JELGAVAS NOVADA
PAŠVALDĪBA

PROJEKTI
2010/2011/2012/2013

Pašvaldības attīstība nav iedomājama bez ārējā finansējuma piesaistes, īstenojot
projektus. Šobrīd mums ir vienreizēja iespēja izmantot Eiropas Savienības fondus Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas
Lauksaimniecības virzības un garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai, Norvēģijas valdības, kā arī citus ES un ārvalstu finanšu instrumentus.
Jelgavas novada pašvaldība šajā jomā strādā ļoti enerģiski, aptverot visu 13 pagastu
teritoriju. Izglītība, kultūra, sports, inženierinfrastruktūra, vide, uzņēmējdarbība, sociālā
joma, iedzīvotāju iniciatīvas veicināšana, starptautiskā sadarbība – šie ir galvenie projektu
darbības virzieni.
Brošūrā apkopoti projekti, kas realizēti no novada izveidošanas sākuma līdz
2013.gada beigām.
Sekmīgi projektu darba rezultāti var tikt sasniegti, tikai cieši sadarbojoties pašvaldības
struktūrvienībām un vadībai, kā arī gūstot politiķu atbalstu.
Turpmākajos gados būs jāorientējas uz vēl precīzāku darbu un ciešāku sadarbību –
lai resursi tiktu izlietoti visefektīvākajā veidā un visnoderīgākajos projektos, dodot
gandarījumu mums pašiem un iepriecinot novada iedzīvotājus.
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IZGLĪTĪBA
Izglītības aprīkojums
1.Pieaugušo izglītības procesa uzlabošana ar IT
palīdzību
Nr. AD-2009_1-17728

Ieviešanas laiks: 01.08. 2009. – 31.07.2010.
Projekta vadošais partneris: Somija, Oulu vakarskola (Oulun aikuislukio)
Projekta partneri: Latvija (Jelgavas novada neklātienes vidusskola), Igaunija (Hāpsalas
vakarskola, Tallinas vakarskola), Somija (Oulu vakarskola)
Kopīgais finansējums LVL: 100% Nordplus finansējums 15939
Projekta mērķis: Organizēt apmācības skolotājiem darbam ar izglītojamajiem, izmantojot
informācijas tehnoloģijas, tādējādi uzlabojot mācību kvalitāti
Galvenās aktivitātes:
 pedagogu apmācība darbam ar MOODLE sistēmu, sniedzot jaunas prasmes un
iemaņas tālmācības pielietošanai darbā ar pieaugušajiem
 projekta mājas lapas izveide
 jauna kopprojekta izstrāde iesniegšanai Nordplus programmā

2. Lielplatones speciālās internātpamatskolas infrastruktūras
un mācību aprīkojuma uzlabošana
Nr. 3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/014

Ieviešanas laiks: 01. 2010. – 04.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 98392; ERAF (85%) 83633; Jelgavas novada pašvaldības
līdzfinansējums (15%) 14759
Projekta mērķis: Uzlabot mācību vidi Lielplatones Speciālās internātpamatskolas
skolēniem ar speciālām vajadzībām, veicināt izglītojamo darba un dzīves prasmju attīstību
Galvenās aktivitātes: Nodrošināt pieejamību skolēniem ar speciālām vajadzībām – ierīkot
liftu, uzbrauktuves, pārejas, uzstādīt interaktīvo tāfeli, iekārtot datorklasi, iegādāties
pielāgotu transportu skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem
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3. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas
materiālās bāzes nodrošināšana Kalnciema vidusskolā
Nr. 2009/0020/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAAA/061
Ieviešanas laiks: 25.06.2009. – 30.11.2010.
Kopīgais finansējums LVL: 93827,71; ERAF finansējums
79745; Valsts finansējums – 2814,52; pašvaldības
līdzfinansējums – 11258,14
Projekta mērķis: Vispārējās vidējās izglītības kvalitātes
paaugstināšana Kalnciema vidusskolā, modernizējot un
pilnveidojot skolas materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot
kvalitatīvu vidējās izglītības programmu īstenošanu
dabaszinātnēs un matemātikā
Galvenās aktivitātes:
 veikt renovāciju ķīmijas un fizikas kabinetos (4 telpas)
 uzstādīt aprīkojumu – ierīces, aparatūru, nodrošināt materiālus un piederumus
atbilstoši vidējās izglītības standarta prasībām
 iegādāties un uzstādīt atbilstošas mēbeles prioritāro mācību priekšmetu kabinetos

4. Jelgavas rajona Neklātienes vidusskolas materiālās bāzes
nodrošināšana audzēkņu kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei
Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/103
Ieviešanas laiks: 15.06.2009. – 31.05.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 93916,17; ERAF līdzfinansējums – 79828; valsts finansējums
4226,22; pašvaldības līdzfinansējums – 9861,23
Projekta mērķis: Paaugstināt vispārējās vidējās izglītības kvalitāti Jelgavas novada
Neklātienes vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot skolas materiāli tehnisko bāzi,
nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības programmu apguvi dabaszinātnēs un matemātikā
Galvenās aktivitātes:
 mēbeļu iegāde un uzstādīšana Šķibes, Svētes un Zaļenieku konsultāciju punktos
 mācību aprīkojuma iegāde Šķibes konsultāciju punkta ķīmijas kabinetam, Zaļenieku
konsultāciju punkta bioloģijas kabinetam, Svētes konsultāciju punkta fizikas un
matemātikas kabinetiem
 bibliotēkas fondu papildināšana Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas
konsultāciju punktos
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5. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās
bāzes nodrošināšana Kalnciema pagasta vidusskolā
Nr. 2009/0019/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/055
Ieviešanas laiks: 19.03.2009. – 19.12.2010.
Kopīgais finansējums LVL: 98391,72; ERAF – 83632,94; valsts finansējums – 4427,62;
pašvaldības finansējums – 10331,16
Projekta mērķis: Vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana Kalnciema
pagasta vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot materiāli tehnisko bāzi, kas nepieciešama
kvalitatīvu vidējās izglītības programmu īstenošanai dabaszinātnēs un matemātikā
Galvenās aktivitātes:
 veikt remontu 4 mācību priekšmetu kabinetos un laboratoriju telpās
iegādāties un uzstādīt prioritāro mācību priekšmetu kabinetu un laboratorijas
aprīkojumu (4 komplekti)
 nodrošināt 25 jaunas darbavietas
6.“Our place”
Nr. HU-43-E46-2011-R5

Projekta īstenotājs: Jaunatnes un kultūras asociācija UTON Ungārijā
Projekta partneri: Jelgavas novada pašvaldība Izglītības pārvalde
Projekta Ieviešanas laiks: 01.06.2012 - 31.01.2013
Kopīgais finansējums LVL: 15 461,69, programmas finansējums – 15 461,69
Projekta mērķis:
 Jaunatnes lietu speciālistu apmācības, pieredzes apmaiņa
 Eiropas sadarbības tīkla paplašināšana un stiprināšana darbā ar jaunatni
iesaistītajiem dalībniekiem
 Galvenās aktivitātes:
 Starptautisks jauniešu koordinatoru un speciālistu apmācību un sadarbības tīkla
veidošanas seminārs Hajduszoboszlo, Ungārijā
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7.Pasākumu īstenošana mācību atbalsta nodrošināšanai
Jelgavas novada un Ozolnieku novada bērniem ar
zemām pamatprasmēm un sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem jauniešiem
Nr. 2011/0032/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/037

Projekta pieteicējs: Jelgavas novada pašvaldība
Projekta partneri: Ozolnieku novada dome, Līvbērzes vidusskola, Staļģenes vidusskola,
Elejas vidusskola, Vircavas vidusskola, Kalnciema vidusskola, Kalnciema pagasta
vidusskola, Lielplatones speciālā internātpamatskola, Zaļenieku pamatskola, Šķibes
pamatskola, biedrība „Zariņš un Lejnieks”
Ieviešanas laiks: 02.01.2012. – 30.06.2013.
Kopīgais finansējums LVL: 147 451 (100% ESF finansējums)
Projekta mērķis: Nodrošināt mācību atbalstu un darba prasmju iemaņu attīstīšanu
Jelgavas novada un Ozolnieku novada skolēniem ar zemām pamatprasmēm, no sociālās
atstumtības riska grupām un ar funkcionāliem traucējumiem
Galvenās aktivitātes:
 Mācību atbalsta pasākumi 8 novada skolās, kur īsteno speciālās vai korekcijas
programmas (atbalsta personāla nodrošināšana, pagarinātās dienas grupas izveide,
papildus konsultāciju nodrošināšana, kultūrizglītojošās aktivitātes trūcīgiem
jauniešiem);
 Nometņu organizēšana (logopēdiskā nometne, darba un sadzīves prasmju
nometnes, ziemas nometnes)
 Pieredzes apmaiņas pasākumi atbalsta personālam un pedagogiem.
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Izglītības infrastruktūra:
8. Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada
pašvaldības ēkās
Nr. VIDM/2009/KPFI-1/19
Ieviešanas laiks: 02.12.2009. – 01.12.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 936590,56; KPFI finansējums – 795958,33; pašvaldības
finansējums (15%) – 140632,23
Projekta mērķis: Veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus 12 Jelgavas
novada pašvaldības ēkās, nodrošinot siltumenerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda emisiju
samazinājumu
Galvenās aktivitātes: Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums Staļģenes vidusskolas,
Elejas vidusskolas, Glūdas pirmskolas iestādes „Taurenītis”, Sesavas pamatskolas,
Kalnciema pirmskolas izglītības iestādes „Mārīte”, Kalnciema pagasta vidusskolas,
Valgundes Bērnu un jauniešu centra ēkās, veicot ēku rekonstrukciju (ēku ārsienu, jumtu,
grīdu, bēniņu siltināšana, logu, ārdurvju un jumta seguma nomaiņa u.c.)

Glūdas pirmskolas izglītības
iestāde „Taurenītis”

Sesavas pamatskola

Kalnciema pirmskolas izglītības
iestāde „Mārīte”

Staļģenes vidusskola
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9. Elejas vidusskolas 1.-4.klašu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Nr. KPFI-15.1/76

Ieviešanas laiks: 15.01.2013 – 31.10.2013.
Kopīgais finansējums LVL: 226575,35; programmas finansējums 89608,33; Jelgavas
novada pašvaldības finansējums 136967,02
Projekta mērķi: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas
energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Elejas vidusskolas 1.-4.klašu ēkā.
Galvenās aktivitātes: CO2 emisiju samazinājums veicot bēniņu siltināšanu, ārsienu
siltumizolācijas ierīkošanu no iekšpuses, 1.stāva grīdu siltināšanu, koka durvju nomaiņu uz
PVC tipa durvīm, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšanu, kā arī elektrības sistēmas
sakārtošanu, ventilācijas rekuperācijas sistēmas izbūvi un apkures sistēmas sakārtošanu –
jauna apkures katla uzstādīšanu, veicot tehnoloģiju pāreju no fosilajiem uz
atjaunojamajiem energoresursiem.

10. ”Vircavas vidusskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšana”
Nr. KPFI-15.1/61

Ieviešanas laiks: 15.01.2013 – 31.10.2013.
Kopīgais finansējums LVL: 932885,47; programmas finansējums 330409,99; Jelgavas
novada pašvaldības finansējums 268777,19
Projekta mērķi:
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēku energoefektivitāti un samazinot
siltumenerģijas patēriņu Vircavas vidusskolas 3 ēkās.
Galvenās aktivitātes: CO2 emisiju samazinājums veicot ēku rekonstrukciju:
Vircavas vidusskolas ēkā – bēniņu siltināšana, piebūves ārsienu siltināšana, koka
durvju nomaiņa uz PVC tipa durvīm, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, kā arī
elektrības sistēmas sakārtošana, ventilācijas rekuperācijas sistēmas sakārtošana un
apkures sistēmas sakārtošana;
Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiāles ēkā – jumta siltināšana, ārsienu siltināšana,
1.stāva grīdu siltināšana, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, kā arī elektrības
sistēmas sakārtošana, ventilācijas rekuperācijas sistēmas sakārtošana un apkures
sistēmas sakārtošana;
Vircavas vidusskolas Platones filiāles ēkā – bēniņu siltināšana, ārsienu
siltināšana,1.stāva grīdu siltināšana, koka durvju un logu nomaiņa uz PVC tipa durvīm un
logiem, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, kā arī elektrības sistēmas
sakārtošana.
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11. Vilces pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana”
Nr. KPFI-15.1/75

Ieviešanas laiks: 15.01.2013 – 31.10.2013.
Kopīgais finansējums LVL: 399226,24; programmas finansējums 213335,00; Jelgavas
novada pašvaldības finansējums 185891,24
Projekta mērķi: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas
energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Vilces pamatskolas ēkā.
Galvenās aktivitātes: CO2 emisiju samazinājums veicot bēniņu siltināšanu, koka durvju
un logu nomaiņu uz koka pakešu tipa durvīm un logiem, energoefektīva apgaismojuma
uzstādīšanu, kā arī elektrības sistēmas sakārtošanu, ventilācijas rekuperācijas sistēmas
sakārtošanu un apkures sistēmas sakārtošanu - jauna apkures katla uzstādīšanu, veicot
tehnoloģiju pāreju no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem.

12. Zaļenieku vidusskolas (arodvidusskolas) ēkas rekonstrukcija un
aprīkojuma modernizācija vispārējās vidējās izglītības kvalitātes
uzlabošanai Jelgavas novadā
Nr. 3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/006

Ieviešanas laiks: 28.10.2010. – 31.12.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 804892,92; ERAF finansējums – 549517,09; pašvaldības
finansējums – 255375,83
Projekta mērķis: Veicināt vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšanu Jelgavas
novadā, nodrošinot konkurentspējīgus apstākļus izglītības iegūšanai Zaļenieku pagastā,
optimizējot izglītības programmu realizēšanai izmantoto ēku skaitu un pielietojumu, kā arī
modernizējot materiālo bāzi
Galvenās aktivitātes
- Veikt renovācijas un rekonstrukcijas darbus dienesta viesnīcas ēkā, pārbūvējot
telpas par mācību kabinetiem
- Iegādāties mēbeles un aprīkojumu mācību kabinetu ierīkošanai
- Modernizēt IT bāzi, labiekārtojot mācību kabinetus un nodrošinot speciālistus ar
modernu tehniku
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13. Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Jelgavas novadā
Nr.1-61/5

Ieviešanas laiks: 1.06.2011. – 31.10.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 89269,33; Latvijas un Šveices sadarbības programmas
finansējums – 72157,00; pašvaldības līdzfinansējums – 17112,33
Projekta mērķis: Veicināt jauniešu iniciatīvas Jelgavas novadā, rekonstruējot, pielāgojot
un labiekārtojot telpas
Galvenās aktivitātes: rekonstruētas, pielāgotas un labiekārtotas telpas multifunkcionāla
jaunatnes iniciatīvu centra darbībai Jelgavas novadā
Realizējot projektu tika iegādāts arī aprīkojumus un inventārs atpūtas un spēļu istabai,
trenažieru zālei, semināra telpai, u.c.

14. Aktivitāšu centra izveide brīvā laika pavadīšanai Glūdas pagastā
Nr. 11-06-LL08-L413201-000010

Ieviešanas laiks: 28.04.2011.-30.11.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 30093,79; ELFLA finansējums – 9000,00; Jelgavas novada
pašvaldības finansējums – 2093,79
Projekta mērķis: Veicināt dzīves kvalitātes paaugstināšanos, sekmējot brīva laika
aktivitāšu attīstību Glūdas pagasta iedzīvotājiem, izveidojot aktivitāšu centru brīvā laika
pavadīšanai Glūdas pagastā
Galvenās aktivitātes: Telpu rekonstrukcija aktivitāšu centra izveidei
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15. Lielplatones pagasta bibliotēkas labiekārtošana
Nr. 11-06-LL08-L413202-000009

Ieviešanas laiks: 28.04.2011.-30.11.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 2896,28; ELFLA finansējums – 2136,00; Jelgavas novada
pašvaldības finansējums – 760,28
Projekta mērķis: Izveidot mūsdienīgu bibliotēku Lielplatones pagastā, kas atbilstu
apmeklētāju prasībām, tā piesaistot bibliotēkai vairāk apmeklētājus, it sevišķi bērnus
Galvenās aktivitātes: Bibliotēkas mēbeļu komplekta izgatavošana un uzstādīšana. Biroja
krēslu, dienasgaismas apgaismojuma, paklāja, putekļusūcēja un iegāde. Rotaļlietu
komplekta iegāde
16. Materiālās bāzes papildināšana
Jelgavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
Nr. 11-06-LL08-L413202-000008

Ieviešanas laiks: 28.04.2011.-25.06.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 6 095,51; Jelgavas novada pašvaldības finansējums –
1 595,52; Lauku atbalsta dienesta finansējums – 4 499,99
Projekta mērķis: Dažādot bērniem paredzēto aktivitāšu klāstu Kalnciema, Glūdas, Svētes
un Platones pagastos, papildinot materiāli tehnisko bāzi Kalnciema pirmsskolas izglītības
iestādē "Mārīte", pirmsskolas grupās Svētes pamatskolā, Svētes pamatskolas Glūdas
filiālē un Vircavas vidusskolas Platones filiālē
Galvenās aktivitātes: Papildināt materiāli tehnisko bāzi Kalnciema pirmsskolas izglītības
iestādē "Mārīte", pirmsskolas grupās Svētes pamatskolā, Svētes pamatskolas Glūdas
filiālē un Vircavas vidusskolas Platones filiālē
17. Materiālās bāzes papildināšana Zaļenieku un Elejas
pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupai
Svētes pamatskolas Glūdas filiālē
Nr. 10-06-LL08-L413202-000006
Ieviešanas laiks: 24.05.2010.-23.05.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 3 027,60; Jelgavas novada pašvaldības finansējums –
1 099,15, ELFLA finansējums – 1 928,45
Projekta mērķis: Papildināt materiāli tehnisko bāzi Zaļenieku un Elejas pirmsskolas
izglītības iestādēs un pirmsskolas grupai Svētes pamatskolas Glūdas filiālē, lai papildinātu
bērniem paredzēto aktivitāšu klāstu Zaļenieku, Glūdas un Elejas pagastos
Galvenās aktivitātes: Papildināt iestāžu materiāli tehnisko bāzi, iegādājoties:
 didaktisko spēļu komplektu Elejas pirmsskolas izglītības iestādei
 sporta inventāra komplektu Zaļenieku pirmsskolas izglītības iestādei (līdzsvara aplis,
līdzsvara pusaplis, ragu bumba, līdzsvara slēpes, sporta komplekts)
 bērnu mēbeles Svētes pamatskolas pirmsskolas grupai Glūdas filiālē
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Izglītības kvalitātes uzlabošana
18. Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos
priekšmetos
Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002

Projekta pieteicējs: LR Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrācija
Projekta partneri: Novadu un republikas pilsētu izglītības pārvaldes, pašvaldību
institūcijas, t.sk. Jelgavas novada pašvaldība
Ieviešanas laiks: 30.03.2008. – 30.06.2011.
Kopīgais finansējums Jelgavas novadam LVL: 124888,00 (100% ESF finansējums)
Projekta mērķis: Piešķirot mērķstipendijas prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem,
nodrošināt vispārējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes ar
nepieciešamajiem prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem un veicināt pedagogu
piesaistīšanu izglītības iestādēm, tādējādi sekmējot vispārējās izglītības kvalitātes
uzlabošanu un nodrošinot izglītojamo sagatavošanu studijām dabaszinātņu un tehnoloģiju
programmās
Galvenās aktivitātes: Piešķirt mērķstipendijas Jelgavas novada pedagogiem –
2010./2011. mācību gadā 5 Jelgavas novadā un 2 Ozolnieku novadā, 2009./2010.mācību
gadā – 42 Jelgavas novadā, 6 Ozolnieku novadā, tai skaitā 6 studentiem; 2008./2009.
mācību gadā – 46 Jelgavas rajonā; 2008. gadā – 29 Jelgavas rajonā
19. Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos
Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001
Projekta pieteicējs: LR Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta partneri: Novadu un republikas pilsētu izglītības pārvaldes, pašvaldību
institūcijas, tai skaitā Jelgavas novada pašvaldība
Ieviešanas laiks: 09.11.2009. – 30.05.2012.
Kopīgais finansējums Jelgavas novadam LVL: 183739,00 (100% ESF finansējums)
Projekta mērķis: Veicināt vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu, tai skaitā
profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogu, konkurētspēju un profesionālo un
sektorālo mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
Galvenās aktivitātes:
1. Atbalsts pedagogiem prasmju apguvei darbam citā nozarē vai specialitātē;
2. Atbalsts pedagogiem tālākizglītības iegūšanai darbam apvienotajās klasēs vai cita
mācību priekšmeta mācīšanai, vai cita skolotāja sertifikāta ieguvei darbam izglītības
iestādē;
3. Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka
attīstīšana
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20. Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem
energoresursiem Jelgavas novada pašvaldības ēkās
Nr. KPFI-4/7

Ieviešanas laiks: 22.11.2010.-21.08.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 452299,64; KPFI – 339224,73; Jelgavas novada pašvaldības
finansējums – 113074,91;
Projekta mērķis: Veikt pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz
tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus Jelgavas novada pašvaldības 3
katlu mājās – Aizupes pamatskolā, Staļģenes vidusskolā un Vircavas pagasta pārvaldē,
nodrošinot oglekļa dioksīda emisiju samazināšanu.
Galvenās aktivitātes: Tehniskā projekta izstrāde, katlu iegāde un uzstādīšana.

21. Dabas zinātņu praktikums Jelgavas novada skolēniem
Nr. IIP - 48

Ieviešanas laiks: 23.09.2011. – 02.11.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 2 656,42 (100% Valsts budžeta finansējums)
Projekta mērķis: Izmantojot inovatīvu pieeju – pētniecisko projektu darbu veikšana, attīstīt
radošo domāšanu spējīgākajiem Jelgavas novada pamatskolu beidzējiem, kas veicinātu
mērķtiecīgu turpmākās izglītības izvēli, domājot par nākotnes profesijas izvēli
Galvenās aktivitātes:
3 dienu dabas zinību praktikuma norise 30 Jelgavas novada spējīgākajiem 8.,9.klašu
skolēniem
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Jauniešu izglītība

22. Atbalsts jauniešu centra darbības nodrošināšanai Elejas pagastā
Nr.07.4–16/14/26.07.2010
Projekta partneri: Jaunsvirlaukas pagasta bērnu un jauniešu centrs
Ieviešanas laiks: 02.08.2010.-30.11.2010.
Kopīgais finansējums LVL: 100% IZM finansējums 1340,00
Projekta mērķis: Veicināt jauniešu iniciatīvas Elejas pagastā
Galvenās aktivitātes: Materiāltehnisko resursu un aprīkojuma iegāde jaunatnes centra
darbības nodrošināšanai
23. Atbalsts jauniešu centra darbības nodrošināšanai
Jelgavas novadā Jaunsvirlaukas pagastā
Nr.07.4-16/64/18.12.2009
Ieviešanas laiks: 18.12.2009. – 12.06.2010.
Kopīgais finansējums LVL: 100% IZM finansējums 996,00
Projekta mērķis: Ar neformālās izglītības metodēm nodrošināt jauniešu centra
nepārtrauktu darbību, radot labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai
jauniešu centrā un nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas
Galvenās aktivitātes: iegādāties aprīkojumu attīstošās galda spēles Bērnu un jauniešu
centra un Jauniešu informācijas punkta darbībai, organizēt pasākumu „Ziemas prieki
2010”, organizēt galda spēļu turnīrus

24. Atbalsts jauniešu centra darbības nodrošināšanai Vircavas pagastā

Projekta Ieviešanas laiks: 07.042011.-05.09.2011.
Projekta partneri: Biedrība „CHEESE”
Kopīgais finansējums LVL: 100% IZM finansējums 1505,76
Projekta mērķis: Nodrošināt piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai
informācijai Jelgavas novada Vircavas pagastā, izveidojot Jauniešu informācijas punktu
Galvenās aktivitātes:
 Materiāltehnisko resursu un aprīkojuma iegāde jaunatnes informācijas punkta
darbības nodrošināšanai (informatīvie stendi, daudzfunkcionālais projektors un
printeris, attīstošās spēles)
 Tematisku pasākumu, spēļu turnīru u.c. aktivitāšu organizēšana.
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25. Resursu punktu jauniešiem
pagastā,
Nr. 06.2-08/10/13.08.12.

izveide

Jaunsvirlaukas

Projekta Ieviešanas laiks: 25.07.2012.- 29.10.2012
Kopīgais finansējums LVL: 1495,95
Projekta mērķis: izveidot Resursu punktu jauniešiem Jelgavas novada Jaunsvirlaukas
pagastā, iegādājoties nepieciešamo inventāru brīvā laika lietderīgai pavadīšanai
Galvenās aktivitātes:
- Pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra iegāde Resursu centra izveidei (darbībai),
- Netradicionālās sporta spēles „Rudens prieki 2012”,
- Velo brauciens „Izzini savu dzimteni – Latviju”,
- Paaudžu sadarbības gada ietvaros - „Nūjojam kopā!”,
- Informācijas pasākumi

Apgūtā summa īstenojot Izglītības projektus:
Kopā: Ls 4 763 853.11
No tā pašvaldības līdzfinansējums: Ls 1 169 589.02
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KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA
Ūdens un kanalizācija
26. Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas
pagasta ciemā Staļģene 1. kārta
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/046/016
Ieviešanas laiks: 28.10.2009. – 27.09.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 441862,25; pašvaldības finansējums – 113101,79; ERAF
līdzfinansējums – 294154,09; valsts līdzfinansējums – 34606,37
Projekta mērķis: Ūdenssaimniecības attīstība Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes ciemā
Galvenās aktivitātes: sakārtot ūdensapgādes sistēmu – rekonstruēt 1,1 km ūdensvadus,
ūdenstorni, artēzisko aku, izbūvēt jaunus ūdensvadus 2,4 km garumā

27. Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas
pagasta ciemā Kārniņi 1. kārta
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/045/015
Ieviešanas laiks: 28.10.2009. – 27.09.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 378147,21; ERAF līdzfinansējums– 231910,02; Valsts
finansējums – 27283,64; pašvaldības finansējums – 118953,55
Projekta mērķis: Ūdenssaimniecības attīstība Jaunsvirlaukas pagasta Kārniņu ciemā
Galvenās aktivitātes: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošana – 1170 m
jauna kanalizācijas spiedvada izbūve, 440 m jaunu kanalizācijas vadu izbūve, jaunu
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) izbūve, sūkņu stacijas un artēziskā urbuma
rekonstrukcija, ūdens sagatavošanas stacija būve
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28. Ūdenssaimniecības attīstība Vilces pagasta Ziedkalnes ciematā
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/063/018

Ieviešanas laiks: 28.10.2009. – 27.08.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 269227,49; ERAF
līdzfinansējums – 178362,22; Valsts finansējums –
20983,79; pašvaldības finansējums – 69881,48
Projekta mērķis: Ūdenssaimniecības attīstība
Vilces pagasta Ziedkalnes ciematā
Galvenās aktivitātes: 1525 m jaunu ūdensapgādes
tīklu izbūve DN 100, ūdensapgādes tīklu
rekonstrukcija DN 50 – 200 m un DN 100 – 225 m,
pazemes ūdens rezervuāra izbūve V=40 m3, II pacēluma sūkņu stacijas būvniecība 3 m3/h,
ūdens desulfatizācijas un atdzelžošanas iekārtu montāža, jaunās artēziskās akas virsbūve
un esošās tamponēšana

29. Ūdenssaimniecības attīstība Valgundes pagasta pārvaldes
ciemā Vītoliņi
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/100/094

Ieviešanas laiks: 13.07.2010. – 12.12.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 531877,66; ERAF līdzfinansējums (85%) – 298691,70;
attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums – 233185,96
Projekta mērķis: ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana Vītoliņu ciemā – notekūdeņu
savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana, ūdensapgādes un notekūdeņu
savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana
Galvenās aktivitātes: 1190 m ūdensvadu izbūve, 2190 m ūdensvadu atjaunošana, jauna
artēziskā urbuma ierīkošana, dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve, kanalizācijas
sūkņu stacijas izbūve, kanalizācijas sistēmas izbūve ar jauniem pieslēgumiem, 2637 m
kanalizāciju tīklu izbūve
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30. Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas novada Elejas pagasta Elejas ciemā
3DP/3.4.1.1.0./09/APIA/CFLA/098/092

Ieviešanas laiks: 12.07.2010. – 11.07.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 500195,11; ERAF līdzfinansējums –298691,70; SIA
finansējums – 179059,``
Projekta mērķis: ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana Elejas pagasta Elejas ciemā –
notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana, ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas
pakalpojumu pieejamības paplašināšana
Galvenās aktivitātes: Izstrādāts TEPs, izbūvēti 869,68 m cauruļvadu sistēmu izbūve,
Jaunas KSS izbūve (t.sk. esošās KSS demontāža), 796,21 m kanalizācijas pašteces tīklu
rekonstrukcija, 1964 m cauruļvadu sistēmu rekonstrukcija, desulfātizācijas iekārtas
Q=20m3/h, t.sk., dīzeļģeneratora uzstādīšana, veikta projekta autoruzraudzība un
būvuzraudzība.
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31. Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielplatones pagasta Lielplatones
ciemā
3DP/3.4.1.1.0./09/APIA/CFLA/097/091

Ieviešanas laiks: 12.07.2010. – 11.06.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 222421,30; ERAF
līdzfinansējums 105249,21; SIA finansējums –
105249,21
Projekta
mērķis:
ūdensapgādes
kvalitātes
uzlabošana
un
ūdensapgādes
pakalpojumu
pieejamības paplašināšana Lielplatones pagasta
Lielplatones ciemā
Galvenās
aktivitātes:
Izstrādāts
TEPs,
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana
3402,57 m, Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu
uzstādīšana, tostarp antiskalanta dozatora un reversās osmozes filtru uzstādīšana (Q=5
m3/h) un ēkas renovācija, ūdens patēriņa uzskaites mezglu izbūve (siltinātās akās sarkano
līniju robežās), 45 komplekti, veikta projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība

32. Ūdens kvalitātes uzlabošana Vircavas (LV) un Sauginiai (LT)
ciematos
Nr. LLI-027

Projekta iesniedzējs: Jelgavas novada pašvaldība
Projekta partneri: Šauļu rajona pašvaldības administrācija
Ieviešanas laiks: 01.02.2009.-31.07.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 478567,47; ERAF 406782,35;
valsts finansējums 23928,37; Jelgavas novada pašvaldības
līdzfinansējums 47856,75
Projekta mērķis: Uzlabot ūdens un apkārtējās vides kvalitāti
Lielupes baseinā
Galvenās aktivitātes: izbūvēt jaunus un rekonstruēt 4564 m ūdensvada un 2989 m
kanalizācijas tīklus Vircavas pagasta Vircavas ciemā, ierīkot dzeramā ūdens un
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, lai novērstu Lielupes upes baseina piesārņojumu.
Apgūtā summa īstenojot ūdenssaimniecības attīstības projektus:
Kopā: Ls 2 822 298.49
No tā pašvaldības līdzfinansējums: Ls 867 287.74
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SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA
Sociālie pakalpojumi
33. Lauku ģimeņu atbalsta sistēmas izveide Valgundes pagastā
un Jonišķu rajonā
Nr. 8-29/LV0017/10
Projekta iesniedzējs: Jelgavas novada pašvaldība
Projekta partneri: Biedrība „Valgundes novada attīstība” un
Šauļu apgabala Jonišķu rajona administrācija
Ieviešanas laiks: 01.11.2009. – 31.10.2010.
Kopīgais
finansējums
LVL:
41272,01;
programmas
finansējums – 35081,21; pašvaldības finansējums – 6190,80
Projekta mērķis: Pierobežas teritorijas sociāli ekonomiskās
attīstības veicināšana Valgundes pagastā (Latvija) un Jonišķu
rajonā (Lietuva)
Galvenās aktivitātes: sadarbības stiprināšana ar Lietuvas pašvaldībām, lai veicinātu
sadarbību pārrobežu projektu īstenošanā:
 radīt pamatu ģimeņu centra izvietošanai, veicot Ģimeņu atbalsta centra ēkas
rekonstrukciju, ēkas jumta nomaiņu un iekštelpu remontu, žoga izbūvi, bērnu rotaļu
laukumu izveidi
 tautas tērpu un klavieru iegāde mākslinieciskās pašdarbības vajadzībām
 vietējo iedzīvotāju apmācības

34. Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra bērniem
izveide Glūdas pagastā
Nr.3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/027/005
Ieviešanas laiks: 02.09.2009. – 31.08.2010.
Kopīgais finansējums LVL: 63434,00; ERAF līdzfinansējums – 44871,00; valsts
finansējums – 2876,00; pašvaldības finansējums – 9780,00
Projekta mērķis: Attīstīt alternatīvās aprūpes pakalpojumu centru bērniem, izveidot bērnu
pieskatīšanas istabu, nodrošināt bērnu sociālo prasmju attīstības, izglītošanas un brīvā
laika pavadīšanu centru un bērnu pieskatīšanas istabu
Galvenās aktivitātes: rekonstruēt telpas alternatīvās aprūpes centra izveidošanai un
iegādāties aprīkojumu centra darbības nodrošināšanai
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35. Sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Jelgavas novada
Jaunsvirlaukas pagastā
Nr. 11-06-LL08-L413101-000008

Ieviešanas laiks: 28.03.2011.-01.02.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 15016,49; Jelgavas novada
pašvaldības finansējums – 3938,75; ELFLA finansējums –
11077,74
Projekta mērķis: Nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojuma
pieejamību
Jelgavas
novada
Jaunsvirlaukas
pagasta
iedzīvotājiem veicot vienkāršoto renovāciju un iegādājoties
pacēlāju sociālajā mājā „Zariņi”
Galvenās aktivitātes: vienkāršotās renovācijas darbi un pacēlāja uzstādīšana

36. Jauniešu māja kā jauns alternatīvās aprūpes pakalpojums
Nr. 11-06-LL08-L413101-000004

Ieviešanas laiks: 28.03.2011.-01.02.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 14461,20; Jelgavas novada pašvaldības finansējums –
3793,10; ELFLA finansējums – 10668,10`
Projekta mērķis: Veikt „jauniešu mājas” rekonstrukciju, lai veicinātu infrastruktūras
uzlabošanu un jaunu pakalpojumu ieviešanu Jelgavas novadā
Galvenās aktivitātes: rekonstruēt telpas jauniešu mājas izveidošanai un iegādāties
aprīkojumu telpu labiekārtošanai
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37. Alternatīvās (sociālās) aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstība
mazaizsargātām iedzīvotāju grupām Jelgavas novadā
Nr. 11-06-LL08-L413101-000005

Ieviešanas laiks: 28.03.2011.-01.02.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 14102, 23; Jelgavas novada pašvaldības finansējums –
2805, 66; ELFLA finansējums – 11296,67
Projekta mērķis: Radīt jaunu alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu, iegādājoties
nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus, speciālo aprīkojumu un citas palīgierīces, tādējādi
nodrošinot pakalpojuma pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīves vietai
Galvenās aktivitātes: iegādāties dažādus tehniskos palīglīdzekļus

38. Jauniešu mājas izveide Jelgavas novada
Elejas bērnu un ģimeņu atbalsta centrā
LM- 19-3-0202/7-2011
Ieviešanas laiks: 01.04. 2011.-01.11.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 19847,39 t.sk. Jelgavas novada pašvaldības finansējums
LVL 4000 un LM finansējums 15847,39
Projekta mērķis: Izveidot Jelgavas novada Elejas bērnu un ģimeņu atbalsta centra
„Jauniešu māju”, lai sagatavotu jauniešus pilnvērtīgai dzīvei ārpus aprūpes iestādes
Galvenās aktivitātes: rekonstrukcijas darbi, telpu labiekārtošana, apmācību organizēšana
jauniešiem un speciālistiem
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Sociālā infrastruktūra
39. Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada
pašvaldības ēkās
Nr. VIDM/2009/KPFI-1/19
Ieviešanas laiks: 02.12.2009. – 01.12.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 936590,56; KPFI finansējums – 795958,33; pašvaldības
finansējums (15%) – 140632,23
Projekta mērķis: veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus 12 Jelgavas
novada pašvaldības ēkās, nodrošinot siltumenerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda emisiju
samazinājumu, veicot ēku rekonstrukciju (ēku ārsienu, jumtu, grīdu, bēniņu siltināšana,
logu, ārdurvju un jumta seguma nomaiņa u.c.), sasniedzot efektivitātes rādītāju – 0,375
kgCO2/Ls gadā
Galvenās aktivitātes: veikt ēku rekonstrukciju (ēku ārsienu, jumtu, grīdu, bēniņu
siltināšanu, logu, ārdurvju un jumta seguma nomaiņu u.c.) Mežciema sociālajā centrā,
Elejas bērnu un ģimeņu centrā, Kalnciema veselības un sociālās aprūpes centrā,
Valgundes „Ārstu Mājā”

Elejas bērnu un
ģimeņu centrs

Kalnciema veselības un
sociālās aprūpes centrs

Mežciema sociālais centrs

Valgundes „Ārstu Māja”

Apgūtā summa īstenojot sociālās palīdzības un veselības aizsardzības projektus:
Kopā: Ls 1 104 723.88
No tā pašvaldības līdzfinansējums: Ls 171 140.54
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KULTŪRA UN SPORTS
Kultūra – aprīkojums un pasākumi
40. Apskaņošanas aparatūras iegāde Jelgavas novada pašvaldības kultūras
pasākumiem
Nr. 10-06-LL08-L413202-000002
Ieviešanas laiks: 24.05.2010.-14.03.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 17 065,58; Jelgavas novada pašvaldības finansējums –
6 574,45; ELFLA finansējums – 10 491,13
Projekta mērķis: Iegādāties mobilu apskaņošanas aparatūru Jelgavas novada
pašvaldības Kultūras nodaļas organizētajiem pasākumiem

41. Ģ. Eliasa dzimto māju „Zīlēni” interjera labiekārtošana 19. gs. stilā
Nr. 10-06-LL08-L413201-000003

Ieviešanas laiks: 26.05.2010.-30.06.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 4 171,70; Jelgavas novada pašvaldības finansējums –
1 528,82; ELFLA finansējums – 2 642,88
Projekta mērķis: Izveidot gleznotāja Ģ. Eliasa dzimtās mājas Platones pagasta „Zīlēnos”
kā kultūras pasākumu vietu un tūrisma objektu
Galvenās aktivitātes: Iekārtot mājas interjeru ar mēbelēm un interjera priekšmetiem 19.
gs. stilā, papildinot mājas iekārtojumu ar Ģ. Eliasa gleznu fotogrāfijām, mākslas darbiem,
kas atveido „Zīlēnu” apkārtni, un stendu ar Ģ. Eliasa dzimtas koku

Jelgavas novada pašvaldības projekti 2010-2013

31

42. Deju grīdas iegāde Jelgavas novada pašvaldības kultūras pasākumiem
Nr. 10-06-LL08-L413202-000004

Ieviešanas laiks: 24.05.2010.-31.05.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 1 504,87; Jelgavas novada pašvaldības finansējums – 600;
ELFLA finansējums – 904,87
Projekta mērķis: Iegādāties pārvietojamu deju grīdu Jelgavas novada pašvaldības
Kultūras nodaļas pasākumu organizēšanai

43. Brīvā laika aktivitāšu veicināšana un dažādošana Jelgavas novada
iedzīvotājiem
Nr. 10-06-LL08-L413201-000004
Ieviešanas laiks: 24.05.2010.-29.07.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 8 235,98; Jelgavas novada pašvaldības finansējums –
3 172,87; ELFLA finansējums – 5 063,11
Projekta mērķis: Uzlabot dzīves kvalitāti Jelgavas novada iedzīvotājiem, nodrošinot jaunu
pakalpojumu pieejamību, piedāvājot aprīkotas un labiekārtotas sabiedriski pieejamas
telpas kultūras, sporta un izglītības aktivitātēm
Galvenās aktivitātes: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko
aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita
brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem (Jaunsvirlaukas
pagasta Izglītības, kultūras un sporta centra (IKSC) „Līdumi” filiāle „Jaunlīdumi”)

44. Apskaņošanas un gaismošanas aparatūras iegāde
Lielplatones tautas namam
Nr. 11-06-LL08-L413202-000007
Ieviešanas laiks: 28.04.2011.-15.12.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 6936,80; Jelgavas novada pašvaldības finansējums –
2 436,80; Lauku atbalsta dienesta finansējums – 4 500,00
Projekta mērķis: Veicināt kvalitatīvu kultūras aktivitāšu veicināšanu Lielplatones pagasta
iedzīvotājiem, iegādājoties kvalitatīvu skaņas un gaismas aparatūru, kā rezultātā
uzlabosies Lielplatones pagasta tautas nama apmeklētāju un visa pagasta iedzīvotāju
dzīves kvalitāte
Galvenās aktivitātes: Iegādāties apskaņošanas un gaismu aparatūru
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45. Aprīkojuma iegāde Līvbērzes kultūras namam
Nr. 11-06-LL08-L413201-000007

Ieviešanas laiks: 28.04.2011.-25.06.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 9 996,00; Jelgavas novada pašvaldības finansējums –
999,60; Lauku atbalsta dienesta finansējums – 8 996,40
Projekta mērķis: Sekmēt kultūras nama "Līvbērze" sniegto pakalpojumu dažādošanu un
skatītāju zāles labiekārtošanu, iegādājoties kultūras namam atbilstošas mēbeles
Galvenās aktivitātes: Iegādāties mēbeļu komplektu Līvbērzes kultūras namam

46. Aprīkojuma iegāde Sesavas tautas namam
Nr. 11-06-LL08-L413201-000006

Ieviešanas laiks: 28.04.2011.-25.06.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 11 888,73; Jelgavas novada pašvaldības finansējums –
3 118,35; Lauku atbalsta dienesta finansējums – 8 770,38
Projekta mērķis: Veicināt kvalitatīvas kultūras aktivitātes, iegādājoties kvalitatīvu skaņas
un gaismas aparatūru, un mēbeles Sesavas tautas namam
Galvenās aktivitātes: Iegādāties apskaņošanas un gaismu aparatūru, mēbeļu komplektu

47. Aprīkojuma iegāde Vircavas tautas namam
Nr. 11-06-LL08-L413201-000005

Ieviešanas laiks: 28.04.2011.-25.06.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 7 259,00; Jelgavas novada pašvaldības finansējums –
1 904,00; Lauku atbalsta dienesta finansējums – 5 355,00
Projekta mērķis: Veicināt kvalitatīvas kultūras aktivitātes Vircavas pagasta iedzīvotājiem,
iegādājoties krēslus Vircavas tautas namam
Galvenās aktivitātes: Iegādāties krēslus Vircavas tautas namam
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48. Bērvircavas tautas nama skatuves aprīkojuma iegāde
Nr. 12-06-LL08-L413201-000006
Projekta ieviešanas laiks: 01.09.2013.- 01.06.2014.
Kopīgais finansējums LVL: 3623,64(pašvaldības līdzfinansējums –928,37; ELFLA –
2695,27)
Projekta mērķis: Nodrošināt kvalitatīvu kultūras aktivitāšu pieejamību, iegādājoties
atbilstošu skatuves tehnikas iekares rāmi - aprīkojumu Bērvircavas tautas namam.
Galvenās aktivitātes: Skatuves aprīkojuma iegāde - skatuves rāmja izgatavošana un
uzstādīšana, uz kura var tikt piestiprināti maināmi prožektori un uzstādīt skatuves
scenogrāfijas stangu, pie kuras var piestiprināt dažādus dekorus un mainīt skatuves
aizmugurējos fonus.

49. Vilces tautas nama apskaņošanas iekārtu iegāde
Nr. 12-06-LL08-L413201-000009

Projekta ieviešanas laiks: 20.09.2013.- 01.03.2014.
Kopīgais finansējums LVL: 3577,97(pašvaldības līdzfinansējums –916,67; LAD –
2661,30)
Projekta mērķis: Nodrošināt kvalitatīvu kultūras pasākumu norisi Vilces pagasta
iedzīvotājiem un apmeklētājiem, iegādājoties atbilstošas apskaņošanas iekārtas.
Galvenās aktivitātes: Iegādāti Vilces tautas namam 10 radiouztvērēji, 10 kabatas raidītāji
un 10 galvas mikrofoni.
50. Vilces pagasta deju kolektīva „Medaga”
tērpu iegāde
Nr. 12-06-L08-L413202-000009
Ieviešanas laiks: 16.06.2012.- 01.06.2013.
Kopīgais finansējums LVL: 3 286,36; t.sk. Jelgavas novada pašvaldības finansējums
841,96, ELFLA finansējums 2 444,40
Projekta mērķis: Veicināt latviešu tautas kultūras mantojuma popularizēšanu,
saglabāšanu un deja kolektīva „Medaga” dalību XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV
Dejusvētkos, iegādājoties atbilstošus tautas tērpus.
Galvenās aktivitātes: Iegādāties Latvijas 4 novadu (vēsturiskā iedalījuma – Zemgales,
Kurzemes, Latgales, Vidzemes) tautu tērpus (16 komplekti).
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51. Jēkabnieku kultūras nama skatuves apgaismojums
Nr. 13-06-LL08-L413202-000011
Projekta ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 19.06.2014.
Kopīgais finansējums LVL: 6047.35 (pašvaldības līdzfinansējums – 1999.12 ; ELFLA –
4048.23)
Projekta mērķis: Radīt iedzīvotājiem pievilcīgu dzīves vidi, nodrošinot pilnvērtīgas brīvā
laika pavadīšanas iespējas, lai tiktu saglabāta un pilnveidota Jelgavas novadam raksturīgā
kultūrvide un tradīcijas, spēcinot novadam piemītošo identitāti.
Galvenās aktivitātes: Rezultātā tika iegādāts nepieciešamais aprīkojums dažādām
kultūras aktivitātēm un kultūras dzīves veicināšanai laukos. Projekta ietvaros tika uzstādīts
jaudas regulators, vadības pults, starmeši, starmešu filtri, starmešu āķi, pagarinātājs pultij,
spēka slēdži , skatuves stanga gaismas iekārtām, skatuves priekšas, sānu un zāles
gaismas kronšteini , līniju kabeļi, kabeļu penāļi rozetes, spraudņi kā arī pārējie montāžas
materiāli. Tika veikta tautas nama darbinieku apmācība pie skatuves apgaismojuma
darbības. Līdz ar to tiks paaugstināta kultūras pasākumu un pakalpojumu sniegšanas
kvalitāte. Galvenais ieguvums ir uzlabota lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāte, iesaistīti
iedzīvotāji kultūrvēsturisko tradīciju turpināšanā, spodrināšanā. Projekta rezultātā
iegādātas gaismošanas iekārtas, atbilstoši kultūras nama vajadzībām ,lai tiktu organizēti
kultūras pasākumi augstā līmenī, līdz ar to ieguvēji vietējie iedzīvotāji un novada viesi.

52. Lielvircavas muižas izstāžu zāles grīdas, durvju un logu aiļu remonts
Nr. 13-06-LL08-L413202-000019
Projekta
ieviešanas
laiks:
20.05.2013.
–
18.08.2014.
Kopīgais finansējums LVL: 4421.84 (pašvaldības līdzfinansējums – 1132.87 ; ELFLA –
3288.98)
Projekta mērķis: Veikt vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa Lielvircavas muižas
kungu mājas ( numurs - 5240) telpu ( remonta un restaurācijas darbus grīdām durvīm,
logu ailēm), lai ar muižā izveidojamās muzeja ekspozīcijas palīdzību saglabātu un
popularizētu Jelgavas novada kultūras mantojumu, veicinātu kultūras pasākumus.
Galvenās aktivitātes: Projekta rezultātā tika vienkāršoti renovētas divas Lielvircavas
muižas iekštelpas. Veicot vecās grīdas demontāžu tika atklāta daļa no oriģinālā parketa ,
kas iespējams, datējams ar 18.gs. beigām un ir vērtīga kungu mājas sākotnējā interjera
sastāvdaļa. Veikta durvju un logu aiļu koka restaurācija.
Projekta rezultātā -radīts interesants un jauns piedāvājums Lielvircavas muižas
apmeklētājiem, tūristiem, īpaši skolu jaunatnei, sniedzot iespēju interesantā veidā muižas
apmeklētājiem papildināt savas zināšanas kultūrvēsturē.

Jelgavas novada pašvaldības projekti 2010-2013

35

53. Gaismošanas aparatūras iegāde Zaļenieku kultūras
namam
Nr. 13-06-LL08-L413202-000012
Projekta ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 09.08.2014.
Kopīgais finansējums LVL: 6042.84 (pašvaldības līdzfinansējums – 1548.17 ; ELFLA –
4494.67)
Projekta mērķis: Iegādāties gaismošanas aparatūras komplektu Zaļenieku kultūras
namam, paaugstinot dzīves kvalitāti Zaļenieku pagasta iedzīvotājiem
Galvenās aktivitātes: Iegādāts – stacionārs gaismošanas aparatūras komplekts.
Gaismošanas aparatūra būs izmantojama vairākus desmitus gadus pēc projekta beigām.
Aparatūra tiek glabāta Zaļenieku kultūras namā, to uzraudzīs Zaļenieku pagasta pārvalde.
Projekta ietvaros iegādātā gaismošanas aparatūra tiks izmantota ne tikai Zaļenieku
kultūras nama, bet arī Jelgavas novada pašvaldības Kultūras, Izglītības un Attīstības
nodaļas - dažāda mēroga pasākumiem.

54.
Apskaņošanas,
gaismošanas
aparatūras
komplekta iegāde Kalnciema kultūras namam
Nr. 13-06-LL08-L413201-000010
Projekta ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 31.12.2013.
Kopīgais finansējums LVL/ EUR: 4997.65/ 7111.02; pašvaldības līdzfinansējums –
499.77/ 711.10; publiskais finansējums – 4497.88/ 6399.92
Projekta mērķis: apskaņošanas, gaismošanas aparatūras komplekta iegāde Kalnciema
kultūras namam
Galvenās aktivitātes: Iegādāties apskaņošanas un gaismošanas aparatūras komplektus
dažādu pasākumu kvalitatīvai organizēšanai Kalnciema kultūras namā.
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55. Ziemassvētku kauju 95. gadadienas atceres pasākums
Nr. JNP/5-34.2/11/225
Ieviešanas laiks: 15.08.2011. – 31.03.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 1 248,00; VKKF/ZKP – 1 248,00; Jelgavas novada
pašvaldības finansējums – 0,00
Projekta mērķis: Sekmēt jauniešu un Latvijas iedzīvotāju interesi par mūsu tautas
vēstures spilgtākajiem notikumiem, 2012. gada 7. un 8. janvārī Tīreļpurvā, Rīgas Brāļu
kapos un Ložmetējkalnā atzīmējot – Ziemassvētku kauju 95. gadadienu un 20. gadadienu,
kopš atklāti tiek organizēti šie piemiņas pasākumi
Galvenās aktivitātes:
- Organizēt tikšanās ar latviešu strēlnieku piederīgajiem un svarīgāko piemiņas brīžu
Ložmetējkalnā aculieciniekiem
- Organizēt piemiņas pasākumus Babītes pagasta baznīcā un pie strēlnieku piemiņas
akmens (Jaunsargu svinīgais zvērests )un strēlnieku atdusas vietās Tīreļpurvā un
Rīgā, Brāļu kapos
Organizēt pasākuma cikla noslēgumu “Atmiņu ugunskuri” Ložmetējkalnā
Uzņemt video filmu par tikšanās un piemiņas pasākumiem, veltītu strēlnieku kauju
95. gadadienai un 25. gadadienai, kopš tiek atzīmēti šie notikumi (video filma
glabāsies piemiņas istabā, tā būs pieejama apmeklētājiem un citiem interesentiem)

56. Mākslas, mūzikas un amatierteātru festivāls BĪNE

Ieviešanas laiks: 01.10.2010.-30.10.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 200,00; VKKF/ZKP – 200,00; Jelgavas novada pašvaldības
finansējums – 0,00
Projekta mērķis: Noorganizēt Zemgales reģiona mākslas, mūzikas un lauku amatierteātru
festivālu „Bīne”
Galvenās aktivitātes:
 iepazīstināt skatītājus ar aktiermākslas vērtībām
 celt amatieru mākslas pašnovērtējumu un prestižu
 paplašināt amatierteātru, mākslas un mūzikas kolektīvu sadarbības iespējas
 veikt amatierteātru snieguma profesionālu analīzi
 paaugstināt sabiedrības interesi un veidot sabiedrisko domu par mākslas lomu
cilvēka dzīves uztverē
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57. Zemgales reģiona skolēnu Dziesmu un deju svētki

Ieviešanas laiks: 01.09.2009.-06.06.2010.
Kopīgais finansējums LVL: 800,00; Jelgavas novada pašvaldības finansējums – 0,00;
VKKF/ZKP – 800,00
Projekta mērķis: Sekmēt un aktivizēt kultūrvides attīstību ar jauniešu radošo līdzdalību,
attīstīt radošās jaunrades procesus un tautas mākslas attīstību Zemgales reģionā
Galvenās aktivitātes:
 organizēt ieskaņu koncertu Zemgales reģionā, gatavojoties X Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
 sniegt bērniem un vecākiem ieskatu X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
repertuārā
 organizēt kopīgus ģimeņu pasākumus, dodot iespēju izpaust sevi atbilstoši
interesēm un vecumu grupām
 veicināt radošās jaunrades procesus Zemgales reģionā, iesaistot jaunatni

58. Ziemassvētku kauju atceres pasākums

Ieviešanas laiks: 1.10.2009. – 10.01.2010.
Kopīgais finansējums LVL: 600,00; Jelgavas novada
pašvaldības finansējums – 0,00; VKKF/ZKP – 600,00
Projekta mērķis: Sekmēt jauniešu un Latvijas iedzīvotāju
interesi par mūsu tautas vēstures spilgtākajiem notikumiem,
2010. gada 10. janvārī Tīreļpurvā, Rīgas Brāļu kapos un
Ložmetējkalnā atzīmējot Ziemassvētku kauju 93. gadadienu
Galvenās aktivitātes:
 piemiņas pasākumi Babītes pagasta baznīcā un pie
strēlnieku piemiņas akmens
 piemiņas brīži strēlnieku atdusas vietās Tīreļpurvā un
Brāļu kapos, Rīgā
 cikla
noslēgums
Ložmetējkalnā
–
emocionāls,
neaizmirstams un patriotismu veicinošu pasākums
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59. Auseklīša iesaukums Valgundē
Nr. 5.1.-11-326
Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2013.-05.12.2013.
Kopīgais finansējums LVL: - 850, t.sk. KM finansējums – 680, Jelgavas novada
pašvaldības finansējums – 170.
Projekta mērķis: Apkopot liecības par LTF grupas darbību Valgundē un izveidot
noslēguma pasākumu Valgundes Izglītības un kultūras centrā „Avoti”, kurā piedalīsies
vietējie interesenti, tautas frontes aktīvisti, skolu jaunatne, kam galvenokārt tiks adresēts
šis pasākums.
Galvenās aktivitātes: Informācijas ievietošana par projektu Jelgavas novada laikrakstā
„Jelgavas novada ziņas”, dažādu palīglīdzekļu un materiālu iegāde (diktofons, stendi), LTF
Valgundes grupas biedru apzināšana, intervēšana, filmēšana, materiālu apkopošana,
noformēšana, videofilmas izgatavošana, LTF muzeja apmeklēšana Rīgā, literatūras izstāžu
un stendu izlikšana. Noslēguma pasākuma „Tautas frontes laiks Valgundes atmiņā”
sagatavošana un noorganizēšana.

60. Mēs ar tautas fronti
Nr. 5.1.-11-327
Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2013.-19.10.2013.
Kopīgais finansējums LVL: -LVL 1055, t.sk. KM finansējums –1002, Jelgavas novada
pašvaldības finansējums – 53.
Projekta mērķis: Iepazīstināt mūsdienu sabiedrību ar Latvijas neatkarības veidošanās
pirmsākumiem, apzināt Zaļenieku pagasta iedzīvotājus, kas bija iesaistījušies LTF darbībā,
sarīkot piemiņas pasākumu par godu 25 gadu jubilejai, izveidot izstādi pagasta
iedzīvotājiem, kas atspoguļotu svarīgākos notikumus, izveidot filmu par LTF biedru
atmiņām.
Galvenās aktivitātes: Apzināt LTF atbalsta grupas biedrus Zaļenieku pagastā. Apkopot
materiālus par LTF un tās darbību. Izveidot Zaļenieku bibliotēkā izstādi par LTF un tās
darbību. Iegādāties videokameru. Veikt Zaļenieku bibliotēkā intervijas ar LTF biedriem,
izveidot filmu par spilgtākajiem iespaidiem, kuri tiks prezentēta piemiņas pasākumā.
Iegādāties piemiņas dāvaniņas LTF dalībniekiem. Piemiņas pasākuma organizēšana,
sadarbībā ar Zaļenieku kultūras namu, par godu Tautas Frontes 25 gadu jubilejai.
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61. Laiks. Notikumi. Ļaudis.
Nr. 5.1.-11-328
Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2013.-05.12.2013.
Kopīgais finansējums LVL: - 770, 00, t.sk. KM finansējums – 599,00, Jelgavas novada
pašvaldības finansējums – 211,00 .
Projekta mērķis: vēsturiskās ekspozīcijas par Latvijas Tautas fronti izveidošana par godu
LTF 25.gadadienai, sekmējot iedzīvotāju un sevišķi jaunatnes patriotisko audzināšanu.
Galvenās aktivitātes: Papildināt novadpētniecības materiālu krātuvi ar fotogrāfijām,
dokumentiem, aprakstiem un cilvēku atmiņām par LTF. Izveidot un uzstādīt ekspozīciju
„Laiks. Notikumi. Ļaudis” par godu LTF 25. gadadienai. Noorganizēt noslēguma pasākumu
ar pagasta iedzīvotāju piedalīšanos, ekspozīcijas atklāšanu bibliotēkas lasītavas- muzeja
telpās un dalībnieku atmiņām un diskusijām.
62. Latvijas pirmā kolhoza „Nākotne” vēstures liecību
apkopošana

Nr.12/1-14.2/K14
Projekta ieviešanas laiks: 02.07.2012. – 31.10.2013.
Kopīgais finansējums LVL: 1450; VKKF/ZKP – 1250; Jelgavas novada pašvaldības
līdzfinansējums – 200;
Projekta mērķis: Sekmēt Glūdas pagasta un visas Latvijas iedzīvotāju interesi par mūsu
tautas vēstures notikumiem
Galvenās aktivitātes: Apkopot materiālus par pirmo kolhozu Latvijā „Nākotne”.
Sistematizēt apkopotos materiālus pa laika periodiem un tematiskām grupām, izveidojot
krājuma priekšmetu uzskaites kartotēku. Atjaunot (digitalizēt) filmas, fotogrāfijas. Veikt
bijušo kolhoznieku atmiņu audioierakstus digitālajā diktofonā, iegādāties stendus vēstures
informācijas centra telpas aprīkošanai,noformēt materiālus iegādātajos stendos.
Noorganizēt vēstures informācijas centra atklāšanas pasākumu.
63. Brīvā laika aktivitāšu pilnveidošana IKSC "Avoti"
Nr.12-06-LL08-L413201-000008

Ieviešanas laiks: 16.05.2012.-31.10.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 3660,00; ELFLA finansējums – 2700,00; Jelgavas novada
pašvaldības finansējums – 960,00;
Projekta mērķis: Veicināt Valgundes pagasta iedzīvotājiem daudzveidīgākas un
pilnvērtīgākas brīvā laika izmantošanas iespējas
Galvenās aktivitātes:
 Deju kolektīvam „Valgundietim” iegādātas Zemgales jostas un filca cepures vīriem
 Valgundes amatierteātrim nopirkta radio mikrofonu iekārta un CD/MP3 atskaņotājs
- Velopārgājieniem nopirkti 10 velosipēdi
Jelgavas novada pašvaldības projekti 2010-2013

40

64. Bērnu rotaļu laukuma izveide Staļģenes ciemā,
NR.12-06-LL08-L413203-000006

Ieviešanas laiks: 18.06.2012-26.30.11.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 2993,00; Jelgavas novada pašvaldības finansējums – 299,30
Projekta mērķis: Nodrošināt ģimenei aktīvas atpūtas vietas izveidošanu un apkārtējās
vides sakopšanu Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes muižas teritorijā, izveidojot bērnu
rotaļu laukumu.
Galvenās aktivitātes:
 Rotaļu laukuma elementu komplekta iegāde;
 Nojumju un parka aprīkojuma iegāde.

65. Paaudžu sadarbības centra izveide IKSC "Avoti"
Nr. 13-06-LL08-L413201-000018

Projekta Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 31.12.2013.
Kopīgais finansējums LVL/ EUR: 4773.17/ 6791.61; pašvaldības līdzfinansējums –
477.31/ 679.15; publiskais finansējums – 4295.86/ 6112.46
Projekta mērķis: ierīkots apmācību centrs, kurā sadarbosies dažādu vecuma cilvēki.
Galvenās aktivitātes:







nopirkta 1 interaktīvā tāfele;
1 portatīvais dators;
mēbeļu komplekts;
ierīkots bērnu stūrītis ar mēbelēm;
nopirkts konferenču krēslu komplekts;
gaisa hokejs jauniešiem.
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66. Brīvā laika aktivitāšu dažādošana Līvbērzes pagastā
Nr. 12-06-LL08-L413201-000003

Ieviešanas laiks: 18.06.2012.-03.06.2013.
Kopīgais finansējums LVL: 2358 (pašvaldības līdzfinansējums – 604; LAD – 1754)
Projekta mērķis: Papildināt Līvbērzes vidusskolas mājturības kabineta aprīkojumu,
iegādājoties kokapstrādes instrumentu un aprīkojuma komplektu, tādejādi veicinot brīvā
laika aktivitāšu dažādošanu Jelgavas novadā.
Galvenās aktivitātes: Papildināt Līvbērzes vidusskolas mājturības kabineta aprīkojumu,
iegādājoties kokapstrādes instrumentu un aprīkojuma komplektu.

67. Mākslas, mūzikas un lauku amatierteātru
festivāls BĪNE
Nr. 12/1-14.2/K13

Projekta ieviešanas laiks: 01.09.2012. – 31.05.2013.
Kopīgais finansējums LVL: 4524; pašvaldības līdzfinansējums – 3274; VKKF/ZKP –
1250
Projekta mērķis: Noorganizēt mākslas, mūzikas un lauku amatierteātru festivālu „Bīne”
Galvenās aktivitātes:
 iepazīstināt skatītājus ar labākajiem un interesantākajiem lugu iestudējumiem lauku
amatierteātros;
 veidot savstarpējos kontaktus mūzikas kolektīvu un amatierteātru vidū;
 veicināt un nodrošināt mūzikas kolektīvu un amatierteātru turpmāku attīstī-bu un
māksliniecisko kvalitāti;
 veicināt sabiedrības interesi par amatierteātru iestudējumu daudzveidību un radošo
pieeju to realizācijā;
 dot iespēju Zemgales novada iedzīvotājiem iepazīties ar mūzikas kolektīvu
sniegumu;
 mākslinieku piedalīšanās performancēs, improvizācijās un citās aktivitātēs;
 organizēt amatierteātru režisoriem un aktieriem radošās darbnīcas un iespēju
piedalīties diskusijās ar teātra mākslas ekspertiem.
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Kultūras un sporta infrastruktūra
68. Elejas pagasta sabiedriskās ēkas rekonstrukcija
Nr. 08-06-L32100-000277

Ieviešanas laiks: 06.05.2009. – 23.07.2010.
Kopīgais finansējums LVL: 83283,59; ELFLA finansējums – 56549,50; Jelgavas novada
pašvaldības finansējums – 26734,09
Projekta mērķis: Veikt sabiedriskās ēkas rekonstrukcijas 1. kārtu, lai veicinātu
infrastruktūras attīstību un sakārtotu vidi iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai
Galvenās aktivitātes: Elejas saieta nama rekonstrukcijas 1. kārta

69. Elejas pagasta sabiedriskās ēkas rekonstrukcijas 2. kārta
Nr. 10-06-L32100-000113
Ieviešanas laiks: 11.02.2010. – 16.12.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 75301,84; ELFLA finansējums – 50287,37;Jelgavas novada
pašvaldības finansējums – 25014,47
Projekta mērķis: Veikt sabiedriskās ēkas rekonstrukcijas 2. kārtu, lai veicinātu
infrastruktūras attīstību un sakārtotu vidi iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai
Galvenās aktivitātes: Elejas saieta nama rekonstrukcijas 2. kārta

70. Vilces pagasta tautas nama rekonstrukcija
Nr. 09-06-L32100-000001

Ieviešanas laiks: 16.06.2009. – 10.05.2010.
Kopīgais finansējums LVL: 76601,47; ELFLA finansējums –
48533,97; Jelgavas novada pašvaldības finansējums –
28067,50
Projekta
mērķis:
Atbalstīt
investīcijas
publiskās
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai
veicinātu apdzīvotības saglabāšanos
Galvenās aktivitātes: Vilces pagasta tautas nama
rekonstrukcija
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71. Vircavas pagasta Tautas nama rekonstrukcija
Nr. 09-06-L32100-000134

Ieviešanas laiks: 30.06.2009. – 31.01.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 185238,99; ELFLA
finansējums – 126000,00; Jelgavas novada pašvaldības
finansējums – 59238,99
Projekta mērķis: Uzlabo publiskās infrastruktūras kvalitāti
Vircavas pagasta teritorijā, lai veicinātu apdzīvotības
saglabāšanos
Galvenās aktivitātes: Vircavas pagasta Tautas nama
iekštelpu un skatuves rekonstrukcija
72. Līvbērzes pagasta kultūras nama rekonstrukcija
ēkas kvalitātes uzlabošanai
Nr. 08-06-L32100-000302
Ieviešanas laiks: 18.12.2008. – 23.07.2010.
Kopīgais
finansējums
LVL:
43454,52;
ELFLA
finansējums – 32321,55; Jelgavas novada pašvaldības
finansējums – 11132,97
Projekta
mērķis:
Atbalstīt
investīcijas
publiskās
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai
veicinātu apdzīvotības saglabāšanos
Galvenās aktivitātes: Līvbērzes Kultūras nama telpu –
zāles un skatuves apgaismojuma rekonstrukcija
73. Nākotnes kultūras nama labiekārtošana
Nr. 10-06-LL08-L413202-000008

Ieviešanas laiks: 26.05.2010.-04.04.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 5250,00; ELFLA finansējums
– 3254,00; Jelgavas novada pašvaldības finansējums –
1995,00
Projekta
mērķis:
Veicināt
dzīves
kvalitātes
paaugstināšanos, sekmējot vietējo iedzīvotāju izglītības un
kultūras aktivitātes
Galvenās aktivitātes: Uzstādīt Nākotnes kultūras namā
vizuālās prezentācijas iekārtu (projektors ar aprīkojumu un
ekrāns) un iegādāties jaunu skatuves priekškaru
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74. Jaunsvirlaukas pagasta kultūras un sporta centra
"Jaunlīdumi" rekonstrukcija
Nr. 08-06-L32100-000273
Ieviešanas laiks: 07.04.2009. – 31.01.2010.
Kopīgais finansējums LVL: 144807,00; ELFLA finansējums – 89756,00; Jelgavas
novada pašvaldības finansējums – 29918,00; projekta attiecināmais finansējums 119675
Projekta mērķis: Atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai
lauku teritorijās
Galvenās aktivitātes: Jaunsvirlaukas pagasta kultūras un sporta centra „Jaunlīdumi”
rekonstrukcija

75. Saieta nama izveide Glūdas pagastā
Nr. 10-06-L32100-000111
Ieviešanas laiks: 02.09.2010. – 23.12.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 124656,45; ELFLA finansējums 76486,27; Jelgavas novada
pašvaldības finansējums – 48170,18
Projekta mērķis: Uzlabot publiskās infrastruktūras kvalitāti Jelgavas novadā, lai veicinātu
apdzīvotības saglabāšanos, izveidojot saieta namu Glūdas pagastā
Galvenās aktivitātes: Nākotnes ciema saieta nama rekonstrukcija – katlu mājas pārbūve,
fasādes atjaunošana un jumta rekonstrukcija, gāzes apgādes un apkures sistēmas izbūve,
ūdens apgādes sistēmas un kanalizācijas pievada izbūve u.c.

76. Lielplatones tautas nama rekonstrukcijas 2.kārta
Nr. 10-06-L32100-000061
Ieviešanas laiks: 09.02.2010. – 16.12.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 104572,09; ELFLA finansējums – 73264,46; Jelgavas
novada pašvaldības finansējums – 31307,63
Projekta mērķis: Veikt Lielplatones kultūras nama rekonstrukcijas 2. kārtu, uzlabojot
pagasta un novada iedzīvotājiem sniedzamo atpūtas un kultūras pakalpojumu
infrastruktūru, nodrošinot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, tādējādi veicinot
apdzīvotības saglabāšanos lauku teritorijā
Galvenās aktivitātes: Veikt Lielplatones tautas nama rekonstrukcijas 2. kārtu

Jelgavas novada pašvaldības projekti 2010-2013

45

77. Līvbērzes pagasta kultūras nama rekonstrukcija
ēkas kvalitātes uzlabošanai 2. kārta
Nr. 08-06-L32100-000302
Ieviešanas laiks: 09.04.2009. – 30.04.2010.
Kopīgais finansējums LVL: 20607,57; ELFLA finansējums – 15322,55; Jelgavas novada
pašvaldības finansējums – 5448,02
Projekta mērķis: Atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai
lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.
Galvenās aktivitātes: Veikt kultūras nama rekonstrukcijas 2. kārtu – skatuves grīdas dēļu
nomaiņu un palīgtelpu remontu

78. Sesavas pagasta Bērvircavas tautas nama rekonstrukcija
Nr. 10-06-L32100-000064
Ieviešanas laiks: 09.02.2010. – 06.05.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 60500,00; ELFLA finansējums – 37500,00; Jelgavas novada
pašvaldības finansējums – 23000,00
Projekta mērķis: Veikt Sesavas pagasta Bērvircavas tautas nama rekonstrukciju,
saglabājot un uzlabojot Sesavas pagasta un Jelgavas novada iedzīvotājiem sniedzamo
atpūtas un kultūras pakalpojumu infrastruktūru, nodrošinot pakalpojumu kvalitāti un
pieejamību, tādējādi veicinot apdzīvotības saglabāšanos lauku teritorijā
Galvenās aktivitātes: Veikt Bērvircavas tautas nama rekonstrukciju – jumta seguma
nomaiņu, skatuves un zāles grīdas nomaiņu, iekštelpu remontu, elektroinstalācijas un
ventilācijas sistēmas uzlabošanu u.c.)

79. Svētes pagasta Jēkabnieku k/n elektroapgādes
izbūve un iekštelpu rekonstrukcija
Nr. 10-06-L32100-000066
Ieviešanas laiks: 02.10.2010. – 31.10.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 108829,22; ELFLA – 60000,00; Jelgavas novada
pašvaldības finansējums – 48829,22
Projekta mērķis: Rekonstruēt kultūras nama telpas, padarot to pieejamu dažādu kultūras
pasākumu rīkošanai un pašdarbības kolektīvu nodarbībām
Galvenās aktivitātes: Veikt Jēkabnieku kultūras nama iekštelpu un elektroapgādes
sistēmas rekonstrukciju
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80. Aktivitāšu centra izveide Zaļenieku pagastā
Nr. 10-06-L32100-000063

Ieviešanas laiks: 30.10.2010. – 30.10.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 182096,84; ELFLA
finansējums – 116708,84; Jelgavas novada pašvaldības
finansējums – 65388,00
Projekta mērķis: Izveidot aktivitāšu centru Zaļenieku
pagastā „Pagastmājas” 2. stāvā, kvalitatīvas brīvā laika
pavadīšanas, kultūras un izglītības aktivitāšu nodrošināšanai
Galvenās aktivitātes: Veikt telpu rekonstrukciju „Pagastmājas” 2. stāvā 500 m2 platībā,
izbūvēt telpas aktivitātēm un pandusu pie ieejas centrā

81. Stadiona rekonstrukcija Kalnciema pagastā
Nr. 10-06-L32100-000285
Ieviešanas laiks: 18.06.2010. – 30.11.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 92410,67; ELFLA finansējums 60133,94; Jelgavas novada
pašvaldības finansējums – 32276,73
Projekta mērķis: Uzlabot publiskās infrastruktūras kvalitāti Kalnciema pagastā,
rekonstruējot stadionu un veicot apkārtnes labiekārtošanu
Galvenās aktivitātes: Rekonstruēt stadionu Kalnciema pagastā, nodrošinot pievilcīgu un
drošu vidi (nosusināšanas pasākumi, futbola laukuma un skrejceļa rekonstrukcija, skatītāju
solu un vieglatlētikas sektora rekonstrukcija, apkārtnes labiekārtošana)
82. Jēkabnieku kultūras nama rekonstrukcijas 2. kārta
Nr. 11-06-L32100-000147
Ieviešanas laiks: 26.04.2011.- 07.05.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 77350,09; ELFLA finansējums 53138,64; Jelgavas novada
pašvaldības finansējums 24211,45
Projekta mērķis: Uzlabot publiskās infrastruktūras kvalitāti Jelgavas novadā, veikt
Jēkabnieku kultūras nama rekonstrukcijas 2. kārtu, lai nodrošinātu kultūras pasākumu
pieejamību
Galvenās aktivitātes: Atjaunot kultūras nama lielo zāli, skatuvi un divas palīgtelpas,
sakārtot un atjaunot kultūras namu kultūras pasākumu organizēšanai pagasta un novada
iedzīvotājiem
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83. Bērvircavas tautas nama rekonstrukcijas 2. kārta
Nr. 11-06-L32100-000133

Ieviešanas laiks: 26.04.2011.- 07.05.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 72792,62; ELFLA finansējums 51590,60; Jelgavas novada
pašvaldības finansējums 21202,02
Projekta mērķis: Uzlabot publiskās infrastruktūras kvalitāti Jelgavas novadā, veicot
Bērvircavas tautas nama rekonstrukcijas 2. kārtu, lai nodrošinātu sabiedrisko aktivitāšu un
pasākumu organizēšanu vietējiem iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanai
Galvenās aktivitātes: Veikt skatuves un zāles rekonstrukciju, grīdas nomaiņu, griestu,
kāpņu, elektroinstalācijas un centrālapkures rekonstrukciju un telpu kosmētisko remontu

84. Vircavas tautas nama rekonstrukcijas 2. kārta
Nr. 11-06-L32100-000140

Ieviešanas laiks: 26.04.2011.- 07.05.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 76787,37; ELFLA finansējums 42393,80; Jelgavas novada
pašvaldības finansējums 34393,57
Projekta mērķis: Uzlabot publiskās infrastruktūras kvalitāti Jelgavas novadā, veicot
Vircavas tautas nama rekonstrukcijas 2. kārtu
Galvenās aktivitātes: Fasādes atjaunošana, nojumes izveide un apkārtnes drenāžas
izveide

85. Sporta laukuma rekonstrukcija Sesavas pagastā
Nr. 11-06-LL08-L413203-000015

Ieviešanas laiks: 28.04.2011.-30.11.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 25490,05; ELFLA finansējums 9000,00; Jelgavas novada
pašvaldības finansējums 16490,05
Projekta mērķis: Veicināt dzīves kvalitātes paaugstināšanos, sekmējot aktīvās atpūtas un
sporta aktivitāšu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem Sesavas pagastā, izveidojot florbolabasketbola laukumu
Galvenās aktivitātes: Sporta laukuma rekonstrukcija izveidojot florbola-basketbola
laukumu
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86. Elektronisko tablo iegāde Līvbērzes, Svētes,
Sesavas un Vircavas sporta zālēm
Nr. 11-06-LL08-L413203-000014
Ieviešanas laiks: 28.04.2011.-14.05.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 9993,51; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 2621,25,
Lauku atbalsta dienesta finansējums 7372,26
Projekta mērķis: Sekmēt vietējo iedzīvotāju sporta aktivitātes, iegādājoties elektroniskos
rezultātu tablo Svētes, Sesavas, Līvbērzes un Vircavas sporta zālēm
Galvenās aktivitātes: Svētes, Sesavas, Līvbērzes un Vircavas sporta zālēm iegādāties
un uzstādīt elektronisko rezultātu tablo komplektus

87. Volejbola aprīkojuma iegāde Jelgavas novada Sporta centram
Nr. 11-06-LL08-L413203-000013

Ieviešanas laiks: 28.04.2011.-14.05.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 4827,42; Jelgavas novada pašvaldības finansējums
1 266,21, Lauku atbalsta dienesta finansējums 3561,21
Projekta mērķis: Sekmēt vietējo iedzīvotāju sporta aktivitātes Līvbērzes pagastā,
iegādājoties volejbola aprīkojumu
Galvenās aktivitātes: Jelgavas novada Sporta centram iegādāties volejbola aprīkojuma
komplektu
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88. Zema enerģijas patēriņa ēkas „Valgundes sporta halle”
jaunbūve Jelgavas novadā
Nr. KPFI-10/13

Projekta ieviešanas laiks: 16.08.2011.-01.11.2013.
Kopīgais finansējums LVL: 1 144 443, t.sk.
KPFI finansējums – 474 320, Jelgavas
novada pašvaldības finansējums – 670 123.
Projekta mērķis: Oglekļa dioksīda emisiju
samazināšana, veicot zema enerģijas
patēriņa
ēkas
būvniecību.
Galvenās aktivitātes: Tehniskā projekta
izstrāde,
būvniecība,
būvuzraudzība,
autoruzraudzība,
energouzraudzība,
publicitātes pasākumi. Tiks uzbūvēta zema
energopatēriņa
sporta
halle,
kuras
siltumenerģijas patēriņš uz 1 m2 gadā
nepārsniedz 14 kWh uz 1m2.
Apgūtā summa īstenojot kultūras un sporta projektus:
Kopā: Ls 2 826 583.87
No tā pašvaldības līdzfinansējums: Ls 1 241 278.78

TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA
Ceļi, laukumi
89. Valgundes novada Tīreļu ciema Ceriņu,
Vidus un Viršu ielu rekonstrukcija
Nr. 09-06-L32100-000052
Ieviešanas laiks: 14.04.2009. – 28.09.2010.
Kopīgais finansējums LVL: 96586,63; ELFLA finansējums – 74252,57; Jelgavas novada
pašvaldības finansējums – 22334,06
Galvenās aktivitātes: Ierīkot apgaismojumu Tīreļu ciema Ceriņu, Viršu un Vidus ielās,
noasfaltēt Tīreļu ciema Viršu ielas un Vidus ielas posmu
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90. Valgundes pagasta pašvaldības ceļa
Timmas - Taigas – Oši (3 km) rekonstrukcija
Nr. 10-06-L32100-000048
Ieviešanas laiks: 08.02.2010. – 03.12.2010.
Kopīgais finansējums LVL: 93120,56; ELFLA finansējums – 67500,00; Jelgavas novada
pašvaldības finansējums – 25620,56
Galvenās aktivitātes: Veikt pašvaldības ceļa Timmas – Taigas – Oši rekonstrukciju 1,4
km garumā, uzklājot asfalta segumu, tādējādi nodrošinot drošu, dzīvošanai un
uzņēmējdarbībai pievilcīgu, kvalitatīvu vidi

91. Valgundes pagasta Mehanizatoru ielas
apgaismojuma ierīkošana
Nr. 10-06-L32100-000059
Ieviešanas laiks: 09.02.2010.- 31.10.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 13312,22; ELFLA finansējums 9367,61; Jelgavas novada
pašvaldības finansējums 3944,61
Projekta mērķis: Ierīkot apgaismojumu Valgundes pagasta Vītoliņu ciema Mehanizatoru
ielā, nodrošinot pievilcīgu, drošu, dzīvošanai kvalitatīvu vidi
Galvenās aktivitātes: Ierīkot ielas apgaismojumu 0,64 km garumā

92. Valgundes pagasta pašvaldības ceļa
Timmas - Taigas – Oši (3 km) rekonstrukcija 2. kārta
Nr. 10-06-L32100-000287
Ieviešanas laiks: 18.06.2010. – 18.02.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 73453,33; ELFLA finansējums (90%) – 52239,58; Jelgavas
novada pašvaldības finansējums – 21213,75
Galvenās aktivitātes: Veikt pašvaldības ceļa Timmas – Taigas – Oši rekonstrukcijas 2.
kārtu, uzklājot asfalta segumu 1,1 km garumā, nodrošinot drošu, dzīvošanai un
uzņēmējdarbībai pievilcīgu, kvalitatīvu vidi
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93. Vircavas pagasta Mazlauku ciemata
apgaismojuma ierīkošana
Nr. 10-06-L32100-000058
Ieviešanas laiks: 09.02.2010.- 29.08.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 27147,68; ELFLA finansējums 20026,98; Jelgavas novada
pašvaldības finansējums 7120,70
Projekta mērķis: Veikt Vircavas pagasta Mazlauku ciemata apgaismojuma ierīkošanu,
uzlabojot publiskās infrastruktūras kvalitāti Vircavas pagastā, lai veicinātu apdzīvotības
saglabāšanos, labiekārtojot apkārtējo vidi un radot satiksmes drošību pagasta
iedzīvotājiem
Galvenās aktivitātes: Projekta ietvaros paredzēts ierīkot ielas apgaismojumu 1,373 km
garumā
94. Apgaismojuma līniju izveidošana- Plostmuižās,
Kalnciema pagastā
Nr. 10-06-L32100-000049
Ieviešanas laiks: 08.02.2010.- 04.03.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 22628,84; ELFLA finansējums 15137,80; Jelgavas novada
pašvaldības finansējums 7491,04
Projekta mērķis: Uzlabot publiskās infrastruktūras kvalitāti Kalnciema pagastā, ierīkojot
Plostmuižās apgaismojumu
Galvenās aktivitātes: Ierīkot ielas apgaismojumu 1,022 km garumā
95. Elejas pašvaldības ceļa Audruve – Staļģi 2100 m
posma grants seguma rekonstrukcija
Nr. 09-06-L00101-000016
Ieviešanas laiks: 07.01.2010. – 14.01.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 105246,66; projekta attiecināmais finansējums 79272,00
Jelgavas novada pašvaldības finansējums 25974,66
Galvenās aktivitātes: Veikt ceļa „Audruve – Staļģi” 2100 m posma grants seguma
rekonstrukciju
96. Autoceļu Upes iela un Čivuļi – Mednieki rekonstrukcija
Nr. 09-06-L00101-000018

Ieviešanas laiks: 07.01.2010. – 20.12.2010.
Kopīgais finansējums LVL: 197717,32; projekta attiecināmais
finansējums 162822,55 Jelgavas novada pašvaldības finansējums
34894,77
Galvenās aktivitātes: Veikt Sesavas pagasta autoceļu „Upes
iela” un „Čivuļi – Mednieki” rekonstrukciju 3,92 km garumā
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97. Autoceļu Ziedkalne – Tiļēni un Kalnroze – Augstkalne
rekonstrukcija Vilces pagastā
Nr. 09-06-L00101-000001
Ieviešanas laiks: 07.01.2010. – 30.11.2010.
Kopīgais finansējums LVL: 115130,83; projekta attiecināmais finansējums 92674,35;
Jelgavas novada pašvaldības finansējums 22456,48
Galvenās aktivitātes: Veikt autoceļa Ziedkalne – Tiļēni rekonstrukciju 1,29 km garumā

98. Ceļa Nr. 30 Beiku ceļš - Beikas rekonstrukcija
Nr. 09-06-L00101-000006
Ieviešanas laiks: 07.01.2010. – 18.08.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 91328,35; projekta attiecināmais finansējums 57540,54;
Jelgavas novada pašvaldības finansējums 33787,81
Galvenās aktivitātes: Veikt Vircavas pagasta pašvaldības ceļa Nr. 30 „Beiku ceļš Beikas” rekonstrukciju 2,73 km garumā

99. Jelgavas rajona Zaļenieku pagasta ceļu
P95 – Baloži (3.4 – 3.65 km) un (4.5 – 5.4 km) rekonstrukcija
Nr. 09-06-L00101-000022
Ieviešanas laiks: 07.01.2010. – 30.11.2010.
Kopīgais finansējums LVL: 51665,31; projekta
attiecināmais finansējums 42698,60; Jelgavas novada
pašvaldības finansējums 8966,71
Galvenās aktivitātes: Rekonstruēt daļu no Jelgavas
rajona Zaļenieku pagasta ceļiem P95 – Baloži (3.4 – 3.65
km) un (4.5 – 5.4 km)
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100. Jaunsvirlaukas pagasta ceļa Nr. 95
Īslīces – Salgale – Betoni rekonstrukcija
Nr. 09-06-L00101-000014
Ieviešanas laiks: 11.11.2009. – 30.09.2010.
Kopīgais finansējums LVL: 127939,91; projekta attiecināmais finansējums 99518,58;
Jelgavas novada pašvaldības finansējums 28421,34
Galvenās aktivitātes: Veikt Jaunsvirlaukas pagasta ceļa Nr. 95 „Īslīces – Salgale –
Betoni” rekonstrukciju 3,199 km garumā

101. Jelgavas rajona Zaļenieku pagasta ceļu P95-Baloži (0.00 -1.10 km),
Abgunstes muižas – Rožlauki – Zanderi (0.00-1.30 km) rekonstrukcija
Nr.08-06-L00101-000024
Ieviešanas laiks: 06.03.2009. – 10.09.2010.
Kopīgais finansējums LVL: 53873,34; projekta attiecināmais finansējums 44523,42;
Jelgavas novada pašvaldības finansējums 9349,92
Galvenās aktivitātes: Rekonstruēt daļu no Jelgavas rajona Zaļenieku pagasta ceļiem P95
– Baloži un Abgunstes – Rožlauki – Zanderi 3 km garumā

102. Jelgavas rajona Platones pagasta autoceļa Nr. 13
Zīlēnu ceļš – Kubliņi rekonstrukcija 1,10 km garumā
Nr. 09-06-L00101-000011
Ieviešanas laiks: 16.12.2009. – 31.08.2010.
Kopīgais finansējums LVL: 81461,23; projekta attiecināmais finansējums 42305,31;
Jelgavas novada pašvaldības finansējums 39155,92
Galvenās aktivitātes: Veikt Platones pagasta autoceļa Nr. 13 „Zīlēnu ceļš – Kubliņi
rekonstrukciju 1,10 km garumā
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103. 150 m ceļa posma Straumes iela – Imantas asfaltēšana
Nr. 09-06-L00101 – 000002
Ieviešanas laiks: 16.12.2009. – 16.06.2010.
Kopīgais finansējums LVL: 28456,03; projekta attiecināmais finansējums 20093,00;
Jelgavas novada pašvaldības finansējums 8363,03
Galvenās aktivitātes: Noasfaltēt grants seguma ceļa posmu Straumes iela – Imantas 150
m garumā Svētes pagastā
104. Autoceļa Lielplatone - Sili rekonstrukcija
Nr. 09-06-L00101-000010
Ieviešanas laiks: 03.12.2009. – 31.07.2010.
Kopīgais finansējums LVL: 71149,77; projekta attiecināmais finansējums – 48914,00;
Jelgavas novada pašvaldības finansējums – 22235,77
Galvenās aktivitātes: Veikt Lielplatones pagasta „Autoceļa Lielplatone - Sili”
rekonstrukciju 0,584 km garumā

105. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jelgavas novada
pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Nr. KPFI-13/19
Projekta ieviešanas laiks: 30.01.2012.-01.07.2012..
Kopīgais finansējums LVL: 19084,00 KPFI finansējums – LVL 9908,00 Jelgavas novada
pašvaldības finansējums – LVL 9176,00
Projekta
mērķis: Samazināt
oglekļa
dioksīda emisijas
Jelgavas
novada
pašvaldības
Siltumnīcefekta
gāzu emisiju
samazināšana
Jelgavas
novada
pašvaldības
Glūdas, Elejas, Līvbērzes un Lielplatones pagastu publiskajās teritorijās – kopā 22 ielās,
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, Nr. KPFI-13/19
izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo
elektroenerģijas patēriņu
Galvenās aktivitātes: Dzīvsudraba tipa apgaismojuma spuldzes nomainītas ar
mūsdienīga apgaismojuma armatūras nātrija spuldzēm, samazināta oglekļa dioksīda
emisija un veicināts elektroenerģijas patēriņa samazinājums
Kopumā tika nomainīti 190 gaismekļi četru pagastu pārvaldēs. Elejas pagastā
apgaismojums tika uzlabots: Dārza, Gaismas, Meža prospekta, Ozolu, Stacijas, Skolas un
Parka ielā, Līvbērzes pagastā – Bērzu, Kooperatīva un Jelgavas ielās, kā arī pie kultūras
nama un Līvbērzes vidusskolas, Glūdas pagastā – Centra, Skolas, Bērzu, Strazdu,
Madaru, Ceriņu un Ozolu ielā, kā arī pie pagasta pārvaldes un Šķibes pamatskolas, bet
Lielplatonē – Tirgus un Birzes ielā, kā arī Tīsos
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106. Ģeotermālās enerģijas izmantošana Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Mērķis:pieejamos resursus ģeotermālo enerģiju izmantot, uzņēmējdarbības attīstībai,
darba vietu radīšanai un veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu siltumenerģijā.
Veiktās aktivitātes:
1. Izpētīta ģeotermālās enerģijas ģeoloģija un hidroloģija;
2. Izpētīti ģeotermālās enerģijas izmantošanas risinājumi;
3. Izpētīts ģeotermālās enerģijas ekonomiskās vides novērtējums.
4. Izstrādāts Tehniski ekonomiskais pamatojums.

Gājēju celiņi un laipas

107. Bauskas šoseja – Vilkudārza iela – Meža prospekts
gājēju celiņa izbūve Elejas pagastā
Nr. 10-06-L32100-000047
Ieviešanas laiks: 08.02.2010. – 21.10.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 67741,39; ELFLA finansējums – 49974,54; Jelgavas novada
pašvaldības finansējums – 17766,85
Galvenās aktivitātes: Izbūvēt gājēju celiņu ar apgaismojumu „Bauskas šoseja –
Vilkudārza iela – Meža prospekts” Elejas pagastā, nodrošinot iedzīvotājiem drošu
pārvietošanos

108. Gājēju laipas Imantas pār Svētes upi izbūve
Nr. 10-06-L32100-000060
Ieviešanas laiks: 09.02.2010. – 03.12.2010.
Kopīgais finansējums LVL: 23985,03; ELFLA finansējums – 17840,11; Jelgavas novada
pašvaldības finansējums – 6144,92
Galvenās aktivitātes: Uzbūvēt gājēju laipu pār Svētes upi un uzstādīt ceļa zīmes
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109. Gājēju celiņu izbūve Vilces un Ziedkalnes ciematos
Vilces pagastā
Nr. 10-06-L32100-000046
Ieviešanas laiks: 08.02.2010. – 18.08.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 77271,13; ELFLA finansējums –
54942,52; Jelgavas novada pašvaldības finansējums – 22328,61
Projekta mērķis: Uzlabot publiskās infrastruktūras kvalitāti
Vilces pagastā, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos,
labiekārtojot apkārtējo vidi un radot satiksmes drošību gājējiem
un autovadītājiem
Galvenās aktivitātes: Izbūvēt gājēju celiņus un uzstādīt
papildus apgaismojumu Vilces un Ziedkalnes ciemos

110. Gājēju celiņa izbūve Zaļenieku pagastā
Nr. 10-06-L32100-000050
Ieviešanas laiks: 30.10.2010. – 30.10.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 32525,37; ELFLA finansējums –
126000,00; Jelgavas novada pašvaldības finansējums – 19925,37
Galvenās aktivitātes: Izveidot 200 m apgaismotu celiņu no
autobusa pieturas ”Zaļenieki” līdz Zaļenieku arodvidusskolas
kopmītnēm un uzstādīt 6 apgaismes balstus

111. Apgaismota gājēju – veloceliņa izbūve Zaļenieku pagastā
Nr. 3DP/3.2.1.3.1/08/APIA/SM/089/016

Ieviešanas laiks: 14.07.2009. – 01.07.2010.
Kopīgais finansējums LVL: 22954,72; ERAF finansējums – 19281,96; valsts finansējums
– 1032; pašvaldības finansējums – 2639,80
Projekta mērķis: Uzlabot mazaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku drošību Zaļenieku
pagastā, nodrošinot atbilstošu ceļu infrastruktūru un satiksmes organizēšanu, tādējādi
uzlabojot transporta sistēmas efektivitāti
Galvenās aktivitātes: Izveidot 524 m garu apgaismotu gājēju un veloceliņu Zaļenieku
pagastā no kultūras nama līdz arodvidusskolas sporta laukumam
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112. Ietves un veloceliņa izbūve Vilces ielā, Svētes ciemā 2. kārta
Nr. 3DP/3.2.1.3.1./08/APIA/SM/080/013

Ieviešanas laiks: 14.07.2009. – 01.06.2010.
Kopīgais finansējums LVL: 58367,50; ERAF finansējums – 49612,38; valsts finansējums
– 1751; pašvaldības finansējums – 7004,10
Projekta mērķis: Uzlabot satiksmes drošību apdzīvotā vietā, likvidējot satiksmes drošībai
bīstamu vietu un veicot transporta infrastruktūras un satiksmes organizācijas uzlabošanas
pasākumus
Galvenās aktivitātes: 645 m ietves un veloceliņa izbūve un apgaismojuma ierīkošana
Svētes ciemā

113. Gājēju ietvju un veloceliņu tīkla, autobusa pieturas
izbūve Jaunsvirlaukas pag.
Nr. 3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/022/015
Ieviešanas laiks 21.12.2010. – 21.10.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 265299,50; ERAF finansējums – 225504,58; valsts
finansējums – 5942,71; pašvaldības finansējums – 33852,21
Projekta mērķis: Uzlabot satiksmes drošību Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes ciemā,
veicot gājēju/veloceliņa, apgaismojuma un autobusa pieturas vietas izbūvi, izveidojot
kvalitatīvu un drošu reģionāla līmeņa transporta infrastruktūru, kas veicinātu satiksmes
drošības uzlabošanos un nodrošinātu dažādu sabiedrības grupu sociālās un ekonomiskās
vajadzības
Galvenās aktivitātes: Izveidot drošu un apgaismotu gājēju ietvi un veloceliņu, ierīkot
gājēju pārejas pie autobusu pieturvietas 2 ceļu šķērsošanai, sakārtot autobusu pieturvietu
un uzstādīt ceļazīmes Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes ciemā

114. Gājēju celiņa izbūve Vircavas pagastā
Nr.3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/023/005
Ieviešanas laiks 21.12.2010. – 21.10.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 98 003,30; ERAF līdzfinansējums – 83 302,00; valsts
budžeta finansējums – 2 195,27; pašvaldības finansējums – 12 506,03
Projekta mērķis: Uzlabot satiksmes drošību Vircavas pagasta Vircavas ciemā, veicot
gājēju celiņu izbūvi, izveidojot kvalitatīvu un drošu reģionāla līmeņa transporta
infrastruktūru, kas veicinātu satiksmes drošības uzlabošanos un nodrošinātu dažādu
sabiedrības grupu sociālās un ekonomiskās vajadzības
Galvenās aktivitātes: Izbūvēt divus gājēju celiņus – gar autoceļu V1054 Dimzas – Vircava
– Vairogs un no Vircavas vidusskolas ēkas līdz autobusu pieturai, kā arī ierīkot divas
gājēju pārejas
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115. Jelgavas novada 2012.gada budžeta investīcijas meliorācijas sistēmu
uzturēšanā Jaunsvirlaukas pagastā

Ieviešanas laiks: 01.11.2012.-12.11.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 3559,00
Darbu rezultātā:
 Atjaunota Staļģenes stadiona drenu sistēmas notece, izrokot 181 m grāvi no
stadiona līdz drenu sistēmas filtrakai un stadiona drenāžas ūdeņu izplūdes vietā
ierīkojot jaunu drenu kontrolaku
 No jauna izbūvēta caurteka ūdensvada šķērsojuma vietā
Staļģenes stadiona teritorija un līdzās esošo zemes īpašnieku īpašumi cieta no
pārmitruma. Veikto darbu rezultātā nodrošināta virsūdeņu un drenāžas ūdeņu noteci uz
pastāvošo, darbojošos drenu sistēmu.

116. Jelgavas novada 2012.gada budžeta investīcijas
meliorācijas sistēmu uzturēšanā Platones pagastā

Ieviešanas laiks: 01.08.2012.-30.08.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 4629,00
Darbu rezultātā:
 Pārtīrīti ceļa grāvji 210 m
 Atjaunota caurteka iebrauktuvei uz Oškalnu mājām,
izrīrītas 2 caurtekas un pārbūvēta par caurteku bijusī
siltumtrases šahta virsūdeņu novadīšanai no
jaunizbūvētā aktivitāšu laukuma
 Atjaunota drenu kolektora darbība 91 m
 Iebūvētas 2 virsūdens uztveršanas akas aktivitāšu laukumā.
Paveiktie darbi pašvaldības zemēs atjaunoja drenu sistēmas darbību un virsūdeņu noteci
no īpašuma ,,Oškalni” un uzlaboja jaunizveidotā aktīvās atpūtas laukuma nosusināšanu
Platonē.
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117. Jelgavas novada 2012.gada budžeta investīcijas
meliorācijas sistēmu uzturēšanā Vilces pagastā

Ieviešanas laiks: 06.11.2012.-30.11.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 5877,00
Darbu rezultātā:
 Atjaunots drenu kolektors 98 m
 Veikta drenāžas skalošana 120 m
 Ierīkota jauna drenu filtraka
 Ierīkots grāvis virsūdeņu novadīšanai no mazdārziņiem uz jaunizbūvēto drenu
filtraku
 Iebūvēta 4m caurteka satiksmei mazdārziņos Ziedkalnē
Paveiktie darbi pašvaldības zemēs atjaunoja drenu sistēmas darbību un virsūdeņu noteci
no Ziedkalnes mazdārziņiem un samazināja gruntsūdeņu spiedienu uz daudzdzīvokļu
māju pagrabstāviem Ziedkalnes mājās.

118. Jelgavas novada 2012.gada budžeta investīcijas
meliorācijas sistēmu uzturēšanā Vircavas pagastā

Ieviešanas laiks: 16.09.2012.-25.10.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 6557,00
Darbu rezultātā:
 Pārtīrīts autoceļa Dimzas – Viesturi grāvis Vircavā
525 m un Laimu ceļa grāvis 150m
 Pārtīrītas caurtekas, kopā 52 m
 Atjaunotas 2 caurtekas
Darbu rezultātā nodrošināta jaunizbūvētā lietus ūdeņu
kolektora noteces iespēja, tā novēršot zemes īpašumu
applūdumu lietusgāžu laikā. Uzlabots vispārējais ciema vides stāvoklis.
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119. Jelgavas novada 2012. gada budžeta investīcijas
meliorācijas sistēmu uzturēšanā Zaļenieku pagastā

Ieviešanas laiks: 01.10.2012.-16.10.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 4961,00
Darbu rezultātā:
 Pārtīrīts autoceļa Auces šoseja – Kauliņi – Jaunspurģi grāvis Spurģos 375 m
 Atjaunotas 3 caurtekas
 No jauna izbūvētas 3 caurtekas
 Spurģu ciema robežās iztīrīta 1 caurteka iebrauktuvei ciema īpašumos. Notīrīta
autoceļa Auces šoseja – Kauliņi – Jaunspurģi klātnes mala.

Apgūtā summa īstenojot satiksmes infrastruktūras projektus:
Kopā: Ls 1 661 854.40
No tā pašvaldības līdzfinansējums: Ls 443 363.25
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ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAI
120. Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana
Zemgales reģiona pierobežas teritorijās
Nr. LV0077
Ieviešanas laiks: 01.08.2009. - 31.01.2011.
Projekta vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions
Projekta partneri: Jelgavas novada pašvaldība, Bauskas novada pašvaldība, Auces
novada pašvaldība, Neretas novada pašvaldība, Aknīstes novada pašvaldība
Kopīgais finansējums LVL: 100% programmas finansējums 13184,06
Projekta mērķis: Mazināt šķēršļus līdzsvarotas Zemgales plānošanas reģiona
ekonomiskās attīstības veicināšanai un veicināt uzņēmējdarbību pierobežas teritorijās
Galvenās aktivitātes:
 izveidot Biznesa Dārzu (Biznesa inkubatora filiāli) Elejas pagastā;
 apmācīt Biznesa plānošanā un vadībā 20 Jelgavas novada iedzīvotājus un jaunos
uzņēmējus;
 ieviest uzņēmējdarbības apmācības aktivitātes jauniešiem, iesaistot 20 Elejas
pagasta jauniešus;
 sniegt mentoringa (konsultāciju) pakalpojumus Zemgales pierobežas teritoriju
uzņēmējiem, lai paaugstinātu konkurētspēju un eksporta potenciālu
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121. Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā
Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs
Nr. LLI – 023
Ieviešanas laiks: 01.03.2009.-31.05.2011.
Projekta vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions
Projekta partneri: Bauskas novada pašvaldība (LV), Dobeles
novada pašvaldība (LV), Jelgavas novada pašvaldība (LV),
Jēkabpils novada pašvaldība (LV), Rokišku rajona pašvaldības
administrācija (LT), Biržu rajona pašvaldības administrācija (LT),
Jonišķu rajona tūrisma un biznesa informācijas centrs (LT),
Šauļu apgabala administrācija (LT), Viesītes novada pašvaldība
(LV), Krustpils novada pašvaldība (LV)
Kopīgais finansējums LVL: 134581,72; programmas
finansējums – 114394,47; valsts finansējums 5399,00; Jelgavas
novada pašvaldības 14788,25
Projekta mērķis: Veicināt Latvijas – Lietuvas robežteritoriju
pievilcību un konkurētspēju, izveidojot amatniecības un lietišķās mākslas pārrobežu
sadarbības tīklu
Galvenās aktivitātes:
 izstrādāt jaunus tūrisma maršrutus un popularizēt tos starptautiskajās izstādēs,
izstrādāt bukletus un katalogus par tradicionālajām amatniecības nozarēm un
jaunajiem amatniecības centriem;
 četru Jelgavas novada amatniecības centru renovācija, aprīkojuma iegāde
darbnīcām (Glūdā, Jaunsvirlaukā, Līvbērzē, Svētē);
 dalība starptautiskajās izstādēs Balttour (Rīga) un Vivattur (Viļņa) 2010. un 2011.
gadā;
 amatnieku apmācības un pieredzes apmaiņas vizītes;
 izveidots amatniecības centru sadarbības tīkls, kas var piedalīties projektos
nākotnē
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122. Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību
Nr. LLIII - 175

Ieviešanas laiks: 01.09.2011. – 28.02.2013.
Projekta vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions
Projekta partneri: Jelgavas novada pašvaldība, Kurzemes plānošanas reģions, Dobeles
pieaugušo izglītības un biznesa atbalsta centrs, Rundāles novada pašvaldība, Jonišķu
tūrisma un biznesa informācijas centrs, Pakruojis biznesa informācijas centrs, Šauļu
reģionālais attīstības centrs, Šauļu pilsētas pašvaldības izglītības centrs, Rokiskis
pašvaldības izglītības centrs, Liepājas Universitāte, Talsu pieaugušo izglītības centrs,
Ventspils universitātes koledža, Kuldīgas novada pašvaldība, Kauņas Tehniskā
Universitāte
Kopīgais finansējums EUR: 39995; ārējais finansējums – 33995; nacionālais
finansējums – 5999
Projekta mērķis: veicināt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību, novēršot šķēršļus tā attīstībai,
aktivizējot uzņēmējdarbības vidi un nodrošinot ilgtspējīgus risinājumus mūžizglītības
iestāžu un uzņēmumu sadarbībai
Galvenās aktivitātes:
 mobilās mācību klases izveide
 nepieciešamā aprīkojuma un programmu mūžizglītības iestāžu kapacitātes un
lomas paaugstināšanai uzņēmējdarbības atbalsta jomā
 potenciālo uzņēmēju apmācība
 uzņēmēju aktivizēšanas pasākumi – apaļā galda diskusijas

Apgūtā summa īstenojot uzņēmējdarbības atbalsta projektus:
Kopā: Ls 175 874.43
No tā pašvaldības līdzfinansējums: Ls 14 788.25
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STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
123. Lauku reģionu transformēšana, veidojot jaunus
attīstības scenārijus, vēstījumus un pievilcīgu vides dizainu
Nr. 041
Ieviešanas laiks: 01.11.2009.-16.12.2012
Projekta vadošais partneris: Notodenas pašvaldība (Norvēģija)
Projekta partneri: Telemarkas reģiona pašvaldība, Telemarkas pētniecības institūts,
Ostfoldas apgabals, Indre-Ostfoldas reģions, Trebinas pašvaldība, Jelgavas novada
pašvaldība, Vidzemes plānošanas reģions, Jonišķu rajona pašvaldība, Suvalku pašvaldība,
Tranemo pašvaldība
Kopīgais finansējums LVL: 126854,19; programmas finansējums – 107826,06
Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums – 19028,13
Projekta mērķis: Veicināt mazo un vidējo pašvaldību konkurētspēju un ilgtspējīgu
attīstību, padarot tās pievilcīgākas dzīvošanai un darbam, mazinot iedzīvotāju aizplūšanu
no lauku teritorijām
Galvenās aktivitātes:
- jaunu teritorijas attīstības scenāriju veidošana projekta partneru teritorijām
- jaunu stāstu un vēstījumu izstrāde teritorijas pievilcības veicināšanai
- teritoriju pievilcības noteikšana pētījumā “Atraktivitātes barometrs”
- investīciju plānu izstrāde teritoriju pievilcības veicināšanai
- 3 pilotprojektu izstrāde atraktīvam vides dizaina objektam – „Interaktīva sabiedriska
vieta”, t.sk., Jelgavas novada Elejas muižas parkā
- izdevums „Baltijas jūras reģiona lauku teritoriju nozīmīgāko vietu un objektu karte”
- izdevums „Cilvēks veido vidi” Jelgavas novadā
- jaunas vienotas identitātes izstrāde Jelgavas novadam – logo, sauklis un karogs
- novada identitātes vides objektu – Jelgavas novada logo buras formā – uzstādīšana
Jaunsvirlaukas, Elejas un Valgundes pagastos, tādējādi iezīmējot novada
stratēģiskos vārtus
- dalība Jelgavas novada svētkos 2012.gadā, un Jelgavas novada identitātes un
Elejas muižas grāfienes Dagmāras stāsta prezentācija
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124. Sport, Tourism, Culture and Art, Economy and Volunteering
(Sports, tūrisms, kultūra un māksla, ekonomika un brīvprātīgais darbs)
Nr. 2009 - 4446/013 – 001
Ieviešanas laiks: 01.03.2010. – 30.11.2011.
Projekta
vadošais
partneris:
Daunpatrikas
Sadarbības Partnerība/ Downpatrick Twinning
Partnership (UK)
Projekta partneri:, Listowel Downpatrick LInkage
Group (IE), Paterna Council (ES), Comunitatea
Montan Iezer Muscel (RO), Szekszard Town Council
(HU), Mairie de Bezons (FR), Camara Municipal
Valenca (PT), Michalowice Municipality (PL), Jelgava
Local Municipality (LV), Comune di Chiari (IT)
Kopīgais finansējums LVL: 76395,00 LVL (108700EUR)
Projekta mērķis: Pulcēt cilvēkus no partneru pašvaldībām, lai iesaistītos tādu politiku
aktualizēšanā kā brīvprātīgais darbs, tūrisms, sports un ekonomika, kā arī diskutētu, kā
pilsētsadarbība var stimulēt šīs jomas, ļaujot pilsoņiem aktīvi līdzdarboties
Galvenās aktivitātes: 5 konferences par tēmām: Sports, Tūrisms, Kultūra un māksla,
Ekonomika un Brīvprātīgais darbs, no tām – Jelgavā, Zaļenieku pagastā konference
„Starptautiskā sadarbība tūrisma attīstībai” 2010. gada maijā
125. „Europe Direct” informācijas centrs Jelgavā
Nr. A/12377
Ieviešanas laiks: 01.01.2009.-31.12.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 57347,76; Eiropas Komisijas finansējums – 28673,88;
Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums – 28673,88
Projekta mērķis: Veicināt plašas sabiedrības informētību par Eiropas Savienības (ES)
darbības jomām, iesaistīt iedzīvotājus debatēs par ES jautājumiem un nodrošināt Komisijai
atgriezenisko saiti par komunikācijas prioritātēm reģiona un vietējā kontekstā
Galvenās aktivitātes:
- bezmaksas informācijas nodrošināšana par ES darbības jomām ikvienam
iedzīvotājam
- informatīvu un izglītojošu pasākumu (semināru, apmācību, prezentāciju) rīkošana
mērķa grupām un plašai sabiedrībai par ES tematiku
- sabiedrības iesaistīšana komunikācijā par aktuāliem ES jautājumiem (diskusijas,
konkursi, kampaņas)

Jelgavas novada pašvaldības projekti 2010-2013

66

126. Zināšanu un iespēju veicināšana Moldovas Kahula reģionā
Nr. 2008/ 149 – 261

Ieviešanas laiks: 30.12.2008.-29.12.2010
Projekta vadošais partneris: Jelgavas novada pašvaldība
Projekta partneri: Pārrobežu sadarbības un Eiropas Integrācijas aģentūra (Moldova)
Daunpatrikas Sadarbības Partnerība (Ziemeļīrija, Lielbritānija)
Kopīgais finansējums LVL: 41059,02; Eiropas Komisijas finansējums – 34663,73;
Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums – 6395,20
Projekta mērķis: Veicināt demokratizāciju un ilgtspējīgu attīstību Kahulas reģionā
Moldovā. Specifiskais mērķis: vietējo pašvaldību kapacitātes stiprināšana un jauniešu un
NVO apziņas veicināšana, nododot ES dalībvalstu pieredzi un labās prakses piemērus
Moldovai
Galvenās aktivitātes:
- apmācības Kahulas reģiona NVO un pašvaldību speciālistiem un lēmumu
pieņēmējiem par sekojošām tēmām: pašvaldību finanšu sistēma, decentralizācija un
demokratizācija, vides jautājumi, ilgtspējīga attīstība, vietējo iniciatīvu grupu
darbības aktivizācija;
- bērnu zīmējumu izstāde par labdarības un palīdzības tēmu visās 3 projektā
iesaistītajās valstīs;
- projekta koncepta izstrāde turpmākam projektam;
- jauniešu forums un noslēguma konference
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127. Una Rete Europea per le Eccellenze (Eiropas izcilību tīkls)
Nr.513093

Ieviešanas laiks: 01.06.2011.-31.03.2012.
Projekta vadošais partneris: Biella province/ Provincia di Biella (Itālija)
Projekta partneri: Municipality of Pielenhofen (GER), Committe of Towntwinning of
Villerest (FR), Municipality of Sonnaz (FR), Municipality of Avrieux (FR), Municipality of
Povliana (CR), Municipality of La Roche sur Foron (FR), Jelgava Local Municipality (LV),
Municipality of Starachowice (PL), Municipality of Lentigny (FR), Municipality of
Piedicavallo (IT), Municipality of Candelo (IT), Municipality of Graglia (IT), Municipality of
Cerrione (IT), Municipality of Trivero (IT), Municipality of Viverone (IT), Municipality of
Benna (IT)
Kopīgais finansējums LVL: 48239,00 (100% Eiropas Komisijas finansējums)
Projekta mērķis: izveidot Eiropas pašvaldību tīklu, kas vērsts uz attīstības veicināšanu,
vietējo ekonomisko vērtību popularizēšanu, kultūras un tūrisma izaugsmi visās iesaistītajās
pašvaldībās
Galvenās aktivitātes:
- veicināt aktīvu Eiropas pilsonības veidošanos, organizējot 3 konferences projektā
iesaistītajiem partneriem par šādām tēmām:
1. Labākai vietējai attīstībai un kopīgai Eiropas aktīvas pilsonības attīstībai;
2. Eiropas kultūrvēsturiskais mantojums kā teritorijas attīstības virzītājspēks, 2011:
Eiropas brīvprātīgā darba gads;
3. Uzņēmējdarbība, sievietes uzņēmējdarbībā, jauniešu politika ES

Jelgavas novada pašvaldības projekti 2010-2013

68

128. DEM: Discovering European Mountains
Nr. 532940-2012

Ieviešanas laiks: 04.10.2012. -07.10.2012.
Projekta vadošais partneris: Trivero pašvaldība/ Comune di Trivero (Itālija)
Projekta partneri: Piedicavallo pašvaldība (IT), Avrieux pašvaldība (FR), Jelgavas novada
pašvaldība (LV)
Kopīgais finansējums LVL: 4900,00 (100% Eiropas Komisijas finansējums)
Projekta mērķis: veicināt izpratni par ES un veicināt iedzīvotāju apziņu par iespējām, ko
sniedz aktivitātes un ES politika vienlīdzības un sociālajās jomās
Galvenās aktivitātes:
- sadraudzības tikšanās laikā Trivero un Piedicavallo (Itālijā) notikušas vairākas
aktivitātes, kurās piedalās projektā iesaistīto pašvaldību iedzīvotāji (no Jelgavas
novada – trīs sportiskas un sabiedriski aktīvas ģimenes no Aizupes un Šķibes
pamatskolām, kā arī Kalnciema vidusskolas):
1. 2012.gads – Eiropas gads aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei – visu
paaudžu dalībnieku sporta sacensības un kalnos kāpšanas pasākums;
2. seminārs par Eiropas kalnu nozīmīgumu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu;
3. iepazīšanās ar dabas un vides īpatnībām kalnu reģionos, kā arī vietējām
tradīcijām un tipiskiem reģiona produktiem;
4. dzīvošana ģimenēs, kas sniedz ieskatu vietējos paradumos un ļauj novērtēt
svešvalodu zināšanu nepieciešamību
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129. Izglītības sistēmu salīdzināšana
Nr. 2009-1-RO1-COM13-030332
Ieviešanas laiks: 01.08.2009. – 31.07.2011.
Projekta vadošais partneris: Jelgavas novada pašvaldība
Projekta partneri: Staļģenes vidusskola, NVO „Post Sctriptum”, Ardžešas pašvaldības
padome (Rumānija), Pitešti skola Nr.16, NVO „Dod un tev tiks dots”
Kopīgais finansējums LVL: 17570,00 (100% Eiropas Komisijas finansējums)
Projekta mērķis: Izglītības kvalitātes uzlabošana divos reģionos divās dažādās valstīs,
paaugstinot sabiedrības iesaistes līmeni, lai paaugstinātu jauniešu spējas adaptēties ES
standartiem
Galvenās aktivitātes: Organizēt pieredzes apmaiņu abās valstīs, izdot žurnālu „Eiropas
skola” un NVO brošūru „Rumāņu un latviešu vecāku ceļvedis”, izstrādāt ieteikumus
izglītības kvalitātes uzlabošanai

130. Jaunsvirlauka – place of peace and friendship
(Jaunsvirlauka – draudzības un miera vieta)

Ieviešanas laiks: 20.09.2009. – 20.03.2010.
Projekta pieteicējs: Jelgavas novada pašvaldība
Kopīgais finansējums LVL: 3710,00; Programmas “Jaunatne darbībā” finansējums –
3710,00; Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums – 160,00
Projekta mērķis: paplašināt vietējo jauniešu iespēju iepazīties ar Itālijas kultūru un
tradīcijām, apgūt itāļu valodu
Galvenās aktivitātes: Iesaistīt projektā gan vietējos jauniešus, gan brīvprātīgo no Itālijas,
motivēt viņus uzņemties iniciatīvu negaidot, kad to darīs kāds cits. Uzsvērt starpkultūru
dialoga nozīmību, organizējot starpkultūru vakarus un citus pasākumus, lai vietējie
Jaunsvirlaukas pagasta iedzīvotāji un brīvprātīgais jaunietis varētu iespējami vairāk uzzināt
un iepazīt otras tautas kultūru un sadzīves īpatnības

Jelgavas novada pašvaldības projekti 2010-2013

70

131. Preventing gender discrimination in education
(Diskriminācijas novēršana izglītībā)
Nr. 2011-1-TR-COM06-24544 3
Ieviešanas laiks: 01.08.2011. – 31.07.2013.
Projekta vadošais partneris: Nescmi Sahin pamatskola (Turcija)
Projekta partneri: Staļģenes vidusskola, Pitešti skola Nr.16 (Rumānija), Sinningtonas
sākumskola (Lielbritānija), Agrotehniskā un vispārējas izglītības kombinētā vidusskola
(Polija)
Kopīgais finansējums LVL: 14759 (100% EK finansējums)
Projekta mērķi:
 Attīstīt starpkultūru sapratni par dzimuma diskrimināciju;
 Veicināt cilvēktiesību ievērošanu Eiropā un pasaulē;
 Radīt solidaritātes un tolerances atmosfēru jauniešu vidū;
 Uzlabot jauniešu personisko, kultūras un akadēmisko pašcieņu un pašizglītošanās
motivāciju;
 Iepazīties ar atšķirīgo sadarbības partneru kultūrās, iepazīstināt ar savas kultūras
mantojumu;
 Saskatīt nacionālās, reliģiskās un sociālās līdzības un atšķirības starp dalībvalstīm,
diskutēt par tām.
Galvenās aktivitātes:
 Partnerskolu pedagogu un skolēnu tikšanās, pieredzes apmaiņas semināri,
partnervalstu izglītības sistēmu, tradīciju un kultūras iepazīšana;
 Skolēnu pētniecisko darbu veikšana par sieviešu un vīriešu lomu vēsturiskā,
reliģiskā un sociālā skatījumā
 Projekta mājas lapas un brošūras izveide
 Skolēnu plakātu izstāde par dzimuma diskriminācijas novēršanu;
 Skolēnu vizuālās mākslas darbu izstādes veidošana par tēmu „Diskriminācija”
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132. Aktīva partnerība un pašvaldības attīstībai

Ieviešanas laiks: 05.06.2013. – 09.06.2013.
Projekta vadošais partneris: Jelgavas novada pašvaldība
Projekta partneri: Kahulas (Cahul) pilsētas un rajona pašvaldības, Kahulas Pārrobežu
sadarbības un Eiropas Integrācijas aģentūra (Moldova)
Kopīgais finansējums LVL: 1855,61; ES finansējums – 927,80; pašvaldības finansējums
– 927,81
Projekta mērķis: Veicināt demokratizāciju un ilgtspējīgu attīstību Kahulas reģionā
Moldovā
Galvenās aktivitātes: apmācību un pieredzes apmaiņas vizīte Latvijā sešiem projekta
sadarbības partneru pārstāvjiem. Delegācija Rīgā apmeklēja Eiropas māju, EK
Pārstāvniecību Latvijā, Eiropas Parlamenta Informācijas biroju, LAPAS (Latvijas Platforma
attīstības sadarbībai), LPS (Latvijas Pašvaldību savienība), Saeimu un Saeimas Eiropas
lietu komisiju. Jelgavas novada pašvaldības speciālisti pārstāvjus iepazīstināja ar
ilgtspējīgas attīstības plānošanas principiem, investīciju piesaistes iespējām nelielām
pašvaldībām, finanšu un budžeta plānošanas jautājumiem valsts un pašvaldību līmenī,
sociālo pakalpojumu un sociālā palīdzības sistēmu Latvijā, sabiedrības iesaistīšanu
lēmumpieņemšanas procesā, kā arī vietējo iniciatīvu veicināšanas pasākumiem
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133. Sociālās iekļaušanas veicināšana caur ES pilsonību
Nr. 542020

Ieviešanas laiks: 03.06.2013.-31.08.2014.
Projekta vadošais partneris: Daunpatrikas Sadraudzības partnerība (Downpatrick
Twinning Partnership), Lielbritānija
Projekta partneri: 9 pašvaldības un pašvaldību sadraudzības organizācijas no Latvijas,
Spānijas, Rumānijas, Īrijas, Itālijas, Polijas, Ungārijas, Francijas, Portugāles
Kopīgais finansējums LVL: 10331,22; ES finansējums – 6325,24; pašvaldības
finansējums – 4005,98
Projekta mērķis: Veicināt iedzīvotāju iesaisti un radīt ES pilsonības apziņu jauniešos,
senioros, cilvēkos ar īpašām vajadzībām, sociāli mazaizsargātos un romu tautības cilvēkos
Galvenās aktivitātes:
Konferences par sekojošām tēmām:
 Romu tautības cilvēku sociālās iekļaušanas veicināšana caur ES pilsonību
(Rumānija, Iezer, oktobris 2013),
 Cilvēku ar īpašām vajadzībām sociālās iekļaušanas veicināšana caur ES pilsonību
(Spānija, Ceuti, novembris 2013),
 Senioru sociālās iekļaušanas veicināšana caur ES pilsonību (Īrija, Listowel, marts
2014),
 Jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšana caur ES pilsonību (Latvija, Jelgavas
novads, aprīlis 2014),
 Sociāli mazaizsargātu iedzīvotāju sociālās iekļaušanas veicināšana caur ES
pilsonību (Lielbritānija, Daunpatrika, maijs 2014).

Apgūtā summa īstenojot starptautiskās sadarbības projektus:
Kopā: Ls 403 020.80
No tā pašvaldības līdzfinansējums: Ls 59 191.00
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PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA
Administratīvo ēku uzlabošana
134. Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas
novada pašvaldības ēkās
Nr. VIDM/2009/KPFI-1/19
Ieviešanas laiks: 02.12.2009. – 01.12.2010.
Kopīgais
finansējums
LVL:
936590,56;
KPFI
finansējums
–
795958,33;
pašvaldības
budžeta
finansējums – 140632,23
Projekta
mērķis:
Veikt
energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumus 12 Jelgavas novada
pašvaldības ēkās, nodrošinot siltumenerģijas patēriņa un
oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu, sasniedzot
efektivitātes rādītāju 0,375 kgCO2/Ls gadā
Galvenās
aktivitātes:
Oglekļa
dioksīda
emisiju
samazinājums Jaunsvirlaukas pagasta administratīvajā
ēkā, veicot tās rekonstrukciju

Pašvaldības administratīvā kapacitāte
135. Jelgavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana
Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu īstenošanā
Nr. 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/002/1
Ieviešanas laiks: 01.10.2010. – 31.07.2011.
Kopīgais finansējums LVL: 9 295,67; ESF finansējums – 7
920,01; Jelgavas novada pašvaldības finansējums –
1 675,66
Projekta mērķis: Paaugstināt Jelgavas novada pašvaldības
darbinieku kapacitāti ārējā finansējuma piesaistei projektu
īstenošanā
Galvenās aktivitātes:
 organizēt apmācības par dokumentu pārvaldes sistēmu, iepirkuma procesu,
būvniecības procesa prasībām, efektīvu komunikāciju ar sabiedrību un masu
medijiem, komandas menedžmentu Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu
projektu īstenošanā, projektu datu administrēšanu
Zemgales Plānošanas reģiona datu bāzē
 organizēt pieredzes apmaiņas braucienu Jelgavas
novada
pašvaldības
administrācijas,
pagastu
pārvalžu
un
Zemgales
plānošanas
reģiona
darbiniekiem
 veikt pētījumu „Efektīvāki finanšu piesaistes risinājumi
Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu investīciju veicināšanai”
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136. Rīcībspējas paaugstināšanas pasākumi Eiropas
Savienības fondu piesaistei Jelgavas novada pašvaldībā
Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/013
Ieviešanas laiks: 01.11.2011. – 31.08.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 11105,93 (100 % Eiropas sociālā fonda finansējums)
Projekta mērķis: veikt rīcībspējas paaugstināšanas pasākumus Eiropas Savienības un
citu ārvalstu palīdzības finansējuma piesaistei Jelgavas novada pašvaldībā.
Galvenās aktivitātes: noorganizēt apmācības (108 st. programma), pieredzes apmaiņas
braucienu Jelgavas novada pašvaldības darbiniekiem un veikt pētījumu „Jelgavas novada
pašvaldības un uzņēmēju sadarbības iespējas ES un citu ārvalstu palīdzības finansēto
projektu īstenošanā”

137. Zemgales reģiona pašvaldību institucionālo spēju stiprināšana ekonomisko
aktivitāšu veicināšanai sadarbībā ar Norvēģijas institūcijām
Nr. LV0056
Ieviešanas laiks: 01.07.2008. - 30.06.2010.
Projekta vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions
Projekta partneri: Aizkraukles, Dobeles, Jelgavas un Jēkabpils, Rundāles novadu
pašvaldības, Jelgavas pilsētas pašvaldība
Kopīgais finansējums LVL: 363195; Norvēģijas finanšu instruments 308715;
līdzfinansējums 54479,26
Projekta mērķis: Nodrošināt Zemgales reģiona ilgtspējīgu un līdzsvarotu sociālo un
ekonomisko attīstību, saglabājot teritorijai raksturīgas iezīmes
Galvenās aktivitātes:
- Izstrādāt instrumentus ilgtspējīgai reģiona attīstības plānošanai
- Izstrādāt jaunus instrumentus biznesa attīstībai un uzņēmējdarbības aktivitātēm
reģionā
- Paaugstināt kapacitāti teritorijas attīstības un plānošanas speciālistiem, projekta
vadītājiem, politiķiem, projekta partneru administratīvajiem darbiniekiem
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138. Speciālistu piesaiste Jelgavas novada administratīvās
kapacitātes paaugstināšanai
Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/010/012

Ieviešanas laiks: 04.11.2010.-31.03.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 22 208,26 (100 % Eiropas sociālā fonda finansējums)
Projekta mērķis: Paaugstināt Jelgavas novada administratīvo kapacitāti, sekmējot
efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti novada
pašvaldības līmenī
Galvenās aktivitātes: Divu speciālistu piesaiste:
 inspektors;
 sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem, lai īstenotu klientu (personas un
ģimenes) individuālie sociālās rehabilitācijas plānus, uzlabot viņu esošās un
veicinātu apgūt jaunas sociālās prasmes, izstrādāt veidlapas (anketas) sociālā
darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem pienākumu veikšanai, izstrādāt
sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu

Jelgavas novada pašvaldības projekti 2010-2013

76

139. Ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi pārrobežu Lielupes
baseina apsaimniekošanā” (Eleja, Svēte, Jaunsvirlauka, Līvbērze,
Kalnciems)
Nr. 8-29/LV0017/07
Ieviešanas laiks: 01.09.2009. – 08.12.2010.
Projekta vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions
Projekta partneri: Bauskas pilsētas dome, Gailīšu pagasta padome, Jelgavas novada
dome, Baltijas vides forums, Pakruojis rajona pašvaldība, Biržu reģionālais parks
Kopīgais finansējums LVL: 37543,80; programmas finansējums 31912,23; Jelgavas
novada pašvaldības finansējums 5631,57
Projekta mērķi:
 virsūdeņu kvalitātes paaugstināšana Lielupes sateces baseinā, samazinot
punktveida piesārņojuma avotus
 zināšanu uzlabošana par ūdens kvalitāti, piesārņojumu un to avotiem Lielupes
sateces baseina iedzīvotājiem gan Latvijā, gan Lietuvā
 pārrobežu (Latvija – Lietuva) sadarbības veicināšana, savstarpēja pieredzes
pārņemšana un vienota jautājumu risināšana, uzlabojot virsūdens kvalitāti Lielupes
sateces baseinā
Galvenās aktivitātes:
 izstrādāt tehniski ekonomiskais pamatojumu Jelgavas novada Kalnciema un Elejas
ciemu lietus ūdens kanalizācijai
 veikt priekšizpēti un krastu novērtēšanu Svētes upes 5 km gara posma sakārtošanai
(Jelgavas novads, Svētes pagasts)
 izveidot laivu piestātnes un labiekārtot Lielupes krastu Jelgavas novada Staļģenē un
Svētes upes krastu Līvbērzē pie Apiņu tilta
 sagatavot un izdot informatīvu bukletu par upju piesārņojuma novēršanu un ūdens
kvalitāti Lielupē
 organizēt 5 dienu izglītojošu vasaras nometni 30 jauniešiem (15 no Latvijas, 15 no
Lietuvas);
 organizēt seminārus par ūdens kvalitātes problēmām un projektā iegūtajiem
rezultātiem Lielupes sateces baseinā
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140. Ilgtspējīga dabas resursu saglabāšana Zemgalē
Nr. 09/1-14.1/8

Ieviešanas laiks: 01.07.2009. – 30.04.2011.
Projekta vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions
Projekta partneri: 6 vietējās pašvaldības (Bauskas pilsēta,
Rundāles, Vilces, Saukas, Kūku pagasti un Aizkraukles
novads)
Kopīgais finansējums LVL: 383798,00; programmas
finansējums – 326228,00; Jelgavas novada pašvaldības
finansējums – 1442,00
Projekta mērķis: Dabas resursu pārvaldības un izmantošanas
efektivitātes paaugstināšana Zemgales plānošanas reģionā,
īpaši Natura 2000 teritorijās, radot priekšnoteikumus sugu un biotopu aizsardzībai, ūdeņu
un meža resursu saglabāšanai un ilgtspējīgai izmantošanai reģionā
Galvenās aktivitātes:
 dabas aizsardzības plānu izstrāde 5 teritorijām, t.sk. Jelgavas novada Līvbērzes
liekņai
 dabas parku apsaimniekošanas un administrēšanas sistēmas uzlabošana – labās
prakses piemēru apskats un rekomendāciju izstrāde, pieredzes apmaiņas braucieni,
vides monitoringa sistēmas ieviešana tml.)
 infrastruktūras uzlabošana dabas parkos, t.sk. Vilces dabas parkā – informatīvo
stendu izvietošana, atpūtas vietu labiekārtošana (koka galdi un soli, atkritumu urnas,
eko-tualete, rotaļu laukuma elementi)
 apmācību semināri, vides gidu kursi vietējiem gidiem (2 vides gidi dabas parkā
„Vilce”)
 publicitātes pasākumi – izveidota ceļojoša izstāde „Daba Zemgales reģionā”, izdota
grāmata „Dabas vērtības Zemgales reģionā”
141. Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošana
Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos II kārta (CBRM-II)
Nr. LLI-033
Ieviešanas laiks: 01.03.2009. – 30.04.2011
Projekta vadošais partneris: – Jelgavas pilsētas pašvaldība
Projekta partneri: Šauļu pilsētas pašvaldība, Latvijas VUGD, Lietuvas VUGD
Kopīgais finansējums LVL: 35018,18; programmas finansējums – 29765,45; Jelgavas
novada pašvaldības līdzfinansējums – 5252,73
Projekta mērķis: Uzlabot riska vadības un ārkārtas situāciju pakalpojumu pieejamību
Latvijas – Lietuvas pierobežas teritorijā
Galvenās aktivitātes: izveidot drošu datu pārraides tīklu un pilnveidot saistošos riska
vadības dokumentus Zemgales un Šauļu pierobežas pašvaldībās, stiprināt institūciju
kapacitāti, pielietojot riska vadības informācijas sistēmu, uzlabot riska vadības
infrastruktūru, nodrošinot ātrāku reaģēšanas iespēju katastrofu likvidēšanā pierobežas
teritorijā
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142. Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešana siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai Jelgavas novada pašvaldības ēkās
Nr. KPFI-12/182
Ieviešanas laiks: 16.09.2011. – 01.07.2012.
Kopīgais finansējums LVL: 192786,09; KPFI finansējums – 144589,56; Jelgavas novada
pašvaldības līdzfinansējums 48196,53
Projekta mērķis: Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, ieviešot tehnoloģijas, kurās
izmanto atjaunojamos energoresursus siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai,
uzstādot saules kolektorus un vēja elektrostaciju, kā arī nodrošinot pāreju no tehnoloģijām,
kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos
energoresursus, uzstādot granulu apkures katlus Jelgavas novada pašvaldības ēkās.
Galvenās aktivitātes: Tehniskās dokumentācijas sagatavošana, 2 granulu apkures katlu,
2 saules kolektoru, 1 siltumsūkņa iekārtu iegāde, uzstādīšana un ieregulēšana, vēja
elektrostacijas iekārtu iegāde un būvniecības darbu veikšana
143. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un
Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot
ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai
izmantošanai un dabas vērtību saglabāšanai
Nr. LLIV-316
Projekta pieteicējs: Zemgales plānošanas reģions
Projekta partneri: Zemgales Plānošanas reģions (LV), Jelgavas novada pašvaldība (LV),
Krustpils novada pašvaldība (LV), Dabas aizsardzības pārvalde (LV), Rundāles novada
pašvaldība (LV), Krutuvenai reģionālā parka administrācija (LT), Šauļu reģiona attīstības
aģentūra (LT), Birstonas pašvaldība (LT), Žagares reģionālā parka administrācija (LT),
Biržu reģionālā parka administrācija (LT), Aizkraukles novada pašvaldība (LV)
Ieviešanas laiks: 01.11.2011.- 01.10.2013.
Kopīgais finansējums EUR: 16 956,40 (ERAF finansējums - 14 412,94, Valsts
finansējums - 847,82 Jelgavas novada pašvaldības finansējums – 1695,64)
Projekta mērķis: Veicināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību, radot ilgtspējīgu
pamatu dabas parku saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai
Galvenās aktivitātes:
Projekta ietvaros tiks realizēti 4 aktivitāšu bloki:
Nr.1: Projekta vadība un publicitāte
Nr.2: Dabas parku apsaimniekošanas uzlabošana
Nr.3: Dabas aizsardzības infrastruktūras uzlabošana
Nr.4: Dabas vērtību popularizēšana
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Pētījums "Cilvēka radītas ietekmes novērtēšana dabas aizsargājamās teritorijās
Latvijas-Lietuvas pārrobežu teritorijā"
Pētījuma "Cilvēka radītas ietekmes novērtēšana dabas aizsargājamās teritorijās LatvijasLietuvas pārrobežu teritorijā" kopsavilkums. Izstrādāts Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projektā LLIV-316 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un
Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju
saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai” (Protected Areas).

144. Ekoloģisko avāriju seku likvidēšana un vides
piesārņojuma mazināšana Lielupes baseina teritorijā
Nr. LLIV-315

Ieviešanas laiks: 16.04.2012.-15.12.2013.
Kopīgais finansējums EUR: 65850,45 (ERAF finansējums – 55 972,88; Jelgavas novada
pašvaldības līdzfinansējums – 6 585,05; valsts finansējums 3 292,52)
Projekta mērķis: Ekoloģisko avāriju seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana
pašvaldību teritorijās, kas atrodas Lielupes upju zonā
Galvenās aktivitātes:





radiostaciju iegāde Jelgavas novada pašvaldības atbildīgajiem glābšanas
dienestiem agrīnās apziņošanas nodrošināšanai, Jelgavas novada kapacitātes
paaugstināšanai ekoloģisko avāriju novēršanas vadīšanas un organizēšanas
darbos;
laivas iegāde rīcībai plūdu un ekoloģisko katastrofu gadījumos, cilvēku uzraudzībai,
glābšanai un nepieciešamās palīdzības sniegšanai;
paaugstināt pašvaldības darbinieku un iedzīvotāju informētību, organizējot
teorētiskās un praktiskās apmācības ekoloģisko avāriju novēršanā, pieredzes
apmaiņas braucienus uz Vāciju un Ungāriju.

Apgūtā summa īstenojot pašvaldības pakalpojumu pieejamības projektus:
Kopā: Ls 2 072 972.68
No tā pašvaldības līdzfinansējums: Ls 211 111.41

Apgūtā summa par visiem projektiem:
Kopā: Ls 13 768 860.66
No tā pašvaldības līdzfinansējums: Ls 2 820 889.47 (20.49% no kopējās apgūtās summas)
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