kopsavilkuma veidošana

2014.gada 12.septembrī Lielvircavas muižā, Platones pagastā tika organizēts darba seminārs Jelgavas novada ceļa karte stabilai nākotnei: sociālās politikas attīstība novadā.(48 dalībnieki)
Pasākuma programma:
Laiks
9.30 – 10.00

Ierašanās, reģistrācija

10.00 – 12.30

Kopīga darba sesija “Kas mūs
satrauc un iepriecina saistībā ar
esošo sociālo situāciju Jelgavas
novadā un virzību uz stabilo
nākotni?”

Rezultāts

Dalībnieku veidots Jelgavas novada sociālais profils – aktuālie jautājumi,
izaicinājumi, problēmas, kuru risināšanai nepieciešamas stratēģiskas intervences.

Valdis Kudiņš - Biedrības „Latvijas Lauku
forums” izpilddirektors
Ilze Āna – Jelgavas novada Sociālā dienesta
vadītāja

11.30 – 11.45

Neformālas sarunas, kafijas pauze

11.45 – 13.15

Kopīgā darba sesija “Ideju ģenerēšana: kā ar sociālo uzņēmējdarbību risināt
sociālos jautājumus Jelgavas novadā” 3 tematiskajās grupās

13.15 – 13.45

Neformālas sarunas, pusdienas

13.45 – 15.15
15.15 – 15.45

Darbs ideju grupās “Kas traucē vai sekmē ideju attīstību? (Force Field Analysis)
Kādas ir nepieciešamās darbības idejas iedzīvināšanai vietējā, novada līmenī?”
Neformālas sarunas, kafijas pauze, kopsavilkuma veidošana

2014.gada 20. novembrī IKSC „Līdumi”, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagastā tika organizēts darba
seminārs – Jelgavas novada ceļa karte stabilai nākotnei: kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida
attīstība novadā. (54 dalībnieki)
Pasākuma programma:
Laiks
9.30 – 10.00
10.00 – 11.30

Ierašanās, reģistrācija
Ievads. Plašākie
jomām – NAP2020

uzstādījumi

Līga Lonerte, Inese Baumane – Jelgavas
novada attīstības nodaļa

11.30 – 11.45

Kopīga darba sesija “Kas mūs Valdis Kudiņš - Biedrības „Latvijas Lauku
satrauc un iepriecina saistībā ar forums” izpilddirektors
esošo situāciju kultūrā, sportā un
veselīgā dzīvesveida veicināšanā
Jelgavas novadā un virīzbu uz
stabilo nākotni?”
Dalībnieku veidota SVID analīze par kultūru, sportu un veselīga dzīvesveida
veicināšanu Jelgavas novadā.
Identificētas attīstības prioritātes līdz 2020.gadam.
Neformālas sarunas, kafijas pauze

11.45 – 13.15

Darbs 3 tematiskajās grupās: kultūra, sports, veselīgs dzīvesveids Jelgavas novadā

Rezultāts
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13.15 – 13.45
13.45 – 14.30
Rezultāts
14.30 – 15.45

rīcību virzienu precizēšana;
mērķu definēšana.
Neformālas sarunas, pusdienas

Darbs 3 tematiskajās grupās: kultūra, sports, veselīgs dzīvesveids Jelgavas novadā
uzdevumu identificēšana laikā, iesaistīto loka noteikšana
Dalībnieku izstrādāts rīcības plāns līdz 2020.gadam, kas iekļauj prioritāros
virzienus, mērķus, uzdevumus un iesaistītās puses.
Darba grupu rezultātu prezentācija, balsojums
Kopsavilkuma veidošana
Neformālas sarunas, kafijas pauze

ATTĪ STĪ BAS PROGRAMMAS PUBLI SKĀ APSPRI EŠANA
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