Apstiprināts: Jelgavas novada domes 2021.gada 27.janvāra sēdē (lēmums Nr.3, protokola Nr.2)

AKTUALIZĒTAIS JELGAVAS NOVADA RĪCĪBAS PLĀNS 2021.-2023.gadam
Prioritāte

Joma

Rīcības virziens

Uzdevums

Atbildīgais

Sadarbība

Rezultātu rādītājs

Rezultatīvais rādītājs 2017.-2023.

Īstenošanas
termiņš

Finansējuma
iespējas

Uzlabota sabiedrības drošība

Pašvaldības policijas aprīkojuma iegāde, t.sk. automašīnas,
kvadracikls, IKT iekārtas transportam; veiktas profesionālās
pilnveides apmācības 17 pašvaldības policistiem; katrā
2018. - 2023.
pagastā veikta iedzīvotāju apmācība sabiedrības drošības
jautājumos

PB, Valsts
finansējums, ES
fondi

Uzlabota sabiedrības drošība

Izveidota plūdu monitoringa sistēma uz mazajām upēm,
prioritāri - Svēte, Platone

2018. - 2023.

PB, Valsts
finansējums, ES
fondi

1.Cilvēkresursu
izaugsme

A

A RV1 Sabiedrības
drošības pasākumu
īstenošana

1.Cilvēkresursu
izaugsme

A

A RV1 Sabiedrības
drošības pasākumu
īstenošana

Veikt vides drošības pasākumu īstenošanu

Darba aizsardzības,
ugunsdrošības un civilās POIC
aizsardzības nodaļa

5. Vieda
pārvaldība

A

A RV1 Pašvaldības
konkurētspējas
paaugstināšana

Pilnveidot pašvaldības sniegto pakalpojumu
kvalitāti un pieejamību

Kanceleja

IT nodaļa

Samazināts birokrātiskais slogs. Izveidoti vienoti
klientu apkalpošanas centri novadā

Pilnveidota informācijas aprites sistēma; Pilnveidota un
optimizēta jautājumu izskatīšanas kārtība; ieviesti epakalpojumi. Jelgavas novadā darbojas 14 VPVKAC

2018. - 2023.

PB, Valsts
finansējums, ES
fondi

5. Vieda
pārvaldība

A

A RV1 Pašvaldības
konkurētspējas
paaugstināšana

Mārketinga aktivitāšu īstenošana pašvaldības
teritorijas popularizēšanai

Mārketinga nodaļa

Visas jomas

Jelgavas novads ir atpazīstams un apmeklētājiem
interesants, pieaug uzņēmumu skaits, pieaug tūristu
skaits

Organizēti 2 sabiedrības forumi; Izstrādāts pašvaldības
mārketinga plāns; ieviestas aktivitātes, Pirtnieku festivāls
(ar 2020.gadu vairs nenotika organizēts)

2018. - 2023.

PB, Valsts
finansējums, ES
fondi

5. Vieda
pārvaldība

A

A RV1 Pašvaldības
konkurētspējas
paaugstināšana

Atbalstīt un veicināt iedzīvotāju, uzņēmēju un
NVO iesaistīšanos pašvaldības pakalpojumu Attīstības nodaļa
kvalitātes uzlabošanā

Jelgavas novads ir atpazīstams un apmeklētājiem
Pagastu pārvaldes interesants, pieaug uzņēmumu skaits, pieaug tūristu
skaits

Vairāki pašvaldības pakalpojumi deleģēti NVO, u.c.
Projektu konkurss "Mēs savai videi"

2018. - 2023.

PB, Valsts
finansējums, ES
fondi

A

A RV1 Pašvaldības
konkurētspējas
paaugstināšana

Veicināt sadarbību ar pašvaldībām valsts
mērogā un ārpus valsts robežām

Jelgavas novads ir atpazīstams un apmeklētājiem
Visas jomas,
interesants, pieaug uzņēmumu skaits, pieaug tūristu
pagastu pārvaldes
skaits

Organizēti vietēja līmeņa un starptautiski semināri,
organizētas pieredzes apmaiņas Latvijā un ārpus tās;
Projektu ieviešana un realizācija;
Sabiedrības informētība par ES darbības jomām, iekļaujot
apkārtnes attīstībā un līdzdalībā

2018. - 2023.

PB, Valsts
finansējums, ES
fondi

Jomu vadītāji

Uzlabota JNP datu centra veiktspēja. Datu centra
pielāgošana prasībām, ko izvirza jaunas informācijas
sistēmas. Datu centra uzturēšana, vadības iekārtu
pakāpeniska nomaiņa. Datu masīvu uzturēšana,
atjaunošana. Virtuālo darbstaciju darbības
nodrošināšana un atjaunošana. Tehnoloģiski
mūsdienīgāku risinājumu attīstīšana. Video sistēmu
apzināšana un funkcionalitātes nodrošināšana. IT
infrastrurktūras vienību pārraudzība izglītības iestādēs.

Izveidoti augstas pieejamības (HA) slēgumi kritiskajām
iekārtām un mezgliem. Datu centrs nodrošināts ar avārijas
barošanas iekārtām. Ieviesta vienota iekārtu un sistēmu
pārvaldība.

2018. - 2023.

PB

IT nodaļa

Visas
struktūrvienības

Veikta datu pārraides tīkla infrastruktūras sakārtošana,
paredzot kompleksu pieslēgumu izveidi visu jauno IT
tehnoloģiju izmantošanai nākotnē -- modernie video
uzraudzības risinājumi, apziņošanas un kontroles
sistēmas, datortīkli un Wi-Fi tīkli, tīkla pārraudzības
iespējas līdz katram gala lietotājam. Izstrādāti un
aktualizēti datortīklu izstrādes projekti. Veikta
datortīklu apvienošana vienotos korporatīvos tīklos ar
vienu centrālo mezglu katrā pagastā. Paaugstināta
avārijas seku likvidēšanas efektivitāte datortīklos.
Drošības risinājumu izstrāde un ieviešana

Attīstīti centrālie datu pārraides tīklu komutācijas mezgli.
Veikta pāreja uz Enterprise līmeņa tīkla komutācijas
iekārtām ar augstāku funkcionalitāti, veiktspēju, drošību un
noturību pret tīkla kolīzijām. Datu tīklu sadales punkti
apgādāti ar kvalitatīvām avārijas barošanas iekārtām.
2018. - 2023.
Samazināts sadrumstaloto pieslēgumu skaits novadā.
Ieviesta tīklā pieslēgto iekārtu pārvaldība, monitorings ar
sekojošu funkcionalitāti. LR likumu un MK noteikumu
prasību izpilde.

PB

IT nodaļa

Visas
struktūrvienības

Nomainīta datortehnika, kura attiecīgajā laika periodā
nokalpojusi un morāli novecojusi. Visiem datoriem
IT tehniskās infrastruktūras uzturēšana. Licenču pārvaldība,
atjaunotas operētājsistēmas. Izpētīti virtuālo darbstaciju
2018. - 2023.
atjaunošana.
ieguvumi un veikta implementēšana pašvaldības
iestādēs.

PB

Lietotāju atbalsta pilnveide

IT nodaļa

Visas
struktūrvienības

Izveidots funkcionējošs IT palīdzības dienests.
Izstrādātas atbilstošās darba procedūras. Aprīkotas
Veiktas darbinieku apmācības, iegādāta moderna, darbam
darba vietas. Izveidots zvanu centrs. Ieviests atbilstošais atbilstoša aparatūra. Darbojas IT palīdzības dienests
programnodrošinājums. Aparatūra. Apmācības

2018. - 2023.

PB

Pašvaldības ēku uzturēšana

Īpašuma pārvaldes
infrastruktūras un
saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa

Visas
struktūrvienības

Pašvaldības iestāžu remonti, energoefektivitāte, u.c.
uzturēšana

2018. - 2023.

PB

5. Vieda
pārvaldība

5. Vieda
pārvaldība

5. Vieda
pārvaldība

5. Vieda
pārvaldība

5. Vieda
pārvaldība

5. Vieda
pārvaldība

A

A RV1 Pašvaldības
konkurētspējas
paaugstināšana

A

A RV1 Pašvaldības
konkurētspējas
paaugstināšana

A

A RV1 Pašvaldības
konkurētspējas
paaugstināšana

A

A RV1 Pašvaldības
konkurētspējas
paaugstināšana

A

A RV2 Pašvaldības
funkciju veikšana

Sabiedriskās kārtības uzraudzība un
nodrošināšana

Pašvaldības policija

Attīstības nodaļa

Novada pašvaldības datu centra uzturēšana un
IT nodaļa
tehniskās funkcionalitātes atjaunināšana

Kvalitatīvas JNP sakaru infrastruktūras
attīstīšana. JNP datu pārraides tīkla
optimizācija.

JNP datortehnikas uzturēšana un atjaunošana

Visas jomas

Pašvaldības ēku uzturēšanas izdevumi

5. Vieda
pārvaldība

5. Vieda
pārvaldība

5. Vieda
pārvaldība

5. Vieda
pārvaldība

5. Vieda
pārvaldība

5. Vieda
pārvaldība

5. Vieda
pārvaldība

5. Vieda
pārvaldība

5. Vieda
pārvaldība

1.Cilvēkresursu
izaugsme

A

A RV2 Pašvaldības
funkciju veikšana

Centrālā administrācija Dzimtsaraksti
Administratīvā komisija,
Finanšu nodaļa,
Auditors Pašvaldību
Visas
Pašvaldības administratīvās funkcijas veikšana budžetu parāda darījumi,
struktūrvienības
Vēlēšanu komisija,
Personālnodaļa,
Iepirkuma nodaļa,
Juridisko pakalpojumu
nodrošināšana, Būvvalde

A

A RV2 Pašvaldības
funkciju veikšana

Īpašuma pārvaldes
infrastruktūras un
Pašvaldības saimniecisko funkciju uzturēšana
saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa

A

A RV2 Pašvaldības
funkciju veikšana

Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
izstrāde, aktualizācija un ieviešana;
Pašvaldības finanšu resursu plānošana un
vadība

A

A RV2 Pašvaldības
funkciju veikšana

Komunikācija ar sabiedrību. Izveidot vienotu,
efektīvu sabiedrības drošības un vides
Sabiedriskās attiecības
aizsardzības sistēmu

Plānošanas nodaļa

Visas
struktūrvienības

Centrālās administrācijas izdevumi, atbalsta funkciju
izpildei - Atalgojums, kanceleja, sakari - arī pārējās
apkalpojošās nodaļas

Tiek nodrošināts Centrālās administrācijas funkcijas

Pašvaldības iestādes aprīkotas ar IKT, un nepieciešamo
Autoparks, IKT, mēbeles, aprīkojums
transportu, mēbelēm u.c

2018. - 2023.

PB

2018. - 2023.

PB

Izstrādāti un tiek ieviesti plānošanas dokumenti: Ilgtspējīgas
attīstības stratēģija, Vidēja termiņa teritorijas attīstības
programma, u.c. nozaru plānošanas dokumenti.
2018. - 2023.
Pašvaldības finanšu resursu plānošana un vadība

Visas
struktūrvienības

Jelgavas novads - pievilcīga un kvalitatīva dzīves,
darba un atpūtas vide

Visas
struktūrvienības

Organizētas iedzīvotāju sapulces, organizēta
mājaslapas uzturēšana, organizēta informatīvā
izdevuma izstrāde, organizēti pašvaldības pasākumu
reklāmas pasākumi

Katru gadu vismaz 1 reizi gadā katrā pagastā organizēta
iedzīvotāju sapulce. Organizēti dažādi vietēji pasākumi.
Izveidota Mobilā aplikācija

2018. - 2023.

PB

Kvalificētu speciālistu piesaiste Jelgavas novadam,
saskaņā ar funkcijām un pienākumiem, kas noteikti
likumā “Par pašvaldībām” īstenošanai

Pašvaldības sniegts sistēmiska un mērķtiecīgs finansiāls
atbalsts studiju izmaksām tiem pašvaldības noteiktajiem
prioritāro profesiju pārstāvjiem, kas pēc pirmā līmeņa
augstākās izglītības iestādes studiju programmas,
pārkvalifikāciju kursu, rezidentūras, maģistrantūras vai
doktorantūras studiju pabeigšanas būtu gatavi trīs gadus
strādāt savā profesijā Jelgavas novadā

2018. - 2023.

PB

Regulāra komunikācija ar darbiniekiem, atgriezeniskā
saite - operatīvi fiksēti nevēlami darba vides aspekti

Preventīva nodarbināto izglītošana, veicinot izpratni par
drošu darba metožu izvēli

2018. - 2023.

PB

PB

A

A RV3 Efektīvas un
mērķtiecīgas pārvaldības
organizēšana

Izveidot un ieviest atbalsta programmu
jauniem speciālistiem

A

A RV4 Preventīva drošas
darba vides uzturēšana un
uzraudzība Jelgavas
novada publiskajos
objektos

Nodarbināto apmācības (instruktāža,
Darba aizsardzības,
evakuācijas apmācības, ugunsdzēšamo aparātu
Iestāžu vadītāji,
ugunsdrošības un civilās
lietošana, apmācības un semināri,
darbinieki
aizsardzības nodaļa
konsultēšana, pieredzes apmaiņa)

A

A RV4 Preventīva drošas
darba vides uzturēšana un Jelgavas novada pašvaldības darbinieku
uzraudzība Jelgavas
arodveselības uzturēšana, OVP un redzes
novada publiskajos
korekcijas līdzekļu iegāde
objektos

Darba aizsardzības,
Iestāžu vadītāji,
ugunsdrošības un civilās
darbinieki
aizsardzības nodaļa

Darbinieku arodveselība tiek sistemātiski pārbaudīta sistemātiskas obligātās veselības pārbaudes visiem
patstāvīgajiem novada iestāžu darbiniekiem. Mazinās
darba kavējumi veselības stāvokļa dēļ. Paaugstinās
darba ražīgums. Samazinās arodslimību gadījumi.

Preventīvi uzraudzīta nodarbināto arodveselība, veicinot
izpratni par slimību profilaksi

2018. - 2023.

PB

A

A RV5 Dalība Jelgavas
pilsētas, Jelgavas un
Ozolnieku novadu
apvienotās teritorijas
civilās aizsardzības
komisijas darbā

Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku
novadu apvienotās teritorijas civilās
aizsardzības plāna Jelgavas novada
informācijas aktualizēšana, evakuācijas
sistēmas izveide, kompetenču paaugstināšana
un informācijas aktualizēšana

Darba aizsardzības,
Jelgavas novada
ugunsdrošības un civilās izpilddirektora
aizsardzības nodaļa
vietnieks

Precīza informācija operatīvai reaģēšanai ārkārtas
situācijās. Skaidra informācijas aprites shēma.
Apkopota informācija par pieejamajiem atbilstošas
palīdzības resursiem, sadarbības partneriem.

Sabiedrības drošības pilnveidošana, gatavība operatīvi
organizēt palīdzību ārkārtas situācijās

2018. - 2023.

PB

A

A RV2 Pašvaldības
funkciju veikšana

Nodrošināt svinīgos pasākumus lokālā
patriotisma veicināšanai

Īstenoti dažādi pasākumi, atbilstoši mērķgrupām, lai
veicinātu piederību novadam; veidotu veiksmīgu
atgriezenisko saiti starp pašvaldību un iedzīvotāju
grupām

Priekšsēdētāja pieņemšanas par godu valsts un novada
svētkiem; sudrabkāzu pāru godināšana, senioru sveikšana,
jaundzimušo sveikšana

2018. - 2023.

PB

I RV1 Kvalitatīva un
mūsdienīga izglītība

Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu
kvalitatīvas izglītošanas iespējas visām
pašvaldības ģimenēm.

I

Visas jomas

Visas
struktūrvienības

Sabiedriskās attiecības

Visas
struktūrvienības

Iestāžu vadītāji, IP
speciālisti

PII un PI grupu teritorijas un ēku uzturēšana (iekļaujot
darbinieku atlīdzību), tai skaitā Publisko objektu
Pagastu pārvaldes uzturēšana atbilstoši normatīvajiem aktiem
(elektromērījumi, AUS sistēmu izveide un uzturēšana,
zibensaizsardzība, UG inventāra apkopes)

PII un PIG teritorijas un ēkas sakārtotas atbilstoši izglītības
programmas un normatīvo aktu prasībām. Katru gadu
Pastāvīgi
speciālistu komisija veic izglītības iestāžu vajadzību
apzināšanu un organizē plānotos darbus

PB

1.Cilvēkresursu
izaugsme

I

I RV1 Kvalitatīva un
mūsdienīga izglītība

Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu
kvalitatīvas izglītošanas iespējas visām
pašvaldības ģimenēm.

Iestāžu vadītāji, IP
speciālisti

1.Cilvēkresursu
izaugsme

I

I RV1 Kvalitatīva un
mūsdienīga izglītība

Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu
kvalitatīvas izglītošanas iespējas visām
pašvaldības ģimenēm.

Iestāžu vadītāji, IP
speciālisti

1.Cilvēkresursu
izaugsme

1.Cilvēkresursu
izaugsme

1.Cilvēkresursu
izaugsme

1.Cilvēkresursu
izaugsme

1.Cilvēkresursu
izaugsme

I

I

I

I

I

I RV1 Kvalitatīva un
mūsdienīga izglītība

I RV1 Kvalitatīva un
mūsdienīga izglītība

I RV1 Kvalitatīva un
mūsdienīga izglītība

I RV1 Kvalitatīva un
mūsdienīga izglītība

I RV1 Kvalitatīva un
mūsdienīga izglītība

Nodrošināt kvalitatīvu vispārējo pamata un
vidējo izglītību

Nodrošināt kvalitatīvu vispārējo pamata un
vidējo izglītību

Nodrošināt kvalitatīvu vispārējo pamata un
vidējo izglītību

Nodrošināt kvalitatīvu vispārējo pamata un
vidējo izglītību

Nodrošināt kvalitatīvu vispārējo pamata un
vidējo izglītību

Visām pirmsskolas grupām MT bāze ir atbilstoša mūsdienu
prasībām: ergonomiskas mēbeles, atbilstošs IT risinājums,
mācību materiāli un rīki praktiskas darbības
Materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un pilnveidošana nodrošināšanai. IP speciālisti katru gadu apzina iestāžu
Pagastu pārvaldes
Pastāvīgi
atbilstoši iestāžu vajadzībām
vajadzības vadlīniju īstenošanai, un organizē mēbeļu un
pamatlīdzekļu iegādi, seko līdz pašvaldības piešķirto
līdzekļu uz bērnu(16/ 20 eiro) mācību materiālu
izlietojumam
Nodrošināta iespēja bērniem no 1,5 gadu vecuma uzsākt
pirmsskolas izglītības programmas apguvi. Nodrošināta
atbalsta personāla pieejamība. Maksimāli ierobežoti
vardarbības riski. Nodrošināta IP speciālistu un atbalsta
personāla konsultācijas pedagogiem un vecākiem pēc
Ģimeņu atbalsts pilnvērtīgas izglītības nodrošināšana, nepieciešamības. Izveidots atbalsta personāla metodiskais
Pagastu pārvaldes ar iekļaujošo izglītību saistīto pakalpojumu
centrs pie IP. Pēc vajadzības piesaistīti papildus
Pastāvīgi
nodrošināšana , vardarbības novēršana
speciālisti. Organizēti kursi un supervīzijas pedagogiem.
Līdzfinansēta bērnu izglītošanos privātajās PI pēc
nepieciešamības , atbilstoši pašvaldības iestāžu vidējām
izmaksām. Regulēti pirmsskolas grupu darba laiki pēc
nepieciešamības. Veikts ikgadējais vardarbības risku
identificēšanas novērtējumus.
Visi pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamie ir
nodrošināti ar bezmaksas transportu uz mācību iestādi un
mājup. Pašvaldība organizē pārvadājumus ar
ārpakalpojuma sniedzējiem maršrutos, kur nekursē
sabiedriskais transports un pašvaldības transports.
Organizēta e-karšu saņemšana braucieniem pilsētas un
piepilsētas sabiedriskajā transportā. Vidējās un speciālo
izglītības programmu izglītojamajiem tiek nodrošināts
transports uz citas pašvaldības izglītības iestādi, ja
programmu nepiedāvā Jelgavas novada pašvaldība

PB

PB

Iestāžu vadītāji, IP
speciālisti

Pagastu pārvaldes Transporta nodrošināšana skolēnu nokļūšanai skolā

Pastāvīgi

PB

Iestāžu vadītāji, IP
speciālisti

Izglītības iestāžu teritoriju un ēku uzturēšana (iekļaujot
darbinieku atlīdzību), tai skaitā Publisko objektu
Izglītības iestāžu ēkas un teritorijas ir drošas, un funkcionāli
Pagastu pārvaldes uzturēšana atbilstoši normatīvajiem aktiem
Pastāvīgi
atbilstošas izglītības procesa norisei
(elektromērījumi, AUS sistēmu izveide un uzturēšana,
zibensaizsardzība, UG inventāra apkopes)

PB

Iestāžu vadītāji, IP
speciālisti

Visām izglītības iestādēm MT bāze ir atbilstoša mūsdienu
Materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un pilnveidošana
prasībām. IP speciālisti un iestāžu vadītāji katru gadu
atbilstoši iestāžu vajadzībām, inovatīvu mācību darba
Pagastu pārvaldes
apzina iestāžu vajadzības izglītības programmu īstenošanai, Pastāvīgi
metožu ieviešanai. Inovatīvu IKT risinājumu ieviešana
un organizē mēbeļu un pamatlīdzekļu iegādi, seko līdz
mācību procesā.
pašvaldības piešķirto līdzekļu izlietojumam.

PB

Iestāžu vadītāji, IP
speciālisti

Nodrošināta iespēja bērniem informēt par vardarbības
gadījumiem. Nodrošināts materiālais atbalsts bērniem no
trūcīgām ģimenēm mācību materiālu iegādei un ēdināšanai
(1.-4.kl.brīvpusdienas, 5.-12.kl. pašvaldības līdzmaksājums
0,50 euro dienā). Nodrošināta atbalsta personāla
Ģimeņu atbalsts pilnvērtīgas izglītības nodrošināšana, pieejamība. Maksimāli ierobežoti vardarbības riski.
Pagastu pārvaldes ar iekļaujošo izglītību saistīto pakalpojumu
Nodrošināta IP speciālistu un atbalsta personāla
Pastāvīgi
nodrošināšana , vardarbības novēršana
konsultācijas pedagogiem un vecākiem pēc
nepieciešamības. Izveidots atbalsta personāla metodiskais
centrs pie IP. Pēc vajadzības piesaistīti papildus
speciālistus. Organizēti kursi un supervīzijas pedagogiem.
Izglītības iestāde veic ikgadēju vardarbības risku
identificēšanas novērtējumu

PB

Iestāžu vadītāji, IP
speciālisti

Visas
struktūrvienības

Karjeras izglītības īstenošana

Nodrošināts atbalsts pašvaldības izglītības iestāžu
jauniešiem profesionālās jomas pamatotai izvēlei, biznesa
praktisko iemaņu apguvei. Jauniešiem tiek dota iespēja
praksē redzēt dažādu profesionālo jomu speciālistu darbu,
savas prasmes pārbaudīt praktiskā darbā, organizētas
dažādas aktivitātes karjeras izglītībā: karjeras dienas,
karjeras nedēļa, ēnu dienas profesiju grupu ekskursijas
uzņēmumos, praktiskie semināri, mācību firmas darba
organizēšana, vasaras darbs uzņēmumos.

Pastāvīgi

PB, ES fondi

1.Cilvēkresursu
izaugsme

I RV1 Kvalitatīva un
mūsdienīga izglītība

Organizēt pedagogu un speciālistu
profesionālās kvalifikācijas celšanu

I

1.Cilvēkresursu
izaugsme

Pedagogu un speciālistu profesionālās kvalifikācijas
pilnveide, pieredzes apmaiņa un darba kvalitātes
novērtēšana

Nodrošinātas ilgtermiņa pedagogu un speciālistu
profesionālās kvalifikācijas celšanas iespējas, atbilstoši
izglītības iestāžu darba kvalitātes prasībām dažādās formās
(studijas, kursi, meistarklases, u.c.). Regulāra pieredzes
apmaiņa ar citu pašvaldību pedagogiem, starptautiskas
pieredze apgūšanā iesaistīti visu izglītības iestāžu vadītāji
un 20% pedagogi un speciālisti. Katru 3 gadu laikā
Pastāvīgi
pedagogiem tiks nodrošināta iespēja paaugstināt
kompetenci 36 stundu kursos un semināros, pieredzes
apmaiņa reizi gadā citu pašvaldību iestādēs, metodiskā
darba vadība metodiskajās komisijās par projektu un
pašvaldības budžeta līdzekļiem. Reizi gadā pedagogiem olimpiāžu un konkursu uzvarētāju sagatavotājiem pateicības
pasākums. Atbalsta personālam 1x gadā supervīzija.

Iestāžu vadītāji, IP
speciālisti

Attīstības nodaļa

I RV1 Kvalitatīva un
mūsdienīga izglītība

Piedāvāt tirgus pieprasījumam atbilstošas
profesionālās un profesionālās ievirzes
izglītības iespējas

Iestāžu vadītāji, IP
speciālisti

Izglītības iestāžu teritoriju un ēku uzturēšana (iekļaujot
darbinieku atlīdzību), tai skaitā Publisko objektu
Izglītības iestāžu ēkas ir atbilstošas kvalitatīva mācību
Pagastu pārvaldes uzturēšana atbilstoši normatīvajiem aktiem
procesa norisei
(elektromērījumi, AUS sistēmu izveide un uzturēšana,
zibensaizsardzība, UG inventāra apkopes)

I

I RV1 Kvalitatīva un
mūsdienīga izglītība

Piedāvāt tirgus pieprasījumam atbilstošas
profesionālās un profesionālās ievirzes
izglītības iespējas

Iestāžu vadītāji, IP
speciālisti

1.Cilvēkresursu
izaugsme

I

I RV1 Kvalitatīva un
mūsdienīga izglītība

Neformālās izglītības piedāvājuma
nodrošināšana pašvaldības iedzīvotājiem

IP speciālisti, jauniešu
centru vadītāji

1.Cilvēkresursu
izaugsme

I

I RV1 Kvalitatīva un
mūsdienīga izglītība

Neformālās izglītības piedāvājuma
nodrošināšana pašvaldības iedzīvotājiem

IP speciālisti, jauniešu
centru vadītāji

Neformālās izglītības piedāvājuma
nodrošināšana pašvaldības iedzīvotājiem

IP speciālists,
mūžizglītības
koordinatori

Attīstības nodaļa

IP vadītājs un vadītāja
vietnieki

Nodrošināts maksimāli efektīvs Izglītības pārvaldes
speciālistu darbs. Izglītības pārvaldes speciālistu darba
Izglītības pārvaldes darba nodrošināšana (uzturēšana un
Pagastu pārvaldes
vietas ir nodrošinātas ar atbilstošu aprīkojumu, ir iespējas Pastāvīgi
darbinieku atalgojums)
regulāri būt izglītības iestādēs, ir motivēts kvalificēts darbs,
profesionālā izaugsme

1.Cilvēkresursu
izaugsme

1.Cilvēkresursu
izaugsme

1.Cilvēkresursu
izaugsme

1.Cilvēkresursu
izaugsme

1.Cilvēkresursu
izaugsme

I

I

I

I

I

I RV1 Kvalitatīva un
mūsdienīga izglītība

I RV1 Kvalitatīva un
mūsdienīga izglītība

I RV1 Kvalitatīva un
mūsdienīga izglītība

I RV1 Kvalitatīva un
mūsdienīga izglītība

Izglītības procesu metodiskā vadība un
pārraudzība

Izglītības procesu metodiskā vadība un
pārraudzība

Izglītības procesu metodiskā vadība un
pārraudzība

IP speciālisti, izglītības
iestāžu vadītāji

IP speciālisti

Pastāvīgi

Izglītības iestāžu MT bāze ir atbilstoša kvalitatīva mācību
Materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un pilnveidošana procesa norisei un īstenoto programmu specifikai,
Pagastu pārvaldes
Pastāvīgi
atbilstoši iestāžu vajadzībām
eksaminācijas procesa prasībām veicot profesionālās
kompetences novērtēšanu.
Jauniešu centri nodrošina jauniešu izglītojošu un aktīvu
Jauniešu centru un Neformālās izglītības centru
brīvā laika pavadīšanas iespēju ikdienā. Jauniešu centri ir
Attīstības nodaļa uzturēšana (iekļaujot darbinieku atlīdzību) un darba
nodrošināti ar inventāru un speciālistiem, lai organizētu
Pastāvīgi
nodrošināšana
jauniešu neformālo izglītību un jēgpilnu brīvā laika
pavadīšanu
Bērniem un jauniešiem ir iespēja jēgpilni pavadīt brīvo
laiku. Pagastos tiek organizēti izglītojoši pasākumi , sporta
Attīstības nodaļa Jauniešu brīvā laika aktivitāšu organizēšana pagastos
Pastāvīgi
sacensības, talantu attīstības nodarbības un jēgpilna brīvā
laika pavadīšana

Attīstības nodaļa

Attīstības nodaļa

Pieaugušo izglītības aktivitāšu organizēšana

Pašvaldības iedzīvotāji var saņemt atbalstu profesionālās un
interešu izglītības jomā. Pagastos tiek organizēti izglītojoši
pasākumi pēc iedzīvotāju interešu apzināšanas.
Pastāvīgi
Profesionālās izaugsmes semināri un kursi tiek organizēti
novada līmenī apzinot pieprasījumu

PB, ES fondi

PB

PB

PB, ES fondi

PB, ES fondi

PB, ES fondi

PB

Bērnu un jauniešu brīvā laika aktivitāšu organizēšana
novadā. Interešu izglītība.

Pašvaldības skolēniem ir iespēja kvalitatīvi pavadīt brīvo
laiku. Jauniešiem tiek piedāvāti dažādi pulciņi talantu
attīstībai un prasmju apgūšanai. Interešu izglītībā katru
gadu iesaistīt līdz 80% izglītojamo. Katru gadu tiek
piedāvātas pašvaldības izglītojamajiem konkrētai
mērķauditorijai organizētas bezmaksas nometnes:
dabazsinību, mākslas, patriotisma jomās; sporta un
jaunsardzes nodarbībās, kultūras mantojuma pārņemšanā.

Pastāvīgi

PB, ES fondi

Sadarbība ar NVO un citām organizācijām izglītojošu
pasākumu un aktivitāšu organizēšanā

Pašvaldības jauniešiem ir iespēja izglītoties personības
veidošanā, savas vietas sabiedrībā apzināšanā un savu spēju
attīstībā. Jauniešiem iespēja piedalīties personības
Pastāvīgi
izaugsmes treniņos, brīvprātīgajā darbā un darba iemaņu
apgūšanas programmās, starptautiskās sadarbības
programmās, kā arī savas kopienas dzīves vides uzlabošanā

PB, ES fondi

2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana

2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana

2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana

I

I

I

2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana

I

1.Cilvēkresursu
izaugsme

K

1.Cilvēkresursu
izaugsme

K

1.Cilvēkresursu
izaugsme

K

2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana

K

I RV1 Izglītības iestāžu
materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana un
modernizācija

I RV1 Izglītības iestāžu
materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana un
modernizācija

I RV1 Izglītības iestāžu
materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana un
modernizācija

I RV1 Izglītības iestāžu
materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana un
modernizācija
K RV1 (pasākumi)
Kultūras pakalpojuma
nodrošināšana
K RV1 (pasākumi)
Kultūras pakalpojuma
nodrošināšana
K RV1 (pasākumi)
Kultūras pakalpojuma
nodrošināšana
K RV1 Kultūras iestāžu
materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana un
modernizācija

Izglītības iestāžu vide nodrošina kvalitatīvas izglītības
iegūšanas iespējas. Aizupes pamatskolas tehnoloģiju un
dabaszinību kabinetu un pirmsskolas grupu ēku būvniecība,
Kalnciema pagasta vidusskolas renovācija un pagalma
labiekārtošana, Svētes pamatskolas galdniecības
IT nodaļa, Pagastu Veikti celtniecības renovācijas un remonta darbi
pamatprasmju apguves kabinetu celtniecība, Vircavas vsk.
Pašvaldības speciālisti,
pārvaldes,
izglītības iestādēs drošas, energoefektīvas, estētiskas un galdniecības kabinetu pārbūve pagastmājā, Šķibes
Pastāvīgi
izglītības iestāžu vadītāji
Iepirkumu nodaļa funkcionālas vides nodrošināšanai.
pamatskolas mācību priekšmetu kabinetu paplašināšanas
remontdarbi, PII"Kamenīte" Lielplatones filiālē 1.stāvā,
mākslas mājas remonts Kalnciema vsk., Zaļenieku KAV
pils un pamatskolas ēku remonti, viesmīlības programmas
praktisko nodarbību ēkas remonts, Elejas vsk.tehnoloģiju
kabinetu remonts.

PB, ES fondi

Izglītības iestāžu vide un izglītojošām nodarbībām
nepieciešamā pašvaldības teritorija nodrošina kvalitatīvas
izglītības iegūšanas un brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Apkārtnes labiekārtošana plānota Elejas vsk.sākumskolas
ēkas apkārtnē, Sesavas pamatskolas lietus ūdens novadīšana
un pirmsskolas grupu rotaļu laukuma izveide, Vircavas
vidusskolā plānoti meliorācijas darbi pagalmā un apkārtnes
labiekārtošana. Platones filiāles apkārtnes labiekārtošana,
Mūzikas un mākslas skolas apkārtnes labiekārtošana,
Pastāvīgi
Šķibes pamatskolas un pirmsskolas grupu apkārtnes
labiekārtošana, Kalnciema vidusskolas jaunsardzes
nodarbību trases iekārtošana, Svētes pamatskolas
pirmsskolas 2 grupu rotaļu laukumu izveide, Svētes
neformālās izglītības centra apkārtnes labiekārtošana,
Staļģenes vidusskolas pirmsskolas apkārtnes labiekārtošana,
jaunsargu Tīsu treniņbāzes labiekārtošana un papildināšana.
Staļģenes vsk sporta laukuma labiekārtošana

PB, ES fondi

Mūsdienīgot izglītības iestāžu materiāli
tehnisko bāzi

Izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze nodrošina
kvalitatīvu izglītības procesu, akcentējot STEM
priekšmetus un IT izmantošanas iespējas mācību procesā.
Katru gadu MTL tiek iegādāti izglītības iestādēm atbilstoši
speciālistu sastādītajam plānam pēc resursu novērtējuma,
ievērojot skolu mācību, interešu izglītības un profesionālās
Pašvaldības IT un IP
ievirzes, profesionālo programmu prasības (Kalnciema
Mūsdienīgot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi.
speciālisti, izglītības
IT nodaļa,
pagasta vsk. - šūšanas dizaina kabinets, automodelisma
Mūsdienīgu dabaszinātņu kabinetu izveidošana un
Pastāvīgi
iestāžu vadītāji, pagastu Iepirkumu nodaļa
bāze, Kalnciema vsk. Aizsardzības programmas prasībām
aprīkojuma nomaiņa.
pārvalžu vadītāji
atbilstoša treniņbāze un piederumi, MMSvizuālās mākslas
programmas īstenošanas materiāli un kabinetu iekārtojums
Svētes mācību punktā, uzņēmējdarbības apmācību
nodrošināšanai Elejas, Vircavas vsk, Zaļenieku KAV,
Svētes pamatskolā, mazpulku nodarbībām Aizupes
pamatskolā un Staļģenes vsk.) Pirmsskolas grupu
paplašināšana Līvbērzes un Aizupes pamatskolā.

PB, ES fondi

Nodrošināt izglītības iestādes ar
ergonomiskām mēbelēm

Izglītības iestāžu vadītāji

Sniegt kultūras un brīvā laika aktivitāšu
pakalpojumus (kultūras namos)

Kultūras pārvalde

Funkciju veikšanai nepieciešamo sociālo īres
namu pārvaldībai

Kultūras pārvalde

Sniegt kultūras un brīvā laika aktivitāšu
pakalpojumus (novadpētniecība)

Kultūras pārvalde

Kultūras iestāžu un āra infrastruktūras
remontdarbi un būvniecība

Kultūras pārvalde

Veikt izglītības iestāžu ēku celtniecības,
remonta un renovācijas darbus

Veikt izglītības iestāžu un izglītojošo
aktivitāšu nodrošināšanai nepieciešamās
teritorijas labiekārtošanas darbus

Pašvaldības
Izglītības iestāžu vadītāji
speciālisti

Veikt izglītības iestāžu un izglītojošo aktivitāšu
nodrošināšanai nepieciešamās pašvaldības teritorijas
labiekārtošanas darbus mācību procesa un jauniešu
interešu izglītības nodarbību īstenošanai .

Pašvaldības
speciālisti

Nodrošināt izglītības iestādes ar ergonomiskām
mēbelēm.

Izglītības iestādes ir nodrošinātas ar mūsdienīgam mācību
procesam atbilstošām ergonomiskām mēbelēm

Pastāvīgi

PB, ES fondi

Jelgavas novada
iestādes un
struktūrvienības
Jelgavas novada
iestādes un
struktūrvienības
Jelgavas novada
iestādes un
struktūrvienības

Atbilstoši mērķgrupu pieprasījumam, dažādots
pasākumu klāsts

Nodrošināti pasākumi mērķgrupām visā Jelgavas novada
teritorijā.

2018. - 2023.

PB

Atbilstoši mērķgrupu pieprasījumam, dažādots
pasākumu klāsts

Nodrošināti pasākumi mērķgrupām visās Jelgavas novada
publiskajās bibliotēkās

2018. - 2023.

PB

Atbilstoši mērķgrupu pieprasījumam, dažādots
pasākumu klāsts

Attīstīta novadpētniecība Jelgavas novadā

2018. - 2023.

PB

Jelgavas novada
iestādes un
struktūrvienības

Kvalitatīva kultūras iestāžu un brīvdabas pasākumu
infrastruktūra

1 renovēta brīvdabas estrāde, izveidotas brīvdabas vietas,
atpūtas zonas visā periodā

2018. - 2023.

PB, Valsts
finansējums, ES
fondi

2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana

K RV1 Kultūras iestāžu
materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana un
modernizācija

Kultūras iestāžu aprīkojuma papildināšana un
Kultūras pārvalde
atjaunošana (kultūras namos)

Jelgavas novada
iestādes un
struktūrvienības

Kvalitatīva kultūras iestāžu materiāltehniskā bāze

Nodrošināts inventārs un pamatlīdzekļi 14 kultūras namiem 2018. - 2023.

PB, Valsts
finansējums, ES
fondi

Kultūras iestāžu aprīkojuma papildināšana un
Kultūras pārvalde
atjaunošana (bibliotēkās)

Jelgavas novada
iestādes un
struktūrvienības

Kvalitatīva kultūras iestāžu materiāltehniskā bāze

Nodrošināts inventārs un pamatlīdzekļi 22 bibliotēkām

PB, Valsts
finansējums, ES
fondi

Sniegt kultūras un brīvā laika aktivitāšu
pakalpojumus (Amatiermākslas kolektīvu)

Kultūras pārvalde

Jelgavas novada
iestādes un
struktūrvienības

Atbilstoši mērķgrupu pieprasījumam, dažādots
pasākumu klāsts

Amatiermākslas kolektīvu dalības nodrošināšana sadarbības
2018. - 2023.
pasākumos Jelgavas novadā, Latvijā un ārvalstīs

PB, ES fondi

K

K RV2 (uzturēšana)
Kultūras pakalpojuma
nodrošināšana

Kultūras iestāžu ikdienas uzturēšana (kultūras
Kultūras pārvalde
namos)

Jelgavas novada
iestādes un
struktūrvienības

Kvalitatīva kultūras iestāžu infrastruktūra, tai skaitā
Publisko objektu uzturēšana atbilstoši normatīvajiem
aktiem (elektromērījumi, AUS sistēmu izveide un
uzturēšana, zibensaizsardzība, UG inventāra apkopes)

Nodrošināta 14 kultūras namu darbība

2018. - 2023.

PB

1.Cilvēkresursu
izaugsme

K

K RV2 (uzturēšana)
Kultūras pakalpojuma
nodrošināšana

Kultūras iestāžu ikdienas uzturēšana
(bibliotēkās)

Kultūras pārvalde

Jelgavas novada
iestādes un
struktūrvienības

Kvalitatīva kultūras iestāžu infrastruktūra, tai skaitā
Publisko objektu uzturēšana atbilstoši normatīvajiem
aktiem (elektromērījumi, AUS sistēmu izveide un
uzturēšana, zibensaizsardzība, UG inventāra apkopes)

Nodrošināta 22 bibliotēku darbība, grāmatu fonds un
periodika

2018. - 2023.

PB

1.Cilvēkresursu
izaugsme

K

Kultūras iestāžu ikdienas uzturēšana
(novadpētniecība)

Kultūras pārvalde

Kvalitatīva kultūras iestāžu infrastruktūra

Nodrošināta novadpētniecība

2018. - 2023.

PB

1.Cilvēkresursu
izaugsme

K

Amatiermākslas kolektīvu darbības
nodrošināšana

Kultūras pārvalde

2018. - 2023.

PB

1.Cilvēkresursu
izaugsme

K

Kultūras darbinieku tālākizglītība un
nepārtraukta pilnveidošanās

Kultūras pārvalde

1.Cilvēkresursu
izaugsme

K

Izveidot un ieviest atbalsta programmu
radošām personībām

Kultūras pārvalde

2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana

K

2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana

K

K

2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana

K

1.Cilvēkresursu
izaugsme

K

1.Cilvēkresursu
izaugsme

K RV1 Kultūras iestāžu
materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana un
modernizācija
K RV1 (pasākumi)
Kultūras pakalpojuma
nodrošināšana

K RV2 (uzturēšana)
Kultūras pakalpojuma
nodrošināšana
K RV2 (uzturēšana)
Kultūras pakalpojuma
nodrošināšana
K RV2 (uzturēšana)
Kultūras pakalpojuma
nodrošināšana
K RV3 Efektīvas un
mērķtiecīgas pārvaldības
organizēšana
K RV1 Kultūras iestāžu
materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana un
modernizācija
K RV1 Kultūras iestāžu
materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana un
modernizācija

Jelgavas novada
iestādes un
struktūrvienības
Jelgavas novada
iestādes un
struktūrvienības
Jelgavas novada
iestādes un
struktūrvienības

Katram iedzīvotājam ir iespēja līdzdarboties brīvā laika
Amatiermākslas kolektīvu vadītāju algošana
aktivitātēs

2018. - 2023.

Organizēti semināri, izglītojoši kursi un pieredzes apmaiņas
2018. - 2023.
braucieni darbiniekiem katru gadu

PB, Valsts
finansējums, ES
fondi

Izglītības pārvalde Novada iedzīvotāju iesaistīšanās radošajās izpausmēs

Organizēti kultūras jomas izcilo personību, novadnieku
godināšanas pasākumi un konkursi visā pārskata periodā

2018. - 2023.

PB

Kultūras iestāžu aprīkojuma papildināšana un
Kultūras pārvalde
atjaunošana (novadpētniecība)

Jelgavas novada
iestādes un
struktūrvienības

Kvalitatīva kultūras iestāžu materiālitehniskā bāze

Inventārs un pamatlīdzekļi novadpētniecība

2018. - 2023.

PB, Valsts
finansējums, ES
fondi

Kultūras iestāžu aprīkojuma papildināšana un
Kultūras pārvalde
atjaunošana (Amatiermākslas kolektīvu)

Jelgavas novada
iestādes un
struktūrvienības

Kvalitatīva kultūras iestāžu materiālitehniskā bāze

Inventārs un pamatlīdzekļi 90 kolektīviem

2018. - 2023.

PB, Valsts
finansējums, ES
fondi

Zinošāki un radošāki kultūras iestāžu darbinieki

1.Cilvēkresursu
izaugsme

1.Cilvēkresursu
izaugsme

1.Cilvēkresursu
izaugsme

1.Cilvēkresursu
izaugsme

L

L RV1 Darba, sociālās
aizsardzības, bērnu un
ģimenes tiesību,
sabiedrības veselības un
personu vienlīdzīgu iespēju
pasākumu īstenošana

Sniegt un organizēt sociālo palīdzību un
sociālos pakalpojumus pašvaldības
iedzīvotājiem.
Sniegt un organizēt sociālo palīdzību un
sociālos pakalpojumus bērnu un ģimeņu
atbalstam

L

L RV1 Darba, sociālās
aizsardzības, bērnu un
ģimenes tiesību,
Sniegt ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes
sabiedrības veselības un
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
personu vienlīdzīgu iespēju
pasākumu īstenošana

Labklājības pārvalde Sociālais dienests

Labklājības pārvalde

L

L RV1 Darba, sociālās
aizsardzības, bērnu un
ģimenes tiesību,
sabiedrības veselības un
personu vienlīdzīgu iespēju
pasākumu īstenošana

L

L RV1 Darba, sociālās
aizsardzības, bērnu un
ģimenes tiesību,
Nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, t.sk.
Labklājības pārvalde
sabiedrības veselības un
sabiedrības veselības veicināšanu
personu vienlīdzīgu iespēju
pasākumu īstenošana

Īstenot bērnu un ģimeņu atbalsta pasākumus;
Sniegt un organizēt sociālo palīdzību un
sociālos pakalpojumus bērnu un ģimeņu
atbalstam

Labklājības pārvalde Sociālais dienests;
Bāriņtiesa

Nodrošināta un regulāri pilnveidota sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības sniegšana pašvaldības iedzīvotājiem
(t.sk. sociālo pakalpojumu administrēšana);
Nodrošināta sociālās jomas darbinieku tālākizglītība un
profesionālās kvalifikācijas pilnveide (t.sk. konsultatīvs
atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo
darbību), pieredzes apmaiņas braucieni;
Atbalstītas organizācijas, kas sniedz pakalpojumus
personām ar garīga rakstura traucējumiem un/vai vājām
sociālajām prasmēm;
Sniegts atbalsts personām ar funkcionāliem traucējumiem
(sistemātiska tehnisko palīglīdzekļu bāzes papildināšana vai
atjaunošana);
Pakalpojuma kvalitātes paaugstināšana, tai skaitā
Nodrošināti pakalpojumi mājās pamatvajadzību
sistēmātiska darba vides riska faktoru novērtēšana
apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ
Pagastu pārvaldes, (darbu veidi, publisko būvju uzraudzība u.c.) savlaicīgi
nevar sevi aprūpēt;
Izglītības pārvalde, mazinot/novēršos darba risku faktorus.
2018. - 2023.
Personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā
SARC
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
nonākušām personām nodrošināta naktsmītne Jelgavas
pakalpojums bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības
pilsētas administratīvajā teritorijā (vidēji 3 klientiem gadā,
palikušiem bērniem
4 mēnešu periodā);
Nodrošināti asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti;
Atbalstītas organizācijas, kas veic labvēlīgu sociālo ietekmi
radošu saimniecisko darbību pašvaldības administratīvajā
teritorijā (sociālo pakalpojumu sniegšana, iekļaujošas
pilsoniskas sabiedrības veidošana u.c.) ;
Atbalsts bezdarba gadījumā;
Atbalsta pasākumi senioriem;
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojums bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem;
Sniegt sociālo un psiholoģisko palīdzību krīzes situācijā
nonākušām ģimenēm ar bērniem (Krīzes centrs);
Piedāvāti un regulāri pilnveidoti ilgstošas un īslaicīgas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi,
Pakalpojuma kvalitātes paaugstināšana, tai skaitā
t.sk. krīzes centra pak. pašvaldības administratīvajā
sistēmātiska darba vides riska faktoru novērtēšana
teritorijā (SARC uzturēšana, negatīvo emociju mazināšanas
(darbu veidi, publisko būvju uzraudzība u.c.) savlaicīgi
telpas, sensorās istabas, pasākumi utt.); Nodrošināta
Pagastu pārvaldes mazinot/novēršos darba risku faktorus. Publisko
2018. - 2023.
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu
objektu uzturēšana atbilstoši normatīvajiem aktiem
darbinieku tālākizglītība un profesionālās kvalifikācijas
(elektromērījumi, AUS sistēmu izveide un uzturēšana,
pilnveide (t.sk. konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti
zibensaizsardzība, UG inventāra apkopes)
ar darbu un profesionālo darbību), pieredzes apmaiņas
braucieni

PB, ES fondi

PB, ziedojumi

Pagastu pārvaldes, Īstenoti dažādi pasākumi - apmācības, nometnes.
Aktivitāšu centri Pilnveidoti aktivitāšu centri

Nodrošināta aizgādnības, aizbildnības,
adopcijas un bērnu personisko un mantisko tiesību un
interešu aizsardzība; Īstenoti atbalsta pasākumi
audžuģimenēs un pie aizbildņiem dzīvojošiem bērniem (2
pasākumi gadā); Organizētas apmācības audžuģimenēm,
aizbildņu ģimenēm ( 60 aizbildņiem organizētas apmācības
60 h apjomā); Organizētas bērnu nometnes (gadā viena
nometne 20 bērniem);Organizēti informatīvi semināri
ģimenēm;. Organizētas grupu nodarbības sociālā riska
2018. - 2023.
vecākiem, t.sk konsultācijas; Pilnveidoti sociālā atbalsta
veidi ģimenēm. Īstenoti dažādi bērnu un ģimeņu atbalsta
pasākumi; Nodrošināts un pilnveidots aktivitāšu centru
piedāvāto pakalpojumu klāsts; Atbalstītas organizācijas, kas
veic labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību
pašvaldības administratīvajā teritorijā (sociālo pakalpojumu
sniegšana, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošana
u.c.) ; Atbalsts biedrībām, kas nodrošina pakalpojumus un
pasākumus ģimenēm un ģimenēm ar bērniem

PB

Pagastu pārvaldes,
Veselības veicināšanas attīstības novadā
Jomas

Piesaistīti primārās veselības aprūpes speciālisti; Piesaistīts
veselības veicināšanas speciālists; Īstenoti dažādi veselības
2018. - 2023.
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi; Veikts
pētījums par novada iedzīvotāju veselības profilu.

PB, ES fondi

1.Cilvēkresursu
izaugsme

2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana

2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana

L

L

L

L RV1 Darba, sociālās
aizsardzības, bērnu un
ģimenes tiesību,
Veicināt nodarbinātības un saimnieciskās
sabiedrības veselības un
iniciatīvas
personu vienlīdzīgu iespēju
pasākumu īstenošana

L RV1 Jaunas sociālās
jomas infrastruktūras
būvniecība

L RV 2 Sociālās jomas
iestāžu infrastruktūras un
aprīkojuma atjaunošana

Izveidot un pilnveidot sabiedrībā balstītus
pakalpojumus

1.Cilvēkresursu
izaugsme

S

1.Cilvēkresursu
izaugsme

S

Nodrošināt sporta pasākumu organizēšanu,
S RV1 Sporta izglītība un
t.sk. popularizējot sporta nozīmi veselības
aktivitātes mūža garumā
uzlabošanā

S

Nodrošināt sporta speciālistu, treneru un citu
S RV1 Sporta izglītība un
sporta darbinieku tālākizglītību un
aktivitātes mūža garumā
profesionālās kvalifikācijas pilnveidi

1.Cilvēkresursu
izaugsme

2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana
2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana
4. Stabilas,
inovatīvas un
ilgtspējīgas
ekonomikas
attīstība

Labklājības pārvalde

Veikt sociālās jomas iestāžu infrastruktūras un
aprīkojuma atjaunošanu,
t.sk. vides pieejamības nodrošināšana
Labklājības pārvalde
pašvaldības iestādēs, kurās tiek sniegta un
organizēta sociālās palīdzības sniegšana
pašvaldības iedzīvotājiem

Attīstīt, pilnveidot mūsdienīgu
S RV1 Sporta izglītība un
profesionālās ievirzes sporta izglītības un
aktivitātes mūža garumā
interešu izglītības programmu piedāvājumu

1.Cilvēkresursu
izaugsme

Labklājības pārvalde,
Attīstības nodaļa

Sporta centrs

Sporta centrs

Pagastu pārvaldes, Pilnveidots nodarbinātības pakalpojums, atbalstot
Jomas, NVA
dažādas iedzīvotāju grupas

Realizēti jauniešu garantijas piedāvātie
atbalsta pasākumi (projektā iesaistījušies vismaz 98
jaunieši); Sniegti profesionālās orientācijas pakalpojumi;
Īstenoti pasākumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

2018. - 2023.

PB, ES fondi

Pagastu pārvaldes Paplašināts pakalpojums

Izveidots jauns dienas centrs (Lielplatones IPS korpusā);
Izveidoti grupu dzīvokļi Kalnciemā (DI projekts); Izveidots
dienas aprūpes centrs Kalnciemā (DI projekts); izveidota
2018. - 2023.
specializētā darbnīca Kalnciemā (DI projekts); izveidots
ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ārpusģimenē
esošiem bērniem - dzīvoklis Kalnciemā

PB, ES fondi

Pielāgotas telpas specifiskām sociālās aprūpes un
rehabilitācijas centra vajadzībām t.sk. āra infrastruktūras
atjaunošana (Staļģene remonts, SARC Eleja ēku
atjaunošana);
Izveidota īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļa SARC
Kalnciems (5 gultas vietas) - DSPC "LAIPA;
Nodrošināts ārpusģimenes aprūpes pakalpojums pēc
"ģimenes tipa" mājokļu principa Elejā;
Palielināta ilgstošā sociālās aprūpes nodaļa SARC Eleja (8
gultas vietas); Nodrošināta vides pieejamība pašvaldības
iestādēs (pagastu pārvaldēs, kur tas nav);
Aktivitāšu centru vides sakārtošana (izveidota vingrošanas
zāle, virtuves renovācija Līvbērzē, praktisko nodarbību
telpa Zemgalē;
AC Zemgale energoefektivitāte;
Doktorāta izveide Sesavā

2018. - 2023.

PB, ES fondi

Katru gadu tiek īstenotas vismaz 9 profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmas;
Profesionālās sporta izglītības programmas katru gadu
apgūst vismaz 380 audzēkņu; Interešu izglītības
programmas sportā katru gadu apgūst 50 audzēkņi

2018. - 2023.

PB

2018. - 2023.

PB

Pagastu pārvaldes

Izglītības
pārvalde; NVO

Paaugstināta pakalpojuma kvalitāte, droša vide
atbilstoši klientu vajadzībām

Nodrošināta profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmu īstenošana un interešu izglītības
programmas; Profesionālās sporta izglītības
programmu audzēkņi, sporta interešu izglītības
programmas audzēkņi.

Pagastu pārvaldes, Īstenoti dažādi sporta pasākumi
NVO
atbilstoši iedzīvotāju interesēm un mērķgrupām

Katru gadu tiek organizēti vismaz 200 pasākumi

Sporta centrs

Sporta speciālistu, treneru un citu sporta darbinieku
profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana un
Pagastu pārvaldes
pilnveidošana;
2. Pieredzes apmaiņas braucienu nodrošināšana.

Katru gadu vismaz 70% no sporta nozares darbinieku skaita
tiek nodrošināta profesionālās kvalifikācijas pilnveidošana
(semināri, kursi, tālākizglītība, u.c.); Reizi gadā tiek
2018. - 2023.
organizēts sporta nozares speciālistu pieredzes apmaiņas
brauciens.

PB, Valsts
finansējums, ES
fondi

S

Nodrošināt sporta infrastruktūras ikdienas
uzturēšana (visas sporta bāzes ir drošas,
S RV2 Sporta
sakoptas, nodrošinātas ar komunālajiem
infrastruktūras uzturēšana
pakalpojumiem, atbilst ugunsdrošības u.c.
un pilnveidošana
prasībām, kā arī ir piemērotas dažādu sporta
aktivitāšu un sacensību organizēšanai, u.c.).

Sporta centrs

Nodrošināta sporta infrastruktūras uzturēšana, tai skaitā
Publisko objektu uzturēšana atbilstoši normatīvajiem
Iedzīvotājiem pieejamas 13 pagastu sporta bāzes un novada
Pagastu pārvaldes
2018. - 2023.
aktiem (elektromērījumi, AUS sistēmu izveide un
sporta centra bāze
uzturēšana, zibensaizsardzība, UG inventāra apkopes)

PB, Valsts
finansējums, ES
fondi

S

S RV1 Jaunas sporta
Uzbūvēt un nodot ekspluatācijā
infrastruktūras būvniecība multifunkcionālu sporta bāzi

Sporta centrs

Pagastu pārvaldes

Jaunas sporta infrastruktūras
objekta būvniecība

S

S RV2 Sporta iestāžu
infrastruktūras un
aprīkojuma atjaunošana

Veikt sporta iestāžu infrastruktūras un
aprīkojuma atjaunošanu

Sporta centrs

Pagastu pārvaldes

Nodrošināta sporta bāžu , infrastruktūras t.sk. inventāra Atjaunota āra infrastruktūra 5 pagastos un 14 sporta bāzēs
u.c. aprīkojuma atjaunošana
atjaunots inventārs

T

T RV1 Tūrisma produktu
un pakalpojumu
piedāvājuma nodrošināšana
un pilnveidošana

Pilnveidot tūrisma informācijas un
pakalpojumu sniedzēju profesionālās
kompetences un prasmes (t.sk. objektu
ikdienas uzturēšana)

Attīstības nodaļa

Piļu muižu
asociācija, JRTC,
Pilnveidot tūrisma nozares speciālistu profesionālo
Zemgales tūrisma
kompetenci un prasmes
asociācija,
ZRKAC, ZPR

Uzbūvēta 1 sporta bāze Elejas pagastā un 1 sporta bāze
Kalnciemā

2018. - 2023.

PB

2018. - 2023.

PB, Valsts
finansējums, ES
fondi

Nodrošināta tūrisma nozares speciālistu, tūrisma produktu
un pakalpojumu sniedzēju profesionālās kvalifikācijas
pilnveidošana (semināri, kursi, apmācības, tālākizglītība,
2018. - 2023.
u.c.), īstenota tūrisma objektu ikdienas uzturēšana;
Organizēti, ņemta dalība pieredzes apmaiņas braucieni (1-2
x gadā)

PB, ES fondi

4. Stabilas,
inovatīvas un
ilgtspējīgas
ekonomikas
attīstība

4. Stabilas,
inovatīvas un
ilgtspējīgas
ekonomikas
attīstība
4. Stabilas,
inovatīvas un
ilgtspējīgas
ekonomikas
attīstība
4. Stabilas,
inovatīvas un
ilgtspējīgas
ekonomikas
attīstība

T

T RV1 Tūrisma produktu
Organizēt mērķtiecīgu sadarbību ar valsts
un pakalpojumu
pārvaldes institūcijām, asociācijām un citām
piedāvājuma nodrošināšana
pašvaldībām
un pilnveidošana

Attīstības nodaļa

JRTC, Zemgales
tūrisma asociācija,
Piļu muižu
asociācija

T

T RV1 Tūrisma produktu
un pakalpojumu
Dažādot, pilnveidot tūrisma objektus ar
piedāvājuma nodrošināšana pakalpojumiem
un pilnveidošana

T

Veicināt kultūrvēsturisko objektu
T RV2 Kultūrvēstures
saglabāšanu, to sakārtošanu, renovāciju un
mantojuma objektu
restaurāciju. Veikt muižu parku izpēti,
un infrastruktūras
apsaimniekošanas plānu izstrādi, parku
uzturēšana un saglabāšana
labiekārtošanu iekļaušanai tūrismā

T

T RV2 Kultūrvēstures
mantojuma objektu
Vēsturiski sakrālo celtņu uzturēšana,
un infrastruktūras
restaurācija, iekļaujot tos tūrisma maršrutos
uzturēšana un saglabāšana

Attīstīt publiskā un privātā sektora mērķtiecīgu
sadarbību
tūrisma attīstības veicināšanā, kopīgās mārketinga
aktivitātēs

2018. - 2023.

PB

Attīstības nodaļa

Pagastu pārvaldes,
Jelgavas
Nodrošināt tūrisma produktu un pakalpojumu
reģionālais tūrisma piedāvājumu
centrs

Izveidota pašvaldībā esošā tūrisma objektu bāze - katru
gadu tiek aktualizēta informācija. Īstenotas un pilnveidotas
tematiskās, gadskārtējās u.c. aktivitātes. Īstenoti pasākumi 2018. - 2023.
novada tūrisma objektos - Leģendu nakts, muižu svētki.
(atbilstoši pasākumu plānam)

PB

Attīstības nodaļa

Projektu partneri,
Veikt kultūrvēsturisko objektu un to infrastruktūras
pagastu pārvaldes,
saglabāšanu, sakārtošanu, renovāciju un restaurāciju
Īpašuma pārvalde

4 muižu kompleksos veikti renovācijas darbi; Izstrādāti un
realizēti 3 muižu parku apsaimniekošanas plāni; Veikta
Elejas muižas parka labiekārtošana.

2018. - 2023.

PB, Valsts
finansējums, ES
fondi

Attīstības nodaļa

Reliģiskās
organizācijas

Līdzfinansēti reliģisko u.c. organizāciju vēsturiski sakrālo
Atbalstīt reliģiskās u.c. organizācijas vēsturiski sakrālo
celtņu uzturēšanas un renovācijas projekti
celtņu uzturēšanā un renovācijā, veicinot to iekļaušanu
Sniegts atbalsts projektu pieteikumu sagatavošanā un
tūrisma maršrutos un pasākumos
iesniegšanā, projektu īstenošanā

2018. - 2023.

PB, Valsts
finansējums, ES
fondi

Izstrādāti vismaz 3 kombinētie tūrisma maršruti;
Izveidoti un iekļauti tūrisma maršrutos un informatīvajā
2018. - 2023.
bāzē vismaz 2 jauni tūrisma objekti (sasaistot ar P4 T RV1)

PB, Valsts
finansējums, ES
fondi

Periodā uzstādītas vismaz 10 norādes zīmes un vismaz 5
info plāksnes; Plānošanas periodā uzstādītas 3 buras
(izpildīts uz 2018.gada beigām)

2018. - 2023.

PB, Valsts
finansējums, ES
fondi

2018. - 2023.

PB, ES fondi

2018. - 2023.

PB, ES fondi

2018. - 2023.

PB, ES fondi

4. Stabilas,
inovatīvas un
ilgtspējīgas
ekonomikas
attīstība

T

T RV3 Tūrisma attīstības
veicināšana

Jaunu maršrutu un tūrisma objektu izveide

Attīstības nodaļa

Pierīgas
partnerības, Lauku
partnerība
Nodrošināt tūrisma attīstības iespējas
"Lielupe", JRTC,
tūrisma uzņēmēji

4. Stabilas,
inovatīvas un
ilgtspējīgas
ekonomikas
attīstība

T

T RV3 Tūrisma attīstības
veicināšana

Vides reklāmas pasākumu attīstīšana

Attīstības nodaļa

Īpašumu pārvalde,
Pagastu pārvaldes, Īstenot vides reklāmas pasākumus
Projektu partneri

2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana

2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana

4. Stabilas,
inovatīvas un
ilgtspējīgas
ekonomikas
attīstība

4. Stabilas,
inovatīvas un
ilgtspējīgas
ekonomikas
attīstība

4. Stabilas,
inovatīvas un
ilgtspējīgas
ekonomikas
attīstība

U

U RV1 Ekonomisko
attīstību veicinoša
infrastruktūra

U

U RV1 Ekonomisko
attīstību veicinoša
infrastruktūra

U

U RV1 Nodarbinātības
veicināšanas pasākumi

Uzlabot satiksmes infrastruktūru un
inženierinfrastruktūru

Veicināt uzņēmējdarbībai piemērotu
pašvaldībai piekritīgu teritoriju sakārtošanu

Vispārēja ekonomiska, komerciāla un
nodarbinātības darbība

Izveidots sadarbības klasteris, kura ietvaros izveidota
novada tūrisma darba grupa - izveidota 2011. gadā un
darbojas līdz pat šim laikam; veikti tūrisma uzņēmunu
apsekošana 3-5 uzņēmumi, īstenoti sadarbības projekti
Tūrisma attīstības veicināšanā. Dalība tūrisma izstādēs,
Dalības maksa, gada biedra maksa.

Attīstības nodaļa

Attīstības nodaļa

Attīstības nodaļa
Sociālais dienests

U

U RV2 Atbalsta
Nodrošināt informācijas pieejamību par
instrumenti
uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem (t.sk. Attīstības nodaļa
uzņēmējdarbības attīstībai tūrisma, sociālajai uzn.d, u.c.)

U

U RV2 Atbalsta
instrumenti
Veicināt novada uzņēmēju atpazīstamību
uzņēmējdarbības attīstībai

Attīstības nodaļa

Pieaugušas privātās investīcijas teritorijā;
Pieaudzis uzņēmumu skaits novadā;
Radītas jaunas darba vietas Lauku ceļu infrastruktūras
Īpašuma pārvalde
pārbūve

Pieaugušas privātās investīcijas teritorijā;
Pieaudzis uzņēmumu skaits novadā;
Īpašuma pārvalde Radītas jaunas darba vietas,

Izglītības pārvalde,
Labklājības
pārvalde,
Administratīvais
departaments,
Pagastu pārvaldes

Sabiedrisko
attiecību nodaļa,
Mārketinga
nodaļa, Īpašuma
pārvalde

Veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras
brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot
skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi
Nodarbinātīvbas pasākumi bezdarba gadījumos

Pieaugušas privātās investīcijas teritorijā;
Pieaudzis uzņēmumu skaits novadā;
Radītas jaunas darba vietas

Pieaugušas privātās investīcijas teritorijā;
Sabiedrisko
Pieaudzis uzņēmumu skaits novadā;
attiecību nodaļa, Radītas jaunas darba vietas
Mārketinga nodaļa

Atjaunoti ceļu posmi 18km;
Nosusināta Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
Izveidoti jauni elektrības, gāzes, ūdenssaimniecības
pieslēgumi 2 vietām

1 industriālais parks novada teritorijā, sakārtotas un
ierīkotas tirdzniecības vietas novada ciemos (Glūdas,
Kalnciema, Līvbērzes, Valgundes pagastos)

Pagaidu sabiedriskos darbos iesaistītas personas bezdarba
gadījumos (Sociālais dienests)
Īstenoti nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā
personām (Attīstības nodaļa)

4 semināri, konferences, forumi gadā
ne retāk kā 1 reizi mēnesī informācija mājaslapā, e-pastos,
u.c. sociālajos tīklos ieviests e-mārketinga instruments
(tiešais e-pasts); Izveidota vietne Facebook. Sadarbībā ar
LTRK JNP sniedz uzņēmējiem info par iespējām apmeklēt
2018. - 2023.
seminārus. Sadarbībā ar IP (mūžizglītības speciālistu)
organizēta semināru programmma, ALTUM, ZPR, Biznese
inkubators, ZRKAC, Biedrība "Lauku partnerība
"Lielupe""
Izsniegtas vismaz 5 jaunas piederības zīmes gadā
Ne retāk kā 1 reizi mēnesī informācija mājaslapā, e-pastos,
2018. - 2023.
u.c. sociālajos tīklos

PB, ES fondi

PB

4. Stabilas,
inovatīvas un
ilgtspējīgas
ekonomikas
attīstība
4. Stabilas,
inovatīvas un
ilgtspējīgas
ekonomikas
attīstība
4. Stabilas,
inovatīvas un
ilgtspējīgas
ekonomikas
attīstība
4. Stabilas,
inovatīvas un
ilgtspējīgas
ekonomikas
attīstība
4. Stabilas,
inovatīvas un
ilgtspējīgas
ekonomikas
attīstība
5. Vieda
pārvaldība

4. Stabilas,
inovatīvas un
ilgtspējīgas
ekonomikas
attīstība

2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana

2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana

2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana
2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana

2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana

U

U RV2 Atbalsta
Veicināt uzņēmēju dalību izstrādēs,
instrumenti
gadatirgos, starptautiskās apmaiņas
uzņēmējdarbības attīstībai programmās

Attīstības nodaļa

Pieaugušas privātās investīcijas teritorijā;
Sabiedrisko
Pieaudzis uzņēmumu skaits novadā;
attiecību nodaļa, Radītas jaunas darba vietas
Mārketinga nodaļa

Sabiedrisko
Pieaugušas privātās investīcijas teritorijā;
attiecību nodaļa, Pieaudzis uzņēmumu skaits novadā;
Īpašuma pārvalde, Radītas jaunas darba vietas
Administratīvais
departaments

Dalība izstādēs, gadatirgos, festivāla organizēšana u.c.
pasākumos – vismaz 6 pasākumi gadā

Esi uzņēmējs Jelgavas novadā";
"Uzņēmēju gada balva"; "de minimis" atbalsta piešķiršana;
vismaz 1 pieredzes apmaiņas braucieni vietējā un/vai
starptautiskā līmenī (sadarbībā ar Biedrība "Lauku
2018. - 2023.
partnerība "Lielupe"")

U

U RV2 Atbalsta
Sekmēt jaunu un esošu uzņēmumu attīstību,
instrumenti
veicināt pieredzes apmaiņu
uzņēmējdarbības attīstībai

U

U RV2 Atbalsta
instrumenti
Izveidot uzņēmēju konsultatīvo padomi
uzņēmējdarbības attīstībai

Attīstības nodaļa

Sabiedrisko
attiecību nodaļa

U

U RV2 Atbalsta
Veicināt vietējo uzņēmējdarbību atbalstošas
instrumenti
publisko iepirkumu sistēmas izveidi novadā
uzņēmējdarbības attīstībai

Attīstības nodaļa

Iepirkumu nodaļa,
Uzņēmumu skaita pieaugums
ZKAV

Izveidota darba grupa; pieredzes apmaiņas; Ieviests Public
plate pakalpojums

U

U RV2 Atbalsta
Atbalstīt tradicionālās amatniecības un
instrumenti
sociālās uzņēmējdarbības attīstību
uzņēmējdarbības attīstībai

Attīstības nodaļa

Labklājības
pārvalde

U

U RV4 Sadarbības
tīklojuma izveide

Veidot sadarbību ar valsts, pašvaldību,
nevalstiskajām u.c. institūcijām

Attīstības nodaļa

Attīstības nodaļa

Pieaugušas privātās investīcijas teritorijā;
Pieaudzis uzņēmumu skaits novadā;
Radītas jaunas darba vietas

Uzņēmumu skaita pieaugums

Pieaugušas privātās investīcijas teritorijā;
Izglītības pārvalde, Pieaudzis uzņēmumu skaits novadā;
Labklājības
Radītas jaunas darba vietas
pārvalde

Pieaugušas privātās investīcijas teritorijā;
Pieaudzis uzņēmumu skaits novadā;
Radītas jaunas darba vietas

2018. - 2023.

Izveidota konsultatīvā padome
Izstrādāti ieteikumi normatīvo aktu pilnveidošanai

PB, ES fondi

PB, ES fondi

2018. - 2023.

PB

2018. - 2023.

PB, ES fondi

Papildināts (nomainīts) aprīkojums vismaz 2 amatniecības
centriem (keramika, aušana, u.c.) , izveidots vismaz 1
2018. - 2023.
sociālais uzņēmums novadā

PB, ES fondi

Noslēgti sadarbības līgumi
Izstrādāts vismaz 1 sadarbības projekts periodā

2018. - 2023.

Reizi gadā atjaunota datu bāze JNP, ZPR, LIAA, LTRK,
ZRKAC, LLKC, ZUC, u.c.
Izveidota interaktīva digitālā investīciju un degradēto
teritoriju karte;
Izstrādāts Lietu Interneta darbības plāns (saliktas
2018. - 2023.
pašvaldības vajadzības viedās pašvaldības izveidei dažādās
jomās: pārvaldība, drošība, veselība, izglītība,
uzņēmējdarbība u.c.)
Ekonomiskās attīstības veicināšana

PB, ES fondi

U

U RV2 Atbalsta
Veikt esošo un potenciālo uzņēmējdarbības
instrumenti
teritoriju datu bāzes uzturēšanu un
uzņēmējdarbības attīstībai aktualizāciju

Attīstības nodaļa

Sabiedrisko
attiecību nodaļa,
IT nodaļa

V

V RV6 Meliorācijas
sistēmas sakārtošana
novadā, palielinot augsnes Teritoriju uzturēšana. Dambju un polderu
auglību un meža resursu
teritoriju atjaunošana
vērtību, pēc iespējas
mazinot ietekmi uz vidi

Īpašuma pārvalde

Attīstības nodaļa

Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu saraksta
izveide. Uzlabota nosusināšanas normas sasniegšana
ciemu teritorijās. Novērsta teritorijas applūšana.

1 050 ha, 38 km grāvju. 8 km dambju

2018. - 2023.

PB, Autoceļu
fonds, ES fondi

V

V RV6 Meliorācijas
sistēmas sakārtošana
novadā, palielinot augsnes
Teritoriju atjaunošana/sakārtošana
auglību un meža resursu
vērtību, pēc iespējas
mazinot ietekmi uz vidi

Īpašuma pārvalde

JNKU

Nodrošināta pašvaldības meliorācijas sistēmas
funkcionēšana. Apsekojuma rezultātā konstatēto
defektu novēršana.

196 km grāvju un DR kolektoru, 3500 ha

2018. - 2023.

PB

V

V RV1 pašvaldības ceļu un
Uzturēšana
ielu sakārtošana

Īpašuma pārvalde

Pagastu pārvaldes

Pašvaldību ceļu, ielu un tiltu pārvaldīšanai un
uzturēšana

990 km pašvaldības ceļi, ielas un tilti

2018. - 2023.

Autoceļu fonds

V

V RV1 pašvaldības ceļu un
Atjaunošana
ielu sakārtošana

Īpašuma pārvalde

Attīstības nodaļa

Uzlabota satiksmes infrastruktūra, t.sk. gājēju un velo
celiņi

49,4 km

2018. - 2023.

PB, ES fondi

Renovētas ēkas - izglītības, kultūras, sporta iestādes.
Apkures katlu maiņa, lai samazinātu CO2 izmešus (2019.g.katlu maiņa un katlumājas rekonstrukcija Lielplatones
2018. - 2023.
internātpamastkolā; Zaļenieku KAV katlu maiņa un katlu
mājas rekonstr.) Lielplatones pamatskola - atbalsta centrs
katla nomaiņa un moduļa katlu mājas izveidei.

PB, ES fondi

V

V RV8 Klimata pārmaiņas

Pašvaldības ēku energoefektivitātes
paaugstināšana

Jomas

Īpašuma pārvalde, Renovētas pašvaldības ēkas, sakārtota apkārtējā
Attīstības nodaļa teritorija

PB

2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana
2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana

2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana
2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana
2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana
2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana

2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana

2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana
2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana
2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana
2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana
2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana
2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana
2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana
2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana
2. Infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšana

Apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana un
uzturēšana

V

V RV8 Klimata pārmaiņas

Īpašuma pārvalde

V

Īpašuma tiesību sakārtošana īpašumiem, kas ir
V RV10 Nekustamo
nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai,
īpašumu pārvaldība un citu
kā arī atsavināšanai. Bezsaimnieka īpašumu
Īpašuma pārvalde
pašvaldības teritorijā esošu
apzināšana, izvērtēšana, procedūras
zemju pārvaldība
ierosināšana

V

V RV10 Nekustamo
īpašumu pārvaldība un citu Īpašumu iegūšana no īpašniekiem, lai
pašvaldības teritorijā esošu nodrošinātu pašvaldības f-ju veikšanu
zemju pārvaldība

V

V RV2 Atkritumu
apsaimniekošana

V

V

Pagastu pārvaldes Uzlabota apgaismojuma infrastruktūra

Kvalitatīva infrastruktūra, novecojošo apgaismes līniju
kapitālremonts un rekonstrukcija

2018. - 2023.

PB, ES fondi

Finanšu nodaļa

Darbību veikšana īpašuma tiesību koroborēšanai
zemesgrāmatā. Īpašumu sakārtošana

550 dzīvokļu īpašumi, 560 zemes vienības, 25 būves, 10
zemes ierīcības projekti, 15 mežu taksācijas. 35
bezzsaimnieku īpašumi

2018. - 2023.

PB

Būvvalde

NĪ izvērtēšana, iegūšanas procedūras organizācija,
īpašuma tiesību noformēšana (infrastruktūra u.c.
īpašumi; zemju konsolidācija)

45 zemes ierīcības projekti, 290 zemes vienības kadastrālā
uzmērīšana, 145 tirgus vērtējumi, 45 īpašumu ierakstīšana
zemesgrāmatā, kompensācija par 145 zemes gabalu
atsavināšanu, 31 daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

2018. - 2023.

PB

Nodrošināta dalīto atkritumu apsaimniekošana
Īpašuma pārvalde
atbilstoši normatīvo aktu prasībām

JNKU, Pagastu
pārvaldes

Uzturēti DAV punkti

73 punkti, katru gadu palielinās šķiroti atkritumu apjoms
apmērām par 5- 10%

2018. - 2023.

JNKU

V RV2 Atkritumu
apsaimniekošana

Sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Īpašuma pārvalde

JNKU, Pagastu
pārvaldes

Regulāra atkritumu izvešana

apmēram 3 900 t katru gadu

2018. - 2023.

JNKU

V RV2 Atkritumu
apsaimniekošana

Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana

Īpašuma pārvalde

JNKU, Pagastu
pārvaldes

Nodrošināts pakalpojums Jelgavas novadā

apmēram 220 t katru gadu (līdz 2020.gadam)

2018. - 2020.

PB

Īpašuma pārvalde

2016-Līvbērze, Lielvircava
2017-, Valgunde, Jēkabnieki, Kalnciema skola
2018-Tīreļi, Poķi
2019-Pēterlauki, Lielplatones SIP, Cimāles, Jaunsvirlauka; 2018. - 2023.
2020.g. visur uzstādīta atdzelžošana.
2021.g.plānots Nākotnes ciemā

V

V RV3 Ūdenssaimniecība
Ūdens sagatavošanas staciju modernizācija
un kanalizācija

Īpašuma pārvalde

JNKU, Pagastu
pārvaldes

Uzlabota ūdens kvalitāte

V

V RV3 Ūdenssaimniecība
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
un kanalizācija

Īpašuma pārvalde

JNKU, Pagastu
pārvaldes

Uzlabota attīrītā ūdens kvalitāte, novērstas smakas

Nākotnes ciema NAI

2018. - 2023.

PB, ES fondi

V

V RV3 Ūdenssaimniecība
Ūdens ražošana un piegāde
un kanalizācija

Īpašuma pārvalde

JNKU, Pagastu
pārvaldes

Nodrošināts pakalpojums Jelgavas novadā

Nodrošināts pakalpojums atbilstoši MK

2018. - 2023.

JNKU

V

V RV3 Ūdenssaimniecība
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
un kanalizācija

Īpašuma pārvalde

JNKU, Pagastu
pārvaldes

Nodrošināts pakalpojums Jelgavas novadā

Nodrošināts pakalpojums atbilstoši MK

2018. - 2023.

JNKU

V

V RV3 Ūdenssaimniecība
Kanalizācijas tīklu paplašināšana
un kanalizācija

Īpašuma pārvalde

JNKU, Pagastu
pārvaldes

Izbūvēta atbilstoša infrastruktūra

Elejā Dārza iela Elejā (2019.gadā nodots ekspluatācijā)

2018.

PB, ES fondi

V

V RV7 Mājokļu politikas
realizācija

Pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošana

Īpašuma pārvalde

JNKU, Pagastu
pārvaldes

Nodrošināts pakalpojums Jelgavas novadā

900 (2017.gads), 250 dzīvokļi (uz 01.01.2019.), 330
dzīvokļi un 55 socālie dzīvokļi uz 01.01.2020.

2018. - 2023.

JNKU, PB

V

V RV7 Mājokļu politikas
realizācija

Funkciju veikšanai nepieciešamo sociālo īres
namu pārvaldībai

Īpašuma pārvalde

JNKU, Pagastu
pārvaldes

Kapitāli atremontēti, uzturēti un dzīvošanai piemēroti
sociālie īres nami

V

V RV7 Mājokļu politikas
realizācija

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana

Īpašuma pārvalde

Māju īpašnieki,
JNKU

Pārvaldīšanas darbību veikšana, atbilstoši normatīvo
aktu prasībām

V

V RV5 Centralizētā
siltumapgāde

Centralizētas apkures nodrošināšana

Īpašuma pārvalde

JNKU, Pagastu
pārvaldes

Nodrošināts pakalpojums

V

V RV4 Publiskā pirts

Publiskās pirts uzturēšana

Īpašuma pārvalde

JNKU, Pagastu
pārvaldes

Publiskā pirts pakalpojuma nodrošināšana

3. Vides un dabas
resursu efektīva
apsaimniekošana

V

V RV9 Teritorijas
apsaimniekošana

Vidi ietekmējošu faktoru apzināšana,
izvērtēšana, turpmākās darbības plānošana,
Vides objektu kopšana

Īpašuma pārvalde

Attīstības nodaļa

3. Vides un dabas
resursu efektīva
apsaimniekošana

V

V RV9 Teritorijas
apsaimniekošana

Pašvaldības degradētās teritorijas

Īpašuma pārvalde

Būvvalde,
Pašvaldības
policija

11 īres nami - 2017.gads, 6 īres nami (uz 01.01.2018.)Glūda - Mazzildeguņi, Līvbērze - Jelgavas 4 un Eniņi;
2018. - 2023.
Zaļenieki - Veldres; Valgunde - Puriņas, Jelgavas pilsēta Staļģenes 60
180 mājas 2017.gads; 134 mājas (01.01.2019.); 130 mājas
(uz 01.01.2020.);
2018. - 2023.
122 mājas un 6 sociālās (uz 01.01.2021.)
Kalnciems un 1 māja Glūdā (Līgotnes), Līvbērze. Visā
novada teritorijā 31 daudzdzīvokļu mājai tiek nodrošināta 2018. - 2023.
ar centralizēto apkuri.
Kalnciema, Elejas, Līvbērzes ( pagasts)

2018. - 2023.

Pašvaldības īpašumos 0.0288 ha atbrīvoti no latvāņiem,
datu bāzes, resursu apzināšana. Muižas parku kopšana un
attīstība - 5 muižas parku (Vilces, Lielplatones, Vircavas,
Datu bāzu izveide (parki, skvēri - inventarizācija, bieži
Zaļenieku un Lielvircavas) meža inventarizācijas vai
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves vietas); Vides
dendroloģisko plānu izstrāde un visu parku ieskaitot Elejas 2018. - 2023.
piesārņojuma novēršana, ūdens kvalitātes pārbaudes,
un Staļģenes parku uzturēšana atbilstoši izstrādātajiem
izmešu analīzes
pārvaldības plāniem un pārējo muižas parkos esošo
stādījumu sakopšana.
Degradēto teritoriju apzināšana, iespējamo ieguldījumu
izvērtēšana, turpmākās izmantošanas plānošana un
4-5 objekti gadā
teritorijas sakārtošana

2018. - 2023.

PB

PB, ES fondi

Māju īpašnieki

JNKU, PB

JNKU

PB, ES fondi

PB, ES fondi

3. Vides un dabas
resursu efektīva
apsaimniekošana

V

V RV9 Teritorijas
apsaimniekošana

Kapu paplašināšana, uzturēšana; kapliču
remonts

3. Vides un dabas
resursu efektīva
apsaimniekošana

V

V RV9 Teritorijas
apsaimniekošana

3. Vides un dabas
resursu efektīva
apsaimniekošana

V

V RV9 Teritorijas
apsaimniekošana

3. Vides un dabas
resursu efektīva
apsaimniekošana

JNKU, Pagastu
pārvaldes

Paplašināta kapsēta, kapliču remonti, uzturēšana

Meža resursu apsaimniekošana - uzturēšana un
Īpašuma pārvalde
pārraudzība

Pagastu pārvaldes

Apsaimniekošanas plānā paredzēto darbību izpilde,
datu bāzes izveidošana un uzturēšana

Poligona apsaimniekošana

Zemgales EKO

Poligona apsaimniekošana un rekultivācija

Īpašuma pārvalde

Attīstības nodaļa,
NVO

Pasākumi upju aizsardzībai - sakopta teritorija - talkas
un citas brīvprātīgās aktivitātes. Zivsaimniecības
attīstība (pēc MK noteikumiem Nr. 799 "Licencētās
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
kārtība")
Kapsētu, kapliču uzturēšana, apsaimniekošana,
informācijas digitalizācija. Jaunu kapsētu izveide un
esošo paplašināšana. Kolumbārija izveidošana.
Piemiņas vietu saraksts
Sakopta teritorija pēc vienotiem standartiem

Īpašuma pārvalde

Īpašuma pārvalde

V

V RV9 Teritorijas
apsaimniekošana

Ūdens resursu apsaimniekošana

3. Vides un dabas
resursu efektīva
apsaimniekošana

V

V RV9 Teritorijas
apsaimniekošana

Kapsētu apsaimniekošana. Brāļu kapu un
piemiņas vietu apzināšana un uzturēšana

Īpašuma pārvalde

JNKU, Pagastu
pārvaldes

3. Vides un dabas
resursu efektīva
apsaimniekošana

V

V RV9 Teritorijas
apsaimniekošana

Tehnikas iegāde. Teritorijas kopšana un ēku
apsaimniekošana

Īpašuma pārvalde

JNKU, Pagastu
pārvaldes

1,63 ha paplašināšana - Līvbērzes pagastā Līvbērzes kapu
("Skujas") paplašināšana (2018.-2020,gads); Zaļenieku
pagastā Zaļenieku kapu sakārtošana 2020.-2022.gads.
Jaunsvirlaukas pagastā Bērzkroga kapu paplašināšana 2019.- 2018. - 2023.
2022.gads. 2020.uzsākta kapličas atjaunošana Kalnciemā,
remonts arī Kažmeru kapsētā uzsākts, kosmēt.rem - Svētes,
Līvbērzes kapličās.
+/- 600ha apsaimniekotā teritorija. 2020.gadā “Meža
skudras” Vilces pagastā; Meža stādījumu atjaunošana
2018. - 2023.
īpašumā “Tīsu bāze” Lielplatones pagastā un “Ūziņu parks”
Zaļenieku pagastā
Atkritumu poligona apsaimniekošana un rekultivācijas
uzkrājuma veidošana

2018. - 2023.

300 m gadā – 2100 m (periodā), upes gultnes tīrīšana
(tehnika, +/-5km gadā), krasta labiekārtošana novada
pagastos.
Katru gadu pārdotas vidēji 400 licences, tādejādi nodrošinot 2018. - 2023.
zivsaimniecības attīstību - daļu līdzekļu novirzot zivju
kr;ajumu pavairošanā, saglabāšanā un aizsardzībā.
49 kapsētas, 48,36 ha. 60 objekti - apbedījuma vietas
9 kapličas, 1 kolumbārijs-perspektīvē

Bīstamo koku zāģēšana un koku vainagu veidošana
pagastos ciema teritorijāskapsētas, parki

PB

PB

Speciālais budžets

PB

2018. - 2023.

PB

2018. - 2023.

PB

