
2021.  gada 5.  jūnijā notiks paš-
valdību vēlēšanas 41  vēlēšanu ap-
gabalā – jaunajās administratīvajās 
teritorijās  – sešās valstspilsētās un 
35  novados. Ozolnieku novada un 
Jelgavas novada iedzīvotājiem kopā 
būs jāievēlē 19 deputātu jaunveido-
jamajam Jelgavas novadam.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 
pašvaldību vēlēšanu dienā, 5. jūni-
jā, būs no pulksten 7.00 līdz 20.00.

Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju 
nobalsot iepriekš:

• pirmdien, 31. maijā, no 
plkst. 16.00 līdz 20.00;

• ceturtdien, 3. jūnijā, no 
plkst. 9.00 līdz 16.00;

• piektdien, 4. jūnijā, no 
plkst. 13.00 līdz 20.00.

Ozolnieku un Jelgavas novadu 
iedzīvotāji balsot varēs vienā no 
20  vēlēšanu iecirkņiem. Četri no 
tiem atradīsies Ozolnieku novadā, 
savukārt 16 – Jelgavas novadā.

Līdz 27. maijam vēlētāji var mai-
nīt vēlēšanu apgabalu uz pašvaldību, 
kur pieder nekustamais īpašums. To 
var izdarīt jebkurā pašvaldības dzī-
vesvietas deklarēšanas iestādē vai 
e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala 
noskaidrošana un maiņa”.

Pašvaldību vēlēšanas ir balss-
tiesīgajiem Latvijas un citu ES 

dalībvalstu pilsoņiem no 18  gadu 
vecuma. ES pilsoņiem, lai pieda-
lītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, 
90 dienu pirms vēlēšanām ir jābūt 
reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju 
reģistrā. Vēlētājiem ir tiesības bal-
sot tajā pašvaldībā, kur ir viņu re-
ģistrētā dzīvesvieta 90 dienu pirms 
vēlēšanu dienas, vai pašvaldībā, 
kur viņiem pieder nekustamais 
īpašums.

Pirmo reizi vēlētājs balsošanai 
var izmantot ne tikai pasi, bet arī 
ID karti. Vēl būtiski, ka vēlēšanu 
zīmēm šoreiz būs kārtas numuri, 
kas noteikti izlozē,  – visas vēlēša-
nu zīmes būs numurētas un šādā 
secībā arī izsniegtas vēlētājiem vē-
lēšanu iecirkņos. Tāpat vēlētājiem 
jārēķinās, ka, dodoties balsot, būs 
jāievēro visas valstī noteiktās epi-
demioloģiskās drošības prasības.

Vēlētāji, kuriem veselības stā-
vokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt 
vēlēšanu iecirknī, var pieteikties 
balsošanai savā atrašanās vietā, 
vēlētājam vai viņai pilnvarotajai 
personai tuvākajā vēlēšanu iecir-
knī iesniedzot brīvā formā rakstītu 
iesniegumu vai zvanot pa tālruņa 
numuru 28652208. Savukārt, ja 
ir iespēja iesniegumu parakstīt ar 
drošu elektronisko parakstu vai 
nosūtīt pa pastu, tad to var iesniegt 
arī pašvaldības vēlēšanu komisijai.

Pašvaldību vēlēšanām šogad ir 
iesniegti 9  deputātu kandidātu sa-
raksti, kas izlozes kārtībā ir sarin-
dojušies šādā secībā: Nr.  1 Jaunā 
konservatīvā partija; Nr. 2 “Saska-

ņa” sociāldemokrātiskā partija; 
Nr.  3 Politiskā partija “KPV  LV”; 
Nr.  4 “Latvijas attīstībai”; Nr.  5. 
“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIE-
NĪBA”; Nr.  6 Nacionālā apvienība 

“Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brī-
vībai/LNNK”; Nr. 7. Jaunā VIENO-
TĪBA; Nr. 8. Politiskā partija “Lat-
vijas Reģionu Apvienība” un Nr. 9. 
Latvijas Zaļā partija. 
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PAPILDIZDEVUMS  2021. gada maijs

OZOLNIEKU
Pašvaldības informatīvais izdevums

ESI ATBILDĪGS, DODIES VĒLĒT!

VĒLĒŠANU  
IECIRKŅA NR. VĒLĒŠANU IECIRKNIS ADRESE

JELGAVAS NOVADS

464 KALNCIEMA KULTŪRAS NAMS Jelgavas iela 15, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov.

465 ELEJAS SAIETA NAMS Lietuvas iela 42, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov.

466 GLŪDAS PAGASTA PĀRVALDE Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov.

467 DIENAS CENTRS “ZEMGALE” Upes iela 10, Zemgale, Glūdas pag., Jelgavas nov.

468 IKSC “LĪDUMI” Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.

469 ADMINISTRATĪVĀ ĒKA Liepu iela 8, Mežciems, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.

470 LIELPLATONES MUIŽA Alejas iela 7, Lielplatone, Lielplatones pag., Jelgavas nov.

471 KULTŪRAS NAMS “LĪVBĒRZE” Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas nov.

472 OZOLNIEKU SPORTA SKOLA Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov.

473 BRANKU PAKALPOJUMU CENTRS Parka iela 4, Brankas, Cenu pag., Ozolnieku nov.

474 PLATONES PAGASTA PĀRVALDE Atspulgu iela 4, Platone, Platones pag., Jelgavas nov.

475 SESAVAS TAUTAS NAMS Skolas iela 1, Sesava, Sesavas pag., Jelgavas nov.

477 SALGALES PAGASTA PĀRVALDE “Vīgriezes”, Emburga, Salgales pag., Ozolnieku nov.

478 SVĒTES PAGASTA PĀRVALDE Dzirnavu iela 1, Svēte, Svētes pag., Jelgavas nov.

479 VALGUNDES PAGASTA PĀRVALDE Celtnieku iela 35, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas nov. 

480 ĀRSTA MĀJA Rīgas iela 20, Tīreļi, Valgundes pag., Jelgavas nov.

481 VILCES TAUTAS NAMS Tautas nama iela 4, Vilce, Vilces pag., Jelgavas nov.

482 VIRCAVAS PAGASTA PĀRVALDE Jelgavas iela 4, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas nov.

483 ZAĻENIEKU KULTŪRAS NAMS Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas nov.

958 ĀNES KULTŪRAS NAMS Celtnieku iela 12B, Āne, Cenu pag., Ozolnieku nov.

VALDĪBAS ĪSTENOTAIS ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLĀS REFORMAS PROCESS NORIT BEZ IEDZĪVOTĀJU PIEKRIŠANAS.  
LĪDZ AR TO PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS IR VIENĪGAIS BRĪDIS, KAD TU VARI IETEKMĒT LĪDZĀS NOTIEKOŠOS PROCESUS.

 Ar likumu pievienots no 2021. gada 1. jūlija
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PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
JKP Jelgavas novada programma
Mūsu vērtības: 
Godīga un sabiedrībai atvērta pārvalde. 
Gudra un izsekojama profesionālu piesaiste pašvaldības 
darbībā.
Drosmīga sava darba analīze un atklāts dialogs ar iedzī-
votājiem. 
Mūsu prioritāte: Novada iedzīvotāju apmierinātība ar 
pašvaldības pakalpojumu kvalitāti. 
PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 
Apvienoto novadu budžeta optimāls izlietojums un ana-
līze. 
Publiski pieejams detalizēts budžets un tā izlietojums. 
Vismaz 3% budžeta iekļauj sabiedrības līdzdalības 
fondā. 
PĀRVALDE 
Katrā Jelgavas novada pagasta pārvaldē saglabājas iespē-
ja saņemt pašvaldības pakalpojumus. 
Nepieļausim necaurspīdīgus un šaubīgus lēmumus. 
Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošana iesaistot apkaimju 
kopienas, NVO. 
Atklāta pašvaldības iepirkumu plānošana un kvalitatīva 
to īstenošana. 
Reformas ietekmes mazināšana administratīvo pakal-
pojumu sniegšanas jomā. 
Pārvaldē iesaistīto darbinieku vērtēšana. 
KOMUNĀLĀ UN MĀJOKĻU SAIMNIECĪBA 
Pašvaldības Kapitālsabiedrību darba kvalitātes uzlabo-
šana. 
Līdzdalība pagalmu infrastruktūras sakārtošanā. 
Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana un apgādes 
uzlabošana novadā. 
Centralizētās kanalizācijas sistēmas plānveidīga izbūve 
un atbalsts privātmājām pieslēgšanā. Mājokļu siltināša-
nas programmas aktivizēšana visā novadā. 

Rezerves dzīvojamā fonda uzturēšana krīzes situācijām. 
Atkritumu apsaimniekošana videi draudzīga, atklāti un 
izdevīga. 
SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA 
Iedzīvotājiem atbalstoša un operatīva pašvaldības polici-
ja visu diennakti. 
Energoefektīvs apgaismojums nakts laikā. Arī ārpus cie-
mata centriem.
Video novērošanas sistēmas uzstādīšana renovētajos ob-
jektos. 
Operatīvās informācijas centra darbības pilnveide. 
Preventīvs darbs ar riska grupām. 
TRANSPORTS UN CEĻU INFRASTRUKTŪRA 
Ceļu remonts saskaņā ar Valsts investīciju un pašvaldī-
bas attīstības plāniem. 
Savlaicīga un kvalitatīva ielu un ceļu tīrīšana ziemā. 
Ieviest informēšanas sistēmu internetā. 100% ciemu 
grants seguma ceļi ir atputekļoti ciemata teritorijās. 
Asfalta seguma atjaunošana ielām Jelgavas novadā. Ik-
viena pagasta 5 gadu ielu labiekārtošanas un uzturēša-
nas plāns. 
Darbs pie droša pārvada izbūves ceļa posmā Ozolnie-
ki-Brankas (A6 ceļa šķērsošana). 
Jelgavas novada maršrutu audits un saskaņošana ar 
Jelgavas pilsētas autobusu maršrutiem. Jaunu velo un 
gājēju celiņu izveide, autobusa pieturu labiekārtošana 
novadā. 
Atbalsts uzņēmējdarbībai un mazās un vidējās uzņēmēj-
darbības attīstībai. 
Atbalsts vietējo ražotāju lauksaimniecības produkcijas 
pieejamībai iedzīvotājiem un izmantošanai pašvaldības 
izglītības iestāžu ēdināšanai. 
Atbalsts tūrisma infrastruktūras attīstībai. 
Veidosim mentoru tīklus un biznesa inkubācijas mehā-
nismus. 
Veidosim uzņēmēju klāsterus, vietējās aprites ekonomi-

kas atbalsts. 
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA: Līdzsvarosim atbalstu apvieno-
jot novadus: 
Turpināsim atbalsta pasākumus ēdināšanas nodrošinā-
šanā bērnu dārzos, sākumskolā un pamatskolā. 
Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides primārajam mā-
joklim un daudzbērnu ģimenēm. Specializētas atbalsta 
programmas COVID seku pārvarēšanai. 
Senioru veselības programmas. 
Atbalsta programmas ģimenēm ar bērniem un nepil-
nām ģimenēm. 
Vasaras nometņu organizēšana Jelgavas novada bēr-
niem un jauniešiem. 
IZGLĪTĪBA 
Nodrošināsim optimālu novada skolu tīklu. 
Novada izglītības kvalitātes celšana visos izglītības pos-
mos. 
Mūsdienīgu sporta laukumu izveide novada skolās. 
Jaunas PII celtniecība atbilstoši jaundzimušo tenden-
cēm. 
Novada Mūzikas skolas pārbūve reformas ietvaros. 
Nodrošināsim visus novada bērnus ar vietu PII. 
Attīstīsim Jauniešu pilsonisko un politisko līdzdalību 
novadā. 
Mūžizglītības apjoma palielināšana, interešu izglītības 
klāsta paplašināšana. 
KULTŪRA 
Atbalstīsim radošo novada potenciālu. 
Atbalsts vietējo vērtību un tradīciju popularizēšanai un 
saglabāšanai. 
Atbalsts Jelgavas novadu pašdarbības kolektīviem. 
Kultūrvēsturisko vietu apzināšana, uzturēšana un po-
pularizēšana. 
Aktīva pagastu kultūras dzīves uzturēšana un veicināšana. 
SPORTS 
Sporta centru un stadionu uzlabošana, sporta infra-
struktūras brīva izmantošana novada iedzīvotājiem, 
Elejas v-sk sporta infrastruktūras sakārtošana. 
Atbalsts novada sportistu līdzdalībai valsts un starptau-
tiska mēroga sacensībās. 
Bērnu un jauniešu sporta programmu paplašināšana. 
VIDE UN DABAS DAUDZVEIDĪBAS SAGLABĀŠANA 
Veidosim vides ilgtspējas programmu. 
Atbalsts Bioloģiski sertificētiem lauksaimniekiem. 
Uzturēsim savas dabas vērtības, upju baseinus, plūdu 
riska monitorings.

Saraksts Nr. 1 
Jaunā konservatīvā partija

DEPUTĀTU KANDIDĀTI

1. Andis Kursītis
2. Uldis Lejava
3. Ivars Indāns
4. Juris Tolpežņikovs

5. Dace Smiltiņa
6. Mārtiņš Miķelsons
7. Ināra Mālkalne
8. Juris Puiķis

9. Baiba Atmane
10. Māris Kurševs

Saraksts Nr. 2 
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

DEPUTĀTU KANDIDĀTI

1. Irina Dolgova
2. Igors Orlovs
3. Nataļja Hohlova
4. Jeļena Žoide

5. Aleksejs Jankovskis
6. Andrejs Soroka
7. Tatjana Bidjuka
8. Večeslavs Abramenko

9. Jānis Bite
10. Jana Cimaškeviča
11. Pāvels Laskevičs
12. Oksana Jemeļjanova

13. Aleksejs Mitrošenko
14. Aleksandra Gasūne
15. Jānis Šteinats
16. Solvita Bite

17. Aleksejs Koteļeņecs
18. Renārs Lukins

Par sarakstos un programmās ievietoto informāciju, tās saturu, gramatiku un stilu atbild informācijas 
sagatavotājs. Visa informācija ir kopēta no Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas.

Pašvaldību vēlēšanas 2021
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PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
Sociāldemokrātiskās partijas “SASKAŅA” galvenā vēr-
tība ir, bija un būs CILVĒKS un tā likumiskās intereses.
Teritoriālās reformas rezultātā, kas apvienoja Jelgavas un 
Ozolnieku novadus, esam nonākuši jaunu izaicinājumu 
priekšā, paverot plašākas iespējas novada iedzīvotājiem 
un teritorijas attīstībai. Esam politiskais spēks, kas redz 
pozitīvas pārmaiņas un vēlas strādāt novada iedzīvotāju 
labā. Ja esiet noguruši no tukšiem solījumiem, nepiepil-
dītām cerībām - ATBALSTIET MŪS, JO ZINIET, KA: 
Liekuļo tas, kurš uzsver un uzstāj, ka ir pārāks, gudrāks 
un spējīgāks par citu. Ir īpašības, kas padara cilvēkus 
līdzīgus cits citam, taču atšķirīgu īpašību kopums vie-
no. Vienmēr ir tādi, kas domā tikai par sevi, taču so-
ciāldemokrātus vieno gādība par jebkuru cilvēku un tā 
interesēm. Mūsu domubiedru prāti ir asi, konstruktīvi 
domājošie, adekvāti uztvert spējīgi. Rīcības saplānotas, 
pārdomātas un izvērtētas. Esam lakoniski un kodolīgi, 
jo radināti nevis solīt, bet darīt. Darīt maksimāli iespē-
jamo, lai sekmētu, pilnveidotu un attīstītu. Tas ir tas, kas 
atšķir MŪS no daudziem. 
Mūsu sabiedrība ir dažāda, taču ikviens tās indivīds ir 
cienīgs uz izaugsmi vērstu Jelgavas novada iedzīvotāju 
dzīvi un personīgā labklājības līmeņa celšanu, neatkarīgi 
no nacionālās piederības, rases, reliģiskiem uzskatiem. 
Mēs mīlam savu novadu un gatavi palīdzēt ikvienam, 
kas sevi ar to saista. Taču, mūsuprāt, tas ir iespējams 
realizējot politiku, kas balstīta uz sociāldemokrātiskām 
vērtībām, kas ir ģimene, cilvēka veselība, darbs; nodro-
šināto iespēju pilnvērtīgi dzīvot, strādāt, mācīties un at-
tīstīties savā novadā. 

Novada izaugsmei un attīstībai apņemamies: 
EFEKTĪVA PĀRVALDE/BUDŽETS: Sniegt BEZ-
MAKSAS juridiskās konsultācijas. Ieviest caurskatā-
mību struktūrvienību darbu veikšanā un uzraudzībā. 
Nodrošināt pilnvērtīgu informācijas apmaiņu starp 
iedzīvotājiem un pašvaldības iestādēm. Skaidrot pie-
ņemtos lēmumus. Mazināt birokrātiju. Paplašināt pār-
valžu piedāvāto pakalpojumu klāstu, pielāgot darba 
laiku iedzīvotāju vajadzībām. Sabalansēt un raciona-
lizēt budžetu. Saimniekot pārdomāti, atskaitīties par 
līdzekļu izlietojumu. 
INFRASTRUKTŪRA: Investēt stratēģiski svarīgu in-
frastruktūras objektu izveidei, uzturēšanai un moder-
nizācijai. Pienācīgi uzturēt ceļus/celiņus/ietves. Mo-
dernizēt meliorācijas, ūdens apgādes un kanalizācijas 
sistēmas. Apgaismot ietves. Nodrošināt efektīvu sabied-
riskā transporta tīklu. Rast iespēju novada bērniem iz-
mantot pilsētas transportu ar atlaidi. Labiekārtot terito-
riju (iekšpagalmi, bērnu rotaļu laukumi, suņu pastaigu 
vietas, kaķu mājas). Pielāgot darba, atpūtas un ikdienas 
vidi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Atbalstīt aktīvas 
un pasīvas atpūtas vietu labiekārtošanu. 
MĀJOKĻI/APSAIMNIEKOŠANA: Sakārtot dzīvokļu 
fondu, lietderīgi to izmantot dažādu iedzīvotāju kate-
goriju interesēs. Piešķirt dienesta/ sociālos dzīvokļus. 
Plānot apsaimniekošanu pēc labākās sirdsapziņas ilg-
termiņā. Sakārtot kultūras pieminekļus, apbedījuma 
un piemiņas vietas, dzīvnieku kapsētas. 
SOCIĀLĀ POLITIKA/VESELĪBA: Pilnveidot sociālo 
pakalpojumu un atbalsta sistēmu jaunajiem vecākiem, 
jaunām ģimenēm, ģimenēm ar bērniem, daudzbērnu 

ģimenēm, pensionāriem, vientuļiem cilvēkiem, audžu-
ģimenēm, aizbildņiem u.c. iedzīvotāju grupām. Veicināt 
jauniešu palikšanu novadā. Iesaistīt pensijas vecuma 
cilvēkus sabiedriskajā dzīvē. Nodrošināt taisnīgu soci-
ālo palīdzību un medicīnisko aprūpi. Atbalstīt ģimenes 
ārstus. Atteikties no veselībai un videi kaitīgo projektu 
realizēšanas. 
IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS: Investēt skolās. 
Nodrošināt mūžizglītības iespējas. Atbalstīt radošās 
darbnīcas un kolektīvus. Organizēt konsultpunktus. 
Nodrošināt speciālistu piesaisti (finansēt studijas). 
Finansiāli stimulēt izaugsmi izglītībā, kultūrā, spor-
tā. Bez maksas organizēt valodu apguvi. Veicināt āra 
sporta aktivitātes un veselīgu dzīvesveidu (pludmales). 
DROŠĪBAS POLITIKA: Nodrošināt Pašvaldības poli-
cijas darbu (24/7). Uzstādīt videonovērošanu kritiskos 
un bīstamos punktos. 
DARBA DEVĒJA POLITIKA: Dot priekšroku novada 
iedzīvotājiem. Atbalstīt uzņēmējus, NVO, biedrības, in-
terešu grupas. 
UZNĒMĒJDARBĪBA: Nodrošināt bezmaksas bizne-
sa apmācību kursus izaugsmei. Popularizēt un veicināt 
mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstību. Atbalstīt 
mazos lauksaimniekus. Risināt zemes nomas jautāju-
mus. Atbalstīt labas idejas un projektus. Palīdzēt vietē-
jiem ražotājiem realizācijā. 
NĀKOTNES VĪZIJA/ATTĪSTĪBA: Piesaistīt ES finan-
ses mūsdienīgai attīstībai. Radīt darba vietas. Veidot tū-
rismam pievilcīgu vidi. 

Esam atvērti JUMS un gatavi strādāt JŪSU interesēs!

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
2021. gada 5. jūnija Jelgavas novada deputātu kandidātu 
pašvaldību vēlēšanu programma
Mēs redzam Jelgavas novadu kā vienu no pirmajām pie-
cām TOP “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”. Novads ir 
kļuvis lielāks, un jānodrošina vienmērīga teritorijas at-
tīstība un investīciju ieplūde atbilstoši katras apdzīvotās 
vietas stiprajām pusēm. Kvalitatīvi mājokļi, kvalitatīva 
sociālā vide un dzīves apstākļi, labi apmaksātas un sta-
bilas darba vietas ir mūsu prioritātes. Veidosim novadu 
tādu, lai ikviens šeit justos pieņemts, vajadzīgs un atbal-
stīts. Lai paveiktu iepriekšminēto, izvirzām sekojošu 
darbības programmu.

Pārvalde
1. atteiksimies no dārgiem auto nomu līgumiem pašval-
dības vadībai; 
2. veiksim funkcionālo auditu domē, pašvaldības ies-
tādēs un kapitālsabiedrībās, optimizēsim pašvaldības 
amatpersonu un darbinieku skaitu, ņemot vērā reģionā-
lo reformu; 
3. atbalstīsim domes darbinieku un speciālistu apmācī-
bas, kvalifikācijas celšanu;

4. iesaistīsim nevalstiskās organizācijas, novada iedzī-
votājus un to kopienas domes lēmumu pieņemšanā, lai 
panāktu vislabāko iespējamo rezultātu pēc iespējas pla-
šākam iedzīvotāju lokam; 
5. novērsīsim uzvarēta konkursa sadārdzinājumu pēc 
līguma noslēgšanas. 

Veselība, sociālā vide
1. attīstīsim sociālo pakalpojumu pieejamību iedzīvotā-
jiem – īpaši Covid-19 negatīvo seku mazināšanai. Cilvē-
ka cienīga dzīves apstākļu nodrošināšana neaizsargātā-
kajiem iedzīvotājiem ir mūsu pamatprioritāte; 
2. risināsim atsevišķos pagastos tuvu kritiskai robežai 
esošo ģimenes ārstu trūkumu novadā, nodrošināsim ģi-
menes ārsta un veselības pakalpojumu pieejamību visā 
novadā; 
3. sniegsim atbalstu daudzbērnu ģimenēm dažādu soci-
ālo pakalpojumu veidā un NĪN atvieglojumu formā; 
4. izstrādāsim sistēmu, kā operatīvi nodrošināt palīdzī-
bu krīzē nonākušajiem iedzīvotājiem.
Tautsaimniecība, infrastruktūra, finanses
1. paplašināsim atbalsta instrumentus uzņēmējiem, 
īpaši jaunajiem uzņēmumiem, piešķirot atviegloju-

mus nekustamā īpašuma nodoklim un telpu nomas 
maksai; 
2. investēsim stratēģiski svarīgu infrastruktūras objek-
tu, tādu kā ceļu un inženiertīklu izveidē, uzturēšanā un 
atjaunošanā; 
3. turpināsim vienmērīgu novada teritorijas attīstības 
plānošanu; 
4. uzlabosim IT pakalpojumus, servisus visā novada te-
ritorijā, mērķtiecīgi novēršot to vājos punktus, tādējādi 
uzlabojot pakalpojumu pieejamības kvalitāti Jelgavas 
novadā un ietaupot uz administrācijas un transporta 
izmaksām; 
5. sadarbosimies ar apkārtējiem novadiem kopīgos pro-
jektos, savienojot infrastruktūras, tai skaitā ceļu renovā-
ciju laiku; 
6. aktīvi atbalstīsim vietējos uzņēmējus eksporta tirgus 
apgūšanā; 
7. atbalstīsim degradēto teritoriju izmantošanu uzņē-
mējdarbības veikšanai, tādējādi sakopjot un attīstot tās 
un novēršot iespējamu kaitējumu videi; 
8. veidosim novada budžeta uzkrājumus, tos investēsim 
nodarbinātības veicināšanā; 
9. uzlabosim velo infrastruktūru un vecināsim satik-
smes mazaizsargāto dalībnieku drošības uzlabošanu. 

Izglītība, kultūra un sports
1. sakārtosim novada sporta infrastruktūru, atjauno-
sim, uzlabosim sporta laukumus visos pagastos, tādē-
jādi veicinot iedzīvotāju iesaisti veselīgā brīvā laika pa-
vadīšanas veidā; 
2. renovēsim un izbūvēsim bērnu rotaļu laukumus pie 
bērnudārziem; 
3. ieviesīsim sabiedrības veselībai noderīgas fiziskās ak-
tivitātes – nodrošināsim bezmaksas fiziskās aktivitātes 
treneru uzraudzībā; 
4. sniegsim mērķētu atbalstu individuāliem sporta, kul-
tūras, izglītības talantiem; 

Saraksts Nr. 3 
Politiskā partija “KPV LV”

DEPUTĀTU KANDIDĀTI

1. Jurģis Miezainis
2. Ērika Dižgalve
3. Aivars Krūmiņš
4. Kristīne Ragažinska
5. Māris Dzenis
6. Aija Sondare
7. Jānis Bergmanis
8. Anna Balašova

9. Ainārs Grundmanis
10. Zane Kanonoviča
11. Jānis Apaļais
12. Diāna Ciganova
13. Alvis Zundmanis
14. Didzis Šteinerts
15. Arnis Vējš
16. Andris Vincāns

17. Aldis Beķeris
18. Andrejs Andruškevičs
19. Ričards Ziediņš
20. Intars Maurags
21. Jausma Balašova
22. Māris Kučinskis
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PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
Latvija nav tikai Rīga!
Administratīvi teritoriālā reforma iezīmē jauna at-
tīstības izrāviena iespējas novados. Mūsu komandu 
veido pieredzējuši profesionāļi, kas, gudri strādājot 
Jelgavas novadā, izmantos reformas radītās iespējas, 
lai veidotu pamatu jaunu investīciju piesaistei un 
darbavietu radīšanai, panākot konkurētspējīga atal-
gojuma iespējas. Strādāsim, lai uzlabotu iedzīvotāju 
dzīves apstākļus visā novadā. Veidosim jaunu novada 
pārvaldes modeli, iesaistot iedzīvotājus lēmumu pie-
ņemšanā, komunicējot un konsultējoties par svarī-
giem pašvaldības darba aspektiem. Jelgavas novadam 
jāatspoguļo laikmetam atbilstošas vērtības, kas vēr-
stas uz zaļu un ilgtspējīgu saimniekošanu, sabiedrības 
līdzdalību un caurskatāmu pārvaldību. Covid-19 krī-
zes pārvarēšana ir un būs mūsu galvenais uzdevums. 
Pandēmijas smagumu izjūt ikviens novada iedzīvo-
tājs, tādēļ mēs gādāsim, lai neviens netiek atstāts no-
vārtā. Lai neviens nepaliek ne bez darba, ne izglītības, 
ne drošības sajūtas.

Laba pārvaldība, atvērtība un sadarbība
Nav labākas receptes pret apšaubāmu saimniekošanu 
kā atklātība, caurskatāmība un pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalība. Restartēsim pašvaldības uzņēmumus un 
nepieļausim, ka tie valda jomās, kur komersanti privā-
tajā sektorā darbu var izdarīt lētāk, efektīvāk un kva-
litatīvāk. Pilnveidosim digitālo risinājumu ieviešanu, 

lai novada iedzīvotāji varētu lepoties ar mūsdienīgu 
pašvaldības pārvaldību. 

Pieejama un iekļaujoša izglītība 
Visiem bērniem jādod iespēja saņemt augstākās kvalitā-
tes izglītību. Jau no pirmās klases skolēni izkops rado-
šus talantus un apgūs informācijas tehnoloģijas un citas 
laikmetīgas prasmes, kas ikvienam bērnam palīdzēs iz-
augt par konkurētspējīgu profesionāli. Sniedzot jaudīgas 
motivācijas programmas pedagogiem, celsim akadēmis-
ko prestižu. 

Sociālā drošība un veselība 
Par pabalstu svarīgāks ir sociālais atbalsts – rīkosimies 
gudri, pārdomāti un ilgtspējīgi, lai bērni uzaug pārti-
kušās ģimenēs un seniori pilnveido sevi arī vecumdie-
nās. Sociālo jautājumu risināšanā ieguldīsim par treš-
daļu vairāk nekā līdz šim, lai palīdzētu cilvēkiem, kuri 
nonākuši sarežģītā situācijā. Stiprināsim novadnieku 
veselību, izveidojot aktīvo pastaigu maršrutus, kā arī 
piešķirot ilgtspējīgu finansējumu ģimeņu sportam un 
aktivitātēm slimību profilaksei. 

Kultūra un sports 
Investēsim sporta infrastruktūrā un sniegsim mērķtie-
cīgu, uz augstiem sasniegumiem vērstu atbalstu sporta 
skolām un labākajiem sportistiem. Lai sekmētu efektīvu 
infrastruktūras izmantošanu, īstenosim vienotu kultū-
ras politiku gan Jelgavā, gan novadā un parūpēsimies 

par to, lai ikvienam ir iespēja attīstīt savus talantus un 
pārstāvēt Jelgavas novadu Dziesmu un Deju svētkos. 

Inovācijas, investīcijas, izaugsme 
Jelgavas novada ekonomikas dzinējspēks būs digitāli 
pakalpojumi, dabai draudzīgas tehnoloģijas un kon-
kurētspējīgas inovācijas. Radīsim attīstības telpu, kur 
tandēmā ar investoriem veidosim arvien jaunas darba 
iespējas IT un zaļās ekonomikas sfērās. Reformēsim at-
kritumu apsaimniekošanas sistēmu, lai šķirot visa veida 
gružus un bioloģiski noārdāmos atkritumus būtu ne 
vien ērti, bet arī izdevīgi. Atbalstīsim daudzdzīvokļu 
māju īpašniekus, ēku energoefektivitātes uzlabošanā. 

Vairāk naudas iedzīvotāju dzīves telpai 
Modernizējot novada pārvaldes modeli un veicot struk-
tūrvienību revīziju, četros gados ietaupīsim vismaz 5% 
no pašvaldības budžeta, kas ļaus novirzīt daļu nodokļu 
maksātāju naudas iedzīvotāju dzīves un telpas uzlabo-
šanai. Līdzšinējie uzturēšanas izdevumi apēd iespējas 
celt dzīves kvalitāti, tādēļ pārskatīsim saimniekošanas 
modeli tā, lai iegūtu nevis daži, bet visi. 

Sadarbība ar Jelgavas pilsētu 
Veidosim kopīgas institūcijas ar Jelgavas pilsētu izglītības 
un komunālās saimniecības jomā, tādējādi vairojot pieeja-
mo pakalpojumu kvalitāti. Attīstības un ES fondu apguves 
jomā plānojam izvērst sadarbību tā, lai atbalsts būtu vien-
mērīgi sadalīts visā novada teritorijā, turklāt esam apņē-
mušies attīstīt tūrisma un kultūras nozari, lai iedzīvotājiem 
būtu ērtāka piekļuve daudzveidīgām izklaides iespējām ne 
vien centra tuvumā, bet arī citviet novadā. Izveidosim sa-
darbības platformu novadnieku drošības palielināšanai. 

Līdzdalība un sadarbība 
Izveidosim līdzdalības budžetu un pagastu iedzīvotāju 
padomi, iesaistot novadniekus lēmumu pieņemšanā. 
Radīsim dialogu starp pašvaldību, uzņēmējiem un ie-
dzīvotājiem sociālekonomiski svarīgu jautājumu risi-
nāšanā. Ieviesīsim caurskatāmus sadarbības modeļus 
ar partneriem privātajā sektorā, kas dos zaļo gaismu 
izaugsmei un novada tautsaimniecības uzplaukumam.

5. atbalstīsim mūžizglītību, lai veicinātu iedzīvotāju ie-
nākumu kāpumu; 
6. nodrošināsim atbalstu jauniešu nevalstiskajām orga-
nizācijām; 
7. atbalstīsim amatieru kolektīvu darbību; 
8. izveidosim Jelgavas novada interaktīvo karti sadarbī-
bā ar tūrisma jomas nevalstiskajām organizācijām - par 
tūrisma iespējām Jelgavas novadā.

Mājokļi, vide
1. veicināsim jaunu, renovētu un kvalitatīvu mājokļu 
pieejamību; 
2. sakārtosim iekšpagalmus un izveidosim jaunus bērnu 
spēļu laukumus tajos; 
3. informēsim un konsultēsim par iespējām mājokļu re-
novēšanai un energoefektivitātes paaugstināšanai; 
4. pastiprināti kontrolēsim videi bīstamus sadzīviskus 

un rūpnieciskus objektus; 
5. risināsim ūdens tilpņu aizaugšanu, ierīkosim drošas 
peldvietas; 
6. uzturēsim un labiekārtosim publiskos parkus un lau-
kumu zaļo zonu; 
7. rūpēsimies par apkārtējās vides tīrību un atkritumu 
apsaimniekošanu, to šķirošanas pieejamību; 
8. atbalstīsim mazo ekoloģisko un bioloģisko saimniecī-
bu veidošanos.

Saraksts Nr. 4 
“Latvijas attīstībai”

DEPUTĀTU KANDIDĀTI

1. Madars Lasmanis
2. Emīls Dobrājs
3. Ivars Romānovs
4. Una Auziņa
5. Kristīne Trauliņa
6. Endija Slivjuka

7. Viktors Kuļiks
8. Kristaps Ozols
9. Māra Skorodumova
10. Leonīds Koindži-Ogli
11. Ainārs Rīders
12. Ilze Jumiķe

13. Juris Čerņevičs
14. Jānis Ozoliņš
15. Inga Čerņavska
16. Anita Burgmane
17. Vineta Anaškeviča
18. Uģis Gribusts

Saraksts Nr. 5 
“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

DEPUTĀTU KANDIDĀTI

1. Ziedonis Caune
2. Pēteris Veļeckis
3. Ilze Vītola
4. Līga Lonerte

5. Dina Štelmahere
6. Juris Lavenieks
7. Ojārs Briedis
8. Jānis Valerts

9. Modris Jansons
10. Juris Razživins
11. Ervins Vēveris
12. Aivars Naglis

13. Valda Sējāne
14. Inese Kuniga
15. Vladimirs Saņuks
16. Jānis Počs

17. Sandris Roze
18. Lolita Duge
19. Guntis Rozītis
20. Inga Knope

21. Rasma Krauze
22. Rimants Štopis
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PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
Jelgavas novads
(Jelgavas novads, Ozolnieku novads)
Latviska, izglītota un radoša Latvija sākas ar latviskām, 
izglītotām un radošām Latvijas pilsētām un novadiem. 
Uzņēmējdarbībai atvērta un turīga Latvija top ne tikai 
valsts programmās un nodokļu sistēmā – tā top arī cil-
vēku uzņēmībai atvērtās, modernās un gudrās pašvaldī-
bās. Mēs uzskatām, ka tāds ir arī Jelgavas novads.
Jelgavas novads – vieta, kurā katrs cilvēks var dzīvot 
drošā vidē, atbilstoši savām vajadzībām un interesēm. 
Jelgavas novada vienmērīgu attīstību nodrošinās Eiro-
pas Savienības fondu investīciju ieviešana, kā arī labas 
pārvaldības principu ievērošana novada politiskajā un 
saimnieciskajā vadībā. 
PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
Nodrošināsim detalizētu pieprasīto budžeta līdzekļu 
analīzi.
Izstrādāsim sabalansētu budžetu, kurā kā galvenās prio-
ritātes būs izvirzītas novada attīstība un sociālā drošība.
Panāksim, lai budžeta izlietojums būtu racionāls, at-
klāts un iedzīvotājiem saprotams, veicināsim sabiedrī-

bas ieinteresētību un atbildību par novada attīstību.
Pakāpeniski palielināsim atbalstu ģimenēm ar bērniem.
Panāksim finansiālu atbalstu 1991.gada barikāžu dalīb-
niekiem.
TAUTSAIMNIECĪBA UN KULTŪRVIDE
Papildināsim Jelgavas novada attīstības plānu, kurā 
viens no mērķiem būs radīt labvēlīgu vidi arī netradicio-
nālo lauksaimniecības nozaru izveidei.
Izveidosim uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu, gan sama-
zinot nodokļus ražojošiem uzņēmumiem, gan informējot 
par vietējo un mazo uzņēmumu iespējām un veikumiem.
Nodrošināsim uzņēmējus ar informācijas pieejamību ES 
līdzekļu apguvē.
Sakārtosim un radīsim atbilstošu vidi tūrisma attīstībai, 
atbalstīsim atraktīvus un jaunus projektus tūristu pie-
saistīšanai. 
Veicināsim kultūras pieminekļu restaurāciju un sagla-
bāšanu. 
Veidosim latviskas vides instalācijas.
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA UN MĀJOKĻU POLI-
TIKA
Sadarbībā ar dzīvojamo māju iedzīvotājiem un apsaim-

niekošanas pakalpojumu sniedzējiem veiksim dzīvoja-
mo māju pagalmu labiekārtošanu.
Apzināsim novadam piederošo dzīvojamo fondu, sastā-
dīsim tā izmatošanas un uzlabošanas plānu.
Stimulēsim dzīvojamo māju apsaimniekošanas biedrību 
izveidošanos.
Palīdzēsim ierīkot bērnu rotaļu laukumus daudzdzīvok-
ļu māju pagalmos.
TRANSPORTS UN INFRASTRUKTŪRA
Izvietosim ātrumu ierobežojošās zīmes blīvi apdzīvotās 
vietās.
Apsekosim grantētos un grunts ceļus un izveidosim to 
rekonstrukcijas plānu, balstoties uz ceļu noslogojumu 
un stāvokli.
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Veiksim pārmaiņas pašvaldības policijas darbā, uzsvaru 
liekot uz patruļdienesta attīstību un sadarbību ar Valsts 
policiju un Zemessardzi.
Rūpēsimies par pensijas vecuma cilvēku iesaistīšanu sa-
biedriskajā dzīvē.
Piesaistīsim finanšu līdzekļus sociālā jomā ar dažādu 
projektu palīdzību.
Regulāri paaugstināsim sociālo darbinieku profesiona-
litāti.
IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN SPORTS
Nodrošināsim pieejamus interneta pakalpojumus nova-
da iedzīvotājiem.
Atbalstīsim tradīciju izkopšanu mednieku, makšķernie-
ku un dzīvnieku audzētāju kolektīvos.
Finansiāli atbalstīsim novadpētniecības projektus un 
nacionālpatriotisko organizāciju centienus ierīkot un 
sakārtot piemiņas vietas un kultūras pieminekļus Lat-
vijas aizstāvjiem.
Atbalstīsim mūsu sportistu līdzdalību pašvaldību un 
valsts mēroga sporta sacensībās.

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
Izglītība
Saglabāsim esošo skolu tīklu. Nodrošināsim materiālos 
un tehniskos resursus, un ieviesīsim jaunā satura prog-
rammas.
Atbalstīsim pedagogu tālākizglītību. Saglabāsim skolo-
tāju un audzēkņu stimulēšanas programmas un stipen-
dijas.
Iesaistīsim jauniešus pašvaldības darbā. Atbalstīsim jau-
niešu konsultatīvo padomi, centrus un brīvprātīgā darba 
sistēmu.
Audzināsim lokālpatriotismu. Stiprināsim jaunsardzes 
kustību un valsts aizsardzības mācību.
Radīsim pieejamas un aktuālas mūžizglītības un intere-
šu izglītības programmas.
Nodrošināsim skolēniem un studentiem pilnībā apmak-
sātu ēdināšanu.
Turpināsim īstenot atbalsta programmas sadarbībā ar 
nevalstiskajām organizācijām. Veicināsim cittautiešu 
integrāciju.
Nodrošināsim visus novada bērnus ar vietu pirmsskolas 
izglītības iestādēs. Palielināsim materiālo atbalstu ģime-
nēm, ja bērns tiek mācīts mājās. 
Tautsaimniecība, uzņēmējdarbība, tūrisms
Atbalstīsim uzņēmēju konsultatīvo padomi ar dalībnie-
kiem no uzņēmēju vidus un pašvaldības.
Stiprināsim atbalstu jaunajiem uzņēmējiem un sociāla-
jiem uzņēmējiem. Attīstīsim jauniešos uzņēmējdarbības 
prasmes.
Popularizēsim tūrisma iespējas novadā. Izveidosim ve-
lotūrisma un ūdenstūrisma maršrutus.
Veidosim novadā pievilcīgu piedāvājumu viesmīlībā, tū-
rismā un ēdināšanā.

Atbalstīsim vietējo produktu un pakalpojumu izmanto-
šanu. Palīdzēsim radīt jaunas tirdzniecības vietas.
Sekmēsim nesakopto īpašumu sakārtošanu. Veiksim 
pasākumus ēku energoefektivitātes paaugstināšanai. 
Renovēsim pašvaldības dzīvojamo fondu.
Atbalstīsim iedzīvotājus daudzdzīvokļu namu un pagal-
mu sakārtošanai.
Prioritizēsim pašvaldības autoceļu sakārtošanas darbus. 
Turpināsim darbu pie infrastruktūras objektu un melio-
rācijas sistēmu sakārtošanas.
Atbalstīsim “zaļo” industriālo parku attīstību, klimatne-
itrālu ekonomiku un  atjaunojamās enerģijas izmanto-
šanas iespējas.
Sociālā aizsardzība
Atbalstīsim daudzveidīgus sociālos pakalpojumus dažā-
dām iedzīvotāju grupām.
Paplašināsim finansiālu atbalstu grūtībās nonākušām 
ģimenēm, tostarp daudzbērnu ģimenēm, audžuģime-
nēm, aizbildņiem. Atbalstīsim personas ar invaliditāti, 
politiski represētos.
Gādāsim par senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu. 
Nodrošināsim novada iedzīvotājiem veselības aprūpes 
speciālo palīglīdzekļu un specializētā transporta pieeja-
mību.
Izveidosim mājaprūpes sistēmu.
Apmaksāsim transporta izdevumus mediķu vizītēm pie 
vientuļiem pensionāriem vai personām ar invaliditāti.
Atbalstīsim ģimenes ārstu prakses. Nodrošināsim telpas 
un transportu COVID-19 potēšanas plāna īstenošanai. 
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ieviesīsim vienotu videonovērošanas sistēmu un centra-
lizētu datu pārraudzību.
Stiprināsim pašvaldības policijas resursus, sadarbību ar 

Valsts policiju un izglītības iestādēm.
Kultūra un sports
Atbalstīsim kultūras dzīves aktivitātes. Uzlabosim katra 
kultūras nama un bibliotēkas  tehnisko nodrošinājumu.
Atbalstīsim tautas mākslas kolektīvus. Piedāvāsim 
daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūrizglītības pasāku-
mus visos novada ciemos. 
Turpināsim godināšanas tradīcijas. Apzināsim un 
godināsim cilvēkus, kuri snieguši ieguldījumu nova-
da attīstībā, iesaistījušies Latvijas vēsturei nozīmīgos 
notikumos.
Īstenosim sporta attīstības programmu. Stiprināsim 
sporta tradīcijas, pilnveidosim sporta bāzes un sagla-
bāsim skolotāju un audzēkņu atbalsta programmas.
Atbalstīsim visu paaudžu sportistus dalībai dažāda mē-
roga sacensībās.
Ierīkosim jaunas atpūtas vietas, veselības takas, āra tre-
nažierus.     
Atbalstīsim peldētprasmes apguvi. Izveidosim apgais-
motas slēpošanas trases.
Novada pārvalde
Nodrošināsim pagastu pārvalžu un vienoto klientu ap-
kalpošanas centru darbu un pieejamību katrā no novada 
pagastiem.
Nepieciešamie pakalpojumi atradīsies iespējami tuvāk 
iedzīvotāju dzīvesvietām. 
Veicināsim iedzīvotāju līdzdalību un iesaisti novada po-
litiku veidošanā. 
Atbalstīsim teritorijas kopšanu un nodosim kapsētu ap-
saimniekošanu komunālajam uzņēmumam.
Veicināsim operatīvu un ērtu saziņu ar pašvaldību. Rū-
pēsimies, lai iedzīvotāji var regulāri sniegt atsauksmes 
un ierosinājumus uzlabojumiem.

Saraksts Nr. 6 
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-
”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

DEPUTĀTU KANDIDĀTI

1. Oskars Cīrulis
2. Jānis Zariņš
3. Māris Ozols
4. Aigars Strupulis
5. Solvita Cukere
6. Uldis Svarinskis
7. Zigmārs Rankevics

8. Gundars Liepa
9. Māris Krauze
10. Edgars Skuja
11. Gunārs Davidčuks
12. Ēriks Duncis
13. Aldis Alksnis
14. Uldis Beikmanis

15. Sandija Prince
16. Alvis Začs
17. Jeļena Ankudoviča
18. Andris Nikuļcevs
19. Ēriks Cimermanis
20. Lelde Šantare
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PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
Partijas “Latvijas Reģionu apvienība”
Jelgavas novada saraksta programma
2021. gada pašvaldību vēlēšanām
Mēs, dažādu paaudžu un profesiju pārstāvji, esam ap-
vienojušies vienotā komandā, lai kopīgiem spēkiem:
-  veicinātu Jelgavas novada un tajā ietilpstošo pagastu, 

ciemu un viensētu līdzsvarotu attīstību;
-  nodrošinātu kvalitatīvu un uz sadarbības principiem 

veidotu demokrātisku pašvaldības pārvaldi;
-  rūpētos par iedzīvotāju dzīves kvalitātes un labklājī-

bas līmeņa uzlabošanos.
Mēs uzskatām, ka ir jāsaglabā tās vēsturiskās tradīcijas 
un dzīvesveids, kas ir bijis svarīgs Jelgavas un Ozolnieku 

novadu iedzīvotājiem līdz novadu apvienošanai. Esam 
apvienojušies, lai aktīvi piedalītos un līdzdarbotos no-
vada attīstībā! 
Mūsu pamatvērtības ir cieņa, ģimene, atbildība un ie-
interesētība. Cieņa pret līdzcilvēkiem, nediskriminējot 
nevienu un nodrošinot vienlīdzības ievērošanu. Ģime-
ne kā vērtība visās paaudzēs. Atbildība par doto solīju-
mu īstenošanu. Ieinteresētība par visu novada teritoriju 
līdzsvarotu attīstību, rūpējoties gan par pagastu cen-
triem, gan maziem ciematiem un viensētām.
Mēs nodrošināsim uz sadarbību ar iedzīvotājiem vērstu 
pašvaldības pārvaldi.
Mēs atbalstīsim iedzīvotāju tiekšanos uz patiesi demo-
krātisku pilsonisko sabiedrību, kura vēlas būt saimnieki 
savā novadā.  Attīstīsim kultūrvidi, saimniecisko darbī-
bu un novada izaugsmi. 
Mēs izveidosim novadu kā uzņēmējdarbībai draudzīgu 
teritoriju un veidosim labvēlīgu vidi investīcijām.
Mūsu mērķis ir nodrošināt visiem novada bērniem ie-
spēju apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, vispārējās 
izglītības, sporta, kultūras un interešu izglītības pieeja-
mību tuvāk dzīvesvietai un kvalitatīvu sociālo aprūpi. 
Galvenie uzdevumi, kas realizējami līdz 2025. gadam:

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
DROŠĪBA
LABKLĀJĪBA
IZGLĪTĪBA
jaunajā Jelgavas novadā
Mēs gribam redzēt Latviju un jauno Jelgavas novadu - 
plaukstošu, drošu un pārtikušu. Mēs esam par jauno 
Jelgavas novadu, kurā ikviens lepojas ar radošu, izglīto-
tu un darbīgu sabiedrību, stiprām ģimenēm, laimīgiem 
cilvēkiem, un kur ikviens jūtas droši par savu un bēr-
nu nākotni, darbu un atbalstu grūtā brīdī. Lai ikviens 
ir pārliecināts par valsts un pašvaldības spēju uzklausīt 
un aizsargāt savus iedzīvotājus un nacionālās intereses. 
Mēs esam par visu novada teritoriju līdzsvarotu attīstī-
bu, dzīves vides uzlabošanu katrā pagastā.

IELAS, CEĻI UN SABIEDRISKAIS TRANSPORTS 
Apzināmies, ka sakārtotas ielas un ceļi ir priekšnotei-
kums teritoriju attīstībai, tāpēc izmantosim dažādu fon-
du finansējumu, Valsts kasē pieejamos aizdevumus un 
pašvaldības budžeta līdzekļus to sakārtošanai. 
Ielu un ceļu rekonstrukciju veiksim caurspīdīgi, ievēro-
jot loģiskas pēctecības principu komunikāciju tīklu iz-
būves un ceļu seguma atjaunošanas darbos. Turpināsim 
gājēju celiņu izbūvi, paplašināsim ielu apgaismojuma 
tīklu, plānojot šādus projektus visos pagastos. Rūpēsi-
mies, lai sabiedriskais transports būtu pieejams visiem 

novada iedzīvotājiem kā prioritāti izvirzot iespēju no-
kļūt darba vietā, izglītības iestādē vai pie ārsta. 
Sakārtosim pašvaldības iekšpagalmu ceļa segumu, ie-
dzīvotāju automašīnu stāvlaukumus. 

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI UN DAUDZDZĪ-
VOKĻU NAMU APSAIMNIEKOŠANA 
Piesaistot ES fondu līdzfinansējumu, paplašināsim 
ūdensvada un kanalizācijas tīklus, uzlabosim dzeramā 
ūdens kvalitāti, veiksim notekūdeņu savākšanu un at-
tīrīšanas ietaišu ierīkošanu un modernizāciju novada 
ciemos. 
Sniegsim atbalstu iedzīvotājiem daudzdzīvokļu namu 
siltināšanas procesā. 
Strādāsim, lai komunālo pakalpojumu tarifi būtu pa-
matoti un iedzīvotājiem saprotami. 

SOCIĀLĀ POLITIKA 
Veidojot sociālā atbalsta sistēmu jaunajā Jelgavas no-
vadā, saglabāsim labāko praksi no Ozolnieku novada. 
Nesamazināsim bērnu piedzimšanas pabalsta apmēru, 
saglabāsim brīvpusdienas, atbalsta līmeni ārstniecībai 
u.c. No Jelgavas novada pārņemsim labās idejas atbalsta 
pasākumu nodrošināšanā personām ar invaliditāti un 
citām sociāli neaizsargātajām grupām. 
Pilnveidosim uzsāktās sociālā atbalsta programmas 
daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm, maznodroši-
nātajiem, senioriem, jaunajām ģimenēm, bērniem un 

citām iedzīvotāju grupām. Nodrošināsim novada iedzī-
votājiem iespēju izmantot pašvaldības iestāžu sniegtos 
pakalpojumus un infrastruktūru uz atvieglotiem nosa-
cījumiem. 

KULTŪRA UN SPORTS 
Uzskatām, ka ļoti svarīgi, lai katrā ciemā būtu attīstīta 
kultūras un sporta infrastruktūra. Stiprināsim sporta 
tradīcijas, popularizēsim sportisku un veselīgu dzīves-
veidu, pilnveidosim sporta bāzes un atbalstīsim labākos 
sportistus. 
Atbalstīsim amatiermākslas kolektīvu un sporta klubu 
darbību, kā arī kultūras un sporta pasākumus pagastos, 
veicinot iedzīvotāju aktivitātes, veselīgu dzīvesveidu, 
kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu. 
Popularizēsim aktīvā tūrisma iespējas jaunajā Jelgavas 
novadā. Paplašināsim velo maršrutus visā jaunajā Jel-
gavas novadā. 
IZGLĪTĪBA UN JAUNATNES LIETAS 
Piešķirsim stipendijas novada skolēniem par izcilām 
sekmēm mācībās. Izveidosim pašvaldības stipendiju 
programmu novada jauniešiem, kuri turpina izglītoties 
augstskolās. Veidosim optimālu izglītības iestāžu tīklu, 
lai racionāli izmantotu finanšu līdzekļus, nodrošinot 
pirmsskolas izglītību un pamatizglītību tuvu bērna 
dzīvesvietai, vidējo un profesionālo izglītību spēcīgās 
vidusskolās. 
Turpināsim renovēt izglītības iestāžu ēkas un veiksim 
teritoriju labiekārtošanu. 
Attīstīsim sadarbību ar darba devējiem un nozaru pro-
fesionāļiem, nodrošinot iespējas iegūt konkurētspējīgu 
izglītību visos līmeņos mūža garumā. 
Novadu pagastos labiekārtosim bērnu spēļlaukumus un 
aktīvās atpūtas vietas. 

UZŅĒMĒJDARBĪBA 
Veidosim labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai un privāto in-
vestīciju piesaistei. 
Ieklausīsimies novada uzņēmējos gan ikdienā, gan vei-
dojot pašvaldības investīciju programmas. 
Sekmēsim sociālo uzņēmumu izveidi un darbību, ie-
saistot sabiedrību sociālo problēmu risināšanā.

Saraksts Nr. 7 Jaunā VIENOTĪBA
DEPUTĀTU KANDIDĀTI

1. Uldis Ainārs
2. Sarmīte Balode
3. Artūrs Semjonovs
4. Ainārs Sviklis
5. Irēna Rituma
6. Lilita Leoho
7. Mārīte Skrinda
8. Iveta Balode

9. Ģirts Landsmanis
10. Uldis Feldmanis
11. Anna Lece
12. Ivita Lejava-Majore
13. Oskars Šmeliņš
14. Vera Veidliņa
15. Karīna Ineta Kokina
16. Gita Ērgle

17. Linda Feldmane
18. Arnis Ozols
19. Edgars Balodis
20. Toms Āboliņš
21. Ainārs Kākers
22. Pēteris Stepiņš

Saraksts Nr. 8 
Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība”

DEPUTĀTU KANDIDĀTI

1. Dainis Liepiņš
2. Aija Tračuma
3. Kārlis Rimša
4. Vidmants Rinkuns
5. Dina Tauriņa
6. Anita Klupša
7. Artis Rītelis
8. Marianna Madžule

9. Rasma Skruļa
10. Ilvars Strazdiņš
11. Ingūna Pētersone
12. Laila Ļaksa
13. Juris Pošeika
14. Aiva Ozoliņa
15. Aiga Lūsiņa
16. Oskars Gerners

17. Ilvija Dambrauska
18. Jurijs Skribāns
19. Dace Cire
20. Varis Krūmiņš
21. Ilona Freimane
22. Zigmārs Babčuks
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PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
PROGRAMMA
Mērķis – Ilgtspējīga, uz iedzīvotāju vajadzību nodroši-
nāšanu orientēta un atvērta pašvaldība.
Papildu mērķi
Sakopta un zaļa vide, kurā novada iedzīvotāji un viesi 
pavada savu brīvo laiku un saudzē to.
Novadu, kurā ir vēlme dzīvot, dibināt ģimeni, attīstīt 
un izkopt savas ģimenes un novada tradīcijas, veicināt 
uzņēmējdarbības attīstību.
Novada pārvalde
Organizēsim visiem saprotamu pašvaldības un to ies-
tāžu darbu, kas vērsts uz novada ilgtspējīgu attīstību 
un visu iedzīvotāju interešu realizāciju, nevis atseviš-
ķu grupu vai indivīdu interesēm
Būsim atvērta un zaļi domājoša pašvaldība - strādāsim 
atbildīgi un visiem saprotami, atbalstīsim jaunas ide-
jas un komunicēsim ar novadniekiem
Aicināsim iedzīvotājus uz līdzdalību un iesaisti būtis-
ku lēmumu pieņemšanā un apvienotā novada attīstī-
bas principu veidošanā un realizēšanā
Nodrošināsim vienotu iedzīvotāju apkalpošanas cen-
tru darbību pagastos, valsts un pašvaldību pakalpoju-
mu saņemšanai tuvāk dzīves vietai
Optimizēsim un organizēsim pieejamos resursus ie-
dzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanai
Radīsim apstākļus nepazaudēt katra pagasta identitāti
Veicināsim nevalstisko organizāciju iesaisti novada 
attīstībā
Infrastruktūra
Izveidosim pārskatāmu ceļu un ielu attīstības prog-
rammu
Ieviesīsim viedos risinājumus ēku un vides infrastruk-

tūras apsaimniekošanā
Izveidosim atbalsta programmu pieslēgumu izbūvei 
ūdenim un kanalizācijai, lai mazinātu vides piesārņo-
šanas riskus pakalpojumu izmaksas ilgtermiņā
Paredzēsim līdzekļus novada upju tīrīšanai un zemju 
meliorācijai
Radīsim apstākļus vienotu komunālo pakalpojumu 
nodrošināšanai par atbilstošu cenu
Ieviesīsim un uzturēsim vienotu kapu apsaimniekoša-
nas sistēmu novadā
Pilnveidosim teritoriju uzturēšanas un kopšanas plānu
Izglītība
Uzturēsim mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi izglī-
tības iestādēs
Uzturēsim dienas centrus un bibliotēkas, lai nodro-
šinātu kvalitatīvu mūžizglītības piedāvājumu novada 
iedzīvotājiem
Nodrošināsim sadarbību ar nevalstiskajām organizā-
cijām jauniešu atbalstam dalībai novada attīstībā
Radīsim iespēju interešu izglītībai un  vasaras no-
metnēm, veicinot lokālpatriotismu un vides izglītību 
mūsu bērnos
Sociālā politika
Saglabāsim esošo sociālo pakalpojumu un sociālās pa-
līdzības daudzveidību un attīstīsim jaunus sabiedrībā 
balstītus sociālos pakalpojumus dažādām iedzīvotāju 
grupām 
Nodrošināsim senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu, 
iesaistot tos veselības veicināšanas un mūžizglītības 
pasākumos
Virzīsim atbalsta programmas izstrādi, pieejamu mā-
jokļu būvniecībai un renovācijas, piesaistot ES prog-
rammas un privātus investorus, tādējādi nodrošinot 

jauno ģimeņu un pašvaldībai nepieciešamo speciālistu 
piesaisti
Veicināsim sociāli mazaizsargāto grupu integrēšanu 
sabiedrības norisē
Radīsim iespēju cilvēkiem ar invaliditāti un savādāk 
domājošajiem, neatkarīgi no viņu tautības un reliģis-
kas piederības, būt pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem 
un iesaistīties kopīgas, videi draudzīgas, zaļi domājo-
šas sabiedrīas veidošanā
Sadarbojoties ar novada iedzīvotājiem, jomas speciā-
listiem un ģimenes arstiem izstrādāsim jaunu veselī-
bas veicināšanas ilgtemiņa programmu
Sports
Turpināsim uzsāktos darbus pie novada sporta infra-
struktūras sakārtošanas piesaistot gan ar pašvaldības, 
gan ES fondu līdzekļus
Popularizēsim novadu, kā sakārtotu vietu sporta akti-
vitātēm un tūrismam
Finansiāli atbalstot veicināsim novada sporta klubu  
un individuālo sportistu izaugsmes Iespējas
Kultūra
Sniegsim atbalstu pašdarbības kolektīviem un nodro-
šināsim kultūras pasākumu organizēšanu visā novada 
teritorijā
Dažādojot kultūras aktivitātes piedāvāsim iesaisti ta-
jās visu paaudžu novada iedzīvotājiem Caur kultūras 
aktivitātēm veicināsim novada bērnu lokālpatriotismu 
un lepnumu par savu novadu
Organizēsim pasākumus kultūrvēsturiskā mantoju-
ma saglabāšanai
Sabiedriskā kārtība un drošība
Aktīvi sadarbosimies ar Valsts institūcijām, nodroši-
not sabiedrisko kārtību un drošību novadā
Izstrādāsim plānu moderna policijas aprīkojuma un 
tehnikas iegādei, tādējādi nodrošinot policijas darba 
kvalitāti un operatīvu rīcību
Uzņēmējdarbības attīstība
Sakārtojot novada infrastruktūru radīsim apstākļus 
mazo un vidējo uzņēmēju attīstībai;
Atbalstīsim sociālo uzņēmumu attīstību, tādējādi no-
drošinot vidi degradējošu teritoriju sakopšanu, jaunu 
iedzīvotāju aktīvai atpūtai piemērotu dabas objektu 
radīšanu un iespēju cilvēkiem ar invaliditāti iesaistī-
ties darba tirgū
Nodrošināsim uzņēmēju sadarbību un vietējo ražoju-
mu popularizēšanu
Rīkojot ideju konkursus atbalstīsim jaunu, inovatīvu 
ideju autorus

• Novada sabalansētai attīstībai atbalstīt:
- regulāru iedzīvotāju sapulču organizēšanu ar nova-

da domes administrāciju un iestāžu vadītājiem;  
- brīvpusdienu nodrošinājumu novada teritorijā 

deklarētiem pirmsskolas izglītības iestāžu audzēk-
ņiem un izglītības iestāžu skolēniem;

- tradīciju uzturēšanu jaundzimušo sveikšanā, stipro 
ģimeņu godināšanā un sadarbībai ar nevalstiska-
jām organizācijām;

- sadarbību ar lauksaimniekiem reģionālo ceļu uztu-
rēšanā;

- iedzīvotāju iniciatīvu daudzdzīvokļu mājokļu silti-
nāšanā un teritoriju labiekārtošanā;

- jauniešu centru darbību;
- stipendiju piešķiršanu studējošajiem jauniešiem.

• Izglītības, sporta, kultūras un veselīga dzīvesveida 
veicināšanai:
- nodrošināt vienlīdz kvalitatīvu izglītības pakalpo-

jumu visās novada izglītības iestādēs;
- nodrošināt visiem novada bērniem vietu pirmssko-

las izglītības iestādē; 
- izveidot vienotu sporta skolu, saglabājot Jelgavas un 

Ozolnieku novados ievērotās tradīcijas;
- uzbūvēt tehniskajām prasībām atbilstošu sporta 

zāli Elejā un Ozolniekos;
- ierīkot un labiekārtot sporta laukumus Kalnciema 

pagasta vidusskolā, Teteles pamatskolā, Sesavas pa-
matskolā, Bērvircavā un Ozolnieku vidusskolā;

- uzbūvēt Elejas parka izstāžu zāli;
- izremontēt telpas Kalnciema pagasta vidusskolā;
- nodrošināt jaunas telpas Mūzikas skolai un Centrā-

lajai bibliotēkai Ozolniekos;
- ierīkot aktīvās atpūtas dabas trases un takas;
- atbalstīt mūžizglītības, profesionālās ievirzes un in-

terešu izglītības programmu apguvi.
• Veselības aprūpē:

- atbalstīt un veicināt veselības aprūpes pieejamību.
• Tautsaimniecības un infrastruktūras attīstībai:

- nodrošināt asfaltēto ielu bedru likvidēšanu un re-
gulāru grants ceļu uzturēšanu;

- atbalstīt iedzīvotāju īpašumos esošo ūdens un ka-
nalizācijas tīklu  pievienošanu centralizētajiem tīk-
liem;

- pielāgot pašvaldības infrastruktūru iedzīvotājiem 

ar īpašām vajadzībām un kustību traucējumiem, 
velosipēdistiem un bērnu ratiņiem;

- drošības uzlabošanai nodrošināt ielu, parku un ci-
tas publiskās infrastruktūras teritoriju izgaismoša-
nu diennakts tumšajā laikā un video novērošanas 
tīkla attīstīšanu; 

- atbalstīt un piedalīties droša krustojumu izveidoša-
nā uz A8 šosejas pie Brankām un gājēju/velosipē-
distu celiņa izveidošanā gar P100 ceļu uz Cenām;

- savienot valsts autoceļu Upmaļi- Cīruļi Cenu pa-
gastā ar Jelgavas ielu Ozolniekos, uzbūvējot tiltu 
pār Iecavas upi;

- paplašināt kapu teritorijas un izbūvēt kapliču pie 
Teteles kapiem;

- izveidot labiekārtotas un brīvas pieejas vietas pie 
upēm un ūdenskrātuvēm;

- ierīkot speciālas pastaigu takas ar dzīvniekiem;
- izbūvēt un uzturēt meliorācijas sistēmas;
- atbalstīt kultūrvēsturiskā mantojuma sakārtošanu 

un uzturēšanu;
- sakārtot degradētās teritorijas.

Mūsu sauklis:  “SADARBĪBĀ IR SPĒKS!”

Saraksts Nr. 9 Latvijas Zaļā partija
DEPUTĀTU KANDIDĀTI

1. Andris Ozoliņš
2. Antra Alksne
3. Jānis Kažotnieks
4. Mairita Pauliņa
5. Ģirts Neija
6. Dace Keidāne
7. Zanda Elpe
8. Liene Upeniece

9. Andis Žeikars
10. Jānis Vilks
11. Oskars Karls
12. Raimonds Elpe
13. Pēteris Šķiņķis
14. Ruslans Bērziņš
15. Andrejs Valters
16. Mārtiņš Ozols

17. Agnese Lejniece
18. Pāvels Kuļbačnijs
19. Edgars Janovičs
20. Gunārs Blūms
21. Jānis Inārs Maniņš
22. Kārlis Goldmans
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