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Mēs, dažādu profesiju novada iedzīvotāji, esam apvienojušies komandā, lai 
piedalītos 2017.gada pašvaldību vēlēšanās un kopīgi veicinātu novada attīstību. 
Mūsu komandu pārstāv kā sevi politikā pierādījuši, tā jauni, daudzsološi cilvēki, 
kuri gatavi strādāt novada labā. 
Mērķis- sekmēt tādu novada attīstību, kas nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvu 
izglītību, sakoptu vidi, brīvā laika pavadīšanas iespējas un drošību. Mēs esam 
ikdienā sasniedzams politisks spēks, uzklausām iedzīvotāju vajadzības un rūpes, 
sniedzam atbalstu jaunu ideju īstenošanai. 
Mēs iestājamies par godīgu politiku un caurskatāmiem lēmumiem. 
 

NOVADA PĀRVALDE 
• Pašvaldībā veidot demokrātisku vadības stilu.  
• Veidot sabalansētu, racionālu un iedzīvotājiem saprotamu budžetu, kas 

nodrošina pilnīgu atklātību par tā izlietojumu. 
• Svarīgu jautājumu lemšanā iesaistīt sabiedrību, ņemot vērā iedzīvotāju 

intereses. 
 
TAUTSAIMNIECĪBA 
• Turpināt vides un infrastruktūras sakārtošanu:  
- vietējās nozīmes ceļu uzlabošana; 
- aizaugušo upju tīrīšana, saglabājot biotopus; 
- rekreācijas un atpūtas vietu izveidošana pie ūdenstilpēm; 
- pastāvošo melioratīvo sistēmu sakopšana un atjaunošana; 
- seno parku un kultūrvēsturisku objektu sakopšana. 
• Veicināt sadarbību ar uzņēmējiem, mājražotājiem un zemniekiem, 

atbalstot vietējo uzņēmējdarbību. 
 
IZGLĪTĪBA  
• Nodrošināt kvalitatīvas izglītības pieejamību. 
• Nodrošināt karjeras izglītības pēctecību, iesaistot skolu konsultantus un 

karjeras izglītības centrus. 
• Veicināt jauniešu aktīvu darbību novada attīstībā. 
• Turpināsim organizēt un nodrošināt: 
- izglītojamiem vasaras nometnes; 
- skolēnu bezmaksas ēdināšanu; 
- skolu autobusus Jelgavas novadā;  
- izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi; 
- pašvaldības finansēto pedagogu atalgojumu;  



- interešu izglītību; 
- mūžizglītību. 
• Saglabāt NOVADA STIPENDIJAS studentiem. 
• Veicināt sadarbību starp uzņēmējiem un pašvaldības iestādēm, zinošu 

speciālistu piesaisti Jelgavas novadam. 
 
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA 
• Īpašu uzmanību pievērst ģimenēm ar bērniem, 1. un 2. grupas invalīdiem, 

pensionāriem ar zemiem ienākumiem, audžuģimenēm, aizbildņiem u.c.  
• Nodrošināt alternatīvos sociālos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk 

dzīvesvietai. 
• Atbalstīt sociālo pakalpojumu attīstības koncepciju, mērķprogrammas un 

priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai Attīstības plāna ietvaros. 
 
DROŠĪBA 
• Veicināt sadarbību starp Pašvaldības policiju, Valsts policiju, privātajām 

apsardzes struktūrām un Zemessardzi.  
• Radīt drošu dzīves vidi. 
 
KULTŪRVIDE 
• Veicināt nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanu un nodošanu 

nākamajām paaudzēm, saglabājot un pilnveidojot kultūras iestāžu 
materiāltehnisko nodrošinājumu, aprīkojot ar mūsdienīgu infrastruktūru un 
tehnoloģijām. 

• Sekmēt Dziesmu un deju svētku tradīcijā iesaistīto amatierkolektīvu 
regulāru darbību un māksliniecisko izaugsmi, nodrošinot Dziesmusvētku 
nepārtrauktības procesu, veicinot jaunu dalībnieku piesaisti.  

• Atbalstīt reģionālos, valsts un starptautiska mēroga kultūras pasākumus.  
• Turpināt uzturēt novada tradīcijas: jaundzimušo sveikšana, stipro ģimeņu 

godināšana u.c. 
• Turpināt darbu kultūras iestāžu vadītāju, kolektīvu vadītāju un iedzīvotāju 

tālākizglītošanā.  
 
SPORTS  
• Saglabāt, pilnveidot sporta tradīcijas novadā un katrā pagastā.  
• Atbalstīt augstu sasniegumu sportu, materiāli stimulēt sportistus, kuri 

guvuši augstus sasniegumus. 
• Nodrošināt talantīgajiem bērniem un jauniešiem augstākās sporta 

meistarības pilnveidošanas iespējas. 
• Atbalstīt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. 
 
 
 



VESELĪBAS VEICINĀŠANA 
• Nodrošināt ģimenes ārstu pieejamību iedzīvotājiem pagastos.  
• Atbalstīt veselības veicināšanas pasākumus. 
 
SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJA 
• Veicināt katra indivīda piederības sajūtu Latvijas valstij un Jelgavas 

novadam, tās demokrātiskām vērtībām un pilnveidot iedzīvotāju pilsoniskās 
līdzdalības prasmes un iespējas iesaistīties sabiedrībai aktuālu jautājumu 
risināšanā. 

• Turpināt kopt mazākumtautību vērtības, saglabājot to valodu un kultūru. 
 
 
KOPĀ MĒS VARAM! 


