Prioritāte

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

Joma

I

Uzdevums
Jauno vecāku informēšana par
IRV1 Kvalitatīvas pirmsskolas izglītības pirmsskolas izglītības iespējām
pieejamības nodrošināšana
Jelgavas novadā

I

Izglītības iestāžu iekšējā un
ārējās vides mērķtiecīga
izmantošana sadarbības,
komunikācijas, kritiskās
domāšanas, digitālās pratības,
patstāvīgas problēmsituāciju
risināšanas, zināšanu
IRV1 Kvalitatīvas pirmsskolas izglītības izmantošanas praksē prasmju
pieejamības nodrošināšana
attīstībai.

I

I

Rīcības virziens

I

IRV3 Atbalsts praktiskajām mācībām
un darba vidē balstītu mācību
attīstībai profesionālajā izglītībā

I

IRV3 Atbalsts praktiskajām mācībām
un darba vidē balstītu mācību
attīstībai profesionālajā izglītībā

1.Cilvēkresursu izaugsme

I

1600

IRV4 Profesionālās izglītības
mērķgrupas paplašināšana

IRV4 Profesionālās izglītības
mērķgrupas paplašināšana
IRV5 Interešu izglītības un
profesionālās ievirzes izglītības
programmu piedāvājumu
dažādošana, tā paplašinot iespējas
veiksmīgāk izvēlēties profesiju un
veidot savu karjeru

Izglītības pārvalde

Izglītības pārvalde

Nodrošināt atbalstu darba
devējiem praktiskajām mācībām
un darba vidē balstītu mācību
attīstībai profesionālajā izglītībā. Izglītības pārvalde
Nodrošināt starptautisko
stažēšanās iespējas
izglītojamajiem un darbā ar
izglītojamajiem iesaistītajām
Izglītības pārvalde
personām.
Nodrošināt 1 un 1,5 gadīgo
profesionālās izglītības
programmu pieejamību darba
tirgū neaktīvajiem jauniešiem
vecumā no 17 līdz 29 gadiem
(ieskaitot), kas nemācās,
nestrādā, neapgūst arodu un
neatrodas valsts iestāžu
redzeslokā.
Izglītības pārvalde
Nodrošināt pieaugušajiem ārpus
formālās izglītības sistēmas
apgūto profesionālo
kompetenču novērtēšanu
kvalifikācijas elektriķis,
automehāniķis, grāmatvedis,
klientu apkalpošanas speciālists,
pavārs, mūrnieks un citās
profesijās
Izglītības pārvalde

Palielināt tehniskās jaunrades
programmu īpatsvaru interešu
izglītībā

Īstenošanas termiņš

2017. - 2023.

Finansējuma iespējas
Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Pirmsskolas izglītības pedagogi brīvi izmanto
Apmācīti 80% pirmsskolas izglītības pedagogi mūsdienīgas mācību metodes ikdienā

Pedagogu profesionālās
kompetences paaugstināšana
(Izglītības iestādes pedagogi
kopīgi analizē un plāno mācību
procesu, lai nodrošinātu
kompetenču pieeju)
Izglītības pārvalde
Izglītības iestādēs ir laborants- IT
speciālists, kas nodrošina
tehnisku atbalstu pedagogiem
IKT izmantošanā
Izglītības pārvalde

IRV2 Kvalitatīvas vispārējās izglītības
nodrošināšana

I

Bērnu skaits pirmsskolas izglītības
programmās palielinās par2%

Mācīt mācīties -kvalitatīvs un
mūsdienīgs mācību process

I

1.Cilvēkresursu izaugsme

Izglītības pārvalde

Sagatavoti 1500 informatīvi bukleti papīra
formā un informācija e-vidē

IRV2 Kvalitatīvas vispārējās izglītības
nodrošināšana

1.Cilvēkresursu izaugsme

I

Plānotie finanšu līdzekļi periodā 2017. 2023.

Visās skolās ir e-mācību materiāli, 90%
pamatskolu un 50% vidusskolu absolventu
turpina izglītību pēc skolas beigšanas

I

1.Cilvēkresursu izaugsme

Rezultatīvais rādītājs 2017-2023

Regulāra pedagogu profesionālā
pilnveide
Izglītības pārvalde

IRV2 Kvalitatīvas vispārējās izglītības
nodrošināšana

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

Rezultātu rādītājs

Palielināt pedagogu īpatsvaru ar 4.kvalitātes
pakāpi – lai visiem MA vadītājiem būtu
4.kvalitātes pakāpe; 80% pedagogi ir ieguvuši Pedagogu profesionālās kvalitātes
kvalitātes pakāpi
novērtējums

IRV2 Kvalitatīvas vispārējās izglītības
nodrošināšana

1.Cilvēkresursu izaugsme

Atbildīgais

Izglītības pārvalde

19600

2017. - 2023.
Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

0

2017. - 2023.

3150000

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi
Absolventi tālākizglītība

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi
80% no pedagogiem aktīvi iesaistās iestādes
attīstības plānošanā un darbā
Pedagogu iesaiste izglītības iestādes attīstībā

Visās skolās pieejams IT speciālists

Izglītības iestādes nepārtraukti nodrošinātas
darbam IT jimā

Audzēkņu īpatsvars, kas apguvuši darba vidē
balstītas mācības un bijuši praktiskajās
mācībās uzņēmumā sadarbības līguma ar
uzņēmumu ietvaros, 50 %.
Absolventi veiksmīgi iesaistījušies darba tirgū

20% izglītojamo iesaistās starptautiskā
pieredzes apmaiņā

27300

2017. - 2023.

442000

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi
300000

2017. - 2023.
Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Absolventi veiksmīgi iesaistījušies darba tirgū

Iegūtās kvalifikācijas 1 un 1,5 gadīgās
profesionālajās izglītības programmās
(Administratīvie un sekretāra pakalpojumi,
Augkopība, Būvdarbi), no kopējā iegūstamo
kvalifikāciju skaita profesionālajā izglītībā, 35
%.
Absolventi veiksmīgi iesaistījušies darba tirgū

500000

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

200000

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi
Vidēji 10 strādājošiem nodrošināta
kvalifikācijas novērtēšana

Palielināta pieaugušo iesaiste izglītības
aktivitātēs.

Katrā vispārējā izglītības iestādē darbojas
vairākas interešu izglītības vai profesionālās
ievirzes programmas dažādām
mērķauditorijām

Interešu izglītības piedāvājums nodrošināts
dažādās jomās

28000

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi
300000

2017. - 2023.

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

Attīstīt jaunsargu mācībutreniņu
vietas, veidojot tīkla pārklājumu
pagastiem.
Izglītības pārvalde

Attīstīt jaunsargu mācību bāzes Lielplatones
pagastā, Valgundes pagastā un Zaļenieku
pagastā un treniņu trases pārējos pagastos

Interešu izglītības piedāvājums nodrošināts
dažādās jomās

I

IRV5 Interešu izglītības un
profesionālās ievirzes izglītības
programmu piedāvājumu
dažādošana, tā paplašinot iespējas
veiksmīgāk izvēlēties profesiju un
veidot savu karjeru

Dabas daudzveidības
saglabāšana un vides izglītības
veicināšana (Vides izglītības
pulciņu, Mammasdabas
vēstniecības un Ekoskolu,
Mazpulku skaita palielināšana.

IRV5 Interešu izglītības un
profesionālās ievirzes izglītības
programmu piedāvājumu
dažādošana, tā paplašinot iespējas
veiksmīgāk izvēlēties profesiju un
veidot savu karjeru

Bērnu un jaunieši iesaiste
kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanā, Dziesmu svētku
procesā un pilsoniskajās
aktivitātēs (pamatojoties uz
valsts izglītības attīstības
pamatnostādnēm 2014.2020.gadam)

I

I

IRV6 Kvalitatīva iekļaujošā izglītība

IRV6 Kvalitatīva iekļaujošā izglītība

1.Cilvēkresursu izaugsme

I

IRV7 Neformālās izglītības
pieejamības dažādošana

I

IRV7 Neformālās izglītības
pieejamības dažādošana

I

IRV7 Neformālās izglītības
pieejamības dažādošana

I

IRV8 Karjeras izglītības atbalsta
sistēmas attīstība un pakalpojumu
pieejamības paplašināšana

1.Cilvēkresursu izaugsme

Interešu izglītības piedāvājums nodrošināts
dažādās jomās

I

I

I

1.Cilvēkresursu izaugsme

Izglītības iestādes sadarbojas profesionālās
ievirzes un interešu izglītības jimā

IRV5 Interešu izglītības un
profesionālās ievirzes izglītības
programmu piedāvājumu
dažādošana, tā paplašinot iespējas
veiksmīgāk izvēlēties profesiju un
veidot savu karjeru
IRV5 Interešu izglītības un
profesionālās ievirzes izglītības
programmu piedāvājumu
dažādošana, tā paplašinot iespējas
veiksmīgāk izvēlēties profesiju un
veidot savu karjeru

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

Uz Zaļenieku komerciālās un
amatniecības vidusskolas bāzes
veidot interešu izglītības,
profesionālās ievirzes un
karjeras izglītības kompleksu
piedāvājumu tehniskajās,
viesmīlības, lauksaimniecības un
uzņēmējdarbības nozarēs.
(neparādās skolu tabulās)
Izglītības pārvalde

Agrīna, savlaicīga speciālo
vajadzību diagnostika

Katrā skolā tiek realizētas vides izglītības
programmas interešu izglītības ietvaros.
Novadā ir vismaz 6 skolas, kas realizē
ekoskolu programmu (šobrīd ir 4 skolas)
Sadarbībā ar zemnieku saimniecībām tiek
dibināti vai atjaunoti mazpulki skolās .
Izglītības pārvalde
Katrā skolā 1.-4.klašu grupā ir tautas deju
kolektīvs.
Palielinās 5.-6.kl. un 7.-9.kl.deju kolektīvu
skaits novada skolās.
Palielinās 1.-4.klašu koru skaits, veidojas
vairāku skolu apvienotie 5.-9.kl.kori.
Tiek nodrošināt iespēja Jelgavas novada
skolēniem piedalīties XII Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos 2020.gadā.
Izglītības pārvalde

Izglītības pārvalde

Individualizēta izglītības procesa
īstenošana
Izglītības pārvalde

Nometņu dažādošana, nometņu
dalībnieku skaita palielināšana Izglītības pārvalde
Neformālās izglītības
programmu regulāra ieviešana
darbā ar jaunatni 13-30 gadi, un
jaunatnes darbā iesaistītām
personām
Izglītības pārvalde
Neformālās izglītības
programmu piedāvājuma
pilnveidošana pieaugušo
izglītībā, atbilstoši darba tirgus
prasībām
Izglītības pārvalde
Karjeras izglītības atbalsta
sistēmas izveide pašvaldībā un
izglītības iestādēs

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Izglītības pārvalde

Palielinājies pirmsskolas vecuma bērnu
skaits, kam sniegts atbalsts speciālo
vajadzību nodrošināšanā
Palielinājies atbalsta speciālistu skaits un
sniegtie pakalpojumi
Palielinājies pedagoga palīgu skaits gan
vispārizglītojošajās skolās, gan
internātpamatskolā, darbojas dienas
nodarbību centrs
Pilnveidots vasaras radošo darbnīcu saturs
skolās, ietverot piedzīvojumu elementus,
aktīvas darbības, saglabājot tradicionālās
pašvaldības nometnes

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi
600000

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi
Interešu izglītības piedāvājums nodrošināts
dažādās jomās

200000

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Interešu izglītības piedāvājums nodrošināts
dažādās jomās

320000

2017. - 2023.

Pieejams atbalsts bērniem ar speciālām
vajadzībām

160000

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi
Pieejams atbalsts bērniem ar speciālām
vajadzībām

360000

2017. - 2023.

Interešu izglītības piedāvājums nodrošināts
dažādās jomās

250000

2017. - 2023.

Katru gadu tiek apmācīti vidēji 65 jaunieši un
jaunatnes darbā iesaistītās personas
Iedzīvotāji iesaistās neformālajā izglītībā

Palielinājies iedzīvotāju skaits, kuri apguvuši
pieaugušo neformālās izglītības programmas. Iedzīvotāji iesaistās neformālajā izglītībā
Jelgavas novadā izveidota vienota atbalsta
sistēma, kas pieejama visu izglītības iestāžu
audzēkņiem

280000

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi
300000

2017. - 2023.
Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

100000

2017. - 2023.

5000

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi
Pieejams karjeras izvēles atbalsts

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

I

IRV8 Karjeras izglītības atbalsta
sistēmas attīstība un pakalpojumu
pieejamības paplašināšana

Karjeras izglītības atbalsta
pakalpojumu piedāvājuma
izveide (t.sk. metodiskais un
informatīvais atbalsts) sekojošās
tematiskajās jomās:
• karjeras atbalsta pasākumi
pirms potenciālo izglītojamo
uzņemšanas izglītības iestādē;
• karjeras atbalsta pasākumi
izglītojamajiem, uzsākot mācības
vai pārejas posmā;
• karjeras atbalsta pasākumi
mācību laikā.

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Izglītības pārvalde
Izveidot sadarbību starp
pašvaldību, izglītības iestādēm
un vietējiem uzņēmumiem
nodarbinātības pasākumu
īstenošanai

Jelgavas novadā izveidota vienota atbalsta
sistēma, kas pieejama visu izglītības iestāžu
audzēkņiem un pieaugušajiem

Pieejams karjeras izvēles atbalsts

350000

2017. - 2023.

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

Izglītības pārvalde

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

T

T P1 RV1 Tūrisma nozares
pakalpojuma sniedzēju pilnveidošana

Nodrošinātas 3 prakses vietas gadā
uzņēmumos

T

Organizēt, aktivizēt un pilnveidot
novada tūrisma darba grupas
darbu, iesaistot TIP vadītājus
plānošanas un organizatoriskajā
T P1 RV1 Tūrisma nozares
procesā vietējā, reģionālā un
pakalpojuma sniedzēju pilnveidošana starptautiskā mērogā
Attīstības nodaļa

Tūrisma pakalpojuma dažadība; Tūristu
skaita pieaugums Jelgavas novadā;

Izveidota novada tūrisma darba grupa 8
cilvēki

6000

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets

T

Pilnveidot tūrisma informācijas
un pakalpojumu sniedzēju
profesionālās kompetences un
prasmes, organizējot tūrisma
pieredzes apmaiņas braucienus
T P1 RV1 Tūrisma nozares
un apmācības par kvalitātes un
pakalpojuma sniedzēju pilnveidošana mārketinga aktualitātēm

Tūrisma pakalpojuma dažadība; Tūristu
skaita pieaugums Jelgavas novadā;

Dalība profesionālās pilnveides nodarbībās 1
reizi gadā un pieredzes apmaiņās 1 reizi gadā

12000

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, ES fondi

Veikti 4 tūrismā iesaistīto uzņēmēju
monitoringi gadā; izvedota 1 jauna atvērtā
saimniecība gadā; 1 sadarbības projekts
periodā; 2 semināri-pieredzes apmaiņas gadā

Attīstības nodaļa

T

Veidot sadarbību ar privāto un
T P1 RV1 Tūrisma nozares
nevalstisko sektoru tūrisma
pakalpojuma sniedzēju pilnveidošana uzņēmējdarbības veicināšanai

Attīstības nodaļa

Tūrisma pakalpojuma dažadība; Tūristu
skaita pieaugums Jelgavas novadā;

T

Organizēt mērķtiecīgu sadarbību
ar valsts pārvaldes institūcijām,
T P1 RV1 Tūrisma nozares
asociācijām un citām
pakalpojuma sniedzēju pilnveidošana pašvaldībām
Attīstības nodaļa

Tūrisma pakalpojuma dažadība; Tūristu
skaita pieaugums Jelgavas novadā;

K

K P1 RV1 Kultūras pakalpojuma
nodrošināšana

Atbisltoši mērķgrupu pieprasījumam,
dažādots pasākumu klāsts

Sniegt kultūras un brīvā laika
aktivitāšu pakalpojumus

K

K P1 RV1 Kultūras pakalpojuma
nodrošināšana

Amatiermākslas kolektīvu
darbības nodrošināšana

S

S P1 RV1 Sporta izglītība un
aktivitātes mūža garumā

Attīstīt, pilnveidot mūsdienīgu
profesionālās ievirzes sporta
izglītības un interešu izglītības
programmu piedāvājumu

S

S P1 RV1 Sporta izglītība un
aktivitātes mūža garumā

S

S P1 RV1 Sporta izglītība un
aktivitātes mūža garumā

S

S P1 RV1 Sporta izglītība un
aktivitātes mūža garumā

Kultūras pārvalde

Kultūras pārvalde

Katram iedzīvotājam ir iespēja līdzdarboties
brīvā laika aktivitātēs

Sporta centrs

Dalība4 semināros gadā, 2 kopīgi projekti
periodā, izveidots 1 sadarbības klasteris
407 pasākumi gadā, t.sk. bibliotēkās 69;
grāmatu fonds un periodika 23 bibliotēkām,
novadpētniecība
100 kolektīvu vadītāju algošana; inventārs 90
kolektīviem, 3600 dalības sadarbības
pasākumos (novadā, Latvijā, ārvalstīs)
Organizētas 5 sporta profesionālās ievirzes
programmas
sporta profesionālās izglītības programmā
iesaistīti 400 audzēkņi

Vesela sabiedrība

Sporta nodarbību pilnveidošana,
Sporta centrs
papildināšana izglītības iestādēs
Vesela sabiedrība
Izzināt iespējas cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām un sociāli
maznodrošinātiem cilvēkiem
Sporta centrs
iesaistīties sporta nodarbībās un
izstrādāt rekomendācijas šī
jautājuma risināšanai
Izveidot un ieviest atbalsta
programmu talantīgiem
Sporta centrs
sportistiem

19000 2017. - 2023.

Visās novada izglītības iestādēs tiek
organizētas 3 sporta nodarbības nedēļā

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi
118000

2017. - 2023.
Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

210600

2017. - 2023.

1981803

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets

4083623

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets

24045 2017. - 2023.

Pašvaldības budžets

0 2017. - 2023.

Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi
Vesela sabiedrība

2 organizēti pasākumi gadā

Vesela sabiedrība

Atbalstīti ne mazāk kā 5 sportisti gadā, 4
sporta klubi gadā

18000 2017. - 2023.

300000 2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

1.Cilvēkresursu izaugsme

S

1.Cilvēkresursu izaugsme

S

1.Cilvēkresursu izaugsme

S

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

5. Vieda pārvaldība

S

T

T

K

S P1 RV2 Sporta pakalpojuma klāsta Pilnveidot pakalpojumu klāstu,
nodrošinot sporta nodarbību
pilnveidošana
izvēli dažādām mērķgrupām
Tradicionālu sporta pasākumu
S P1 RV3 Iedzīvotāju iesaistīšana
organizēšana un jaunu tradīciju
sporta aktivitātēs
ieviešana
Dažādu akciju un kampaņu
S P1 RV3 Iedzīvotāju iesaistīšana
organizēšana par veselīga
sporta aktivitātēs
dzīvesveida popularizēšanu
Aktīvās atpūtas un sporta
nozīmes popularizēšana
veselības uzlabošanā un
S P1 RV3 Iedzīvotāju iesaistīšana
nostiprināšanā sadarbībā ar
sporta aktivitātēs
citām nozarēm.

Sporta centrs

Sporta centrs

JNSARC

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

U

I

Jaunu pirmsskolas grupu
atvēršana
(Jelgavas novadā dzīvojošajiem
bērniem vecumā no 1,5 līdz 5
Izglītības pārvalde
gadiem nodrošināta iespēja
apmeklēt pirmsskolas grupu pēc
IRV9 Izglītības iestāžu ēku remonti un iespējas tuvāk dzīves vietai)
būvniecība

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

Veicināt uzņēmējdarbībai
piemērotu pašvaldībai piekritīgu Īpašumu pārvalde
teritoriju sakārtošanu

U P2RV1 Ekonomisko attīstību
veicinoša infrastruktūra

I

Vesela sabiedrība, paplašinās pakalpojuma
klāsts

Organizēti 200 pasākumi gadā, 4000
dalībnieku

0 2017. - 2023.

Vesela sabiedrība, paplašinās pakalpojuma
klāsts

Informācija, pasākumi

0 2017. - 2023.

Vesela sabiedrība

4 veselības veicināšanas akcijas pasākumi
gadā

Tūrisma pakalpojuma dažadība; Tūristu
skaita pieaugums Jelgavas novadā;

Visas muižas vismaz 3 reizes gadā nodrošina
plaša mēroga pasākumus (Leģendu nakts,
Muzeju nakts, u.c.); Katrai muižai izstrādāta
tematiskā specializācija

48000

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets

Tūrisma pakalpojuma dažadība; Tūristu
skaita pieaugums Jelgavas novadā;

Izstrādāti 3 kombinētie tūrisma maršruti
dažādām mērķgrupām (Gastronomiskais,
vides izziņas, kultūrvēstures); Informatīvi
bukleti un norādzīmes

30000

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, ES fondi

Novada iedzīvotāju iesaistīšanās radošajās
izpausmēs

1 godalgošanas pasākums gadā; 4 piešķirtas
balvas; noorganizēts 1 konkurss

23718

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets

Pakalpojuma kvalitātes paaugstināšana

JNSARC Kalnciema fil. pilnveidota īslaicīgās
aprūpes nodaļa

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

U P2RV1 Ekonomisko attīstību
veicinoša infrastruktūra

U

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

Izveidotas 2 sporta inventāra nomas novadā

30000 2017. - 2023.
Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi
Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi
11000 2017. - 2023.

10000

2018

Pašvaldības budžets, ES fondi

Uzlabot satiksmes infrastruktūru
Īpašumu pārvalde
un inženierinfrastruktūru
2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Vesela sabiedrība, paplašinās pakalpojuma
klāsts

Sporta centrs

Papildināt muižu un citu tūrisma
T P1 RV2 Tūrisma pakalpojumu klāsta objektu tradicionālo
piedāvājumu ar tematiskām un Attīstības nodaļa
pilnveidošana
radošām aktivitātēm saistībā ar
to vēsturisko darbību
Pilnveidot piedāvājuma klāstu,
kombinējot dažādus
T P1 RV2 Tūrisma pakalpojumu klāsta pakalpojumu veidus, tādējādi
Attīstības nodaļa
nodrošinot izvēles iespējas
pilnveidošana
atbilstoši dažādu mērķgrupu
interesēm un pieprasījumam
Izveidot un ieviest atbalsta
K P5 RV3 Efektīvas un mērķtiecīgas
programmu radošām
pārvaldības organizēšana
personībām
Kultūras pārvalde
Sekmēt sociālās aprūpes, sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu un
atbalsta pakalpojuma pieejamību
personām ar funkcionāliem
pilnveidota īslaicīgās
traucējumiem, personām ar vājām soc.aprūpes nodaļa
sociālām prasmēm un citām sociālās
atstumtības riskam pakļautām
grupām

1.Cilvēkresursu izaugsme

Sporta centrs

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

Atjaunoti ceļu posmi 18km;
Nosusināti cik ha LIZ
Izveidoti jauni elektrības, gāzes,
ūdenssaimniecības pieslēgumi 2 vietām
Pašvaldības budžets, ES fondi

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, ES fondi

1 biznesa inkubators;
1 ražotne – tirdziņš Jelgavas pilsētā;
1 industriālais parks novada teritorijā

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Atvērtas 4 jaunas pirmsskolas grupiņas

Pirmsskolas izglītība pieejama visu pagastu
iedzīvotājiem

Veikta 8 izglītības iestāžu infrastruktūras
atjaunošana un papildināšana

Sakārtota izglītības iestāžu infrastruktūra

Alternatīvo programmu PII Lielplatonē

Dažādats pirmsskolas izglītības piedāvājums

I

IRV9 Izglītības iestāžu ēku remonti un
būvniecība
IRV10 Izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes pilnveidošana un
modernizācija

Izglītības iestāžu infrastruktūras Izglītības pārvalde
atjaunošana un papildināšana
Alternatīvo programmu
realizēšanas nodrošināšana
Izglītības pārvalde
pirmsskolas grupiņās

I

IRV10 Izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes pilnveidošana un
modernizācija

Labiekārtotas iestāžu teritorijas
ar daudzveidīgām iespējām
Izglītības pārvalde
dabas izzināšanai, sportiskām un
veselību veicinošām aktivitātēm

Labiekārtotas novada 5 izglītības iestāžu
teritorijas.

Sakārtota izglītības iestāžu infrastruktūra un
labiekārtota teritorija

I

IRV10 Izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes pilnveidošana un
modernizācija

Jaunatnes brīvā laika
pavadīšanas telpu pieejamības
nodrošināšana katrā pagastā

Katrā pagastā ir iekārtota telpa, kur iespēja
darboties jauniešu vietējās iniciatīvas
grupām

Pagastos aktīvi darbojas jaunieši

Izglītības pārvalde

2017. - 2023.

160000 2017. - 2023.

9000000 2017. - 2023.

150000 2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi
Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi
3000000 2017. - 2023.
Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi
80000 2017. - 2023.

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

I

IRV10 Izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes pilnveidošana un
modernizācija

Palielināts nometņu norises
organizēšanas vietu skaits

Pilnveidota materiāli tehniskā
bāze profesionālās ievirzes un
interešu izglītības programmu
dažādošanai
2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana
2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

Izglītības pārvalde

Izglītības pārvalde

Jelgavas novada MMS tehniskās Izglītības pārvalde
bāzes pilnveidošana

Iegādāti mūzikas instrumenti un aprīkojums
dizaina mākslas attīstībai

I

IRV10 Izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes pilnveidošana un
modernizācija

Profesionālās izglītības
programmu pilnveide un
modernizācija, pielāgojot telpas
un iegādājoties jaunus mācību
līdzekļus un tehnisko aprīkojumu Izglītības pārvalde
šo programmu īstenošanai
(prioritāri modernizējot IP
“Enerģētika”, “Restaurācija”,
“Būvdarbi” un “Augkopība”).

Modernizēto profesionālās izglītības
programmu īpatsvars, 50 % no profesionālā
izglītībā īstenoto profesionālās izglītības
programmu kopskaita.

I

Jaunu pirmsskolas grupu
atvēršana
(Jelgavas novadā dzīvojošajiem
bērniem vecumā no 1,5 līdz 5
Izglītības pārvalde
gadiem nodrošināta iespēja
apmeklēt pirmsskolas grupu pēc
IRV9 Izglītības iestāžu ēku remonti un iespējas tuvāk dzīves vietai)
būvniecība

I

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

I

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

Interešu izglītības piedāvājums nodrošināts
dažādās jomās

9000 2017. - 2023.

Interešu izglītības un profesionālās ievirzes
piedāvājums nodrošināts dažādās jomās

500000 2017. - 2023.

Interešu izglītības un profesionālās ievirzes
piedāvājums nodrošināts dažādās jomās

60000 2017. - 2023.

Mūsdienīgs profesionālās izglītības
programmu piedāvājums

360000 2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Papalašināts pakalpojuma apjoms

Atvērtas 4 jaunas pirmsskolas grupiņas
Elejas jaunrades centra izveide
Aizupes skolas piebūves būvniecība
Zaļenieku profesionālās izglītības iestādes
energoefektīvitātes darbi un infrastruktūras
papildināšana
Valgundes PII paplašināšana
Vides izglītības centra izveide Vilcē

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

I

I

IRV10 Izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes pilnveidošana un
modernizācija

Labiekārtotas iestāžu teritorijas
ar daudzveidīgām iespējām
Izglītības pārvalde
dabas izzināšanai, sportiskām un
veselību veicinošām aktivitātēm

Labiekārtotas novada izglītības iestāžu
teritorijas, staļģenē, Platonē, Elejā,
Lielvircavā, Sesavā

2017. - 2023.

Jaunatnes brīvā laika
pavadīšanas telpu pieejamības
nodrošināšana katrā pagastā

Katrā pagastā ir iekārtota telpa, kur iespēja
darboties jauniešu vietējās iniciatīvas
grupām

2017. - 2023.

Attīstīta materiāli tehniskā bāze vasaras
nometnēm
Platones
un Vilcesdivi
pagastos
1. Tiek izveidoti
un aprīkoti
tehnisko

2017. - 2023.

I

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

I

Palielināts nometņu norises
organizēšanas vietu skaits

Izglītības pārvalde

Izglītības pārvalde

Izglītības pārvalde

I
I

IRV10 Izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes pilnveidošana un
modernizācija
IRV10 Izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes pilnveidošana un

Pilnveidota materiāli tehniskā
bāze profesionālās ievirzes un
interešu izglītības programmu
dažādošanai
Jelgavas novada MMS tehniskās
Izglītības pārvalde
bāzes pilnveidošana

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Izglītības iestāžu infrastruktūras
atjaunošana un papildināšana
Alternatīvo programmu
realizēšanas nodrošināšana
Izglītības pārvalde
pirmsskolas grupiņās

IRV10 Izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes pilnveidošana un
modernizācija
IRV10 Izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes pilnveidošana un
modernizācija

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

IRV9 Izglītības iestāžu ēku remonti un
būvniecība
IRV10 Izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes pilnveidošana un
modernizācija

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana
2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

sporta veidu centri novadā (Iegādāts
inventārs robotikas , lego, automodelisma
pulciņiem)
2. Pilnveidots un atjaunots Lielplatones
pagasta jaunsardzes bāzes aprīkojums,
iegādāts nepieciešamais bāzes inventārs un
sakārtotas telpas jaunsardzes centram
Zaļeniekos
3. izglītības iestādēs tiek īstenotas
profesionālās ievirzes programmas

IRV10 Izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes pilnveidošana un
modernizācija
IRV10 Izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes pilnveidošana un
modernizācija

I

Izglītības pārvalde

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

Attīstīta materiāli tehniskā bāze vasaras
nometnēm
Platones
un Vilcesdivi
pagastos
1.
Tiek izveidoti
un aprīkoti
tehnisko

2017. - 2023.

Alternatīvo programmu PII Lielplatonē

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

sporta veidu centri novadā (Iegādāts
inventārs robotikas , lego, automodelisma
pulciņiem)
2. Pilnveidots un atjaunots Lielplatones
pagasta jaunsardzes bāzes aprīkojums,
iegādāts nepieciešamais bāzes inventārs un
sakārtotas telpas jaunsardzes centram
Zaļeniekos
3. izglītības iestādēs tiek īstenotas
profesionālās ievirzes programmas
Iegādāti mūzikas instrumenti un aprīkojums
dizaina mākslas attīstībai

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

2017. - 2023.
2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Profesionālās izglītības
programmu pilnveide un
modernizācija, pielāgojot telpas Izglītības pārvalde
un iegādājoties jaunus mācību
līdzekļus un tehnisko aprīkojumu

Modernizēto profesionālās izglītības
programmu īpatsvars, 50 % no profesionālā
izglītībā īstenoto profesionālās izglītības
programmu kopskaita.

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

I

IRV10 Izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes pilnveidošana un
modernizācija

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

T

T P2 RV3 Kultūrvēstures mantojuma Veicināt kultūrvēsturisko objektu Attīstības nodaļa
objektu un infrastruktūras uzturēšana saglabāšanu, to sakārtošanu,
un saglabāšana
renovāciju un restaurāciju

Tūrisma pakalpojuma dažadība; Tūristu
skaita pieaugums Jelgavas novadā;

Veikti renovācijas darbi 4 muižu kompleksos

T

Veikt muižu parku izpēti,
T P2 RV3 Kultūrvēstures mantojuma apsaimniekošanas plānu izstrādi, Attīstības nodaļa
objektu un infrastruktūras uzturēšana parku labiekārtošanu iekļaušanai
un saglabāšana
tūrismā

Tūrisma pakalpojuma dažadība; Tūristu
skaita pieaugums Jelgavas novadā;

Izstrādāti 3 un realizēti 3 parku
apsaimniekošanas plāni

T

T P2 RV3 Kultūrvēstures mantojuma
objektu un infrastruktūras uzturēšana
un saglabāšana

Tūrisma pakalpojuma dažadība; Tūristu
skaita pieaugums Jelgavas novadā;

Labiekārtos parks (celiņi, apgaismojums,
mazā arhitektūra, estrāde, WC, interaktīvas
skulptūras, u.c.); Izbūvēta izstāžu zāle

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

VNKP Elejas muižas parka un
apbūves labiekārtošana un
attīstība
Atbalstīt reliģiskās organizācijas

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

T

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

T

vēsturisko sakrālo celtņu
T P2 RV3 Kultūrvēstures mantojuma uzturēšanā un renovācijā,
objektu un infrastruktūras uzturēšana veicinot to iekļaušanu tūrisma
un saglabāšana
maršrutos un pasākumos
Nodrošināt norāžu zīmju un
T P2 RV3 Kultūrvēstures mantojuma informatīvo stendu izvietošanu
objektu un infrastruktūras uzturēšana un īstenot vides reklāmas
un saglabāšana
pasākumus

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

K

Kultūras iestāžu un āra
K P2 RV2 Kultūras iestāžu uzturēšana infrastruktūras remontdarbi un
un aprīkošana
būvniecība

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

K

K P2 RV2 Kultūras iestāžu uzturēšana Kultūras iestāžu ikdienas
un aprīkošana
uzturēšana

K

K P2 RV2 Kultūras iestāžu uzturēšana Kultūras iestāžu aprīkojuma
un aprīkošana
papildināšana un atjaunošana

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

3. Vides un dabas resursu efektīva
apsaimniekošana

3. Vides un dabas resursu efektīva
apsaimniekošana

3. Vides un dabas resursu efektīva
apsaimniekošana

S

S P2 RV4 Sporta iestāžu uzturēšana
un attīstība

Jaunas sporta infrastruktūras
būvniecība un esošo attīstība

S

S P2 RV4 Sporta iestāžu uzturēšana
un attīstība

Sporta iestāžu aprīkojuma
papildināšana
atjaunošana
Veicināt dabasun
vērtību

T P3 RV4 Vides un dabas
daudzveidības izzinošā tūrisma
attīstība

pieejamību, saglabāšanu un
objektu sakārtošanu,
infrastruktūras attīstību tūristu
un iedzīvotāju vajadzībām

T

T

T

T P3 RV4 Vides un dabas
daudzveidības izzinošā tūrisma
attīstība
T P3 RV4 Vides un dabas
daudzveidības izzinošā tūrisma
attīstība

3. Vides un dabas resursu efektīva
apsaimniekošana

Sabiedrības drošības pasākumu
īstenošana

Attīstības nodaļa

Attīstības nodaļa

Kultūras pārvalde

Attīstīt jaunus dabas tūrisma
pakalpojumus un piedāvājumus

Tūrisma pakalpojuma dažadība; Tūristu
skaita pieaugums Jelgavas novadā;

Kultūras pārvalde

2017. - 2023.
Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi
4000000

2017. - 2023.
Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

203941

2017. - 2023.
Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

1450000

2017. - 2023.

36500

2017. - 2023.

39700

2017. - 2023.

Sniegts atbalsts 3 projektu pieteikumu
sagatavošanā
Izstrādāts marketinga atbalsta plāns

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Tūrisma pakalpojuma dažadība; Tūristu
skaita pieaugums Jelgavas novadā;

8 norādes zīmes un 2 infoplāksnes gadā, 3
buras periodā

Kvalitatīva kultūras iestāžu un brīvdabas
pasākumu infrastruktūra

5 renovētas ēkas periodā; 1 renovēta
brīvdabas estrāde

3000000

2017. - 2023.

Kvalitatīva kultūras iestāžu infrastruktūra

Nodrošināta 14 kultūras namu un 23
bibliotēku darbība

4500881

2017. - 2023.

Kultūras pārvalde

Kvalitatīva kultūras iestāžu materiālitehniskā Inventārs un pamatlīdzekļi 14 kultūras
bāze
namiem un 23 bibliotēkām

841153

2017. - 2023.
Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi
3687267 2017. 2023.
Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Sporta centrs
Kvalitatīva infrastruktūra

Īpašumu pārvalde

Tūrisma pakalpojuma dažadība; Tūristu
skaita pieaugums Jelgavas novadā;

atjaunots inventārs 14 sporta iestādēs

255878 2017. 2023.
Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Labiekārtoti 2 dabas objekti, t.sk. upes

100000

2017. - 2023.
Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Tūrisma pakalpojuma dažadība; Tūristu
skaita pieaugums Jelgavas novadā;

Izveidoti 2 jauni velomaršruti

50000

2017. - 2023.

Tūrisma pakalpojuma dažadība; Tūristu
skaita pieaugums Jelgavas novadā;

Izveidoti 2 jauni tūrisma objekti

20000

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Uzlabota sabiedrības drošība

Sekmēt civilās aizsardzības
pasākumu īstenošanu

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

2017. - 2023.

Veikt vides drošības pasākumu
īstenošanu

Uzlabota sabiedrības drošība

Izveidota plūdu monitoringa sistēma uz
mazajām upēm, prioritāri - Svēte, Platone;
izstrādāta un ieviesta viedā izziņošanas
sistēma

2017. - 2023.

Pašvaldības policija

Pašvaldības policija

Pašvaldības budžets
Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Kvalitatīva infrastruktūra

Īpašumu pārvalde

Pašvaldības budžets
Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Izbūvēta 1 sporta halle renovētas 3 sporta
zāles, atjaunota āra infrastruktūra 5 pagastos

Sporta centrs

Veicināt velomaršrutu un
Īpašumu pārvalde
veloceliņu attīstību, aprīkošanu
un uzturēšanu

Sabiedrības drošības pasākumu
īstenošana
3. Vides un dabas resursu efektīva
apsaimniekošana

Attīstības nodaļa

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

4. Stabilas, inovatīvas un
ilgtspējīgas elkonomikas attīstība

U P4 RV2 Nodarbinātības
veicināšanas pasākumi
U

4. Stabilas, inovatīvas un
ilgtspējīgas elkonomikas attīstība

U P4RV3 Atbalsta instrumenti
uzņēmējdarbības attīstībai

Izveidot sadarbību starp
pašvaldību, izglītības iestādēm
un vietējiem uzņēmumiem
nodarbinātības pasākumu
īstenošanai

Izglītības pārvalde

Pieaugušas privātās investīcijas teritorijā;
samazinās bezdarbnieku skaits
Pieaudzis uzņēmumu skaits novadā;
Radītas jaunas darba vietas
Nodrošinātas 3 prakses vietas gadā
uzņēmumos

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

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

7000

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, ES fondi

7000

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, ES fondi

3500

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets

46000

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, ES fondi

56000

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, ES fondi

1500

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets

2 brauciens gadā

3500

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets

izveidota darba grupa; organizēti 2 semināri pieredzes apmaiņas; Ieviests Public plate
pakalpojums

4 semināri, konferences, forumi gadā
ne retāk kā 1 reizi mēnesī informācija
mājaslapā, e-pastos, u.c. sociālajos tīklos
ieviests e-mārketinga instruments (tiešais epasts); Izveidota vietne Facebook

U

4. Stabilas, inovatīvas un
ilgtspējīgas elkonomikas attīstība

U P4RV3 Atbalsta instrumenti
uzņēmējdarbības attīstībai

Veicināt novada uzņēmēju
atpazīstamību

U P4RV3 Atbalsta instrumenti
uzņēmējdarbības attīstībai

Veicināt uzņēmēju dalību
izstrādēs, gadatirgos,
starptautiskās apmaiņas
programmās

Attīstības nodaļa

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

Attīstības nodaļa

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

Izsniegtas 4 jaunas piederības zīmes gadā
Ne retāk kā 1 reizi mēnesī informācija
mājaslapā, e-pastos, u.c. sociālajos tīklos

U

4. Stabilas, inovatīvas un
ilgtspējīgas elkonomikas attīstība
U

4. Stabilas, inovatīvas un
ilgtspējīgas elkonomikas attīstība

U P4RV3 Atbalsta instrumenti
uzņēmējdarbības attīstībai

Sekmēt jaunu uzņēmumu
attīstību, Ieviest atbalsta
programmu jaunu uzņēmumu
izveidei

Attīstības nodaļa

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

Dalība izstādēs, gadatirgos, festivāla
organizēšana u.c. pasākumos – 4 pasākumi
gadā
'Esi uzņēmējs Jelgavas novadā";
"Uzņēmēju gada balva";
Biznesa ideju konkurss skolēniem

U

4. Stabilas, inovatīvas un
ilgtspējīgas elkonomikas attīstība

U P4RV3 Atbalsta instrumenti
uzņēmējdarbības attīstībai

Izveidot uzņēmēju konsultatīvo
padomi

Attīstības nodaļa

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

Attīstības nodaļa

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

Izveidota konsultatīvā padome
Izstrādāti ieteikumi normatīvo aktu
pilnveidošanai

U

4. Stabilas, inovatīvas un
ilgtspējīgas elkonomikas attīstība

U P4RV3 Atbalsta instrumenti
uzņēmējdarbības attīstībai

Uzņēmēju pieredzes apmaiņas
veicināšana starptautiskā un
vietējā līmenī

U
4. Stabilas, inovatīvas un
ilgtspējīgas elkonomikas attīstība

U P4RV3 Atbalsta instrumenti
uzņēmējdarbības attīstībai
U

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

U

U

U P4RV3 Atbalsta instrumenti
uzņēmējdarbības attīstībai
U P4RV3 Atbalsta instrumenti
uzņēmējdarbības attīstībai

Veicināt vietējo uzņēmējdarbību
Attīstības nodaļa
atbalstošas publisko iepirkumu
sistēmas izveidi novadā

5200

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, ES fondi

Atbalstīt tradicionālās
amatniecības attīstību

Attīstības nodaļa

Uzņēmumu skaita pieaugums

izveidoti un aprīkoti 3 amatniecības centri
(keramika, aušana, u.c.)

120000

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, ES fondi

Sekmēt iedzīvotāju
uzņēmējspējas

Attīstības nodaļa

Uzņēmumu skaita pieaugums

Organizēti 2 semināri gadā; viena pieredzes
apmaiņa

12200

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, ES fondi

Attīstības nodaļa

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

10000

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, ES fondi

Veidot sadarbību ar valsts,
pašvaldību, nevalstiskajām u.c.
institūcijām
5. Vieda pārvaldība

Uzņēmumu skaita pieaugums

U

U P5RV4 Sadarbības tīklojuma izveide

5. Vieda pārvaldība

I

IRV11 Sadarbības tīkla izveide
pieaugušo izglītībā

5. Vieda pārvaldība

I

IRV11 Sadarbības tīkla izveide
pieaugušo izglītībā

Karjeras izglītības īstenošanā
iesaistīto pedagogu profesionālā
pilnveide
Izglītības pārvalde
Mūžizglītības speciālistu
sadarbība neformālās izglītības
nodrošināšanā dažādu pagastu
iedzīvotājiem
Izglītības pārvalde

5. Vieda pārvaldība

I

IRV12 Sadarbības veicināšana starp
izglītības iestādēm un citām novada
iestādēm un struktūrvienībām

Vienota metodiskā atbalsta
centra(u) izveide

Izglītības pārvalde

Apmācīti 24 pedagogi

Noslēgti sadarbības līgumi
Izstrādāti 2 sadarbības projekti periodā

karjeras izglītības konsultāciju pieejamība

Visu pagastu iedzīvotājiem pieejama
Pieejama pieaugušo izglītība pašvaldības
mūžizglītība
iedzīvotājiem
Izveidots metodiskais centrs(i), kas organizē
pedagogu un atbalsta speciālistu
profesionālās kompetences pilnveidi un
konsultācijas
Atbalsts iekļaujošai izglītībai

6000 2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi
Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

45000 2017. - 2023.
Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi
85000 2017. - 2023.

5. Vieda pārvaldība

5. Vieda pārvaldība

5. Vieda pārvaldība

5. Vieda pārvaldība

I

IRV12 Sadarbības veicināšana starp
izglītības iestādēm un citām novada
iestādēm un struktūrvienībām

I

IRV12 Sadarbības veicināšana starp
izglītības iestādēm un citām novada
iestādēm un struktūrvienībām

I

IRV12 Sadarbības veicināšana starp
izglītības iestādēm un citām novada
iestādēm un struktūrvienībām

I

4. Stabilas, inovatīvas un
ilgtspējīgas elkonomikas attīstība

IRV12 Sadarbības veicināšana starp
izglītības iestādēm un citām novada
iestādēm un struktūrvienībām

U P4RV3 Atbalsta instrumenti
uzņēmējdarbības attīstībai

Psiholoģiskais atbalsts bērniem
ar mācīšanās grūtībām un
uzvedības traucējumiem, kā arī
konsultācijas vecākiem un
pedagogiem (izglītības psihologs
novadā)
Izglītības pārvalde
Apvienot resursus, lai
nodrošinātu interešu izglītības
kultūrizglītības jomas pēctecību
un kvalitāti
Izglītības pārvalde
Izveidot tehniskās jaunrades
programmu bāzes skolas (vai
centrus) un nodrošināt iespēju
piedalīties tuvējo skolu
skolēniem
Izglītības pārvalde

Veikt veselības veicināšanas
pasākumus izglītības iestādēs

Izglītības pārvalde

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi
Novada izglītības iestādes apkalpo mobila
atbalsta speciālistu vienība
Izveidoti starpskolu 7.-9.kl.deju kolektīvi, 5.9.kl.kori

Atbalsts iekļaujošai izglītībai

240000 2017. - 2023.

Interešu izglītības piedāvājums nodrošināts
dažādās jomās

120000 2017. - 2023.

T

5. Vieda pārvaldība

T

5. Vieda pārvaldība

K

5. Vieda pārvaldība

S
A

5. Vieda pārvaldība

T P5 RV5 Informācijas un mārketinga
aktivitātes
T P5 RV5 Informācijas un mārketinga
aktivitātes
K P5 RV3 Efektīvas un mērķtiecīgas
pārvaldības organizēšana

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

Nodrošināt dalību JRTC
marketinga aktivitātēs
Veicināt vēsturisku pētījumu
izstrādāšanu un publicēšanu

Tūrisma pakalpojuma dažadība; Tūristu
skaita pieaugums Jelgavas novadā;
Tūrisma pakalpojuma dažadība; Tūristu
skaita pieaugums Jelgavas novadā;

S P5 RV5 Sporta izglītība un
aktivitātes mūža garumā

Attīstības nodaļa

Kultūras darbinieku tālākizglītība
un nepārtraukta pilnveidošanās Kultūras pārvalde
Sporta darbinieku, treneru
tālākizglītība un nepārtraukta
Sporta centrs
pilnveidošanās

P5 A RV1 Pašvaldības konkurētspējas Pilnveidot pašvaldības sniegto
pakalpojumu kvalitāti un
paaugstināšana
pieejamību

Zinošāki un radošāki kultūras iestāžu
darbinieki

Dalība JRTC, līdzfinansējums aktivitātēs
Izdotas 7 grāmatas un brošūras (katra 1 000
eks)
247 apmeklēti semināri vai kursi;50
organizēti semināri; 3 pieredzes apmaiņas
braucieni gadā

Kvalitatīvs, motivēts darbaspēks

4 organizēti semināri, 3 apmeklēti semināri;
3 pieredzes apmaiņas gadā

Samazināts birokrātiskais slogs

5. Vieda pārvaldība

Organizēti 2 sabiedrības forumi; Izstrādāts
pašvaldības marketinga plāns; Ieviestas
aktivitātes

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

vairāki pašvaldības pakalpojumi deleģēti
NVO, u.c.

5. Vieda pārvaldība

Atbalstīt un veicināt iedzīvotāju,
P5 A RV1 Pašvaldības konkurētspējas uzņēmēju un NVO iesaistīšanos
paaugstināšana
pašvaldības pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanā

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

Organizēti vietēja līmeņa un starptautiski
semināri, organizētas pieredzes apmaiņas
Latvijā un ārpus tās

A
5. Vieda pārvaldība
5. Vieda pārvaldība
5. Vieda pārvaldība
5. Vieda pārvaldība

A
A
A
A

5. Vieda pārvaldība

P5 A RV1 Pašvaldības konkurētspējas Veicināt sadarbību ar
pašvaldībām valsts mērogā un
paaugstināšana
ārpus valsts robežām
P5 A RV1 Pašvaldības konkurētspējas Attīstīt kvalitatīvu IT un sakaru
infrastruktūru
paaugstināšana
P5 A RV2 Pašvaldības funkciju
veikšana
Pašvaldības ēku uzturēšana
P5 A RV2 Pašvaldības funkciju
Pašvaldības administratīvās
veikšana
funkcijas veikšana
P5 A RV2 Pašvaldības funkciju
veikšana

P5 A RV2 Pašvaldības funkciju
veikšana

5. Vieda pārvaldība
A
5. Vieda pārvaldība

P5 A RV3 Efektīvas un mērķtiecīgas
pārvaldības organizēšana

3500

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets

90000

2017. - 2023.

30000

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets
Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

72445

2017. - 2023.

6500 2017. - 2023.

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi
2017. - 2023.
Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi
2017. - 2023.
Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi
2017. - 2023.
2017. - 2023.

Komunikācija ar sabiedrību

Izveidoti vienoti klientu apkalpošanas centri
novadā, Organizētas iedzīvotāju sapulces,
organizēta mājaslapas uzturēšana,
organizēta informatīvā izdevuma izstrāde,
organizēti pašvaldības pasākumu rekl'\amas
pasākumi

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi
Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Pašvaldības iestāžu remonti,
energoefektivitāte, u.c. uzturēšana

Pašvaldības iestādes aprīkotas ar IKT, un
nepieciešamo transportu, MĒBELĒM U.C.

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

2017. - 2023.

IT nodaļa

Pašvaldības saimniecisko
funkciju uzturēšana

A

56000 2017. - 2023.

Pilnveidota informācijas aprites sistēma;
Pilnveidota un optimizēta jautājumu
izskatīšanas kārtība; ieviesti e-pakalpojumi

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

A

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Reizi gadā atjaunota datu bāze JNP, ZPR,
LIAA, LTRK, ZRKAC, LLKC, ZUC, u.c.
Izveidota interaktīva digitālā investīciju un
degradēto teritoriju karte;

P5 A RV1 Pašvaldības konkurētspējas Marketinga aktivitāšu īstenošana
pašvaldības teritorijas
paaugstināšana
popularizēšanai

A

400000 2017. - 2023.

Novada izglītības iestādes reizi gadā apmeklē
zobārsti; ne mazāk kā 3 reizes gadā tiek
veiktas veselīubas veicināšanas akcijas
skolās, sirds veselības pārbaudes 2 reiz gadā Veselības veicināšanas pasākumu pieejamība

Veikt esošo un potenciālo
uzņēmējdarbības teritoriju datu
Attīstības nodaļa
bāzes uzturēšanu un
aktualizāciju

Attīstības nodaļa

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

Izveidoti divi tehnisko sporta veidu centri
novadā un nodrošināts transports citu skolu Interešu izglītības piedāvājums nodrošināts
dalībnieku nogādāšanai uz nodarbībām
dažādās jomās

U
5. Vieda pārvaldība

Pašvaldības budžets, Valsts fiansējums, ES
fondi

2017. - 2023.
Atalgojums, kanceleja, sakari

2017. - 2023.

Autoparks, IKT,

2017. - 2023.

Pašvaldības budžets
Pašvaldības budžets
Pašvaldības budžets
Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets

2017. - 2023.

Izveidot un ieviest atbalsta
programmu jauniem speciālitiem

Pašvaldības budžets
2017. - 2023.
47749954

L RV3 atbalsta sistēmas veidošana
bērniem, kuriem noteikta invaliditāte, veicināt sadarbību ar ģimenes
un viņu vecākiem
ārstiem

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV3 atbalsta sistēmas veidošana
atbalstīt nevalstiskās
bērniem, kuriem noteikta invaliditāte, organizācijas, kas apvieno
Labklājības pārvalde
un viņu vecākiem
vecākus, kuru ģimenē aug bērns
ar invaliditāti

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV1 Atbalsta pasākumi jaunām
ģimenēm

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV1 Atbalsta pasākumi jaunām
ģimenēm

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV1 Atbalsta pasākumi jaunām
ģimenēm

4. Stabilas, inovatīvas un
ilgtspējīgas elkonomikas attīstība

L

L RV22 Sociālās uzņēmējdarbības
attīstības veicināšana un
nodarbinātības iespēju palielināšana
sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju
grupām

Sekmēt sociālo uzņēmumu
izveidi un darbību Jelgavas
novadā

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV21 Nodarbināto personu
profesionālās kompetences
pilnveidošana

Profesionālās izglītības kvalitātes
atbilstības darba tirgus
vajadzībām nodrošināšana,
Izglītības pārvalde
darba tirgum nepieciešamo
speciālistu sagatavošana

Profesionālas apmācības, pārkvalifikācijas un
kvalifikācijas paaugstināšana

Visu periodu

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

Profesionālās orientācijas
nodrošināšanas mūžizglītības
kontekstā

Izglītības pārvalde

Neformālās izglītības ieguve

Visu periodu

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

Profesionālās un tālākizglītības
pieejamības nodrošināšana

Izglītības pārvalde

Mūžizglītības pasākumi dažādām vecuma
grupām

Visu periodu

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV4 sekmēt darba un ģimenes
dzīves saskaņošanas iespējas

Veicināt ārpusskolas pasākumu
pieejamību sociāli mazaizsargāto Labklājības pārvalde
ģimeņu bērniem

Vasaras periodā bērns ir pieskatīts, tiek
mazināts risks bērnu traumatismam

1 vasaras nometne gadā sociāli
mazaizsargāto ģimeņu bērniem (25)

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV4 sekmēt darba un ģimenes
dzīves saskaņošanas iespējas

Veicināt ārpusskolas pasākumu
pieejamību ikvienas ģimenes
Kultūras pārvalde, Sporta
bērniem (Kultūras pasākumi,
centrs Izglītības pārvalde
sporta iespējas, nometnes,
ekskursijas)

Vasaras periodā bērns ir pieskatīts, tiek
mazināts risks bērnu traumatismam

Vasaras nometne sociāli mazaizsargāto
ģimeņu bērniem

Visu periodu

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV5 atbalsta pasākumi senioriem

Sadarbības tīkla veidošana ar
NVO

NVO

Sadarbības tīkls ar NVO

Izveidota sadarbība ar NVO

Visu periodu

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV5 atbalsta pasākumi senioriem

Atbalsta pasākumi senioriem

Labklājības pārvalde

Seniori aktīvi iekļaujas sabiedriskajā dzīvē

Noorganizēti izklaidējošie un informatīvie
pasākumi senioriem katrā pagastā

300000

Visu periodu

ES, PB

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV6 Mazināt apdraudējuma riskus
bērna fiziskajai un emocionālajai
integritātei

Popularizēt Darba likumā
paredzētās tiesības

Labklājības pārvalde

Vecāki ir informēti par savām tiesībām

Publikācijas JN avīzē, mājas lapā, brošūras

3000

2019;2020

ES,PB

Mazināti apdraudējuma riski bērna drošībai

Grupu nodarbības sociālā riska vecākiem (15
gadā), individuālas konsultācijas (120 gadā),
120000
informatīvie pasākumi (10 gadā), piesaistīti
lektori ,speciālisti

Visu periodu

ES,PB

Paaugstināta darbinieku kapacitāte

Realizētas apmācības 30 darbiniekiem
izglītības iestādēs, aprūpes centrā

2018;2020;2022

ES,PB

Mazinās riski atkārtotai aizgādības tiesību
pārtraukšanai

Izstrādāta kārtība ģimenes atbalstam un
uzraudzībai

Visu periodu

PB

Mazinās vardarbības gadījumu skaits

Informatīvie pasākumi, 7 publikācijas JN
avīzē, mājas lapā, noorganizēta 1 konference 10000
(periodā)

Visu periodu

ES,PB

L RV21 Nodarbināto personu
profesionālās kompetences
pilnveidošana
L RV21 Nodarbināto personu
profesionālās kompetences
pilnveidošana

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV6 Mazināt apdraudējuma riskus
bērna fiziskajai un emocionālajai
integritātei

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV6 Mazināt apdraudējuma riskus
bērna fiziskajai un emocionālajai
integritātei

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV6 Mazināt apdraudējuma riskus
bērna fiziskajai un emocionālajai
integritātei

L

L RV6 Mazināt apdraudējuma riskus
bērna fiziskajai un emocionālajai
integritātei

1.Cilvēkresursu izaugsme

Labklājības pārvalde

valsts izstrādātās un finansētās
apmācību programmas
“Pirmslaulību apmācības
Labklājības pārvalde
programma” jaunajām ģimenēm
ieviešana pašvaldībā
popularizēt veselīgu dzīvesveidu
Labklājības pārvalde
reproduktīvas veselības
saglabāšanā
izveidot pašvaldības atbalsta
Īpašumu pārvalde
sistēmu mājokļa jautājuma
risināšanā

Attīstības nodaļa

preventīvo pasākumu attīstīšana
Labklājības pārvalde
sociālā riska ģimenēm
Izglītot darbiniekus, kuri ikdienas
darbā saskaras ar sociālās
Labklājības pārvalde
atstumtības riskiem pakļautiem
bērniem
Atbalsts ģimenēm, kurām
Labklājības pārvalde
atjaunotas pārtrauktās
aizgādības tiesības
sabiedrības informēšana par
vardarbības problemātiku,
Labklājības pārvalde
vardarbības atpazīšanu un
palīdzības iespējām

Sadarbības tīkls ar ģimenes ārstiem

Dalība JN medicīnas darbinieku konferencēs

Visu periodu

PB

Sadarbības tīkls ar NVO

Dotācija NVO

Visu periodu

ES, PB

Samazinās šķirto laulību skaits par 10%

2 reizes gadā novadīta apmācību programma
25200
20 jaunajām ģimenēm

Visu periodu

Valsts finansējums

Palielinās jaundzimušo skaits par 5 %

Notikuši 25 informatīvie semināri gadā
jaunajām ģimenēm

Visu periodu

ES, PB

Palielinājies JN deklarēto ģimeņu skaits

5 ģimenes gadā deklarējušas dzīvesvietu

2020-2023

Uzņēmumu skaita pieaugums

Reģistrēti 3 sociālie uzņēmumi

2017. - 2023.

108000

8000

56000

12000

Visu periodu

ES,PB

L

L RV6 Mazināt apdraudējuma riskus
bērna fiziskajai un emocionālajai
integritātei

nodrošināt starpinstitucionālo
sadarbību sociālās atstumtības
Labklājības pārvalde
riskam pakļauto bērnu/jauniešu
atbalstam

Atbalsts atstumtības riskam pakļautiem
bērniem/jauniešiem

Sadarbības vienības tikšanās reizi mēnesī

L

L RV26 Sekmēt sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
un atbalsta pakalpojuma pieejamību
personām ar funkcionāliem
traucējumiem, personām ar vājām
sociālām prasmēm un citām sociālās
atstumtības riskam pakļautām
grupām

Ieviests jauns pakalpojums
aktivitāšu centrā "Līvbērze"

Labklājības pārvalde

Paplašināts pakalpojumu klāsts

Izveidota vingrošanas zāle un rehabilitācijas
kabinets, virtuves renovācija praktisko
nodarbību nodrošināšanai aktivitāšu centrā
"Līvbērze"

50000

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV26 Sekmēt sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
un atbalsta pakalpojuma pieejamību
personām ar funkcionāliem
traucējumiem, personām ar vājām
sociālām prasmēm un citām sociālās
atstumtības riskam pakļautām
grupām

Pilnveidoti sociālā atbalsta
pakalpojumi aktivitāšu centros

Labklājības pārvalde

Paplašināts sociālā atbalsta pakalpojumu
klāsts aktivitāšu centros

Aktivitāšu centrā "Zemgale" aprīkota telpa
sociālo iemaņu apguvei cilvēkiem ar vājām
sociālām prasmēm. Kalnciemā, Valgundē,
Lielplatonē, Zaļeniekos nodrošinātas grupu
nodarbības, atbalsta grupas, pieaicināti
lektori

10000

Visu periodu

ES, PB

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

organizēt seminārus un
L RV8 sniegt atbalstu audžuģimenēm
apmācības audžuģimenēm,
un aizbildnībā nodoto bērnu aprūpei
aizbildņu ģimenēm

Labklājības pārvalde

Uzlabotas aizbildņu un audžuģimeņu bērnu
aprūpes un audzināšanas prasmes

Notikušas 60 stundu apmācības 20
aizbildņiem gadā, dotācija NVO 10 izglītojošu 14000
nodarbību organizēšanā gadā,

Visu periodu

PB, Valsts finansējums

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

pilnveidot atbalsta sistēmu
L RV8 sniegt atbalstu audžuģimenēm ģimenēm, kuras nodrošina
un aizbildnībā nodoto bērnu aprūpei ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu

Labklājības pārvalde

Palielinājies audžuģimenēs un aizbildnībā
nodoto bērnu skaits (10 bērni)

Papildināta atbalsta sistēma

14000

Visu periodu

PB, Valsts finansējums

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV9 sekmēt jauniešu sagatvotību
dzīvei pēc ārpusģimenes aprūpes
iestādes

pilnveidot atbalsta sistēmu 2
gadus pēc ārpusģimenes
Labklājības pārvalde
aprūpes pakalpojuma “Jauniešu
mājā” pārtraukšanas

Veicināta jauniešu iekļaušanās sabiedrībā

Piesaistīti mentori pēc aprūpes pakalpojuma
“Jauniešu mājā” pārtraukšanas (vidēji 3
50400
bērniem gadā)

Visu periodu

ES, PB

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV13 Veselīga uztura veicināšana

Veselīga uztura veicināšana un
zināšanu uzlabošana pirmskolas Izglītības pārvalde
un skolas vecuma bērniem

Informatīvie pasākumi

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV13 Veselīga uztura veicināšana

Sabiedrības izglītošana par
veselīga uztura nozīmi

Informatīvie pasākumi

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

Sporta sistēmas, infrastruktūras
attīstīšana un pakalpojumu
L RV14 Fizisko aktivitāšu veicināšana piedāvājuma paplašināšana
Sporta centrs
bērnu (skolēnu) fizisko aktivitāšu
veicināšanas nolūkos

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV14 Fizisko aktivitāšu veicināšana

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

Labklājības pārvalde

Visu periodu

PB

ES, PB

Visu periodu
Piesaistīti speciālisti, noorganizētas 35
izglītojošas nodarbības

9000

Visu periodu

ES, PB

Dažādoti pakalpojumi, paplašināta
pieejamība

Visu periodu

informatīvi pasākumi, praktiskas nodarbības Noorganizēti pasākumi, praktiskas
dažādām mērķa grupām
nodarbības, piesaistīti speciālisti

Visu periodu

L

Izglītojošu pasākumu
organizēšana un fizisko
L RV14 Fizisko aktivitāšu veicināšana
Sporta centrs
aktivitāšu paplašināšana
iedzīvotājiem darbspējas vecumā

Izglītojošie pasākumi

Visu periodu

L

Fiziskās aktivitātes kā sociālās
iekļaušanās iespēja, izglītības
pasākumi un infrastruktūras
L RV14 Fizisko aktivitāšu veicināšana
nodrošināšana fiziskām
aktivitātēm iedzīvotājiem
vecumā virs 65 gadi

Veselības saglabāšana senioriem

Paplašināta un pilnveidota materiāli tehniskā
30000
bāze, novadītas praktiskas nodarbības

Visu periodu

ES, PB

Izstrādāta un ieviesta atbalsta sistēma
ģimenēm ar bērniem

Pilnveidoti sociālā atbalsta veidi ģimenēm

2018 - 2023

PB

Samazinās atkarību izraisošu vielu lietotāju
skaits

Noorganizēti pasākumi

Visu periodu

ES, PB

Sabiedrības izglītošana par
fizisko aktivitāšu nozīmi

Labklājības pārvalde

Labklājības pārvalde

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV2 Atbalsta pasākumi vecāku
pienākumu īstenošanai

atbalsta sistēmas izveidošana
ģimenēm ar bērniem (īpaši
daudzbērnu, nepilnajām
ģimenēm, ģimenēm, kurās ir
Labklājības pārvalde
bērns ar funkcionāliem
traucējumiem, ģimenēm, kuras
nodrošina ārpusģimenes aprūpi)

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV15 Atkarības vielu ietekmes
mazināšana

Vispārējās profilakses pasākumu
plānošana, organizēšana un
realizēšana atkarību
Izglītības pārvalde
mazināšanas un kontroles jomā
izglītības iestādēs

ES

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV15 Atkarības vielu ietekmes
mazināšana

Atkarību profilakses pasākumu
veikšana dažādās iedzīvotāju
mērķgrupās

Labklājības pārvalde

Samazinās atkarīgo iedzīvotāju skaits

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV16 Uzlabot mutes dobuma
veselību visās iedzīvotāju grupās

Pakalpojuma pieejamības
veicināšana

Izglītības pārvalde

Nodrošināta zobārstniecības pakalpojuma
pieejamība

L

L RV16 Uzlabot mutes dobuma
veselību visās iedzīvotāju grupās

Iedzīvotāju izglītošana par mutes
Labklājības pārvalde
veselību

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV17 Saslimstības mazināšana ar
neinfekciozajām saslimšanām (sirds
asinsvadu slimībām, cukura diabēts,
onkoloģiskajām u.c.)

Sabiedrības informēšanas
pasākumu kopums par
neinfekcijas slimībām, valsts
apmaksāto veselības aprūpi

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV18 Profilakses pasākumi
Sezonālo un sadzīves traumu
traumatisma un mirstības no ārējiem
profilakse
faktoriem samazināšanai

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV19 Garīgās veselības un
labklājības veicināšana

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV20 Aktīvie un preventīvie
pasākumi darba meklētājiem
(bezdarbniekiem)

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV2 Atbalsta pasākumi vecāku
pienākumu īstenošanai

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV22 Sociālās uzņēmējdarbības
attīstības veicināšana un
nodarbinātības iespēju palielināšana
sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju
grupām

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

35 izglītojošie pasākumi riska grupām, 2
sociālās kampaņas, kontroles pasākumi
atkarību vielu ierobežošanai

1-4 kl. skolēniem nodrošināta iespēja reizi
gadā pārbaudīt mutes veselību tuvāk
dzīvesvietai
Publikācijas JN avīzē, mājas lapā,
Uzlabota iedzīvotāju mutes dobuma veselība
noorganizētas 5 akcijas gadā

10000

Visu periodu

ES, PB

2019-2023

PB

5000

Visu periodu

ES,PB

Labklājības pārvalde

Mazinās riski iedzīvotāju saslimstībai ar
neinfekcijas slimībām

Izglītojošie pasākumi, sociālās kampaņas,
piesaistīti speciālisti, lektori

50000

Visu periodu

ES,PB

Labklājības pārvalde

Mazinās no ārējiem faktoriem gūto traumu
skaits par 10 %

Izglītojošie pasākumi, sociālās kampaņas,
piesaistīti speciālisti, lektori

25000

Visu periodu

ES,PB

Uzlabojusies iedzīvotāju garīgā veselība

Novadīti 35 praktiski semināri par tēmām –
“Depresija”, “Stresa menedžments”,
“Pozitīvā domāšana”

15000

Visu periodu

ES,PB

Labklājības pārvalde

Samazinās ilgstošo bezdarbnieku skaits,
Sniegti kvalitatīvi profesionālās orientācijas
pakalpojumi dažādām mērķa grupām

Par 10% palielinājies NVA aktivitātēs
iesaistīto personu skaits, ieviesti mērķēti
atbalsta pasākumi

Visu periodu

PB

Labklājības pārvalde

Uzlabotas bērnu aprūpes un audzināšanas
prasmes

Noorganizēta apmācību grupa 15 vecākiem
gadā

Visu periodu

ES, PB

Sabiedrības izglītošana un
izpratnes veidošana par
sociālajiem uzņēmumiem, to
nozīmi.

Attīstības nodaļa

Informēta sabiedrība

Informatīvie pasākumi, informācija novada
mājas lapā, JN avīzē, produkcijas
popularizēšana amatnieku tirdziņos, 1
seminārs

Visu periodu

PB

L RV23 Sociālās atstumtības riska
grupu iedzīvotāju integrācijas darba
tirgū veicināšana

Palielināt sociālās atstumtības
riska grupu iedzīvotāju (vai
nelabvēlīgā situācijā esošie)
iesaistīšanos darba tirgū

Labklājības pārvalde

Visu periodu

PB

L RV24 Jauniešu profesionālo prasmju
attīstības veicināšana un
nodarbinātības pasākumu
organizēšana (t.sk. jauniešu
garantijas pasākumi)

Jauniešu darba prakses, kā arī
bez darba palikušo jauniešu
konkurētspējas veicināšana,
prasmju pilnveide un praktiskā
pieredze darba tirgū.

Izglītības pārvalde

Visu periodu

ES, PB

Jauniešu uzņēmējdarbības
prasmju un kompetenču
kompleksa attīstība atbilstoši
darba tirgus vajadzībām

Izglītības pārvalde

Pašvaldībā tiek veicināta skolēnu
iesaistīšanās skolēnu mācību firmu aktivitāšu
programmā, kā arī tiek atbalstīta skolēnu
mācību firmu darbība.

Visu periodu

ES,PB

Karjeras izvēles atbalsta
sistēmas pilnveidošana

Izglītības pārvalde

Izveidota atbalsta sistēma

Visu periodu

PB

Palīdzēt jauniešiem atgriezties
izglītības iestādē vai iekļauties
darba tirgū, tādējādi mazinātos
jauniešu bezdarbs un uzlabotos
konkurētspēja darba tirgū.

Labklājības pārvalde

Projektā Iesaistījušies 98 jaunieši

Realizēti jauniešu garantijas piedāvātie
atbalsta pasākumi

153292

2017.-2019

ES,PB

Pašvaldībā tiek attīstītas jauniešu
nodarbinātības iespējas vasaras periodā

Nodarbināti 90 15-18 gadus veci jaunieši
vasaras brīvlaikā

63000

Visu periodu

PB

L RV24 Jauniešu profesionālo prasmju
attīstības veicināšana un
nodarbinātības pasākumu
organizēšana (t.sk. jauniešu
garantijas pasākumi)
L RV24 Jauniešu profesionālo prasmju
attīstības veicināšana un
nodarbinātības pasākumu
organizēšana (t.sk. jauniešu
garantijas pasākumi)
L RV24 Jauniešu profesionālo prasmju
attīstības veicināšana un
nodarbinātības pasākumu
organizēšana (t.sk. jauniešu
garantijas pasākumi)

Garīgās veselības veicināšanas
Labklājības pārvalde
pasākumi dažādām mērķgrupām
Sadarbība ar NVA aktīvo
nodarbinātības pasākumu un
bezdarba samazināšanas
preventīvo pasākumu
plānošanā, organizēšanā un
īstenošanā, kā arī ilgstošā
bezdarba prevencija
apmācības grupu organizēšana
vecāku prasmju attīstīšanai
jaunajiem vecākiem

L RV24 Jauniešu profesionālo prasmju
attīstības veicināšana un
Veicināt skolēnu nodarbinātību
nodarbinātības pasākumu
Labklājības pārvalde
vasaras brīvlaikā
organizēšana (t.sk. jauniešu
garantijas pasākumi)

12600

Realizētas atbalsta programmas noteiktām
klientu grupām – ilgstošiem bezdarbniekiem,
Atbalsta programmās iesaistīti 49 iedzīvotāji pirmspensijas vecuma iedzīv., cilvēkiem ar
52000
invaliditāti un personām ar dažāda veida
atkarībām.
Pašvaldība nodrošina prakses vietas
jauniešiem pašvaldības iestādēs un vietējos
uzņēmumos. Īstenot pasākumus, kas
palīdzēs jauniešiem iekļauties darba tirgū un
uzlabot savas profesionālās prasmes

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV25 Veicināt bāreņu un bez vecāku
gādības palikušo bērnu aprūpi
Nodrošināt psihologu
ģimeniskā vidē vai ģimeniskai videi
konsultācijas audžuģimenēm,
pietuvinātā pakalpojumu sniedzēju
aizbildņiem, adoptētājiem
institūcijā

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV2 Atbalsta pasākumi vecāku
pienākumu īstenošanai

Stiprināt audžuģimeņu un aizbildņu resursu

Nodrošinātas 40 konsultācijas
audžuģimenēm un 10 konsultācijas
aizbildņiem

0

2017-2022

PB

vecāku informēšana un izpratnes
Labklājības pārvalde
veidošana par bērna aprūpi

Uzlabojas bērna emocionālā un fiziskā
veselība

Informācija Jelgavas novada avīzē, mājas
lapā 35 izglītojošas nodarbības vecākiem, 3
sociālas kampaņas

5000

Visu periodu

ES, PB

Nodrošināts psihosociāls
atbalsts audžuģimenēm un
aizbildņiem adaptācijas periodā

Labklājības pārvalde

Stiprināt audžuģimeņu un aizbildņu resursu
un uzlabot aprūpes kvalitāti

Nodrošināts atbalsts 10 audžuģimenēm un 5
0
aizbildņiem adaptācijas procesā

2017-2022

PB

Aprūpes iestādē dzīvojošie
jaunieši ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu saņem „jauniešu
mājā”

Labklājības pārvalde

Sadzīves prasmju, spēju attīstīšana
jauniešiem, lai integrētos sabiedrībā

Pakalpojums tiek nodrošināts 10 jauniešiem

0

2017-2022

PB

Izstrādāta metodika sociālajam
darbam ar bioloģiskām ģimenēm
laikā, kamēr bērns saņem
Labklājības pārvalde
ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumus

Saiknes ar bioloģisko ģimeni saglabāšana
bērnam atrodoties ārpusģimenes aprūpē

Izstrādāts metodiskais materiāls

2000

2017-2019

ES,PB

L

L RV26 Sekmēt sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
un atbalsta pakalpojuma pieejamību
personām ar funkcionāliem
traucējumiem, personām ar vājām
sociālām prasmēm un citām sociālās
atstumtības riskam pakļautām
grupām

Atbalsta pakalpojumi ģimeņu
asistentiem, kas sniedz
pakalpojumus personām ar
Labklājības pārvalde
garīga rakstura traucējumiem
un/vai vājām sociālām prasmēm

Nodrošināt pakalpojuma kvalitāti

Sešiem ģimeņu asistentiem nodrošinātas 9
supervīzijas nodarbības gadā

8640

2017-2020

PB

L

L RV26 Sekmēt sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
un atbalsta pakalpojuma pieejamību
personām ar funkcionāliem
traucējumiem, personām ar vājām
sociālām prasmēm un citām sociālās
atstumtības riskam pakļautām
grupām

veicināt valsts apmaksātu
psihologa pakalpojuma
izmantošanu ģimenei dzīvesvietā Labklājības pārvalde
pirmreizēji bērnam noteiktas
invaliditātes gadījumā

Veicināta pakalpojuma izmantošana

5 ģimenes izmantojušas pakalpojumu

0

Visu peridou

Valsts finansējums

L

L RV26 Sekmēt sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
un atbalsta pakalpojuma pieejamību
personām ar funkcionāliem
traucējumiem, personām ar vājām
sociālām prasmēm un citām sociālās
atstumtības riskam pakļautām
grupām

Nodrošinātas speciālistu
konsultācijas un atbalsta
pasākumi personām, kuras
aprūpē bērnus ar garīga vai
fiziska rakstura traucējumiem

Labklājības pārvalde

Stiprināti ģimeņu resursi, lai bērni var
saņemt aprūpi ģimeniskā vidē

8 ģimenes saņēmušas speciālistu
konsultācijas

16000

Visu periodu

ES finansējums projekts “Atver sirdi
Zemgalē”, pašvaldības priekšfinansējums

L

L RV26 Sekmēt sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
un atbalsta pakalpojuma pieejamību
personām ar funkcionāliem
traucējumiem, personām ar vājām
sociālām prasmēm un citām sociālās
atstumtības riskam pakļautām
grupām

Papildināta tehnisko
palīglīdzekļu bāze

Labklājības pārvalde

Atbalsts personām ar funkcionāliem
traucējumiem

Ik gadu atjaunota un papildināta tehnisko
palīglīdzekļu bāze

35000

Visu periodu

PB

L

L RV26 Sekmēt sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
un atbalsta pakalpojuma pieejamību
personām ar funkcionāliem
traucējumiem, personām ar vājām
sociālām prasmēm un citām sociālās
atstumtības riskam pakļautām
grupām

Nodrošināti aprūpes mājās
pakalpojumi

Labklājības pārvalde

Personas ar aprūpes vajadzībām saņem
sabiedrībā balstītus pakalpojumus

50 klientiem nodrošināts aprūpes mājās
pakalpojums

0

Visu periodu

PB

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV25 Veicināt bāreņu un bez vecāku
gādības palikušo bērnu aprūpi
ģimeniskā vidē vai ģimeniskai videi
pietuvinātā pakalpojumu sniedzēju
institūcijā
L RV25 Veicināt bāreņu un bez vecāku
gādības palikušo bērnu aprūpi
ģimeniskā vidē vai ģimeniskai videi
pietuvinātā pakalpojumu sniedzēju
institūcijā
L RV25 Veicināt bāreņu un bez vecāku
gādības palikušo bērnu aprūpi
ģimeniskā vidē vai ģimeniskai videi
pietuvinātā pakalpojumu sniedzēju
institūcijā

Labklājības pārvalde

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV26 Sekmēt sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
un atbalsta pakalpojuma pieejamību
personām ar funkcionāliem
traucējumiem, personām ar vājām
sociālām prasmēm un citām sociālās
atstumtības riskam pakļautām
grupām

Tiek nodrošināts nakts
patversmes pakalpojums
(Jelgavas pilsētas teritorijā)

Labklājības pārvalde

Nodrošināts paklpojums

3 klientiem gadā tiek nodrošināts 4 mēnešu
nakts patversmes pakalpojums

5600

Visu periodu

PB

L

L RV26 Sekmēt sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
un atbalsta pakalpojuma pieejamību
personām ar funkcionāliem
traucējumiem, personām ar vājām
sociālām prasmēm un citām sociālās
atstumtības riskam pakļautām
grupām

Izveidota īslaicīgās sociālās
aprūpes nodaļa (uz JNSARC
bāzes)

Labklājības pārvalde

Pakalpojuma kvalitātes paaugstināšana

JNSARC Kalnciema filiālē (esošās ģimenes
ārstu prakses telpās) izveidota īslaicīgās
aprūpes nodaļa (5 gultasvietas

10000

2020

ES, PB

Rehabilitācijas programmu
sociālās atstumtības riskam
pakļautām grupām pirkšana

Labklājības pārvalde

Nodrošināts pakalpojums

5 klientiem gadā tiek nodrošināta viņu
situācijai atbilstoša rehabilitācijas
pakalpojuma pirkšana

10000

2019-2023

PB

Izveidots jauns aktivitāšu centrs

Labklājības pārvalde

Nodrošināti atbalsta pakalpojumi

izveidots aktivitāšu centrs Sesavas pagastā

2018

PB

Ieviest pabalstu medicīniskās
rehabilitācijas pakalpojumam I
grupas invalīdiem ar fiziska
rakstura traucējumiem
(darbspējas vecumā), izņemot
pilnīgi kopjamas personas ar
invaliditāti

Labklājības pārvalde

Nodrošināts atbalsts personām ar invaliditāti

10 invalīdiem gadā tiek nodrošināts pabalsts
20000
rehabilitācijai

2019-2023

PB

Visu periodu

PB

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV26 Sekmēt sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
un atbalsta pakalpojuma pieejamību
personām ar funkcionāliem
traucējumiem, personām ar vājām
sociālām prasmēm un citām sociālās
atstumtības riskam pakļautām
grupām
L RV26 Sekmēt sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
un atbalsta pakalpojuma pieejamību
personām ar funkcionāliem
traucējumiem, personām ar vājām

L

L RV27 Pilnveidot sociālās palīdzības
sistēmu, nodrošinot papildus atbalstu
personām ar funkcionāliem
traucējumiem un vājām sociālām
prasmēm un mazaizsargātām
iedzīvotāju grupām

L

L RV27 Pilnveidot sociālās palīdzības
sistēmu, nodrošinot papildus atbalstu
personām ar funkcionāliem
Ieviest ģimeņu asistentu
traucējumiem un vājām sociālām
pakalpojumu
prasmēm un mazaizsargātām
iedzīvotāju grupām

Labklājības pārvalde

Atbalsts ģimenēm resursu stiprināšanai

Nodrošināts finansējums 5 ģimeņu
asistentiem gadā

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV27 Pilnveidot sociālās palīdzības
sistēmu, nodrošinot papildus atbalstu
personām ar funkcionāliem
traucējumiem un vājām sociālām
prasmēm un mazaizsargātām
iedzīvotāju grupām

Nodrošināt pašvaldības
finansētu daudzbērnu ģimeņu
bērnu ēdināšanu novada
izglītības iestādēs, transporta
maksas atvieglojumus

Labklājības pārvalde

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Nodrošināta pašvaldības dotēta ēdināšana
novada izglītības iestādēs, transporta maksas 1500000
atvieglojumi daudzbērnu ģimeņu bērniem

2018-2023

PB

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV28 Uzlabot sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijas
sniegto pakalpojumu daudzveidību
un kvalitāti un darbinieku kapacitāti

Pilnveidot vides pieejamību un
drošību JNSARC

Labklājības pārvalde

Paaugstināta sociālo paklpojumu kvalitāte

Nodrošinātas vides pieejamība un drošība
JNSARC

Visu periodu

ES,PB

1.Cilvēkresursu izaugsme

L

L RV4 sekmēt darba un ģimenes
dzīves saskaņošanas iespējas

Veicināt bērnu dienas
NVO
uzraudzības formu daudzveidību

Iespēja jaunajiem vecākiem iekļauties darba
tirgū

Izveidoti 3 centri bērnu pieskatīšanai

2019 - 2023

Ģimenei draudzīga vide

Labiekārtoti rotaļu un sporta laukumi
pagastos

Visu periodu

Ģimenei draudzīga vide SARC, aktivitāšu
centros, dienas centros

Pielāgota publiskā infrastruktūra 3 objektos
iedzīvotājiem ar funkcionāliem traucējumiem
50000
un ģimenēm ar bērniem līdz 3 gadu
vecumam

Visu periodu

ES, PB

Visu periodu

ES,PB

1.Cilvēkresursu izaugsme

1.Cilvēkresursu izaugsme

Veicināt pašvaldības iestāžu
rotaļlaukumu un sporta laukumu Īpašumu pārvalde
labiekārtošanu
Publiskās infrastruktūras
piemērošana iedzīvotājiem ar
funkcionāliem traucējumiem un Būvvalde
ģimenēm ar bērniem līdz 3 gadu
vecumam

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

L

L RV7 Apkārtējas vides uzlabošana,
izveide

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

L

L RV7 Apkārtējas vides uzlabošana,
izveide

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

L

L RV7 Apkārtējas vides uzlabošana,
izveide

Materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana

Labklājības pārvalde

Ģimenei draudzīga vide aktivitāšu centros,
dienas centros

Uzlabota materiāli tehniskā bāze atbilstoši
iedzīvotājiem ar funkcionāliem
traucējumiem, ģimenēm ar bērniem

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

L

L RV7 Apkārtējas vides uzlabošana,
izveide

Jaunas teritorijas
labiekārtošanas infrastruktūras
izveide

Īpašumu pārvalde

Ģimenei draudzīga vide

Izveidota moderna, normatīvu prasībām
atbilstoša jaunā infrastruktūra

201600

8000

40000

Visu periodu

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana
2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

L

L

L RV11 Atbalstošas un drošas vides
attīstīšana, uzturēšana un
pilnveidošana
L RV11 Atbalstošas un drošas vides
attīstīšana, uzturēšana un
pilnveidošana

Vides pieejamības
nodrošināšana personām ar
īpašām vajadzībām

Novada iestāžu vadītāji

Pieejama vide

Pielāgota vide, telpas personām ar īpašām
vajadzībām

Visu periodu

Visu periodu

ES, PB

Fizisko aktivitāšu veicinošas
vides attīstīšana

Labklājības pārvalde

Papildināta infrastruktūra

Uzstādīti āra trenažieri, izveidoti veloceliņi,
velosipēdu novietnes, izveidotas veselības
takas

JNSARC izveidot negatīvo
emociju mazināšanas telpa

Labklājības pārvalde

Paplašināts pakalpojums

JNSARC izveidota negatīvo emociju
mazināšanas telpa

5000

2019

ES,PB

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

L

L RV28 Uzlabot sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijas
sniegto pakalpojumu daudzveidību
un kvalitāti un darbinieku kapacitāti

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

L

L RV28 Uzlabot sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijas
sniegto pakalpojumu daudzveidību
un kvalitāti un darbinieku kapacitāti

JNSARC izveidot nodaļu
personām ar orientēšanās laikā
un telpā problēmām

Labklājības pārvalde

Paaugstināta pakalpojuma kvalitāte, droša
vide atbilstoši klientu vajadzībām

JNSARC Kalnciema fil.izveidota nodaļa
personām ar orientēšanās laikā un telpā
problēmām

66000

Visu peridou

ES,PB

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

L

L RV28 Uzlabot sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijas
sniegto pakalpojumu daudzveidību
un kvalitāti un darbinieku kapacitāti

Izveidot klientu aktivitāšu
darbnīcas JNSARC filiālēs

Labklājības pārvalde

Klientu funkcionālo prasmju saglabāšana

Izveidotas 3 darbnīcas

5000

visu periodu

ES, PB

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

L

L RV28 Uzlabot sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijas
sniegto pakalpojumu daudzveidību
un kvalitāti un darbinieku kapacitāti

Izveidot un iekārtot "sensoro
istabu" JNSARC Elejas filiālē

Labklājības pārvalde

Rehabilitācijas pakalpojumu paaugstināšana Izveidota un aprīkota "sensortā istaba"

50000

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

L

JNSARC telpas iekārtotas pēc
Labklājības pārvalde
„ģimenes tipa” mājokļu principa

Iegādāts atbilstošs telpu aprīkojums, telpas
2 dzīvokļi izremontēti, pielāgoti un aprīkoti
aprīkotas ārpus JNSARC Elejas centra telpām
atbilstoši bērnu aprūpes vajadzībām
(piem, Lielplatonē)

50000

2018

ES un PB finansējums projekts “Atver sirdi
Zemgalē”, pašvaldības priekšfinansējums

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

L

Izbūvēti/renovēti grupu dzīvokļi
personām ar garīgās attīstības
Labklājības pārvalde
traucējumiem

Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība

Izbūvēti un iekārtoti 3 grupu dzīvokļi
Kalnciema daudzfunkcionālajā sociālo
pakalpjumu centrā

0

2019-2023

ES finansējums projekts “Atver sirdi
Zemgalē”, pašvaldības priekšfinansējums pēc
TP izstrādes

L

L RV26 Sekmēt sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
un atbalsta pakalpojuma pieejamību
personām ar funkcionāliem
traucējumiem, personām ar vājām
sociālām prasmēm un citām sociālās
atstumtības riskam pakļautām
grupām

Izveidots (renovēts un aprīkots)
Labklājības pārvalde
dienas aprūpes centrs

Attīstīts sabiedrībā balstīts pakalpojums

Elejā uz JNSARC bāzes izveidots dienas centrs 3000

2020

ES finansējums projekts “Atver sirdi
Zemgalē”, pašvaldības priekšfinansējums

L

L RV26 Sekmēt sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
un atbalsta pakalpojuma pieejamību
personām ar funkcionāliem
traucējumiem, personām ar vājām
sociālām prasmēm un citām sociālās
atstumtības riskam pakļautām
grupām

Izveidoti 2 dienas centri

Attīstīts sabiedrībā balstīts pakalpojums

Izveidoti un atbilstoši aprīkoti dienas centri
Glūdā, Lielplatonē, Vircavā, u.c.

2018

PB

L

L RV26 Sekmēt sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
un atbalsta pakalpojuma pieejamību
personām ar funkcionāliem
traucējumiem, personām ar vājām
sociālām prasmēm un citām sociālās
atstumtības riskam pakļautām
grupām

Izveidots (renovēts un aprīkots)
daudzfunkcionāls sociālo
Labklājības pārvalde
pakalpojumu centrs

Izveidots sabiedrībā balstīts pakalpojums

Kalnciemā izveidots daudzfunkcionāls sociālo
700000
pakalpojumu centrs

Visu periodu

ES finansējums projekts “Atver sirdi
Zemgalē”, pašvaldības priekšfinansējums

L

L RV26 Sekmēt sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
un atbalsta pakalpojuma pieejamību
personām ar funkcionāliem
traucējumiem, personām ar vājām
sociālām prasmēm un citām sociālās
atstumtības riskam pakļautām
grupām

Pie aktivitāšu centriem
izveidotas higiēnas istabas

Nodrošināts higiēnas centra paklpojums

Lielplatonē, Līvbērzē aprīkotas higiēnas
istabas

2019-2020

ES,PB

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

L RV25 Veicināt bāreņu un bez vecāku
gādības palikušo bērnu aprūpi
ģimeniskā vidē vai ģimeniskai videi
pietuvinātā pakalpojumu sniedzēju
institūcijā
L RV26 Sekmēt sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
un atbalsta pakalpojuma pieejamību
personām ar funkcionāliem
traucējumiem, personām ar vājām
sociālām prasmēm un citām sociālās
atstumtības riskam pakļautām
grupām

Labklājības pārvalde

Labklājības pārvalde

2000

3000

i

L

L RV10 sekmēt sabiedrībā balstītu
ārpusģimenes pakalpojumu attīstību

audžuģimeņu kustības un
adopcijas popularizēšana

Labklājības pārvalde

Palielinājies audžuģimeņu skaits 2 ģim. gadā

Noorganizēti informatīvie pasākumi (reizi
gadā), sociālā kampaņa

5. Vieda pārvaldība

L

L RV11 Atbalstošas un drošas vides
attīstīšana, uzturēšana un
pilnveidošana

Darbība “Nacionālā veselīgo
pašvaldību tīklā”

Labklājības pārvalde

Veicināt veselības, labklājības un vienlīdzīgu
iespēju attīstību JN

5. Vieda pārvaldība

L

L RV11 Atbalstošas un drošas vides
attīstīšana, uzturēšana un
pilnveidošana

Veselības aprūpes pieejamība kā
Labklājības pārvalde
prioritāra joma pašvaldībā

Nodrošināta ģimenes ārstu pieejamība

5. Vieda pārvaldība

L

L RV12 sekmēt veselību veicinošas
aktivitātes

5. Vieda pārvaldība

L

L RV12 sekmēt veselību veicinošas
aktivitātes

5. Vieda pārvaldība

L

L RV28 Uzlabot sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijas
sniegto pakalpojumu daudzveidību
un kvalitāti un darbinieku kapacitāti

5. Vieda pārvaldība

5. Vieda pārvaldība

Situācijas izpēte par dažādu
mērķa grupu veselības
vajadzībām
Veicināt skolas iesaistīties “
Nacionālajā Veselību veicinošo
skolu tīklā”

7000

Visu periodu

ES,PB

Aktīva dalība tīklā

Visu periodu

PB

Stipendija atbalstāmām profesijām

Visu periodu

PB

2018-2019

PB

Labklājības pārvalde

Apkopojums par iedzīvotāju veselības profilu Pētījums

Izglītības pārvalde

Palielinājies tīklā iestājušo skolu skaits

Sociālās jomas darbinieku
pieredzes apmaiņas pasākumi
starptautiskā jomā

Labklājības pārvalde

Paaugstināta darbinieku kapacitāte

Jelgavas novada sociālās jomas 50 darbinieki
8000
guvuši starptautisku pieredzi

Visu periodu

ES,PB

L

L RV26 Sekmēt sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
un atbalsta pakalpojuma pieejamību
personām ar funkcionāliem
traucējumiem, personām ar vājām
sociālām prasmēm un citām sociālās
atstumtības riskam pakļautām
grupām

Nodrošināta ģimeņu asistentu
apmācība

Labklājības pārvalde

Stiprināti bioloģiskās ģimenes resursi, lai
bērns var augt ģimenē

Apmācītas 8 personas

1120

2017

ES,PB

5. Vieda pārvaldība

L

L RV28 Uzlabot sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijas
sniegto pakalpojumu daudzveidību
un kvalitāti un darbinieku kapacitāti

Izstrādāta un ieviesta
dzīvesprasmju programma
JNSARC jauniešu mājā
dzīvojošiem jauniešiem

Labklājības pārvalde

Jaunieši apguvuši pamatprasmes patstāvīgai Izstrādāta dzīvesprasmju
dzīvei sabiedrībā
programma;Apmācīti 10 darbinieki

3000

2019

ES

5. Vieda pārvaldība

L

L RV28 Uzlabot sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijas
sniegto pakalpojumu daudzveidību
un kvalitāti un darbinieku kapacitāti

Apmācības JNSARC personālam,
atbilstoši normatīvajos aktos
Labklājības pārvalde
noteiktajām prasībām

Darbinieku kapacitātes paaugstināšana

Apmācīti 70 darbinieki

17500

Visu periodu

PB, Valsts finansējums

5. Vieda pārvaldība

L

L RV28 Uzlabot sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijas
sniegto pakalpojumu daudzveidību
un kvalitāti un darbinieku kapacitāti

Nodrošinātas supervīzijas un
kovīzijas aprūpē iesaistītajām
JNSARC personālam

Labklājības pārvalde

Darbinieku kapacitātes paaugstināšana

Supervīzijas nodrošinātas 40 darbiniekiem

1500

Visu periodu

PB un valsts finansējums

5. Vieda pārvaldība

L

L RV28 Uzlabot sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijas
sniegto pakalpojumu daudzveidību
un kvalitāti un darbinieku kapacitāti

Paplašināt sociālo pakalpojumu
klāstu, nepieciešamības
gadījumā veikt pārstrukturizāciju Labklājības pārvalde
vai piesaistīt papildus
darbiniekus

Paplašināts sociālo pakalpojumu klāsts

piesaistīti 2 darbinieki

120130

Visu periodu

ES,PB

L

L RV28 Uzlabot sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijas
sniegto pakalpojumu daudzveidību
un kvalitāti un darbinieku kapacitāti

Izstrādāta un ieviesta sociālās
uzvedības korekcijas programma
ilgstošas aprūpes centrā
Labklājības pārvalde
dzīvojošiem bērniem ar disociālu
uzvedību

Bērni apguvuši sociāli pieņemamas uzvedības
Izstrādāt programma, apmācīti 10 darbinieki 5000
prasmes

2019-2023

ES,PB

5. Vieda pārvaldība

V

V RV6 Meliorācijas sistēmas
sakārtošana novadā

Ciemu teritoriju sakārtošana

Īpašumu pārvalde

V

V RV6 Meliorācijas sistēmas
sakārtošana novadā

Ciemu teritoriju uzturēšana

Īpašumu pārvalde

V

V RV6 Meliorācijas sistēmas
sakārtošana novadā

Ārpusciemu teritoriju
sakārtošana

Īpašumu pārvalde

V

V RV6 Meliorācijas sistēmas
sakārtošana novadā

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana
2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

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

V
V

V RV1 pašvaldības ceļu un ielu
sakārtošana
V RV1 pašvaldības ceļu un ielu
sakārtošana

Ārpusciemu teritoriju uzturēšana Īpašumu pārvalde

Uzturēšana

Īpašumu pārvalde

Atjaunošana

Īpašumu pārvalde

Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu
saraksta izveide. Uzlabota nosusināšanas
normas sasniegšana ciemu teritorijās.
Novērsta teritorijas applūšana.
Nodrošināta pašvaldības meliorācijas
sistēmas funkcionēšana. Apsekojuma
rezultātā konstatēto defektu novēršana.
Pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmu saraksta izveide.
Nodrošināta l/s zemes saimnieciska
izmantošana.
Nodrošināta pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas
funkcionēšana. Apsekojuma rezultātā
konstatēto defektu novēršana.
Informācija par turpmāko pasākumu
nepieciešamību
Uzlabota satiksmes infrastruktūra, t.sk.
gājēju un velo celiņi

10000

Visu periodu

1 050 ha

2100000

Visu periodu

PB, Autoceļu fonds, ES

196km grāvju un DR kolektoru

420000

Visu periodu

PB

3 500 ha

1750000

Visu periodu

ES, PB

38 km grāvju

425600

Visu periodu

PB

990 km pašvaldības ceļi un ielas

5,5 milj

Visu periodu

ceļu fonds

49.4 km

7 milj

Visu periodu

ES, PB

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

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

2. Infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšana

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

V

V RV8 Klimata pārmaiņas

Pašvaldības ēku
energoefektivitātes

Kultūras pārvalde,Izglītības
pārvalde, Labklājības
pārvalde, Sporta pārvalde

Renovētas pašvaldības ēkas

Renovētas ēkas

Visu periodu

ES, PB

V

V RV8 Klimata pārmaiņas

Pašvaldības ēku
energoefektivitātes

Īpašumu pārvalde

Renovētas pašvaldības ēkas

12 renovētas pašvaldības ēkas

Visu periodu

ES, PB

V

V RV8 Klimata pārmaiņas

Apgaismojuma infrastruktūras
uzlabošana un uzturēšana

Īpašumu pārvalde

Uzlabota apgaismojuma infrastruktūra

Km, co2 samazinājums

Visu periodu

ES, PB

V

V RV14 Nekustamo īpašumu un
kapitālu daļu pārvaldība

Īpašuma tiesību sakārtošana
īpašumiem, kas ir nepieciešami
pašvaldības funkciju veikšanai

Īpašumu pārvalde

Darbību veikšana īpašuma tiesību
koroborēšanai zemesgrāmatā

200 dzīvokļu īpašumi, 60 zemes vienības, 15
būves, 7 zemes ierīcības projekti, 15 mežu
taksācijas

94000 Visu periodu

PB

V

V RV14 Nekustamo īpašumu un
kapitālu daļu pārvaldība

Īpašuma tiesību sakārtošana
īpašumiem, kas nav
nepieciešami pašvaldības
funkcijām

Īpašumu pārvalde

Darbību veikšana īpašuma tiesību
koroborēšanai zemesgrāmatā

350 dzīvokļu īpašumi,500 zemes vienības, 10
būves

603000 Visu periodu

PB

V

V RV14 Nekustamo īpašumu un
kapitālu daļu pārvaldība

Īpašumu iegūšana no
īpašniekiem, lai nodrošinātu
pašvaldības f-ju veikšanu

Īpašumu pārvalde

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

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

471800 Visu periodu

PB

V

V RV15 citu pašvaldības teritorijā
esošu zemju pārvaldība

Īpašumu pārvalde

Sagatavoti dokumenti piespiedu dalītā
īpašuma izbeigšanai

31 daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

2000 Visu periodu

PB

V

V RV2 Atkritumu apsaimniekošana

JNKU

Uzturēti DAV punkti

80 punkti

83000 Visu periodu

PB

V

V RV2 Atkritumu apsaimniekošana

JNKU

Regulāra atkritumu izvešana

V

V RV2 Atkritumu apsaimniekošana

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

V
V
V
V
V

3. Vides un dabas resursu efektīva
apsaimniekošana

JNKU

Ūdens sagatavošanas staciju
modernizācija

JNKU

Uzlabota ūdens kvalitāte

V RV3 Ūdenssaimniecība un
kanalizācija
V RV3 Ūdenssaimniecība un
kanalizācija
V RV3 Ūdenssaimniecība un
kanalizācija
V RV3 Ūdenssaimniecība un
kanalizācija

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
rekonstrukcija

JNKU

Uzlabota attīrītā ūdens kvalitāte, novērstas
smakas

Ūdens ražošana un piegāde

JNKU

Notekūdeņu savākšana un
attīrīšana

JNKU

V RV7 Mājokļu politikas realizācija

V

V RV7 Mājokļu politikas realizācija

V

V RV7 Mājokļu politikas realizācija

V

V RV5 Centralizētā siltumapgāde

V

V RV4 Publiskā pirts

Kanalizācijas tīklu paplašināšana
Pašvaldības dzīvokļu
JNKU
apsaimniekošana

100000 Visu periodu

ES,PB

1540000 Visu periodu

JNKU

Elejā (Dārza iela)

300000

JNKU
2020 ES,PB
JNKU,PB

11 īres nami

210000 Visu periodu

ES,PB

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
pārvaldīšana
Centralizētas apkures
nodrošināšana

Pārvaldīšanas darbību veikšana, atbilstoši
normatīvo aktu prasībām

180 mājas

560000 Visu periodu

Māju īpašnieki

JNKU

Nodrošināts pakalpojums

Līvbērzē, Kalnciems un 1 māja Glūdā
(Līgotnes)

JNKU

Publiskā pirts pakalpojuma nodrošināšana

Kalnciema un Elejas pirtis

Publiskās pirts uzturēšana

JNKU

V

V RV9 Apkārtējā vide

Degradētās teritorijas

Īpašumu pārvalde

V

V RV9 Apkārtējā vide

Kapu paplašināšana

Īpašumu pārvalde

Pašvaldības mežu pārraudzība

Īpašumu pārvalde

Pašvaldības mežu uzturēšana

Īpašumu pārvalde

V

PB

2275000 Visu periodu

Nodrošināts pakalpojums Jelgavas novadā
Izbūvēta atbilstoša infrastruktūra

125000 Visu periodu

230000 Visu periodu

Īpašumu pārvalde

V RV12 Ūdens resursu
apsaimniekošana

Nodrošināts pakalpojums Jelgavas novadā

JNKU

900 dzīvokļi

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

V

Nākotnes ciema NAI

JNKU

45000 Visu periodu

Kapitāli atremontēti, uzturēti un dzīvošanai
piemēroti sociālie īres nami

V RV9 Apkārtējā vide

V RV10 Mežu resursu
apsaimniekošana
V RV10 Mežu resursu
apsaimniekošana

2016-Līvbērze, Lielvircava
2017-, Valgunde Jēkabnieki
2018-Tīreļi, Poķi
2019-Pēterlauki, Kalnciema skola
2020-Oglaine, Cimāles

529000 Visu periodu

Funkciju veikšanai nepieciešamo
JNKU
sociālo īres namu pārvaldībai

V

V

Nodrošināts pakalpojums Jelgavas novadā

V RV3 Ūdenssaimniecība un
kanalizācija

3. Vides un dabas resursu efektīva
apsaimniekošana

3. Vides un dabas resursu efektīva
apsaimniekošana
3. Vides un dabas resursu efektīva
apsaimniekošana
3. Vides un dabas resursu efektīva
apsaimniekošana
3. Vides un dabas resursu efektīva
apsaimniekošana

Dalītā īpašuma izbeigšanas
process
Nodrošināta dalīto atkritumu
apsaimniekošana atbilstoši
normatīvo aktu prasībām
Sauso sadzīves atkritumu
apsaimniekošana
Lielgabarīta atkritumu
apsaimniekošana

Pasākumi upju aizsardzībai

Īpašumu pārvalde

Nodrošināts pakalpojums Jelgavas novadā

Datu bāzu izveide (parki, skvēri inventarizācija, dižkoki, bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves vietas); Ierobežota
latvāņu izplatība, Vides piesārņojuma
novēršana, ūdens kvalitātes pārbaudes,
izmešu analīzes
Degradēto teritoriju apzināšana, iespējamo
ieguldījumu izvērtēšana, turpmākās
izmantošanas plānošana un teritorijas
sakārtošana

1750000 Visu periodu
245000 Visu periodu

JNKU,PB
JNKU

Pašvaldības īpašumos 0.0288 ha atbrīvoti no
latvāniem, datu bāzes, resursu apzināšana

44400 Visu periodu

19 objekti – Zaļenieku, Vircavas, Valgundes,
Platones, Līvbērzes, Lielplatones, Kalnciema,
Jaunsvirlaukas un Glūdas pagastos, sakārtota
vide

300000 Visu periodu

ES, PB

Paplašināta kapsēta

1,63 ha

300000 3 gadi

PB

Apsaimniekošanas plāns, datu bāze

Apsaimniekošanas plāns +/- 700ha

Apsaimniekošanas plānā paredzēto darbību
izpilde

+/- 700ha

Sakopta teritorija

300 m gadā – 2100 m (periodā),niedru
pļaušanas iekārtas iegāde, upes gultnes
tīrīšana (tehnika, +/-5km gadā)

apsaimniekotā teritorija

PB

4000 Visu periodu

PB

700000 Visu periodu

PB

105000 Visu periodu

ES, PB

3. Vides un dabas resursu efektīva
apsaimniekošana
3. Vides un dabas resursu efektīva
apsaimniekošana
3. Vides un dabas resursu efektīva
apsaimniekošana
3. Vides un dabas resursu efektīva
apsaimniekošana
5. Vieda pārvaldība

V

V
V

V RV15 citu pašvaldības teritorijā
esošu zemju pārvaldība
V RV11 Kapsētu, piemiņas vietu
pārraudzība
V RV11 Kapsētu, piemiņas vietu
pārraudzība

V

V RV13Teritorijas apsaimniekošana

V

V RV7 Mājokļu politikas realizācija

Bezsaimnieka īpašumu
apzināšana, izvērtēšana,
procedūras ierosināšana
Kapsētu apsaimniekošana
Brāļu kapu un piemiņas vietu
apzināšana un uzturēšana
Tehnikas iegāde. Teritorijas
kopšana
DZJK sekretariāta funkciju
nodrošināšana

Piemiņas vietu saraksts

JNKU

Sakopta teritorija pēc vienotiem standartiem 363 ha

JNKU

Lietvedība

Izveidot vienotu, efektīvu
sabiedrības drošības un videa
aizsardzības sistēmu
Automātisko ugunsdzēsības
sistēmu izbūves virzīšana,
uzturēšana

A

P5 A RV4 Ugunsdrošības prasību
ievērošanas vadība Jelgavas novada
publiskajos objektos

Ugunsdzēšamā inventāra un
aprīkojuma, drošības zīmju,
pretaizdegšanās apstrāžu
nodrošināšana

A

P5 A RV4 Ugunsdrošības prasību
ievērošanas vadība Jelgavas novada
publiskajos objektos

Zibensaizsardzības sistēmu
izbūves virzīšana, uzturēšana

Darba aizsardzības,
ugunsdrošības un civilās
aizsardzības nodaļa

A

P5 A RV4 Ugunsdrošības prasību
ievērošanas vadība Jelgavas novada
publiskajos objektos

Elektropretestības mērījumu
veikšanas virzīšana

Darba aizsardzības,
ugunsdrošības un civilās
aizsardzības nodaļa

A

P5 A RV4 Ugunsdrošības prasību
ievērošanas vadība Jelgavas novada
publiskajos objektos

Nodarbināto sistemātiska
apmācība (evakuācijas mācības, Darba aizsardzības,
ugunsdrošības un civilās
ugunsdzēšamo aparātu
aizsardzības nodaļa
lietošana)

A

Sistemātiska darba vides riska
P5 A RV5Preventīva drošas darba
faktoru novērtēšana (darbu
Darba aizsardzības,
vides uzturēšana un uzraudzība
veidi, publisko būvju uzraudzība ugunsdrošības un civilās
Jelgavas novada publiskajos objektos
u.c.)
aizsardzības nodaļa

A

P5 A RV5Preventīva drošas darba
Nodarbināto sistemātiska
vides uzturēšana un uzraudzība
apmācība (instruktāža,
Jelgavas novada publiskajos objektos konsultēšana)

A

P5 A RV5Preventīva drošas darba
Jelgavas novada pašvaldības
vides uzturēšana un uzraudzība
darbinieku arodveselības
Jelgavas novada publiskajos objektos uzturēšana, OVP vadība

5. Vieda pārvaldība

5. Vieda pārvaldība

5. Vieda pārvaldība

5. Vieda pārvaldība

1540000 Visu periodu

PB

175000 Visu periodu

PB

3850000 Visu periodu

PB

154000 Visu periodu

PB

Darba aizsardzības,
ugunsdrošības un civilās
aizsardzības nodaļa
Darba aizsardzības,
ugunsdrošības un civilās
aizsardzības nodaļa

Darba aizsardzības,
ugunsdrošības un civilās
aizsardzības nodaļa

Ugunsdroši visi (līdz 2023.gadam) Jelgavas
Publiskās infrastruktūras darba vides un
novada publiskie objekti - droša uzturēšanās
sabiedrības drošības pilnveidošana
nodarbinātajiem un sabiedrībai

Visu periodu

Ugunsdroši visi (līdz 2023.gadam) Jelgavas
Publiskās infrastruktūras darba vides un
novada publiskie objekti - droša uzturēšanās
sabiedrības drošības pilnveidošana
nodarbinātajiem un sabiedrībai

Visu periodu

Ugunsdroši visi (līdz 2023.gadam) Jelgavas
Publiskās infrastruktūras darba vides un
novada publiskie objekti - droša uzturēšanās
sabiedrības drošības pilnveidošana
nodarbinātajiem un sabiedrībai

Visu periodu

Ugunsdroši visi (līdz 2023.gadam) Jelgavas
Publiskās infrastruktūras darba vides un
novada publiskie objekti - droša uzturēšanās
sabiedrības drošības pilnveidošana
nodarbinātajiem un sabiedrībai

Visu periodu

Profesionāli, atbildīgi, ārkārtas situācijās
Publiskās infrastruktūras darba vides un
konstruktīvi rīkoties spējīgi, publisko objektu
sabiedrības drošības pilnveidošana
darbinieki

6770

Visu periodu

Preventīvi droša darba vide. Savlaicīgi
mazināti/novērsti iespējamie riska faktori.
Publiskās infrastruktūras darba vides un
Samazinās nelaimes gadījumu,
sabiedrības drošības pilnveidošana
arodsaslimšanu skaits. Pakāpeniski uzlabojas
nodarbināto darba apstākļi.

10470

Visu periodu

0

Visu periodu

Regulāra komunikācija ar darbiniekiem,
Preventīva nodarbināto izglītošana, veicinot
atgriezeniskā saite - operatīvi fiksēti nevēlami izpratni par drošu darba metožu izvēli
darba vides aspekti

Darba aizsardzības,
ugunsdrošības un civilās
aizsardzības nodaļa
Darba aizsardzības,
ugunsdrošības un civilās
aizsardzības nodaļa

Operatīvāks, precīzāks darbs objektos.
Profesionāli operatīva, precīza, optimizēta
Nepieciešamās darba informācijas operatīva darba vides uzraudzība
pieejamība, tūlītēja pielietošana un apstrāde.

Darbam nepieciešamo
profesionālo zināšanu un
prasmju sistemātiska
pilnveidošana apmācību,
semināru apmeklējumu
virzīšana, nodrošināšana

Darba aizsardzības,
ugunsdrošības un civilās
aizsardzības nodaļa

Atbilstoši amata pienākumiem un riska
faktoru ietekmes specifikai apmācīti Jelgavas
novada iestāžu nodarbinātie. Profesionālās Profesionāli kompetenti, motivēti darbinieki
kvalifikācijas paaugstināšana 6 DA nodaļas
darbiniekiem

12250

Visu periodu

Praktiskās darba pieredzes
pilnveidošana, izmantojot
pieredzes apmaiņas iespējas
starp citiem Latvijas novadiem

Darba aizsardzības,
ugunsdrošības un civilās
aizsardzības nodaļa

Atbilstoši amata pienākumiem un riska
faktoru ietekmes specifikai apmācīti Jelgavas
novada iestāžu nodarbinātie. Profesionālās Profesionāli kompetenti, motivēti darbinieki
kvalifikācijas paaugstināšana 6 DA nodaļas
darbiniekiem

4290

Visu periodu

A

P5 A RV5Preventīva drošas darba
Portatīvo darbstaciju
vides uzturēšana un uzraudzība
nodrošināšana nodaļas
Jelgavas novada publiskajos objektos darbiniekiem (5gab.)

A

P5 A RV5Preventīva drošas darba
Drošas darba vides uzraudzība,
vides uzturēšana un uzraudzība
izmantojot atbilstošo IT
Jelgavas novada publiskajos objektos programmu rīkus.

A

P5 A RV6 Darba aizsardzības,
ugunsdrošības un civilās aizsardzības
nodaļas darbinieku kompetenču
paaugstināšana, motivēšana

A

P5 A RV6 Darba aizsardzības,
ugunsdrošības un civilās aizsardzības
nodaļas darbinieku kompetenču
paaugstināšana, motivēšana

5. Vieda pārvaldība

5. Vieda pārvaldība

PB

Darbinieku arodveselība tiek sistemātiski
pārbaudīta - sistemātiskas obligātās
veselības pārbaudes visiem patstāvīgajiem
novada iestāžu darbiniekiem. Mazinās darba
kavējumi veselības stāvokļa dēļ. Paaugstinās
darba ražīgums. Samazinās arodslimību
gadījumi.
Mūsdienīgas, inovatīvas darba
metodes.Operatīvāks, precīzāks darbs
objektos. Nepieciešamās darba informācijas
operatīva pieejamība, tūlītēja pielietošana un
apstrāde.

5. Vieda pārvaldība

5. Vieda pārvaldība

60 objekti

7000 Visu periodu

Sabiedrības iesaistīšana drošības jautājumu
risināšanā, sabiedrības drošības
organizēšana un organizēšanas līdzekļu
iegāde

P5 A RV4 Ugunsdrošības prasību
ievērošanas vadība Jelgavas novada
publiskajos objektos

5. Vieda pārvaldība

48 kapsētas, 47,8 ha
9 kapličas

Īpašumu pārvalde

A

5. Vieda pārvaldība

35 bezsaimnieku īpašumi

Kapsētu, kapliču uzturēšana,
apsaimniekošana, informācijas digitalizācija

P5 A RV3 Efektīvas un mērķtiecīgas
pārvaldības organizēšana

5. Vieda pārvaldība

Īpašumu sakārtošana

JNKU

A
5. Vieda pārvaldība

5. Vieda pārvaldība

Īpašumu pārvalde

Darba aizsardzības,
ugunsdrošības un civilās
aizsardzības nodaļa

Preventīvi uzraudzīta nodarbināto
arodveselība, veicinot izpratni par slimību
profilaksi

Profesionāli operatīva, precīza, optimizēta
darba vides uzraudzība

Visu periodu

2400

2018.-2019.

1500

2019.g.

A

A

P5 A RV7 Dalība Jelgavas pilsētas,
Jelgavas un Ozolnieku novadu
apvienotās teritorijas civilās
aizsardzības komisijas darbā

A

P5 A RV7 Dalība Jelgavas pilsētas,
Jelgavas un Ozolnieku novadu
apvienotās teritorijas civilās
aizsardzības komisijas darbā

Darba aizsardzības,
ugunsdrošības un civilās
aizsardzības nodaļas darbinieku Darba aizsardzības,
CA kompetenču paaugstināšana - ugunsdrošības un civilās
apmācības, t.sk. starptautisku
aizsardzības nodaļa
projektu ietvaros (informatīvu
materiālu, t.sk., video izveide)

Augsti kompetenti DA nodaļas 6 darbinieki Sabiedrības drošības pilnveidošana, gatavība
operatīvi organizēt palīdzību ārkārtas
spēj operatīvi reaģēt ārkārtas situācijās,
apkopot un nodot informāciju ACAK štābam, situācijās
iesaistīties apstākļu novēršanā, iedzīvotāju
informēšanā.

A

P5 A RV7 Dalība Jelgavas pilsētas,
Jelgavas un Ozolnieku novadu
apvienotās teritorijas civilās
aizsardzības komisijas darbā

Jelgavas pilsētas, Jelgavas un
Ozolnieku novadu apvienotās
teritorijas civilās aizsardzības
plāna Jelgavas novada
informācijas aktualizēšana

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

5. Vieda pārvaldība

5. Vieda pārvaldība

5. Vieda pārvaldība

5. Vieda pārvaldība

Dalība operatīvas palīdzības
nodrošināšanā ārkārtas
situācijās Jelgavas novadā cilvēku evakuācijas un
izmitināšanas shēmu izveide;
iedzīvotāju informēšana
Dalība operatīvas palīdzības
nodrošināšanā ārkārtas
situācijās Jelgavas novadā brīvprātīgo vienību izveide
pagastos, iespējamo resursu
apzināšana

P5 A RV7 Dalība Jelgavas pilsētas,
Jelgavas un Ozolnieku novadu
apvienotās teritorijas civilās
aizsardzības komisijas darbā

Darba aizsardzības,
ugunsdrošības un civilās
aizsardzības nodaļa

Spēja operatīvi reaģēt ārkārtas situācijās.
Sabiedrības drošības pilnveidošana, gatavība
Precīza informācija par izmtināšanas
operatīvi organizēt palīdzību ārkārtas
iespējām un sadarbības nosacījumiem katrā
situācijās
pagastā. Skaidra informācijas aprites shēma.

Visu periodu

Darba aizsardzības,
ugunsdrošības un civilās
aizsardzības nodaļa

Spēja operatīvi reaģēt ārkārtas situācijās.
Precīza informācija par par katrā pagastā
pieejamajiem atbilstošas palīdzības
resursiem. Skaidra informācijas aprites
shēma. Fiksēta norēķinu kārtība ar ārkārtas
situāciju novēršanā iesaistītajiem.

Visu periodu

Darba aizsardzības,
ugunsdrošības un civilās
aizsardzības nodaļa

Sabiedrības drošības pilnveidošana, gatavība
operatīvi organizēt palīdzību ārkārtas
situācijās
90000

Sabiedrības drošības pilnveidošana, gatavība
operatīvi organizēt palīdzību ārkārtas
situācijās

Visu periodu

Visu periodu

