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DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA UZRUNA

Jelgavas novads sešu gadu laikā savu
izaugsmes tempu ir apzinājies. Ik gadu
investīciju apjoms sekmējis tādu ieceru
īstenošanu, ko, novadam izveidojoties, mēs
būtu raksturojuši kā vīzijas. Ja saraksta
veidā uzskaitām to, kas bija mūsu
prioritātes pirms pieciem gadiem – tad
tagad tās ir izpildītas.
Ja jūs esat novada iedzīvotājs, tad ievērosiet, ka pagastos skolas renovētas, kultūras
nami sakārtoti, 2015.gada rudenī noslēdzās arī izglītības iestāžu pagalmu un pieguļošo
teritoriju labiekārtošana, atjaunojot strūklakas, soliņus, apkārtnes apstādījumus. Pie
Lielvircavas muižas tagad ir plašs bruģēts auto stāvlaukums, pie vairākām pirmsskolas
iestādēm sakārtoti drošības jautājumi un jauni iežogojumi. Šī gada viens no ievērojamiem
investīciju objektiem bijis Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Elejas filiāles remonts
jeb kā tautā pierasts teikt – Elejas bērnu nama rekonstrukcija.
Jelgavas novada dome devusi akceptu 2016.gada vērienīgam projektam – Elejas
sporta halles un baseina projektēšanai, domājot par kompleksu fizisko aktivitāšu un
peldētapmācības obligāto nodrošinājumu novada bērniem. Ik gadus mēs kā pašvaldība
cenšamies

ar

mūsdienīgas

infrastruktūras

nodrošinājumu

veidot

pamatbāzi

pakalpojumos, lai cilvēkiem būtu tādas pašas iespējas un priekšrocības kā pilsētā.
Šajā gadā esam iestājušies un apliecinājuši valsts mēroga institūcijām savu interesi
klientu apkalpošanas centrus veidot un uzturēt katrā pagastā. Ar šo gadu Jelgavas novadā
ir 14 klientu apkalpošanas centri, - tātad ikvienā pagasta pārvaldē ikviens iedzīvotājs var
saņemt vienotu valsts sniegto pakalpojumu kopumu, līdz ar to ir nodrošināta to
pieejamība tuvāk dzīvesvietai. Tas arī ir neliels apliecinājums, ka nepieciešama ir tikai
attieksme - rūpēties par saviem cilvēkiem, lai nevis viņu stumtu ar visu iedzīvi uz pilsētu,
bet pilsētas labumus iedotu tuvāk dzīvesvietai.
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Lauku teritorija nav un nebūs pilsētvide. Tai ir sava specifika. Tas, kas pilsētas vidē
ir pašsaprotami un vieglāk paveicams, lauku vidē prasa pūles, labi organizētu darbu un
sava veida mākslīgus centienus.

Milzīgs resursu kopums tiek atvēlēts transporta

nodrošinājumam - gan kolektīvu braucieniem, gan skolēnu pārvadājumiem. Diemžēl lauku
attīstība nav samērojama bez ceļu, publiskās infrastruktūras sakārtošanas, un tas ir
būtisks tieši nākamo gadu darbu apjoms gan finansējuma piesaistē, gan mums kā
pašvaldībai nodalot prioritātes, kurā pagastā redzam vairāk izredžu uzņēmējdarbības
attīstībai vai kādas nozares atbalstam.
Pašlaik lauku teritorijas cīnās par to, lai nesamazina sabiedriskā transporta
pārvadājumus, kas lielā mērā organizē lauku teritorijā dzīvojošo pamatvajadzības. Svarīgi
ir orientēties uz domu - kā attīstīt, nevis likvidēt. Tas attiecas ne tikai uz transporta
reisiem, bet arī izglītības iestādēm – kā attīstīt mazās skolas, nevis aizvērt. Kā nevis
piespiest cilvēkus pārmigrēt uz pilsētu, bet nodrošināt pakalpojumus tuvāk mājām, lai
uzsāktu uzņēmējdarbību, koptu laukus un audzinātu bērnus mierīgā vidē.
Domājot par lokālpatriotismu un arī uzņēmējdarbības vides attīstīšanu, Jelgavas
novads šogad iedibināja finanšu atbalsta programmu ar konkursa “Esi uzņēmējs Jelgavas
novadā” palīdzību. Sniedzot finansiālu starta kapitālu sava biznesa idejas īstenošanai,
esam palīdzējuši četriem jauniem uzņēmējiem uzsākt savu ieceru īstenošanu
uzņēmējdarbībā. Protams, būs prieks un gandarījums, ja viņu bizness iedzīvosies un
ieņems stabilu vietu tirgū.
Arī 2016.gadā Jelgavas novada pašvaldībai plānoti pietiekami daudz ambiciozi un uz
attīstību vērsti projekti teritorijas pievilcības veicināšanai. Laipni aicināti ne tikai iepazīt
Jelgavas pagastus, bet veidot savu ikdienas dzīvi sasaistītu ar šo skaisto novadu, kas
attīstās „stabilai nākotnei"!
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune
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PĀRSKATĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI
AS

- Akciju sabiedrība

EEZ

- Eiropas Ekonomiskā zona

ELFLA - Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai: Eiropa investē lauku apvidos
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ESF

- Eiropas Sociālais fonds

ES

- Eiropas Savienība

EUR

- Eiropas vienotā valūta (eiro)

IK

- Individuālais komersants

JNKU - Jelgavas novada komunālais uzņēmums
KF

- Kohēzijas fonds

KM

- Kultūras ministrija

KPFI - Klimata pārmaiņu finanšu instruments
LATLIT - Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma
LIAA - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
LR

- Latvijas Republika

MK

- Ministru kabinets

NVA

- Nodarbinātības Valsts Aģentūra

NVO - Nevalstiskā organizācija
PMLP - Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
SIA

- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SLP

- Sociālo lietu pārvalde

UNESCO - Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija
VAS

- Valsts akciju sabiedrība

VISC - Valsts izglītības satura centrs
VK

- Valsts kase

VKKF/ZKP – Valsts Kultūrkapitāla fonds / Zemgales kultūras padome
VRG

- Vietēja rīcības grupa

ZMP

- Ziemeļu ministru padome
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JELGAVAS NOVADS LATVIJĀ
Jelgavas novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Zemgales vidienē un robežojas ar
Jelgavas pilsētu, Tērvetes, Dobeles, Tukuma, Babītes, Olaines, Ozolnieku, Rundāles
novadiem un Lietuvas Republiku. Jelgavas novads ir lielākais lauku novads Zemgales
plānošanas reģionā.
Apskatot Latvijas teritorijas administratīvo sadalījumu pēc teritoriālās reformas
2009.gadā, Jelgavas novads ir viens no lielo (pēc teritorijas un iedzīvotāju skaita) lauku
teritoriju novadu grupas, kas izveidojušies ap nacionālas nozīmes attīstības centriem,
apvienojoties lielākai daļai bijušo rajonu pagastiem. Šādi novadi Latvijā ir trīs –Daugavpils,
Rēzeknes un Jelgavas novadi.
1.tabula
LIELIE LAUKU NOVADI AP NACIONĀLAS NOZĪMES ATTĪSTĪBAS CENTRIEM
NOVADS

ADMINISTRATĪVAIS

PLATĪBA

PAGASTU

IEDZĪVOTĀJU

/01.01.2016.

CENTRS

SKAITS

SKAITS

Daugavpils

Daugavpils

1875.78

19

24838

Rēzekne

2524.59

25

29257

Jelgava

1316.88

13

24775

novads
Rēzeknes
novads
Jelgavas
novads
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1.attēls Novadi Latvijas teritorijā

Avots:lv.wikipedia.org
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PAR JELGAVAS NOVADU
Jelgavas novads kā administratīva vienība tika izveidots 2009.gada 1.jūlijā. Novadu
veido 13 pagasti, katra pagasta teritorija iedalāma lauku teritorijā un ciemos. Jelgavas
novada kopējā platība ir 1317 km2, kopējais iedzīvotāju skaits 2016.gada 1.janvārī –
24775, teritorijā ir 34 ciemi, ciemos dzīvo 62 % no kopējā iedzīvotāju skaita.
2.attēls Jelgavas novada pagasti

NOVADA VIZUĀLĀ IDENTITĀTE
Savu vienotību un vienprātību mērķos, ģeogrāfiskajās un cilvēciskajās vērtībās Jelgavas
novads pauž caur cieņpilnu simboliku.
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ĢERBONIS
Jelgavas novada ģerbonī autors Vladislavs Ladusāns izklāsta novada
spēku: zilā laukā divi krustoti zelta vārpu kūļi, augšā vairodziņš, sudraba
laukā

izaugoša

purpura

aļņa

galva.

Zilā

heraldiski

ir Zemgales krāsa. Zelta kūļi simbolizē galveno kultūru, ko Zemgalē audzē.
Vairogs ar aļņa galvu ir elements no Jelgavas pilsētas ģerboņa.
KAROGS
Karogs ir viens no veidiem, kā īpaši nozīmīgos valsts svētkos, novadam būtiskos
pasākumos un godināmās dienās paust un atklāt īpašo attieksmi, vienot un pārstāvēt savu
pašvaldību, novadu, kolektīvu vai sporta komandu. Izstrādātais karoga mets ietver gan
ģerboni - tātad grafisku atainojumu vēstures, kultūras un ekonomisko attiecību tradīcijām,
savukārt fona krāsas pauž simbolismu vērtībām novadā šodien un vienmēr – darbu,
labklājību un cēlumu. Karoga mets izceļ Jelgavas novada ģerboni uz balta un zeltīta

horizontāli dalīta fona.
LOGO
Ar krāsu palīdzību logo ir ieaustas novada būtiskākās vērtības: zelta krāsa –
ģimene, cilvēks un darba tikums, zilā – Lielupes ūdeņi ar pietekām, zaļā – vide un
tradicionālā lauksaimniecība.
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ZELTA UN SUDRABA VĀRPA
Kā īpaša simboliska balva
godināmajiem cilvēkiem tiek arī
pasniegta

piespraude – vārpa,

elements no novada ģerboņa. Goda
diploma saņēmējiem tiek pasniegta
zeltīta vārpas piespraude, savukārt
Atzinības raksta saņēmējiem –
sudraba vārpa kā Jelgavas novada
bagātības simboli.

VĒRDIŅŠ
Sudraba monētā attēlots simbolisks bērnu
pēdiņu nospiedums un teksts: "Nes Jelgavas
novadu pasaulē!" aversā un Jelgavas novada
ģerboni monētas reversā. Katra monēta kā
īpaša un dziļi simboliska dāvana jaundzimušā
vecākiem no pašvaldības puses kalpo kā
apliecinājums, ka katra bērniņa ienākšana
šajā pasaulē, katra mazuļa pēdu nospiedums
novada zemē ir īpašs un ar gandarījumu novērtēts notikums. Pēc senas latviešu paražas
jaundzimušā šūpulī tiek liktas trīs simboliskas lietas: maizīte, gudrs padomiņš un naudiņa.
Uz šīs paražas balstīta ideja, ka par pašvaldības simbolisko dāvanu jaundzimušajiem jābūt
tieši monētai.
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JELGAVAS NOVADA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS RĀDĪTĀJI

JELGAVAS NOVADA ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS MĒRĶIS UN PRIORITĀTES

Jelgavas novada ilgtermiņa attīstības mērķis: Jelgavas novads – pievilcīga dzīves un
darba vide.
Jelgavas novada attīstības pamatvērtības - trīs vienlīdz nozīmīgas prioritātes novada
līdzsvarotai un vienmērīgai attīstībai:
 Izglītots, radošs un gandarīts CILVĒKS;
 Droša, kopta un pievilcīga VIDE;
 Attīstīta, stabila un konkurētspējīga EKONOMIKA.
Jelgavas novada attīstības rādītāju tabula (skat. 2. 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.
2. tabula
JELGAVAS NOVADA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS RĀDĪTĀJI
RĀDĪTĀJS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TENDENCE

(UZ GADA SĀKUMU)

(BĀZES

(PRET

GADS)

BĀZES

AVOTS

GADU)
Iedzīvotāju skaits

27288

26998

26867

26557

25801

25213

24775

PMLP

Dabiskais pieaugums

-85

-136

-123

-145

-92

-126

-163

PMLP

Demogrāfiskās slodzes līmenis

480.8

480.9

490.0

494.7

491.3

494.5

9

CSP

Bezdarba līmenis,%

12.1

13.6

11.1

8.9

7.1

5.6

5.8

NVA

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa

300.33

297.13

323.03

356.62

386.13

410.01

438.43

Pašv.

ieņēmumi pašvaldības budžetā

(plāns)

uz vienu iedzīvotāju, Eur
Uzņēmumu skaits

Pašvaldības

budžeta

2011

2076

2169

2231

2301

2367

2701

Lursoft

23337080

26694088

Pašv.

925.60

1077.46

Pašv.

206196

224343

220050

225647

237497

ieņēmumi, Eur

07

01

16

71

25

Pašvaldības budžeta ieņēmumi

759.05

830.35

825.98

853.47

920.50

uz vienu iedzīvotāju, Eur
Pirmsskolas
skaits

vecuma

Jelgavas

(plāns)
bērnu

784

841

882

889

871

927

888

Pašv.

74

100

91

104

116

94

113

Pašv.

61.03

78.14

85.70

90.83

82.44

93.15

novada

izglītības iestādēs
Kultūras

amatierkolektīvu

skaits
Budžeta izdevumi sociālajai
aizsardzībai

uz

vienu

Pašv.

(plāns)

iedzīvotāju, Eur
Uz pastāvīgu dzīvi Jelgavas

Netika

novadā pārcēlušies

uzskaitīt

1331

963

883

707

593

1104

Pašv.

605

571

614

837

656

1000

Pašv.

i
No Jelgavas novada uz citu

Netika

administratīvo

uzskaitīt

teritoriju

pārcēlušies

i

Avots: Jelgavas novada pašvaldība

IEDZĪVOTĀJI
Iedzīvotāju skaits 2016.gada sākumā (24775), salīdzinot ar 2015.gada sākumu
(25213) ir samazinājies par 438. Iedzīvotāju skaita samazinājums

(skat. 3.att.)

galvenokārt tiek skaidrots ar negatīvo demogrāfisko situāciju, jauniešu emigrāciju uz
pilsētām un darbspējas vecuma iedzīvotāju emigrāciju uz ES valstīm.
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3.attēls Iedzīvotāju skaits gada sākumā

Pēc PMLP datiem Jelgavas novadā 2015.gada sākumā bija 16870 iedzīvotāju
darbspējas vecumā (4.att.), 2016.gada sākumā tie ir 16510 (- 360) iedzīvotāji. Turpina
samazināties iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam (-20) un pēc darbspējas vecuma
(-58).
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4.attēls Iedzīvotāju sadalījums vecumgrupās gada sākumā

2015.gadā Jelgavas novadā tika deklarēti 203 jaundzimušie, bet mirušo skaits (366)
joprojām ir augstāks par dzimstību (-163).
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2013.gads

2014.gads

5.attēls Dzimstība un mirstība uz gada sākumu

Jelgavas novadā 2016.gada sākumā 68 % no kopējā iedzīvotāju skaita bija latvieši;
salīdzinot ar datiem uz gada sākumu, iedzīvotāju nacionālais sastāvs nav būtiski mainījies.
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Ja 6.att. attēlā atainotajām nacionalitātēm ir tendence proporcionāli kopējam iedzīvotāju
skaitam samazināties, tad pieaug iedzīvotāju skaits, kuriem ir cita, šeit neuzskaitīta
nacionalitāte.
2% 2% 2%

17%
6%

68%
3%

Latvieši

Lietuvieši

Baltkrievi

Krievi

Ukraiņi

6.attēls Iedzīvotāju nacionālais sastāvs
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Poļi

Pārējie

NODARBINĀTĪBA
2015.gadā Jelgavas novadā deklarēti 16510 iedzīvotāji darbspējas vecumā, no tiem
14776 iedzīvotāji (89,5 %) pārskata gadā ir bijuši ekonomiski aktīvi, jeb piedalījušies
darba tirgū kā darba ņēmēji vai darba meklētāji. Ņemot vērā, ka darbspējas vecums tiek
uzskaitīts no 15 gadu vecuma, daļa iedzīvotāju šajā vecumā ir skolēni, kuri mācās
vispārējās vidējās izglītības iestādēs.
Saskaņā ar NVA datiem, 2015.gada beigās bezdarba līmenis Jelgavas novadā bija 5.8
% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, skat. 7.att. 2014.gada beigās bezdarba līmenis
Jelgavas novadā bija 5.6 %. Gada laikā bezdarba līmenis pieaudzis par 0.2
procentpunktiem; attēlā redzams, ka bezdarbam ir tendence saglabāties šādā līmenī arī
turpmāk. Latvijas vidējais bezdarba līmenis 2015.gada nogalē bija 6.6 %, Zemgales reģionā
6.55 un Rīgā 4.0 %.
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7.attēls Bezdarba līmenis gada sākumā, %

Ņemot vērā Jelgavas novada ekonomisko specializāciju – lauksaimniecību, Jelgavas
novadā tiek nodarbināta tikai neliela daļa novadā deklarēto iedzīvotāju. Apskatot Latvijas
darbaspēka iekšzemes migrāciju, redzams, ka vidēji 49 % lauku iedzīvotāju ikdienā dodas
uz darbu Rīgā vai Rīgas reģionā. Līdzīga tendence vērojama arī Jelgavas novadā. Liela daļa
iedzīvotāju dodas uz darbu Rīgā un Jelgavā, daļa uz tuvējiem novadiem – Dobeles,
Ozolnieku, Bauskas, Babītes.
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8.attēls Iedzīvotāju mobilitāte

Jelgavas novads atrodas Zemgales plānošanas reģionā, kurā salīdzinot Latvijas vidējo
bruto darba samaksu (CSB informācija) darba algas ir zemākas kā Kurzemes un Rīgas
plānošanas reģionos, un Rīgā, bet nedaudz liekākas kā Vidzemes plānošanas reģionā,
savukārt, salīdzinot datus par Jelgavas pilsētu un Jelgavas novadu, redzams, ka Jelgavas
novada uzņēmumos vidējā bruto darba samaksa ir nedaudz lielāka kā pilsētā.
3.tabula
TERITORIJA/

PAVISAM, BEZ

SABIEDRISKAJĀ

VISPĀRĒJĀS

PRIVĀTĀ

VIDĒJI

PRIVĀTĀ

SEKTORĀ

VALDĪBAS

SEKTORA

2015.GADĀ.

SEKTORA

SEKTORĀ

KOMERSANTI

KOMERSANTIEM

AR

AR

NODARBINĀTO

NODARBINĀTO

SKAITU VIRS

SKAITU LĪDZ 50

50

Jelgavas
novadā

769

705

14

711

830

Jelgavas
pilsētā

707

675

678

763

Latvijā

883

855

797

916

Saskaņā ar CSB datiem, mēneša vidējā bruto darba samaksa Jelgavas novadā
2015.gadā bija 754 EUR , vidējā sabiedriskajā sektorā nodarbināto bruto darba samaksa
bija 705 EUR, vispārējās valdības sektorā 711 EUR.

697

696

556

585

613

578

556

575

601

578

599

629

645

2010.gadā

2011.gadā

2012.gadā

EURO

654

830

777
691

711

662
656

705

636

718

769

2013.gadā

2014.gadā

2015.gadā

Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu virs 50
Vispārējās valdības sektorā kopā
Sabiedriskajā sektorā
Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu līdz 50

9.attēls Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa Jelgavas
novadā, pa gadiem

UZŅĒMĒJDARBĪBA
Pēc Lursoft datiem, uz 2015.gada 31.decembri Jelgavas novadā reģistrēti 2701
uzņēmumi ( skat. 10.att.), no kuriem 1075 ( 40%) zemnieku saimniecības (ZS), 969 ( 36%)
sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 200 ( 7%) individuālie komersanti (IK) un citi 456 (
17%).
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10.attēls Jelgavas novada uzņēmumu sadalījums pa
uzņēmējdarbības formām

2015.gadā Jelgavas novadā reģistrēti 86 jauni uzņēmumi, no kuriem 77 Sabiedrības
ar ierobežotu atbildību, 5 individuālie komersanti, 1 zemnieku saimniecība, 1 kooperatīvā
biedrība un 2 organizācijas. Savukārt likvidēti – 73 uzņēmumi.
Pēc apgrozījuma lielākie uzņēmumi 2015.gadā Jelgavas novadā ir lauksaimnieciskās
produkcijas, būvniecības un rūpnieciskās ražošanas uzņēmumi.
4.tabula
N.P.K.

1

2

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS

APGROZĪJUMS,

PRE

PRE

PRET

EUR

T

T

2012

2014

2013

7.21

nav

nav

Lauksaimniecības pakalpojumu

reize

datu

datu

kooperatīvā sabiedrība

s
2.32

nav

nav

reize

datu

datu

nav

nav

datu

datu

LAUKU SAIME,

14,350,379.00

SIA Mītavas celtnieks

7,836,822.00

s
3

SIA Spectre Latvia

4,721,191.00
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2%

4
5
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SIA Piensaimnieks

3,490,878.00

SIA Lielvircava AGRO

3,211,819.00

SIA DAILE AGRO

2,916,293.00

Vilciņi-1, Svētes pagasta

2,894,257.00

4%
9%
6%
56 %

zemnieku saimniecība
8
9
10

BNP, SIA

2,833,819.00

AMBER WOOD, SIA

2,794,825.00

GNEISS, SIA

2,720,391.00

38 %
10 %
83 %

nav

nav

datu

datu

nav

nav

datu

datu

nav

nav

datu

datu

nav

nav

datu

datu

nav

nav

datu

datu

nav

nav

datu

datu

nav

nav

datu

datu

PAŠVALDĪBAS ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAI
2015.gadā pašvaldība aktīvi atbalstīja un sadarbojās
ar uzņēmējiem Jelgavas novadā.
2015.

gadā

pašvaldība

organizējusi

vairākus

Amatnieku un mājražotāju tirdziņus, kuros Jelgavas
novada amatniekiem un mājražotājiem bija iespēja
realizēt savu produkciju – jūlijā Elejas muižas parkā tirdziņš Jelgavas novada svētku
ietvaros, oktobrī SIA „Viesu Līči” teritorijā.
Jelgavas novada mājražotāji

ar pašvaldības atbalstu aktīvi piedalās arī

starptautiskajās izstādēs "Rīga Food” un tūrisma izstādē - gadatirgū “Balttour”, arī
2015.gads nebija izņēmums. 2015.gadā Jelgavas novadu Zemgales reģiona kopstendā
pārstāvēja astoņi mazie un vidējie uzņēmēji. Izstāde Rīga Food 2015 ir gada galvenais
notikums Baltijas valstu pārtikas nozarē, Latvijas ekspozīcijā līdzās Eiropas un pasaules
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tirgū jau atzītu lielražotāju produkcijai, pamanāms ir arī mazo, tostarp Zemgales,
uzņēmumu daudzveidīgais piedāvājums. Dalība izstādē vietējiem novada ražotājiem
sniedz iespēja veidot savas preces atpazīstamību un noieta veicināšanu.
ATBALSTS JAUNAJIEM UZŅĒMĒJIEM

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību novada teritorijā un motivētu iedzīvotājus
realizēt biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai 2015.gadā pirmo reizi
uzņēmējiem bija iespēja piedalīties biznesa ideju konkursā Jelgavas novada iedzīvotājiem
“Esi uzņēmējs Jelgavas novadā!”. Konkursa pirmo trīs vietu ieguvējiem tiek piešķirts
finansējums šādā apmērām - 1. vieta – 2000 EUR; 2. vieta – 1500 EUR; 3. vieta – 1000 EUR.
Konkursa rezultātā tika atbalstīti četri jaunie uzņēmēji, kas saņēma starta kapitālu
uzņēmējdarbības uzsākšanai un savas biznesa idejas attīstībai.
Sadarbībā ar biedrību “Lauku partnerību Lielupe” un „Latvijas Attīstības finanšu
institūcija Altum” 2015.gadā tika organizēti semināri par pieejamajām ES projektu fondu
un Valsts atbalsta finansējuma iespējām uzņēmējdarbības attīstībai kā jaunajiem, tā arī
esošajiem uzņēmējiem.
2015.gadā

vairāki novada mājražotāji izņēmuši atļauju un

sākuši izmantot

2014.gada izveidoto novada preču zīmi „Vietējais ražotājs – novada lepnums”. Izstrādātās
preču zīmes mērķis ir atbalstīt Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
reģistrētos ražojošos uzņēmumus, popularizēt un veicināt dažāda veida Jelgavas novadā
saražotās

produkcijas

atpazīstamību,

identificējot

administratīvo teritoriju.

18

to

ar

novada

pašvaldības

2015.gadā tradicionāli notika konkursu „Sakoptākā sēta Jelgavas novadā 2015” un
„Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva 2015” laureātu godināšana.

PAR JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBU
Jelgavas novada pašvaldība izveidota 2009. gada 1. jūlijā, apvienojoties 13 pagastu Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Vilces,
Vircavas, Zaļenieku, Valgundes un Kalnciema - teritorijām.
Jelgavas

novada

lēmējvara

ir

Jelgavas novada dome, kurā darbojas
17 deputāti, kas pārstāv 5 politiskās
partijas. Pēc 2013.gada pašvaldību
vēlēšanām Jelgavas novada domes
darbu vada domes priekšsēdētājs
10
11
vietniece Ilze Vītola. 2015.gadā tika sasauktas 20 domes
sēdes, no tām 9 ārkārtas. Novada
00

Ziedonis Caune, domes priekšsēdētāja

domes sēdēs tika izskatīti 690 jautājumi. 2015.gadā tika izstrādāti 3 jauni pašvaldības
saistošie noteikumi 2015.gada 25.februāra saistošie noteikumi Nr.2 “Par Jelgavas novada
pašvaldības budžetu 2015.gadam”, 2015.gada 29.maija saistošie noteikumi Nr.7 “Par
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” un 2015.gada 29.decembra saistošie noteikumi
Nr.19 “Par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu”, savukārt,
17 saistošajos noteikumos tika veikti grozījumi.
Apmeklējumi pie domes priekšsēdētāja. Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
katru pirmdienu laikā no 13.00 līdz 18.00 pieņem apmeklētājus un risina aktuālus
jautājumus. 2015.gadā priekšsēdētājs pieņēmis 120 apmeklētājus. Biežāk izskatītie
jautājumi pieņemšanās ir saistīti ar nekustamo īpašumu problemātiku, atbalstu dzīvokļu
jautājumu risināšanā, kā arī finansiāla atbalsta sniegšanu biedrībām.
Jelgavas novada domes pieņemtos lēmumus, kā arī likumā „Par pašvaldībām”
minētās funkcijas pilda pašvaldības administrācija un iestādes. 3.pielikumā ir atainota
Jelgavas novada pašvaldības struktūra.
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Centrālo administrāciju vada pašvaldības izpilddirektors, to veido 6 nodaļas, 4
pārvaldes un Auditors. 13 pagastu pārvaldes ir iestādes, kuras nodrošina pašvaldības
sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās. Administrācijas tiešā
pakļautībā atrodas attiecīgā pagasta teritorijā izvietotās pašvaldības

iestādes - 25

izglītības iestādes, no tām 4 pirmskolas izglītības iestādes, 13 vispārējās izglītības iestādes
un 4 filiāles. Profesionālo izglītību apgūt piedāvā Zaļenieku komerciālā amatniecības
vidusskola. Pašvaldības funkciju nodrošināšanai izveidotas šādas iestādes - Jelgavas
novada pašvaldības policija, Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļa, Jelgavas novada
bāriņtiesa, Jelgavas novada sociālais dienests, Jelgavas novada būvvalde, Jelgavas novada
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs, kuram ir 3 filiāles: Elejas filiāle, Kalnciema filiāle
un Jaunsvirlaukas filiāle.
Jelgavas novada pašvaldības vidējais darbinieku skaits 2015.gadā – 1490. 2015.
gadā, salīdzinot ar 2014.gadu pašvaldībā strādā par 29 darbiniekiem vairāk (lielākoties
izglītības iestādēs) pieņemti darbā 29 darbinieki.
3%
14%

8%

22%

53%

15 - 24

25 - 39

40 - 55

56 - 61

62 un vairāk

11.attēls Darbinieku skaits 2015.gadā

11.attēlā atainots pašvaldības darbinieku sadalījums pa vecuma grupām: 15 – 24
gadi – 46 (3 %) darbinieki; 25 – 39 gadi – 332 (22 %) darbinieki; 40 – 55 gadi – 780 (53
%) darbinieki; 56 – 61 gadi – 212 (14%), 62 un vairāk gadi (pensijas vecumā) – 120 (8 %)
darbinieki.
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12.attēls Diagrammas virsraksts

Apskatot pašvaldības darbinieku vecumposmu dinamiku no 2013. – 2015. gadam,
redzams, ka pieaug darbinieku skaits vecumā no 25 – 39 gadiem un vecumā pēc 62 gadiem,
savukārt samazinās darbinieku skaits vecumā līdz 24 gadiem.
12.attēlā atainots pašvaldības darbinieku sadalījums pēc iegūtās izglītības. Viens
darbinieks ir ieguvis zinātnisko grādu, akadēmiskā izglītība vai profesionālais
bakalaura/maģistra grāds, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ir 773 (51 %)
darbiniekiem. Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ir 49 (4 %) darbiniekiem,
profesionālā vidējā izglītība – 267 (19 %) darbiniekiem, vispārējā vidējā izglītība – 306 (19
%) darbiniekiem un pamatizglītība – 94 (7 %) darbiniekiem.
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Akadēmiskā izglītība vai profesionālais bakalaura/maģistra grāds, vai otrā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība, 51%
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 4%
Profesionālā vidējā izglītība, 19%
Vispārējā vidējā izglītība, 19%
Pamatizglītība, 7%

13.attēls Darbinieku izglītība 2015

Jelgavas novada pašvaldība raitākai informācijas apritei izmanto

lietvedības

sistēmu Namejs. 2015.gadā Centrālās administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēti 5586
saņemtie dokumenti, no tiem 1903 iesniegumi, savukārt, 2015.gadā sagatavoti 5320
nosūtītie dokumenti, 1820 atbildes uz iesniegumiem.
Izmantojot elektroniskās sarakstes priekšrocības, 2015.gadā saņemti 1035
elektroniski parakstīti dokumenti un 546 elektroniski sagatavoti dokumenti nosūtīti.

PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI
Saskaņā ar Jelgavas novada domes 2014.gada 29.oktobra lēmumu “Par nozaru
politiku vadlīniju ieviešanu pašvaldībā”, 2015.gada sākumā tika veiktas jomu pārvaldības
principa ieviešanai nepieciešamās izmaiņas pašvaldības normatīvajos aktos – nolikumos,
iekšējās kārtībās. Līdztekus jau esošajām pašvaldības iestādēm, uz līdzšinējo pašvaldības
struktūrvienību bāzes tika izveidotas jaunas iestādes, ar daudz plašāku funkciju
22

pārklājumu, tādējādi nodrošinot katras konkrētās jomas pilnīgu pārraudzību - Kultūras
pārvalde, Izglītības pārvalde.
Lai nodrošinātu novada attīstības politikas plānošanu, bērnu un ģimenes politikas,
sabiedrības veselības politikas, nodarbinātības veicināšanas (tai skaitā sociālā
uzņēmējdarbība) politikas, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politikas,
vienlīdzīgu iespēju politikas, pilsoniskās sabiedrības atbalsta politikas ieviešanu, bērnu
tiesību aizsardzības programmu izstrādi un bērnu tiesību ievērošanas uzraudzību
pašvaldībā, saskaņā ar Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam, Reģionālās
politikas pamatnostādnēs 2013.-2019.gadam, Sabiedrības veselības pamatnostādnēs
2014.-2020.gadam, Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam,
Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs
2012.–2018.gadam noteikto, kā arī saskaņā ar jomu pārvaldības principu ieviešanu
pašvaldībā, 2015.gada 30.septembrī tika pieņemts domes lēmums izveidot Jelgavas
novada pašvaldības Labklājības pārvaldi.
2015. gada 6. janvārī Ministru kabinetā tika apstiprināta papildinātā „Koncepcija
par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi”. Saskaņā ar to, 2015. gadā pakāpeniski valstī
tika uzsākta Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveide, tā
nodrošinot ērtāku valsts pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Šis virziens ir svarīgs
tieši lauku iedzīvotājiem, iedzīvotājiem pierobežā, kuriem pakalpojumu saņemšanai ir
jātērē ievērojami laika un finanšu resursi, apmeklējot dažādas valsts un pašvaldību
iestādes. Jelgavas novada pašvaldība, 2015.gadā, piedaloties projektu konkursā, saņēma
dotāciju, kas tika piešķirta saskaņā ar MK 2015.gada 26.maija noteikumiem Nr.260
„Kārtība, kādā pašvaldībām 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību
vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības
centros”, līdz ar to pašvaldība vēlreiz apliecināja un nodefinēja, kas ir tās attīstības centri
– klientu apkalpošanas centrs tika ierīkots katrā pagasta pārvaldē.
Paralēli centru izveidei un to materiāli tehniskajam nodrošinājumam pašvaldības
telpās, ar VARAM speciālistu līdzdalību tika veiktas centru darbības nodrošināšanā
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iesaistītā personāla apmācības - pa diviem darbiniekiem no katra novada nozīmes
attīstības centra - pagasta pārvaldes.
Līdztekus mācību darbam, 2015.gadā VARAM veica astoņu trīspusējo sadarbības
līgumu parakstīšanu elektroniskā veidā par katras konkrētās iestādes kompetencē esošo
pakalpojumu sniegšanu ar Jelgavas novada pašvaldību, Lauku atbalsta dienestu,
Nodarbinātības valsts aģentūru, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Uzņēmuma
reģistru, Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Valsts
zemes dienestu, kā arī Valsts darba inspekciju.
Ņemot vērā, ka pašvaldībai ar likumu ir piešķirtas tiesības un ir pienākums
pastāvīgi veikt savas autonomās funkcijas, organizēt šo funkciju izpildi, lemt par kārtību,
kādā izpildāmas autonomās funkcijas un atbildēt par to, autonomo funkciju pildīšanai
pašvaldība var veidot kapitālsabiedrības un ar saviem līdzekļiem piedalīties tajās, kā arī
deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst pašvaldības
kompetencē. Lai nodrošinātu Jelgavas novada pagastu teritorijā esošo kapsētu
apsaimniekošanu, jau 2014.gada nogalē tika pieņemts lēmums nodot novadā esošo
kapsētu apsaimniekošanas funkciju pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Jelgavas novada
KU”, savukārt, 2015.gadā tika pieņemti lēmumi ar deleģējuma līgumu pašvaldības
kapitālsabiedrībai SIA ”Jelgavas novada KU” nodot teritorijas uzkopšanu un uzturēšanu,
atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 2015.gadā vispirms tika nodota Jelgavas novada
pašvaldības Elejas pagasta teritorijas uzkopšanas un uzturēšanas funkcija, kam 2016.gada
sākumā sekoja Jaunsvirlaukas pagasta un ar 2016.gada 1.aprīli pārējās Jelgavas novada
teritorijas apsaimniekošana.

NOZARU DARBĪBA
IZGLĪTĪBA
Jelgavas novada Izglītības pārvalde ir Jelgavas novada pašvaldības izveidota
struktūrvienība, kas koordinē un pārrauga izglītības programmu realizāciju Jelgavas
novadā.
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Jelgavas novadā 2015.gadā darbojas 3 pirmsskolas izglītības iestādes, 13
vispārējās izglītības iestādes, no tām 10 izglītības iestādēm ir pirmsskolas izglītības
programmas un 4 izglītības iestādes īsteno neklātienes vai tālmācības izglītības
programmas, 7 izglītības iestādes īsteno pedagoģiskās korekcijas vai speciālās izglītības
programmas, 2 profesionālās ievirzes izglītības iestādes un 1 speciālās izglītības iestāde.
Pirmsskolas izglītības programmu 2015.gada 1.septembrī uzsāka apgūt 888
bērni, no tiem 5-6 gadīgie 398. Vispārējās izglītības programmu 1948 bērni, vidusskolas
izglītības programmu 484 skolēni. Profesionālās izglītības programmu Zaļenieku
komerciālajā un amatniecības vidusskolā apgūst 187 jaunieši. Mūzikas un mākslas skolā
profesionālo ievirzi apgūst 284 skolēni, no tiem 104 apgūst mūziku un 180 mākslu.
Skolēniem ir iespēja attīstīt prasmes un iemaņas interešu izglītības pulciņos.
2015.gadā Jelgavas novada skolās bija 140 interešu izglītības pulciņi ar apmēram (daudzi
dalībnieki piedalās vairākos pulciņos.) 1892 kopējo dalībnieku skaitu.
2015.gadā Jelgavas novada skolēni piedalījās IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkos. 17 kolektīvi. , starp tiem 5.-9.klašu koru fināla konkursa laureāts, Zelta
diploma ieguvējs koris “Asni” (diriģente Anita Liekna).
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5.tabula
9.klases skolēnu rezultāti valsts pārbaudes darbos 2015.gadā
KĀRTOTĀJU

NOVADĀ VIDĒJI

VALSTĪ VIDĒJI

SKAITS
Latviešu valoda

188

58 %

61 %

Matemātika

188

54 %

57 %

Angļu valoda

90

65 %

66 %

Krievu valoda

98

74 %

73 %

Latvijas vēsture

186

61 %

65 %

Jelgavas novada izglītības iestādēs mācību procesu nodrošina 480 pedagogi, no tiem
3.pakāpes kvalifikācija ir 403, 4.pakāpes kvalifikācija ir 14, 5.pakāpes kvalifikācija ir 2
pedagogiem. No visiem novada pedagogiem 80 ir vecumā līdz 35 gadiem, 112 vecumā no
36 – 50 gadiem un 288 vecumā pēc 51 gada.
2015.gadā turpinās ERASMUS+ programmas projekts „Jauniešu acis” (Young Eyes),
kura mērķis ir ietekmēt vietējās vides (pilsētas vai novada, pagasta) attīstību un tās
pievilcību, no jauniešu perspektīvas radot noderīgus priekšlikumus turpmākiem
politiskiem lēmumiem, kā arī paaugstināt lēmumu pieņēmēju un sabiedrības ieinteresēto
pušu apziņu par jauniešu līdzdalību, kopienas attīstību, apkārtējās vides pievilcību.
Projektā plānotas četras starptautiskas darbnīcas jauniešiem Polijā, Latvijā un Zviedrijā,
kā arī Vietējo rīcības plānu izstrāde teritorijas pārvaldības, identitātes un pievilcības
veicināšanai no jauniešu skatupunkta. 23 tāpat turpinās programmas Eiropa pilsoņiem
projekts „Mana Eiropas pašvaldība” (My European City), kura mērķis ir veicināt Eiropas
dimensiju un Eiropas pilsonības apziņu projekta partneru teritorijās. Projekta galvenās
aktivitātes ir vietējo darba grupu tikšanās un aktivitātes, iesaistot vietējos ekspertus un
partnerus, kā arī piecas starptautiskas konferences, iesaistot vietējos ekspertus un
partnerus: Atklāšanas konference (Polija, Ščecina, janvāris 2015), Pilsoņu forums
(Rumānija, Iasi, maijs 2015), Inovāciju seminārs (Spānija, Zaragosa, oktobris 2015),
Profesionāļu forums (Rumānija, Arad, maijs 2016), Noslēguma konference (Latvija,
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Jelgavas novada pašvaldība, septembris 2016), kā arī „Eiropas maršrutu” izstrāde
iesaistītajās teritorijās.
Savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem. 2015.gada septembrī Jelgavas
novadā izglītību uzsāka 921 citās pašvaldībās deklarēti bērni, no tiek 144 pirmsskolas
vecumā. 2015.gada septembrī citu pašvaldību izglītības iestādēs mācības uzsāka 792
Jelgavas novadā deklarēti bērni, no tiem 31 pirmskolas vecuma.
LABKLĀJĪBA
Lai īstenotu jomu pārraudzības principa ieviešanu Jelgavas novada pašvaldībā, ar
2015. gada 30. septembra Jelgavas novada domes lēmumu tika izveidota Jelgavas novada
labklājības pārvalde, kuras darbības mērķis ir uz iedzīvotāju labklājību vērstas sociālās
aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, ģimenes atbalsta, sabiedrības veselības un
integrācijas, nodarbinātības sociālās uzņēmējdarbības sistēmas izveidošana un tās
darbības nodrošināšana.
Pārvaldes pakļautībā ir iestādes – Jelgavas novada sociālais dienests, Jelgavas novada
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs, un pašvaldības aktivitāšu centri.
SOCIĀLAIS DIENESTS

Kopš 2015.gada aprīļa Jelgavas novada sociālais dienests sadarbībā ar Sabiedrības
Integrācijas fondu vienošanās par atbalstāmo darbību īstenošanu Eiropas Atbalsts fonda
vistrūcīgākajām personām ietvaros realizē Atbalsta programmu vistrūcīgākajām
personām Jelgavas novadā ar mērķi mazināt nenodrošinātību ar pārtiku un
mājsaimniecību ar bērniem materiālo nenodrošinātību, vienlaikus mazinot vistrūcīgāko
iedzīvotāju sociālo atstumtību.
2015.gada aprīlī pēc partnerorganizāciju atlases tika noslēgta vienošanās starp
Jelgavas novada sociālo dienestu un Sabiedrības integrācijas fondu, lai novada teritorijā
īstenotu atbalsta pasākumus Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām
programmas ietvaros (Līguma identifikācijas numurs: 2014.FEAD/PO.01/10/13) ,
tādējādi nodrošinātu iespēju

mērķa grupas personām novadā saņemt pārtikas un

saimniecības un higiēnas preču komplektus.
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Ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu

2015. gada 9

mēnešos (pārtikas komplektu izdale tika uzsākta maijā, higiēnas preču - jūnijā) Jelgavas
novadā tika izdalītas 3691 pārtikas paka 29491 EUR vērtībā

un 546 higiēnas un

saimniecības preču pakas 1731 EUR vērtībā , tādējādi palīdzot trūcīgām ģimenēm
nodrošināt pamatvajadzības un mazināt sociālo spriedzi.
SOCIĀLAIS DARBS

Sociālā darba profesija veicina sociālās pārmaiņas, problēmu risināšanu attiecībās
starp cilvēkiem kā arī iespēju un brīvības došanu cilvēkiem, paaugstinot viņu labklājību.
Cilvēktiesību un sociālā taisnīguma principi ir sociālā darba pamatā.
Jelgavas novada sociālajā dienestā 2015.gadā bija 33 darbinieki, no tiem, 25
sociālie darbinieki. Visiem sociālajiem darbiniekiem ir normatīvajos aktos noteiktajam
atbilstoša augstākā izglītība specialitātē, kā arī visi sociālie darbinieki 2015.gadā ir
mācījušies (saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto vismaz 24 stundas gadā) un
paaugstinājuši savu kvalifikāciju. Tāpat sociālajiem darbiniekiem ir nodrošināts
supervizora atbalsts – 17 sociālajiem darbiniekiem supervizora atbalsts grupā, bet 8
darbiniekiem individuālās supervīzijas.
Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība ir uzlūkojami kā resursi sociālajā darbā.
Sociālā palīdzība ir no publiskām finansēm (pašvaldību līdzekļiem) nodrošināta
atbalsta un palīdzības sistēma, kura aizsargā trūcīgākos valsts iedzīvotājus, sniedzot tiem
atbalstu pamatvajadzību apmierināšanai, kā arī veicina indivīdu līdzdarbību, aktīvi
iesaistoties savas situācijas uzlabošanā.
Sociālās palīdzības pabalstiem 2015.gadā izlietoti 256272,26 EUR. Pabalstus
saņēmušas 534 mājsaimniecības, kurās dzīvoja 1135 personas (198 zēni, 213 meitenes,
310 vīrieši un 414 sievietes). No pabalstus saņēmušajām mājsaimniecībām 419
mājsaimniecībām, kurās dzīvoja 938 personas (319 bērni, 358 darbspējīgas personas, 114
invalīdi un 147 pensionāri), kurām bija piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) status. No
trūcīgām ģimenēm 121 bija tāda, kuru vidējie mēneša ienākumi bija zem 49,80 EUR
mēnesī.
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2015.gadā sociālās palīdzības pabalstus saņēma 37 maznodrošināti pensionāri un
invalīdi.
Aprūpes mājās pakalpojumi tika nodrošināti 54 personām (13 vīriešiem un 41
sievietei), kopā gada laikā par nodrošināto pakalpojumu pakalpojumu sniedzējam –
Latvijas Samariešu apvienība tika samaksāti 33242 EUR.
19 personām (11 vīriešiem un 8 sievietēm) ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi
tika nodrošināti ārpus novada – citu pašvaldību aprūpes iestādēs, par pakalpojumu tika
samaksāti 33985,33 EUR. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi Jelgavas novada sociālā
dienesta klientiem tika nodrošināti arī Jelgavas novada sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas centrā – kopā 137 personām, no kuriem bērni bija 17 (10 zēni un 7
meitenes), bet pieaugušie 120 (51 vīrietis un 69 sievietes).
2015.gadā Jelgavas novada sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā
ieviests jauns pakalpojums pilngadīgām personām - īslaicīgās aprūpes pakalpojums.
BĒRNU UN ĢIMENES LIETAS

Lai sniegtu atbalstu ģimenēm un stiprinātu vecāku resursus, 2015.gadā Jelgavas
novada ģimenēm tika nodrošināts pašvaldības atbalsts:


Jelgavas novada sociālais dienests organizēja speciālistu vadītas izglītojošas grupu
nodarbības vecākiem – “Budžets. Budžeta plānošana” (2 nodarbības); “Bērnu
attīstība un audzināšana” (13 nodarbības); “Vecāku izglītošana par bērnu tiesību
aizsardzības jautājumiem” (6 nodarbības);



Jelgavas novada sociālajā dienestā

tiek nodrošināta psiholoģiskā palīdzība

ģimenēm (notikušas188 psihologa konsultācijas);


Projekta „Atbalsta pasākumu kompleksa izveide un ieviešana Jelgavas novada un
Ozolnieku novada bērniem” ietvaros laika posmā no 18.08.2014. – 30.06.2015.
norisinājās vecāku pēcpusdienas, kuru laikā tika izglītotas 13 vecāku grupas. Katrai
grupai tika nodrošinātas 7 nodarbības. Kopumā izglītoti 136 vecāki;



2015. gada vasarā tika organizētas 2 diennakts nometnes sākumskolas bērniem ar
uzvedības traucējumiem – „Vasarraibumiņi” 1.-2.klasei un “Vasaras vārtos” 3.4.klasei (25 bērni katrā nometnē + 5 brīvprātīgie pusaudži), Vides izglītības
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nometne 8.-12.klasei (32 pusaudži), nometne „Uz zaļa zara” bērniem ar uzvedības
traucējumiem 5.-7.klasei (26 pusaudži). Norisinājās 2 jaunsargu nometnes „Āra
mācības”, kā arī starptautiska nometne jaunsargiem, 2 dienas nometnes sociālā
riska un maznodrošināto ģimeņu bērniem.
NODARBINĀTĪBA

Biedrība “Iepazīsim sevi” īstenojot Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jauniešu
garantiju atbalsta pasākumu «Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā
sektorā», iesaistīja 11 jauniešus bezdarbniekus. Viņi apguva tādas profesijas, kā aukle (1)
(Dienas centrs “Zemgale” Glūdas pagastā), kultūras pasākumu organizators (7)
(Kalnciema kultūras nams; Tautas namā, Lielplatones pagastā; Staļģenes Bērnu un
jauniešu centrā, Jaunsvirlaukas pagastā; Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrā
“Kamenītes”, Vircavas pagastā; Dienas centrā “Zemgale” Glūdas pagastā; Jelgavas novada
Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centrā, Elejas pagastā), sporta pasākumu
organizators (2) (“Līgotnes” Svētes pagastā; Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības
un iniciatīvu centrā, Elejas pagastā) un Mājas lapas administrators (1) (Pārtikas amatnieki,
biedrība).
Biedrība «Zariņš & Lejnieks» īsteno Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)
Jauniešu garantiju atbalsta pasākumu «Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība
nevalstiskajā sektorā», iesaistot 5 jauniešus bezdarbniekus, dodot iespēju jauniešiem
apgūt kultūras pasākumu organizatora prasmes Svētes pagastā.
SABIEDRĪBAS VESELĪBAS VEICINĀŠANA

2015.gada 18.maijā Jelgavas novada pašvaldība tika uzņemta Nacionālajā Veselīgo
pašvaldību tīklā, kas ļaus veiksmīgāk īstenot dažādas aktivitātes veselības veicināšanas
jomā, tajā skaitā 3 Jelgavas novada izglītības iestādes iestājušās Nacionālajā Veselību
veicinošo skolu tīklā (Kalnciema pagasta vidusskola, Vircavas vidusskola, Šķibes
pamatskola).
Uz 31.12.2015. novadā darbojās 11 ģimenes ārstu prakses, kas ir pietiekams skaits
uz novada teritoriju.
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Lai veidoto drošu un atbalstošu sociālo vidi, 2015.gadā tika veiktas dažādās
aktivitātes izglītības iestādēs.
Pašvaldībai, atbalstot senioru biedrības projektu, tika novadītas 4 ārstnieciskās
vingrošanas nodarbības un 4 nūjošanas nodarbības dažādās novada teritorijās (Elejas,
Zaļenieku, Platones, Glūdas, Līvbērzes, Jaunsvirlaukas un Sesavas pagastos) iesaistot 60
pensijas vecuma cilvēkus no visiem Jelgavas novada pagastiem. Projekta ievaros notikusi
netradicionālās ārstēšanas ekspertes Ineses Ziņģītes lekcija novada senioriem un
noorganizēti 4 izglītojoši semināri, ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu
(apmeklējuši 150 dalībnieki).
Traumatisma mazināšanas jomā Jelgavas novada avīzē publicēts bērnu tiesību
aizsardzības speciālista sagatavots izglītojošs materiāls par bērnu drošību mājās, uz ielas,
skolā. Vardarbības risku mazināšanai publicēts informatīvs materiāls par vardarbības
tendencēm Jelgavas novadā, akcentējot vardarbības aktualitāti, informējot par palīdzības
iespējām.
Vardarbības risku mazināšanai Jelgavas novadā tiek nodrošināts sociālās rehabilitācijas
pakalpojums bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām – 2015.gadā pakalpojums
nodrošināts 26 bērniem (21 bērnam dzīvesvietā, 5 bērniem institūcijā). Notiek izglītojošs
darbs ar sociālam riskam pakļautām ģimenēm – individuālas speciālistu konsultācijas un
grupu nodarbības, tai skaitā izglītojošas nodarbības par vardarbības veidiem, sekām,
palīdzības veidiem. Izglītojoša nodarbība sociālā dienesta speciālistiem “Kā atpazīt
vardarbību” un citiem bērnu interešu/tiesību jautājumiem;
- Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centrā tika realizēts iniciatīvu klubs pusaudzēm
(13-16) – “Meiteņu grupas”, ar mērķi vairot izpratni par dzimumu līdztiesību, mazināt
jauniešu risku piedzīvot vardarbību un iekļūt cilvēku tirdzniecībā
Atkarību vielu profilakses aktivitātes 2015.gadā:
-

Izglītojoša nodarbība sociālā dienesta speciālistiem par atkarības/līdzatkarības
jautājumiem;

-

Sadarbībā ar organizāciju “Papardes zieds”, jauniešiem un pusaudžiem tika
organizētas nodarbības par alkohola lietošanas un smēķēšanas ierobežošanu
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Veselīgas apkārtējas vides veidošanai pašvaldība, sadarbojoties ar biedrību
“Liel.Barons” tika organizētas 3 mazo upju tīrīšanas talkas (Lielvircavā, Svētē un Vilcē).
Novada skolās turpinās arī valsts programmas Skolas piens un Skolas auglis (cik
skolās) Pēc LAD datiem uz 23.11.2015. Jelgavas novadā programmā “Skolas piens” ir 5
novada izglītības iestādes: Aizupes pamatskola, Sesavas pamatskola, Vilces pamatskola,
Jelgavas novads Līvbērzes vidusskola, Elejas pirmsskolas izglītības iestāde “Kamenīte”.
“Skolas auglis” programmā iesaistītas 14 izglītības iestādes.

KULTŪRA
Jelgavas novada pagastos darbojas 14 kultūras/tautas nami, kuros darbojas 113
kolektīvi ar kopējo dalībnieku skaitu 1588.
2015.gadā Jelgavas novada kolektīvu ievērojamākie notikumi:


Glūdas pagasta bērnu folkloras kopa “Dzīpariņi” piedalījās XI Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Trīs dziedātāji ieguva “Lielā dziedātāja”
diplomus, viens dziedātājs ieguva laureāta titulu ar iespēju uzstāties
Laureātu koncertā Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā.



Glūdas pagasta bērnu folkloras kopas “Dzīpariņi” dalībnieki kopā ar
dalībniekiem

no

folkloras

kopas

“Dimzēni”

pārstāvēja

Latviju

Starptautiskajā bērnu folkloras kopu festivālā “Baltu raksti”


Kalnciema pagasta Pantomīmas kolektīvs piedalījās XI Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos.



Elejas pagasta jauniešu deju kolektīvs “Tracis” piedalījās Ukrainas III
Starptautiskajā horeogrāfiskajā deju kolektīvu konkursā “Samocviti”, kur
ieguva 1.pakāpi tautas deju kategorijā.



Zaļenieku, Vilces un Vircavas pagastu amatierteātri izvirzīti uz reģionālo
skati ar iespēju iegūt “Gada izrāde 2015” titulu.



Jelgavas novada vidējās paaudzes deju kolektīvi ņēma dalību VIII Vidējās
paaudzes deju svētkos “Dievs man deva maizes zemi”
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Jaunsvirlaukas pagasta folkloras kopa “Liepāre” un Svētes pagasta folkloras
kopa “Dālava” piedalījās starptautiskajā folkloras festivālā “BALTICA –
2015”.

2015.gadā novadā tika organizēti 414 kultūras pasākumi, kopējais pasākumu
apmeklētāju skaits 42’684. Lielāka mēroga pasākumi – Ziemassvētku kauju atceres
pasākums, Jelgavas novada svētki, Aspazijai 150, Lauku amatierteātru festivāls “Bīne”,
Valsts svētku pasākumi pagastos, Līvbērzes un Vircavas pagasta svētki, LTV pasūtījuma
mākslas filmas “Saplēstā krūze” filmēšanas nodrošināšana Vilces pagastā, Vilces pagasta
prezentācija Latvijas prezidentam, saistībā ar Vilces pagasta ģērboņa apstiprināšanu.
Jelgavas novada pašvaldības iestādēs regulāri tiek izvietotas vietējo mākslinieku
gleznu izstādes. 2015.gadā zīmīgākās novadnieku izstādes bija mākslinieka Kārļa
Freiberga foto izstādes, gleznotājas Zigrīdas Cīrules gleznu izstādes, mākslinieka Druvja
Cirīša darbu izstādes, mākslinieces Lindas Freibergas gleznu izstādes, Ēvalda Ābeles
piemiņas izstāde, mākslinieka Dāvja Beitlera gleznu izstāde
2015.gadā Jelgavas novadā tika atzīmēta Aspazijas dzimšanas diena. Sadarbībā ar
Jelgavas Zinātnisko bibliotēku notika Aspazijai veltīto domrakstu konkurss un laureātu
godināšana, Aspazijas atdzejojumu izlases “Uguns ledū” grāmatas atvēršanas svētki.
Zaļenieku pagasta kultūras namā notika Aspazijas literārās prēmijas pasniegšana,
Aspazijas un Raiņa dzejas lasījumi Dailes teātra aktieru izpildījumā.
2015.gadā veikti atjaunošanas darbi šādos kultūras/tautas namos:


Zaļenieku pagasta kultūras namā veikti tualetes, kamīnzāles un garderobes
remontdarbi;



Jaunsvirlaukas pagasta IKSC “Līdumi” kosmētiskais remonts;



Kalnciema pagasta kultūras namā veikta parketa grīdas slīpēšana un
lakošana, veikti foajē un vienas tualetes remontdarbi;



Valgundes pagasta IKSC “Avoti” lielajā zālē veikts kosmētiskais remonts ;



Līvbērzes pagastā pilnveidota brīvdabas estrāde, ierīkots apgaismojums uz
estrādi, kultūras namā pārkrāsotas trepes uz otro stāvu.

2015.gadā kultūras/tautas nami tika aprīkoti:
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Jaunsvirlaukas pagasta IKSC “Līdumi” aprīkots ar jaunu ugunsdrošības
sistēmu;



Kalnciema kultūras nams aprīkots ar ugunsdrošības un apsardzes sistēmu,
uzstādīti zibensnovadītāji, pie kultūras nama uzstādīts pagaidu āra
apgaismojums;



Jēkabnieku kultūras namam iegādāta skaņas aparatūra;



Bērvircavas tautas nams tika iegādāti galdi, krēsli un žalūzijas;



Vilces tautas namam iegādāti mikrofoni;



Lielvircavas kultūras namam iegādāti krēsli;



Zaļenieku kultūras namā iegādāti krēsli un galdi atjaunotajai kamīnzālei,
izstāžu galdi;



Līvbērzes kultūras nama foajē atjaunoti krēsli un soliņi, iegādāti divi radio
mikrofoni, portatīvais dators.

2015.gadā Jelgavas novada amatiermākslas kolektīviem tika iegādāti tērpi:


Vilces jauniešu deju kolektīvam “Vilciņš” tika iegādii tautas tērpi;



Lielvircavas līnijdeju kolektīvam “SideStep” uzšūti svārki un blūzes (6
komplekti) ;



Svētes pagasta folkloras kopai Dālavai iegādāti sieviešu krekli, aubes,
saktas, kokle un trideksnis. Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Sānsolis”
iegādātas vidzemes jakas un brunči. Senioru deju kolektīvama “Brūklenājs”
iegādātas vestes un lakati;



Zaļenieku pagasta senioru deju kolektīvam “Zaļaisdancis” sašūti svārki,
apakšsvārki, vīriešu komplekti (krekls, vestes, bikses), lakati, veikti arī tērpu
remonti;



Jaunsvirlaukas pagasta korim “Svīri”iegādāti sieviešu tērpi. Vidējās
paaudzes deju kolektīvam “Svirlauka” iegādāti sieviešu Vidzemes tērpi;



Kalnciema pagasta krievu jauktajam korim sašūti tērpi. Vidējās paaudzes
deju kolektīvam “Pavediens” sašūts – ņieburi, blūzes, tautiskie krekli,
brunči;
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Glūdas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam “Nākotne” iegādāti tērpi;



Valgundes pagasta IKSC “Avoti” kolektīviem– vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Valgundietis”, senioru deju kolektīvs “Saulgrieži”, vokālais
ansamblis “Ilūzija”, folkloras kopa “Nāburdzīte”, bērnu mūsdienu deju
kolektīvs “Avotiņi”, līnijdeju kolektīvs - šūti tērpi;



Lielplatones pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam “Mārtiņš” un
jauniešu deju kolektīvam “Audzis” papildināti deju tērpu krājumi;



Līvbērzes pagasta vokālajam ansamblim “Sekvence” iegādātas sieviešu
blūzes un svārki. Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Miestiņš” iegādātas
saktas;



Vircavas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam “Laimes lāči” iegādātas
sieviešu un vīriešu kurpes (kopā 2 pāri), saktas, sieviešu blūzes ar īsāku
piedurkni un papildināt kolektīva tērpu krājumi (vīriešu bikses, sieviešu
vestes un vīriešu krekli).

2015.gadā Jelgavas novadā darbojās 23 bibliotēkas. Salīdzinot ar 2014.gadu,
apmeklētāju skaits samazinājies – 2014.gadā – 93211, 2015.gadā 90378. Apmeklētāju
skaita samazinājumu par skaidrot ar to, ka 2015.gadā ieviesta precizēta uzskaite, kā arī
Valgundes un Ķīves bibliotēkas strādāja saīsinātu darba laiku bibliotēku vadītāju ilgstošas
slimības dēļ.
Nozīmīgākakais notikums – 2015.gadā pabeigta bibliotēku automatizācija – visās
23 bibliotēkās visi bibliotekārie procesi notiek automatizēti, tas ir izmantojot BIS ALISE.
Augstā kvalitātē ir noritējuši 14.novadu grāmatu svētli Lielvircavā, 9 bibliotēkas
piedalījušās lasīšanas veicināšanas projektā “Bērnu un jauniešu žūrija”. Ikdienā pagastu
bibliotēkās notiek

dzejas dienām veltīti pasākumi, tikšanās ar dzejniekiem,

rakstieniekiem, tiek organanizētas radošās darbnīcas, izstādes un citi tematiski pasākumi.
2015.gadā kultūras nozarē realizēti projekti:


Atbalsts amatniecības prasmju saglabāšanai, tālākai attīstībai un popularizēšanai;



Latviešu strēlnieku bataljona dibināšanas 100.gadadienas piemiņas pasākumi
Jelgavas novadā;
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VKKF. Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana – iegādāta podnieku virpa;



Lielplatones muižas ansambļa ēkas „Vešūzis” vēsturiskā izpēte;



VKKF. Lielplatones muižas ansambļa ēkas ‘’Vešūzis’’ tehniskā projekta izstrāde
(notiek arī pašlaik).
Salīdzinot ar 2014.gadu Kultūras nozares izdevumi:


2015.gada kopējie izdevumi ir 1 630’157 EUR, t.sk. atalgojums 749’421
EUR, par 368’128 EUR mazāk nekā 2014.gadā ;



Kultūras iestāžu uzturēšanai 2015.gadā izlietoti 306’438 EUR, par 23’252
EUR mazāk nekā 2014.gadā;



Kultūras iestāžu materiāli tehniskā aprīkojuma izdevumi 2015.gadā sastāda
52’073 EUR, par 434’457 EUR mazāk, jo netika veikti ieguldījumi kapitālajā
remontā vai rekonstrukcijās.

SPORTS
Jelgavas novada sporta centrs ir Jelgavas novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai, kura organizē un vada
sporta darbu Jelgavas novadā.
Jelgavas novada pagastos darbojas 12 sporta iestādes (halles, zāles u.c.),kuros
darbojas Jelgavas novada skolu skolnieki mācību stundās, interešu izglītības pulciņos , tiek
realizētas progfesionālās ievirzes - sporta izglītības programmas, vakaros ar sporta
aktivitātēm nodarbojas pagastu iedzīvotāji.
Profesionālās ievirzes sporta izglītību apgūst 5 licencētās programmās 29 grupās
340 audzēkņi. 2015.gadā Jelgavas novada pašvaldības komanda piedalījās Latvijas
Jaunatnes olimpiādē un izcīnīja 7 medaļas.
2015.gadā novadā tika organizēti 352 sporta pasākumi, kopējais pasākumu
dalībnieku skaits 12303

Sarīkotas novada ziemas sporta spēles Staļģenē un vasaras

sporta svētki Sesavā.
Jelgavas novada sportisti ar labiem panākumiem piedalās dažādās Pasaules,
Eiropas un valsts līmeņa sacensībās. 2015.gadā Eiropas jauniešu čempionātā Rumānijā
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Endijs Titomers izcīnīja 9.vieta orientēšanās sprintā, Pasaules skolēnu čempionātā Turcijā
Rihards Krūmiņš 5.vietu garajā distancē, Pasaules militārajā čempionātā Dienvidkorejā
brīvajā cīņā Andris Ozoliņš-Ozols ieguva 9.vietu. Novada sportisti izcīnījuši medaļas
Latvijas čempionātos vieglatlētikā, brīvajā cīņā, regbijā, volejbolā un orientēšanās.
2015.gadā veikti atjaunošanas darbi Jelgavas novada Sporta centra ēkā, veicot
sporta zāles un administratīvo telpu renovāciju. Sesavā tika siltināta sporta zāles siena,
kā arī āra sporta laukumam ierīkots norobežojošs žogs.
AR Izglītības un Zinātnes ministrijas līdzfinansējumu tika veikta inventāra iegāde
Sporta centra zālei profesionālās ievirzes programmu realizācijai.
Salīdzinot ar 2014.gadu sporta centra izdevumi ir tajā pašā līmenī, atalgojums
pieaudzis par 10 %.
2016.gada prioritātes ir sporta infrastruktūras projekta izstrāde Elejā, dalība
Latvijas 4.olimpiādē Valmierā, sportistu dalības nodrošināšana Latvijas un starptautiska
mēroga sacensībās.
PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANA
Jelgavas novada pašvaldības iestādes Jelgavas novada īpašuma pārvaldes pārziņā
ir sekojoši jautājumi: pašvaldības nekustamā īpašuma pārraudzība, pašvaldības satiksmes
infrastruktūras uzturēšana, pašvaldības meliorācijas sistēmu uzturēšana, vides
aizsardzības pasākumu īstenošana pašvaldības teritorijā un mājokļu jautājumu risināšana.
Īpašuma pārvalde, atbilstoši tās funkcijām 2015.gadā veikusi darbus pašvaldības
nekustamo īpašumu sakārtošanā, adresācijas sakārtošanu, nekustamo īpašumu
atsavināšanā Jelgavas novada pašvaldības Mājokļu politikas kontekstā. Lai spētu sagatavot
informāciju zemes reformas pabeigšanai, kā arī prognozētu Pašvaldības zemju turpmāko
izmantošanu, tika izvērtētas pašvaldības teritorijā esošās zemes vienības.
Kopumā 2015.gadā Īpašuma pārvalde ir izvērtējusi 3476 fizisku un juridisku
personu, valsts un pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošas zemes vienības. Pašvaldības
funkciju veikšanai, kopumā izvērtētas zemes 7546 ha platībā. Atbilstoši Zemes
pārvaldības likuma prasībām apkopojums veidots par neapbūvētajām un degradētajām
zemes vienībām.
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NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANA
2015.gadā saņemti 181 dzīvokļu un 18 zemes vienību atsavināšanas iesniegumi.
Tika izvērtēta nekustamo īpašumu nepieciešamība pašvaldības funkciju veikšanai un 27
dzīvokļu un 41 zemes īpašumi virzīti uz atsavināšanu izsoles ceļā. Par nodošanu
atsavināšanai par nosacīto cenu un atsavināšanai izsolē, izskatīšanai domes sēdēs
sagatavoti 267 lēmumi. Atsavināšanas procesā ietilpst iesniegumu izvērtēšana, īpašuma
tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā, kas sevī ietver arī kadastrālo uzmērīšanu, NĪ tirgus
vērtības noteikšana, lietas virzīšana Pašvaldības mantas atsavināšanas, novērtēšanas un
aprites komisijai, atsavināšanas cenas noteikšanai. Atsavināšanas procesā tiek sagatavoti
divi domes lēmumi par katru objektu. Saskaņā ar 2015.gada 29.decembra domes sēdes
lēmumu (protokols Nr.21, 30.§) ir nolemts paaugstināt dzīvokļu īres maksu ar 2016.gada
1.janvāri un noteikti nosacījumi, ka īres maksa tiks atstāta iepriekšējā līmenī vai arī
samazināta pa jaunam noteiktā īres maksa, ja īrnieks ierosinās dzīvokļa atsavināšanu.
NĪ atsavināšanas rezultātā 2015.gadā ir sagatavoti 177 NĪ pirkuma-pārdevuma
līgumi un 58 līgumi par NĪ ieķīlāšanu.
Veikta nekustamā īpašuma tiesību sakārtošana, 2015.gadā zemesgrāmatā
nostiprinātas īpašuma tiesības 493 īpašumiem.
PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMA
Pamatojoties uz personu iesniegumiem, apsekojot objektus dabā un izvērtējot citu
nepieciešamo informāciju (maksājumu parādi, nomas objekta apsaimniekošana utml.),
2015.gadā sagatavoti 1146 zemes nomas līgumi, 12 nedzīvojamo telpu nomas līgumi un
810 lēmumi par īpašuma iznomāšanu.
6.tabula
PAGASTS

ZEMES NOMAS LĪGUMI

LĒMUMI PAR ĪPAŠUMA
IZNOMĀŠANU

2015.g.

2015.g.

Eleja

35

29

Glūda

45

38

38

Jaunsvirlauka

46

24

Kalnciems

64

55

Lielplatone

86

64

Līvbērze

143

138

Platone

24

20

Sesava

361

215

Svēte

42

Valgunde

42

15

Vilce

81

66

Vircava

99

74

Zaļenieki

78

72

KOPĀ

1146

810

2015.gadā sagatavoti dokumenti un organizētas 9 zemes nomas tiesību izsoles, 2
telpu nomas izsoles.

ADRESĀCIJAS OBJEKTU SAKĀRTOŠANA
2015.gadā turpināts darbs adresācijas objektu sakārtošanai atbilstoši MK
noteikumu “Adresācijas noteikumi” prasībām, kas nosaka, ka ciemu teritorijās adresācijai
jābūt ar piesaisti ielai. Iedzīvotāju informēšanai ir sagatavotas skices ar ielu nosaukumiem
un objektu numerāciju, kas izvietotas pagastu pārvaldēs, pie daudzdzīvokļu mājām,
nogādātas iedzīvotājiem personīgi. Ir sagatavoti adrešu piešķiršanas, maiņas, likvidācijas
lēmumi pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumiem un Adrešu reģistra informāciju.
2015.gadā sagatavoti 73 Īpašuma pārvaldes lēmumi par 258 adresācijas objektiem.

AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI VEIKTO DARĪJUMU UZRAUDZĪBA
2015.gadā saņemti 171 iesniegums par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā,
no kuriem 163 izskatīti komisijas sēdēs. 8 iesniegumi ir atsaukti, jo pēc informēšanas par
papildus iztrūkstošo dokumentu iesniegšanu, tie netiek iesniegti, bet tiek atsaukti
iesniegumi. Sagatavotas 154 izziņas par piekrišanu iegūt īpašumā l/s zemi un 9 atteikumi.
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Izvērtējot zemes ieguvēju, ņem vērā, vai ieguvējs atbilst likumā „Par zemes privatizāciju
lauku apvidos” noteiktajam darījumu subjektam, vai viņam nav nodokļu parādu, vai saņem
vienotos platību vai tiešmaksājumus, vai ir atbilstoša izglītība, vai īpašumā esošā
lauksaimniecības zeme nepārsniedz 2000 ha, vai ir ieņēmumi no lauksaimnieciskās
ražošanas u.c. kritērijus.
2015.gadā tika gatavotas teritoriju skices, pēc kurām noteiktas zemju platības un
to konfigurācija nodošanai apsaimniekošanai Jelgavas novada KU. Pēc Attīstības nodaļas
lūguma sagatavotas ceļu shēmas LAD projektu sagatavošanai.

VIDES AIZSARDZĪBA
Latvāņi ir no citām zemēm ievesti, agresīvi augi, kuri spēcīgi izkonkurē Latvijas
vietējās augu sugas. Lauku zemju un ceļmalu neapsaimniekošanas dēļ, latvānis aktīvi
pārgājis savvaļā, kļūstot par nevēlamu un agresīvu nezāli. Tas gan degradē Latvijas
tradicionālo ainavu un bioloģisko daudzveidību, gan apdraud mūsu veselību. Galvenais
uzdevums ir novērst latvāņu sēklu izplatīšanos un vecināt to bojāeju.
Latvāņa izplatība vērojama gan pašvaldības īpašumos, gan privātīpašumos.
Pašvaldības īpašumā atrodas 14 zemes vienības, kas ir invadētas ar latvāni – Vircavas,
Vilces, Zaļenieku, Svētes, Platones, Lielplatones un Elejas pagastos. Jāpiebilst, ka daļa no
šīm teritorijām tiek iznomāta.
Visvairāk latvāņa invadēto teritoriju ir Zaļenieku, Vilces, Elejas un Glūdas pagastos
– kopā Jelgavas novadā līdz šim ir zināmas un arī apsekotas 65 zemes vienības, kas
invadētas ar latvāni. Jāpiebilst, ka minētajās zemes vienībās latvāņa invadētā teritorija nav
liela.

ZEMJU MELIORĀCIJA UN LIETUS ŪDEŅU APSAIMNIEKOŠANA
Meliorācijas sistēmu uzturēšanai 2015.gadā izmantoti gan pašvaldības budžeta
līdzekļi, gan arī autoceļu fonda finansējums un speciālā budžeta līdzekļi. 2015.gadā veikti
darbi gan meliorācijas sistēmu uzturēšanā, gan arī pilnībā no jauna veikta drenāžas
kolektora izbūve Jelgavas novada SARC Kalnciema filiāles teritorijā.
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Meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu ietvaros 2015.gadā veikti šādi darbi:
DARBU VEIDS

DAUDZUMS

Drenu kolektoru atjaunošana

994 metri

Drenu sistēmu skalošana

570 metri

Merliorācijas aku atjaunošana,

17 gab.

attīrīšana no piesērējuma
Caurteku atjaunošana, remonts

140 m

Grāvju noteces atjaunošana,

2314 m

piesērējuma likvidēšana
Kalnciema SARC filiāles teritorijā izbūvēts drenāžas kolektors 222 metru
kopgarumā, kas nodrošinās teritorijas zaļās zonas nosusināšanu un uzlabos tās
izmantošanas iespējas. Ūdens novadīšanas problēmas risināšana bija priekšdarbi, lai
nākotnē varētu īstenot teritorijas labiekārtošanas projektu.
Novada pašvaldība 2015.gadā startēja Lauku atbalsta dienesta projektu konkursa
“Ieguldījumi

materiālos

aktīvos”

apakšpasākumā.

Atbalsts

ieguldījumiem

lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā 1.kārtā, kur tika atbalstīti
2projekta pieteikumi Vilces un Platones pagastos. Jau 2014.gadā tieši šim projektu
konkursu uzsaukumam tika izstrādāta tehniskā dokumentācija, kas ir svarīgi pie projekta
pieteikuma izvērtēšanas, lai saņemtu pēc iespējas vairāk punktus.
Joprojām aktuāls ir jautājums par Līvbērzes ciema dambi Bērzes upes kreisajā krastā starp
Valsts autoceļu un dzelzceļu. 2015.gadā tika veikta dambja inventarizācija un izpēte, lai
rastu atbildes uz jautājumiem par dambja noturības pasliktināšanās apstākļiem.

PAŠVALDĪBAS CEĻU UN IELU UZTURĒŠANA
Saskaņā ar apstiprināto ceļu fonda izlietojuma plānu 2015.gadā tika veiktas šādi ceļu un
ielu uzturēšanas darbi:
DARBU VEIDS

EUR
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Pašvaldību ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai

52319
8

Pašvaldību ceļu un ielu periodiskajai uzturēšanai

11219
4

Pašvaldību ceļu un ielu programmu un projektu izstrādāšanai

-

un vadībai;
Gājēju un veloceliņu izbūvei un apgaismojuma ierīkošanai gar

-

tiem;
Būvuzraudzībai un autoruzraudzībai;

-

Zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldību ceļus un

-

ielas;
Starpvalstu sadarbības pasākumiem autoceļu nozarē;

-

Pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšanai;

17893

Sabiedrības informēšanai par autoceļu nozares jautājumiem;

-

Pašvaldību ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamat-

-

summas atmaksāšanai;
Avārijas seku un dabas katastrofu izraisīto postījumu likvidācijai

-

pašvaldību ceļu un ielu tīklā;
Pašvaldību ceļu un ielu uzturēšanas tehnikas (piemēram,

-

traktortehnika ar ceļu uzturēšanai piemērotu aprīkojumu,
greideri, krūmgrieži un zāles pļaujmašīnas u.c.) iegādei un
uzturēšanai.
Lielākie ceļu uzturēšanas projekti 2015.gadā bija

Baložu iela Svētes pagastā,

Mehanizatoru iela Valgundes pagastā, Skolas iela Vircavas pagastā

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Komunikācija ar sabiedrību Pašvaldība komunikācijā ar iedzīvotājiem izmanto
pašvaldības izdevumu „Jelgavas Novada Ziņas" (10 000 eksemplāru), kas arī 2015. gadā
turpinājis iznākt ar regularitāti divas reizes mēnesī - 8 lpp. un 4 lpp. apjomā.
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Ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, ar mērķi intensificēt gan elektronisko saziņu, gan
atvieglot materiālu, ziņu, dokumentu atrašanu interneta mājaslapā, tika aizsākts darbs pie
jaunas mājaslapas dizaina un tehnisko moduļu izstrādes. Sadarbībā ar Informācijas
tehnoloģiju nodaļu noritēja tehniskās specifikācijas izstrāde uzstādījumiem jaunas
mājaslapas izveidei, drošībai, programmētajām sadaļām. Iepirkuma procedūras rezultātā
ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tiesības izstrādāt jauno mājaslapu ieguva SIA
“Venstpils augsto tehnoloģiju parks”. Līguma ietvaros līdz ar gada noslēgumu tapa arī
jaunās Jelgavas novada mājaslapas dizaina variantu piedāvājums. Tehnisko parametru
izpilde, moduļu programmēšana un mājaslapas palaišana publiskā darbībā turpinās
2016.gadā. Tāpat pašvaldība nodrošinājusi aktīvu pakalpojumu definēšanu, savadīšanu
un sistēmisku sakārtošanu gan portāla www.latvija.lv vajadzībām, gan pieejamībai
mājaslapā. Arī profili sociālajās vietnēs twitter.com, youtube.com un facebook.com
uzturēti, aktīvi ievietojot būtiskāko pašvaldības aktivitāšu apskatu.
Sekojot 2014.gada pieredzei, Jelgavas novada pašvaldība arī 2015.gadā īstenoja regulāras
tikšanās ar iedzīvotājiem, divas reizes gadā – martā un oktobrī organizējot novada vadības
un struktūrvienību sanāksmes pagastos. Šādās sanāksmēs pagasta pārvaldes vadītāji
informē par paveikto pagastā gada ietvaros, tāpat iedzīvotājiem ir iespēja uzdot jebkuru
interesējošu jautājumu pašvaldības pārstāvjiem

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOSANA UN ĪSTENOŠANA
Jelgavas novadam ir izstrādāti un apstiprināti šādi savstarpēji saskaņoti plānošanas
dokumenti:
1. Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2033.gadam,
2. Jelgavas novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam un
3. Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011. – 2023.gadam.
Ar

plānošanas

dokumentiem

aicinām

iepazīties

www.jelgavasnovads.lv sadaļā Publiskie dokumenti
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Jelgavas

novada

mājaslapā

PUBLISKĀ UN PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ
TERITORIJĀ

Jelgavas novada pašvaldības Būvvalde pārrauga Teritorijas plānojuma īstenošanu
novadā. Salīdzinot ar 2014.gadu (skat. 14.attēlu), ievērojami pieaudzis Jelgavas novada
būvvaldes darba apjoms - pieaudzis izsniegto būvatļauju skaits, pieaudzis ekspluatācijā
pieņemto objektu skaits.
No izsniegtajām un pagarinātajām būvatļaujām 47 ir dzīvojamo māju būvniecībai,
159 nedzīvojamo ēku būvniecībai, kas ietver sabiedriskas ēkas, lauksaimniecības ēkas un
būves, ražošanas ēkas, pakalpojumu objektus, saimniecības ēkas, noliktavas, pirtis un
pagrabus. 2013.gadā izsniegtas 65 būvatļaujas inženierbūvju būvniecībai – 8 ceļiem, 28
elektroapgādes tīkliem, 4 ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem un citas. Salīdzinot ar
2014.gadu,

ievērojami

pieaudzis

pieprasījums

pēc

topogrāfiskās

informācijas

262
0

2013.gadā

2014.gadā

2015.gadā

14.attēls Teritorijas plānojuma realizācija novadā
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50
37
37

56
37
40

186

157
150
104

137
157
140

173
148
204

221
237
294

135
118
190

146
140
171

367
400

504

izsniegšanas, pieņemšanas, pārbaudes un reģistrēšanas pakalpojuma.

Augot būvvaldes sniegto pakalpojumu apjomam un kvalitātei, liela vērība tiek
pievērsta sabiedrības informēšanai par būvniecības procesiem. Jaunākā informācija par
akceptētajiem

būvprojektiem,

izsniegtajām

būvatļaujām,

kā

arī

ekspluatācijā

pieņemtajiem objektiem tiek ievietota Jelgavas novada mājas lapas sadaļā Būvvalde.

SABIEDRĪBAS

LĪDZDALĪBA

PAŠVALDĪBAS

TERITORIJAS

ATTĪSTĪBAS

PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IZSTRĀDĒ UN REALIZĀCIJĀ
JELGAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2017. – 2023.GADAM
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.
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INVESTĪCIJU PLĀNA REALIZĀCIJA 2015.GADĀ
PAŠVALDĪBAS DALĪBA PROJEKTOS
2015.gadā pašvaldība ir realizējusi projektus par kopējo summu 4 169 070 EUR, no
tiem 153 335 EUR bija pašvaldības līdzfinansējums.
7.tabula
Projekta nosaukums

Projekta

t.sk.

izdevumi

pašvaldības

2015.gadā

finansējums

Sabiedriskā kārtība un drošība

0

0

EKO katastrofu novēršana LLIV-315, Lielupe EKO

0

0

Ekonomiskā darbība

351089

24000

Publisko interneta pieejas punktu attīstība Jelgavas novadā

26337

0

Europe direct informācijas punkts (EDIC), Nr.Jelgava/1084203-2015

40000

0

Mana Eiropas pašvaldība, Nr.556021-CITZ-1-2014-1FR-CITZ-NT

11704

0

Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana

12944

0

Europe-Week for Youth (E.W.Y. 2015)

10000

0

Algotie sabiedriskie darbi

42504

0

Pārējie projekti, kuru realizācijai nepieciešami līdzfinsējumi un

45600

24000

Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija- aizņēmums VK

162000

0

Pašvaldības teritoriju un mājokļa apsaimniekošana

503900

7000

Dabas aizsardzības teritorijas, LLIV-316

0

0

Kanalizācijas lietusūdens novadīšana Kalnciema pagastā LLIV-339

0

0

Pārējie projekti, kuru realizācijai nepieciešami līdzfinsējumi un

32000

7000

471900

0

32163

0

Nr.4.3-24/NFI/INP-004

priekšfinansējumi (Eiropas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu
iepazīstināšanai ar tradicionālo sportu un sporta spēlēm (TRACY), JN
bāriņtiesas darbinieku kapacitātes celšanai - proj.H@PPY) u.c

priekšfinansējumi (Jelgavas novada degradēto teritoriju izpēte un
iespējamā izmantošana, lauku ekonomikas dažādošana Jelgavas
novadā) u.c.
Projekti,

kuru

realizācijai

paredzēts

ņemt

aizņēmumu

(LAD

infrastruktūras projekti)
Veselība
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Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana ārstu praksēs

32163

0

Atpūta, kultūra un reliģija

1238404

68255

Pašvaldības ELFLA(Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes

0

0

Pašvaldības ELFLA projekti (kopā, realizācijā) 01.052

13755

0

Elejas muižas apbūves restaurācija, Nr.EEZLV04/GSKMS/2013/11

336755

0

Seno tradīciju iekļaušana mūsdienu dzīvē LLIV-275

0

0

Biedrībām dotācijas

49000

49000

Pārējie projekti, kuru realizācijai nepieciešami līdzfinsējumi un

35000

10000

803894

9255

Izglītība

2036014

46580

ERASMUS+KA2 projekts "Let's Break The Ice With School" Nr.2014-1-

16620

0

ERASMUS+KA2 projekts "Young Eyes" Nr.2014-1-NO02-KA200-000085

13850

0

Nordplus Junior "Golden edge of my work" Nr.NPJR-2017/10077

11857

0

Kalnciema vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

0

0

Līvbērzes vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

0

0

Vircavas PII ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

0

0

Pārējie projekti, kuru realizācijai nepieciešami līdzfinsējumi un

50000

10000

1943687

36580

Sociālā aizsardzība

7500

7500

Sociālās mājas izveide, Draudzības iela 3, Kalnciems (TP izstrāde,

7500

7500

4169070

153335

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā) realizētie
projekti 01.052

priekšfinansējumi

(Kultūras

ministr.projekti-gadadienu

pasākumiem,atbalsts pašvaldības kapacitātes stiprināšanai kultūras
jomā) u.c.
Energoefektivitātes

paaugst.JN

Sporta

centrs-Aviācijas

ielā

8,

Lielplatones muižas klēts tehniskā projekta izstrāde ēkas restaurācijai

TR01-KA201-011225

priekšfinansējumi (Erasmus+,sporta inv.iegāde skolām, prof.ievirzes
izglītības ievieš.skolās)
Izglītības

iestāžu

ēku

renovācija,

telpu

remontiem,

teritoriju

labiekārtošanai

2.,3.st.pārbūve, pielāgojot par sociālo māju)
KOPĀ

2015.gadā pabeigts EEZ finansēts projekts “ Elejas muižas apbūves restaurācija” par
kopējo projekta summu 402412 EUR. Projekta mērķis:
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Valsts nozīmes arhitektūras

pieminekļa Elejas muižas apbūves tējas namiņa un mūra žoga restaurācija un saglabāšana,
veicinot restauratoru kvalifikācijas celšanu, kā arī atjaunojot kultūras mantojuma objektu
sabiedrisko nozīmību un veicinot iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti. Projekta ietvaros tika
restaurēts Tējas namiņš un mūra žogs, organizēta Restauratoru vasaras skola un prakse
15 topošajiem restauratoriem, speciālistu pieredzes apmaiņa.
2015.gadā realizēts Erasmus programmas projekts “Elejas vsk. mācību mobilitātes
skolu izglītības sektorā” ar kopējo finansējumu 6685 EUR. Projekta ietvaros Elejas
vidusskolas pedagogiem tika sniegta iespēja iegūt pieredzi citu valstu apmācību sistēmās
un apgūt vai attīstīt valodu iemaņas.
2015.gadā pašvaldības budžeta ietvaros tika veikti izglītības iestāžu un to teritoriju
labiekārtošanas darbi. PII Kamenīte un SARC remontdarbiem Parka ielā 11, Elejā tika
atvēlēti 764269 EUR.
Ceļu un meliorācijas sistēmu būvniecības un atjaunošanas projekti minēti sadaļā
Zemju meliorācija un lietus notekūdeņu apsaimniekošana un Pašvaldības ceļu un ielu
apsaimniekošana.
2015.gadā tika uzsākts VARAM atbalstīts projekts “ Klientu apkalpošanas centri
Jelgavas novadā”, tika uzsāktas Interreg Central Baltica programmas projekta
“NUTRINFLOW” aktivitātes Jelgavas novadā.
SAM 3.3.1. un LAD projektu ietvaros tiks ieviesti pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos - grants ceļu atjaunošana.
2015.gadā uzsākti

projektēšanas darbi kuru izglītības iestāžu teritoriju

labiekārtošanai, Elejas vidusskolas sporta zāles un peldbaseina izbūvei.
2015.gadā turpinājās EDIC projekta ieviešana
SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU
Jelgavas novada teritorijā 2015.gadā darbojas 167 biedrības vai nodibinājumi, kas
aktīvi darbojas gan piedaloties dažādos ES un Latvijas valsts finansētos projektos, gan
veidojot pasākumus un aktivitātes pēc pašu iniciatīvas, ieguldot brīvprātīgo darbu un
savus līdzekļus.
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Jelgavas novada pašvaldība sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām ( NVO) un
finansiāli tās atbalsta, iznomā tai piederošas telpas, palīdz organizēt un finansiāli atbalsta
publiskus svētkus, nometnes, mācību un apmaiņas braucienus.
NVO skaits Jelgavas novada teritorijā
turpina pieaugt. Iedzīvotāji aktīvāk uzņemas
iniciatīvu un vadību dažādiem pasākumiem
apkārtējās vides uzlabošanai un labiekārtošanai,
pakalpojumu un inventāra

nodrošināšanai,

sabiedrības intelektuālai un fiziskai attīstīšanai,
kā

arī

izklaides

un

kultūras

pasākumu

nodrošināšanai.
Jelgavas novada pašvaldība, atbalstot biedrību un nodibinājumu aktivitātes (tai skaitā
draudzei 8000 EUR) vai vajag izdalīt?, 2015. gadā piešķīrusi līdzfinansējumu 25026 EUR
apmērā. Ar 13000 EUR lielu finansējumu atbalstīti iniciatīvu grupu projekti. Savukārt, lai
veiksmīgi līdz galam realizētu un sasniegtu mērķi iesāktiem projektiem, piešķirts
priekšfinansējums 24782 EUR apmērā.
Biedrības organizē gan upju tīrīšanas talkas,
gan vides izglītības nometnes novada skolēniem,
gan

veicina

jauniešu iesaistīšanos

dažādās

vietējās un starptautiskās aktivitātēs. Ar biedrību
iniciatīvu

tiek

veicināta

Zemgales

reģiona

kultūrvides tālāka attīstība un popularizēšana,
nodrošināts

inovatīvs

atbalsta

pasākumu

komplekss 5 – 11 gadus veciem bērniem no sociālās atstumtības riska grupām un viņu
ģimenēm sociālās nevienlīdzības mazināšanai un integrācijai sabiedrībā. Biedrības
darbojas pie senioru iesaistīšanas aktivitātēs. Novadā darbojas biedrība “Pārtikas
amatnieki”, kas ir apvienojusi vietējos pārtikas ražotājus un strādā pie šo ražojumu
popularizēšanas un noieta tirgu attīstības.
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PAŠVALDĪBAS DALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS
2015.gadā tiek ieviests ERASMUS+ programmas projekts „Jauniešu acis” (Young
Eyes), kura mērķis ir ietekmēt vietējās vides (pilsētas vai novada, pagasta) attīstību un tās
pievilcību, no jauniešu perspektīvas radot noderīgus priekšlikumus turpmākiem
politiskiem lēmumiem, kā arī paaugstināt lēmumu pieņēmēju un sabiedrības ieinteresēto
pušu apziņu par jauniešu līdzdalību, kopienas attīstību, apkārtējās vides pievilcību.
Projektā notiek četras starptautiskas darbnīcas jauniešiem: 2015.gadā Polijā un Latvijā –
Raunā, 2016.gadā plānotas Jelgavas novadā un Zviedrijā, kā arī Vietējo rīcības plānu
izstrāde teritorijas pārvaldības, identitātes un pievilcības veicināšanai no jauniešu
skatupunkta.
Tāpat turpinās programmas Eiropa pilsoņiem projekts „Mana Eiropas
pašvaldība” (My European City), kura mērķis ir veicināt Eiropas dimensiju un Eiropas
pilsonības apziņu projekta partneru teritorijās. Projekta galvenās aktivitātes ir vietējo
darba grupu tikšanās un aktivitātes, iesaistot vietējos ekspertus un partnerus, kā arī piecas
starptautiskas konferences, iesaistot vietējos ekspertus un partnerus: Atklāšanas
konference (Polija, Ščecina, janvāris 2015), Pilsoņu forums (Rumānija, Iasi, maijs 2015),
Inovāciju seminārs (Francija, Nante, decembris 2015), Profesionāļu forums (Rumānija,
Arad, maijs 2016), noslēguma konference (Latvija, Jelgavas novada pašvaldība,
septembris 2016), kā arī „Eiropas maršrutu” un kopīgu inovatīvu aplikāciju teritoriju
popularizēšanai izstrāde.
2014.gadā uzsākta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.2014.gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un
atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” projekta
„Elejas muižas apbūves restaurācija” īstenošana. Projekta mērķis ir Elejas muižas
apbūves tējas namiņa un mūra žoga restaurācija un saglabāšana, veicinot restauratoru
kvalifikācijas celšanu, kā arī atjaunojot kultūras mantojuma objektu sabiedrisko nozīmību
un veicinot iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti. 2015.gadā notika galvenie restaurācijas
darbi Tējas namiņa un mūra žoga restaurācijā, kā arī radošās darbnīcas Jelgavas novada
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Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem „Elejas muižas parks un Tējas namiņš četros
gadalaikos. Ziema” un jauna kultūrprodukta prezentācija Jelgavas novada svētku laikā.
2015.gadā sākusies INTERREG CENTRAL BALTIC programmas projekta “Praktiski
pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt
biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā” (NUTRINFLOW) ieviešana. Tā mērķis ir
popularizēt un izmēģināt videi draudzīgus pasākumus, kas tiks ieviesti sateces baseinos
ar nozīmīgu lauksaimniecības zemju īpatsvaru.
2015.gadā uzsākts “Eiropa Pilsoņiem” programmas projekts “Daudzveidība vieno
- kopā Eiropai!”, kas vērsts uz labās prakses piemēru pārņemšanu sociālajā un labklājības
jomā. Starptautiskā līmenī paredzēti sekojoši pasākumi par tēmām: Multikulturālisms
(Vācija, Recklinhausen, septembris 2015), Cilvēku ar īpašām vajadzībām līdzdalība (Polija,
Wodzislawski, maijs 2016), Lekciju cikls plašai publikai (Vācija, Recklinhausen, jūnijs
2016), Tīklošana starp iesaistītajām pusēm (Zviedrija, Sörmland, septembris 2016),
Sociālās iekļaušanas politikas (Latvija, Jelgavas novads, maijs 2017), Noslēguma
konference (Vācija, Recklinhausen, jūlijs 2017).
Jelgavas novada pašvaldība 2014.gadā ir piešķīrusi līdzfinansējumu vairākiem
jaunatnes starptautiskajiem projektiem ES programmā „Jaunatne darbībā”, kuru
iesniedzēji un realizētāji ir NVO:


„We like it international” (Eiropas brīvprātīgā darba projekts)



„Body and Mind in Action” (starptautiska jauniešu apmaiņa)



„For a BETTER FUTURE” (starptautisks jauniešu demokrātijas projekts).

Projekts “Europe Direct Informācijas centrs (EDIC)
Jelgavā” tiek īstenots jau trešo periodu – kopš 2005. gada; tā
darbību nodrošina Eiropas Komisijas un Jelgavas novada
pašvaldības līdzfinansējums.
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EDIC 2015. gadā turpinājis un attīstījis savu darbību, sniedzot informāciju par
aktualitātēm Latvijā un Eiropas Savienībā (ES) un iesaistot aktivitātēs dažādas novada
iedzīvotāju grupas – skolēnus, jauniešus, studentus, seniorus, nevalstiskās organizācijas,
pašvaldības darbiniekus u.c. Katru gadu no 2011. gada EDIC organizē Zemes dienas
pasākumu Elejas muižas parkā ar koku stādīšanu liepu alejā kopā ar Elejas skolēniem un
jauniešiem. Jau no darbības pirmsākumiem uzmanības lokā ir seniori, un tiek turpināta
EDIC iesāktā tradīcija gada nogalē apbalvot aktīvākos seniorus no katra pagasta, kā arī
organizētas sportiskas aktivitātes senioriem – nūjošana Eiropas dienā. Jau tradicionāli
EDIC ar informatīvo stendu un radošām aktivitātēm piedalās Bērnu, Novada un Grāmatu
svētkos. Laba sadarbība veidojusies ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU)
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti, organizējot studentiem lekcijas par ES
aktuālajām ekonomikas tēmām un izzinošas vizītes pie Jelgavas novada uzņēmējiem.
Europe Direct Informācijas centrs un informatīvo materiālu stends atrodas Pasta ielā 37,
Jelgavā,

Jelgavas

novada

pašvaldības

ēkas

1.stāvā,

Kontakti:

63048443;

europe.direct@jelgavasnovads.lv. Vairāk informācijas par centra darbību mājas lapā
www.edic.jrp.lv
PROJEK TI , KURU I EVI EŠ AN A TU RPI N ĀS 201 6.G AD Ā

2015.gadā turpinās ERASMUS+ programmas projekts „Jauniešu acis” (Young Eyes), kura
mērķis ir ietekmēt vietējās vides (pilsētas vai novada, pagasta) attīstību un tās pievilcību, no jauniešu
perspektīvas radot noderīgus priekšlikumus turpmākiem politiskiem lēmumiem, kā arī paaugstināt lēmumu
pieņēmēju un sabiedrības ieinteresēto pušu apziņu par jauniešu līdzdalību, kopienas attīstību, apkārtējās
vides pievilcību.
Tāpat turpinās programmas Eiropa pilsoņiem projekts „Mana Eiropas pašvaldība”, kura mērķis
ir veicināt Eiropas dimensiju un Eiropas pilsonības apziņu projekta partneru teritorijās.
2016.gadā turpinās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta „Elejas muižas
apbūves restaurācija” īstenošana. Kā galvenās aktivitātes 2016.gadā var minēt projekta noslēguma
pasākumu un bukleta izdošanu par Elejas muižas parku, atjaunoto Tējas namiņu un žogu.
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Tāpat 2016.gadā turpinās INTERREG CENTRAL BALTIC programmas projekta “NUTRINFLOW”
ieviešana, kura galvenās aktivitātes būs meliorācijas sistēmu inventarizācija Glūdas pagasta
Viesturciemā; Sodītes grāvja Viesturciemā caurteces atjaunošana, veicot divpakāpju novadgrāvja izvedi,
papildinot ar ūdens dabīgās pašattīrīšanās elementiem; Skolēnu iesaiste Sodītes grāvja ekosistēmu
izpētē; Ailes grāvja Zaļenieku pagastā caurteces atjaunošana.
2016. G AD A PL ĀNO TI E S AD ARBĪ B AS P ROJEK TI UN PĒTĪ JUMI

2016.gadā Jelgavas novada pašvaldība plāno piedalīties vairākos starptautiskos projektos.
Ir izstrādāts pieteikums URBACT programmā, kura mērķis ir izveidot mazo un vidējo pašvaldību
Eiropas tīklu, lai veicinātu jaunu darbavietu radīšanu pašvaldības teritorijā.
Plānots sagatavot projekta pieteikumus ERASMUS+ un Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmā.
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FINAN ŠU RESURSI UN D ARBĪBAS REZULTĀTI
P AŠ VALDĪ BAS BUDŽETS UN TĀ I ZPI LDE

Jelgavas novada pašvaldības budžets 2015. gadam tika apstiprināts 2015.gada
25.februārī ar saistošajiem noteikumiem Nr.2 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu
2015.gadam”. Sakarā ar nepieciešamību finansēt budžetā neparedzētus pasākumus,
investīciju piesaisti projektu realizācijai, aizņēmumiem un pašu ieņēmumu izmaiņām,
2015.gada apstiprinātajā budžetā tika veikti grozījumi: 27.05.2015. - saistošie noteikumi
Nr.6, 30.09.2015. - saistošie noteikumi Nr.10 un 29.12.2015. - saistošie noteikumi Nr.17.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2015.gadā – 23 438 824 EUR,
izpilde – 23 337 080 EUR, kas ir 99.57 % no plānotā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
ieņēmumi kopumā samazinājušies par 412 645 EUR (2 %), bet, t.sk. nodokļu ieņēmumi
palielinājušies par 534 777 EUR (13%), galvenokārt iedzīvotāju ienākuma nodoklis – par
375 070 EUR (4 %), arī nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumos ir vērojams
palielinājums par 159 707 EUR (7 %) - NĪN iepriekšējo gadu parādi tika sekmīgi iekasēti –
vidēji 80.4 % no plānotā. NĪN sākotnējais gada plāns gada laikā tika palielināts par 196 398
EUR un šos līdzekļus bija iespēja novirzīt investīciju plānā uzskaitīto nepieciešamību
īstenošanai. Nenodokļu ieņēmumi palielinājušies par 270 099 EUR (42 %), kas skaidrojams
ar ieņēmumu palielinājumu no ēku, zemes un meža īpašumu atsavināšanas (pārdošanas),
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi palielinājušies par 45 978 EUR (7 %), kas
skaidrojams ar ieņēmumu palielinājumu par zemes un telpu nomu, savukārt, ārvalstu
finanšu palīdzības un transfertu ieņēmumi ir samazinājušies attiecīgi par 11 648 EUR (19
%) un 1 251 851 EUR (12 %), kas galvenokārt ir izskaidrojams ar Eiropas Struktūrfondu
energoefektivitātes

paaugstināšanas

projektu

plānošanas

perioda

noslēgšanos

(pamatbudžeta ieņēmumu dinamiku pa gadiem un nodokļu veidiem skatīt 8.tabulā un
15.attēlā).

54

8.tabula
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, EUR
2015.gada budžeta
2013.gada
budžeta

2014.gada
budžeta

izpilde

izpilde

Nodokļu ieņēmumi
t.sk.Iedzīv otāju ienākuma

11 427 626

12 333 060

12 809 775

nodoklis
t.sk.Nekustamā īpašuma

9 428 771

9 962 536

nodoklis

1 998 855

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

Kopā
Iedzīvotāju skaits

Plāns

Izpilde

Budžeta
izpilde

Budžeta
izpilde

2015/2014

2015/2014, %

Izpilde, %

Īpatsvars, %

12 867 837

100

55

534 777

13

10 337 606

10 337 606

100

44

375 070

4

2 370 524

2 472 169

2 530 231

102

11

159 707

7

709 394

646 898

1 064 166

916 997

86

4

270 099

42

803 544

636 987

684 493

682 965

100

3

45 978

7

37 062

62 062

52 097

50 414

97

0.22

-11 648

-19

9 587 145

10 070 718

8 828 293

8 818 867

100

38

-1 251 851

-12

22 564 771

23 749 725

23 438 824

23 337 080

100

100

-412 645

-2

26 557

25 801

X

24 808

X

X

X

X

920

X

941

X

X

X

X

X

X

X

X

Ieņēmumi uz vienu
iedzīvotāju
Iedzīvotāju skaita izmaiņas

850
-310

-756

X

-1 749

15. attēls
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika pa gadiem un nodokļu veidiem,
EUR
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Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns 2015.gadā – 27221 346 EUR, izpilde
– 24 636 876 EUR, kas ir 90.51 % no plānotā.
9.tabula
Klasifikācijas
kods

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi, EUR
2013.gada
budžeta
izpilde

01.000

Vispārējie valdības dienesti

03.000

Sabiedriskā kārtība un drošība

04.000

Ekonomiskā darbība

05.000

Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un

06.000

mājokļu apsaimniekošana

07.000

Veselība

08.000

Atpūta, kultūra un sports

09.000

Izglītība

10.000

Sociālā aizsardzība

Pavisam kopā izdevumi
Iedzīvotāju skaits
Izdevumi uz vienu iedzīvotāju

Salīdzinājumā
iepriekšējo
izdevumi

2014.gada
budžeta
izpilde

2015.gada budžeta
Plāns

Izpilde

Izpilde, %

Īpatsvars, %

Budžeta
izpilde
2015/2014

Budžeta
izpilde
2015/2014, %

2 458 079

2 343 395

2 883 510

2 696 856

94

10.95

353 461

15

459 952

498 268

515 796

484 884

94

1.97

-13 384

-3

1 544 401

1 072 285

1 215 793

934 815

77

3.79

-137 470

-13

13 896

15 245

17 363

16 161

93

0.07

916

6

3 036 500

1 846 871

2 535 547

1 880 465

74

7.63

33 594

2

11 950

32 163

32 163

100

0.13

20 213

169

2 429 830

2 834 563

3 984 286

3 501 541

88

14.21

666 978

24

14 663 263

16 923 585

13 662 865

12 967 255

95

52.63

-3 956 330

-23

2 401 386

2 126 916

2 374 023

2 122 736

89

8.62

-4 180

-0

27 007 307

27 673 078

27 221 346

24 636 876

91

100

-3 036 202

-9

26 557

25 801

X

24 808

X

X

X

X

1 017

1 073

X

993

X

X

X

X

ar
gadu

arī

kopumā

samazinājušies par 3 036
202 EUR (9 %). Izdevumi
vispārējiem

valdības

dienestiem
palielinājušies

par

353461 EUR (15 %), kas
galvenokārt skaidrojams ar 2015.gadā uzsākto darbu Valsts un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centru (VPKAC) projektā, kur, nolūkā tuvināt valsts un pašvaldības
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pakalpojumus iedzīvotājiem, kā vienīgie valstī esam izdarījuši izvēli VPKAC veidot katrā
pagastā. VPKAC projekta īstenošanas laikā ir nodrošināta ikmēneša piemaksa darbiniekiem
pagastu pārvaldēs, kuri pilda VPKAC konsultantu pienākumus, un papildināts materiāli
tehniskais nodrošinājums t. skaitā iegādātas mēbeles un datortehnika. Saskaņā ar Jelgavas
novada pašvaldības Autoparka atjaunošanas kārtību, 2015.gadā klasifikācijas kodā
Pamatkapitāla veidošana palielinājums saistībā ar autotransporta iegādi, savukārt, joprojām
vērojams Budžeta iestāžu procentu maksājumu Valsts kasei samazinājums - par 10 932 EUR
(27 %), kas galvenokārt skaidrojams ar Valsts kasē saņemto aizdevumu zemajām aizdevuma
likmēm un maksu par valsts aizdevumu izsniegšanu un apkalpošanu. Sabiedriskajai kārtībai
un drošībai izdevumu samazinājums par 13384 EUR (3 %), kas nav saistīts ar pamatdarbības
nodrošināšanu, bet gan ar 2014.gadā īstenoto Eiropas Struktūrfondu projektu.
Ekonomiskajai darbībai izdevumu samazinājums par 137 470 EUR (13 %), kas ir
izskaidrojams ar Eiropas Struktūrfondu projektu samazinājumu (t. skaitā projekta Algotie
sabiedriskie darbi, kam finansējums no ES fonda vairs netika piešķirts un Nodarbinātības
valsts aģentūra no saviem līdzekļiem nodrošināja Jelgavas novada pašvaldībai 26 algoto
sabiedrisko darbu vietu un darba organizatora finansēšanu), līdz ar to arī klasifikācijas kodā
Sociālie pabalsti samazinājums par 103 629 EUR. Vides aizsardzībai - izdevumi iepriekšējā
gada līmenī. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumu palielinājums
par 33 594 EUR (2 %), kas galvenokārt saistīts ar piešķirto dotāciju SIA „Jelgavas novada KU"
Elejas un Jaunsvirlaukas pagasta teritoriju uzkopšanai un uzturēšanai. Veselībai 2014.gadā 11
950 EUR un 2015.gadā 32 163 EUR apmērā tika priekš finansēta projektu „Primārās veselības
aprūpes infrastruktūras uzlabošana četrās ģimenes ārsta praksēs” realizācija un pēc projekta
izpildes priekš finansējums tika atmaksāts pašvaldības budžetā. Sportam un kultūrai
palielinājums par 666 978 EUR (24 %), kas galvenokārt saistīts ar projektu Jelgavas novada
Sporta centra Aviācijas ielā 8 energoefektivitātes paaugstināšana un Elejas muižas apbūves
restaurācija īstenošanu, kā arī jaunu pašdarbības kolektīvu Sesavā, Vilcē, Zaļeniekos,
Lielplatonē, Jaunsvirlaukā izveidošanos. Izglītībai samazinājums par 3 956 330 EUR (23 %),
galvenokārt klasifikācijas kodā Pamatkapitāla veidošana, jo 2014.gadā izglītības iestāžu ēku
energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošanai tika piesaistīts ES finansējums.
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Savukārt, bez struktūrfondu piesaistes veiktos izglītības iestāžu ēku renovāciju, telpu
remontu, mēbeļu, aprīkojuma un datortehnikas iegādes, teritoriju labiekārtošanas īstenotos
projektus novada izglītības iestādēm 2015.gadā, skatīt zemāk, sadaļā Pašvaldības aizņēmumi.
Sociālajai aizsardzībai izdevumu samazinājums par 4 180 EUR (0.2 %), kas galvenokārt
saistīts ar sociālo pabalstu izmaksu samazinājumu. Salīdzinājumā ar 2014.gadu izmaiņas
klasifikācijas kodā Atlīdzība – palielinājums par 1 150 135 EUR (9 %) kas saistīts ar minimālās
darba algas palielināšanos, veikto algu izlīdzināšanu un papildus darba vietu izveidošanu gan
izglītības iestādēs - papildus pirmsskolas izglītības iestāžu grupu izveidošanai, atbalsta
personālam (logopēdi, psihologi, sociālie pedagogi, medicīnas darbinieki, jaunsargu
instruktori un pulciņu vadītāji), gan kultūras un sporta iestādēs un struktūrvienībās
(pamatbudžeta izdevumu dinamiku atbilstoši funkcionālajām kategorijām skatīt 9.tabulā,15.
un 16.attēlos).
16.attēls
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika atbilstoši funkcionālajām
kategorijām, EUR
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Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2015.gadā – 961 984 EUR, izpilde
– 962 043 EUR, kas ir 100.0 % no plānotā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ieņēmumi
kopumā palielinājušies par 24 021 EUR (3 %), t.sk. dabas resursu nodokļu ieņēmumi
samazinājušies par 11 102 EUR (5 %), bet autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi palielinājušies
par 35 123 EUR (5 %) (speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamiku atbilstoši
funkcionālajām kategorijām skatīt 8.tabulā un 17.attēlā).
10.tabula
Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi, EUR
2013.gada
Rādītāju nosaukums

2014.gada

Budžeta

2015.gada budžeta

Budžeta

budžeta
izpilde
772 206

budžeta
izpilde
938 022

961 984

962 043

100

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi
Autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi
Izdevumi

232 247
539 959
774 669

239 646
698 376
811 329

228 489
733 495
1 055 191

228 544
733 499
830 676

100
100
79

-11 102
35 123
19 347

-5
5
2

Dabas resursu nodokļa izdevumi
Autoceļu (ielu) fonda izdevumi

196 681
577 988

98 638
712 691

351 956
703 235

177 391
653 285

50
93

78 753
-59 406

80
-8

Ieņēmumi

Plāns

Izpilde

Izpilde, %

izpilde
izpilde
2015/2014
2015/2014, %
24 021
3

Pašvaldības speciālā budžeta izdevumu plāns 2015.gadā – 1 055 191, izpilde –
830 676 EUR, kas ir 79 % no plānotā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu izdevumi kopumā
palielinājušies par 19 347 EUR (2 %), t.sk. dabas resursu nodokļu izdevumi palielinājušies
par 78 753 EUR (80 %), kas galvenokārt ir saistīts ar uzsāktā projekta lietus ūdens
kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas 1.kārta Elejā realizāciju, savukārt autoceļu (ielu)
fonda izdevumi samazinājušies par 59 406 EUR (8 %), kas ir saistīts ar autoceļu un ielu
ikdienas uzturēšanas darbiem.
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Izpilde 2012.

Izpilde 2013.

Izpilde 2014.

653 285

733 499
177 391

228 544

712 691

698 376
98 638

239 646

577 988

539 959
196 681

232 247

108 485

Izpilde 2011.

457 236

470 310

569 059
290 104

131 944

68 644

549 597

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

Izpilde 2015.

17.att. Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi, EUR

Pašvaldība 2015.gadā saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus 29 333 EUR,
izlietots 2015.gadā 24 344 EUR , t.sk., izdevumi vispārējiem valdības dienestiem – 157 EUR,
ekonomiskai darbībai – 116 EUR, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 1 983 EUR,
sportam, kultūrai – 2 147 EUR, izglītībai – 1 620 EUR, sociālajai aizsardzībai – 18 321 EUR
(ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu dinamiku atbilstoši funkcionālajām
kategorijām skatīt 11.tabulā, 18. un 19.attēlos).
11.tabula
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Pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu finansējums un tā izlietojums
atbilstoši funkcionālajām kategorijām, EUR
Kods

2011.gada

2012.gada

2013.gada

2014.gada

2015.gada

budžeta

budžeta

budžeta

budžeta

budžeta

izpilde

izpilde

izpilde

izpilde

izpilde

Rādītāju nosaukums

Ieņēmumi
Saņemti no juridiskām personām
Saņemti no fiziskām personām

Izdevumi
01.000
04.000
06.000
08.000
09.000
10.000

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

41 286

45 301

42 400

42 336

29 333

39 203
2 083

44 563
738

41 554
847

41 266
1 070

28 313
1 020

35 159

39 856

37 025

43 118

24 344

51
0
0
6 651
2 342
26 115

11
0
4 649
8 618
4 341
22 237

7
1 423
1 942
10 684
7 538
15 430

5
19 585
95
6 344
71
17 018

157
116
1 983
2 147
1 620
18 321

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

35 000
30 000

24 344

29 333

43 118

42 336

37 025

40 000

42 400

45 000

35 159

50 000

41 286

Izdevumi

45 301
39 856

Ieņēmumi

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

2011

2012

2013

2014

2015

19.attēls
Pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 2015.gadā, EUR un %
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Teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana;
1 983; 8%

Ekonomiskā
darbība; 116; 0%

Atpūta, kultūra un
sports; 2 147; 9%

Izglītība; 1 620; 7%

Sociālā
aizsardzība; 18
321; 76%

Pašvaldības budžeta līdzekļu atlikums gada beigās – 2 916 054 EUR, no kura 117
129 EUR uzsākto un realizācijā esošo projektu finansējumi, speciālā budžeta līdzekļu
atlikums – 528 184 EUR, ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikums – 41 873 EUR.
12.tabula
Pašvaldības debitoru parādu apjoms
Debitoru veids

uz 31.12.2013.,

uz 31.12.2014.,

uz 31.12.2015.,

2015/2014,

EUR

EUR

EUR

EUR

Avansa maksājumi un nākamo periodu izdevumi
Ilgtermiņa prasības
Prasības pret debitoriem
t.sk. nekustamā īpašuma nodoklis
komunālie pakalpojumi
zemes noma
pārmaksāti nodokļi
nesaņemtā dotācija no izlīdzināšanas fonda
nesaņemtais ienākuma nodokļa atlikums
citi debitori
Kopā debitori un avansa maksājumi

346 680
14 799
711 386
328 461
53 632
25 852
8 722
71 546
52 833
170 339
1 072 865

338 696
36 462
804 327
330 284
52 871
31 877
3 596
80 061
98 847
206 791
1 179 485

262 121
107 458
787 946
359 344
42 985
30 087
8 515
44 322
75 833
226 860
1 157 525

-76 575
70 996
-16 381
29 060
-9 886
-1 790
4 919
-35 739
-23 014
20 069
-21 960

2015/2014,%

-23
195
-2
9
-19
-6
137
-45
-23
10
-2

Debitoru parādus (skat. 12.tabulu) galvenokārt veido parādi par nekustamā
īpašuma nodokli, zemes nomu un iedzīvotāju parādi par dzīvokļu un komunālajiem
pakalpojumiem. Pašvaldība veic regulāru darbu debitoru parādu piedziņai, izsūtot
atgādinājumus par parādu nomaksu un veicot nodokļu maksājumu piedziņu.
13.tabula
Pašvaldības kreditoru parādu apjoms (bez aizņēmumiem un finanšu līzingiem)
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Kreditoru veids
Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Īstermiņa uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem un
sociālo apdrošināšanu
Saistības par ES finansētajiem pasākumiem
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
Pārējās īstermiņa saistības
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi
Kopā kreditori

uz 31.12.2013.,
EUR

uz 31.12.2014.,
EUR

uz 31.12.2015.,
EUR

2015/2014,
EUR

234 465

317 971

198 052

-119 919

-38

577 441
133 403
3 028
6 673
462 386
1 417 396

641 780
251 264
23 964
11 083
360 904
1 606 966

711 419
273 126
6 007
13 578
351 710
1 553 892

69 639
21 862
-17 957
2 495
-9 194
-53 074

11
9
-75
23
-3
-3

2015/2014,%

Pašvaldības kreditoru parādus (skat.13.tabulu) veido kārtējie maksājumi par
pakalpojumiem un precēm saskaņā ar līgumiem, kredītu procentu maksājumi par
pārskata gada pēdējo ceturksni, kā arī saņemtie un uz gada beigām neizlietotie avansa
maksājumi un dotācijas.
14.tabula
Pašvaldības aizņēmumu apmērs
uz 31.12.2013.,
EUR

uz 31.12.2014.,
EUR

uz 31.12.2015.,
EUR

Aizņēmums no Valsts Kases
Aizņēmums no Valsts Kases/ Eiropas
investīciju bankas

10 082 233

14 293 214

15 606 089

327 759

284 056

240 354

-43 702

Aizņēmums no Vides Investīciju fonda

50 613

43 219

35 826

-7 393

-17

Finanšu līzings

32 111

10 504

0

-10 504

-100

10 492 716

14 630 993

15 882 269

Aizņēmuma veids

Kopā

2015/2014,
EUR
1 312 875

1 251 276

2015/2014,%
9
-15

9

Nozīmīgs finanšu risks pašvaldībai ir uzņemtās un nākotnē plānotās ilgtermiņa
saistības (skat.14.tabulu). 2015.gadā pašvaldība noslēdza ilgtermiņa aizņēmumu līgumus
ar Valsts kasi kopsummā par 3 152 618 EUR sekojošu projektu realizācijai:
 projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada Sporta centram"
īstenošanai 597 461 EUR;
 projekta " Pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” telpu vienkāršotā renovācija"
īstenošanai 295 361 EUR;
 projekta ”Elejas muižas apbūves restaurācija” Nr.EEZLV04/GSKMS/2013/11
īstenošanai 288 440 EUR;
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 projekta ”Sesavas pirmsskolas izglītības iestādes vecās ēkas daļas telpu
vienkāršotā atjaunošana” īstenošanai 237 640 EUR;
 projekta ”Elejas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes un SARC Elejas filiāles
telpu vienkāršotā atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” īstenošanai 758 884
EUR;
 projekta ”Teritorijas labiekārtošana Jelgavas novada pašvaldības izglītības
iestādēs” (pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte”, Kalnciema pagastā, pirmsskolas
izglītības iestādē „Izglītības centrs”, Zaļenieku pagastā, bērnudārzam „Spārīte”,
Vircavas pagastā, pirmsskolas izglītības iestādē ,,Taurenītis”, Glūdas pagastā un
auto stāvlaukuma izbūve „Lielvircavas pamatskolā“, Platones pagastā)
īstenošanai 517 407 EUR;
 projekta ”Teritorijas labiekārtošana Jelgavas novada pašvaldības izglītības
iestādēs” (Aizupes pamatskolas teritorijas labiekārtošana, Līvbērzes pagastā,
Kalnciema vidusskolas teritorijas labiekārtošana, Valgundes pagastā) īstenošanai
265 050 EUR;
 projekts „Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta
iegāde” 192 375 EUR.
Aizņēmuma līgumi tika slēgti EUR valūtā. Kopējais saistību apjoms uz 2015.gada
beigām – 15 882 269 EUR, t.sk. 14 202 901 EUR ilgtermiņa saistības, 1 679 368 EUR
īstermiņa saistības.
15.tabula
Pašvaldības galvojumu apmērs
Galvojuma saņēmējs

SIA "Jelgavas novada KU"
Fiziskas personas - studiju un studējošā kredīti
Kopā

Neatmaksātā galvojuma summa EUR
uz 31.12.2013., uz 31.12.2014., uz 31.12.2015.,
EUR
EUR
EUR

1 209 100
22 557
1 231 657

1 835 106
25 836
1 860 942

2015.gadā pašvaldība galvojumus neizsniedza.
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1 669 194
29 058
1 698 252

2015/2014,
EUR

2015/2014,
%

-165 912
3 222
-162 690

-9
12
-9

16.tabula
Pašvaldības saistību apmērs
Saistību apmērs pa gadiem (pamatsumma + procenti) EUR
Gadi

Saistību veids

2013

2014

Aizņēmumi
Galvojumi

Uz 31.12.2015.

0

2018

2019

1 789 744

1 974 066

2 043 570

1 889 202

Pavisam

162 412

166 422

164 740

163 885

162 223

2 248 800

3 068 482

2 140 488

2 208 310

2 053 087

1 675 472

12 838 100

22 878 356

19 799 131
10 743

1 962 899
11.07

12.07

12.45

11.58

9.45

1 591 158

2 065 336

1 781 270

1 657 493

1 386 755

1 186 966

8 362 068

18 031 046

Galvojumi

91 747

179 152

183 774

181 052

180 385

179 185

2 255 920

3 251 215

Finanšu līzingi

23 788

10 743

0

1 706 693

2 255 231

1 965 044

1 838 545

1 567 140

1 366 151

10 617 988

21 316 792

9.46

12.50

10.89

10.19

8.69

7.57

1 341 316

1 680 537

1 762 331

1 369 477

1 168 035

894 471

757 868

4 561 201

13 535 236

Galvojumi

59 068

94 151

103 806

101 048

97 619

97 028

95 903

1 097 942

1 746 565

Finanšu līzingi

23 788

23 788

10 743

1 424 172

1 798 476

1 876 880

1 470 525

1 265 654

991 499

853 771

5 659 143

15 340 120

7.63

9.63

10.05

7.88

6.78

5.31

4.57

Kopā
Saistību apjoms % no pamatbudžeta
ieņēmumiem
Aizņēmumi

Uz 31.12.2013.

2017

0

Aizņēmumi

Uz 31.12.2014.

2016

10 743

Finanšu līzingi
Kopā
Saistību apjoms % no pamatbudžeta
ieņēmumiem

Turpmākajos
gados
1 513 249
10 589 300

2015

Kopā
Saistību apjoms % no pamatbudžeta
ieņēmumiem

X

X

34 531
X

X

58 319
X

X

Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem 2015.gadā – 11.07 %. Sakarā ar
atgūtajiem struktūrfondu līdzekļiem 2015.gadā tika dzēsti vairāki aizņēmumi un veikti
aizņēmumu līgumu grozījumi par summu precizējumiem un jauniem atmaksas grafikiem
(skat.16.tabulu).
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Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums
Pašvaldībai piederošās un piekrītošās zemes tiek uzskaitītas pēc kadastrālās
vērtības pēc stāvokļa uz 2010. gada 1.novembri vai - to pērkot - pēc iegādes vērtības.
Pārskata gadā pašvaldības zemes tika salīdzinātas un precizētas zemes gabalu platības ar
Valsts Zemes dienesta datiem. Visa pašvaldības zeme vēl nav uzmērīta un ierakstīta
Zemesgrāmatā finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ, bet katru gadu pašvaldības zemes
īpašumi tiek uzmērīti un reģistrēti Zemesgrāmatā budžetā apstiprinātā finansējuma
ietvaros. Zemes gabalu ierakstīšanu Zemesgrāmatā plānots pabeigt līdz 2020. gadam.

100,0
90,0

31,5

80,0

55,8

70,0
60,0
50,0

94,8

98,1

87,2

79,9

93,2

42,5

4,3

40,0
30,0
20,0
10,0

1,5

0,0

3,8

Lauksaimniecības
zeme

1,6
0,3

Mežu zeme

0,5
12,3
Ūdens objektu
zeme

26,0

1,2
5,6
Derīgo izrakteņu
ieguves teritorijas

12,8

39,9

7,3
Dabas pamatnes
un rekreācijas
nozīmes zeme

Apbūves zeme

Inženiertīklu un
satiksmes
infrastruktūras
apbūves zemes

Pašvaldībai piekritīgas, ha, % no kopējā
Pašvaldībai piederīgas, ha, % no kopējā
Fizisku un juridisku personu īpašumā, ha, % no kopējā

20.attēls Nekustamā īpašuma lietošanas veidu sadalījums pēc
īpašumtiesībām, %

Sadalījumā pēc zemes lietošanas veidiem - lielākā daļa ir lauksaimniecībā
izmantojamā zeme – 68 % un mežsaimniecības zeme – 27 % (skat.20.attēlu). Pārējo
novada teritoriju aizņem derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, dabas pamatnes un
rekreācijas nozīmes teritorijas, dzīvojamā apbūve, publiskā apbūve, ražošanas apbūve un
tehniskās apbūves teritorijas.
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Derīgo izrakteņu
ieguves teritorijas
2%

Inženiertīklu un
satiksmes
infrastruktūras
apbūves zemes
2%

Dabas pamatnes un
Apbūves zeme
rekreācijas nozīmes
1%
zeme
0%
Ūdens objektu zeme
1%
Mežu zeme
27%

Lauksaimniecības
zeme
67%
Lauksaimniecības zeme

Mežu zeme

Ūdens objektu zeme

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas

Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme

Apbūves zeme

Inženiertīklu un satiksmes infrastruktūras apbūves zemes

21.attēls Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās zemes sadalījumā
pēc lietošanas veidiem 2015.gadā., %

17.tabula
Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums (bilances vērtība)
Nekustamā īpašuma veids
Zeme, ēkas un būves kopā

uz 31.12.2013.,
EUR

uz 31.12.2014.,
EUR

uz 31.12.2015.,
EUR

2015/2014,
EUR

2015/2014,
%

56 542 457

62 116 727

61 851 646

-265 081

0

t. sk. Dzīvojamās ēkas

1 895 445

2 140 777

2 070 836

Nedzīvojamās ēkas

24 170 864

32 142 762

33 141 117

998 355

Transporta būves

17 990 524

15 370 328

12 860 855

-2 509 473

-16

Zeme zem ēkām un būvēm

4 913 884

5 024 935

5 015 409

-9 526

-0

Kultivētā zeme

4 773 564

4 679 234

4 810 426

131 192

3

15 514

10

499 172

-232 424

-32

2 561 377

933 710

57

727 073

477 512

191

Atpūtai un izklaidei izmantojamā
zeme
Pārējā zeme

127 642

149 867

1 045 065

731 596

Inženierbūves

1 354 113

1 627 667

271 356

249 561

Pārējais nekustamais īpašums

165 381

-69 941

-3
3

Būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar 2014.gadu ir palielinājums postenī Dzīvojamās
ēkas. Pārskata gadā sākotnēji atzītas: saskaņā ar noslēgto uztur līgumu bez atlīdzības ceļā
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saņemts dzīvoklis Sesavas pagastā par 1 533 EUR, pārņemta bezmantinieka manta –
dzīvoklis Jaunsvirlaukas pagastā par 3 728 EUR un dzīvojamā māja Vilces pagastā par 2
430 EUR, pārtraukts atsavināšanas process un atgriezti bilancē 7 dzīvokļi un dzīvojamā 1
māja, kas atsavināšanai tika nodoti iepriekšējā gadā.
2015. gadā izslēgti no pamatlīdzekļu sastāva atsavināšanai nodotie 73 dzīvokļi un
dzīvojamās mājas bilances vērtībā 27 315 EUR. Izslēgta no bilances dzīvojamā māja, kur
privatizēti un ierakstīti Zemesgrāmatā visi dzīvokļi par 4 349 EUR bilances vērtībā
Jaunsvirlaukas pagastā.
Būtiskākās izmaiņas salīdzinājumā ar 2014.gadu ir palielinājums postenī
Nedzīvojamās ēkas par 2015. gadā realizētajiem projektiem un kapitālajiem remontiem
kopsummā par 998 355 EUR, galvenie no tiem: Elejas PII Kamenīte un Sociālās aprūpes un
rehabilitācijas centra Elejas filiāles telpu atjaunošanas un teritorijas labiekārtošana, Elejas
muižas apbūves restaurācija, Sporta centra (Aviācijas 8) ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana, Lielplatones muižas klēts pārseguma un sienu pastiprināšanas darbi, PII
Mārīte (Kalnciems) telpu vienkāršotā renovācija, Sesavas pirmsskolas izglītības iestādes
vecās ēkas daļas telpu vienkāršotā atjaunošana, Sesavas pamatskolas sporta zāles
remontdarbi, Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas telpu pārbūve.
2015.gadā ņemtas uzskaitē iepriekš neuzskaitītās ēkas par 2 508 EUR: kapliča
Glūdas pagastā un saimniecības ēka Vilces pagastā.
Izmaiņas postenī Transporta būves: nodoti ekspluatācijā Svētes pagasta Baložu
ielas posma 0.419 km asfaltēšanas darbi par 36 123 EUR, nodoti ekspluatācijā Valgundes
pagasta Mehanizatoru ielas asfaltēšanas darbi par 43 127 EUR, sagatavošanas darbi
Vircavas pagasta Katlu ielas asfaltēšanai 9 997 EUR, nodoti ekspluatācijā bruģēti celiņi un
laukumi Skolas ielā 1 projekta “PII Taurenītis teritorijas labiekārtošana” ietvaros par 43
166 EUR, nodots ekspluatācijā pastaigu celiņš uz Tējas namiņu, projekts Nr.
EEZLV04/GSKMS/2013/11 par 7 524 EUR, nodota ekspluatācijā ietve (brauktuve)
Draudzības iela 15, Kalnciems par 51 247 EUR, nodoti ekspluatācijā bruģēts laukums un
celiņi pie Aizupes skolas par 60 534 EUR, nodoti ekspluatācijā bruģakmens celiņi un
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laukums projekta “Vircavas PII teritorijas labiekārtošana” ietvaros 78 471 EUR, bruģēta
laukuma ierīkošana pie Zaļenieku komerciālās un arodvidusskolas 4 506 EUR.
Izslēgti no uzskaites ceļi Līvbērzes pagastā: ceļš Nr.71 Apiņu tilts - Bērzlauki 2.13
km grunts segums 7 114 EUR; ceļš Nr.59 Rūķi - Eņģeļi 0.83 km 870 EUR; ceļš Nr.67 Šteini
- aerodroms 1.74 km 2 116 EUR, bruģēts celiņš pie Aizupes skolas 2 014 EUR.
Izmaiņas kontā Inženierbūves: pārskata gadā rekonstruēts ielu apgaismojums
Sesavas pagasta Bērvircavā Līvānu ielā par 2 820 EUR, veikta Kalnciema vidusskolas katlu
mājas siltuma elektroniskā regulēšanas sistēmas izveidošana par 1 959 EUR.
Pārskata gadā nodoti ekspluatācijā rekonstrukciju projekti kopsummā 1 029 915
EUR: lietus kanalizācijas izbūve Sporta centrā Aviācijas ielā 8 F par 19 896 EUR; Elejas
lietus ūdens kanalizācijas rekonstrukcijas 1.kārta par 166 671 EUR; gūliju sistēma Meža
pr.5. Elejas pagastā 1 485 EUR; kanalizācijas ārējie tīkli, videonovērošanas sistēma,
apgaismošanas tīkli Glūdas pagasta Skolas ielā 1 projekta “PII Taurenītis teritorijas
labiekārtošana” ietvaros 52 098 EUR; meliorācijas sistēma Objekts Nr. 1.Nākotnes centrs
339 EUR; meliorācijas sistēma Vecblukās 9 Jaunsvirlaukas pagastā 9 125 EUR; katlu mājas
pārbūve Jaunsvirlaukas pagastā 11 624 EUR; lietus kanalizācija un ārējie elektrotīkli
Kalnciema pagastā Draudzības ielā - 15 42 642 EUR; meliorācijas sistēma Lielplatones
pagastā 25 231 EUR; meliorācijas sistēma Līvbērzes pagastā 19 837 EUR; lietus
kanalizācija un ārējie tīkli Aizupes skola 52 813 EUR; meliorācijas sistēma - drenu notece
Sesavā 3 186 EUR; meliorācijas sistēma - drenu notece Bērvircavā 8 217 EUR; meliorācijas
sistēma Svētes pagastā Parka ielā 8 - drenu noteces atjaunošana 1 316 EUR; Kalnciema
vidusskolā - žoga uzstādīšana ap teritoriju 9 010 EUR; lietus kanalizācijas ārējie tīkli,
apgaismošanas tīkli, strūklaka Kalnciema vidusskolas teritorijā 135 741 EUR; meliorācijas
sistēmas Valgundes pagastā 12 827 EUR; meliorācijas sistēmas “Ziedkalnes kūtiņas” un
“Ziedkalnes mazdārziņi” 9 241 EUR; lietus kanalizācijas ārējie tīkli, apgaismošanas tīkli
Vircavas PII 40 754 EUR; meliorācijas sistēmas Vircavas pagastā 13 288 EUR; metāla sieta
paneļu žogs ar iebetonētiem stabiem bērnu rotaļu laukums Zaļenieku KAV pirmsskola 7
649 EUR; meliorācijas sistēmas Zaļenieku pagastā 9 622 EUR; siltumtrase, siltummezgls,
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ārējie elektrotīkli Elejas SARC filiālē 365 888 EUR; drenāžas sistēmas SARC Kalnciema
filiālē 11 411 EUR.
18.tabula
Pašvaldības ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā
Kapitālsabiedrības nosaukums

SIA "Jelgavas novada KU"
SIA "Zemgales veselības centrs"
Kopā

Ieguldījums uz
01.01.2015. EUR

Izmaiņas (+,-)
EUR

5 142 475
600 178
5 742 653

58 099
45 530
103 629

Ieguldījums uz
% no kopapjoma
01.01.2015. EUR

5 200 574
645 708
5 846 282

100.00%
64.89%

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: SIA „Jelgavas novada
KU” un SIA "Zemgales veselības centrs".
2015. gadā piešķirtas dotācijas SIA „Jelgavas novada KU" 24 155 EUR
infrastruktūras atlaides piemērošanai par piegādāto ūdeni, 29 311 EUR zaudējumu
segšanai pirts pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem, 224 000 EUR Jelgavas novada
pašvaldības deleģētās funkcijas izpildei par pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo
kapsētu apsaimniekošanu, 52 000 EUR par Elejas pagasta pārvaldei piederošo un
valdījumā esošo Elejas pagasta teritoriju uzkopšanu un uzturēšanu, 49 430 EUR par
Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldei piederošo un valdījumā esošo Jaunsvirlaukas pagasta
teritoriju uzkopšanu un uzturēšanu un 56 050 EUR par pašvaldības īpašumā esošo
dzīvojamo māju jumtu remontiem - Līvbērzes pagasta Jelgavas ielā 4, Līvbērzes pagasta
Eniņos, Glūdas pagastā Mazzildeguņi. Savukārt, no saņemtā dabas resursu nodokļa
piešķirta dotācija SIA „Jelgavas novada KU" 40 483 EUR ūdenssaimniecības attīstībai ūdenssaimniecības attīstībai ūdens atdzelžošanas stacijas izbūvei Glūdas pagasta
Zemgalē.
2015.gadā ir notikušas divas Valsts kontroles revīzijas – “Jelgavas novada
pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai un rekonstrukcijai paredzēto finanšu līdzekļu
izlietojuma likumība un lietderība” un Labklājības ministrijas revīzijas ietvaros
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informācijas sniegšana revīzijai “Personām ar invaliditāti nepieciešamo asistenta
pakalpojumu nodrošināšanas likumība un efektivitāte”. Zvērināta revidenta atzinums par
2015.gada pārskatu bez iebildumiem, norādītiem trūkumiem vai pārkāpumiem pievienots
pielikumā Nr.2.
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