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I SAĪSINĀJUMI 

 
A/S – akciju sabiedrība 
ĀAMM – Ādolfa Alunāna memoriālā māja 
ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija 
b/d – bērnudārzs 
BJC – bērnu un jauniešu centrs 
BJSS – Bērnu un jaunatnes sporta skola 
BO – bezpeļņas organizācija 
CD – kompaktdisks 
CV – Curriculum Vitae 
ERAF – Eiropas reģionālās attīstības fonds 
ES – Eiropas Savienība 
EUR – eiro 
g. – gads 
GMI – garantētais minimālais ienākums 
gs. – gadsimts 
gs.b. – gadsimta beigas 
ha – hektārs 
IAF – Izglītības atbalsta fonds 
ISO – Starptautiskā standartizācijas organizācija 
IT – informācijas tehnoloģijas 
JAP – Jelgavas autobusu parks 
JPPA – Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra 
JPS – Jelgavas psihoneiroloģiskā slimnīca 
JRPIC – Jelgavas reģionālais pieaugušo izglītības centrs 
JSLP – Jelgavas sociālo lietu pārvalde 
JVMM – Jelgavas vēstures un mākslas muzejs 
JZB – Jelgavas Zinātniskā bibliotēka 
KKF – Kultūrkapitāla fonds 
KL – Krimināllikums 
KM – Kultūras ministrija 
km – kilometrs 
LBAL – Latvijas Basketbola amatieru līga 
LIIS – Latvijas Izglītības informatizācijas sistēma 
LJBL – Latvijas Jaunatnes basketbola līga 
LLU – Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
LNT – Latvijas Neatkarīgā televīzija 
LR – Latvijas Republika 
Ls – lats 
m.g. –mācību gads 
m2 – kvadrātmetrs 
m3 – kubikmetrs 
MIC – metodiski informatīvais centrs 
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milj. – miljons 
MJPAS – maksātnespējīgā Jelgavas pašvaldības akciju sabiedrība 
NMP – neatliekamā medicīniskā palīdzība 
Nr. – numurs 
Nr.p.k. – numurs pēc kārtas 
NRC – Nacionālais rehabilitācijas centrs 
NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra 
NVO – nevalstiska organizācija 
p/a – pašvaldības aģentūra 
raj. – rajons 
reģ. – reģions 
SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
SAC – sociālās aprūpes centrs 
t.i. – tas ir 
t.sk. – tajā skaitā 
TDA – tautas deju ansamblis 
TV – televīzija 
tūkst. – tūkstotis 
u.c. – un citi 
USD – Amerikas Savienoto Valstu dolārs 
VID – Valsts ieņēmumu dienests 
VMM – vēstures un mākslas muzejs 
VSIS – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
VVBIS – valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma 
z/s – zemnieku saimniecība 
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II CIENĪJAMAIS JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PUBLISKĀ PĀRSKATA 
LASĪTĀJ! 

 
Jelgavas vārds šogad skanējis daudz – gan vietējā, gan starptautiskā apritē, jo uzsākti 

ļoti daudzi jauni projekti. Pilsēta lepojas ar to, ka uzsākta četru jaunu rūpnīcu celtniecība: 
aktīvi rit vācu rūpnīcas AKG celtniecība. Celtniecībā un ražošanas tehnoloģijās uzņēmums 
plāno ieguldīt gandrīz 3 miljonus eiro. Ražotnē, kuras produkcija būs dažāda veida dzesēšanas 
iekārtas, nākamajā gadā strādās 100 cilvēki. Jau šobrīd uzsākta jauno kadru komplektēšana un 
apmācība. Pamati ielikti arī beļģu kompānijas „Automotive seating systems” automobiļu 
sēdekļu ražošanas rūpnīcai, kas dos 3 miljoni investīciju tehnoloģijās, gandrīz 100 darba vietu 
– arī šī rūpnīca plāno darbu uzsākt jau 2005.gadā. Šobrīd Jelgava ir savu vispārdrošāko cerību 
piepildīšanās priekšvakarā – nav daudz pilsētu pasaulē, kuras var lepoties ar mašīnbūvētāju 
slavu, bet mēs sadarbībā ar Maskavas kolēģiem šajā gadā esam ielikuši pamatakmeni 
automobiļu ražotnei – ZIL FERRUS jauno modeli esat redzējuši arī ikviens no jums. Tas ir 
pašreiz vislielākais investīciju projekts, jo celtniecībā un ražošanas tehnoloģijās plānots 
ieguldīt ap 15 miljoniem eiro. Protams, mēs lepojamies ar mūsu uzņēmējiem, kuriem ir spēks 
un drosme uzņemties jaunu ražotņu celtniecību, tāpēc īpašs prieks par vietējo un mums visiem 
labi zināmo firmu „Veta”, kura ir apņēmusies celt jaunu vieglo alkoholisko dzērienu un 
saldumu ražotni. Pašvaldības ieguldījums, lai veicinātu investīciju ienākšanu un jauno ražotņu 
celtniecību, ir infrastruktūras sakārtošana rūpniecības zonā – gribu izteikt atzinību arī visiem 
mūs atbalstošajiem un mūsu uzņēmumiem – “Dienvidu elektriskajiem tīkliem”, “Latvijas 
gāzei”, “Jelgavas ūdens”, aģentūrām “Kultūra” un “Pilsētsaimniecība”. Tās ir lielas lietas, kas 
uzsāktas šogad Jelgavā, un tās atgriezīs pilsētai rūpnieciskās pilsētas slavu. Nozīmīgs ir arī jau 
esošo uzņēmumu ieguldījums: “Jelgavas mašīnbūves rūpnīca”, “Latvijas keramika A”, 
“Berling”, “Larelini” – uzņēmumi, bez kuriem nav iedomājama šodienas Jelgava. Mēs 
tiecamies uz rūpnieciski attīstītas pilsētas nosaukumu, jo pārtikas pārstrādes centrs mēs esam 
jau šodien: “Jelgavas gaļas kombināts”, “Zemgales piens”, “Jelgavas maiznieks”, “Jelgavas 
cukurfabrika” –  tie visi ir Latvijā atzītas pārtikas ražotāju kvalitātes sinonīmi. 

Es pieskāros infrastruktūras sakārtošanai. Arī šajā jomā šogad ir veikts milzīgs darbs 
rekonstruējot  un, protams, arī būvējot no jauna. Pilsēta vissmagāk pagājušajā vasarā izjuta un 
vēl tagad izjūt ūdensvada rekonstrukcijas projektu, kura realizācijas gaitā 2004.gadā atjaunots 
ūdensvads un kanalizācija 100 kilometru garumā. Paralēli rekonstruēta J.Mātera iela, 
atjaunojot ielas pamatu un segumu, atjaunots apgaismojums, ietvju segums, pieturvietas. 
J.Mātera iela šobrīd Jelgavā ir viena no labākajām pilsētas ielām. Pašvaldība lielus finanšu 
līdzekļu ieguldījusi Tērvetes ielas sakārtošanā. Šeit ne tikai atjaunots apgaismojums un  ceļa 
segums, bet būtiskākais – pilnīgi no jauna ierīkotas gājēju ietves, kas šajā ielā nekad nav 
bijušas. 2004.gada nogalē tika uzsākts vēl viens nozīmīgs infrastruktūras sakārtošanas 
projekts – Rūpniecības ielas rekonstrukcija, kas ietver šīs ielas sakārtošanu, sākot no dzelzceļa 
tilta viadukta līdz pat Tērvetes ielas krustojumam. Tas ir 2004.–2005.gada Eiropas reģionālā 
attīstības fonda finansēts projekts 2,2 miljonu latu apmērā, un esam priecīgi, ka darbus veic 
mūsu firma „Igate”. 

Bet pilsētas labiekārtošana nav tikai ietvju un ceļu tehniska sakārtošana, tā ir arī 
apzaļumošana, kas, manuprāt, ar katru gadu veidojas veiksmīgāka, jo ir uzsākta ilgtermiņa 
programmas realizācija. Tā ir ikdienas kopšanas darbu veikšana, ielu tīrīšana, greiderēšana, un 
šeit gribu teikt paldies firmai „KULK” par ieguldījumu pilsētas sakārtošanā. Šogad plašākā 
mērogā uzsākta arī pilsētas apgaismošanas programma. Pagājušajā gadā uzsākām izgaismot 
namu fasādes, nozīmīgus pieminekļus, un šis process ir jāturpina, jo gaiša pilsēta ir ne tikai 
vizuāli skaistāka, bet noteikti drošāka un draudzīgāka tās iedzīvotājiem. 

No nulles punkta izkustējies darbs pie mūsu pilsētas vēsturiskā lepnuma – Trīsvienības 
baznīcas torņa. Ventilācijas iekārtas, elektrība un stikla kupols ir pirmais solis uz torņa 
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atdzimšanu. Pagājušajā gadā Trīsvienības baznīcas tornis ir ieņēmis savu vietu Eiropas 
kultūras vēstures mantojuma sarakstā, kas ļauj cerēt uz tālāku tā sakārtošanu, piesaistot 
Eiropas finanšu līdzekļus. 
2004.gads Jelgavai raksturojas arī ar to, ka tika ļoti aktīvi uzsākta gan daudzdzīvokļu, gan 
individuālo māju celtniecība. Uzsākta rekonstrukcija gandrīz visām kādreiz pamestajām ēkām 
un uzbūvēta arī pirmā jaunā daudzdzīvokļu ēka.  

Atmostas, atjaunojas un atdzīvojas Jelgava. To jūt ikviens pilsētas iedzīvotājs, un man 
ir patiess prieks par tiem, kuri arī paši  ir iesaistījušies šajos procesos. Konkurss „Sakoptākais 
pilsētvides objekts” pārsteidza ar jaunu konkursantu bagātību –  privātmājas, firmas, 
sabiedriskie objekti, skolas un bērnudārzi. Tik daudzi no viņiem konkursā piedalījās pirmoreiz 
un arī uzvarēja, piemēram,  SIA ”ENRO” autosalons. Savukārt par divu konkursu uzvarētāju 
kļuvis „Vivo” centrs – „Labākais veikalnieks un krodzinieks Jelgavā” un „Sakoptākais 
pilsētvides objekts”.  Tas nozīmē, ka mums ir svarīgi kādā vidē mēs dzīvojam, un galvenais – 
mēs paši esam gatavi iesaistīties šajos procesos. 
  Vairāk nekā 50% budžeta tiek piešķirti izglītībai. Tās ir 22 vispārizglītojošās skolas un 
16 bērnudārzi. Tas ir ieguldījums pilsētas nākotnē, bērnos un jauniešos. 1.ģimnāzijā nomainīti 
visi logi, Valsts ģimnāzijā rekonstruēta aktu zāle, 6.vidusskolā rekonstruēta grīda ēdamtelpās 
– šo uzskaitījumu varētu turpināt, tomēr svarīgi ir tas, ka visiem pilsētas skolēniem ir iespēja 
mācīties normālos apstākļos, visiem, kas vēlas apmeklēt bērnudārzus, ir iespēja to darīt. 
Vairāk nekā 100 dažāda līmeņa olimpiāžu uzvarētāju, to skaitā arī valsts olimpiāžu, tāda ir 
mūsu nākotne, ar kuru patiesi lepojamies un kuras labā šodien strādājam. Šeit var minēt arī 
Latvijas labāko augstskolu – Latvijas Lauksaimniecības universitāti, kas noteikti ienes savu 
ritmu pilsētas ikdienā.  

Projekts „Drošs bērns drošā pilsētā” tiek īstenots Jelgavā jau otro gadu – īpaši 
aprīkotas gājēju pāreju zīmes, „guļošie policisti”, ielu apgaismojums, jauna tipa luksoforu 
uzstādīšana, vecāku patruļas pilsētas ielās, ļoti veiksmīga pašvaldības sadarbība ar Valsts un 
pašvaldības policiju, atsaucīgi pilsētas iedzīvotāji – tāds ir ceļš uz drošas vides veidošanu 
pilsētā. 

Jelgavas pilsēta pagājušajā gadā bija vienīgā pašvaldība valstī, kura par saviem 
līdzekļiem, ar pavisam nelielu valsts atbalstu uzcēla Sporta halli saviem iedzīvotājiem. Halli, 
kas bija vitāli nepieciešama, lai atrisinātu triju skolu skolēnu problēmas, lai ikvienam 
pilsētniekam radītu iespēju sporta nodarbībām, lai Latvijas un Eiropas līmeņa sporta spēles 
varētu notikt Jelgavā. 1,2 miljoni latu – tāds ir ieguldījums, bet ieguvumi būs daudzreiz 
lielāki. 

Veikta Kultūras nama rekonstrukcijas otrā kārta. Kultūras nama fasāde, foajē, kāpnes, 
darbinieku telpas, darīts viss, lai cilvēki – gan darbinieki, gan viesi – šeit justos labi. Kopš 
pagājuša gada septembra, kad tika atklāta rekonstruētā Kultūras nama Lielā zālē, apmeklētāju 
skaits pieaudzis trīs reizes. Tas nozīmē – jelgavnieki prot novērtēt gan sakoptu vidi, gan 
augsta līmeņa māksliniekus. 

Uzsākts darbs pie Uzvaras parka atjaunošanas, kas ienesīs savas zīmes Jelgavas 
vasaras kultūras dzīvē. 

Jelgavas lielākā bagātība vienmēr ir bijuši cilvēki – strādīgi, atsaucīgi un lepni! Man ir 
patiess prieks, ka mums kopā ir izdevies veicināt Jelgavas izaugsmi! 
 
 

A.Rāviņš 
Jelgavas domes priekšsēdētājs 
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III ZIŅAS PAR JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS VADĪBU UN STRUKTŪRU 
 

1. Jelgavas pilsētas pašvaldība 
 
 Jelgavas dome – pašvaldība 
 Reģistra Nr.90000042516 
 Adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, Latvija  
 
 
 Jelgava atrodas Zemgales līdzenumā Latvijas centrālajā daļā 42 km attālumā no Rīgas. 
Pilsētas kopējā platība ir 6030 ha, no tiem 248,3 ha – atklātas ūdens platības, 1094 ha – meži, 
162 ha – parku platības, ielu kopējais garums ir 263,63 km ar platību 534,3 ha, pagalmi – 23,3 
ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 42,1 ha, krūmāji – 5,7 ha. Vidējais iedzīvotāju skaits 
pilsētā 2004.gadā bija 66136. Vidējais bezdarba līmenis – 8,1%. 
 
 Jelgavas dome ir pilsētas lēmējinstitūcija, kuras darbību regulē Latvijas Republikas 
likums „Par pašvaldībām” un „Jelgavas domes nolikums”. Jelgavas dome sastāv no 15 
iedzīvotāju ievēlētiem deputātiem: domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, domes priekšsēdētāja 
pirmā vietniece Irēna Škutāne, domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Jurijs Strods, Jānis 
Bērziņš, Andrejs Garančs, Valentīns Grigorjevs, Einars Grigors, Juris Kaminskis, Andris 
Ķipurs, Jānis Laizāns, Līga Lapinska, Dace Olte, Voldemārs Strīķis, Viktors Valainis un 
Harijs Veģeris. 
  
Domes funkciju veikšanai izveidotas šādas komitejas: 
 1) Finanšu komiteja – 9 deputātu sastāvā, 
 2) Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja – 5 deputātu sastāvā, 
 3) Kultūras, izglītības un sporta komiteja – 5 deputātu sastāvā, 
 4) Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja – 5 deputātu sastāvā. 
 

Jelgavas domes lēmumus realizē izpildinstitūcija – pašvaldības administrācija. 
Pašvaldības izpilddirektors ir Gunārs Kurlovičs, pašvaldības izpilddirektora vietnieks Vilis 
Ļevčenoks, Bāriņtiesas vadītāja Īrisa Turčinska, Būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja 
Inita Dzalbe, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Aina Rokjāne, Finanšu nodaļas vadītāja Vera 
Brauna, Informācijas un servisa centra vadītāja Inese Meija, Investīciju biroja grupas vadītāja 
Mārīte Ieviņa, Īpašumu konversijas pārvaldes vadītāja Anda Iljina. 

 
 Domes darbību saskaņā ar pārvaldes struktūras shēmu nodrošina: domes komitejas (4), 
komisijas (23), administrācija, iestādes (41), uzņēmumi (8), uzņēmējsabiedrības ar 
pašvaldības kapitāla daļu (3) un kapitālsabiedrības (9). 
 
1. Komisijas. 
1.1.  Pilsētas apbalvojumu komisija, 
1.2.  Administratīvā komisija, 
1.3.  Izsoles komisija, 
1.4.  Nepilngadīgo lietu administratīvā komisija, 
1.5.  Privatizācijas komisija, 
1.6.  Politiski represēto personu statusa noteikšanas komisija, 
1.7.  Pabalstu piešķiršanas komisija, 
1.8.  Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, 
1.9.  Pilsētas estētikas komisija, 
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1.10. Sabiedriskās drošības un kārtības komisija, 
1.11. Dzīvokļu komisija, 
1.12. Sabiedrības integrācijas komisija, 
1.13. Pašvaldības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ekonomiskās darbības pārraudzības 

komisija, 
1.14. Pilsētas ārkārtējā pretepidēmiskā komisija, 
1.15. Uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba uzskaites komisija, 
1.16. Izglītības atbalsta fonda padome, 
1.17. Pilsētas autoceļu fonda sabiedriski konsultatīvā padome, 
1.18. Kultūras atbalsta fonda padome, 
1.19. Atkarības vielu profilakses programmas komisija, 
1.20. Zemes komisija, 
1.21. Jelgavas domes deputātu pieprasījumu izskatīšanas komisija, 
1.22. Jelgavas pilsētas sabiedrisko organizāciju atbalsta programmas komisija, 
1.23. Kultūras padome. 
2. Iestādes. 
2.1.   Jelgavas izglītības pārvalde ar 26 pakļautām iestādēm: 

a) 7 pirmsskolas izglītības iestādes; 
b) 1 sākumskola; 
c) 3 pamatskolas; 
d) 7 vidusskolas; 
e) 2 internātskolas; 
f) 1 amatu skola; 
g) 1 mākslas skola; 
h) 2 sporta skolas; 
i) 1 bērnu un jauniešu centrs „Junda”; 
j) 1 speciālā skola; 

2.2.   Jelgavas reģionālais pieaugušo izglītības centrs; 
2.3.  Jelgavas sociālo lietu pārvalde ar pakļautām iestādēm: 

a) Jelgavas pilsētas naktspatversme; 
b) Jelgavas pilsētas bērnunams-patversme; 

2.4.   Pašvaldības aģentūra „Pilsētsaimniecība”; 
2.5.   Pašvaldības aģentūra „Kultūra”; 
2.6.   Kultūras iestāžu centralizētā grāmatvedība; 
2.7.   Jelgavas Zinātniskā bibliotēka; 
2.8.   Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs; 
2.9.   Zemgales TV vēstis; 
2.10. Sporta servisa centrs; 
2.11. Municipālā policija; 
2.12. Reģionālais sabiedrisko pakalpojumu regulators. 
3. Kapitālsabiedrības ar pašvaldības kapitāla daļu. 
3.1.  Bezpeļņas organizācija SIA „Viduslatvijas slimokase” (pašvaldībai pieder 20% kapitāla); 
3.2.  SIA bezpeļņas organizācija „Datorcentrs” (pašvaldībai pieder 27,1% kapitāla). 
3.3.  Maksātnespējīgā Jelgavas pašvaldības akciju sabiedrība „Jelgavas siltumtīklu 

uzņēmums” (pašvaldībai pieder 71,61% kapitāla); 
3.4.  Privatizējamā pašvaldības akciju sabiedrība „Auto-Remonts” (pašvaldībai pieder 55% 

kapitāla); 
3.5.  SIA „Sporta komplekss „Zemgale”” (pašvaldībai pieder 13,22% kapitāla); 
3.6.  SIA „Zemgales olimpiskais centrs” (pašvaldībai pieder 60% kapitāla); 
3.7.  SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (pašvaldībai pieder 51% kapitāla). 
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4. Kapitālsabiedrības. 
4.1.  SIA „Jelgavas tirgus” (pašvaldībai pieder 100% kapitāla); 
4.2.  SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca” (pašvaldībai pieder 100% kapitāla); 
4.3.  SIA „Jelgavas poliklīnika” (pašvaldībai pieder 100% kapitāla); 
4.4.  SIA „Jelgavas autobusu parks” (pašvaldībai pieder 100% kapitāla); 
4.5.  SIA „Jelgavas ūdens” (pašvaldībai pieder 100% kapitāla); 
4.6.  SIA „Jelgavas tuberkulozes slimnīca” (pašvaldībai pieder 100% kapitāla); 
4.7.  SIA „Medicīnas sabiedrība “Optima-1”” (pašvaldībai pieder 100% kapitāla); 
4.8.  SIA „Jelgavas neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija” (pašvaldībai pieder 100% 

kapitāla); 
4.9.  SIA „Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” (pašvaldībai pieder 100% kapitāla). 
  

Domes iestāžu struktūru, tiesības un pienākumus nosaka saskaņā ar šo iestāžu 
nolikumiem, kurus apstiprina Jelgavas dome. Pašvaldības uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību 
tiesības, pienākumus un struktūru nosaka saskaņā ar to statūtiem. 
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2. Jelgavas pilsētas pašvaldības struktūra 
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IV INFORMĀCIJA PAR EKONOMISKO STĀVOKLI JELGAVĀ 2004.GADĀ 
 

 
1. Demogrāfiskais stāvoklis 

 
Jelgavā 2004.gadā iedzīvotāju skaits sasniedza 66136. Jelgavā, tāpat kā visā Latvijā, ir 

negatīvs dabiskais pieaugums. Pēdējos gados tomēr vērojama pozitīva iezīme – Jelgavā 
dabiskais pieaugums, kaut arī negatīvs, tomēr ir lielāks nekā vidēji Latvijā. Galvenais 
pieauguma iemesls ir salīdzinoši lielais pozitīvais migrācijas saldo (532 cilvēki), kas ir otrais 
augstākais starp visām lielajām Latvijas pilsētām. Kopš 2000.gada iedzīvotāju skaits Jelgavā 
ir pieaudzis par 2393 cilvēkiem. 
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Jelgavā ir samērā augsts darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars (64,5%), vidēji 

Latvijā tas ir 62,8%. Problēmas nākotnē var radīt nelielais bērnu īpatsvars. Pašreiz līdz 
darbspējas vecumam Jelgavā ir 15,4% iedzīvotāju, kas ir mazāk nekā 2003.gadā (15,6%). 

 

Pastāvīgo iedzīvotāju galvenās vecuma grupas (%)

0
10
20
30
40
50
60
70

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004

Līdz darbspējas
vecumam

Darbspējas vecumā Virs darbspējas vecuma

Jelgava
Latvija
Jelgavas raj.
Zemgales reģ.



JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2004.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS                                                                                                        

 

 12 

Nacionālais sastāvs, tāpat kā iedzīvotāju skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir maz 
mainījies. 54,2% pastāvīgo iedzīvotāju ir latvieši. Latviešu īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā 
nepieaug uz dabiskā pieauguma rēķina, bet gan samazinoties pārējo tautību iedzīvotāju 
skaitam. Latviešu īpatsvars skolēnu vidū Jelgavā (65,3%) ir lielāks nekā kopējais pilsētā, 
tāpēc nākotnē var rēķināties ar latviešu īpatsvara pieaugumu pilsētā. 

 

 
 
Pastāvīgo iedzīvotāju demogrāfiskās slodzes līmenim Jelgavā pagājušajā gadā bija 

tendence samazināties – 2004.gadā uz 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem bija 550 
iedzīvotāji līdz un virs darbspējas vecuma (2003.gadā – 556), kas ir vērtējams pozitīvi. 
Jelgavas rajonā (598), Zemgales reģionā (604) un visā Latvijā (591) demogrāfiskās slodzes 
līmenis bija augstāks (sliktāks), taču samazināšanās tendence bija līdzīga kā Jelgavā. Jau kopš 
1993.gada bērnu un pusaudžu īpatsvars demogrāfiskajā slodzē ir mazāks par pensijas vecuma 
iedzīvotāju īpatsvaru.                                      

 
Pastāvīgo iedzīvotāju demogrāfiskās slodzes līmenis uz 1000 darbspējas vecuma 

iedzīvotājiem 
 

 Demogrāfiskā slodze 
 2002 2003 2004 

Jelgava 593 556 550 
Latvija 646 603 591 
Jelgavas rajons 665 616 598 
Zemgales reģions 664 611 604 
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2. Ekonomiskā situācija 
 
 

2004.gadā Jelgavā ekonomiski aktīvo uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību skaits sasniedza 
1028 (961 – 2003.gadā). 

 
 

Dominante ir pakalpojumu un tirdzniecības uzņēmumi, relatīvi maz nodarbojas ar 
ražošanu, tomēr, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies uzņēmumu īpatsvars, kas 
nodarbojas ar tirdzniecību un sadzīves tehnikas remontu, kā arī rūpniecības uzņēmumu 
īpatsvars. Absolūtos skaitļos šo nozaru uzņēmumu skaits gan ir pieaudzis. Īpaši strauji 
2004.gadā audzis to uzņēmumu īpatsvars, kuri veic operācijas ar nekustamo īpašumu. Tā ir 
loģiska tirgus reakcija uz pēdējos gados Jelgavā vērojamo ekonomiskās un saimnieciskās 
dzīves pieaugošo rosību. Saistībā ar vispārējo pilsētas saimniecisko uzplaukumu pieaudzis arī 
būvniecības, transporta, viesnīcu un restorānu sfērā strādājošo uzņēmumu īpatsvars. Joprojām 
Jelgavā dominē mazie uzņēmumi un tikai nedaudzus var uzskatīt par vidējiem.  

Kopumā statistiskie dati norāda, ka ekonomiskā situācija pilsētā ir stabila, ar 
nepārtrauktas izaugsmes tendencēm pēdējos gados. Tas nosaka pašvaldības uzdevumus arī 
nākamajiem gadiem – turpināt veidot investīcijām un uzņēmējdarbības attīstībai iespējami 
labvēlīgu vidi un izmantot gan vietējo uzņēmēju kapacitāti, gan arī iespējami daudz investorus 
no citurienes. 

 Iepriekšējos gados šajā jomā panāktās pozitīvās izmaiņas turpinājās arī 2004.gadā. 
Par to liecina jaunu sporta, atpūtas, tirdzniecības un pakalpojumu objektu būvniecība pilsētā, 
kā arī investoru pastiprinātā interese par Jelgavu kā potenciālo uzņēmējdarbības vietu.  

Investoru interesei par Jelgavu ir pirmie praktiskie rezultāti. 2004.gadā pilsētā uzsākta 
vairāku nozīmīgu rūpniecības uzņēmumu ražotņu būvniecība no jauna izveidotajā Aviācijas 
ielas rūpnieciskajā zonā. Daži no tiem jau 2005.gadā paredzējuši sākt ražošanu. Uzsākta arī 
Zemgales tehnoloģiskā parka idejas realizācija, kas veicinās zinātnes un uzņēmējdarbības 
sadarbību un nākotnē dos neatsveramu ieguldījumu vairāku pilsētas ekonomikai nozīmīgu 
nozaru attīstībā. Arī iepriekšējos gados pilsētā darbu sākušie ārvalstu uzņēmumi ir 
nostabilizējušies un turpina sekmīgi strādāt. 

Ekonomiski aktīvie uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības Jelgavā sadalījumā pēc 
galvenā darbības veida 2002.-2004.gadā (%)
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Ekonomiski aktīvie uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības Jelgavā un Latvijā 2004.gadā 

 
 Uzņēmumu 

skaits 
No tiem ar nodarbināto skaitu 

  0–49 50–249 Virs 250 
Jelgava 1028 977 (95%) 43 (4,2%) 8 (0,8%) 
Latvijā 45 300 43 198 

(95,4%) 
1816 (4%) 286 (0,6%) 

 
Jelgavā tiek radīti 2% no kopējā Latvijas iekšzemes kopprodukta. Iekšzemes 

kopprodukts Jelgavā 2002.gadā bija Ls 1618 uz vienu iedzīvotāju, kas ir 66,5% no Latvijas 
vidējā rādītāja. Kopumā Jelgavā iekšzemes kopprodukts uzrāda tendenci salīdzinoši 
vienmērīgi un stabili augt. Kopš 1999.gada tas ir pieaudzis par 32,5%, kas ir nedaudz mazāk 
nekā Latvijā šajā laika periodā (37,7%). Jelgavai savu iekšzemes kopprodukta pieaugumu 
visreālāk ir panākt tieši uz rūpniecības apjomu pieauguma rēķina. 

 
 

3. Nodarbinātība 
 
 

Jelgavā joprojām ir samērā augsts sabiedriskajā sektorā nodarbināto īpatsvars. 2004.gada 
sākumā sabiedriskajā sektorā Jelgavā nodarbināti 45,3% strādājošo, kas ir vairāk nekā vidēji 
Latvijā (37,2%) un Rīgā (30,5%). Daļēji tas izskaidrojams ar to, ka LLU un citas izglītības 
iestādes Jelgavā ir lielākie darba devēji iedzīvotājiem. Par to liecina arī VID dati par nodokļu 
maksātājiem. Tas ir pozitīvs rādītājs, jo raksturo pilsētu kā izglītības un administratīvo centru, 
tomēr liecina arī par to, ka privātā uzņēmējdarbība varētu būt aktīvāka. Privātajā sektorā 
nodarbināti 54,7% strādājošo, kas ir mazāk nekā vidēji Latvijā (62,8%). 

 

 

Strādājošo īpatsvars pamatdarbā 2004.gadā sabiedriskajā un 
privātajā sektorā

45.3
37.2

30.5
40.2

54.7
62.8

69.5
59.8

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Jelgava Latvija Rīga Jelgavas
rajons

īp
at

sv
ar

s, 
%

Sabiedriskajā sektorā
Privātajā sektorā



                                                                                                       JELGAVAS PILS ĒTAS PAŠVALDĪBAS 2004.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

                                                                                                                                                         15

Bezdarba līmenis 2004.gadā Jelgavā (8,1%) bija zemāks nekā vidēji Latvijā (8,6%) un 
Jelgavas rajonā (9%). 

 
 
Kopš 2001.gada bezdarba līmenim Jelgavā ir tendence samazināties. Šajā laika 

periodā straujš bezdarba līmeņa pieaugums vērojams 2003.gadā, taču tas ir saistīts ar 
bezdarba līmeņa aprēķināšanas metodikas maiņu. Nodarbinātības problēmu jelgavnieki daļēji 
atrisina, pateicoties Rīgas tuvumam, kur bezdarba līmenis 2004.gadā bija 4,4%. Tomēr tas 
nenozīmē, ka jaunas darbavietas neveidojas Jelgavā.  

 Nodarbinātības problēmu pašvaldība risina arī ar valsts un ārvalstu investīciju projektu 
realizāciju, kuru darbu izpildes laikā un daļēji arī pēc tam tiek nodrošināts darbs daudziem 
pilsētniekiem.  

 
Jelgavas dzīvojamā fonda analīze rāda, ka dzīvojamā fonda nodrošinājums (22,1 m2) 

uz vienu iedzīvotāju pilsētā ir nedaudz zemāks nekā vidēji Latvijā (23,9 m2), taču šī atšķirība 
nav būtiska.  

 
Dzīvojamais fonds 

 
 Pavisam, tūkst.m2 Vidēji uz vienu iedzīvotāju, m2 

 2002 2003 2004 2002 2003 2004 
Jelgava 1375,8 1452,7 1462,8 20,9 22,1 22,1 
Latvija 53 494,1 54 981,5 55 420,1 22,8 23,6 23,9 
Rīga 16 237,5 16 469,2 16 517,2 21,7 22,3 22,5 
Jelgavas 
rajons 

829,1 900,5 914,1 22,3 24,2 24,6 

 
  

Arī 2004.gadā Jelgavā vērojams vidusskolas absolventu īpatsvara kritums par 1,5%, kuri 
turpina mācības augstākās izglītības iestādēs. No 2003./2004. mācību gada 303 Jelgavas 
vidusskolu absolventiem mācības augstskolās turpina 262 jaunieši jeb 86,5%. Tam ir vairāki 
izskaidrojumi. Ar Latvijas pieaugošo integrāciju ES apritē daudzi jaunieši izglītību turpina 
iegūt ārvalstīs. Latvijas augstskolās samazinājies no valsts budžeta finansēto studiju vietu 
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skaits, kā arī ievērojami pieaug studiju maksa augstskolās, kas ir bremzējošs faktors jauniešu 
izvēlē par izglītības turpināšanu augstskolās.  

 
 
Jelgavnieki augstāko izglītību iegūst visās Latvijas augstskolās, tomēr viena no 

populārākajām gan atrašanās vietas, gan, piedāvāto studiju programmu kvalitātes un 
dažādības ziņā ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), kuras studentu skaits 
2004.gada rudenī sasniedza 9834. No visiem LLU studentiem 14,8% ir no Jelgavas pilsētas 
un 5,5% no Jelgavas rajona. 

 
 

4. Investīcijas 
 
 

Kopš 2001.gada, kad Jelgavas pašvaldība izveidoja institucionālu finansējuma 
piesaistes sistēmu un sāka sistemātiski strādāt pie investīciju piesaistes, ir izdevies radikāli 
uzlabot situāciju šajā jomā. 2001.–2002.gadā tika realizēti vairāki lieli valsts investīciju 
projekti – Lielupes tilta un tā pieeju rekonstrukcija, divu skolu ēku renovācija un virkne 
mazāku projektu.  

2003.gada augustā tika parakstīts līgums par ES Phare pārrobežu sadarbības 
programmas finansētā projekta „Pieaugušo izglītības iespēju veidošana invalīdiem un 
atkarīgajiem cilvēkiem Jelgavas pilsētā” realizāciju. Projekta finansējums 277 093 eiro 
nodrošināja sociālā pētījuma veikšanu par sociāli mazaizsargāto grupu dzīves kvalitāti, kā arī 
sešu jaunu mācību programmu izstrādi, kas veicinās marginalizēto grupu pārstāvju 
iesaistīšanu pilsētas dzīvē. Projekta aktivitāšu ieviešana tika pabeigta 2004.gada septembrī.       

2003.gada aprīlī tika parakstīts līgums par Pasaules Bankas finansēto projektu „Cities 
Alliance” par kopējo summu 59 000 USD, kas paredz atbalstīt pilsētas attīstības stratēģijas 
izstrādi. Ar projekta atbalstu 2004. gadā tika sagatavota pilsētas attīstības stratēģija 2004. – 
2010. gadam.  

2004.gadā pilsētas administrācija un pašvaldības iestādes, realizējot Eiropas 
Savienības Struktūrfondu apguves iespējas, sagatavoja un iesniedza 36 projektu pieteikumus 
finansēšanas avotiem par vairāk nekā 7 miljoniem latu dažādu aktivitāšu īstenošanai. No 
iesniegtajiem projektu pieteikumiem 2004.gada decembrī bija apstiprināti 9, kuros piesaistīto 

Jelgavas skolu 12.klašu beidzēji, kas turpina izglītību augstākajās 
mācību iestādēs
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līdzekļu apjoms 2005.–2007.gadam ir 1,7 miljoni latu. Noraidīti tika 4 projektu pieteikumi, 
savukārt par pārējiem iesniegtajiem projektiem finansētāji lēmumu līdz gada beigām vēl 
nebija pieņēmuši. Sagatavotie un iesniegtie projektu pieteikumi paredz finansējuma piesaisti 
gan vides un veselības aizsardzībai, gan cilvēkresursu un uzņēmējdarbības atbalsta attīstībai. 

2004. gada 28.decembrī ir pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu 5,28 milj. 
EUR no Kohēzijas fonda līdzekļiem projektam “Zemgales reģiona sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana”. Projekts paredz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas sakārtošanu 
Zemgales reģionā, izveidojot dalītos atkritumu savākšanas punktus un veicot sabiedrības 
izglītošanu šajā jautājumā. Projekta aktivitāšu ieviešanu nodrošinās Jelgavas un Bauskas 
pašvaldību kopīgi dibinātā aģentūra „Zemgales Eko”. 

2004.gada oktobrī tika parakstīti līgumi par divu projektu ieviešanu: “Piedalies”, kas 
paredz Sabiedrības integrācijas centra izveidi, nodrošinot minoritāšu interešu ievērošanu, un 
“Izpētes veikšana un tehniskās dokumentācijas izveide ielu krustojumu rekonstrukcijai un 
transporta kustības vadības centra izveidošanai”, kas ir 2005.gadam iecerētā projektu cikla 
“Drošība pilsētā” sastāvdaļa. Tehniskās dokumentācijas izstrāde nākamajā gadā ļaus 
sagatavot kvalitatīvus projekta pieteikumus, piesaistot līdzekļus infrastruktūras attīstībai 
Jelgavas pilsētā.   

Labklājības ministrijas Nacionālajā programmā “Sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” iekļauts projekts par 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu tīkla izveidi personām ar garīgās attīstības traucējumiem. 
Šajā projektā pašvaldības partneris ir SAC “Jelgava”. Projekta kopējais finansējums – Ls 
801 135. Projekta aktivitātes paredz vairāku pakāpju rehabilitācijas sistēmas izveidi SAC 
“Jelgava” un pašvaldības sociālajā mājā.  

Veselības ministrijas Nacionālajā programmā iekļauts projekts par neatliekamās 
medicīniskās palīdzības sniegšanas uzlabošanu Jelgavas iedzīvotājiem. Piesaistītie līdzekļi – 
Ls 65 500. Savukārt Valsts investīciju programma ir atbalstījusi SIA „Jelgavas pilsēta 
slimnīca” sagatavoto projektu „Primārās veselības aprūpes ambulatorās daļas pilnveidošana” 
par kopējo summu Ls 98 000. Abi minētie projekti ļaus uzlabot pacientu aprūpes kvalitāti un 
atvieglos slimnīcas personāla darbu. 

Satiksmes ministrijas Nacionālajā programmā iekļauti trīs projekti, kas pilsētas 
teritorijā ļaus uzlabot ceļu segumu 6,7 km garumā: kopējais projektu finansējums – Ls 2,4 
milj. Vairāk nekā Ls 85 000 ir piesaistīti tūrisma infrastruktūras attīstībai piedaloties divos 
starptautiskos projektos, ko finansē ES programma Interreg IIIB. 

Kopumā pilsētai 2004. gadā piesaistīti līdzekļi par kopējo summu 3,57 miljoni latu. 
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V PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU DARBĪBA UN IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ 
IZPILDĪTĀ UN KĀRTĒJAM GADAM PIEŅEMTĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN 

IZDEVUMI 
 

1. Pašvaldības konsolidētais budžets 
 
 

Pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 
 

2004.gadā konsolidētā budžeta precizētais ieņēmumu plāns apstiprināts Ls 20 153 
348, t.sk.: 

1) pamatbudžeta ieņēmumi – Ls 16 018 715; 
2) saņemto aizņēmumu un aizdevumu atmaksas līdzekļi – Ls 1 541 906; 
3) speciālā budžeta ieņēmumi – Ls 620 027; 
4) ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi – Ls 41 833; 
5) plānotais naudas līdzekļu atlikums 2004.gada sākumā – Ls 1 930 867. 

 
Konsolidētā budžeta ieņēmumu izpilde – Ls 20 636 408, t.sk.: 

1) pamatbudžeta ieņēmumi – Ls 16 431 059; 
2) saņemto aizņēmumu un aizdevumu atmaksas līdzekļi – Ls 1 541 906; 
3) speciālā budžeta ieņēmumi – Ls 645 692; 
4) ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi – Ls 54 003; 
5) naudas līdzekļu atlikums 2004.gada sākumā – Ls 1 963 748. 

Ieņēmumu plāns ir izpildīts 102,4%, virsplāna ieņēmumi – Ls 483 060. 
 

Konsolidētajā budžetā 96% veido pamatbudžeta līdzekļi, 3,7% speciālā budžeta 
līdzekļi un 0,3% ziedojumi un dāvinājumi. Valsts mērķdotāciju un dotāciju īpatsvars – 
21,9%, pašvaldības pašu ieņēmumu – 69,8%, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu – 0,9%, 
2004.gadā saņemto aizņēmumu līdzekļu – 7,4%, 
 Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2004.gada konsolidētā budžeta ieņēmumi ir par Ls 1 
632 233 lielāki. 
 
Pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumi: 
 

2004.gadā konsolidētā budžeta izdevumu precizētais plāns apstiprināts Ls 20 153 348, 
t.sk.: 

1) pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām un norēķiniem – Ls 18 877 745; 
2) pamatbudžeta saistību nomaksa –  Ls 517 724; 
3) speciālā budžeta izdevumi – Ls 710 597; 
4) izdevumi no ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem – Ls 47 282. 

 
Konsolidētā budžeta izdevumu izpilde – Ls 19 482 189, t.sk.: 

1) pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām un norēķiniem – Ls 18 258 756, 
2) pamatbudžeta aizņēmumu pamatsummu atmaksa – Ls 517 724, 
3) speciālā budžeta izdevumi – Ls 665 573, 
4) izdevumi no ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem – Ls 40 136. 

 
Konsolidētā budžeta ieņēmumu izpildes pārsniegums pār izdevumiem – naudas 

atlikums gada beigās Ls 1 154 219, t.sk.: 
1) pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums – Ls 1 031 334; 
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2) speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikums – Ls 103 569, no tā: 
a) privatizācijas fondā – Ls 82 162; 
b) autoceļu fondā – Ls 43; 
c) dabas resursu nodokļa līdzekļu atlikums – Ls 1 366; 
d) pārējos speciālajos budžetos – Ls 19 998; 

3) ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikums – Ls 19 316.   
 
 

1.1. Pamatbudžets 
 

Pamatbudžeta ieņēmumi 
 

2004.gada sākumā pamatbudžeta ieņēmumu apstiprinātais plāns Ls 16 668 925 
budžeta izpildes gaitā tika palielināts par Ls 2 726 544. Pamatbudžeta ieņēmumu precizētais 
plāns apstiprināts Ls 19 395 469, t.sk.: 

1) nodokļu ieņēmumi – Ls 9 671 827 jeb 49,9%; 
2) nenodokļu ieņēmumi – Ls 1 369 721 jeb 7,1%; 
3) maksājumi un valsts budžeta mērķdotācijas – Ls 4 977 167 jeb 25,6%. 

 
 Pamatbudžeta ieņēmumu precizētais plāns izpildīts 102,6%, saņemti ieņēmumi un 
piesaistīti finansēšanas līdzekļi Ls 16 431 059: 

1) nodokļu ieņēmumi izpildīti 105,4% jeb Ls 10 195 612. Virs plāna saņemti Ls 523 
785. Joprojām nodoklis ar vislielāko īpatsvaru nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis – 93,9% un tā apmērs ir Ls 9 575 021. Nekustamā īpašuma 
nodokļa ieņēmumi – Ls 560 063, azartspēļu nodokļa ieņēmumi – Ls 60 528; 

2) nenodokļu ieņēmumi izpildīti 92,4% jeb Ls 1 265 982. Neizpilde Ls 103 739 
galvenokārt saistīta ar maksas pakalpojumu ieņēmumu par izglītības un citiem 
pakalpojumiem neizpildi Ls 140 155 apmērā, jo ēdināšanas pakalpojumu sniegšana 
pirmskolas bērnu iestādēs 2004.gadā tika nodota komercsabiedrībām. Otrs neizpildes 
iemesls – ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi saņemti par Ls 25 568 mazāk nekā 
plānots. Pārējo nenodokļu ieņēmumu veidu plāni ir pārpildīti par Ls 61 984;  

3) norēķinos ar citām pašvaldībām par mūsu pašvaldības izglītības iestāžu 
pakalpojumiem iekasētie ieņēmumi – Ls 322 578 jeb par Ls 1 586 vairāk nekā tika 
plānots, izpilde – 100,5%; 

4) mērķdotācija no valsts budžeta  saņemta 100,0% jeb Ls 4 186 714; 
5) maksājumi no Valsts budžeta iestādēm un citiem budžetiem saņemti Ls 460 173 jeb 

98%. Ieņēmumu plāns nav izpildīts par Ls 9 287, jo no Valsts nodarbinātības 
aģentūras saņemti mazāk līdzekļi bezdarbnieku nodarbināšanai nekā plānots.   

 
 Budžeta izdevumu segšanai pievirzīti un saņemti finansēšanas līdzekļi:   
1) pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada sākumā – Ls 1 852 219 (tajā skaitā iepriekšējā 

gadā saņemtā a/s “Latvijas Unibanka” aizņēmuma neapgūtā daļa Ls 1 180 000); 
2) aizdevuma atmaksa no SIA “Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde” – Ls 4 536; 
3) 2004.gadā pašvaldības un aģentūras “Pilsētsaimniecība” saņemtie aizņēmumi no  a/s 

“Latvijas Unibanka” –  Ls 1 520 000. 
      
          Pavisam 2004.gadā pamatbudžeta ieņēmumus veidoja līdzekļi Ls 19 807 814 apmērā. 
Salīdzinot ar 2003.gadu, pamatbudžeta ieņēmumu pieaugums bez finansēšanas līdzekļiem ir 
Ls 1 748 994. 
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 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu plāns pārpildīts par Ls 464 194. Salīdzinot ar 
2003.gadu, ieņēmumi palielinājušies par Ls 1 598 749.  
  
 Nekustamā īpašuma nodokļa precizētais plāns pārpildīts par Ls 49 063. Atgūti 
iepriekšējo gadu nodokļa parāda maksājumi Ls 18 392. 2003.gadā nekustamā īpašuma 
nodokļa ieņēmumi bija par Ls 9 875 mazāki. Saglabājies ievērojams nekustamā īpašuma 
nodokļa parāds: 

a) par zemi – Ls 60 284, t.sk. parāds par 2004.gadu – Ls 15 957. Maksātnespējīgo 
komercsabiedrību parāds – Ls 31 587, mirušo īpašnieku parāds – Ls 2 525. Aktuālo 
parādu summa ir Ls 26 172 jeb 43,4%, no tā fizisko personu parāds – Ls 13 337. 
Salīdzinot ar 2003.gadu, kopsummā parāda summa samazinājusies par Ls 6 578.  
Maksātnespējīgo komercsabiedrību parāds pieaudzis par Ls 2 563. Fizisko personu 
aktuālais parāds samazinājies par Ls 4 362.  

b) par ēkām un būvēm – Ls 101 733, t.sk. parāds par 2004.gadu – Ls 6 971. 
Maksātnespējīgo komercsabiedrību parāds – Ls 100 512 (pieaugums par Ls 6 860). 
Joprojām lielākais nodokļa parādnieks ir a/s “RAF”. Fizisko personu parāds – Ls 299. 
Aktuālo parādu summa ir Ls 5 847 jeb 5,7%. Salīdzinot ar 2003.gadu, parāda summa 
pieaugusi par Ls 4 344, galvenokārt uz maksātnespējīgo komercsabiedrību rēķina.  

 
2004.gadā, administrējot nekustamā īpašuma nodokli, izsūtīti 525 brīdinājumi un 123 

lēmumi par parādu piedziņu, no tiem tiesu izpildītāju kantorim nosūtīti 50 lēmumi bezstrīda 
parādu piedziņai. 
  

Azartspēļu nodokļa ieņēmumu precizētais plāns apstiprināts Ls 50 000, bet izpildīts par 
Ls 60 528. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nodokļa ieņēmumi saņemti par Ls 13 298 vairāk. 
 
 
Pamatbudžeta izdevumi 
 
 
  2004.gada sākumā apstiprinātais pamatbudžeta izdevumu plāns Ls 16 668 925  tika 
palielināts par Ls 2 726 544 un precizētais izdevumu plāns, ieskaitot aizņēmumu 
pamatsummu nomaksu, apstiprināts Ls 19 395 469. Izdevumi izpildīti Ls 18 116 480 jeb par 
96,8 %, no tiem: 
1) pašvaldības budžeta iestāžu un pasākumu izdevumi – Ls 17 742 183 jeb 94,5%; 
2) norēķini – Ls 516 573 jeb 2,7%, t.sk. maksājumi pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondā 

– Ls 339 887, kas, salīdzinot ar  2003.gadu, ir par Ls 281 232 lielāki; 
3) aizdevumu pamatsummu atmaksai izlietoti Ls 517 724 jeb 2,8%: 

a) pārkreditētā Pasaules Bankas aizdevuma siltumtīklu rehabilitācijai pamatsummas 
atmaksai pārskaitīti Ls 332 684; 

b) p/a “Kultūra” un  p/a “Pilsētsaimniecība”  veica aizdevumu pamatsummu atmaksu a/s 
“Latvijas Unibanka” Ls 101 040, 

c) Valsts kasei atmaksāti Ls 84 000. 
Turklāt ir dzēsta Pasaules Bankas aizdevumu atlikusī daļa Ls 95 682, kuru līdzekļi 

tika izlietoti Valsts ģimnāzijas un 5.vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanas 
projektiem. Jelgavas rajona padomei atmaksāta aizņēmuma atlikusī daļa pašvaldības iestādei 
“Zemgales TV Vēstis” Ls 239.  
 
Pamatbudžeta izdevumu struktūra: 

1) izpildvara – 6,7%; 
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2) sabiedriskā kārtība un drošība, civilā aizsardzība – 2,7%; 
3) izglītība – 50,5%; 
4) veselības aprūpe – 1,4%; 
5) sociālā nodrošināšana – 7,3%; 
6) dzīvokļu komunālā saimniecība – 14,9%; 
7) sports un kultūra – 5,9%; 
8) pārējā ekonomiskā darbība – 2,5%; 
9) pārējie izdevumi – 0,5%; 
10) norēķini ar citām pašvaldībām – 0,9 %;  
11) maksājumi izlīdzināšanas fondā – 1,8%;  
12) parādu saistības (pamatsummu un procentu maksājumi) – 4,9%. 

 
Pamatbudžeta izdevumi pēc funkcijām un norēķini Ls 18 258 756 izlietoti šādi: 
 

1) atalgojumi – Ls 6 172 278 jeb 32,9%; 
2) soc. apdrošināšanas obligātās iemaksas – Ls 1 420 125 jeb 7,6%; 
3) pakalpojumu apmaksa – Ls 2 364 852 jeb 12,6%; 
4) komandējumu un dienesta braucienu izdevumi – Ls 37 960 jeb 0,2%;  
5) materiālu, energoresursu iegāde – Ls 1 421 709 jeb 7,6%; 
6) grāmatu, žurnālu iegāde – Ls 91 750 jeb 0,5%; 
7) procentu maksājumi par aizņēmumiem – Ls 385 854 jeb 2,0%; 
8) subsīdijas un dotācijas – Ls 2 213 300 jeb 11,8%; 
9) t.sk. iedzīvotājiem – Ls 612 210 jeb 3,3%; 
10) kapitālie izdevumi – Ls 3 890 932 jeb 20,7%; 
11) zemes iegāde – Ls 113 996 jeb 0,6%; 
12) investīcijas – Ls 146 000 jeb 0,8%. 

  
Iesākta šādu projektu realizācija: 

1) Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītais projekts “Piedalies”, kura realizācijai apgūti 
Ls 4935. Projekta kopējais budžets ir 98 865 EUR, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums 
10%. Projekta realizāciju paredzēts pabeigt 2005. augustā; 

2) projekta “Tūrisma attīstība VIA Hanseatica teritorijā” realizācijai 2004.gadā apgūti  
Ls 427. Projekta kopējais budžets ir 1 234 719 EUR, no kuriem pašvaldības ieguvums 
– 66 769 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 16 692 EUR. Projekta pabeigšana 
paredzēta 2007.gada septembrī. Projekta partneri ir no Somijas, Igaunijas un Lietuvas; 

3) projekta “Izpētes veikšana un tehniskās dokumentācijas izstrāde ielu krustojumu 
rekonstrukcijai un transporta kustības vadības centra izveidošana Jelgavas pilsētā” 
realizācijai 2004.gadā apgūti Ls 6 414. Projekta kopējais budžets ir 244 000 EUR, 
t.sk. pašvaldības līdzfinansējums 21 400 EUR. Projektu plānots pabeigt 2005.gada 
jūnijā. 
Pabeigta 2003.gada augustā iesāktā projekta “Pieaugušo izglītības iespēju veidošana 

invalīdiem un atkarīgiem cilvēkiem Jelgavas pilsētā” realizācija, kura īstenošanai 2004.gadā 
izlietoti Ls 159 141. Projekta kopējais budžets – Ls 194 752 jeb 277 093 EUR. 
 Pabeigts arī projekts “Biznesa vides attīstība Latvijā”, kura realizācijai izlietoti Ls 14 
417, kā arī iepriekšējos gados iesāktais projekts “Zemgales IT reģions”. 
 
Nozīmīgākie objektu remonti, rekonstrukcija, un būvniecība: 

1) Sporta halles būvniecība pie Valsts ģimnāzijas – Ls 1 346 626;   
2) Kultūras nama renovācijas otrā kārta – Ls 261 564; 
3) Pieaugušo izglītības centra ēkas rekonstrukcija – Ls 122 121; 
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4) Izglītības iestāžu remonti – Ls 620 561, t.sk.: 
a) pirmsskolas iestādes “Rotaļa” baseina renovācija – Ls 139 409; 
b) 1.ģimnāzijas remonts – Ls 129 355; 
c) Valsts ģimnāzijas remonts – Ls   69 432; 
d) 2.pamatskolas jumta seguma nomaiņa – Ls 27 405; 
e) 4.viduskolas remonts – Ls 33 077; 
f) 3.pamatskolas remonts – Ls 43 029; 
g) 4.pamatskolas remonts – Ls 24 948; 
h) Vakara maiņu vidusskolas remonts – Ls 26 988; 
i) Amatu skolas remonts – Ls 18 560; 

5) domes ēkas telpu remonta turpinājums – Ls 70 676, prezentācijas piebraucamā 
laukuma izbūve pie domes ēkas – Ls 21 860; 

6) ielu remonts un rekonstrukcija, pilsētas labiekārtošanas darbi – Ls 1 386 985, t. sk.: 
7) Aviācijas ielas izbūve – Ls 226 823; 
8) J.Mātera ielas rekonstrukcija – Ls 651 853; 
9) Tērvetes ielas rekonstrukcija – Ls 311 460; 
10) Rūpniecības ielas rekonstrukcija – Ls 19 534; 
11) Uzvaras parka rekonstrukcija –  Ls 73 822; 
12) Stacijas parka labiekārtošana – Ls 24 996; 
13) Katoļu un Annas baznīcas, Lāčplēša pieminekļa  izgaismošana – Ls 18 276; 
14) Zanderu kapu kapličas jumta remonts – Ls 13 686. 

 
 Sociālajiem pabalstiem izlietoti Ls 397 657, t.sk.: 

1) materiālie pabalsti naudā (GMI u.c.) – Ls 133 393; 
2) pabalsti komunālajiem pakalpojumiem – Ls 140 289; 
3) pabalsti bērnu ēdināšanai skolās un pirmskolas iestādēs – Ls 98 515; 
4) pabalsti skolas piederumu iegādei – Ls 21 160; 
5) pabalsti ārkārtas gadījumos – Ls 3 254; 
6) pabalsti zāļu iegādei, ārstēšanas izdevumiem u.c. – Ls 1 046. 

 
 Pārējiem sociālās palīdzības pasākumiem un palīdzībai izlietoti Ls 121 773, t.sk.: 

1) speciālās skolas audzēkņu ēdināšanai – Ls 13 080; 
2) degvielas sadārdzinājuma kompensācijai SIA “JAP” – Ls 62 466; 
3) mēnešbiļetēm 1.–4.klašu skolēniem un pensionāriem  –  Ls 28 947; 
4) sociālo gultu izdevumiem – Ls 7 732; 
5) veselības veicināšanas pasākumiem un projektam “Veselības akadēmija” – Ls 3 344; 
6) bezpiederīgo un trūcīgo apbedīšanai u.c. – Ls 3 980; 
7)  Ziemassvētku pasākumiem – Ls 2 224. 

 
 Pašvaldības kapitālsabiedrībām piešķirtas subsīdijas pašvaldības funkciju izpildes 
nodrošināšanai un pašvaldības nekustamā īpašuma uzturēšanai: 

1) SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” – Ls 172 000 datortomogrāfa iegādei un ēkas 
remontiem; 

2) SIA “Jelgavas poliklīnika” – Ls 50 000 acu kabineta iekārtām un stāvlaukuma 
remontam; 

3) SIA “Neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija” – Ls 31 259 maksājumiem par 
medicīnisko autotransportu un garāžu remontam; 

4) SIA “Jelgavas tuberkulozes slimnīca” – Ls 5 000 ēkas remontam; 
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5) SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” – Ls 263 256 vecā dzīvojamā fonda 
uzturēšanas izdevumiem, Stacijas ielas 13 ēkas apsardzei, pašvaldības teritorijas 
kopšanai; 

6) SIA “Jelgavas ūdens” – Ls 138 360 ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
rekonstrukcijas projekta realizācijai. 

 
SIA “Zemgales Olimpiskais centrs” pašvaldības finansējums – Ls 15 000.  
SIA “ Sporta komplekss “Zemgale”” – Ls 17 000 skeitparka aprīkojumam. 
Sabiedrisko organizāciju atbalstam – Ls 35 119. 
 

 
 

1.2. Speciālais budžets 
 

Speciālā budžeta ieņēmumi 
  

 Speciālā budžeta ieņēmumu plāns gada sākumā tika apstiprināts Ls 657 917. Izpildes 
gaitā ieņēmumu plāns tika palielināts par Ls 99 962, kā rezultātā precizētā speciālā budžeta 
ieņēmumi tika apstiprināti Ls 757 879 un izpildīti Ls 828 594 jeb par 109,3%, t.sk.: 

1) privatizācijas fondā ieņēmumi – Ls 76 677 jeb 127,8%; 
2) dabas resursu nodokļa ieņēmumi – Ls 25 912 jeb 74%; 
3) autoceļu fondā ieņēmumi – Ls 474 572 jeb 100%; 
4) mērķdotācija pasažieru pārvadājumiem – Ls 41 604 jeb 100%; 
5) pārējo speciālo budžetu ieņēmumi – Ls 26 927 jeb 304,2%; 
6) aizdevumu atmaksa – Ls 17 370 jeb 100%; 
7) speciālo budžetu līdzekļu atlikums gada sākumā – Ls 106 080; 
8) ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi – Ls 54 003 jeb 129,1%; 
9) ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikums – Ls 5 449. 

 
 Autoceļu fonda ieņēmumi, salīdzinot ar 2003.gadu, saņemti par Ls 11 517 mazāk, arī 
mērķdotācija regulārajiem pasažieru pārvadājumiem saņemta par Ls 2 142 mazāka. 
 
 Dabas resursu nodokļa ieņēmumu plāns neizpildīts par Ls 9 088. Salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu, šī nodokļa ieņēmumi samazinājušies par Ls 8 859. 
 
 Ar privatizācijas procesa noslēguma stadiju turpina samazināties Privatizācijas fonda 
ieņēmumu apjoms. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas ir samazinājies par Ls 108 687. 
 
 Ziedojumi pašvaldībai un tās iestādēm saņemti Ls 54 003, t.sk.: 

1) Vācijas labdarības organizācija “AKTION REISKORN” bērnunamam-patversmei 
–  Ls 7 574; 

2) kultūrai – Ls 25 416; 
3) izglītībai – Ls 8 713; 
4) sabiedrisko organizāciju atbalstam – Ls 300; 
5) pašvaldībai – Ls 12 000. 
 

 
Speciālā budžeta izdevumi 
 
 Speciālā budžeta izdevumu precizētais plāns apstiprināts Ls 757879, izpildīts  
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Ls 705 709 jeb 93,1%. 
 
 Privatizācijas fonda izdevumi plānoti Ls 106 508, apgūti Ls 69 887 jeb 65,6%, tajā 
skaitā: 

1) privatizācijas procesa nodrošināšanai – Ls 42 799; 
2) atskaitījumi Valsts privatizācijas fondam – Ls 6325; 
3) dzīvojamo māju apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumiem privatizācijas 

procesā – Ls 26 081; 
4) kultūras atbalstam – Ls 567. 

 
  Dabas resursu nodokļa izlietojuma plāns apstiprināts Ls 39 391, apgūti Ls 32 150, no 

tiem: 
1) kanalizācijas pārslēgumiem un virsūdeņu novadīšanai – Ls 24 997; 
2) peldūdens laboratoriskai kontrolei perspektīvajās peldvietās pilsētas teritorijā – 

Ls 1 367; 
3) grodu aku dzeramā ūdens kontrolei un tīrīšanai – Ls 3 251; 
4) vides aizsardzības projektiem par piedalīšanos semināros un biedru naudai 

organizācijā “LASA” – Ls 2 535. 
 

  Autoceļu fonda izdevumi izlietoti Ls 474 529 jeb 100%. Autoceļu fonda līdzekļi 
izlietoti ceļu remontiem un kārtējai to uzturēšanai, kanalizācijas izbūvei Tērvetes ielā par 
Ls 42 000, luksofora rekonstrukcijai Lielās un Pasta ielas krustojumā par Ls 15 161, 
luksofora ierīkošanai Lielās un Katoļu ielas krustojumā par Ls 8 290. 

 
  SIA “Jelgavas autobusu parks” piešķirta dotācija Ls 41 604 regulārajiem pasažieru 

pārvadājumiem. 
 
 Pārējo speciālo budžetu līdzekļi izlietoti Ls 22 979. 
 

 Ziedojumu līdzekļi izlietoti Ls 40 136. 
 
 
Aizdevumi no speciālā budžeta 

 
 SIA “Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde” atmaksāja no Dzīvojamo māju 
privatizācijas fonda saņemtā aizņēmuma daļu Ls 5 885. 
 

 
 
 

1.3. Pašvaldības finansiālais stāvoklis 
 

   
Pašvaldības bilances 2004.gada kopsumma ir Ls 55 382 087. Salīdzinot ar 2003.gada 

bilanci, tā ir palielinājusies par Ls 4 529 730, kas ir saistīts ar pamatlīdzekļu bilances posteņu 
pieaugumu, t.i., pārvērtējot bilancē esošo nekustamo īpašumu (zemi) atbilstoši Valsts Zemes 
dienesta noteiktajai kadastrālajai vērtībai, kā arī ar ilgtermiņa finanšu ieguldījumu posteņa 
palielinājumu, kas saistīts ar Jelgavas domes ieguldījumu palielinājumu akciju sabiedrību un 
kapitālsabiedrību pamatkapitālā. 
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Aktīvs 
 

Pašvaldībai pieder pamatlīdzekļi par kopējo summu Ls 35 272 272. Salīdzinot ar 
2003.gadu, to vērtība ir pieaugusi par Ls 17 362 105. 

Zemes gabalu, ēku, būvju un ilggadīgo stādījumu kopsumma ir Ls 31 375 673, t.sk.: 
1) dzīvojamās ēkas – Ls 3 205 134; 
2) nedzīvojamās ēkas – Ls 6 667 671; 
3) citas celtnes un būves, tilti, izbūves (ielas) – Ls 18 075 173; 
4) zeme – Ls 2 935 303; 
5) kultivētie aktīvi un stādījumi – Ls 17 075; 
6) meži – Ls 475 317. 

 
Dzīvojamo ēku vērtības pieaugums 2004.gadā ir Ls 3 093 183 un tas  radies, 

pārgrāmatojot dzīvojamās ēkas no ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem uz pamatlīdzekļiem. 
Nedzīvojamo ēku vērtības pieaugums pārskata gadā ir Ls 2 890 168, t.sk.: 

1) ekspluatācijā nodota Sporta halle pie Valsts ģimnāzijas – Ls 1 304 720;  
2) pašvaldības nedzīvojamo ēku (Kultūras nama, RPIC ēkas un izglītības iestāžu 

ēku) vērtības pieaugums par to renovēto daļu – Ls 405 824;  
3) pārgrāmatoti ilgtermiņa finanšu ieguldījumi uz pamatlīdzekļiem – Ls 1 179 

624.  
Citu celtņu un būvju, tiltu, izbūvju (ielu) pieaugums pārskata gadā ir Ls 9 064 885, kas 

pamatā ir saistīts ar Jelgavas pilsētas ielu vērtības aktualizāciju un uzņemšanu uzskaitē. 
Jelgavas pašvaldības bilancē ir atspoguļotas tikai tās zemes platības, uz kurām 

īpašuma tiesības ir nostiprinātas Zemesgrāmatā. Šo zemes gabalu vērtības tiek uzskaitītas 
saskaņā ar Valsts Zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas izziņām par zemes gabalu 
kadastrālajām vērtībām. Zemes vērtība pārskata periodā pašvaldībā ir pieaugusi par Ls 1 250 
019. 2004.gadā uz pašvaldības vārda reģistrētās zemes vērtība ir Ls 1 499 307. Pašvaldība 
izmantojusi pirmpirkuma tiesības zemes gabalu pirkšanai  par kopējo summu  – Ls 113 996. 

Pārskata periodā no bilances izslēgtas privatizētās zemes platības zem dzīvojamām un 
nedzīvojamām ēkām ar kopējo vērtību Ls 361 337, kā arī tika samazināta viena zemes gabala 
kadastrālā vērtība par Ls 1947. 

 
Tehnoloģisko iekārtu un mašīnu atlikusī vērtība ir Ls 1 092 720. Salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, tā samazinājusies par Ls 164 230. Samazinājums saistīts ar pamatlīdzekļu 
nolietojuma aprēķinu un tehnoloģisko iekārtu un mašīnu izslēgšanu (norakstīšanu) no bilances 
2004.gadā.  
 Pārējo pamatlīdzekļu atlikusī vērtība, salīdzinot ar 2003.gadu, ir palielinājusies par Ls  
25 485 un 2004.gadā ir Ls 1 361 183, t.sk.: 

1) transporta līdzekļi – Ls 212 483; 
2) saimnieciskie pamatlīdzekļi – Ls 372 664; 
3) bibliotēku fonds – Ls 602 498; 
4) antīkie mākslas priekšmeti (pilsētas pieminekļi) – Ls 72 353; 
5) pārējie pamatlīdzekļi – Ls 72 353. 

  
Transporta līdzekļu bilances vērtības palielinājums 2004.gadā ir Ls 36 874. Pašvaldība 

2004.gadā nopirkusi 8 automašīnas un 1 traktoru par Ls 100 400. Norakstīto un pārdoto 
transporta līdzekļu vērtība pārskata gadā ir Ls 49 807,  pārvērtēto transporta līdzekļu vērtība – 
Ls 4 400. No konta “tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas” automašīna Ls 2018 vērtībā 
pārgrāmatota uz kontu “transporta līdzekļi”.           
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Saimniecisko pamatlīdzekļu samazinājums pārskata gadā ir Ls 20 588. Samazinājums 
saistīts ar pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinu un saimniecisko pamatlīdzekļu izslēgšanu 
(norakstīšanu) no bilances 2004.gadā. 

Bibliotēku fonds pieaudzis par Ls 33 314, jo 2004.gadā iegādātais bibliotēku fonds Ls 
88 899 vērtībā ir lielāks nekā norakstītā fonda daļa Ls 55 585.  

2004.gadā pieminekļu vērtība palielinājusies par Ls 10 052 (uzstādīta granīta piemiņas 
plāksne Otrā pasaules kara upuriem). 

 
Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 2004.gadā ir Ls 1 344 081, kas, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, ir palielinājušās par Ls 1 135 764. 
2004.gadā uz nepabeigtās celtniecības objektu izmaksām iegrāmatotā objektu vērtība 

ir Ls 1 760 415, t.sk.: 
1) 6. vidusskolas baseina remonts – Ls 105 182; 
2) Valsts ģimnāzijas aktu zāles remonts – Ls 29 000;  
3) JRPIC ēkas un jumta remonts – Ls 105 789; 
4) Tērvetes ielā 88 dzīvojamā māja – Ls 220 994; 
5) muzeja ēkas remonts – Ls 8 064; 
6) nepabeigtie pilsētas ielu remonti, stāvlaukuma izbūve un  iebraucamā ceļa 

izveidošana – Ls 1 291 386. 
Pārskata gadā no nepabeigto celtniecības objektu izmaksām uz pamatlīdzekļu vērtību 

pārgrāmatoti Ls 616 427.  
 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem ir Ls 98 615,  kas, salīdzinot ar 2003.gadu, ir 
palielinājušies par Ls 67 405. Palielinājums saistīts par avansa maksājumiem, kas veikti gada 
beigās: 

1) par laika uzskaites iekārtu Sporta skolai  – Ls 32 030;  
2) par Rīgas ielas remontu – Ls 22 932;  
3) par citu pamatlīdzekļu (mēbeles, datortehnika) iegādi – Ls 12 443. 

 
Pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi pēc stāvokļa 31.12.2004.: 

1) pašvaldības līdzdalība radniecīgo komercsabiedrību un akciju sabiedrību kapitālā ir Ls 
17 263 382. Pārskata periodā pašvaldība iegādājās uzņēmumu kapitāla daļas par Ls 12 
705 529, t.sk. lielākā iegādāto akciju vērtība ir MAS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” 
– Ls 12 357 500. Izslēgto kapitāla daļu un pamatlīdzekļu vērtība ir  Ls 15 702 89;  

2) pašvaldības līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā ir Ls 55 750, kas, salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu, samazinājies par Ls 300, jo no uzskaites izslēgtas SIA “Latvijas 
pašvaldību mācību centrs” kapitāla daļas. 

3) pārskata perioda beigās izslēgtas MAS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” 
parādsaistības pret Jelgavas domi par Pasaules Bankas aizdevumu, iegādājoties 
sabiedrības akcijas. 

 
Salīdzinot ar 2003.gadu, pašvaldības debitoru parāds ir samazinājies par Ls 1 658 146 

un 2004.gada 31.decembrī tas bija Ls 803 101. Tas izskaidrojams ar to, ka 2004.gadā tika 
kapitalizēti MAS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” Pasaules Bankas aizdevums un tā 
procenti. 

Radniecīgo un asociēto uzņēmumu parādi pārskata perioda beigās ir Ls 35 068, t.sk.: 
1) aizdevums SIA “Nekustamā īpašuma pārvalde” – Ls 18 068; 
2) neiemaksātās kapitāla daļas SIA “Sporta komplekss Zemgale” – Ls 17 000. 

Norēķini ar citiem debitoriem Ls 283 694, t.sk. pašvaldības nodokļu un nenodokļu 
parādi – Ls 251 628. 
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Pārgrāmatotas ilgtermiņa saistības – Ls 333 792, t.sk. pašvaldības nodokļu un 
nenodokļu parādi – Ls 327 281 un zemes nomas maksas parādi – Ls 6511. 

 
Pasīvs 

 
Pamatkapitāls (līdzdalības kapitāls, ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves 

2004.gadā ir samazinājies par Ls 2 229 383, t.sk.: 
1) budžeta iestāžu pamatlīdzekļu fonds samazinājies par Ls 729 104, ko veido 

pārskata gadā aprēķinātais pamatlīdzekļu nolietojums par iegādi līdz 
01.01.2001. Ls 303 725 un no uzskaites izslēgtais pamatlīdzekļu fonds – Ls 
425 379; 

2) pašvaldības pamatkapitāls (līdzdalības kapitāls), salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
samazinājies par Ls 1 507 559. Pēc stāvokļa uz 31.12.2004. Jelgavas 
pašvaldības pamatkapitāls radniecīgos uzņēmumos ir Ls 17 263 382, 
līdzdalības kapitāls asociētajos uzņēmumos ir Ls 55 035, pamatlīdzekļu 
vērtība, kam nerēķina nolietojumu, ir Ls 4 082 474 (zeme, meži, bibliotēku 
fonds, mākslas priekšmeti); 

3) ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve ir palielinājusies par Ls 7 280 
(pārvērtētā pamatlīdzekļu vērtība). 

 
2004.gada pašvaldības budžeta gada izpildes rezultāts ir pozitīvs (ieņēmumu 

pārsniegums pār izdevumiem) – Ls 5 891 148. 
 
 Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pašvaldības kreditoru kopējais parāds ir palielinājies 
par Ls 867 965 un 31.12.2004 tas ir Ls 9 959 535, t.sk.: 

1) norēķini par aizņēmumiem un saistībām – Ls 9 165 905. Salīdzinot ar 
2003.gadu, palielinājušies par Ls 906 355. Jelgavas pašvaldība 2004.gadā 
pilsētas infrastruktūras objektu renovācijai un izbūvei ar a/s “Latvijas 
Unibanka” noslēdza aizņēmuma līgumu par Ls 725 000; 

2) norēķini par saņemtajiem avansiem. Atlikums uz pārskata gada beigām ir 
aģentūrai “Kultūra” 2003.gadā iemaksātā drošības nauda par 
remontceltniecības darbiem – Ls 300; 

3) norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem – Ls 370 265. Salīdzinot ar 
2003.gadu, tie ir samazinājušies par Ls 79 865;  

4) norēķini par darba samaksu un ieturējumiem no darba algas (izņemot 
nodokļus) – Ls 195 528. Salīdzinot ar 2003.gadu, tie ir palielinājušies par Ls 
26 412. Šajā bilances postenī pamatā uzskaitīti norēķini par 2004.gada 
decembrī aprēķināto darba samaksu, kas izmaksāta 2005. gada janvārī; 

5) norēķini par nodokļiem – Ls 184 781. Palielinājums – Ls 18 716. Šajā bilances 
posteņa atlikumā uz pārskata beigām uzskaitīti 2004.gada decembrī aprēķinātie 
nodokļi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas un pievienotās vērtības nodoklis), kam nomaksas termiņš 
valsts budžetā ir 2005.gada janvāris. 
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2. Komunālā saimniecība 
 
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūrai „Pilsētsaimniecība” deleģēto funkciju izpildei 

2004.gadā tika veikti šādi darbi.  
 

1) Ielu uzturēšana: 
a) veikts asfaltēto ielu seguma remonts (bedrīšu labošana) 18 800 m2 platībā; 
b) izstrādāts projekts “Drošais ceļš uz skolu”; 
c) uz grantētajām ielām uzbērti 2 900 m3 drupinātas grants; 
d) lielākie asfaltēto ielu remontdarbi: 

a. Aviācijas ielas un inženiertīklu izbūve; 
b. J.Mātera ielas sakārtošana pēc ūdensvada rekonstrukcijas; 
c. Tērvetes ielas rekonstrukcija posmā no Rūpniecības ielas līdz otrajai dzelzceļa 

pārbrauktuvei; 
d. autobusu pieturvietas pārvietošana Lielās un Katoļu ielas krustojumā; 
e. domes piebraucamā ceļa sakārtošana. 
 

2) Apgaismojums: 
a) izgaismota Zvaigžņu ielas dīķa teritorija; 
b) izbūvēts ielas apgaismojums Aviācijas ielā no Loka maģistrāles līdz P.Lejiņa ielai; 
c) uzstādīti gaismekļi ielu apgaismojumam VAS „Latvenergo” gaisvadu līnijas balstos 

Ruļļu, Liepājas, Viskaļu, Pavasara, O. Kalpaka ielā;   
d) veikta Kalnciema ceļa apgaismojuma rekonstrukcija pie Ozolpils; 
e) izbūvēts Sv.Annas Ev. Luteriskās baznīcas, Romas Katoļu bezvainīgās jaunavas 

Marijas katedrāles izgaismojums; 
f) izgaismots Lāčplēša piemineklis Stacijas parkā. 

 
3) Satiksmes drošība: 
a) luksofora objekta izbūve Lielās un Katoļu ielas krustojumā; 
b) luksofora objekta rekonstrukcija Lielās un Pasta ielas krustojumā; 
c) uzlikts brauktuvju horizontālais apzīmējums  1560 m2 platībā; 
d) izbūvēti divi “guļošie policisti” Uzvaras ielā pie 3.pamatskolas; 
e) uzstādītas un nomainītas 370 ceļa zīmes. 

 
4) Sabiedriskais transports: 
Uzstādītas 6 jaunas stiklotās autobusu pieturas. 

 
5) Hidrotehniskās būves: 
1) sūknētavas izbūve Aviācijas ielas turpinājumā; 
2) Uzvaras parka drenāžas izbūve; 
3) izbūvētas 22 jaunas caurtekas; 
4) Miera ielas tiltu konusu apbēršana; 
5) veikta grāvja rekonstrukcija Dūņu ielā; 
6) 101 akai vāki nomainīti uz peldošā tipa vākiem, veikta augstumu regulēšana 57 akām; 
7) veikti 63 gūliju remonti; 
8) veikta grāvju tīrīšana 17,5 ha kopplatībā; 
9) likvidēti bebru dambji 4.līnijā un Riekstu ceļā. 

 
6) Labiekārtošana: 
1) parki un skvēri: 
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a) Stacijas parkā  veikta piemiņas vietas labiekārtošana 1520 m2 platībā; 
b) uzstādīti 12 jauni soliņi  un 12 atkritumu konteineri; 
c) izveidotas jaunas puķu dobes un krūmu grupas 650m2 platībā; 

2) veikta apzaļumošana 10 ha platībā; 
3) kapi: 

a) organizēti Svecīšu svētki kapos; 
b) veikta Meža kapsētas jaunās teritorijas attīrīšana no celmiem; 
c) veikti 780 apbedījumi; 

4) nozāģēti 304 bīstamie koki; 
5) uzstādītas jaunas ielu tirdzniecības vietu nojumes Pasta ielā; 
6) uzstādīti karogu masti Hercoga Jēkaba laukumā. 
 
7) Mežu apsaimniekošana: 
1) izstrādātas krājas kopšanas cirtes 21,10 ha platībā ar kopējo krāju 971 m3, izlases, 

sanitārās cirtes 13,20 ha platībā ar kopējo krāju 655 m3; 
2) realizēti kokmateriāli Ls 28 249,50 vērtībā; 
3) veiktas sastāva kopšanas cirtes un atvasāju izpļaušana 11,8 ha platībā; 
4) veikta meža atjaunošana 1 ha platībā ar bērzu konteinerstādiem; 
5) ierādītas malkas ieguves vietas 63 Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem; 
6) likvidēts viens meža ugunsgrēks; 
7) atjaunotas 45 pilsētas mežu robežzīmes – kupicas. 

 
8) Aģentūras kompetencē esošo funkciju nodrošināšanai izpildīti šādi darbi: 
1) sagatavota 41 cenu aptauja un 3 konkursi; 
2) notikušas 40 rakšanas darbu atļauju izsniegšanas komisijas sēdes, izsniegtas 507 

rakšanas darbu atļaujas; 
3) noķerti 390 suņi, 549 kaķi, 6 lapsas, 3 stirnas, 1 jenotsuns, 1 kaija un 3 baloži; 
4) vasaras laikā labiekārtošanas darbos nodarbināti 30 skolēni. 

 
 

3. Sociālā palīdzība 
 

 Lai veicinātu iedzīvotāju pilnvērtīgu piedalīšanos pilsētas ekonomiskajā, sociālajā un 
kultūras dzīvē, liela uzmanība 2004.gadā pievērsta iedzīvotāju informēšanai par sociālo 
palīdzību un pakalpojumiem klientu individuālo vajadzību un resursu objektīvai izvērtēšanai, 
paredzot katra klienta līdzdarbību, starpprofesionālajai un starpinstitucionālajai sadarbībai. 
 Sociālās sfēras kopējais finansējums 2004.gadā bija Ls 1 211 258, t.sk. norēķiniem par 
citu pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem – Ls 67 577.  

Pašvaldība nodrošināja pabalstu izmaksu garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai (GMI) valsts noteiktajā apmērā – Ls 18,00 mēnesī katrai personai, kā arī citus 
pabalstus Jelgavas domes saistošajos noteikumos “Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi” 
noteiktajā apmērā un kārtībā. 
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Pašvaldības sociālo pabalstu sadalījums 2004.gadā

pabalsts ārkārtas 
gadījumos

1%

GMI pabalsts
16%

medicīnisko 
pakalpojumu 
apmaksāšanai

5%

skolas piederumu 
iegādei

5%

bāreņiem pēc 
pilngadības 
sasniegšanas

1%
komunālajiem 
maksājumiem

35%

kurināmā iegādei
12%

bezmaksas 
ēdināšanai 
skola,b/d

25%

 
Salīdzinot ar 2003.gadu, finansējums sociālajiem pabalstiem pieaudzis par 13,3% un 

sasniedza Ls 397 657. Procentuāli lielākā daļa pabalstu novirzīta komunālo pakalpojumu 
apmaksai, trūcīgo ģimeņu bērnu ēdināšanai skolās un bērnudārzos. GMI pabalstam tērēts 16% 
no kopējā pabalstu apjoma jeb Ls 65 330. Šos pabalstus saņēma 1 282 personas, ar kurām tika 
slēgta vienošanās par līdzdalības pasākumu izpildi. Jāatzīmē, ka papildus GMI pabalstam šīm 
personām tika apmaksāti arī citi pabalsti, kādi pašvaldībā noteikti trūcīgajām ģimenēm un 
personām. 
 Par trūcīgām ģimenēm (personām) 2004.gadā tika atzītas personas, kuru ienākumi uz 
katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedza 50% no spēkā esošās minimālās 
darba algas valstī (t.i., 50% no Ls 80 jeb Ls 40). Pabalstu saņēmēju vidu bija 1 343 trūcīgas 
ģimenes ar 3 871 personām, no tām 965 ģimenes ar 3 394 personām jeb 87% bija ģimenes ar 
nepilngadīgiem bērniem. 
 Ģimenes ar bērniem saņēma 61% no kopējās pabalstu summas. Lai sniegtu 
nepieciešamo sociālo palīdzību ģimenēm ar bērniem, ēdināšana skolās un bērnudārzos 
apmaksāta 1 325 bērniem, 1 058 bērniem piešķirts pabalsts mācību līdzekļu iegādei, 100 
bērnu ārstēšanai izsniegti medikamenti saskaņā ar ģimenes ārsta vai citu speciālistu 
norādījumiem. 
 Invalīdu un veco ļaužu problēmas risinātas divos galvenajos virzienos: 

1) sociālie pabalsti, 
2) sociālā aprūpe un rehabilitācija. 

 Pabalstus komunālajiem maksājumiem saņēmuši 1 134 pensionāri, kuri dzīvo 
atsevišķi vai kuriem nav darbspējīgu apgādnieku. Pabalstus medikamentu un pārsienamo 
materiālu iegādei, zobu protezēšanai saņēmušas 1 024 personas. 
 Aprūpes pakalpojumi dzīvesvietā sniegti 130 personām, no kurām 16 tiesa atzinusi par 
rīcības nespējīgām, t.sk. 73 pensionāriem un 41 invalīdam. Aprūpes līmenis noteikts atbilstoši 
klienta individuālajām vajadzībām. Īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus institūcijās 
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saņēmušas 63 personas, t.sk. 8 uzturēšanās termiņš pagarināts. Veco ļaužu aprūpes centros uz 
pastāvīgu dzīvi ievietota 31 persona, uz laiku līdz 6 mēnešiem – 5 personas.  

Uzskaitē ievietošanai specializētajos aprūpes centros uzņemtas 24 personas. 
 Pašvaldība finansējusi arī citus sociālās palīdzības pasākumus (sabiedriskā transporta 
daļēja apmaksa 1.–4.klašu skolēniem, pensionāriem, kuri vecāki par 70 gadiem, un politiski 
represētajām pensijas vecuma personām, speciālo transportu personām ar īpašām 
vajadzībām), nevalstisko organizāciju un draudžu aktivitātes: vasaras nometnes bērniem (Sv. 
Annas draudze un Latvijas Bērnu fonda Jelgavas novada nodaļa), sabiedriskā interneta pieejas 
punkta darbība (sieviešu-invalīdu biedrība “Zvaigzne”), invalīdu sporta un rehabilitācijas 
pasākumi (Jelgavas Invalīdu biedrība, sporta klubs “Cerība”), Latvijas Bāreņu biedrības un 
Diabēta asociācijas Jelgavas nodaļas pasākumi. 

Apmaksātas higiēnas preces aktīvo spinālo invalīdu un bērnu ar kustību traucējumiem 
dzīves kvalitātes uzlabošanai. 45 personām dzīvesvietā piegādāti tehniskie palīglīdzekļi. 

Lai nodrošinātu vides pieejamību, apmaksāta uzbrauktuves ierīkošana vienas personas 
dzīvesvietā; pielāgotas sanitārās telpas atbilstoši viena klienta vajadzībām. 

Rehabilitācijas pakalpojumi Kurzemes NRC “Tērvete” nodrošināti 30 pensionāriem 
un invalīdiem, Rindzeles narkomānu rehabilitācijas centrā – 1 personai, Minesotas 
programma – 4 personām, Tuberkulozes slimnīcas dienas stacionārā – 7 personām ik dienas. 
 2003.gada nogalē uzsākto darbību turpināja dienas centrs “Integra”, nodrošinot sociālo 
aprūpi, sociālo rehabilitāciju, izglītības un iemaņu apgūšanu 22 personām ar garīga rakstura 
traucējumiem.  

2004.gada 1.janvārī darbību JSLP sastāvā uzsāka no BO VSIA JPS “Ģintermuiža” 
pārņemtais dienas centrs personām ar garīgām saslimšanām, kuram dots nosaukums 
“Atbalsts”. Tajā ik dienas var uzturēties 30 klienti. 

Darbību izvērš Atkarību profilakses kabinets, kas tika izveidots 2003.gadā: tas 
nodrošina klientu, viņu vecāku, draugu u.c. personu konsultēšanu par atkarību problemātiku, 
veic šļirču apmaiņu, HIV, seksuāli transmisīvo slimību un grūtniecības testus, kā arī sniedz 
konsultācijas izglītības u.c. iestādēs. Konsultēti 1 086 atkarīgie klienti, t.sk. 674 narkomāni. 
 Diennakts sociālo rehabilitāciju JSLP Krīzes centrā saņēma 30 bērni vecumā no 2 
līdz 18 gadiem.  

Pēc rehabilitācijas Krīzes centrā 80% gadījumu bērni atgriezušies ģimenē, 10% 
gadījumu – ievietoti bērnunamā, pārējos gadījumos – internātskolā, aizbildnībā vai patstāvīgā 
dzīvē. 

Sociālais darbs tiek veikts ar 1 316 ģimenēm, kurās aug 2 427 bērni. Viens sociālais 
darbinieks strādā ar 207 līdz 406 ģimenēm, t.i., mēnesī ar 30 līdz 75 ģimenēm. Lielā darba 
apjoma dēļ nav iespējams nodrošināt pietiekamu uzmanību paaugstināta riska ģimenēm. 

Pieejama bezmaksas psihologa palīdzība. 2004.g sniegtas 590 konsultācijas, no tām 
103 pirmreizējiem klientiem. Sniegti rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā 15 bērniem, kuri 
cietuši no prettiesiskām darbībām. 

Jelgavas pilsētas bērnunamā-patversmē 2004.gadā dzīvoja 92 audzēkņi, līdz gada 
beigām viņu skaits samazinājās līdz 81. Gada gaitā tika uzņemti 10 jauni audzēkņi, kuru 
vecākiem atņemtas aprūpes tiesības, 4 bērni uzturējās bērnunamā īslaicīgi, kamēr Bāriņtiesa 
noskaidroja viņu dzīves apstākļus. 2004.gadā no iestādes izstājās 17 bērni, no tiem pie 
vecākiem atgriezās 9, patstāvīgu dzīvi uzsāka 5, aizbildnībā nodoti 3. 

Bērnunamā optimizēts aprūpes režīms, un no 1.septembra pirmsskolas vecuma bērni 
ik dienas apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes. 

Audzēkņi darbojas dažādos pulciņos bērnu un jauniešu centrā “Junda”, piedalās sporta 
un kultūras pasākumos. Bērnunamā darbojas teātra pulciņš, iznāk avīze “Paaudze”. 

Iestādē turpinājās telpu pārbūve un labiekārtošana, kas finansēta no pašvaldības 
līdzekļiem un vācu organizācijas “Aktion Reiskorn” ziedojumiem.  
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Naktspatversmes pakalpojumus 2004.gadā izmantoja 109 cilvēki, vidējais 
patversmes piepildījums – 88,3%. Savas problēmas sekmīgi atrisinājuši pārcēlušies uz 
sociālajiem vai pašvaldības īres dzīvokļiem 8 klienti, un to var saistīt ar sociālā darba 
paplašināšanu un pilnveidošanu naktspatversmē. 

3 klienti pēc dokumentu atjaunošanas un izvērtēšanas ievietoti ilgstošas sociālās 
aprūpes iestādē. 

Klientu sociālo problēmu risināšanā iesaistīti medicīnas speciālisti, t.sk. narkologi. 
Naktspatversme iesaistījusies Nacionālā tīkla darbam ar bezpajumtniekiem Eiropas 

Savienībā (FEANSA) darbībā. 
 

 
4. Izglītība 

 
2004.gadā pašvaldības iestāde “Jelgavas Izglītības pārvalde” realizēja  valsts un 

pašvaldības izglītības politiku Jelgavas domes deleģētās kompetences ietvaros. Pārvaldes 
pārraudzībā ir Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības, vispārējās izglītības, speciālās 
izglītības, interešu izglītības iestādes, bērnu un jaunatnes sporta skolas un pašvaldības 
arodskola. Pārvaldes metodiskā pārraudzībā ir privātās pirmsskolas izglītības iestādes, 
vispārējās un interešu izglītības iestādes.  

Pārvaldes sastāvā ir šādas struktūrvienības: 
1) Metodiski informatīvais centrs; 
2) Centralizētā grāmatvedība; 
3) Saimnieciskā daļa. 

2004.gadā izglītības speciālistiem tika sniegta metodiskā palīdzība darba organizācijas 
jautājumos, nodrošināta izglītības programmu īstenošanas uzraudzība, izvērtēti darba procesa 
rezultāti un veikti pasākumi izglītības kvalitātes nodrošināšanai, sekmēta sadarbība ar bērnu 
vecākiem izglītības programmu īstenošanā. 

 
 

4.1. Pirmsskolas izglītība 
 

 
2004.gadā palielinājies pirmsskolas izglītības programmās iekļauto bērnu, skaits un 

01.09.2004. tas sasniedza 2429 bērnus. Jelgavā 18 izglītības iestādes īsteno pirmsskolas 
izglītības programmas. Visas šīs programmas ir licencētas. Obligāto piecgadīgo un sešgadīgo 
bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei apgūst 1140 bērni. 

 
 

Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes 
2004./2005.m.g. 

 

Nr. 
p.k. 

Pirmsskolas 
izglītības iestādes 

nosaukums 

Bērnu 
skaits 
01.09. 
2004. 

Tajā skaitā 
5 un 6-
gadīgie 

01.09.2004. 

Bērnu 
skaits 
01.01. 
2005. 

Tajā skaitā 5 un 
6-gadīgie 

01.01.2005. 

1. „Gaismiņa” 115 67 115 67 
2. „Kamolītis” 258 126 262 128 
3. „Lācītis” 167 58 161 56 
4. „Pasaciņa” 261 108 264 108 
5. „Pīlādzītis” 220 96 220 87 
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6. „Psiholoģijas centrs” 105 36 118 36 
7. „Pūčuks” 151 70 151 70 
8. „Rotaļa” 255 97 255 97 
9. Rūķu māja” 108 45 108 43 
10. „Varavīksne” 168 62 164 58 
11. „Vārpiņa” 131 51 131 51 
12. „Zemenīte” 162 62 155 47 
13. „Zvaigznīte” 138 69 155 70 
14. Sākumskola 150 76 150 76 
15. Privātā sākumskola 

„Alfa” 
40 26 36 25 

16. 2.pamatskola – 16 – 21 
17. 3.pamatskola – 32 – 34 
18. 6.vidusskola – 43 – 58 
19. Kopā 2429 1140 2445 1132 

 
 

2004./2005.mācību gadā, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, palielinājās 
pirmsskolas izglītībā nodarbināto pedagogu ar augstāko pedagoģisko izglītību skaits. No 272 
pirmsskolas pedagogiem: 

1) augstākā pirmsskolas pedagoģiskā izglītība – 134; 
2) cita augstākā pedagoģiskā – 42; 
3) iegūst augstāko izglītību specialitātē – 94. 
Salīdzinot ar 2003.gadu, pedagogu skaits ar augstāko pirmsskolas pedagoģisko izglītību 

pieaudzis par 11 %. 
Pirmsskolas pedagogi pilnveidoja savu profesionalitāti tālākizglītības kursos, semināros, 

pieredzes apmaiņas semināros pirmsskolas pedagoģijā, psiholoģijā un vadībā: 
1) “Darbs ar vecākiem, problēmu situāciju apzināšana, risināšana un loma tajās, 

pienākumu deleģēšana”; 
2) “Efektīva vadība, komandas veidošana un darba plānošana”; 
3) “Pirmsskolas izglītības iestādes darba izvērtēšana  un attīstības plānošana”; 
4) “Pedagoģiski psiholoģiskais darbs ar 5 un 6 gadus veciem bērniem”; 
5) “Pedagoģiskais darbs bērniem ar īpašām vajadzībām”; 
6) “Pedagoģiskais darbs ar agrīnā vecuma bērniem pirmsskolas izglītības iestādē”. 

 
Jelgavas pilsētas 40 pedagogi piedalījās ES Phare programmas “Sabiedrības integrācijas 

veicināšana Latvijā” projektā “Kvalitatīva izglītība čigānu bērniem”.  
Projekta pamatmērķis bija vispusīga aizstāvība čigānu bērnu tiesībām uz kvalitatīvu 

izglītību, kuras pamatā ir atziņa par to, ka izglītība pati par sevi ir viena no cilvēka 
pamattiesībām, kā arī tā ir līdzeklis citu sociālo, politisko un ekonomisko tiesību īstenošanai.  

Projekta ietvaros izveidots vecāku atbalsta centrs un iekārtota grupa pirmsskolas izglītības 
iestādē “Pasaciņa”.  

Projekta dalībnieki papildināja savu izglītību tādās jomās kā: 
1) sabiedrības bez aizspriedumiem veidošana; 
2) bērnu tiesības un to aizstāvība; 
3) 5 – 7 gadus vecu bērnu sagatavošana skolai, iekļaujoša klase; 
4) regulāras praktiskas nodarbības ar bērnu vecākiem – rotaļlietu, gatavošana, grāmatu 

tulkošana čigānu valodā.  
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Lai nodrošinātu kvalitatīvu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu 
pamatizglītības apguvei, noorganizēts seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķiem, 
pirmsskolas un skolu psihologiem “Obligātā  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana 
pamatizglītības apguvei – problēmas, risinājumi”. Izveidotas bērnu attīstības kartes no 0 līdz 3 
gadiem un no 3 līdz 7 gadiem.  

Pilsētā notika pirmsskolas vecuma bērnu radošo darbu izstāde “Mana rotaļlieta”.  
Pirmsskolas izglītības iestādēs veikti remontdarbi, lai izglītojošā vide būtu droša un 

sekmētu kvalitatīvu izglītības programmu īstenošanu. Rekonstruēts pirmsskolas izglītības 
iestādes “Rotaļa” peldbaseins, tas ļaus nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu peldēt apmācību. 

 

Nozīmīgākie izpildītie remontdarbi 
 

Nr.p.k. Veiktie darbi Finansējums, Ls Izglītības iestāde 
1. Grupu, kabinetu remonts 4628 “Zemenīte” 
2. Siltumtrases kanāla demontāža, 

asfalta seguma nomaiņa, 
atsevišķu durvju, logu nomaiņa 

7815 “Pasaciņa” 

3. Apgaismojuma, siltumapgādes, 
kanalizācijas sistēmas, kāpņu 
telpu, sanitāro mezglu remonts  

5008 “Vārpiņa” 

4. Siltummezgla, siltummaiņa, 
ēdamtelpu, tualetes telpu 
remonts 

1676 “Gaismiņa” 

5. Daļēja logu rāmju nomaiņa 3054 “Lācītis” 
6. Daļēja logu rāmju, durvju 

nomaiņa, santehnikas remonta 
darbi 

3716 “Kamolītis” 

7. Peldbaseina renovācija,  
siltummezgla, grupas telpu, 
ēdamtelpu, gaiteņa remonts 

139 409 “Rotaļa” 

 KOPĀ 153 976  
 
 
 

4.2. Pamata un vidējā izglītība 
 

2004.gadā 16 izglītības iestādes īstenoja vispārējās izglītības programmas, no tām 2 
privātskolas. Visas skolas īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmas. 2004./2005. 
mācību gadā pamata un vidējo izglītību mācību iestādēs apgūst 9506 skolēni, t.i., par 162 
skolēniem mazāk nekā 2003./2004. mācību gadā.  

Joprojām turpina samazināties skolēnu skaits mazākumtautību skolās. 
Mazākumtautību skolās 2004.gada 1.septembrī, salīdzinot ar 2003.gada 1.septembri, skolēnu 
skaits samazinājies par 123, tas ir, 76% no kopējā skolēnu skaita. 2004./2005.mācību gadā par 
416 skolēniem samazinājās skolēnu skaits 1. – 9.klašu grupā, bet par 254 skolēniem 
palielinājās 10.–12. klašu skolēnu skaits. 
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Nr.p.k. Skola 
Skolēnu skaits 

2003.gada 
1.septembrī 

Skolēnu skaits 
2004.gada 

1.septembrī 

Skolēnu 
skaita 

izmaiņas, 
salīdzinot 
2003. un  

2004.gadu 
1. 1.ģimnāzija 925 1004 +79 
2. Valsts ģimnāzija 980 966 -14 
3. 4.vidusskola 1239 1256 +17 
4. 5.vidusskola 829 891 +62 
5. 6.vidusskola 814 758 -56 
6. Spīdolas ģimnāzija 474 478 +4 
7. 2.pamatskola 937 792 -145 
8. 3.pamatskola 1113 1029 -84 
9. 4.pamatskola 1075 981 -94 

10. Sākumskola 109 101 -8 
11. 1.sanatorijas 

internātskola 
152 157 +5 

12. 2.sanatorijas 
internātskola 

121 140 +19 

13. Speciālā skola 174 179 +5 
14. R.Lazdiņas privātskola 

„Punktiņš” 
83 103 +20 

15. Privātā sākumskola 
„Alfa” 

6 15 +9 

16. Privātā vidusskola 
„Mītava” 

19* 0 -19 

17. Vakara (maiņu) 
vidusskola 

618 656 +38 

 Kopā 9668 9506 -162 
* Privātā vidusskola “ Mītava” darbu pārtrauca 2003. gada 31. oktobrī. 
 

2004.gadā turpina palielināties skolēnu skaits, kuriem ir iespēja pavadīt brīvo laiku un 
mācīties pagarinātās dienas grupās. Pagarinātās dienas grupas apmeklē 688 bērni, t.i., par 45 
skolēniem vairāk nekā 2003.gadā. Šāds atbalsts nepieciešams ģimenēm. Skola nodrošina šiem 
bērniem ārpusstundu nodarbības interešu grupās un palīdz sagatavot mājas darbus.  

Pilsētas skolās joprojām saglabājas otrā maiņa, kurā mācās 103 skolēni. Mācības 
otrajā maiņā notiek 4. un 5.vidusskolā. 2004./2005. mācību gadā par 57 skolēniem 
samazinājies skolēnu skaits, kuri mācās otrajā maiņā. Taču tuvākajos gados 4.vidusskolā un 
5.vidusskolā saglabāsies divas maiņa. 

2004. gadā akreditētas  7 vispārizglītojošās skolas un 14 izglītības programmas.  
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Izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācija 
 

Akreditēto 
izglītības 

programmu 
skaits Nr. 

p.k. Izglītības iestāde Akreditācijas laiks 
Pamat

iz 
glītībā 

Vidējā 
izglītī

bā 

Atkārtotās 
akreditāci- 

jas 
laiks 

1. Jelgavas 6.vidusskola 22.01.–30.01.2004. 1 1 30.01.2009. 
2. Jelgavas Vakara (maiņu) 

vidusskola 
26.02.–04.03.2004. 3 4 04.03.2008. 

3. Jelgavas Sākumskola  18.03.–25.03.2004. 1  24.03.2008. 
4. Jelgavas 2.pamatskola 15.04.–23.04.2004. 1  22.04.2010. 
5. Privātā sākumskola „Alfa” 29.04.–30.04.2004. 1  05.05.2008. 
6. Jelgavas 4.pamatskola 14.10.–22.10.2004. 1  21.10.2009. 
7. Jelgavas 2. sanatorijas 

internātskola bērniem ar 
psihoneiroloģiskām 
slimībām 

11.11.–17.11.2004. 1  16.11.2008. 

 
Vispārizglītojošās skolās strādā 757 pedagogi. No tiem ar augstāko pedagoģisko 

izglītību 651 jeb 87%, ar citu augstāko izglītību – 55 jeb 7%, bez augstākās izglītības strādā 
51 pedagogs jeb 6%,  45 no tiem jeb 88%  apgūst augstāko pedagoģisko izglītību.  

Skolās strādā 121 pedagoģijas maģistrs un 3 pedagogi ar zinātnisko grādu. 
 

Jelgavas pilsētas vispārizglītojošo skolu pedagoģisko 
darbinieku izglītība 

2004./2005.m.g. 

87%

1% 2%3%
7%

Augstākā
pedagoģiskā
Cita augstākā
izglītība
Vidējā pedagoģiskā

Vidējā profesionālā

Vidējā vispārējā
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Metodiski informatīvais centrs 
 

Izglītojošā procesa metodisko nodrošinājumu īsteno Izglītības pārvaldes Metodiski 
informatīvais centrs (turpmāk tekstā – MIC). MIC mērķtiecīgi īsteno savu pamatuzdevumu 
radīt optimālus apstākļus katra pilsētas pedagoga: 

1) tālākizglītībai; 
2) profesionālās meistarības pilnveidei; 
3) radošai darbībai; 
4) metodiskajam atbalstam. 

 MIC darbs plānots 12 tematiskajos virzienos:  
1) mācību satura integrācija; 
2) skolēnu sasniegumu vērtēšana atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai; 
3) mazākumtautību izglītības programmu īstenošana vidusskolā ar 2004.gada 

1.septembri;    
4) multikulturālā izglītība; 
5) vides izglītība; 
6) profilaktiskais darbs; 
7) veselības izglītība; 
8) interešu izglītība; 
9) Pasaules bankas metodikas “Skolu vērtēšana un attīstības plānošana” apguve; 
10) pedagogu tālākizglītība; 
11) ģimenes un skolas sadarbība; 
12) MIC bibliotēkas metodiskais un informatīvais atbalsts. 
Centra organizētos kursus apmeklējuši 560 pedagogi. Īpaši nozīmīgi bija kursi 

pedagogu sagatavošanai sociālo zinību mācību priekšmetu programmas īstenošanai 
pamatizglītībā, pamatizglītības informātikas standarta īstenošana, kristīgā mācība 1.–3.klasē, 
vidējās izglītības standarta fizikā īstenošanas didaktiskie un metodiskie aspekti, matemātikas 
izglītības standarta īstenošana pamatizglītībā un vidējā vispārējā izglītībā. Skolotāji 
papildināja savas zināšanas svešvalodās, datorzinībās, jauno tehnoloģiju ieviešanā mācību 
procesā un apguva kritiskās domāšanas metodes. 

2004.gadā trīs Jelgavas pilsētas skolas saņēmušas finansējumu līdzdalībai Eiropas 
Savienības izglītības programmā Socrates, uzsākot jaunus starptautiskus skolu sadarbības, 
skolu attīstības un valodu projektus ar Vāciju, Zviedriju, Franciju, Dāniju, Lielbritāniju, 
Norvēģiju. 

Divas skolas ir saņēmušas atbalstu starptautisko projektu turpināšanai arī 2005.gadā.  
Pieci Jelgavas skolotāji saņēma finansiālu atbalstu līdzdalībai ES tālākizglītības kursos 

pedagogiem. Skolotāji Vācijā, Spānijā, Čehijā, Islandē, Norvēģijā iepazinās ar kolēģu pieredzi 
multikulturālajā izglītībā, skolu attīstības plānošanā. 

Trīs skolotāji piedalījās Eiropas Padomes organizētajos tālākizglītības semināros 
Maltā, Slovēnijā, Vācijā. Semināru temati: skolēnu izglītošana sporta stundās un nodarbībās; 
jauno tehnoloģiju izmantošana sporta izglītībā, on-line  skolu projektos; darbs ar talantīgajiem 
un apdāvinātajiem  bērniem un skolēniem.  

Eiropas valstu valodas un kultūru nedēļas ietvaros notika skolēnu zīmējumu konkurss 
1.–6. klašu skolēniem un plakātu konkurss 7.–9.klašu skolēniem “Eiropa – Latvijā, Latvija – 
Eiropā”, jaunieši iesaistījās Eiropas mūzikas mantojuma apguvē, sasniegumus prezentēja 
koncertā “Eiropas mūzikas kaleidoskops”. Eiropas nedēļas ietvaros interešu izglītības 
programmu dalībnieki prezentēja sasniegumus. 



JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2004.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS                                                                                                        

 

 38 

Īpaši nozīmīgas darbības jomas bija vides un veselības izglītība, profilaktiskais darbs, 
bērnu un jauniešu drošība. Skolēni apguva pamatzināšanas un iesaistījās projektā “Ko darīt ar 
izlietoto iepakojumu?”, piedalījās akcijā  „Mūsu tiesības dzīvot tīrā un sakārtotā vidē”, vides 
izziņu spēļu un izziņas taku konkursos. 

Kursos un semināros dažādi izglītības speciālisti papildinājuši zināšanas par 
profilaktisko un preventīvo darbu, akcentējot drošas izglītības vides lomu bērna attīstībā. 250 
skolēni bez maksas noskatījās dokumentālo filmu “ Aiziet tumsā”. Īstenots Veselības 
veicināšanas centra atbalstīts projekts “Policijas darbinieku iespējas profilaktiskā darba 
veikšanā un alkohola lietošanas ierobežošanā”. Projekta ietvaros notika kursi – nometne 
Jelgavas pilsētas un rajona policijas nodaļu vadītājiem. 

Notika izglītojošā konference izglītības iestāžu vadītājiem, vecākiem, medicīnas 
personālam, ēdināšanas firmu vadītājiem “Veselīgs uzturs skolas ēdnīcā”. Mērķtiecīgas 
sadarbības rezultātā skolēnu ēdināšana uzlabojusies. 

Jelgavas pedagogu ērtībām izveidota mūsdienīga pedagoģiskās nozares bibliotēka, 
video, audiotēka un mācību līdzekļu resursu centrs: 

 
 Grāmatu skaits pedagoģijas un psiholoģijas nozarē 3824 
Videotēkas fonds 369 
Audiotēkas fonds 172 
CD ROM fonds 48 
Uzskates līdzekļu fonds 32 
Apmeklētāju skaits mēnesī 500 
Izsniegums gadā, t.sk. grāmatas, videokasetes, audio kasetes, CD 3160 

 
Bibliotēkā izveidota tematiskā nodaļa „Literatūra vecākiem” un tematiskā datu bāze 

„Pārmaiņas izglītībā”. Sastādīts interneta resursu katalogs ar mācību darbā noderīgām 
interneta adresēm mākslas, kultūras vēstures, vēstures, ekonomikas, ģeogrāfijas, latviešu 
valodas un literatūras skolotājiem un skolu bibliotekāriem. 

Izveidots lietotāja ceļvedis „Mācību materiāli Latvijas Izglītības Informatizācijas 
sistēmas (LIIS) mājaslapā” elektroniskā un iespiestā veidā. 
 

Skolu starptautiskās sadarbības projekti 
 
Skola, projekts Fonds Iesaistītās 

valstis 
Laika 
posms 

Projekta mērķi 

Jelgavas Valsts 
ģimnāzija – 
skolu attīstības 
projekts “My 
school is my 
palace. Myth 
or reality?” 
(Mana skola ir 
mana pils. Mīts 
vai realitāte?) 

Socrates, 
Comenius  

Latvija 
Vācija 
Zviedrija 

2004.gada 
jūnijs – 
2007.gada 
jūnijs  

• Salīdzināt novērtēšanas 
sistēmas un mācību 
programmas projektā 
iesaistītajās dalībvalstīs 

• Skolotāju apmaiņas un 
sadarbības veicināšana 

• Izveidot www vietu ar 
informāciju par projekta 
aktivitātēm 

• Noskaidrot, cik droši 
skolēni un skolotāji jūtas 
skolā un kas rada 
drošības sajūtu 
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Jelgavas 
5.vidusskola – 
valodu projekts 
„Ceļojuma  
dienasgrāmata
” 

Socrates, 
Comenius  

Latvija 
Francija 

2004.gada  
augusts – 
2005.gada  
jūlijs 

• Pārstāvēt Latvijas kultūru 
un valodu Francijā  

• Parādīt, ka jebkura 
valoda ir bagātība un 
līdzeklis, kas veicina 
saprašanos 

• Veicināt bērnu 
savstarpējo komunikāciju 

• Salīdzināt pastāvošos 
stereotipus par abām 
valstīm un realitāti 

Jelgavas 
2.pamatskola – 
skolu 
sadarbības 
projekts 
“Fantastic 
Literature” 
(Fantastiskā 
literatūra) 

Socrates, 
Comenius 

Latvija 
Dānija 
Velsa 
Norvēģija  
 

2004.gada 
janvāris –
2007. gada    
jūnijs  

• Veidot toleranto 
attieksmi pret atšķirīgo 
citu tautu literatūrā un 
kultūrā 

• Veicināt svešvalodu 
apguvi un multikulturālo 
izglītību 

Jelgavas 
4.pamatskola – 
skolu 
sadarbības 
projekts 
“Saknes un 
spārni”, 
apakšprojekts 
“Innovating 
through 
Sharing” 

Socrates. 
Comenius 
 

Latvija 
Itālija  
Velsa  
 

Projekta 
turpinājums  
2004.gada  

• Ietekmēt jauniešu vērtību 
sistēmu, prasmes, 
iemaņas 

• Rosināt izvēlēties 
veselīgu dzīvesveidu 
drošā pasaulē 

 

Jelgavas 
1.sanatorijas 
internātskola – 
skolu 
sadarbības 
projekts 
“Face  to Face” 
(Ar seju pret 
seju) 
 
 
 

 Socrates, 
Comenius  

Latvija 
Dānija 
Īrija 
Velsa 
 

Projekta 
turpinājums  
2004.gada 

• Pētīt savu un citu tautu 
kultūru, tradīcijas 

• Veicināt svešvalodu 
apguvi 

• Veicināt tolerantu 
attieksmi pret citu tautu 
kultūru 

• Apgūt un pielietot 
modernās tehnoloģijas 

 
 
12.klasi beidzot, centralizētos eksāmenus kārtoja vispārizglītojošo vidusskolu skolēni, 

Jelgavas Amatu skolas, Jelgavas Amatniecības vidusskolas un Jelgavas Mūzikas vidusskolas 
audzēkņi. Pavisam centralizētos eksāmenus kārtoja 14 mācību priekšmetos. Pirmo reizi 
skolēni obligāto centralizēto eksāmenu kārtoja dzimtajā latviešu valodā un literatūrā – 544 



JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2004.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS                                                                                                        

 

 40 

skolēni. 440  skolēni kārtoja eksāmenu angļu valodā, ģeogrāfijā – 394, biznesa ekonomiskos 
pamatos – 270. 

2003./2004.mācību gadā dienas vispārizglītojošo vidusskolu 12.klasi beidza 303 
skolēni, kopā ar Vakara (maiņu) vidusskolu – 355 skolēni. Izglītību augstskolās turpina 262 
jeb 86,5%  dienas vidusskolu beidzēji, kopā ar vakara (maiņu) vidusskolas beidzējiem – 282 
jeb 79,4% 

9.klasi ar pamatizglītības apliecību beidza 907 skolēni, no tiem izglītību turpina 894 
jeb 98,5%.; vidusskolās – 569 jeb 63%, Jelgavas Amatu skolā iestājās 70 jeb 8%, citās 
arodskolās – 118 jeb 13% beidzēju. 

9.klasi ar liecību beidza 67 skolēni. No tiem 59 skolēni jeb 88% izglītību turpina, 
mācoties otru gadu 9.klasē vispārizglītojošā dienas skolā, Vakara (maiņu) vidusskolā vai 
apgūst vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas (izlīdzinošās izglītības programmu) 
9.klasei pamatizglītības apliecības iegūšanai. Mācības neturpina 8 jaunieši. 

2004.gadā būtiski palielinājies budžeta līdzekļu apjoms mācību grāmatu un mācību 
līdzekļu iegādei. Skolās tika iegādāti datoru komplekti, atjaunota tehnika datorklasēs, 
atjaunota kopēšanas tehnika, iegādāti kodoskopi, epidiaskopi, mikroskopi, multimediju 
projektori. 

 
Izglītības iestāde Iegādāto datoru skaits 

1.ģimnāzija 15 
4.vidusskola 21 
5.vidusskola 15 
6.vidusskola 20 
2.pamatskola 16 
4.pamatskola 10 
Vakara maiņu vidusskola 13 
Amatu skola 20 
KOPĀ 130 

 
Lai nodrošinātu drošu un sanitārās higiēnas prasībām atbilstošu izglītības vidi, skolās 

veikti nozīmīgi remonta darbi. 
 

Nozīmīgākie izpildītie remontdarbi 
 

Nr.p.k. Veiktie darbi Finansējums, 
Ls 

Izglītības 
iestāde 

1. Logu rāmju, durvju nomaiņa  109 263 1.ģimnāzija 
2. Elektroapgaismojuma renovācija 6397 1.ģimnāzija 
3. Dažādi remontdarbi 6200 1.ģimnāzija 
4. Tualešu telpu remonts 7495 1.ģimnāzija 
5. Uzsākta aktu zāles renovācija 600 44 Valsts ģimnāzija 
6. Elektroapgaismojuma renovācija 6714 Valsts ģimnāzija 
7. Maģistrālā ūdensvada remonts 2674 Valsts ģimnāzija 
8. Daļēja logu rāmju nomaiņa  13 412 4.vidusskola 
9. Mācību kabinetu remonts 2762 4.vidusskola 

10. Tualešu telpu remonts  6289 4.vidusskola 
11. Elektroapgaismojuma renovācija 10 614 4.vidusskola 
12. Grīdu seguma nomaiņa klašu telpās 7079 4.vidusskola 
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13. Elektroapgaismojuma renovācija 3114 5.vidusskola 
14. Kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa, dušu 

telpu renovācija 
12 821 5.vidusskola 

15. Grīdas seguma nomaiņa ēdamtelpā 6484 6.vidusskola 
16. Žoga uzstādīšana futbola laukumam 8257 6.vidusskola 
17. Elektroapgaismojuma renovācija 6373 6.vidusskola 
18. Peldbaseina renovācijas projekta 

izstrādāšana 
8900 6.vidusskola 

19. Tualešu telpu remonts 2322 6.vidusskola 
20. Jumta seguma nomaiņa 27 405 2.pamatskola 
21. Daļēja logu rāmju un ārdurvju nomaiņa 19 076 3.pamatskola 
22. Jumta remonts 6613 3.pamatskola 
23. Tualešu telpu remonts 13 737 3.pamatskola 
24. Spēka kabeļu nomaiņa, remontdarbi 3603 3.pamatskola 
25. Daļēja logu rāmju nomaiņa 14 938 4.pamatskola 
26. Jumta seguma remonts 2608 4.pamatskola 
27. Elektroapgaismojuma renovācija 5673 4.pamatskola 
28. Kanalizācijas sistēmas, tualešu telpu 

remonts 
1729 4.pamatskola 

29. Daļēja logu rāmju nomaiņa 14 977 Sākumskola 
30. Tualešu telpu, kanalizācijas aku apmaļu 

remonts 
6681 Speciālā skola 

31. Fasādes siltināšana 
Tualešu telpu remonts 

26 988 Vakara (maiņu) 
vidusskola 

32. Elektroapgaismojuma renovācija 2057 Vakara (maiņu) 
vidusskola 

33. Mācību kabinetu remonts 4000 Spīdolas 
ģimnāzija 

 KOPĀ 43 7299  
 
Bērnu tiesību aizsardzība 

 
Lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību un sniegtu atbalstu ģimenēm ar bērniem, 

pilsētas izglītības iestādēs palielināts sociālo pedagogu skaits. Pašreiz strādā 10 sociālie 
pedagogi. 

2004.gadā sadarbībā ar citām pašvaldības institūcijām apsekotas 179 ģimenes. Pēc 
palīdzības izglītības pārvaldē pie bērnu tiesību aizsardzības speciālista vērsušies 122 
iedzīvotāji.  

Galvenais jautājumu loks: 
1) sociālās palīdzības saņemšanas iespējas ģimenei ar bērniem; 
2) pamatizglītības iegūšanas iespējas, neattaisnoti stundu kavējumi, mācīšanās 

motivācijas trūkums; 
3) nepieciešamība mainīt izglītības iestādi; 
4) vardarbība pret bērnu; 
5) konfliktsituācijas ģimenē; 
6) palīdzības iespējas ģimenei ar bērniem krīzes situācijās. 

Notikušas 8 nepilngadīgo lietu administratīvās komisijas sēdes, kurās izskatītas 39 
nepilngadīgo lietas. 
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 Pamatojoties uz Valsts programmu bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai,  LR Bērnu 
un ģimenes lietu ministrija pašvaldībai piešķīra finansējumu Ls 2000 bērnu rotaļu un atpūtas 
laukumu iekārtošanai. Naudas līdzekļi tika izlietoti, lai izveidotu kāpšanas kompleksu Bērnu 
jauniešu centra “Junda” vasaras nometnē “Lediņi”, bērnu rotaļu laukumu Speciālajā skolā, 
uzstādītu šūpoles 4.pamatskolas teritorijā. 
 Vasarā 40 speciālās skolas un bērnunama audzēkņi darbojās vasaras nometnē “Esi ar 
mums”. 

 
4.3. Profesionālās ievirzes sporta izglītība 

 
Jelgavas Bērnu jaunatnes sporta skola (turpmāk tekstā – BJSS), Jelgavas Specializētā 

peldēšanas skola un Jelgavas Mākslas skola turpināja īstenot profesionālās ievirzes sporta 
izglītības programmas un interešu izglītības programmas sportā. Profesionālās ievirzes 
izglītības programmas ir licencētas un akreditētas. 
 

BJSS īsteno profesionālas ievirzes sporta izglītības programmas 
 

Programmas nosaukums Dalībnieku 
skaits 

Stundu skaits 
nedēļā 

Vieglatlētika 58 20 
Smaiļošana un kanoe 91 79 
Airēšana 50 36 
Basketbols 215 177 
Futbols 89 62 
Džudo 100 66 
Šahs 31 18 
Kopā 634 458 

 
BJSS īsteno interešu izglītības programma 

 
Programmas nosaukums Dalībnieku 

skaits 
Stundu skaits 

nedēļā 
Fiziskā attīstība jauniešiem ar īpašām vajadzībām 17 18 
Basketbols 15 6 
Airēšana 15 6 
Kopā 47 30 

 
2004. gadā basketbolisti (zēni) pēc pārtraukuma atgriezušies Latvijas Jaunatnes 

basketbola līgas 1.divizionā un spēlē starp valsts 12 labākajām komandām. Treneru 
P.Lagzdiņa un J.Vītola sporta meistarības pilnveidošanas grupas audzēkņi LBAL sacensībās 
ieguva 4.vietu. Skolas audzēknis T.Neilands iekļuva “Latvijas Avīzes” nosauktajā jauno 
basketbolistu “zvaigžņu piecniekā” – līgas simboliskajā izlasē.  

Basketbolistes spēlē LJBL 2.divizionā. Labākos rezultātus sasniedza vecākās grupas 
audzēknes un 1991.gadā dzimušās audzēknes (trenere G.Vaščenko).  

2004.gadā Latvijas skolēnu šaha čempionātā trenera V.Krūmiņa audzēkņiem nebija 
konkurentu. Zēniem 1.vietu un čempiona titulu izcīnīja V.Samoļins, kurš kļuva arī par ES 
valstu čempionu (Z – 14) grupā. Meitenēm Latvijas čempionātā uzvarēja K.Šķinķe. Latvijas 
skolēnu 57.sporta spēlēs šahisti komandu vērtējumā ieguva 2.vietu. 

Futbolisti treneru V.Minaltas un V.Kačanova vadībā Latvijas jaunatnes klubu 
2004.gada reitingā 83 komandu konkurencē ieguva 25.vietu. Sacensībās “Ādas bumba” A 
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grupas spēlētāji ieguva 1.vietu, B grupas – 5.vietu. 1990. gadā dzimušie zēni izcīnīja tiesības 
2005.gadā spēlēt augstākajā grupā. 

Džudisti labākos panākumus sasniedza Latvijas junioru čempionātā – J.Putins ieguva 
čempiona titulu. Latvijas valsti Eiropas čempionātā jauniešiem pārstāvēja – J.Putins, 
D.Zgardans, M.Gūtmanis, M.Mazure. Augstākie rezultāti Eiropas čempionātā – 7. un 9.vieta. 
Latvijas pirmajā olimpiādē J. un R.Putini ieguva bronzas medaļas, K.Ertenhajevs, 
Ņ.Rutkovskis un J.Jupatovs – 5.vietu. Džudisti ar labiem rezultātiem piedalījušies 
starptautiskās sacensībās Polijā, Ukrainā, Igaunijā, Vācijā, Lietuvā un Krievijā. 

Latvijas skolēnu 57.sporta spēlēs sambo komanda ieguva 1.vietu. 
Treneru L.Laures un S.Bobkova audzēkņi smaiļošanā un kanoe airēšanā kopā ar kluba 

“KC” audzēkņiem izcīnīja 1.vietu Latvijas olimpiādē komandu vērtējumā. Sporta skolas 
audzēkne Ž.Valentīna ir astoņkārtēja Latvijas čempione, G.Pranks – četrkārtējs Latvijas 
junioru čempions. 

 Akadēmiskās airēšanas audzēkņi treneres A.Puriņas vadībā Latvijas olimpiādē 
izcīnīja 1.vietu, Latvijas junioru čempionātā izcīnītas 12 medaļas. Labākie sasniegumi:  
K.Jakubonei – 3 zelta medaļas, E.Palabinskim – 2 zelta, 1 sudraba medaļa. Baltijas valstu 
čempionātā E.Robiņa un I.Raģe ieguva 1.vietu. 

Sporta skolas vieglatlēti Latvijas 1.olimpiādē ieguva 14.vietu komandu vērtējumā no 
31 komandas. 1.olimpiādē bronzas medaļas 4x100 m stafetē izcīnīja L.Šmite, M.Dinka, 
I.Jermiļina, V.Kurda. 

Audzēkņi J.Cunskis, A.Ramza startēja Latvijas jaunatnes izlases sastāvā Baltijas 
valstu jaunatnes sacensībās. Šajās sacensībās sporta skolas audzēknes laboja 20 gadus veco 
pilsētas rekordu 4x100 m stafetē – 49,40 sekundes. 

Sporta skola nodrošināja pilsētas sporta skolotāju darba metodisko vadību, plānoja un 
organizēja sporta sacensības pilsētas skolu audzēkņiem. Notika skolu audzēkņu sacensības 
vieglatlētikā, krosā, futbolā, basketbolā, tautas bumbā, vingrošanā, volejbolā, pavasara 
vieglatlētikas krosā, vieglatlētikas četrcīņā “Draudzība”, smaiļošanas un kanoe airēšanas 
sacensības, Olimpisko skrējēju diena. 

 
Specializētā peldēšanas skolā īsteno profesionālas ievirzes sporta izglītības programmas 
 

Programmas nosaukums Dalībnieku skaits Stundu skaits nedēļā 
Augstākā sporta meistarība 9 54 
Sporta meistarības pilnveide 11 42 
Mācību treniņu 97 87 
Kopā 117 83 

 
Specializētā peldēšanas skolā īsteno interešu izglītības programma 

 
Programmas nosaukums Dalībnieku skaits Stundu skaits nedēļā 

Pamata sagatavošana – 1 gads 156 39 
Pamata sagatavošana – 2 gadi 48 20 
Kopā 204 59 

 
Peldēšanas skolā strādā 10 augsti kvalificēti treneri. 
Peldēšanas skolas audzēkņi A.Ozoliņa (43 vieta), G.Deičmans (25 vieta) un A.Dūda 

(53 vieta) startēja Atēnu Olimpiskajās spēlēs. G.Deičmans ieguva 10.vietu 2004.gada Eiropas 
čempionātā Vīnē. 

Latvijas 1.olimpiādē Ventspilī Jelgavas peldētāju komanda izcīnīja 2.vietu, izcīnot 16 
zelta, 4 sudraba un 3 bronzas medaļas. 
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19 skolas audzēkņi ir Latvijas Valsts nacionālās izlases dalībnieki. 2004.gadā 9 
audzēkņi kļuva par Latvijas čempioniem peldēšanā starp pieaugušajiem, 4 audzēkņi kļuva par 
Skolēnu sporta spēļu čempioniem, 5 par Latvijas jauniešu čempioniem. 

2004.gadā skolas audzēkņi 10 reizi izcīnīja laikraksta “Diena” ceļojošo kausu starp 
Latvijas novadu komandām. 

Specializētajā peldēšanas skolā 2004.gadā sagatavots 1 sporta meistars. 
Īpaši nozīmīgs ir darbs peldēt apmācībā visiem pilsētas 2.klašu skolēniem. 2004.gadā 

peldēt prasmi profesionālu treneru vadībā apguva 576 Jelgavas 2.klašu skolēni. Tas veicina 
bērnu dzīvības un veselības aizsardzību, drošību uz ūdens. Daudzi 2.klašu skolēni pēc peldēt 
prasmes apgūšanas uzsāk nodarbības Specializētājā peldēšanas skolā. 

Jau trešo gadu Jelgavas 3.pamatskolā darbojas specializētās peldēšanas klases: 
1.klasēs – 57 peldētāji, 2.klasēs – 45 peldētāji, 3.klasēs – 18 peldētāji. Šie skolēni gan 
nostiprina savu veselību, gan turpmāk varēs mērķtiecīgi iekļauties peldētāju sporta komandā. 

2004.gadā par pašvaldības budžeta līdzekļiem Ls 31 213 vērtībā iegādāta sertificēta 
elektroniskā laika uzskaites iekārta.  
 
 

4.4. Profesionālā izglītība 
 

Jelgavas Amatu skola īsteno 11 licencētas un akreditētas profesionālās izglītības 
programmas šādās specialitātēs: konditors, pavārs, drēbnieks, mazumtirdzniecības 
komercdarbinieks, frizieris, viesmīlis, virpotājs un atslēdznieks. Amatu skolas izglītības 
programmas īsteno 38 pedagogi. 

2004./2005. mācību gadā Amatu skolā mācās 484 audzēkņi, mācības 1.kursā uzsāka 
192 audzēkņi 10 specialitātēs. Audzēkņu skaits samazinājies par 47 audzēkņiem. Vislielākais 
konkurss bija frizieru, pavāru un mazumtirdzniecības komercdarbinieku specialitātēs.  

Jaunieši, kuri 8.klasi vai 9.klasi ir pabeiguši ar liecību, skolā  apgūst palīgšuvēja, 
montāžas darba atslēdznieka vai pavāra palīga profesiju, vienlaikus apgūstot pamatizglītību.  

Teorētisko zināšanu un praktisko darba iemaņu veidošanai skolā ir iekārtoti praktisko 
darbu kabineti un teorijas klases. Skolas audzēkņi piedalās dažādos konkursos skolas un valsts 
mērogā, uzrādot labus rezultātus. 

 
2004.gadā skolu absolvēja un profesionālo kvalifikāciju ieguva 

 
N.p.k. Profesija Absolventu skaits 

1. Konditors 20 
2. Pavārs 14 
3. Frizieris 23 
4. Mazumtirdzniecības komercdarbinieks 29 
5. Virpotājs 6 
6. Atslēdznieks 13 
7. Drēbnieks 8 
8. Viesmīlis 10 
9. Montāžas darbu atslēdznieks 16 

10. Palīgšuvējs 8 
 Kopā 147 

  
Skolai ir izveidojusies cieša sadarbība ar darba devējiem, audzēkņi tiek nodrošināti ar 

prakses vietām atbilstoši izglītības programmai un darba devēju prasībām. Pēc skolas 
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beigšanas audzēkņi veiksmīgi iekārtojas darbā vai turpina izglītību augstākajās mācību 
iestādēs.  

Skolai ir izveidojusies sadarbība ar Jelgavas reģionālo Pieaugušo izglītības centru 
(turpmāk tekstā – JRPIC ). 2004.gadā 12 skolas audzēkņi JRPIC apguva metinātāja profesiju.  

Jelgavas Amatu skola ir izturējusi konkursu par bezdarbnieku profesionālo apmācību 
un pārkvalifikāciju. Nodarbinātības Valsts Aģentūrā uzskaitē esošajiem bezdarbniekiem ir 
iespējams apgūt pavāra, pārdevēja, veikala kasiera, maiznieka, konditora, friziera specialitāti, 
kā arī pilnveidot profesionālās iemaņas kursos “Mazumtirdzniecības darba organizēšanā”. 

2004. gadā skolā  veikts 2.stāva vestibila kapitālremonts – nomainīti logi un durvis, 
renovēts skolas ieejas mezgls. Pabeigts sporta zāles remonts, kurā notiek ne tikai sporta 
stundas, bet arī dažādas sacensības – strītbolā, florbolā, aerobikā un citos sporta veidos. 
Remonta darbiem izlietoti Ls 18 560 

Mācību procesa nodrošināšanai izveidota jauna datorklase ar 20 darba vietām.   
 
 

4.5. Interešu izglītība 
 

Interešu izglītības programmas, kuru pedagogu darba algu finansē valsts budžets, 
turpina īstenot Bērnu un jauniešu centrs “Junda”, Valsts ģimnāzija, 4., 6.vidusskola, 
Sākumskola, Amatu skola, Bērnu jaunatnes sporta skola, Specializētā peldēšanas skola, 
4.pamatskola, aģentūra “Kultūra” un Mākslas skola. 

Lielākais izglītības programmu skaits, interešu grupu un audzēkņu skaits ir BJC 
“Junda” – 123 grupās darbojas 1698 bērni un jaunieši. 

Visvairāk skolēni vēlas papildināt savas zināšanas svešvalodās, latviešu valodā, 
lietuviešu, poļu valodā un datorzinībās, darboties popgrupās “Smaids” un “Lai skan”, apgūt 
līnijdejas, vēderdejas, breiku, aerobiku, darboties deju studijā “Benefice” un dejot tautiskās 
dejas. Jauniešus interesē arī tiesību zinātnes, gida prasmju apgūšana, psiholoģija, žurnālistika, 
diskusiju kluba aktivitātes. BJC “Junda” bērni apgūst arī mākslas pamatus un pilnveido savas 
prasmes keramikā, ādas apstrādē, tēlniecībā, zīmēšanā. 

Interešu izglītības iestādēs strādā 85 pedagogi. 
 

Jelgavas pilsētas interešu izglītības iestāžu pedagoģisko 
darbinieku izglītība 2004./2005.m.g.

46%

4%5%4%5%

32%

4% Vidējā pedagoģiskā
Vidējā profesionālā
Vidējā vispārējā
Iegūst augstāko izglītību
Augstākā pedagoģiskā
Pedagoģijas maģistri
Cita augstākā izglītība
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2004.gadā BJC “Junda” tūrisma kluba “Remoss” audzēkņi kļuva par Baltijas un 

Latvijas čempioniem, deju studija “Benefice”  pedagoģes A.Andersones vadībā jau trešo gadu 
ieguva 1.vietu valstī un Eiropas jaunatnes festivālā Ungārijā kļuva par Grand Prix laureātiem, 
popgrupa “Smaids” V.Ņinkovskas vadībā ieguvusi Grand Prix jauno izpildītāju konkursos 
Jelgavā, Rīgā, Liepājā, popgrupas “Lai skan” zēni I.Šveiceres vadībā ieguva Grand Prix 
izpildītāju konkursā Tukumā, Baltijas valstu komandu sacensībās trases automodelisti 
pedagoga M.Kalniņa vadībā ieguva 3.vietu. Šie ir nozīmīgi sasniegumi jaunajiem 
jelgavniekiem, taču ikdienā svarīgs ir katra audzēkņa veikums, idejas un vēlme darboties 
sevis pilnveidošanā. 

Aktīvi turpināja darboties bērnu atpūtas nometne “Lediņi”, kurā vasarā atpūtās 440 
bērni, īpaša vērība tika pievērsta bērnu veselības nostiprināšanai, radošo spēju pilnveidošanai. 
Augustā vienu nedēļu nometnē dzīvoja mūsu pilsētas bērnunama audzēkņi. 

Lai sekmētu bērnu peldēt apmācību, veselības nostiprināšanu pašvaldība nometnē 
“Lediņi” izbūvēja atklāto peldbaseinu. Peldbaseina izbūvei izlietoti Ls 10 726 no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem. 

 
 

 4.6. Pieaugušo izglītība 
 

  Pieaugušo izglītības funkciju pilsētā realizē pašvaldības iestāde “Jelgavas reģionālais 
Pieaugušo izglītības centrs” (JRPIC), kura darbības galvenais mērķis – nodrošināt Jelgavas 
iedzīvotājiem nepārtrauktu pieeju mūžizglītībai, lai iedzīvotāji iegūtu vai atjaunotu tās 
zināšanas un iemaņas, kas atbilst mainīgajām darba tirgus prasībām un nepieciešamas 
pastāvīgai un aktīvai līdzdalībai uz zināšanām balstītā sabiedrībā.  

   2004.gadā JRPIC iedzīvotājiem un uzņēmumiem piedāvāja 49 dažāda mācību 
programmas, kuras ir sagrupētas šādi: datorzinības, uzņēmējdarbība, sociālās zinības, 
grāmatvedība, valodas, metālapstrāde, interešu izglītība. Datorzinību un valodu apmācības 
programmas tiek piedāvātas interesentiem ar dažādu priekšzināšanu līmeņiem, kas ļauj iegūt 
un papildināt zināšanas atbilstoši klausītāju vajadzībām. 2004.gadā 60 klausītāju grupās savas 
zināšanas papildināja 524 interesenti. Kopējais apmācības ilgums – 4900 cilvēkdienas. 
Visvairāk pieprasītās bija datorzinību un valodu apguves programmas. 
 

N.p.k. Programmas 
nosaukums 

Grupu skaits Cilvēki  Cilvēkdienas  

1. Datorzinības  12 108 460 
2. Uzņēmējdarbība  8 104 414 
3. Sociālās zinības  9 102 428 
4. Grāmatvedība  2 14 282 
5. Valodas  20 138 1251 
6. Floristika  2 19 220 
7. Daiļdārzniecība  1 9 45 
8. Metālapstrāde  6 30 1800 
 Kopā: 60 524 4900 

 
JRPIC klausītāju apmācību nodrošināja ne tikai savā iestādē, bet arī citās 

organizācijās. Savu darbinieku apmācību kolektīvi organizēja tādi uzņēmumi kā “Dinex”, 
“Madara”, Jelgavas pilsētas un rajona policijas pārvalde u.c. Īpašas rūpes par pilsētas 
iedzīvotāju un tālākizglītības līmeņa paaugstināšanu regulāri izrāda Jelgavas dome, kas daļēji 
apmaksā metālapstrādes apmācību programmu realizāciju, kā arī nodrošina pašvaldības 
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uzņēmumos nodarbināto apmācību. Arī JRPIC finansiāli nodrošināja septiņu Amatu skolas 
audzēkņu apmācību un 70 LLU pirmā kursa studentu prakses nodarbības savā metālapstrādes 
apmācības filiālē K. Barona ielā 40. 
 2004. gadā JRPIC sekmīgi piedalījās NVA organizētajā konkursā par tiesībām veikt 
bezdarbnieku modulāro apmācību un gada beigās uzsāka pirmo četru grupu apmācību, kas 
apguva latviešu valodu zemākajā un vidējā zināšanu līmenī, datorzinības un angļu valodu.  

Mācību procesa kvalitāti nodrošina 32 kvalificēti pasniedzēji, kuri ikdienā strādā 
valsts un privātajās mācību iestādēs, kā arī pašvaldību, valsts un privātos uzņēmumos. Tas 
nozīmē, ka šie cilvēki dalās ar klausītājiem ne tikai akadēmiskās zināšanās, bet arī savā 
pieredzē.  
 2004.gadā JRPIC tika akreditēts kā mācību iestāde un vienlaikus akreditēja divas 
mācību programmas:  

1) „Pamatlīmeņa zināšanu programma darba aizsardzībā darba aizsardzības 
speciālistu un uzticības personu sagatavošanā” – 160 stundu programma, pēc kuras 
noklausīšanās kursu dalībnieks saņem profesionālo pilnveidi apliecinošu 
dokumentu; 

2) „Loka metinātājs” – 480 stundu programma. Pēc šīs mācību programmu apguves 
klausītāji saņem profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. 

JRPIC jauniešiem un pieaugušajiem nodrošina arī karjeras izvēles konsultācijas, 
palīdz atrast piemērotus kursus, darbavietas, kā arī, izmantojot JRPIC rīcībā esošās datu 
bāzes, – profesionālās izglītības iestādes un augstskolas. 2004.gadā konsultācijas izmantojuši 
160 cilvēki, t.sk. 85 cilvēki no pilsētas skolām, 51 no rajona skolām, 8 internātskolas 
audzēkņi, 16 individuālās konsultācijas.  

Ir izveidots un uzsācis darbību CV un Vakanču reģistrs. Reģistra adrese:  
www.cvjrpic.lv vai, izmantojot JRPIC mājaslapu, – www.jrpic.lv (sadaļa e-birža). Šajā 
reģistrā informāciju par sevi (savu CV) var ievietot gan darba meklētāji un tie, kas pašlaik 
strādā, bet vēlas darbu mainīt; gan arī darba devēji, kuru uzņēmumā ir nepieciešami 
darbinieki. 

JRPIC sadarbojas ar dažādām sabiedriskajām organizācijām (NVO, profesionālajām 
asociācijām u.c.), pašvaldībām, to iestādēm un citām izglītības organizācijām gan jaunu 
mācību programmu izstrādē, gan dažādu kursu, informatīvu semināru un konferenču 
organizēšanā. 2004.gadā JRPIC kļuva par “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras”, 
“Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas”, “Latvijas Metālapstrādātāju asociācijas”, 
“Latvijas Metinātāju asociācijas” un “Latvijas Atvērtā koda asociācijas” biedru. 

JRPIC aktīvi iesaistījies cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšanas jautājumu 
risināšanā. Kopā ar uzņēmējiem un profesionāli tehnisko skolu vadītājiem notika diskusija 
„Darbinieks, kuru gaidām”. Šī jautājuma apspriešana tika turpināta konferencē „Darba tirgus 
tendences Zemgales novadā”, kuru JRPIC organizēja sadarbībā ar “Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameru”, “Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociāciju”, Izglītības ministriju, 
uzņēmējiem, izglītības un pašvaldības iestādēm.  

2004.gadā JRPIC aktīvi piedalījies dažāda mēroga projektu izstrādē un realizācijā. 
CBC Phare projekta „Pieaugušo izglītības iespēju veidošana invalīdiem un atkarīgajiem 
cilvēkiem Jelgavas pilsētā” realizācijas gaitā tika izstrādātas sešas jaunas mācību programmas 
minēto mērķa grupu cilvēkiem.  Veiksmīgi uzsākta projektu „Jauniešu pilsoniskās līdzdalības 
veicināšana multikulturālās pilsētās” un projekta „Veiksmīga biznesa uzsākšana sievietēm” 
realizācija. Gada laikā centra darbinieki ir piedalījušies vairāk nekā 14 dažāda apjoma un 
virzienu projektu izstrādē. Daļa no projektiem jau saņēmuši pozitīvas atsauksmes, daļa vēl 
atrodas izskatīšanas procesā.  

2004.gadā ekspluatācijā nodotas jaunas telpas un lifts cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Izveidota jauna mājaslapa, kurā regulāri tiek ievietots JRPIC pakalpojumu 

http://www.cvjrpic.lv
http://www.jrpic.lv
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piedāvājums. Uzsākta mācību metodiskās bibliotēkas izveide, kurā ir mācību programmu 
apguvei atbilstoša literatūra. Katrs klausītājs saņem izdales materiālu ar nepieciešamo 
informāciju programmas apguvei. JRPIC telpās atrodas sabiedriskā interneta pieejas punkts, 
kuru bez maksas var izmantot katrs apmeklētājs.  
 

 
4.7. Izglītības atbalsta fonda darbība 

 
Izglītības atbalsta fonds (turpmāk – IAF) izveidots ar Jelgavas domes 12.06.1997.gada 

lēmumu Nr.9/10 “Par Jelgavas Izglītības atbalsta fonda nolikumu”. 
2004.gadā notikušas 7 IAF sēdes. Sēdēs izskatīti šādi jautājumi: kredītu piešķīrumi 

pedagogiem studiju programmu apmaksām, atbalsts studējošiem bāreņiem, atbalsts 
talantīgajiem skolēniem valsts un starptautiskajos konkursos, sacensībās, tālākizglītības 
programmās, atbalsts skolēnu aktivitātēm Eiropas nedēļas ietvaros, atbalsts izglītības iestāžu 
starptautiskajiem projektiem, kredītu piešķīrumi pedagogu starptautisko seminārprogrammu 
apmaksai. 

2004.gadā kredītus studiju apmaksai pieprasījuši 116 pedagogi. Visi iesniegumi 
izskatīti, atbalstīti un skolotāji saņēmuši finansiālu atbalstu studiju apmaksai, lai iegūtu 
augstāko pedagoģisko izglītību specialitātē vai apmaksātu izglītību maģistrantūrā. IAF ar 
kredīta piešķīrumu studiju apmaksai atbalsta 23 pedagogus, izglītības iestāžu vadītājus, kuri 
uzsāka studijas Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu vadības maģistrantūrā. 

2004.gadā augstskolu īstenotās studiju programmas katram kredīta pieprasītājam 
sadārdzinājās par vidēji Ls 100 gadā. 

Fonds atbalstījis ar finansējuma piešķīrumu Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēknes 
R.Staunes, 4.vidusskolas skolnieka R.Stauņa līdzdalību Starptautiskajā Saulkrastu džeza 
festivālā, 2.pamatskolas skolnieces E.Gurjevas līdzdalību pasaules deju čempionātā Brēmenē, 
2.pamatskolas skolēnu līdzdalību starpvalstu skolu projektā Tartu, Valsts ģimnāzijas skolēnu 
līdzdalību Latvijas – Norvēģijas izglītības projektā Norvēģijā, BJC “Junda” audzēkņu 
līdzdalību starptautiskā mūsdienu deju konkursā Ungārijā, 4.vidusskolas skolēnu līdzdalību 
starptautiskā koru konkursā Pērnavā, Mākslas skolas audzēkņu dalību vasaras nometnē – 
plenērā Kandavā, Amatu skolas audzēkņu dalību starptautiskā frizieru profesijas konkursā. 

Fonds atbalstīja 1.sanatorijas internātskolas līdzdalību projektā COMENIUS. Skolas 
pedagogi, audzēkņi projekta ietvaros apgūst Dānijas, Lielbritānijas un Īrijas kolēģu darba 
pieredzi. 

 
Finanšu līdzekļu aprite 2004.gadā 

 
Izdevumi/ieņēmumi Summa, LS 

Līdzekļu atlikums 01.01.2004. 6266,37 
Ieskaitīti līdzekļi 5000 
Izmaksāti kredīti studijām 33 080 
Izmaksāti finanšu atbalsti 2973,50 
Atmaksāti kredīti 24905 
Atlikums 01.01.2005. 117,87 
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5. Kultūra 
 

5.1. Vispārīga informācija 
          
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra “Kultūra”, turpmāk tekstā – aģentūra “Kultūra”, 

ir Jelgavas pilsētas pašvaldības kultūras iestāde, kas sadarbībā ar LR Kultūras ministriju 
realizē valsts un Jelgavas domes politiku kultūras jomā Jelgavas pilsētā. 

Aģentūras “Kultūra” galvenie uzdevumi ir: 
1) veicināt kultūras mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un mērķtiecīgu izmantošanu; 
2) atbalstīt un sekmēt kultūras un mākslas jaunrades procesus, mākslinieku un 

pašdarbības kolektīvu radošo darbību; 
3) organizēt vietējās, republikas un starptautiskas nozīmes kultūras un mākslas 

sarīkojumus pilsētā. 
 

Finansējums  
 
Aģentūra “Kultūra” tiek finansēta no Jelgavas pilsētas pašvaldības budžeta, un 

2004.gadā aģentūras “Kultūra” budžets bija Ls 633 374, no tā: 
 

Pašvaldības dotācija tautas kolektīviem Ls 35 550 
Kultūras ministrijas mērķdotācija tautas kolektīvu vadītāju darba 
samaksai   

Ls 11 611 

Pašvaldības dotācija „Jelgavas bigbendam” Ls 20 000 
Kultūras pasākumiem Ls 49 370 
Aģentūras administrācijai Ls 516 843 

 
2004.gadā par Ls 5618 samazinājusies valsts mērķdotācija. Tas saistīts ar 

jaunpieņemto KM nolikumu “Par mērķdotācijas sadali tautas mākslas kolektīvu vadītāju 
darba samaksai.” 

2004.gadā piešķirtais finansējums tika izlietots informācijas tehnoloģijas 
pakalpojumiem, transportlīdzekļu remontiem, ar administrācijas darbības nodrošināšanu 
saistīto pakalpojumu apmaksu, komunāliem maksājumiem, remontdarbiem, kā arī kolektīvu 
finansēšanai un pasākumu organizēšanai. 

2004. gadā JPPA “Kultūra” saņēma kopsummā ziedojumus Ls 23 016 apmērā Piena 
svētkiem, Ledus svētkiem, dažādiem tautas mākslas kolektīviem, valsts svētku uguņošanai. 

  
 
Tautas mākslas amatierkolektīvi 

 
Saskaņā ar Nolikumu par Jelgavas pilsētas tautas mākslas kolektīvu finansēšanas 

kārtību 2004.gadā pašvaldības dotāciju saņēma 27 kolektīvi – 5 kori, 12 deju kolektīvi, 3 
teātri, tautas lietišķās mākslas studija, gleznošanas studija, 2 vokālie ansambļi, folkloras kopa, 
pūtēju orķestris. 

 
 2002. gadā: 2003. gadā: 2004. gadā: 

Uz pašvaldības finansējumu pretendēja 28 kolektīvi 29 kolektīvi 29 kolektīvi 
Finansējums tika piešķirts 26 kolektīviem 29 kolektīvi 27 kolektīvi 
Kopsumma Ls 22 383 Ls 22 290, Ls 35 550 
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70% Jelgavas tautas mākslas kolektīviem ir augsts mākslinieciskais līmenis – gan 
teātru skatēs, gan koru un deju kolektīvu skatēs konkursos, festivālos jelgavnieki gūst 
godalgotas vietas un atzinības. 

Pašdarbības mākslas kolektīvos darbojas vairāk nekā 1000 dalībnieku: 10 kori ar 570 
dziedātājiem, 13 deju kolektīvi ar 370 dejotājiem, pūtēju orķestris “Jelgava”, kurā spēlēja 60 
dalībnieki, koklētāju ansamblis ,,Rūta” ar 10 dalībniekiem, folkloras kopa “Dimzēns” ar 25 
dalībniekiem, kā arī tautas lietišķās mākslas studijas ar 40 dalībniekiem un gleznošanas 
studija ar 15 dalībniekiem. 

Kopš 2002. gada Jelgavā izveidots un sekmīgi koncertē profesionālais kolektīvs 
“Jelgavas bigbends”. 

2004. gadā aktīvi darbojušies koris “Zemgale”, TDA “Lielupe”, bērnu un jauniešu 
deju kolektīvs “Vēja zirdziņš”, TDA “Kalve”, Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs 
“Dālderis”, Sv. Annas baznīcas koris, Tautas lietišķās mākslas studija “Dardedze”, koklētāju 
ansamblis “Rūta”. Aktīvi darbojusies arī Jelgavas vienīgā folkloras kopa “Dimzēns”, kas 
piedalījās vairākos konkursos un festivālos, savukārt Ā.Alunāna Jelgavas teātris kļuva par 
“Gada izrādes 2004” laureātu. Vairākums koncertus gan Latvijā, gan ārpus tās sniedzis 
“Jelgavas bigbends” profesionālais kolektīvs, kurš Vācijā, Glauhavā, džeza grupu konkursā 
ieguva 1.vietu. 

 
Jelgavas pašvaldības Kultūras padome 

 
Jelgavas pašvaldības Kultūras padome ir Jelgavas domes izveidota publiska institūcija, 

kas apspriež svarīgus pilsētas kultūras dzīves jautājumus, sniedz konsultācijas Izglītības, 
kultūras un sporta deputātu komitejai un Jelgavas domei kultūras jautājumos, lemj par 
pašvaldības piešķirtās budžeta dotācijas sadali kultūras pasākumiem un tautas mākslas 
kolektīvu atbalstu.  
 2004.gadā Kultūras padome atbalstījusi 29 projekti par kopējo summu Ls 12 800.  
 

Lielākie projekti, kurus 2004.gadā atbalstīja Kultūras padome un realizēja aģentūra 
“Kultūra”:  

3) 6. STARPTAUTISKAIS LEDUS SKULPTŪRU FESTIVĀLS JELGAVĀ UN 
CEĻOJOŠĀ IZSTĀDE. 6. Starptautiskajā Ledus skulptūru festivālā piedalījās 20 
ledus skulptori no 9 valstīm – Latvijas, Krievijas, Francijas, Somijas, Igaunijas, 
Lietuvas, Zviedrijas, Austrālijas un Baltkrievijas. Pirmo reizi festivāla vēsturē tika 
ieviesta arī komandu skulptūru disciplīna, un sešu sniega skulptūru veidošana 
sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju. Ceļojošā skulptūru izstāde bija vērojama 
5 Latvijas pilsētas, pulcējot vairāk nekā 60 000 skatītāju. 

4) LIELDIENU PASTAIGA, ko organizē aģentūra sadarbībā ar LLU Studentu 
klubu. Jelgavnieki un pilsētas viesi jau vienpadsmito reizi iešūpoja sauli un 
pavasari Jelgavas pils parkā “Lieldienu pastaigā”, pulcējot vairāk nekā 3000 
interesentu. Pils parkā varēja piedalīties dažādās atrakcijās – olu ripināšanā, 
zīmēšanā, šūpošanās, vizināšanās ar zirgu u.c. Svētku koncertprogrammā 
piedalījās Jelgavas tautas mākslas amatierkolektīvi – folkloras kopa “Dimzēns”, 
deju kolektīvi “Ritums”, “Kalve”, “Rota”, “Jaunība”, “Skalbe”, “Dejotprieks”, 
“Dālderis” un Jelgavas mūziķi. 

5) E.DĀRZIŅA MŪZIKAS VIDUSSKOLAS SIMFONISKĀ ORĶESTRA 
KONCERTS. Koncertā uzstājās E.Dārziņa skolas simfoniskais orķestris, dziesmu 
svētku virsdiriģenta Jāņa Zirņa vadībā. 

6) Līgo dziesmās un zāļu smaržās pilsēta tika ietērpta gada lustīgākajā pasākumā – 
ZĀĻU TIRGUS, kas pulcē jelgavniekus ceturto reizi gada īsākās dienas 
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priekšvakarā. Piedalījās alus, siera, maizes, vainagu, kalmju, meiju un citu Jāņu 
piederumu tirgotāji. Apmeklētājiem bija iespēja “iesildīties” Jāņu lustēs. Visam pa 
vidu – dažādas Zāļu tirgum raksturīgas atrakcijas, kā arī sakoptākās dzīves telpas 
uzturētāju, jancīgākā Jāņa, pavasarī dzimušo jelgavnieku sumināšana, Ā.Alunāna 
teātra izrāde “Mucenieks un muceniece” un zaļumballe kopā ar grupu “Staburags”. 

7) Maija pēdējā nedēļas nogalē interesentus aicināja JELGAVAS PILSĒTAS 
SVĒTKI, kas piedāvāja neaizmirstamus mirkļus visai ģimenei jau septīto gadu. 
Svētku moto: “Mēs – Eiropā”. Jau tradicionāli Jelgavā pilsētas svētkus atklāja 
jaunā paaudze. Hercoga Jēkaba laukumā uz lielās skatuves ar muzikāliem 
sveicieniem kāpa mazie jelgavnieki, kas pārstāvēja visas pirmskolas izglītības 
iestādes, kā arī Jelgavas bērnunama mazākie iemītnieki. Paralēli notika bērnu 
zīmējumu izstāde “Mēs – Eiropā”. Nākamajā dienā jelgavnieku iznesīgums un 
pārsteidzoša asprātība bija vērojama pilsētas svētku lielajā gājienā. Ne mazums 
līdzdarbošanās iespēju piedāvāja Amatu diena Hercoga Jēkaba laukumā: alvas 
liešana, māla veidošana, klūgu pīšana, sadalot laukumu Beķeru, Rotkaļu, Ādmiņu, 
Podnieku un citu amatnieku ielās. Savu aktivitāti pierādīja arī nacionālās kultūras 
biedrības. Annas baznīcā koncertēja zvanu koris “Gloria Deo” no Liepājas. Solists 
– kontrtenors Sergejs Jēgers, pie ērģelēm – Aigars Reinis. Svētkus kuplināja 
Jelgavas pilsētas amatieru mākslas kolektīvu sadziedāšanās un sadancošanās, 
„Vides diena”, „Sporta diena” un citas aktivitātes, kas pulcēja tūkstošiem 
apmeklētāju. 

8) Augustā svinējām gadskārtējos Piena svētkus, kas šogad četru gadu pastāvēšanas 
laikā pārtapa par “PIENA, MAIZES UN MEDUS SVĒTKIEM”, kas apvienoja 
simtiem Latvijas ražotāju veselīga dzīvesveida popularizēšanā. 20 000 
apmeklētājus iepriecināja daudzas ar medu, pienu un maizi saistītas degustācijas, 
atrakcijas un spēles, nosakot gada atzītāko Latvijas medu un jogurtu, savukārt 
maiznieku dalība svētkus padarīja par pasaules rekorda vietu, piedāvājot pasaulē 
vislielāko medusmaizi ar pienu. Uz Lielupes pie Jelgavas pils risinājās sacensības: 
pūksprunguļu laišana, makšķerēšana no tilta ar maizi un no tukšajām piena pakām 
izgatavoto laivu regate. Lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu, šajos svētkos netiek 
tirgoti alkoholiski dzērieni, apliecinot, ka jautrības radīšanā var lieliski iztikt bez 
tā. 

9) 2004.gadā JAUNĀS ROKMŪZIKAS FESTIVĀLS, festivāla “MĒS TORNIM” 
pārmantotājs, notika 11. gadu. Jelgava pulcēja dažādu stilu rokmūzikas 
izpildītājus. Akcents un priekšroka tika dota jaunajām grupām. 

10) Viens no tradicionālajiem pasākumiem devīto reizi Jelgavā ir MIĶEĻDIENAS 
GADATIRGUS, kas 2004.gadā pulcināja daudzus amatniekus, tirgotājus un 
tautas mākslas amatierkolektīvus no tuvām un tālām vietām, arī no Lietuvas, uz 
lustīgu padarīšanu, kopā dejošanu un sadziedāšanu. Tā ir gada lielākā tautas 
daiļamatu meistaru un amatnieku parāde, plašākais produktu klāsts un daudz kas 
cits. 

11) Latvijas bērnu un jauniešu popgrupu un ritmu deju grupu festivāls “BALTĀ 
KAZA” ir kļuvis par lielāko, demokrātiskāko un apmeklētāko bērnu popgrupu 
festivālu Latvijā aiz “Saules Zaķa”, kas jau 14.reizi notika Jelgavā. Festivālā 
piedalījās 1000 bērni un jaunieši no visas Latvijas.  

12) Septīto reizi notika gadskārtējā latviešu oriģināldramaturģijas parāde “NO 
AKTIERA NĀK JOKI”. Šoreiz ar 8 oriģināllugu iestudējumiem skatītājus 
Kultūras namā iepazīstināja kolektīvi no Taurages Lietuvā, Lielvārdes, Jelgavas, 
Madonas, Cēsīm un Aizkraukles. 
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13) UZVEDUMS “VELLA KALPI”. Tautas deju ansambļa “Lielupe” 45 gadu 
jubilejas koncerts. To veidoja divas daļas: pirmajā – skatītāji varēja baudīt dažādu 
horeogrāfu latviešu dejas, bet otrajā – kolektīvs pārsteidza skatītājus ar jaunu 
horeogrāfisku iestudējumu “Vella kalpi”. 

14) K.ORFA SCĒNISKĀS KANTĀTES “CARMINA BURANA” 
HOREOGRĀFISKAIS UZVEDUMS. Kora “Zemgale” diriģenta Aigara Merija-
Meri “Carmina Burana” iestudējamā piedalījās septiņi pašdarbības kori ne tikai no 
Jelgavas, bet arī no Ogres, Rīgas, Dobeles. Koncerta projektā bija piesaistīti izcili 
solisti: N.Indzeris, K.Gailīte u.c., pianisti A.Reinis, M.Zilberts un O.Žiluhinas 
dejotāju grupa. 

15) STARPTAUTISKAIS ZĒNU KORU FESTIVĀLS. Jelgavā savu dziedāt prasmi 
sniedza Igaunijas operas zēnu koris, kas Latvijā koncertēt uzaicināts pirmo reizi. 
Koncertā piedalījās 34 dziedātāji. 

16)  9. STARPTAUTISKAIS BALTIJAS BALETA FESTIVĀLS. Baltijas baleta 
festivāla ietvarā Jelgavu ar izrādēm pagodināja festivāla viesi no Krievijas – 
Jevgeņija Panfilova teātra trupa “Vīru cīņu klubs”. Koncerta pirmajā daļā bija 
izdejots iestudējums “Ieslodzījumā”, otrajā daļā – izklaidējoši deju priekšnesumi 
populāras krievu un Rietumu mūzikas pavadījumā.  

 
Sarīkojumi 

 
Pēc Kultūras nama renovācijas 2004.gadā apmeklētāju skaits palielinājies par 252% 

un gada beigās sasniedza 61 017 (2003.gadā – 24 245 apmeklētāji). Kultūras namā notiekošo 
pasākumu skaits ir palielinājies par 196% un 2004.gada beigās tas bija 192 pasākumi 
(2003.gadā – 98). JPPA “Kultūra” gada darbību var vērtēt trīs galvenajās organizatoriskās 
sadaļās: koncertu, teātra izrādes, pasākumi. Katra no mākslas nozarēm sadalās attiecīgi 
profesionālās mākslas piedāvājumā un amatiermākslas aktivitātēs.  

 
Pagājušajā gadā aģentūra ,,Kultūra” Kultūras namā saviem apmeklētājiem piedāvāja 

daudz profesionālu kolektīvu un solistu koncertus: 
1) virstoņa kakla dziedātāju meistarklase, pasniedzēji no Tuvas Republikas “Ay – 

Kherel”; 
2) E.Dārziņa mūzikas vidusskolas simfoniskā orķestra koncerts; 
3) grupas “Turaidas roze” koncerts; 
4) klasiskās un džeza mūzikas koncerts. Piedalījās: „Jelgavas bigbends”, 

Raimonds Ozols, Viesturs Jansons, Shady Brass Quartet, Laimis Rācenājs un 
Ieva Karēvica; 

5) koklētāju ansambļu koncerts “Aplīgoju zelta kokli, nodziedāju skaņu 
dziesmu”; 

6) Ainara Mielava koncerts “Dzīvais porcelāns”; 
7) Kristus ciešanu laika ekumēniskais labdarības koncerts; 
8) J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas simfoniskā orķestra koncerts; 
9) Dzintara Čīčas koncerts “Nāc un dziedi”; 
10) 9.Starptautiskā Baltijas baleta festivāla ietvarā Jelgavu ar izrādēm pagodināja 

festivāla viesi no Krievijas – Jevgeņija Panfilova teātra trupa “Vīru cīņu 
klubs”; 

11) divi Larisas Mondrusas  koncerti; 
12) Jāņa Zirņa jubilejas koncerts; 
13) divi vokālās grupas “Cosmos” koncerti; 
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14) Starptautiskais zēnu kora festivāls, viesojās Igaunijas Nacionālās Operas zēnu 
koris, diriģents H.Surva; 

15) “Fomins un Kleins” koncertā “Dzimis Latvijā”; 
16) deju grupas “Dzirnas” koncerts; 
17) orķestra “COLLEGIUM MUSICUM RIGA” koncerts diriģenta M.Kupča 

vadībā, solisti D.Krenberga un I.Pētersons; 
18) Normunda Rutuļa koncerts “Vīna dvēsele”; 
19) grupas “Cosmos” un baroka mūzikas ansambļa “Sansara” koncerts; 
20) Adriana Kukuvasa koncerts ,,Mūsu Jelgavai – mūsu Tēvzemei’’; 
21) Ansambļa “ALTERA VERITAS” koncerts; 
22) Eiropas diena 1.maijā. Piedalījās mažoretes, pūtēju orķestris “Jelgava” un deju 

kolektīvs “Vēja zirdziņš”; 
23) Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncerts u.c. 

 
Koncertu apmeklētāju skaits pagājušajā gadā kopā – 21 654. Koncertu skaits – 67, no 

kuriem 28 profesionāļu koncerti ar 10 698 apmeklētājiem. Aktīva darbība bija veltīta tam, lai 
organizētu amatierkolektīvu koncertus – 31 koncerts ar 10 956 apmeklētājiem.  

Tikpat lielu popularitāti izpelnījās teātra izrādes – kopumā gada laikā Jelgavā 
notikušas 21 profesionālo teātru izrādes un 60 amatierteātru izrādes. Apmeklētāju skaits 
profesionālajos teātros saistīja 5021 cilvēkus, bet amatierteātru kustībai sekojuši 6063 
skatītāji. Biežs viesis un labi apmeklēts Jelgavā šajā gadā bija Daugavpils teātris ar krievu 
trupu (jāpiebilst, ka vairākas šī teātra pirmizrādes tika izrādītas tieši Jelgavā), aktīva sadarbība 
notiek ar Dailes, Valmieras un Liepājas teātri. Plaši pārstāvēts arī Latvijas teātra repertuāra 
“deficīts” – izrādes bērniem. 

No jaunām tradīcijām pagājušo gadu lielu popularitāti un interesi apmeklētāju vidū 
izpelnījušās: 

1) “Teātra diena”; 
2) Kristus ciešanu laika ekumēniskie labdarības koncerti; 
3) simfonisko orķestru koncerti; 
4) lielās egles iedegšana. 

Pēc Kultūras nama telpu renovācijas tās kļuvušas piemērotas izstāžu organizēšanai. 
2004.gadā Kultūras namā tika rīkotas dažādas izstādes: 

1) Čehijas fotomākslinieku izstāde “Putna lidojumā pāri Čehijai”; 
2) U.Rogas zīmēšanas studijas izstādes; 
3) I.Klapera gleznošanas studijas izstādes; 
4) J.Zēberga fotogrāfiju izstāde; 
5) Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla fotogrāfiju izstāde. 

 
Projekti 
 

2004.gadā aģentūra “Kultūra” Valsts Kultūrkapitāla fondā iesniegusi 11 projektus, no 
kuriem tika atbalstīti 7 projekti un iegūts Ls 5819 liels papildu finansējums. 

 
2004.gadā atbalstu no Valsts Kultūrkapitāla fonda guva šādi projekti: 

1) Amatierteātru festivāls “No aktiera nāk joki”; 
2) Latvijas Radio kora koncerts Jelgavas Kultūras namā; 
3) Muzikāli literāra kompozīcija “Turies, mana tauta, turies!”; 
4) Teātra kritiķi vērtē jaunākās izrādes; 
5) I.Kalniņa oratorijas “Dzejnieks un nāra” skatuves uzvedums Jelgavā; 
6) Latvijas Mazo drāmas kolektīvu skate Jelgavā “Gada izrāde 2003”; 



JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2004.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS                                                                                                        

 

 54 

7) Koncertuzvedums “Carmina Burana” Jelgavā. 
 

2003. un 2004. gadā Valsts Kultūrkapitāla fondā
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Saimnieciskā darbība 

 
2004.gada 29.jūnijā tika noslēgts būvuzņēmējlīgums Jelgavas Kultūras nama 

rekonstrukcijas 2.kārtai un sākās renovācijas darbi. Lielākie remontdarbi saistījās ar Kultūras 
nama foajē, mazās zāles, konferenču zāles, 2. un 3.stāva tualetes, 2.stāva gaiteņu, 1.stāva 
kafejnīcas balkona izbūvi, jumta, logu un fasādes renovāciju. Kultūras nama 2. kārtas 
renovācijai izlietoti Ls 209 217,81. 

Paralēli Kultūras namā nepārtraukti notika dažādu telpu sakārtošana un kosmētiskie 
remonti. 
 
 
 

5.2. Jelgavas Zinātniskā bibliotēka 
 

Jelgavas Zinātniskā bibliotēka (turpmāk tekstā JZB) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības 
kultūras, izglītības un informācijas iestāde ar trīs filiālbibliotēkām („Pārlielupe”, Miezītes 
bibliotēka un bērnu bibliotēka „Zinītis”), kas veic iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu. 

Kopējais lasītāju skaits četrās pilsētās bibliotēkās (JZB un filiālēs) 2004.gadā – 12 135 
(par 334 mazāk nekā 2003.gadā). Bibliotekārais aptvērums 2004.gadā bija 18,36%, kas ir par 
0,34% mazāk, salīdzinot ar 2003.gadu. 2004.gadā četras pilsētas bibliotēkas vidēji dienā 
apmeklēja 442 apmeklētāji. 2004.gada 1.septembrī JZB pirmā stāva foajē tika uzstādīts e-
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kiosks (publiska interneta piekļuves vieta), kuru līdz decembra beigām izmantojuši 1480 
apmeklētāji (vidēji dienā 16,4). 

Kopējais bibliotēku krājums 2004.gadā bija 334 537 vienības (par 6700 vienībām 
mazāk nekā 2003.gadā). 

Jelgavas pilsētas bibliotēku krājumu (grāmatas, periodika, CD, žurnāli u.c.) 
papildināšanai 2004.gadā izlietoti Ls 11 492 jeb Ls 0,17 uz vienu Jelgavas iedzīvotāju. 
Kopējie izdevumi uz vienu bibliotēkas lasītāju 2004.gadā, salīdzinot ar 2003.gadu, pieauguši 
par Ls 2,37, sasniedzot Ls 14,05 uz vienu lasītāju. 
 
Finansiālais nodrošinājums 
 

2004.gadā apstiprinātais budžets pilsētas bibliotēku darbības nodrošināšanai (ieskaitot 
maksas pakalpojumus un valsts piešķirtos līdzekļus no fondiem) Ls 173 189, t.sk.:    

1) pašvaldības dotācija – Ls 158 189; 
2) maksas pakalpojumi – Ls 8000;  
3) norēķini no citām pašvaldībām – Ls 6000; 
4) no citiem  budžetiem (projektu nauda) – Ls 400; 
5) naudas līdzekļu atlikums no 2003.gada – Ls 600. 
Pašvaldības dotācija, salīdzinot ar 2003. gadu, pieaugusi par Ls 31 434. 

 
 

 
5.3. Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs 

 
 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM ir pašvaldības aģentūras „Kultūra” pārraudzībā esoša 
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde. Jelgavas muzejam ir viena filiāle – Ādolfa Alunāna 
memoriālā māja (ĀAMM), kuras darbība ir integrēta muzeja struktūrā. 
     Muzejā darbojas Zinātniskā padome un Krājuma komisija.  
             Jelgavas muzeja misija (virsuzdevums) – saglabājot,  papildinot, pētot un interpretējot 
tā pārziņā esošās kolekcijas, sekmēt Zemgales novada kultūrvēsturiskā mantojuma, pagātnes 
un šodienas pieredzes nepārtrauktu apriti mūsdienu un nākotnes sabiedrības izglītībai, 
attīstībai un izklaidei. Akcentēt novadnieka latviešu teātra tēva Ādolfa Alunāna un latviešu 
glezniecības vecmeistara Ģederta  EEliasa ieguldījumu Latvijas un Eiropas kultūrtelpā.             
ĀAMM misija (virsuzdevums) ir latviešu teātra tēva Ādolfa Alunāna piemiņas iemūžināšana, 
ar viņa vārdu saistot teātra pirmsākumus, teātra spēlēšanas tradīcijas, to turpinājumu Jelgavā 
un novadā tagad un nākotnē. 

Jelgavas muzeja vispārējais mērķis – Zemgales pašvaldību muzeju tīklā kļūt par 
vadošo kultūrvēstures un mākslas muzeju, kas atspoguļo un apliecina Zemgales, īpaši 
Jelgavas pilsētas un novada, nozīmīgo vietu Latvijas, Eiropas un pasaules kultūras kontekstā. 
 
 
Muzeja darb ības rezultāt i 
 
           Kopējais krājuma vienību skaits 2004. gada 31.decembrī Jelgavas muzejā – 84 416, 
filiālē – 5997. 2004.gadā Jelgavas muzeja krājums papildinājās par 949, bet filiāles par 161 
vienību.  
      Joprojām galvenais krājuma papildināšanas veids ir dāvinājumi no privātpersonām – 
61% JVMM un 100% ĀAMM.  
      Muzeja krājuma izmantošana ir bijusi daudzveidīga. JVMM pārskata gadā kopā 
izmantotas 7258 krājuma vienības un pirmo reizi muzeja vēsturē šis skaitlis ir lielāks par 10% 
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no pamatkrājuma. Savukārt ĀAMM izmantotas 2122 krājuma vienības, t.i., 35,4% no 
pamatkrājuma. 
  Rūpējoties par krājuma saglabāšanu nākotnei, veiksmīgi turpinās  krājuma restaurācija 
un konservācija, tā veikta 63 priekšmetiem tēlotājas un lietišķās mākslas kolekcijā, t.sk. 5 
Ģ.Eliasa darbiem. No KKF mērķprogrammas ir iegūts finansējums Ā.Alunāna mājas 
memoriālā priekšmeta – sofas – restaurācijai. Turpinās sešu XIX gs.b. krēslu restaurācija un 
septiņu etnogrāfisko koka priekšmetu restaurācija. Izmantojot profesionāla juveliera 
pakalpojumu, no dažāda veida gadu gaitā iegūtiem uzslāņojumiem notīrīta XIX gs. lustra.  
Preventīvā konservācija veikta 479 vienībām arheoloģisko priekšmetu kolekcijā.   

 Muzejs dažādām institūcijām ir iesniedzis 14 projektus, piesaistot Ls 5818 to 
realizēšanai, t.sk. no Latvijas KKF – Ls 3156. 
  2004.gadā izveidota Ētikas komisija, kas iesaka un seko interešu konfliktu novēršanas 
pasākumu realizācijai. Muzeja personāls savā darbā ievēro ICOM Ētikas kodeksā formulētos 
muzeju darbības pamatprincipus. 
 
 
Muzeja pieejamība 
 
    2004.gadā Jelgavas muzeju apmeklējuši 18 180 apmeklētāji (par 4484 vairāk nekā 
2003.gadā), filiāli – 3141. Muzeja mērķauditorija ir sabiedriski aktīvi cilvēki, kurus interesē 
jauni piedāvājumi kultūras jomā. 20,4% no apmeklētājiem ir skolu jaunatne, arī tā ir 
mērķauditorija, kuras intereses arvien vairāk tiek ņemtas vērā, veidojot un plānojot muzeja 
piedāvājuma politiku. Tomēr jāsecina, ka skolas joprojām pārāk maz izmanto muzeja 
piedāvājumu, lai gan skolēniem par muzeja apskati nav jāmaksā. 

Līdzīga aina ir arī muzeja filiālē – ap 50% apmeklētāju ir izrādījuši interesi tieši par 
muzeja rīkotajiem tematiskajiem pasākumiem. Šajā muzejā gandrīz 30% apmeklētāju ir bijuši 
skolēni, kas liecina par muzeja mērķtiecīgu darbību, popularizējot latviešu teātra tēva 
Ā.Alunāna vārdu un teātra vēsturi vispār. 

     Jelgavas muzejā ir plaša izglītojošo pasākumu programma. 2004.gadā notikuši 156 
dažādi tematiskie pasākumi Jelgavas muzejā un  88 ĀAMM.  
  Muzejs piedāvā virkni bezmaksas pakalpojumu – muzeja apmeklējums, ieskaitot 
videolekcijas, pirmskolas vecuma bērniem, vispārizglītojošo un mākslas skolu skolēniem,   
speciālo internātskolu audzēkņiem, 1. un 2. grupas invalīdiem, Latvijas armijas karavīriem, 
pilsētas vadības uzaicinātajiem viesiem, Kultūras ministrijas pārziņā esošo kultūras iestāžu 
darbiniekiem, Latvijas Muzeju asociācijas un ICOM biedriem. 

Pensionāriem bezmaksas muzeja apmeklējums ir sestdienās. Visi tematiskie 
pasākumi (ja muzejs nav vienīgais organizētājs – par ziedojumiem), tāpat kā iepazīšanās ar 
krājuma kartotēku un krājuma neeksponēto daļu kopumā, mutiskas konsultācijas un izdales 
materiāls par ekspozīcijām kopumā un atsevišķiem eksponātiem ir bez maksas. 

  

Muzeja starptautiskā darb ība 
      
 Ģ.Eliasa fonds Zviedrijā atbilstoši jau agrāk noslēgtajam sadarbības līgumam ir 

organizējis viena muzeja darbinieka braucienu uz Zviedriju un Franciju, lai pētītu Ģ.Eliasa 
radošo biogrāfiju. 

 Turpinājusies sadarbība ar Poliju projektā par poļiem Jelgavā, kā rezultātā tapis 
izdevums „Poļu mazākumtautība Jelgavā – saknes un turpinājums”. 

 Ar Starptautisko medaļu izstādes organizēšanu Jelgavas muzejā pēc muzeja lūguma 
Lietuvas Mākslinieku savienība organizēja sarunu Medaļu mākslas apakšsekciju.  
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 2004.gada sākumā tika realizēts netradicionāls projekts, kura ierosinātāja bija 
privātpersona Vācijā M.Greisele, kura uzaicināja muzeju apzināt viņas mākslas darbu 
kolekciju, jo vēlējās to dāvināt muzejam (viņas vecāki – bijušie jelgavnieki). 

 
Saimniec iskie pasākumi   

 
 Būtiskākā pārmaiņa muzejam kā institūcijai saistīta ar pašvaldības izšķiršanos par 

muzeja ēkas restaurāciju. 2004.gadā ir veikta arhitektoniskā izpēte un sagatavots restaurācijas 
un apkārtnes labiekārtošanas projekts. 2005.gadā ir paredzēta projekta 1.kārtas realizācija, 
apgūstot 50 000 latu. Ir uzlabojies speciālistu nodrošinājums ar IT – gan muzejā, gan filiālē ir 
datori ar interneta pieslēgumu. 

Krājuma fiziskās drošības garantēšanā ir modernizēta apsardzes signalizācija 
Ā.Alunāna memoriālajā mājā. 

 
 

6. Sports 
 
 
Sporta servisa centra galvenie uzdevumi: 
 

1) sporta pasākumu, sacensību, pašvaldības sporta iestāžu, pilsētā darbojošos sporta 
klubu un apvienību darbības koordinācija un metodiska vadība; 

2) pašvaldības sporta bāzu apsaimniekošana un investīciju piesaiste to attīstīšanā un 
paplašināšanā; 

3) Jelgavas apstākļiem, sporta tradīcijām un iedzīvotāju pieprasījumam atbilstoša sporta 
attīstīšana un organizēšana;  

1) sporta organizatoriskā un metodiskā centra funkciju realizēšana, pašvaldības budžeta 
dotāciju sadales organizēšana un efektīva līdzekļu izlietošana sporta mērķiem; 

2) palīdzības sniegšana sporta klubiem, mācību iestādēm, sporta skolām un citām 
valstiskām un nevalstiskām sporta organizācijām sporta pasākumu organizācijā un 
sporta bāzu uzturēšanā. 

  
Nozīmīgākie pasākumi:  
 

1) Jelgavas pašvaldības komandas dalība Latvijas 1.olimpiādē 2004.gada 1.– 4.jūlijā 
Ventspilī. Finansējuma tāme – Ls 16 066. Kopvērtējumā Jelgavas pilsētas komanda  
izcīnīja 2.vietu; 

2) Jelgavas pilsētas sporta svētki 2004.gada 23.maijā. Finansējuma tāme – Ls 4736; 
3) projekta – izdevuma “Vieglatlētika Jelgavas novadā” izdošana. Grāmatas prezentācija 

notika 2004.gada 5.novembrī. 
 
Pašvaldības finansējums sporta atbalstam 2004.gadā – Ls 163 291, t.sk.: 

1) administrācijas, uzturēšanas un kapitālie ieguldījumi – Ls 99 991; 
2) sporta pasākumu finansējums –  Ls 63 300. 

 
Maksas pakalpojumu ieņēmumi: 

2002.gads – Ls 5104 
2003.gads – Ls 7 967 
2004.gads –  Ls 6 155,60 
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Iespēju robežās tika sniegts finansiāls atbalsts gan sacensību organizēšanā, gan 

atsevišķu sportistu izaugsmei. Finansiālu atbalstu, kopsummā Ls 1737, startiem pasaules, 
Eiropas un Latvijas čempionātos pārkskata periodā saņēmuši pilsētas šahisti, pauerliftingisti, 
virves vilcēji, bokseri, džudisti, kartingisti, burātāji, karatisti. 

Tiek atbalstīta Latvijas basketbola amatierlīgas pilsētas komanda “Zemgale” un 1.līgas 
futbola komanda “Jelgava”, virslīgas handbola komanda “LLU/Tenax”, ar kurām noslēgti 
sadarbības līgumi. 

Pārskata periodā turpināts darbs pie BMX trases Brīvības bulvārī 31b un sporta halles 
Mātera ielā 44ª, labiekārtošanas.  
 
2004.gadā saņemti ziedojumi par kopējo summu Ls 1250.  
Iestādē 15 štata vienības. 
 
 

7. Sabiedriskā kārtība un drošība 
 

Sabiedrisko kārtību un drošību Jelgavā nodrošina Valsts policija un Jelgavas 
pašvaldības policija, kura tieši pakļauta pilsētas domei. Pašvaldības policija ir bruņota 
pašvaldības kārtības uzturēšanas iestāde sabiedriskās kārtības nodrošināšanai pašvaldības 
pārvaldes robežās. Jelgavas pašvaldības policijas galvenie uzdevumi ir: 

1) garantēt sabiedrisko drošību; 
2) likumpārkāpumu profilakse; 
3) palīdzības sniegšana sociālajā rehabilitācijā; 
4) par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu personu apsargāšana un 

konvojēšana; 
5) atsevišķu objektu apsardze; 
6) noziegumu un citu likumpārkāpumu novēršana; 
7) kontrolēt, kā tiek pildīti pašvaldības lēmumi, kuros paredzēta administratīvā atbildība; 
8) administratīvo sodu uzlikšana; 
9) palīdzības sniegšana Valsts policijai, Zemessardzei un citām valsts un pašvaldības 

institūcijām; 
10) Valsts policijas atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības 

apkarošanā. 
 

2004.gadā, salīdzinot ar 2003.gadu, izsaukumu skaits pašvaldības policijai 
samazinājies par 3,9%. Apkalpoto izsaukumu skaits samazinājies par 3,1%.  

Pāradresētie un atsauktie izsaukumi samazinājušies par 24,5%.  
Valsts policijai pāradresēto izsaukumu īpatsvars ir 1,8% (144 izsaukumi), bet atsaukto 

izsaukumu īpatsvars 1,5% (118 izsaukumi).                                                                                                                                                        
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Jelgavas pašvaldības policijā saņemtie izsaukumi/sūdzības 
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No kopējo izsaukumu skaita 2004.gadā 20,1 % ir ģimenes un kaimiņu konflikti. 
Salīdzinot ar 2003.gadu, ģimenes un kaimiņu konfliktu skaits, kuros bijis nepieciešams 
iejaukties Municipālās policijas darbiniekiem, ir samazinājies par 8,7%. 

Šo izsaukumu savlaicīga apkalpošana ir viens no galvenajiem Municipālās policijas 
uzdevumiem, jo bieži šādi konflikti ir pamats noziedzīgiem nodarījumiem.  

2004.gadā par ekoloģisko un pašvaldības noteikumu neievērošanu sodītas 1870 
personas, kas, salīdzinot ar 2003.gadu, ir par 179 personām mazāk. 

Ekoloģisko un pašvaldības noteikumu pārkāpumu grupā visbiežāk fiksēts: 
1) automašīnu mazgāšana tam neparedzētās vietās; 
2) sadzīves atkritumu dedzināšana; 
3) patvarīga koku zāģēšana; 
4) saimniecisko notekūdeņu novadīšana lietus ūdens kanalizācijā vai tam 

nolūkam neparedzētās vietās; 
5) gājēju ietvju neattīrīšana no sniega un nenokaisīšana ar smiltīm slidenā laikā; 
6) suņu un kaķu turēšanas noteikumu neievērošana; 
7) naktsmiera traucēšana. 

 
Aizturēto personu skaits 2004.gadā, salīdzinot ar 2003.gadu, samazinājies par 10,8% 

jeb 348 personām.  
Par 9,6% samazinājies aizturēto nepilngadīgo personu skaits par dažādiem 

pārkāpumiem. Par KL pārkāpumiem aizturēto skaits samazinājies par 13,4 %. Personības 
noskaidrošanai aizturēto skaits samazinājies par 24,7 %. 

2004.gadā medicīniskajā atskurbtuvē ievietotas 4098 personas, kas, salīdzinot ar 
2003.gadu, ir par 388 personām mazāk. Vidēji diennaktī medicīniskajā atskurbtuvē tika 
ievietotas 11,2 personas (2003.gadā – 12,3 personas).  
 
 

8. Pārējā ekonomiskā darbība 
 

Pašvaldības iestāde „Jelgavas reģionālais sabiedrisko pakalpojumu regulators” 
(turpmāk tekstā – Regulators) regulē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu šādā 
administratīvajā teritorijā – Jelgava, Bauska, Dobele, Jelgavas rajons (16 pašvaldības) un 
Dobeles rajons (16 pašvaldības). Regulatora darbību nodrošina no valsts nodevas gūtie 
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ieņēmumi, kuru maksā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji. 2004.gadā valsts nodevas 
finansēšanu sadalījums bija šāds: Jelgavas pilsēta – 73%, Jelgavas rajons – 6%, Dobeles 
pilsēta – 11%, Dobeles rajons – 2% un Bauska – 8%.  

2004.gadā Regulatoru apmeklēja 213 cilvēki, kas ir par 86 cilvēkiem vairāk nekā 
2003.gadā. Starp tiem ir gan fiziskas personas (mājas vecākie, sabiedrisko pakalpojumu 
lietotāji), gan sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju pārstāvji, kuri bieži apmeklēja Regulatoru, 
iesniedzot tarifa projektus, papildu informāciju tiem un dokumentus licencēšanai.  

2004.gada oktobrī MAS „Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” siltumenerģijas tarifa 
projekta publiskās apspriešanas laikā pēc iedzīvotāja ierosinājuma tika organizēta 
uzklausīšanas sanāksme, bet citu tarifu projektu publiskās apspriešanas laikā nebija lielas 
intereses no iedzīvotājiem. 

2004.gadā Regulatoram bija divi tiesas darbi sakarā ar iedzīvotāja sūdzībām par 
Regulatora pieņemtajiem lēmumiem. Abus tiesas procesus Regulators uzvarēja. Pašlaik tiesas 
spriedums ir pārsūdzēts un kasācija atrodas Augstākās tiesas Senātā izskatīšanas procesā. 

2004.gadā tika izskatītas un savlaicīgi sniegtas atbildes uz 8 sūdzībām. Salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu, samazinājies pārsūtīto sūdzību skaits no citām iestādēm, jo pašlaik 
iedzīvotāji un sabiedriskās organizācijas zina Regulatora atbildības robežas un kompetenci.  

Regulators 2004.gadā izsniedza 9 licences 4 uzņēmumiem un apstiprināja 17 tarifus.  
Līdz ar darba apjoma palielināšanos pieauguši Regulatora izdevumi par publikācijām 

laikrakstos, kancelejas precēm, telefonsarunām un citi. Sekmīga darba nodrošināšanai 
Regulatoram tika piešķirta plašāka telpa, līdz ar to kļuvuši lielāki izdevumi telpu nomai un 
uzturēšanai. Piemērojot izdevumu minimizācijas un budžeta līdzekļu ekonomiskas 
izlietošanas principu, 2004.gadā Regulators neizmantoja komandējumiem paredzētos 
izdevumus, datortehnikas un biroja tehnikas remontam paredzētos izdevumus.    

Regulatora izveidošanas laikā – 2002.gadā – pašvaldības sniedza ziņas tikai par 
pašvaldības uzņēmumiem, kuri sniedz sabiedriskos pakalpojumus attiecīgajās teritorijās, bet 
privatizācijas procesā rodas jauni uzņēmumi, kuriem sabiedrisko pakalpojumu sniegšana nav 
pamatdarbība. 2004.gadā tika uzsākts un pašlaik turpinās darbs ar šādiem sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējiem, lai sabiedrisko pakalpojumu sniegšana tiktu sakārtota atbilstoši 
spēkā esošai likumdošanai. Grūtākais darbs ar šiem uzņēmumiem ir izskaidrot, ka viņi ir 
pakļauti regulēšanai.  

2004.gadā par maksātnespējīgu bija pasludināts viens sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējs Jelgavas rajonā un līdz šim brīdim turpinās bankrota procedūra. Sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanu šajā teritorijā nodrošina cits uzņēmums. 

2004.gada laikā Valsts ieņēmumu dienestam sagatavoti 2 ziņojumi par nelikumīgu 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, par ko Valsts ieņēmumu dienests ir sastādījis 2 
administratīvus protokolus. 

2004.gada februārī Regulators rīkoja semināru, kuru apmeklēja 53 cilvēki. Tajā 
piedalījās gan sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, gan pašvaldību pārstāvji. Šā semināra 
mērķis bija izskaidrot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un pašvaldībām sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas mērķus, svarīgākos aspektus, kā arī Regulatora funkcijas un darba 
principus.   

2004.gadā divi Regulatora darbinieki paaugstināja savu kvalifikāciju apmeklējot 
kvalifikācijas celšanas kursus, un decembra sākumā Regulatora darbinieki piedalījās 
starptautiskajā seminārā, kuru rīkoja Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija. 

Regulators cieši sadarbojas un apmainās ar pieredzi sabiedrisko pakalpojumu regulēšanā 
ar citiem regulatoriem, kā arī ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju asociācijām attiecīgajās 
nozarēs un patērētāju tiesību aizsardzības sabiedriskajām organizācijām. 
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Uzņēmumu saraksts, kuriem izsniegtas licences 2004. gadā 
 

Nr. Uzņēmuma nosaukums Sabiedrisko pakalpojuma veids 

1. SIA „Bēnes nami” 
Dobeles rajona Bēnes pagasts 

ūdensapgāde 
 kanalizācija, 

sadzīves atkritumu savākšana un 
pārvadāšana 

2. SIA „Dobeles enerģija” 
Dobele siltumenerģijas realizācija 

3. 
z/s  „Indrāni-1” 

Jelgavas rajona Ozolnieku novada 
Aizupes pagasts 

ūdensapgāde, 
kanalizācija, 
siltumapgāde 

4. 

SIA „Staļģenes komunālais 
dienests” 

Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas 
pagasts 

ūdensapgāde, 
kanalizācija 
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VI PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA UZŅĒMUMOS UN PAREDZĒTĀS TĀ 
IZMAIŅAS 

 
N.p.
k. 

Uzņēmuma nosaukums Darbības veids Kapitāla daļas, Ls  

1. SIA “Jelgavas poliklīnika” 
Sudrabu Edžus 10, Jelgava   
Reģistrēts Komercreģistrā 
05.12.2003 Nr. 41703007095 

Veselības 
aprūpe 

Ls 226 490 
Kapitāla daļas nominālā 
vērtība Ls 1 
Kapitāla daļu skaits 226 490 
Kapitāls 100% pieder 
pašvaldībai 

2. SIA “Jelgavas pilsētas 
slimnīca” 
Brīvības bulvāris 6, Jelgava  
Reģistrēts Komercreģistrā  
11.11.2003 Nr. 41703007038 

Veselības 
aprūpe 

Ls 902 076 
Kapitāla daļas nominālā 
vērtība Ls 1 
Kapitāla daļu skaits 902 076 
Kapitāls 100% pieder 
pašvaldībai 

3. SIA “Jelgavas tuberkulozes 
slimnīca”  
Viestura 15, Jelgava  
Reģistrēts Komercreģistrā 
19.08.2004 Nr. 41703007146 

Veselības 
aprūpe 

Ls 115 123 
Kapitāla daļas nominālā 
vērtība Ls 1 
Kapitāla daļu skaits 115 123 
Kapitāls 100% pieder 
pašvaldībai 

4. SIA “Medicīnas sabiedrība 
“Optima 1”” 
Raiņa iela 42, Jelgava  
Reģistrēts Komercreģistrā 
03.03.2004 Nr. 41703007451 

Veselības 
aprūpe 

Ls 58 613 
Kapitāla daļas nominālā 
vērtība Ls 1 
Kapitāla daļu skaits 58 613 
Kapitāls 100% pieder 
pašvaldībai 

5. SIA “Jelgavas neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
stacija” 
Svētes iela 37, Jelgava  
Reģistrēts Komercreģistrā 
16.01.2004 Nr. 41703007023 

Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības 
sniegšana 

Ls 53 819 
Kapitāla daļas nominālā 
vērtība Ls 1 
Kapitāla daļu skaits 53 819 
Kapitāls 100% pieder 
pašvaldībai 

6. SIA “Jelgavas autobusu parks”  
Meiju ceļš 62, Jelgava  
Reģistrēts Komercreģistrā 
02.05.2003 Nr. 40003152664 

Pasažieru 
pārvadājumi 

Ls 265 665 
Kapitāla daļas nominālā 
vērtība Ls 1 
Kapitāla daļu skaits 265 665 
Kapitāls 100% pieder 
pašvaldībai 

7. SIA “Jelgavas nekustamā 
īpašuma pārvalde” 
Pulkveža Brieža iela 26, 
Jelgava  
Reģistrēts Komercreģistrā 
05.10.2004 Nr. 43603011548 

Darbības ar 
nekustamo 
īpašumu 

Ls 78 889 
Kapitāla daļas nominālā 
vērtība Ls 1 
Kapitāla daļu skaits 78 889 
Kapitāls 100% pieder 
pašvaldībai 

8. SIA “Jelgavas ūdens” 
Ūdensvada 4, Jelgava  
Reģistrēts Komercreģistrā  

Ūdens ieguve, 
attīrīšana un 
sadale 

Ls 2 504 598 
Kapitāla daļas nominālā 
vērtība Ls 1 
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29.07.2003 Nr. 41703001321 Kanalizācijas 
notekūdeņu 
attīrīšanas un 
novadīšana 

Kapitāla daļu skaits 2 504 598 
Kapitāls 100% pieder 
pašvaldībai 

9. SIA “Jelgavas tirgus” 
Uzvaras 56, Jelgava   
Reģistrēts Komercreģistrā 
07.04.2003 Nr. 43603007966 

Pārtikas un 
rūpniecības 
preču 
tirdzniecības 
organizācija 
tirgos 

Ls 527 978 
Kapitāla daļas nominālā 
vērtība Ls 1 
Kapitāla daļu skaits 527 978 
Kapitāls 100% pieder 
pašvaldībai 

10. Akciju sabiedrība “Jelgavas 
siltumtīklu uzņēmums” 
Katoļu iela 6/8, Jelgava   
Reģistrēts Komercreģistrā  
12.06.2003 Nr. 41703001340 

Tvaika un karstā 
ūdens piegāde 

Ls 17 368 870 
Akcijas nominālvērtība Ls 1, 
akciju skaits 17 368 870 
Pašvaldībai pieder 12 437 181 
akcija ar kopējo vērtību Ls  
12 437 181 (71,61% ) 

11. Akciju sabiedrība “Auto – 
Remonts” 
Dobeles šos. 47, Jelgava  
Reģistrēts Komercreģistrā  
20.05.2002 Nr. 40003154222 

Automobiļu 
tehniskā apkope 
un remonts 

Ls 98 950 
Akcijas nominālvērtība Ls 50, 
akciju skaits 1979 
Pašvaldībai pieder 1089 
akcijas ar kopējo vērtību Ls 54 
450 ( 55% ) 

12. SIA “Zemgales olimpiskais 
centrs” 
Raiņa iela 6, Jelgava 
Reģistrēts Komercreģistrā  
05.05.2003 Nr. 43603019077 

Sporta objektu 
darbība 

Ls 50 000 
Kapitāla daļas nominālvērtība 
Ls 1, daļu skaits 50 000 
Pašvaldībai pieder 30 000 
daļas ar kopējo vērtību Ls 30 
000 ( 60,0% ) 

13. SIA “Jelgavas komunālie 
pakalpojumi”  
Dobeles šos. 34, Jelgava 
Reģistrēts Komercreģistrā  
27.09.2004 Nr. 43603022128 

Sadzīves 
atkritumu 
savākšana un 
apsaimniekošan
a 

Ls 16 667 
Kapitāla daļas nominālvērtība 
Ls 1, daļu skaits 16 667 
Pašvaldībai pieder 8500 daļas 
ar kopējo vērtību Ls 8500  
( 51,0% ) 

14. SIA “Viduslatvijas slimokase” 
Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava  
Reģistrēts Komercreģistrā 
29.10.2004 Nr. 40003376645 

Veselības 
aizsardzība, kas 
ietver iedalīto 
finanšu līdzekļu 
sadali 

Ls 2500 
Kapitāla daļas nominālvērtība 
Ls 250, daļu skaits 10 
Pašvaldībai pieder 2 daļas ar 
kopējo vērtību Ls 500  
( 20% ) 

15. SIA “Sporta komplekss 
“Zemgale”” 
Rīgas iela 11, Jelgava 
Reģistrēts Komercreģistrā  
29.09.2003 Nr. 43603012859 

Sporta arēnu un 
stadionu darbība 

Ls 400 900 
Kapitāla daļas nominālvērtība 
Ls 100, daļu skaits 4009 
Pašvaldībai pieder 530 daļas 
ar kopējo vērtību Ls 53 000  
( 13,22% ) 

16. SIA “Datorcentrs” 
Svētes iela 33, Jelgava 
Reģistrēts Komercreģistrā 
22.11.2004 Nr. 40003364684 

Konsultēšana 
programnodro-
šinājuma 
jautājumos, 

Ls 8300 
Kapitāla daļas nominālvērtība 
Ls 10, daļu skaits 830 
Pašvaldībai pieder 225 daļas 
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programmēšana ar kopējo vērtību Ls 2250  
( 27,1% ) 

 
2004.gadā, pildot “Komerclikuma” prasības, pabeigta visu pašvaldības uzņēmumu 

reorganizācija par kapitālsabiedrībām un ierakstīšana Komercreģistrā, vienlaikus mainot to 
pamatkapitālus.  

Pamatkapitāls palielināts pašvaldības bezpeļņas uzņēmumam “Jelgavas neatliekamās 
medicīniskās palīdzības stacija” no Ls 29 376 uz Ls 53 819, bezpeļņas organizācijai SIA 
“Medicīnas sabiedrība “Optima 1”” no Ls 2 045 uz Ls 58 613, pašvaldības bezpeļņas 
uzņēmumam “Nekustamā īpašuma pārvalde” no Ls 5 015 uz Ls 78 889 un pašvaldības 
bezpeļņas uzņēmumam “Jelgavas tuberkulozes slimnīca” no Ls 24 531 uz Ls 115 123. 

2004.gadā, saskaņā ar apstiprināto maksātnespējīgās akciju sabiedrības “Jelgavas 
siltumtīklu uzņēmums” sanācijas plānu, veikta uzņēmuma parādu kapitalizācija, aizstājot 
parādus ar kapitāla daļām, kā rezultātā pašvaldības ieguldījums pieaudzis no Ls 79 681 uz Ls 
12 437 181. 

Lai nodrošinātu Jelgavas pilsētas pašvaldības pastāvīgo funkciju – sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas organizēšanu, 2004.gada 22.jūlija Jelgavas domes sēdē tika pieņemts 
lēmums kopā ar SIA “KULK” ņemt līdzdalību jaundibināmā kapitālsabiedrībā – SIA 
“Jelgavas komunālie pakalpojumi”. Jaundibināmās kapitālsabiedrības pamatkapitālā Jelgavas 
pašvaldība ieguldīja nekustamo īpašumu, kurš atrodas Līvbērzes pagasta Brakšķu mājās, 
iegūstot 51,0% kapitāla. 

2004.gadā no Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra izslēgti četri pašvaldības 
uzņēmumi, kuri bija nodoti privatizācijai – bezpeļņas organizācija pašvaldības uzņēmums 
“Kapu saimniecība”, pašvaldības uzņēmums bezpeļņas organizācija “Jelgavas tehniskā 
skola”, pašvaldības uzņēmums “Komunālprojekts” un pašvaldības uzņēmums “Elektrons”. 
Jelgavas pilsētas pašvaldība izstājusies no BO SIA “Latvijas pašvaldības mācību centrs” 
dalībniekiem. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumiem 
Nr.899 “Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 21.oktobra noteikumos Nr.360 “Slimokasu 
izveides un darbības noteikumi””, SIA “Viduslatvijas slimokase” dalībnieku sapulce 
2004.gada 27.decembrī pieņēma lēmumu par Sabiedrības darbības izbeigšanu. 2005.gada 
5.janvārī paziņojums par likvidācijas procesa uzsākšanu iesniegts Latvijas Republikas 
Uzņēmuma reģistrā. 
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VII IEPRIEKŠĒJĀ UN KĀRTĒJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI TERITORIJAS 
ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANĀ 

 
            Jelgavas pilsētas teritorijas attīstība un jebkura veida būvniecība notiek saskaņā ar 
Jelgavas teritorijas plānojumu, kas pieņemts 1999.gada 20.maijā, un saskaņā ar saistošiem 
noteikumiem Nr. 82 „Jelgavas apbūves noteikumi”, kuru  grozījumu izstrāde tika pabeigta 
2004.gadā un kuri tika apstiprināti ar Jelgavas domes lēmumu 2004.gada 17. jūnijā. 
     Spēkā esošie LR normatīvie akti nosaka sabiedrības iesaistīšanu pilsētas attīstības 

dokumentu izstrādāšanas gaitā. Sabiedrības viedoklis ir uzklausīts pilsētas teritorijas 
detaļplānojumu izstrādāšanas gaitā. Sabiedrības aktivitāte šajā pilsētas attīstības plānošanas 
procesā ir apmierinoša. 
       Par pašvaldības līdzekļiem 2004.gadā tika izstrādāts detaļplānojums teritorijai Cukura 
ielā 2b, kur plānota zinātnes un tehnoloģiju parka izveide. 

Pašvaldība pilotprojektu veidā  ir aizsākusi trīs daudzstāvu dzīvojamo ēku 
iekšpagalmu teritoriju izmantošanas plānošanu. Uzsākta detaļplānojuma izstrāde:  

1) iekškvartāla teritorijai starp Loka maģistrāli, Rīgas ielu, Pērnavas ielu un Veco ceļu; 
2) iekškvartāla teritorijai starp Lielo ielu, Kato ļu ielu, Driksas ielu un Akadēmijas ielu; 
3) Satiksmes ielas iekškvartāla teritorijai. 

 2004.gadā ieguldītas arī privātās investīcijas teritoriju detaļplānojumu, it īpaši ģimenes 
māju teritoriju apbūves zonu detaļplānojumu, izstrādāšanā: 

1) detaļplānojums teritorijai Rogu ceļā 2b; 
2) detaļplānojums teritorijai Staļģenes ielā 3; 
3) detaļplānojums teritorijai 2.līnijā 2a; 
4) detaļplānojums teritorijai 2.līnijā 12a; 
5) detaļplānojums teritorijai starp Pulkv. O.Kalpaka ielu, Raiņa ielu, Sakņudārza ielu, 

J.Asara ielu un Svētes ielu; 
6) detaļplānojums teritorijai 3.līnijā 23; 
7) detaļplānojums teritorijai 2.līnijā 10; 
8) detaļplānojums teritorijai 2.līnijā 13a un 15a; 
9) detaļplānojums teritorijai Stadiona ielā 39; 
10) detaļplānojums teritorijai 6.līnijā 50; 
11) detaļplānojums teritorijai Loka maģistrālē; 
12) detaļplānojums teritorijai Loka maģistrālē. 

 
Teritorijas, kurās 2004.gadā uzsākti detaļplānojumi: 

1) Zālītes ielā 1; 
2) Meža ceļā 8; 
3) Kalnciema ceļā 134; 
4) Ganību ielā 108; 
5) Zīles ceļā 6; 
6) 2.līnijā 8a; 
7) 3.līnijā 36; 
8) Meža ceļā 17; 
9) Meža ceļā 18; 
10) Gobu ceļā 1a; 
11) Kalnciema ceļā 87; 
12) 4.līnijā 30a. 

 
2004.gadā Jelgavā ekspluatācijā pieņemtas 45 dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 10 

502 m2, kā arī veikalu telpas 10 152 m2 platībā, biroju telpas ar kopējo platību 2172 m2. 
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Izdotas 413 būvatļaujas, to skaitā 127 dzīvojamām ēkām, 17 veikalu ēkām, 12 biroju 
telpām. 
 
 
Jelgavas pašvaldības struktūrvienību piesaistītie līdzekļi projektu īstenošanai 2004.gadā 

 
 

Projekta nosaukums Piesaistītie 
līdzekļi, latos 

Finansējuma avots 

ES direktīvām un iedzīvotāju teritoriālajām 
vajadzībām atbilstošu ārstniecisko aprīkojumu un 
ierīču kvalitatīvas NMP slimnīcas etapā 
nodrošināšanai iegāde 

52 400 ERAF 

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un 
pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, 
integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Zemgales 
reģionā 

35 074 ERAF 

Rūpniecības ielas rekonstrukcija 2 248 000 ERAF 

Maģistrālo un tranzītielu rekonstrukcija Jelgavas 
pilsētā. Apakšprojekts: Rīgas ielas rekonstrukcija 
posmā no Institūta ielas līdz Loka maģistrālei 

564 000 Valsts investīciju 
programma 

Tērvetes ielas rekonstrukcija 146 000 Valsts investīciju 
programma 

Primārās veselības aprūpes ambulatorās daļas 
pilnveidošana SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” 68 600 Valsts investīciju 

programma 
Izpētes veikšana un tehniskās dokumentācijas 
izstrāde ielu krustojumu rekonstrukcijai un 
transporta kustības vadības centra izveidošanai 
Jelgavas pilsētā 

154 334,88 
Phare 2002 “Atbalsts 

projektu 
sagatavošanai” 

Piedalies!!! 62 533,74 Sabiedrības 
integrācijas fonds 

Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšana 
multikulturālās pilsētās 2 152,12 Sabiedrības 

integrācijas fonds 

Latviešu valodas kursi Jelgavā 6 929,85 Sabiedrības 
integrācijas fonds 

Baltic Sea Cycling 52 710 Interreg IIIB 

Tūrisma attīstība VIA Hanseatica teritorijā 38 244 Interreg IIIB 

I.Kalniņa oratorija “Dzejnieks un nāra” skatuves 
uzvedums 1 000 Kultūrkapitāla fonds 

Muzikāli literārā kompozīcija “Turies, mana tauta, 
turies!” 434 Kultūrkapitāla fonds 

Amatierteātru festivāls “No aktiera nāk joki” 250 Kultūrkapitāla fonds 
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Latvijas Radio kora koncerts Jelgavā 800 Kultūrkapitāla fonds 

Zinītis atklāj interneta pasauli 826,95 VVBIS 

Profesijas segregācijas cēloņu mazināšana Latvijā 21 000 Equal 

Development of the European Business Advisor 
Training and Exchange (DEBATE) 33 542,53 Interreg III C 

The model of Succeccess in Women`s Business 8 257,90 Phare CBC 2002 

Kursi – nometne Jelgavas pilsētas un rajona 
policijas nodaļu vadītājiem “Policijas darbinieku 
iespējas profilaktiskā darba veikšanā un alkohola 
lietošanas ierobežošanā” 

2 059 Veselības 
veicināšanas centrs 

Tušas zīmējums „Pagalms Jelgavā”, aut. E.Jurķelis 
(iepirkums muzeja krājumā) 70 

KKF 
Mērķprogramma 

„Nacionālas nozīmes 
projekti akreditētajos 

muzejos” 

Medaļa – Mītavas Lauksaimniecības biedrība XIX 
gs.b. (iepirkums muzeja krājumā) 60 

KKF 
Mērķprogramma 

„Nacionālas nozīmes 
projekti akreditētajos 

muzejos” 

Sudraba medaļa „Lauksaimniecības un rūpniecības 
izstāde Jelgavā”. XX gs. 20.gadi (iepirkums muzeja 
krājumā) 

45 

KKF 
Mērķprogramma 

„Nacionālas nozīmes 
projekti akreditētajos 

muzejos” 

T.Ķiģeļa darbnīcā Jelgavā gatavots mēbeļu 
komplekts viesistabai. XX gs. 20.gadi (iepirkums 
muzeja krājumā) 

700 

KKF 
Mērķprogramma 

„Nacionālas nozīmes 
projekti akreditētajos 

muzejos” 

Kurzemes un Zemgales hercoga Pētera (1769–
1795) sudraba DĀLDERIS (iepirkums muzeja 
krājumā) 

250 

KKF 
Mērķprogramma 

„Nacionālas nozīmes 
projekti akreditētajos 

muzejos” 

Mitrinātājs projektā „Optimālu glabāšanas apstākļu 
radīšana muzeja krājumam – telpu mitruma līmeņa 
regulēšana” 

100 

KKF 
Mērķprogramma 
„Valsts atbalsts 

nacionālas nozīmes 
muzejiem Latvijas 

reģionos” 
Pētnieciskais darbs Parīzē „Latviešu glezniecības 
vecmeistara Ģ.Eliasa studiju laiks Parīzē” 500 KKF projektu 

konkurss 

„Kā top izrāde” (izstāde un interaktīvā nodarbība) 556 KKF projektu 
konkurss 
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Baltijas valstu medaļu mākslas izstādes katalogs 
(izdošana) 400 KKF projektu 

konkurss 

Vecā Ādolfa viesistabas sofas restaurācija 475 

KKF 
Mērķprogramma 

„Nacionālas nozīmes 
projekti akreditētajos 

muzejos” 

Pētījums „Poļu mazākumtautība Jelgavā – saknes 
un turpinājums” (grāmatas izdošana) 562 

Starptautiskā 
organizācija 

„Wspolnota Polska” 

Jelgavas mākslinieku darbi un senās Jelgavas 
pastkartes muzeja krājumā (izdošana) 700 

Firma „K.K.R.” un 
„ROTARI” klubs 

Jelgavā 
Tālākizglītības kursi Jelgavas rajona pagastu 
bibliotekāriem 200 Kultūrkapitāla fonds 

Digitālā „Zemgales Balss 3” 300 Kultūrkapitāla fonds 
Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Jaunu 
grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām 
bibliotēkām” 

2 448,75 Kultūrkapitāla fonds 

Par bezdarbnieku un darba meklētāju modulārās 
apmācības organizēšanu 4 970,16 

Valsts 
Nodarbinātības 

aģentūra 
Jelgavas 4.pamatskolas energoefektivitātes 
paaugstināšanas projekts 40 000 Valsts investīciju 

programma 

Jelgavas 2.ģimnāzijas renovācijas projekts  20 000 Valsts investīciju 
programma 

Kopā: 3 571 485,88   
 
 

Jelgavas pašvaldības struktūrvienību apgūtie līdzekļi projektu īstenošanai 2004.gadā 
 

Projekta nosaukums 
Apgūtie 

piesaistītie 
līdzekļi, latos 

Finansējuma avots 

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un 
pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, 
integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Zemgales 
reģionā 

2 450 ERAF 

Tērvetes ielas rekonstrukcija 146 000 Valsts budžets 

Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu 
attīstība Jelgavā, 1.posms 2 773 269,43 ISPA 

Izpētes veikšana un tehniskās dokumentācijas 
izstrāde ielu krustojumu rekonstrukcijai un 
transporta kustības vadības centra izveidošanai 
Jelgavas pilsētā 

6 457,68 Phare 2002 “Atbalsts 
projektu sagatavošanai” 
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Jaunas dūņu apstrādes iekārtas projektēšana, iegāde 
un uzstādīšana Jelgavā 79 000 

Dānijas Vides 
aizsardzības aģentūra, 

Ziemeļvalstu Vides 
Finanšu korporācija 

(NEFCO) 

Vides pārvaldības sistēmas pašvaldībām (EMAS) 1 194,76 Eiropas Komisija, Somijas 
Vides ministrija 

TBestC – bioloģiskās daudzveidības saglabāšana 267,06 Eiropas Komisija 

Pieaugušo izglītības iespēju veidošana invalīdiem 
un atkarīgajiem cilvēkiem Jelgavas pilsētā 122 858,07 

Phare programmas 
“Pārrobežu sadarbība 
Baltijas jūras reģionā 

2001” 
Latvijas mazo drāmas kolektīvu gada noslēguma 
skate Jelgavā 1 485 Kultūrkapitāla fonds 

Karla Orfa scēniskās kantātes “Carmina Burana” 
horeogrāfisks uzvedums 900 Kultūrkapitāla fonds 

Muzikāli literārā kompozīcija “Turies, mana tauta, 
turies!” 434 Kultūrkapitāla fonds 

Amatierteātru festivāls “No aktiera nāk joki” 250 Kultūrkapitāla fonds 
Latvijas Radio kora koncerts Jelgavā 800 Kultūrkapitāla fonds 

Medaļa – Mītavas Lauksaimniecības biedrība. XX 
gs.b. (iepirkums muzeja krājumā) 60 

KKF Mērķprogramma 
„Nacionālas nozīmes 
projekti akreditētajos 

muzejos” 

Sudraba medaļa „Lauksaimniecības un rūpniecības 
izstāde Jelgavā”. XX gs. 20.gadi (iepirkums muzeja 
krājumā) 

45 

KKF Mērķprogramma 
„Nacionālas nozīmes 
projekti akreditētajos 

muzejos” 

T.Ķiģeļa darbnīcā Jelgavā gatavots mēbeļu 
komplekts viesistabai. XX gs 20.gadi (iepirkums 
muzeja krājumā) 

700 

KKF Mērķprogramma 
„Nacionālas nozīmes 
projekti akreditētajos 

muzejos” 

Kurzemes un Zemgales hercoga Pētera (1769–
1795) sudraba DĀLDERIS (iepirkums muzeja 
krājumā) 

250 

KKF Mērķprogramma 
„Nacionālas nozīmes 
projekti akreditētajos 

muzejos” 

Mitrinātājs projektā „Optimālu glabāšanas apstākļu 
radīšana muzeja krājumam – telpu mitruma līmeņa 
regulēšana” 

100 

KKF Mērķprogramma 
„Valsts atbalsts nacionālas 

nozīmes muzejiem 
Latvijas reģionos” 

Tušas zīmējums „Pagalms Jelgavā”, aut. E.Jurķelis 
(iepirkums muzeja krājumā) 70 

KKF Mērķprogramma 
„Nacionālas nozīmes 
projekti akreditētajos 

muzejos” 

„Kā top izrāde” (izstāde un interaktīvā nodarbība) 556 KKF projektu konkurss 
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Baltijas valstu medaļu mākslas izstādes katalogs 
(izdošana) 400 KKF projektu konkurss 

Pētnieciskais darbs Parīzē „Latviešu glezniecības 
vecmeistara Ģ.Eliasa studiju laiks Parīzē” 500 KKF projektu konkurss 

Vecā Ādolfa viesistabas sofas restaurācija 475 

KKF Mērķprogramma 
„Nacionālas nozīmes 
projekti akreditētajos 

muzejos” 
Izstādes, pasākumi ciklā „Ģ.Eliasa Jelgavas VM 
muzejs Eiropas kultūrtelpā” 1 000 Jelgavas Kultūras padome 

Pētījums „Poļu mazākumtautība Jelgavā – saknes 
un turpinājums” (grāmatas izdošana) 562 Starptautiskā organizācija 

„Wspolnota Polska” 

Jelgavas mākslinieku darbi un senās Jelgavas 
pastkartes muzeja krājumā (izdošana) 700 Firma „K.K.R.” un 

„ROTARI” klubs Jelgavā 
Digitālā „Zemgales Balss 2” 600 Kultūrkapitāla fonds 
Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Jaunu 
grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām 
bibliotēkām” 

2 448,75 Kultūrkapitāla fonds 

Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Lasīšanas 
veicināšana un bibliotēku pakalpojumu bērniem 
attīstīšana” 1.posms bērnu žūrija 

307,35 Kultūrkapitāla fonds 

Tālākizglītības kursi Jelgavas rajona pagastu 
bibliotekāriem 200 Kultūrkapitāla fonds 

Kursi – nometne Jelgavas pilsētas un rajona 
policijas nodaļu vadītājiem “Policijas darbinieku 
iespējas profilaktiskā darba veikšanā un alkohola 
lietošanas ierobežošanā” 

2 059 Veselības veicināšanas 
centrs 

Piedalies!!! 5 059,82 Sabiedrības integrācijas 
fonds 

Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšana 
multikulturālās pilsētās 1 629,09 Sabiedrības integrācijas 

fonds 

Latviešu valodas kursi Jelgavā 6 929,85 Sabiedrības integrācijas 
fonds 

Baltic Sea Cycling 422,29 Interreg IIIB 
Tūrisma attīstība VIA Hanseatica teritorijā 624.10 Interreg IIIB 

Bezdarbnieku modulārā apmācība 960 Valsts Nodarbinātības 
aģentūra 

Par bezdarbnieku un darba meklētāju modulārās 
apmācības organizēšanu 2 484,40 Valsts Nodarbinātības 

aģentūra 
Kopā: 3 165 628,65   
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VIII PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS, IESTĀDĒS UN 
UZŅĒMUMOS 

 
 

Sadarbība tiek veikta: 
1) ES projektu līmenī; 
2) dažādu institūciju un sabiedrisko organizāciju līmenī; 
3) pašvaldības darbinieku līmenī. 
 
Svarīgākās sadarbības jomas: 
1) izglītība, intelektuālo resursu attīstība; 
2) kultūra; 
3) sociālā labklājība, atkarības vielu profilakse; 
4) uzņēmējdarbības attīstība; 
5) pievilcīgas pilsētvides veidošana. 
 

Regulāra ir sadarbība ar ārvalstu vēstniecībām un pārstāvniecībām: Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes vēstniecību, Lietuvas Republikas vēstniecību, Zviedrijas 
Karalistes vēstniecību, Austrijas vēstniecību, Vācijas vēstniecību, Ķīnas Tautas Republikas 
vēstniecību, Krievijas Federācijas vēstniecību, Baltkrievijas Republikas vēstniecību, Itālijas 
Republikas vēstniecību, Taipejas misiju Latvijā. 
 

Jau vairākus gadus Jelgavas dome ir eiroreģiona „Saule” dalībniece. Šajā eiroreģionā 
kā dalībnieki ir Šauļu apgabala un Taurages apgabala administrācijas, trīs Kaļiņingradas 
apgabala pašvaldības, Zviedrijas pašvaldība, Jelgavas rajona padome un Zemgales Attīstības 
padome. 

Jelgavas pilsēta ir Baltijas jūras pilsētu savienības dalībniece, kas dod iespējas 
sadarboties ar citu pilsētu iedzīvotājiem šīs organizācijas ietvaros. Organizācijas iekšienē 
darbs tiek organizēts komisijās, kuras apmeklē pašvaldībā strādājošie attiecīgās jomas 
speciālisti, tas padziļina speciālistu zināšanas, sniedz pieredzes apmaiņas iespējas un ļauj 
veidot sadarbības tīklus. 
 

Jelgavas domei ir noslēgti sadraudzības līgumi ar desmit valstu pašvaldībām: Vejli 
(Dānija), Naku (Zviedrija), Šauļiem (Lietuva), Pērnavu (Igaunija), Belostoku (Polija), 
Baranovičiem (Baltkrievija), Šin-jingu (Taivāna), Alkamo (Itālija), Maskavas Dienvidu 
administratīvo apgabalu (Krievija), Berlīni (Vācija). 
 

2004.gadā Jelgava ir kļuvusi par vienu sadraudzības pilsētām bagātāka – 5.aprīlī tika 
noslēgts sadarbības līgums starp Halleforsu (Zviedrija) un Jelgavu par sadarb ību ainavu 
arhitektūras, pārtikas tehnoloģijas un kulinārijas mākslas jomā, kā arī tika pārrunātas iespējas 
kopīgi darboties ES projektos. 
 

2004.gads ir zīmīgs ar to, ka mūsu valsts pievienojās ES valstu saimei. Jelgava 
iekļaujas starptautiskās aprisēs, un 1.maijs – diena, kad Latvija kļuva par ES dalībvalsti, – tika 
atzīmēts arī Jelgavā Hercoga Jēkaba laukumā. Notika skrējiens, kurā piedalījās skolu jaunatne 
un koncerts par godu ES. 6.maijā tika uzcelts “Eironams”, kurā mūsu pilsētas iedzīvotājiem 
bija iespēja iepazīties ar ES dalībvalstīm, kā arī piedalīties diskusijā par dzīvi ES.  
 

Jelgava ir starptautiski atpazīstama, ko pierāda vairākas vizītes un starptautiskas 
nozīmes pasākumi mūsu pilsētā: 
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3) iepazīšanās vizītē Jelgavā ieradās Vācijas Meklenburgas – Priekšpomerānijas 
federālās zemes landtāga delegācija. Politiķus interesēja pilsētas saimnieciski 
ekonomiskais stāvoklis, investīciju, ES līdzekļu piesaistes gaita, pilsētas budžeta 
iespējas un attīstības gaita; 

4)  Jelgavu ir apmeklējušas ārzemju televīzijas, piemēram, Vācijas Valsts TV2 kanāls 
un Somijas Valsts TV1 kanāls, kurus Jelgava ir ieinteresējusi kā pilsēta, kas strauji 
attīstās, veidojot pievilcīgu pilsētvidi un atbalstot ražošanu; 

5) Ekonomikas klubs diplomātiem, kurā ir apvienojušies Latvijā strādājošie ārvalstu 
diplomāti, apmeklēja Jelgavu, lai iepazītos ar pilsētas vadību un dibinātu tālākās 
attiecības, kas palīdzētu Jelgavas attīstībai; 

6) īpaši nozīmīga vizīte notika jūnijā, kad Jelgavu apmeklēja 27 ekonomiskie 
diplomāti no 20 Latvijas Republikas vēstniecībām pasaulē. Vizītes mērķis – 
pārrunāt efektīvas Latvijas ārējās ekonomiskās politikas veidošanas iespējas; 

7) Palermo pilsētas un Sicīlijas politiķu un biznesa pārstāvju vizīte Jelgavā; 
8) Lielbritānijas Kara kapu biedrība apmeklēja Meža kapus, kuros atrodas piemiņas 

vieta 36 Pirmajā pasaules karā kritušiem britu kareivjiem. Atzinīgi tika novērtēts 
pilsētas ieguldījums un uzmanība kapu uzturēšanā, tādēļ pašvaldība saņēma 
atzinību par labi aprūpētas piemiņas vietas iekārtošanu; 

9)  jūlijā svinīgos apstākļos notika Vācu brāļu kapu iesvētīšana Miera kapos, kas 
pulcināja Jelgavas iedzīvotājus un atbraukušos vāciešus vienkopus, pieminot Otro 
pasaules karu un tajā kritušos; 

10) Vācijas uzņēmuma AKG pārstāvju vizītes Jelgavā ir biežas, un 2.augustā notika 
kapsulas ar vēstījumu nākamajām paaudzēm ielikšana pamatos, ar kuru tika 
uzsākta dzesēšanas iekārtu ražotnes celtniecība Jelgavā; 

11)  31.jūlijā tika iemūrēts “ZIL Ferrus” rūpnieciskās ražotnes pamatakmens; 
12) Beļģijas uzņēmums “Automotive Seating Systems” ir noslēdzis zemes nomas 

līgumu ar pašvaldību par ražotnes celtniecību. Šie fakti ir pierādījums tam, ka 
Jelgava atgriežas autoražotāju sabiedrībā; 

13) Latviešu – lietuviešu dzejas dienas “Dzeja un tulkojumi” organizēšana Jelgavā ir 
kļuvusi par tradīciju, un pasākumā piedalās latviešu un lietuviešu Rakstnieku 
savienības dzejnieki; 

14)  sabiedriskās organizācijas „Vecāki Jelgavai” aktivitātes ir atspoguļotas „Pārskatā 
par tautas attīstību 2003/2004” ANO Attīstības programmas izdevumā. 

 
2004.gadā pilsētā ir uzņemti sadraudzības partneri no Alkamo Itālijā, Nakas un 

Halleforsas Zviedrijā, Šauļiem Lietuvā, Baranovičiem Baltkrievijā, Šin-jingas Taivānā. Tāpat 
Jelgavas pārstāvji ir apmeklējuši Jelgavas sadraudzības pilsētas Šauļus, Pērnavu, Baranovičus, 
Maskavu.  

Vairāki sadarbības projekti ir īpaši nozīmīgi: 
1) 2003.gadā sadarbībā ar Nakas pašvaldību tika izstrādāts projekts „Laicīgi signāli 2” un 

2004.gadā tas tika realizēts. Projekts veicināja vecāku kompetences pilnveidošanu par 
atkarību izraisošu vielu profilaksi, veicināja vecāku dialogu ar jaunatni un vecāku 
izglītošanu. Projekta realizācijas laikā tika organizēti semināri dažādu pilsētas sfēru 
speciālistiem, kuri strādā atkarības vielu profilakses jomā. Kopumā šis projekts 
aptvēra jauniešus, pedagogus, vecākus, sociālos un policijas darbiniekus. 

2) 2004.gadā tika realizēts trīspusējs projekts starp Jelgavu, Šauļiem un Dānijas 
pašvaldību savienības konsultantiem. Galvenais projekta mērķis – uzlabot iedzīvotāju 
apkalpošanas sistēmu un savstarpējās informācijas apmaiņu.    
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IX VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU UN UZŅĒMUMU VADĪBAS 
PILNVEIDOŠANĀ 

 
2004.gadā gan Latvijas, gan citu valstu mācību iestādēs un apmācību kursos mācījās un 

kvalifikāciju paaugstināja 53 Jelgavas domes Centrālās administrācijas darbinieki. No tiem 15 
darbinieki mācās dažādās bakalauru programmās, bet 3 maģistrantūrā. No 125 pašlaik 
strādājošiem 65 darbiniekiem ir augstākā izglītība, 8 ir maģistra grāds. 
 

Jelgavas dome pieņēmusi stratēģisku lēmumu ieviest Integrēto vadības sistēmu atbilstoši 
starptautiskajiem standartiem ISO 9001:2000 (kvalitātes vadības sistēma), ISO 14001:1996 
(vides pārvaldības sistēma) un 2004.gadā turpinājās aktīvi sagatavošanās darbi pašvaldības 
administrācijas sertifikācijai atbilstoši šo standartu prasībām 2005.gada pavasarī. Lai 
sertifikācija noritētu sekmīgi, 2004.gadā 32 pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki 
apmeklēja kvalitātes vadības sistēmas kursus. 
  
Pašvaldības uzņēmumu finansiāli saimnieciskās darbības analīze 
 

Ar nepieciešamību regulāri izvērtēt pašvaldības kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai 
pieder 100% kapitāla daļas, saimniecisko darbību, pamatkapitālā izdarīto ieguldījumu un 
piešķirto līdzekļu pārvaldīšanas efektivitāti un atbilstību ieguldīšanas un piešķiršanas mērķim, 
Jelgavas dome ir izveidojusi Jelgavas pašvaldības kapitālsabiedrību ekonomiskās darbības 
izvērtēšanas komisiju. Viens no komisijas galvenajiem uzdevumiem – uzņēmumu ceturkšņu 
un gada pārskatu ekonomiskās analīzes izskatīšana.  

2004.gada pārskatus ir iesniegušas visas pašvaldības kapitālsabiedrības. Tie izskatīti 
2005.gada 19.aprīļa Jelgavas pašvaldības kapitālsabiedrību ekonomiskās darbības 
izvērtēšanas komisijas sēdē. 

Par visiem Jelgavas pašvaldības kapitālsabiedrību 2004.gada pārskatiem sniegts 
pozitīvs zvērināta revidenta atzinums. Kopumā pašvaldības kapitālsabiedrību darbs 2004.gadā 
vērtējams apmierinoši.  

Medicīnas uzņēmumu 2004.gada finansiālie rādītāji, salīdzinot ar 2003.gadu, ir 
uzlabojušies. Visi medicīnas uzņēmumi, izņemot SIA “Medicīnas sabiedrība “Optima 1””, 
2004.gadu noslēguši ar peļņu, kas ir pieaugusi, salīdzinot ar 2003.gada peļņu. Neto 
apgrozījuma pieaugums medicīnas uzņēmumiem bijis vidēji 22,0–27,0%, kas saistīts ar valsts 
finansējuma palielināšanos. Pozitīvi vērtējams fakts, ka visi medicīnas uzņēmumi 2004.gadā 
guvuši bruto peļņu. SIA “Medicīnas sabiedrība “Optima 1”” zaudējumi lielā mērā saistīti ar 
nekustamā īpašuma izslēgšanu no sabiedrības bilances. 

Pārējo uzņēmumu grupā kopumā finansiālie rādītāji, salīdzinot ar 2003.gadu, nav 
būtiski mainījušies. Neto apgrozījums palicis praktiski nemainīgs SIA “Jelgavas tirgus” un 
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”. Tā kā gadu no gada vērojama tendence 
samazināties SIA “Jelgavas ūdens” piegādātā ūdens un novadīto notekūdeņu apjomam, tad 
2004.gadā sabiedrības neto apgrozījums samazinājies par 5,8%. Gan šis faktors, gan nemitīgi 
pieaugošās materiālās izmaksas ietekmēja SIA “Jelgavas ūdens” peļņas strauju 
samazināšanos. Neto apgrozījums pieaudzis vienīgi SIA “Jelgavas autobusu parks”: tā kā 
2004.gadā strauji auga degvielas cenas, bet braukšanas maksa palika nemainīga, tad 
sabiedrības gūtā peļņa, salīdzinot ar 2003.gadu, ievērojami samazinājusies. 

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” 2004.gadā guva peļņu, pretēji 
zaudējumiem 2003.gadā, jo 2004.gadā netika veidoti uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem, 
kas bija galvenais zaudējumu iemesls 2003.gadā. 
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2004.gadā turpinās iesāktais darbs pie kapitālsabiedrību attīstības. Veselības aprūpes 
sistēmā tiek ieviestas jaunas tehnoloģiskas iekārtas un tiek strādāts pie sanitāri – higiēnisko 
normatīvu prasību ievērošanas, atbilstoši veselības iestāžu sertifikācijas prasībām.  

SIA “Jelgavas ūdens” 2004.gadā turpinājās darbs pie projekta “Ūdenssaimniecības 
attīstība Jelgavā”, kā arī tika veikti priekšdarbi projekta veiksmīgai realizācijai. 

 Domājot par turpmāko attīstību, Jelgavas dome nolēma 2004.gadā kapitālsabiedrību 
gūto peļņu novirzīt rezervēs. 
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X PASĀKUMI, LAI VEICINĀTU IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU PAR 
PAŠVALDĪBAS DARBĪBU UN IESPĒJĀM PIEDALĪTIES LĒMUMU APSPRIEŠANĀ 
 

Lai nodrošinātu Jelgavas iedzīvotāju informēšanu par pašvaldības darbu, pieņemtajiem 
lēmumiem, pabalstu iespējām un citām aktualitātēm, Jelgavas pilsētas pašvaldība vienu reizi 
mēnesī gatavo informatīvu pielikumu „Jelgavas Domes Ziņas” divām vietējām avīzēm 
„Zemgales Ziņas” un „Jelgavas Avīze”. Regulāri par aktualitātēm un jaunumiem tiek sniegta 
informācija ziņu aģentūrām LETA un BNS, Latvijas TV un LNT Informatīvajiem dienestiem, 
laikrakstiem „Diena”, „Neatkarīgā Rīta Avīze” , „Novaja gazeta” u.c. 

Lai veicinātu tiešo dialogu ar jelgavniekiem, 2004.gadā pilsētas vadība tikās ar 
izglītības iestāžu darbinieku kolektīviem, audzēkņu vecākiem, nevalstiskajām organizācijām, 
nacionālajām biedrībām, pensionāru organizācijām, pilsētas uzņēmējiem pārrunājot 
aktuālākās problēmas, uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus un pretenzijas. 

Visa aktuālā informācija regulāri ir pieejama arī pašvaldības mājaslapā 
www.jelgava.lv .  

 
Aizvadītajā gadā sasauktas 17 domes sēdes, kurās pieņemti 397 lēmumi. Notikušas 21 

Finanšu komitejas sēde, 12 Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēdes, 23 
Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēdes, 14 Izglītības, kultūras un sporta 
komitejas sēdes. 

Pēc iepriekšēja pieraksta Jelgavas pilsētas pašvaldības vadību apmeklējis 431 pilsētas 
iedzīvotāju. Domes Informācijas aģentūrā ar dažādiem jautājumiem mutiski vērsušies 21 320 
iedzīvotāji.  

 Rakstiski saņemti, izskatīti un sniegtas atbildes uz 3329 fizisko personu iesniegumiem 
un 3112 juridisko personu iesniegumiem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jelgava.lv
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XI PIELIKUMI 
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Latvijas Republika 
Jelgavas dome 

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr. 3022331, 3005538, fakss: 3029059 
 

LĒMUMS 
Jelgava 

 
14.04.2005. Nr. 6/1 

 
 

PAR JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2004.GADA BUDŽETA IZPILDES 
PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU 

 
 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par budžetu un finansu vadību”, likuma “Par 
pašvaldību budžetiem” 34.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 3.punktu, 

Jelgavas dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt pārskatu par Jelgavas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta izpildi 
(1.pielikums): 

 
1.1. Jelgavas pilsētas pašvaldības finansiālais stāvoklis (Veidlapa Nr.1 “Bilance”): 
 1.1.1. bilances aktīva kopsumma    – Ls 55 382 087, tajā skaitā: 
 1.1.1.1. ilgtermiņa ieguldījumi summā  – Ls 52 685 037; 
 1.1.1.2. apgrozāmie līdzekļi summā   – Ls 2 697 050; 
 1.1.2. bilances pasīva kopsumma    – Ls 55 382 087, tajā skaitā: 
 1.1.2.1. pašu kapitāls summā    –- Ls 45 422 552;  
 1.1.2.2. kreditori summā    – Ls 9 959 535. 
  
 
1.2. Jelgavas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde (Veidlapa Nr. 

2-P): 
 1.2.1. pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – Ls 1 852 219; 
 1.2.2. pamatbudžeta izpilde ieņēmumos   – Ls 17 955 595, tajā skaitā: 

1.2.2.1. budžeta nodokļu un nenodokļu ieņēmumi    – Ls 11 461 594;                            
  1.2.2.2. saņemtie maksājumi    – Ls 4 969 465; 

 1.2.2.3. aizņēmumu līdzekļi    – Ls 1 520 000; 
 1.2.2.4. aizņēmumu atmaksas    – Ls 4 536; 
1.2.3. pamatbudžeta izpilde izdevumos   – Ls 18 776 480, tajā skaitā: 
1.2.3.1.izdevumi pēc valdības funkcijām  – Ls 17 742 183; 
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1.2.3.2.norēķini     – Ls 516 573; 
1.2.3.3. atmaksātie aizņēmumi   – Ls 517 724; 

      1.2.4. līdzekļu atlikums gada beigās    – Ls 1 031 334. 
 
1.3. Jelgavas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde  
(Veidlapas Nr.   2-1-P, 2-1-1): 

1.3.1. speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā – Ls 106 080; 
1.3.2. īpašā kārtībā noteikto ieņēmumu izpilde   – Ls 663 062, tajā skaitā: 
1.3.2.1. privatizācijas fonda ieņēmumi  – Ls 76 677; 
1.3.2.2. autoceļu fonda ieņēmumi   – Ls 516 176; 
1.3.2.3. dabas resursu nodokļa ieņēmumi  – Ls 25 912; 
1.3.2.4. pārējie ieņēmumi    – Ls 26 927; 
1.3.2.5. aizdevumu atmaksas līdzekļi   – Ls 17 370; 

1.3.3. īpašā kārtībā noteikto izdevumu izpilde  – Ls 665 573, tajā skaitā:  
1.3.3.1. privatizācijas fonda izdevumi  – Ls 69 887; 
1.3.3.2. autoceļa fonda izdevumi   – Ls 516 133; 
1.3.3.3. dabas resursu nodokļa izdevumi  – Ls 32 150; 
1.3.3.4. pārējo budžetu izdevumi   – Ls 47 403; 
speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada beigās  – Ls 103 569. 

1.4. Jelgavas pilsētas pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu izpilde 
(Veidlapa Nr. 2-4-P ): 

1.4.1. ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikums gada 
sākumā       – Ls 5 449; 

1.4.2. ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem   – Ls 54 003;   
1.4.3. izdevumi no ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem – Ls 40 136; 
1.4.4. ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikums gada 
          beigās             – Ls 19 316. 

 
1.5. Jelgavas pilsētas pašvaldības prasības kopsumma Ls 803 101 un kreditori kopsummā Ls 9 

959 535 (Veidlapas Nr.8-1; 8-2). 
 
1.6. Jelgavas pilsētas pašvaldības aizņēmumu kustība un pašvaldības parāda apjoms uz 

2004.gada 31.decembri –- Ls 9 165 905 ( Veidlapa Nr.9-1). 
 
2. Apstiprināt Jelgavas pilsētas pašvaldības privatizācijas fondu līdzekļu izlietošanas 

programmu 2004.gadam izpildi (2.pielikums) 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs          A.Rāviņš 
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 JELGAVAS  PILSĒTAS  2004.GADA KONSOLIDĒTĀ  BUDŽETA  IEŅĒMUMI (Ls)  

 Pamatbudžets          

Klasifikācijas 
kods IEŅĒMUMU NOSAUKUMI  

2003.gada 
izpilde 

2004.gada 
sākotnējais   

plāns 

2004.gada 
precizētais 

plāns 
2004.gada 

izpilde 

(+),(-) pret 
2004.gada 
precizēto 

plānu 

% pret 
2004.gada 
precizēto 

plānu  

1.  Nodokļu ieņēmumi 8573690 9348100 9671827 10195612 523785 105.4 

1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 7976272 8792100 9110827 9575021 464194 105.1 

  Saņemts no Valsts kases sadales konta no k ārtējā gada ieņēmumiem 7743046 8777100 8985535 9448862 463327 105.2 

  Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases sadales konta  191018   117292 117292   100.0 

  Patentu maksa 42208 15000 8000 8867 867 110.8 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 220048 195000 195000 208417 13417 106.9 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 330140 316000 316000 351646 35646 111.3 

5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 47230 45000 50000 60528 10528 121.1 

2. Nenodokļu ieņēmumi 2139850 852534 1369721 1265982 -103739 92.4 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 69173 35000 47000 51763 4763 110.1 

9.4.0.0. Valsts un pašvaldību nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā t.sk. 48983 41250 63950 73386 9436 114.8 

9.4.1.0. Valsts nodevas, kas ieskait āmas pašvaldības budžetā 39797 36000 36700 37583 883 102.4 

9.4.2.0. Pašvaldību nodevas 9186 5250 27250 35803 8553 131.4 

9.5.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi iest āžu ieņēmumi 599229 620318 685071 544916 -140155 79.5 

10.0.0.0. Sodi un sankcijas 29602 16500 21800 23888 2088 109.6 

12.1.0.0. Pārējie ieņēmumi 1385 1500 1500 2146 646 143.1 

12.3.0.0. Ārvalstu finanšu palīdzība  1134456 28426 217621 192053 -25568 88.3 

13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas 257022 109540 332779 377830 45051 113.5 

13.1.0.0. Ieņēmumu no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 250761 100270 315700 346867 31167 109.9 

13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas   9270 9270 16149 6879 174.2 

13.3.3.0. Maksājumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un īpašuma nodokļa pamatparāda kapitalizācijas 6261   7809 13860 6051 177.5 

13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldībām piekritīgās mantas realizācijas       954 954   

3.  Saņemtie maksājumi 3968525 3963755 4977167 4969465 -7702 99.8 

18.1.2.0. Norēķini ar pašvaldību budžetiem 308806 306000 320993 322578 1585 100.5 

18.1.2.1. Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības un sociālās palīdzības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 301806  300000 308000 307214 -786 99.7 

18.1.2.3. Norēķini ar citām pašvaldībām par  citiem sniegtajiem pakalpojumiem 7000  6000 12993 15364 2371 118.2 
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18.2.2.0. Mērķdotācijas un dotācijas 3274401 3474379 4186714 4186714   100.0 

18.2.4.0. Maksājumi no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām 331299 173276 450072 427906 -22166 95.1 

18.4.0.0. Maksājumi no citiem  budžetiem  54019 10100 19388 32267 12879 166.4 

I PAMATBUDŽETA  IEŅĒMUMI  KOPĀ  (1+2+3) 14682065 14164389 16018715 16431059 412344 102.6 

II  Finansēšana 2590453 2 504 536 3 376 754 3 376 755   100.0 

 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 871015 1380000 1852218 1852219 1 100.0 

 t.sk. aizņēmuma no a/s "Latvijas Unibanka" Ls 1 250 000 atlikums   1180000  1180000 1180000   100.0 

 Aizdevumu atmaksa no p/u "NĪP" 6547 4536 4536 4536   100.0 

 Aizņēmums no Valsts kases 380000          

 Speciālā budžeta Dzīvokļu fonda līdzekļu atlikums 82891           

 Aizņēmums no a/s "Latvijas Unibanka" – infrastruktūras objektu renovācijai 1 250 000 1 120 000 1 520 000 1 520 000   100.0 

 PAVISAM IEŅĒMUMI (I + II) 17272518 16668925 19395469 19807814 412345 102.1 

 Speciālais   budžets       

 Privatizācijas fondi 180364 60000 60000 76677 16677 127.8 

 Autoceļu fonds 486089 459672 474572 474572   100.0 

 Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem 43746 35000 41604 41604   100.0 

 Dabas resursu nodoklis 37395 35000 35000 25912 -9088 74.0 

 Pārējie ieņēmumi 10007   8851 26927 18076 304.2 

 Finansēšana 178524 726162 90570 123450 32880 136.3 

 Aizdevumu atmaksas 70960 17370 17370 17370   100.0 

 Speciālo budžetu naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 107564 50875 73200 106080 32880 144.9 

III  KOPĀ SPECIĀLĀ BUDŽETA LĪDZEKĻI 936125 657917 710597 769142 58545 108.2 

 Ziedojumi un dāvinājumi 51858   41833 54003 12170 129.1 

 Līdzekļu atlikums gada sākumā 15935   5449 5449   100.0 

IV       KOPĀ ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU LĪDZEKĻI 67793   47282 59452 12170 125.7 

 PAVISAM SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI  (III + IV) 1003918 657917 757879 828594 70715 109.3 

 PAVISAM PAŠVALDĪBAS  KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI 18276436 17326842 20153348 20636408 483060 102.4 

T.SK. KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI 15491524 14754061 16680575 17130754 450179 102.7 

 NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS GADA SĀKUMĀ 1077405 1430875 1930867 1963748 32881 101.7 

 AIZDEVUMU UN ATMAKSAS LĪDZEKĻI 1707507 1141906 1541906 1541906   100.0 
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 JELGAVAS  PILSĒTAS  2004.GADA KONSOLIDĒTĀ  BUDŽETA  IZDEVUMI (Ls)   
    Pamatbudžets           

Klasifikācijas 
kods IZDEVUMU  NOSAUKUMI 

2003.gada 
izpilde 

2004.gada 
sākotnējais   

plāns 
2004.gada 

precizētais plāns 
2004.gada 

izpilde 

(+),(-) pret 
2004.gada precizēto 

plānu 
% pret 2004.gada 

precizēto plānu 

01.100. Izpildvaras institūcija 1098319 1174805 1260803 1251528 -9275 99.3 

02.100. Aizsardzība 5204 5087 5087 5087   100.0 

03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība 400533 481816 513140 510900 -2240 99.6 

04.000. Izglītība 6829374 8563198 9684070 9484212 -199858 97.9 

05.000. Veselība 224085 179000 258259 258259   100.0 

06.000.  Sociālā nodrošināšana 985559 1241702 1437236 1375749 -61487 95.7 

07.000. Dzīvokļu un komunālā saimniecība 1512467 1987026 3001666 2800879 -200787 93.3 

08.000. Sports un kultūra 1208399 1028285 1168142 1102033 -66109 94.3 

12.000. Transports, sakari 150000           

13.000. Pārējā ekonomiskā darbība 1935471 344328 508435 473657 -34778 93.2 

14.180. Pašvaldību parādu procentu nomaksa 276917 396635 385855 385854 -1 100.0 

14.400. Izdevumi neparedzētiem  gadījumiem   182433         

14.500. Pārējie izdevumi 85825 65000 138165 94025 -44140 68.1 

1. Kopā  pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām 14712153 15649315 18360858 17742183 -618675 96.6 

2. Norēķini 235341 501886 516887 516573 -314 99.9 

14.320 Norēķini ar pašvaldību budžetiem 153000 162000 177000 176686 -314 99.8 

14.321 
Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 112000 117000 117000 116712 -288 99.8 
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14.322 
Norēķini par citu pašvaldību  sociālās palīdzības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem 41000 45000 60000 59974 -26 100.0 

14.340 Maksājumi finanšu izlīdzināšanas fondā 82341 339886 339887 339887   100.0 

  
I.Kopā pamatbudžeta  izdevumi pēc valdības funkcijām un 
norēķini (1+2) 14947494 16151201 18877745 18258756 -618989 96.7 

  II. Saistību nomaksa 472805 517724 517724 517724   100.0 

  Aizdevumu atmaksa SWIFT (NUTEK) 43881           

  Aizņēmuma 380 000 LVL atmaksa Valsts kasei   84000 84000 84000     

  
Pārkreditētā Pasaules bankas ( SRAB) aizņēmuma atmaksa 
Valsts kasei 327884 332684 332684 332684   100.0 

   P/a "Kultūra" aizņēmumu atmaksa  a/s  "Latvijas Unibanka" 50520 50520 50520 50520   100.0 

  
 P/a "Pilsētsaimniecība" aizņēmumu atmaksa  a/s  "Latvijas 
Unibanka" 50520 50520 50520 50520   100.0 

  PAVISAM  PAMATBUDŽETA   IZDEVUMI (I+II) 15420299 16668925 19395469 18776480 -618989 96.8 

 Speciālais   budžets    

  Privatizācijas fonda līdzekļi 235894 103660 106508 69887 -36621 65.6 

  Autoceļu fonds 486089 459672 474572 474529 -43 100.0 

  Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem 43746 35000 41604 41604   100.0 

  Dabas resursu nodoklis 38961 39391 39391 32150 -7241 81.6 

  Pārējie ieņēmumi 25355 20194 48522 47403 -1119 97.7 

  Kopā speciālā budžeta izdevumi 830045 657917 710597 665573 -45024 93.7 

  Ziedojumi un dāvinājumi 62344   47282 40136 -7146 84.9 

  Pavisam speciālā budžeta un ziedojumu izdevumi  892389 657917 757879 705709 -52170 93.1 

   Konsolidētā budžeta izdevumi 16312688 17326842 20153348 19482189 -671159 96.7 

  Konsolidētā budžeta līdzekļu atlikums  gada beigās 1963748     1154219     
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Pašvaldības aizņēmumu saraksts 2004.gads (Ls) 
 

Plānotās aizņēmuma 
pamatsummas atmaksas 

Aizdevējs 

Saņemts 
līdz 

pārskata 
gada 

sākumam 

Atmaksāts 
līdz 

pārskata 
gada 

sākumam 

Valūtas 
maiņas 
starpība 

līdz 
pārskata 

gada 
sākuma

m 

Atlikum
s 

pārskata 
gada 

sākumā 
 (4-5-6+-

7) 

Saņemts 
pārskatā 
gadā  (+) 

Atmaksā
ts 

pārskatā 
gadā   
 (-) 

cits 
parāda 

samazin
ājums 

Atlikum
s 

pārskata 
gada 

beigās  
(8+9-10-
11+-12) 

2005 2006 pārējos 
gados  

A/S LATVIJAS UNIBANKA 240000 50520 0 189480 0 50520 0 138960 50520 50520 37920
A/S LATVIJAS UNIBANKA 240000 50520 0 189480 0 50520 0 138960 50520 50520 37920
A/S LATVIJAS UNIBANKA 1250000 0 0 1250000 0 0 0 1250000 0 0 0
VALSTS KASE 8203153 1982060 -66424 6154669 0 332684 0 5821985 332684 332684 5156617
JELGAVAS RAJONA PADOME 690 451 0 239 0 0 0 239 0 0 0
VALSTS KASE – PASAULES 
BANKA 187453 120663 0 66790 0 0 -66790 0 0 0 0
VALSTS KASE – PASAULES 
BANKA 101339 72447 0 28892 0 0 -28892 0 0 0 0
A/S LATVIJAS UNIBANKA 0 0 0 0 725000 0 0 725000 181250 181250 362500
A/S LATVIJAS UNIBANKA 0 0 0 0 795000 0 0 795000 198750 198750 397500
VALSTS KASE 380000 0 0 380000 0 84000 0 296000 0 0 0
Kopā: 10602635 2276661 -66424 82595501520000 517724 -95682 9166144 813724 813724 5992457
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Pašvaldības galvojumi 2004.gads (Ls) 
 

Kopējā izmaksātā 
aizņēmuma 

pamatsumma  

Kopējā atmaksātā 
aizņēmuma 

pamatsumma  

Plānotais samazinājums 
galvotā aizņēmuma 

pamatsummā  

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs 
Parakstī-
šanas 

datums 

Atmaksas 
termiņš 

Galvojuma 
summa  

Galvotā 
aizņēmuma 

summa 

Neapmaksāt
ā summa, 
kurai nav 
iestājies 

maksāšanas 
termiņš (uz 

pārskata 
gada 

sākumu) 

uz pārskata 
gada 

beigām 

pārskata 
gadā 

izmaksātā 
summa 

uz 
pārskata 

gada 
beigām 

pārskata 
gadā 

atmaksāt
ā summa 

Neapmak
sātā 

summa, 
kurai nav 
iestājies 

maksāšan
as termiņš 

(uz 
pārskata 

gada 
beigām) 

2005 2006 pārējos 
gados  

A/S 
LATVIJAS 
UNIBANKA 

Kultūras 
nama 
skatītāju 
zāles 
renovācvijai 

Aģentūra "Kultūra" 19.09.2002. 15.09.2007. 240 000 240 000 189 480 

0 0 101 040 50 520 138 960 50 520 50 520 37 920

A/S 
LATVIJAS 
UNIBANKA 

Tiltu un to 
pieeju 
rekonstrukc
ija 

Aģentūra 
"Pilsētsaimniecība" 16.09.2002. 14.09.2007. 240 000 240 000

189 480 0 0 101 040 50 520 138 960 50 520 50 520 37 920

A/S 
LATVIJAS 
UNIBANKA 

Ielu 
remontiem 
Uzvaras 
parka 
rekonstrukc
ija 

Aģentūra 
"Pilsētsaimniecība" 10.05.2004. 15.12.2008. 795 000 795 000

0 795 000 795 000 0 0 795 000 198 750 198 750 397 500

KOPĀ:         1 275 000 1 275 000 378 960 795 000 795 000 202 080 101 0401 072 920 299 790 299 790 473 340
 
 


