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I. SAĪSINĀJUMI 

 
A/S – akciju sabiedrība 
APK – Administratīvā pārkāpuma kodekss 
ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija 
APD – Administratīvais patruļdienests 
ĀAMM – Ādolfa Alunāna memoriālā māja 
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.s. – gadsimta sākums 
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 
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 
PRPP-Pilsētas un rajona policijas pārvalde 
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 
v/a – valsts aģentūra 
VB – valsts budžets 
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! 

 
2005. gads Jelgavai ir bijis ražīga darba un līdzsvarotas izaugsmes gads. Mēs esam 

lepni, ka vēstures grāmatās Jelgavas vārds saistās ar daudziem pirmreizējiem un 
vienreizējiem notikumiem Latvijā – pirmā luterāņu baznīca Baltijā - Sv.Trīsvienības baznīca, 
pirmā augstskola Latvijā - Academia Petrina, pirmās speciāli teātrim un muzejam celtās ēkas 
Latvijā atradušās tieši Jelgavā, pirmais žurnāls, pirmā avīze latviešu valodā, jaunlatviešu 
kustības pirmsākumi. Vienīgie ārpus Rīgas notikušie Vispārējie Latviešu dziesmu un 
mūzikas svētki un pirmoreiz kopkorī skanošā “Dievs svētī Latviju”, pirmā cukurfabrika 
Latvijā, pat gaisa balons pirmo reizi gaisā paceļas tieši Jelgavā. Šo uzskaitījumu varētu 
turpināt.  

Bet Jelgavas šodiena neatpaliek no vakardienas. Arī šodien mēs, jelgavnieki, 
ieguldām savus prātus un sirdis pilsētas attīstībā.   

Jelgavas Domes 2005. gada galvenā prioritāte bija infrastruktūras sakārtošana. 
Īstenota ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas pirmā kārta. Daudzās vietās 
pilsētā no jauna ir izbūvētas ūdensvada un kanalizācijas sistēmas, tādējādi uzlabojot 
iedzīvotāju dzīves līmeni. Pilnībā rekonstruētas pilsētas attīrīšanas iekārtas, kas nodrošinās 
gan lielāka apjoma notekūdeņu pārstrādāšanu, gan vides prasību ievērošanu. Ievērojami 
līdzekļi ieguldīti pilsētas ielu rekonstrukcijā. Atjaunota Rīgas iela posmā no Institūta ielas 
līdz Loka Maģistrālei, no jauna izbūvētas gājēju ietves, apgaismojums, uzstādīti jauni 
luksofori. Pilnībā rekonstruēta Rūpniecības iela no dzelzceļa tilta līdz Tērvetes ielai, kur līdz 
ar ielas segumu maiņu visā garumā atjaunots ūdensvads, ietves, apgaismojums. Ielas 
atjaunošana nodrošina veiksmīgu tranzīta transporta plūsmu Dobeles virzienā. Turpinās 
pilsētas izgaismošanas programma. Izgaismojam namu fasādes, nozīmīgus pieminekļus un 
šis process ir jāturpina, jo gaiša pilsēta ir ne tikai vizuāli skaistāka, bet noteikti drošāka un 
draudzīgāka tās iedzīvotājiem. 

Veiksmīgi turpinājušies iepriekšējos gados uzsāktie projekti. Ekspluatācijā nodota 
vācu rūpnīca “AKG”, kurā ražos dažāda veida dzesēšanas iekārtas. Daudz darba ieguldīts, lai 
uzsāktu Latvijas - Krievijas kopuzņēmuma „AMO PLANT” rūpnīcas būvniecību, kurā 
paredzēta vieglo kravas automašīnu ražošanas sadarbībā ar autobūves kompāniju „ZIL”. Šī 
projekta sekmīgai realizācijai parakstīti visi nepieciešamie dokumenti, Maskavas valdība ir 
iezīmējusi finansējuma plūsmas jau 2006. gada budžetā. Pirms vairākiem gadiem Jelgava 
uzstādīja mērķi atgriezt ražošanas un mašīnbūves pilsētas slavu. Soli pa solim, mēs 
tuvojamies šim mērķim. Jelgavas mašīnbūve, Latvijas keramika, firma Berling, Latvijas Lini. 
Mēs tiecamies uz rūpnieciski attīstītas pilsētas nosaukumu, jo pārtikas pārstrādes centrs mēs 
esam jau šodien - Jelgavas Gaļas kombināts, Zemgales piens, Jelgavas cukurfabrika - tie visi 
ir Latvijā atzītas pārtikas ražotāju kvalitātes sinonīmi. 

2005. gads Jelgavai raksturojas ar aktīvu ražošanas un tirdzniecības objektu, 
daudzdzīvokļu un individuālo dzīvojamo ēku būvniecību. Ievērojami samazinājies bezdarba 
līmenis pilsētā. 2005. gada nogalē tikai 6,7% no darbspējīgajiem iedzīvotājiem bija 
bezdarbnieki un arī viņiem ir radītas iespējas pārkvalifikācijai un papildus izglītības 
iegūšanai.  

Vairāk kā 50% pilsētas budžeta tiek ieguldīti izglītības nozarē. Tās ir 22 
vispārizglītojošās skolas un 15 bērnudārzi, Interešu izglītība, profesionālās ievirzes sporta 
izglītība, arodizglītība. Tas ir ieguldījums pilsētas nākotnē, bērnos un jauniešos. 

2005. gada 4. martā tika atklāts Jelgavas Sabiedrības integrācijas centrs. Tā ir 
mājvieta Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācijai, kas šobrīd veic nozīmīgu darbu 
sabiedrības saliedēšanas jomā. Asociācijā aktīvi darbojas 6 nacionālās kultūras biedrības un 
vairāk kā 400 aktīvu jelgavnieku visdažādākajās integrācijas jomās sociālajā, etniskajā u.c. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                                                                                                      JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2005.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

                                                                                                                                                         7 

Pagājušais gads pilsētai ir bijis veiksmīgs arī kultūras jomā. Turpinājās kultūras nama 
rekonstrukcija, noslēgti līgumi ar visiem lielajiem Latvijas teātriem - Nacionālo, Dailes, 
Krievu drāmas un Leļļu teātri. Jelgavniekiem ir bijusi iespēja redzēt pasaules mēroga 
mākslinieku priekšnesumus - “Cremerata Baltika”un citus. 

Jelgavas lielākā bagātība vienmēr ir bijuši cilvēki - strādīgi, atsaucīgi un ieinteresēti. 
Tādēļ ar lepnumu saku paldies visiem jelgavniekiem, kuri savus prātus, darbu un sirdi 
iegulda mūsu pilsētas attīstībā!  

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

 
1. Jelgavas 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 218,9 ha – atklātas ūdens platības, 970,4 ha 
– meži, 162 ha – parku platības, ielu kopējais garums ir 263,63 km ar platību 525,6 ha. 
Iedzīvotāju skaits pilsētā 2005. gada beigās bija 66 087. Vidējais bezdarba līmenis – 6,5%. 

 
Jelgavas Dome ir pilsētas lēmējinstitūcija, kuras darbību reglamentē Latvijas 

Republikas likums „Par pašvaldībām”, „Jelgavas pašvaldības nolikums” un citi normatīvie 
akti. 2005. gada pašvaldības vēlēšanās Jelgavas Domē tika ievēlēti 15 deputāti:  
Zaļo un Zemnieku savienība - Andris Rāviņš, Modris Jansons, Voldemārs Strīķis, Dace Olte;  
Zemgales partija, Sociāldemokrātu savienība - SDS - Irēna Škutāne; 
Jaunais Laiks - Andris Ķipurs, Aigars Rublis; 
Tautas partija - Arnis Razminovičs, Valdis Sutens; 
Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” - Jurijs Strods; 
Politisko organizāciju apvienība ”Par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā” - Valērijs Buhvalovs, 
Maksims Galkins; 
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija - Andrejs Garančs; 
Savienība “Latvijas ceļš” - Ivars Krastiņš; 
Latvijas Pirmā partija - Māris Narvils; 
 
 Jelgavas domes darbu vada domes priekšsēdētājs - atkārtoti ievēlētais Andris Rāviņš. 
Par domes priekšsēdētāja vietniekiem ievēlēti Irēna Škutāne, Jurijs Strods un Aigars Rublis. 
  

Domes funkciju veikšanai izveidotas šādas komitejas: 
1) Finanšu komiteja: priekšsēdētājs A.Rāviņš; locekļi I.Škutāne, J.Strods, A.Rublis, 
V.Strīķis, A.Razminovičs, A.Garančs, I.Krastiņš, M.Narvils. 
2) Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja: priekšsēdētājs A.Rublis, locekļi 
J.Strods, A.Garančs, V.Sutens, M.Jansons. 
3) Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja: priekšsēdētājs M.Narvils, locekļi 
I.Škutāne, D.Olte, A.Ķipurs, M.Galkins. 
4) Kultūras, izglītības un sporta komiteja: priekšsēdētājs V.Strīķis, locekļi A.Ķipurs, 
V.Buhvalovs, D.Olte, A.Razminovičs. 

 
Jelgavas domes lēmumus realizē izpildinstitūcija – pašvaldības administrācija. 

Administrāciju vada pašvaldības izpilddirektors Gunārs Kurlovičs un pašvaldības 
izpilddirektora vietnieks Vilis Ļevčenoks. 

Administrācija sastāv no 6 struktūrvienībām: 
Administratīvās pārvaldes (vadītāja Inese Meija) struktūrā ietilpst kvalitātes 

vadītājs, Informācijas aģentūra, Kanceleja, Sabiedrisko attiecību sektors, Personāla vadītājs, 
Juridiskais sektors, Informācijas tehnoloģiju sektors, grāmatvedība, ārvalstu sakaru 
koordinators-tulks, Saimniecības sektors. Struktūrvienības kopējais darbinieku skaits - 67. 
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Būvvaldes (vadītāja vietas izpildītāja Inita Dzalbe) darbu organizē teritorijas 
plānotāju grupa (6 speciālisti), būvinspekcija (3 speciālisti) un galvenie speciālisti (arhitekts-
eksperts, ainavu arhitekts, galvenais mākslinieks).  

Īpašumu konversijas pārvaldes (vadītāja Anda Iljina) struktūrā ietilpst Zemes 
īpašumu sektors (4 speciālisti), Dzīvesvietas deklarēšanas sektors (5 speciālisti), Īpašumu 
uzskaites sektors (9 speciālisti), Attīstības sektors (7 speciālisti) un Vides pārvaldības 
sistēmas vadītājs. 

Finanšu nodaļas (vadītāja Vera Brauna) darbu organizē grāmatvedība (5 speciālisti), 
Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas grupa (5 speciālisti), galvenais auditors, audita 
grupa un galvenais speciālists jurists. 

Investīciju nodaļas (vadītāja Mārīte Ieviņa) sastāvā ir projektu vadītāju grupa (4 
speciālisti), projektu koordinatoru grupa (projektu koordinatori, projektu direktori, projektu 
apkalpojošās grāmatvedības). 

 Dzimtsarakstu nodaļas (vadītāja Aina Rokjāne) darbu nodrošina inspektori (3 
speciālisti), arhīva un saimniecības darbinieki (5).  
  
 Saskaņā ar LR likumiem un normatīvajiem aktiem tiek organizētas komisijas 
pašvaldības darba nodrošināšanai. Komisijas sastāvu (deputāti, speciālisti un sabiedrības 
pārstāvji) nosaka ar domes lēmumu.    
Komisijas. 
1.  Pilsētas apbalvojumu komisija 
2.  Administratīvā komisija 
3.  Izsoles komisija 
4. Īpašuma privatizācijas komisija 
5.  Politiski represēto personu statusa noteikšanas komisija 
6.  Pabalstu piešķiršanas komisija 
7.  Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 
8.  Pilsētas estētikas komisija 
9. Sabiedriskās drošības un kārtības komisija 
10. Dzīvokļu komisija 
11. Zemes komisija 
12. Zemes nomas komisija 
13. Atkarības vielu profilakses programmas komisija 
14. Sabiedrības integrācijas komisija 
15. Jelgavas domes deputātu pieprasījumu izskatīšanas komisija 
16. Ārkārtējā pretepidēmiskā komisija 
17. Satiksmes kustības drošības komisija 
18. Jelgavas pilsētas sabiedrisko organizāciju atbalsta programmas komisija 
19. Vides komisija 
20. Sporta komisija 
21. Dzīvokļu komisija 
22. Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija 
23. Ģimenes un bērnu lietu komisija 
24. Jelgavas pilsētas ārkārtējo situāciju operatīvā komisija 
25. Kultūras padome 
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 Ar Jelgavas domes lēmumu tiek izveidotas iestādes - institūcijas ar juridiskas 
personas tiesībām, kuras Latvijas Republikas likumos un Jelgavas domes lēmumos noteiktās 
kompetences robežās sniedz sabiedriskos pakalpojumus iedzīvotājiem un kuru darba 
organizēšanu nosaka vadītājs. 
Iestādes. 
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. Jelgavas reģionālais pieaugušo izglītības centrs; 
3. Jelgavas sociālo lietu pārvalde ar pakļautām iestādēm: 

a) Jelgavas pilsētas naktspatversme, 
b) Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs; 

4. Pašvaldības aģentūra „Pilsētsaimniecība”; 
5. Pašvaldības aģentūra „Kultūra”; 
6. Kultūras iestāžu centralizētā grāmatvedība; 
7. Jelgavas Zinātniskā bibliotēka; 
8. Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs; 
9. Zemgales TV vēstis; 
10. Sporta servisa centrs; 
11. Pašvaldības policija; 
12. Reģionālais sabiedrisko pakalpojumu regulators. 

  
 Pašvaldības funkciju nodrošināšanai tiek dibinātas kapitālsabiedrības (sabiedrība ar 
ierobežoto atbildību vai akciju sabiedrība), t.i., komercsabiedrības, kuras pamatkapitāls 
sastāv no pamatkapitāla daļu vai akciju nominālvērtību kopsummas.  
Kapitālsabiedrības. 

1.  SIA „Jelgavas tirgus” 
2.  SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca” 
3.  SIA „Jelgavas poliklīnika” 
4.  SIA „Jelgavas autobusu parks” 
5.  SIA „Jelgavas ūdens” 
6.  SIA „Jelgavas tuberkulozes slimnīca”; 
7.  SIA „Medicīnas sabiedrība “Optima-1”” 
8.  SIA „Jelgavas neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija” 
9.  SIA „Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” 
Kapitālsabiedrības ar pašvaldības kapitāla daļu. 
1.  Bezpeļņas organizācija SIA „Viduslatvijas slimokase” 
2.  SIA bezpeļņas organizācija „Datorcentrs” 
3.  Akciju sabiedrība „Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” 
4.  SIA „Sporta komplekss „Zemgale”” 
5.  SIA „Zemgales olimpiskais centrs” 
6.  SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” 
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 Saskaņā ar LR likumiem dome var izveidot biedrības un nodibinājumus. Biedrība ir 
brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, 
nodibinājums ir mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāja noteiktā mērķa sasniegšanai. 

Nodibinājumi un biedrības 
1. Nodibinājums „Sporta tālākizglītības atbalsta fonds”  
2. Nodibinājums „Izglītības atbalsta fonds” 
3. Nodibinājums „Fonds „Atbalsts kultūrai Jelgavā”” 
4. Biedrība „Zemgales tūrisma attīstības biedrība” 

  
Domes iestāžu struktūra, tiesības un pienākumi ir noteikti saskaņā ar šo iestāžu 

nolikumiem, kurus apstiprina Jelgavas dome. Pašvaldības kapitālsabiedrību 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 

2005. GADĀ 
 

1. Demogrāfiskā situācija 
 

Uz 2005. gada 31. decembri iedzīvotāju skaits Jelgavā bija 66 087. Jelgavā, tāpat kā 
visā Latvijā, ir negatīvs dabiskais pieaugums. Pilsētai ir raksturīgs pozitīvs migrācijas saldo 
(rādītājs, kas raksturo pilsētas deklarēto iedzīvotāju skaita izmaiņas) - 78 cilvēki, kas ir otrais 
augstākais starp visām lielajām Latvijas pilsētām.  
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Pastāvīgo iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2005. gadā Jelgavā (%) 
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Jelgavā ir samērā augsts darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars (65,4%), vidēji 

Latvijā tas ir 63,9%. Problēmas nākotnē var radīt nelielais bērnu īpatsvars (iedzīvotāju daļa 
līdz darbspējas vecumam no pastāvīgo iedzīvotāju skaita) – kuram ir tendence ar gadiem 
samazināties. Pašreiz līdz darbspējas vecumam Jelgavā ir 15% iedzīvotāju, kas ir mazāk nekā 
2004. gadā (15,4%). 

Pastāvīgo iedzīvotāju galvenās vecuma grupas (%)
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Pastāvīgo iedzīvotāju demogrāfiskās slodzes līmenim Jelgavā pagājušajā gadā bija 

tendence samazināties – 2005. gadā uz 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem bija 527 
iedzīvotāji līdz un virs darbspējas vecuma (2004. gadā – 550), kas ir vērtējams pozitīvi. 
Jelgavas rajonā (567) un visā Latvijā (565) demogrāfiskās slodzes līmenis bija augstāks, 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 
 2003 2004 2005 

Jelgava 556 550 527 
Latvija 603 591 565 
Jelgavas rajons 616 598 567 
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2. Ekonomiskā situācija 

 
 

2005 .gadā Jelgavā ekonomiski aktīvo komersantu un komercsabiedrību skaits  sasniedza 
1139 (2004. gadā –1094). 
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Dominējošie ir pakalpojumu un tirdzniecības uzņēmumi. Uzņēmumu īpatsvars, kas 

darbojas tirdzniecības, pakalpojumu sfērā un rūpniecības nozarē, salīdzinot ar iepriekšējiem 
gadiem ir samazinājies, absolūtos skaitļos šo nozaru uzņēmumu skaits ir pieaudzis. Īpaši 
strauji audzis to uzņēmumu īpatsvars, kuri veic operācijas ar nekustamo īpašumu. Saistībā ar 
vispārējo pilsētas saimniecisko uzplaukumu pieaudzis arī būvniecības, transporta, glabāšanas 
un sakaru nozarē strādājošo uzņēmumu īpatsvars. Jelgavā joprojām dominē mazie 
uzņēmumi. 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 piesaistīt investorus no 
ārvalstīm. 

2005. gadā turpinājās dinamiska uzņēmējdarbības attīstība. 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 rezultāti. 2005. gadā pilsētā darbību uzsāka 
dzesēšanas agregātu ražotne no jauna izveidotajā Aviācijas ielas rūpnieciskajā zonā. Uzsākta 
arī Zemgales tehnoloģiskā parka projekta realizācija. Kā pirmais objekts šajā parkā top 
Būvmateriālu inovācijas un testēšanas centrs.  
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Ekonomiski aktīvie komersanti un komercsabiedrības  

Jelgavā un Latvijā 2005. gadā 
 

 Uzņēmumu skaits No tiem MVU 
 pavisam Tai skaitā komersanti 

ar ārzemju kapitāla 
līdzdalību 

pavisam Tai skaitā komersanti 
ar ārzemju kapitāla 

līdzdalību 
Jelgava 1139 51 (4,5%) 1132 48 (4,2%) 
Latvijā 54 171 4780 (8,8%) 53 842 4581 (8,5%) 

 
Iekšzemes kopprodukts Jelgavā 2003. gadā bija Ls 1829 uz vienu iedzīvotāju, kas ir 

67% no Latvijas vidējā rādītāja. Kopumā Jelgavā iekšzemes kopprodukts sastāda 1,9% no 
kopējā Latvijas iekšzemes kopprodukta un uzrāda tendenci salīdzinoši vienmērīgi un stabili 
augt.  
 
 

3. Nodarbinātība 
 
 

2005. gada Jelgavā bija samērā augsts sabiedriskajā sektorā nodarbināto īpatsvars- 45 % 
strādājošo, kas ir vairāk nekā vidēji Latvijā (35,3%) un Rīgā (29,1%). Daļēji tas 
izskaidrojams ar to, ka LLU un citas izglītības iestādes Jelgavā ir lielākie darba devēji. Par to 
liecina arī VID dati par nodokļu maksātājiem. Tas ir pozitīvs rādītājs, jo raksturo pilsētu kā 
izglītības un administratīvo centru. Privātajā sektorā nodarbināto īpatsvaram Jelgavā un arī 
kopumā Latvijā ir tendence pieaugt.  

Strādājošo īpatsvars pamatdarbā 2005. gada sākumā 
sabiedriskajā un privātajā sektorā
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Bezdarba līmenis 2005. gadā Jelgavā (6,5%) bija zemāks nekā vidēji Latvijā (8%) un 

Jelgavas rajonā (6,9%). Tāpat kā iepriekšējā pārskata gadā arī 2005. gadā bezdarba līmenis 
Jelgavā turpina samazināties.  
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Reģistrētais bezdarba līmenis (%)
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 Nodarbinātības jautājumus pašvaldība risina realizējot investīciju projektus, kuru 
darbu izpildes laikā un daļēji arī pēc tam tiek nodrošināts darbs daudziem pilsētniekiem. 
Pilsētas saimnieciskās dzīves aktivizēšanai tiek piesaistīti ārvalstu investori, kuri rada jaunas 
darba vietas.  

 
4. Investīcijas 

 
2005. gadā tika uzsākta 13 projektu ieviešana un turpināts darbs pie 2004. gadā 

apstiprināto 10 projektu realizācijas. Kopumā 2005. gadā pašvaldībā tika sagatavoti 17 
projekti, no tiem 2005. gadā apstiprināti 3 projekti, noraidīti 6, pārējo projektu vērtēšanas 
rezultāti vēl nav zināmi.  

2005. gadā parakstītie līgumi par projektu ieviešanu nodrošinās investīciju piesaisti 
pilsētai par summu 1.3 miljoni latu, kas tiks apgūti 2005. un 2006. gados.  

Pie finansiāli apjomīgākajiem realizācijā esošajiem projektiem jāmin finansējums 
5,28 milj. EUR apmērā 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. 

2005. gada decembrī noslēdzās darbs pie SIA “Jelgavas ūdens” projekta “Jaunas dūņu 
iekārtas projektēšana, iegāde un uzstādīšana Jelgavā”, kam finansējumu Ls 529 000 apmērā 
piešķīra Dānijas Vides aizsardzības ministrija un Ziemeļvalstu Vides Finansu korporācija. 
SIA “Jelgavas ūdens” 2006. gadā pabeigs darbu pie projekta “Ūdens apgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, 1. posms”, ko finansēja ES Kohēzijas fonds Ls 
11 012 000 apmērā un projekta “Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība 
Jelgavā II posma sagatavošana”, ko finansēja ES ISPA fonds Ls 128 000 apmērā.  

Lielākā daļa no piesaistīto līdzekļu apjoma neparādās pilsētas budžetā, jo kopš 2004. 
gada 1. maija ir mainījusies finansēšanas metodika – lielākie projekti tiek finansēti 
nacionālajās programmās un iekļauti atbildīgo ministriju budžetos. Daļai pilsētas iesniegto un 
saņemto projektu granta saņēmējs ir sadarbības institūcijas. 2005. gada projektos nav iekļauti 
arī kapitālsabiedrību realizētie projekti. 
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Pašvaldības un tās iestāžu piesaistītās investīcijas   
2001.-2005. gados, LVL

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2001 2002 2003 2004 2005

Gadi

L
V

L

 
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 891 135 Ls. Projekta aktivitātes paredz vairāku pakāpju rehabilitācijas sistēmas 
izveidi SAC «Jelgava» un pašvaldības Sociālajā mājā.  

Satiksmes ministrijas Nacionālajā programmā iekļauti 3 projekti, kas pilsētas 
teritorijā ļaus uzlabot ceļu segumu 6,7 km garumā. Kopējais projektu finansējums ir 2,4 
miljoni lati. 

Kā pilsētai apjomīgākie un nozīmīgākie sagatavotie un apstiprinātie projekti jāmin: 
1) Projekta Ilgtspējīga lietus ūdeņu apsaimniekošanas sistēma Latvijas pašvaldībās 

kopējās izmaksas 267390 EUR no Phare 2003. gada Pārrobežu sadarbības 
programmas Baltijas jūras reģionā. Projekta mērķis ir izveidot ilgtspējīgu lietus ūdeņu 
apsaimniekošanas modeli pašvaldību teritorijās Jelgavā un Cēsīs.  

2) Projekta Drošais ceļš uz skolu kopējās izmaksas ir 290000 Ls. Pieprasītais 
līdzfinansējums no ERAF – 186 429 Ls, nacionālais līdzfinansējums – 103 571 Ls. 
Projekta mērķis ir paaugstināt satiksmes vadības un transporta sistēmas efektivitāti 
Jelgavā, palielinot satiksmes drošību gājējiem, īpaši bērniem. 

3) Projekta Profesionālās izglītības pieejamības uzlabošana invalīdiem Zemgales 
reģionā kopējās izmaksas 325 010,47 Ls, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts 
budžeta līdzekļi. Projekta mērķis ir uzlabot izglītības pieejamību cilvēkiem ar 
invaliditāti Zemgales reģionā.  

4) Projekts Profesionālās izglītības un tālākizglītības attīstības veicināšana Latvijas 
reģionos tiek finansēts no Phare 2003. gada Nacionālā programma Latvijai 
234629,92 Ls apjomā. Tā mērķis ir veicināt pārtikas nozares attīstību, uzlabojot 
profesionālās izglītības kvalitāti pārtikas nozarē, apzinot perspektīvos pārtikas 
nozares attīstības segmentus un nākotnē nepieciešamo apmācību programmu jomas, 
kā arī ieviešot praksē darbinieku kvalifikācijas kontroles mehānismus.  

5) Projekta Darbaspēka nodarbinātības spēju palielināšana Jelgavas pilsētā kopējās 
izmaksas ir 174 387,77 Ls, ko sedz Eiropas Savienība, Jelgavas reģionālais Pieaugušo 
izglītības centrs un Amatu skola. Projekta mērķis ir uzlabot nodarbinātības situāciju 
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Jelgavā, nodrošinot bezdarbnieku un nodarbināto kvalifikācijas paaugstināšanas un 
pārkvalifikācijas iespējas, kā arī veicināt mazo un vidējo uzņēmumu veidošanos. 

6) Projekta IKT zināšanu standartizācija Zemgales reģionā kopējais budžets ir 
218691,67 Ls, t.sk.172651,32 Ls Phare 2003. gada Nacionālā programma Latvijai 
«Ekonomiskās un sociālās kohēzijas pasākumi Latvijā» grants, 46040,35 Ls 
nacionālais finansējums. Projekta mērķis ir paaugstināt darbaspēka konkurētspēju 
Zemgales reģionā, nodrošinot pašvaldības un izglītības iestāžu darbiniekiem iespēju 
iegūt mūsdienu darba tirgus prasībām un standartiem atbilstošas IT zināšanas.  

7) Projekta «Piedalies!2 » kopējais finansējums 49935,35 Ls ko veido ES Phare 2003 
programmas Sabiedrības integrācijas fonda un Jelgavas domes līdzekļi. Projekta 
«Piedalies!2» ietvaros notiek vairākas uz integrāciju vērstas aktivitātes, kurās tiek 
iesaistīti jaunieši, mazākumtautību pašdarbības kolektīvi un Ģ. Eliasa Jelgavas 
Vēstures un mākslas muzejs 
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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 
 

2005. gadā konsolidētā budžeta precizētais ieņēmumu plāns apstiprināts Ls 24341417 
apmērā, t.sk.: 

1) pamatbudžeta ieņēmumi – Ls 19534454; 
2) aizņēmumu līdzekļi – Ls 3005280; 
3) speciālā budžeta ieņēmumi – Ls 611182; 
4) ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi – Ls 36280; 
5) plānotais naudas līdzekļu atlikums 2005. gada sākumā – Ls 1154221. 

 
Konsolidētā budžeta ieņēmumu izpilde – Ls 24485018, t.sk.: 

1) pamatbudžeta ieņēmumi – Ls 19649675; 
2) saņemto aizņēmumu līdzekļi – Ls 3005280; 
3) speciālā budžeta ieņēmumi – Ls 636215; 
4) ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi – Ls 36629; 
5) naudas līdzekļu atlikums 2005. gada sākumā – Ls 1154219. 

Ieņēmumu plāns ir izpildīts 100,6%, virsplāna ieņēmumi – Ls 143603. 
 
 Konsolidēta budžeta resursu īpatsvars: 

1) pamatbudžeta kārtējā gada ieņēmumi– 80,2%, t.sk. ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzekļi – 1,9% un maksājumi no Valsts budžeta – 22,2%; 

2) speciālā budžeta kārtējā gada ieņēmumi – 2,6%; 
3) ziedojumu un dāvinājumu kārtējā gada ieņēmumi - 0,2%; 
4) aizņēmumu līdzekļi – 12,3%;  
5) naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – 4,7%. 

 Konsolidēta 2005. gada budžeta pārskata gada ieņēmumi, salīdzinājumā ar 2004. 
gadu ir lielāki par Ls 3194765. 
 
Pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumi: 
 

2005.gadā konsolidētā budžeta izdevumu precizētais plāns apstiprināts Ls 24341471 
apmērā, t.sk.: 

1) pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām un norēķiniem – Ls 22360607; 
2) pamatbudžeta saistību nomaksa – Ls 1210463; 
3) speciālā budžeta izdevumi – Ls 714751; 
4) izdevumi no ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem – Ls 55596. 

 
Konsolidētā budžeta izdevumu izpilde – Ls 23108560, t.sk.: 

1) pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām un norēķiniem – Ls 21203828, 
2) pamatbudžeta aizņēmumu pamatsummu atmaksa – Ls 1210481, 
3) speciālā budžeta izdevumi – Ls 661620, 
4) izdevumi no ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem – Ls 32631. 
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Konsolidētā budžeta ieņēmumu izpildes pārsniegums pār izdevumiem – naudas 
atlikums gada beigās Ls 1376458, t.sk.: 

1) pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums – Ls 1271980; 
2) speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikums – Ls 78164, no tā: 
3) ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikums – Ls 26314.   

 
 

1.1. Pamatbudžets 
 

Pamatbudžeta ieņēmumi 
 

2005. gada sākumā pamatbudžeta ieņēmumu resursu plāns apstiprināts Ls 20169021 
apmērā, budžeta izpildes gaitā tika palielināts par Ls 3402049 un gada beigās ieņēmumu 
resursu precizētais plāns apstiprināts Ls 23571070, t.sk.: 

1) nodokļu ieņēmumi – Ls 12185943 jeb 51,7 %; 
2) nenodokļu ieņēmumi – Ls 1567460 jeb 6,7 %; 
3) maksājumi un valsts budžeta mērķdotācijas – Ls 5781051 jeb 24,5 %; 
4) finansēšanas līdzekļi – Ls 4036616 jeb 17,1%. 

 
 Pamatbudžeta nodokļu un nenodokļu ieņēmumu, kā arī saņemto maksājumu 
precizētais plāns izpildīts 100,6% apmērā vai summā Ls 19649675: 

1) nodokļu ieņēmumi izpildīti 99,4% apmērā, sakarā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
mazākas nekā plānots maksājumu summas saņemšanu. Joprojām iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir vislielākais – 92,6% un tā 
ieņēmumi Ls 11214086. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi – Ls 804138, 
azartspēļu nodokļa ieņēmumi – Ls 96660; 

2) nenodokļu ieņēmumi izpildīti 108,8% apmērā jeb Ls 1705289, jeb vairāk nekā 
plānots par Ls 137829, mazāk par Ls 42439 nekā plānots saņemti tikai ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzekļi;  

3) norēķinos ar citām pašvaldībām, par mūsu pašvaldības izglītības iestāžu u.c. iestāžu 
pakalpojumiem, saņemtie ieņēmumi ir Ls 289870 jeb par Ls 13803 vairāk nekā tika 
plānots, izpilde – 105%; 

4) mērķdotācija no valsts budžeta  saņemta 100,0% jeb Ls 4939043; 
5) maksājumi no Valsts budžeta iestādēm un citiem budžetiem saņemti Ls 600589 jeb 

104,6%.   
 
 Budžeta izdevumu segšanai piesaistīti finansēšanas līdzekļi:   
1) pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada sākumā – Ls 1031334; 
2) 2005. gadā saņemtie aizņēmumi – Ls 3005280. 

      
          Pavisam 2005. gadā pamatbudžeta ieņēmumus veidoja resursi Ls 23686289 apmērā. 
Pamatbudžeta ieņēmumu pieaugums no nodokļiem, nodevām un maksājumiem bez 
finansēšanas līdzekļiem, salīdzinājumā ar 2004. gadu, ir Ls 3218616. 
 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi salīdzinājumā ar 2004. gadu ir lielāki par Ls 
1639065.  
 Nekustamā īpašuma nodokļa precizētais plāns pārpildīts par Ls 52211. Atgūti 
iepriekšējo gadu nodokļa parāda maksājumi summā Ls 15903. Nekustamā īpašuma nodokļa 
parāds: 

a) par zemi – Ls 65311, no tā maksātnespējīgo komercsabiedrību parāds – Ls 28871, 
mirušo īpašnieku parāds – Ls 3042, aktuālo parādu summa ir Ls 33398 jeb 51,1%, 
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no tā fizisko personu parāds Ls 20568. Salīdzinot ar 2004. gadu fizisko personu 
aktuālais parāds palielinājies par Ls 7231, aktuālo parādu kopsumma palielinājusies 
par Ls 7226, bet samazinājies maksātnespējīgo komercsabiedrību parāds par Ls 2716.  

b) par ēkām un būvēm – Ls 108064. Maksātnespējīgo komercsabiedrību parāds - Ls 
99048, salīdzinot ar 2004. gadu parāds ir pieaudzis par Ls 2521, joprojām lielākais 
nodokļa parādnieks ir A/S “RAF”. Fizisko personu parāds Ls 289. Aktuālo parādu 
summa ir Ls 9016 jeb 8,3%. Salīdzinot ar 2004. gadu aktuālo parādu summa 
pieaugusi par Ls 6331.  

 
 Administrējot nekustamā īpašuma nodokli, 2005.gadā ir izsūtīti 526 brīdinājumi un 148 
lēmumi par parādu piedziņu, no tiem ir nosūtīti tiesu izpildītāju kantorim 39 lēmumi 
bezstrīda parādu piedziņai. Inkaso rīkojumi juridiskām personām izstādīti par summu Ls 
4070. 

Azartspēļu nodokļa ieņēmumu precizētais plāns apstiprināts Ls 90000, ieņēmumu 
izpilde Ls 96660, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nodokļa ieņēmumi saņemti par Ls 36132 
vairāk, sakarā ar azartspēļu nodokļa likmju palielināšanu. 
 
Pamatbudžeta izdevumi 
 
  2005.gada sākumā apstiprinātais pamatbudžeta izdevumu plāns  
Ls 20169021 tika palielināts par Ls 3402049 un precizētais izdevumu plāns, ieskaitot 
aizņēmumu pamatsummu nomaksu, apstiprināts Ls 23571070. Izdevumi izpildīti Ls 
22414309 jeb 95,1 %, no tiem: 
1) izdevumi pēc valdības funkcijām – Ls 20525264 jeb 91,6%; 
2) norēķini – Ls 678564 jeb 3%, t.sk. maksājumi pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondā – 

Ls 492569, kas, salīdzinot ar 2004.gadu, ir par Ls 152682 lielāki; 
3) aizdevumu pamatsummu atmaksai izlietoti Ls 1210481 jeb 5,4%. 
 
Pamatbudžeta izdevumu struktūra: 

1) izpildvara – 5,9%; 
2) sabiedriskā kārtība un drošība, civilā aizsardzība – 2,7%; 
3) izglītība – 39,7%; 
4) veselības aprūpe – 0,8%; 
5) sociālā nodrošināšana – 6,8%; 
6) dzīvokļu komunālā saimniecība – 16,6%; 
7) sports un kultūra – 5,8%; 
8) transports un sakari – 7,5%; 
9) pārējā ekonomiskā darbība – 3%; 
10) pārējie izdevumi – 0,6%; 
11) norēķini ar citām pašvaldībām – 0,8 %;  
12) maksājumi izlīdzināšanas fondā – 2,2%;  
13) parādu saistības (pamatsummu un procentu maksājumi) – 7,6%. 

 
Pamatbudžeta izdevumi pēc funkcijām un norēķini Ls 21203828 apmērā izlietoti šādi: 

1) atalgojumi – Ls 7047299 jeb 33,2%; 
2) soc. apdrošināšanas obligātās iemaksas – Ls 1625379 jeb 7,7%; 
3) pakalpojumu apmaksa – Ls 2551604 jeb 12,0%; 
4) komandējumu un dienesta braucienu izdevumi – Ls 70314 jeb 0,3%;  
5) materiālu, energoresursu iegāde – Ls 194435 jeb 7,0%; 
6) grāmatu, žurnālu iegāde – Ls 102999 jeb 0,5%; 
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7) procentu maksājumi par aizņēmumiem – Ls 499248 jeb 2,4%; 
8) subsīdijas un dotācijas – Ls 4161968 jeb 19,6%; 

t.sk. iedzīvotājiem – Ls 782264 jeb 3,7%; 
9) kapitālie izdevumi – Ls 3617461 jeb 17,1%; 
10) zemes iegāde – Ls 16855 jeb 0,1%; 
11) investīcijas – Ls 20000 jeb 0,1%. 

  
Ar ārvalstu fondu atbalstu tika realizēti 19 projekti: 

1) Sabiedrības integrācijas fonds: 
- projekts “Piedalies” un “Piedalies-2” – realizēja Jelgavas pašvaldības administrācija, 
apgūti Ls 82 445; 
- projekts “Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” – realizēja pašvaldības iestāde 
“Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs”, apgūti Ls 5278; 

2) Eiropas sociālais fonds: 
- projekti “Pedagoģiskās korekcijas pasākumu komplekss”, “Pedagoģiskās korekcijas 
programma “Pavāru palīgs””, “Starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts 
“Jaunatne””, “Mana skola ir mana pils. Mīts vai realitāte”, “Vardarbība”, “Vide ienāk 
skolā” “Karjeras izpētes programmas un profesionālās orientācijas pasākumu 
realizācija Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā” – realizēja Izglītības pārvaldes iestādes, 
apgūti Ls 24172; 
- projekts “Profesionālās izglītības un tālāk izglītības pieejamības uzlabošana 
invalīdiem Zemgales reģionā” - realizēja pašvaldības iestāde “Jelgavas reģionālais 
Pieaugušo izglītības centrs”, apgūti Ls 13913; 

3) Eiropas reģionālais attīstības fonds: 
- projekts “Sociālās aprūpes institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” – 
realizēja SAC “Jelgava”, apgūti Ls 40000;  

4) Eiropas atbalsta programma INTERREG: 
- projekts “Baltijas jūras veloprojekts” – realizēja Jelgavas pašvaldības administrācija, 
apgūti Ls 29900; 
- projekts “Tūrisma attīstība VIA Hanseatica teritorijā - realizēja Jelgavas pašvaldības 
administrācija, apgūti Ls 3631, partneri Somija, Igaunija Lietuva; 
- projekts “Uzņēmējdarbības konsultantu apmācība un apmaiņa” - realizēja 
pašvaldības iestāde “Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs”, apgūti Ls 
4614; 

5) Eiropas atbalsta programma PHARE : 
- projekts “IKT zināšanu standartizācija Zemgales reģionā” - realizēja pašvaldības 
iestāde “Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs”, apgūti Ls 30847; 
- projekts “Izpētes veikšana un tehniskās dokumentācijas izstrāde ielu krustojumu 
rekonstrukcijai un transporta kustības vadības centra izveidošanai Jelgavas pilsētā”- 
realizēja Jelgavas pašvaldības administrācija, apgūti Ls 153020;  
- projekts “ Darbaspēka nodarbinātības spēju palielināšana Jelgavas pilsētā”- realizēja 
pašvaldības iestāde “Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs”, apgūti Ls 
1952; 

 - projekts “Atbalsta sistēmas izveide tūrisma operatoriem Zemgales reģionā”-  
 realizēja Jelgavas pašvaldības administrācija, apgūti Ls 109002. 
 
Nozīmīgākie objektu remonti, rekonstrukcija, un būvniecība: 

1) kultūras nama renovācijas II kārtai izlietoti Ls 56796; 
2) Pieaugušo izglītības centra ēkas rekonstrukcijai un stāvlaukuma izbūvei izlietoti Ls 

131589; 
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3) Izglītības iestāžu remontiem izlietoto līdzekļu summa Ls 381387, tajā skaitā: 
a) Valsts ģimnāzijas remontam – Ls 113711, 
b) 2. pamatskolas sporta zāles grīdas remontam – Ls 34700, 
c) 5. viduskolas – II korpusa energoefektivitātes palielināšanai Ls 110829, 
d) 6. vidusskolas peldbaseina ēkas renovācijai – Ls 70492, 
e) 4. pamatskolas remontam – Ls 67116; 

4) turpinot Domes ēkas telpu remontu izlietoti Ls 30406; 
5) ielu, gājēju ietvju remontam un rekonstrukcijai, satiksmes drošībai, apgaismošanai, 

pilsētas labiekārtošanas objektu renovācijai izlietoti Ls 2340547, tajā skaitā: 
a) Peldu ielas izbūvei – I kārta – Ls 400858, 
b) Rīgas ielas rekonstrukcijai III posms – Ls 1285571, 
c) Mātera ielas rekonstrukcijai – Ls 135565, 
d) Dūņu ielas asfaltbetona seguma izbūvei - Ls 11343, 
e) Gaisa tilta un Lietuvas šosejas remontam  – Ls 123865, 
f) Meiju ceļa remontam – Ls 67222, 
g) Pulkveža O.Kalpaka ielas remontam – Ls 32351, 
h) Dambja ielas remontam – Ls 29662, 
i) Pulkveža Brieža ielas remontam – Ls 17675, 
j) Rūpniecības ielas remontam – Ls 16867, 
k) Aviācijas ielas remontam – Ls 9741, 
l) Uzvaras parka rekonstrukcijai – Ls 45180, 
m) Pareizticīgo baznīcu, Plostu ielas izgaismošanai, Kr. Barona ielas posmā no P. 

Brieža līdz Dambja ielai apgaismošanai – Ls 29359, 
n) jauno apstādījumu izveidošanai – Ls 10045, 
o) kapsētu labiekārtošanai – Ls 10000, 
p) spēļu laukuma izbūvei Vaļņu skvērā – Ls 4693, 
q) hidrotehnisko būvju rekonstrukcijai – Ls 30000, 
r) satiksmes drošībai – Ls 34288, 
s) projekta izstrādei “Drošais ceļš uz skolu” – Ls 22840; 

6) sociālās mājas lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūvei Ls 50275; 
7) dienas centra izveidei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Ls 125000. 

 
 Sociālajiem pabalstiem izlietoti Ls 519300, t.sk.: 

1) materiālie pabalsti naudā (GMI u.c.) – Ls 204561; 
2) pabalsti komunālajiem pakalpojumiem – Ls 186005; 
3) pabalsti bērnu ēdināšanai skolās un pirmskolas iestādēs – Ls 90713; 
4) pabalsti skolas piederumu iegādei – Ls 22175; 
5) pabalsti ārkārtas gadījumos – Ls 10394; 
6) pabalsti zāļu iegādei, ārstēšanas izdevumiem u.c. – Ls 5452. 

 
 Pārējiem sociālās palīdzības pasākumiem un palīdzībai izlietoti Ls 134787, t.sk.: 

1) speciālās skolas audzēkņu ēdināšanai – Ls 16878; 
2) degvielas sadārdzinājuma kompensācijai SIA “JAP” – Ls 21000; 
3) mēnešbiļetēm 1.–4.klašu skolēniem un pensionāriem – Ls 70686; 
4) sociālo gultu izdevumiem – Ls 11086; 
5) bezpiederīgo un trūcīgo apbedīšanai u.c. – Ls 5691; 
6)  transporta izdevumiem u.c. – Ls 9446. 

 
Pašvaldības komercsabiedrībām, dotējot pašvaldības funkciju izpildi un pašvaldības 
nekustamā īpašuma uzturēšanu, piešķirtas subsīdijas: 
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1) SIA “ Jelgavas pilsētas slimnīca” Ls 151636 ārstnieciskā aprīkojuma un ierīču 
iegādei; Ambulatorās nodaļas izveidei un bērnu  nodaļas remontam; 

2) SIA “Neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija” Ls 28400 ēkas remontam – logu, 
durvju, apkures sistēmas nomaiņai; 

3) SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldei” Ls 197594 vecā dzīvojamā fonda 
uzturēšanas izdevumiem, Stacijas ielas 13 ēkas apsardzei, pašvaldības teritorijas 
kopšanai; 

4) SIA “ Jelgavas ūdens” Ls 28584 projekta realizācijai ūdensapgāde; 
5) SIA “ Jelgavas autobusu parks” Ls 1664725 autobusu iegādei un biļešu cenu 

zaudējumu kompensācijai. 
 
SIA “Zemgales Olimpiskā centrs” pašvaldības finansējums Ls 25500.  
SIA “ Sporta komplekss “Zemgale”” ieguldīti Ls 20000 skeitparka aprīkojumam. 
Sabiedrisko organizāciju atbalstam piešķirtas subsīdijas Ls 96361, t.sk. Biedrībai “Hokeja 
klubs “Zemgale”- invalīdu stājhokeja atbalstīšanai (VB mērķdotācija) Ls 50000. 
 

1.2. Speciālais budžets 
 

Speciālā budžeta ieņēmumi 
  

 Speciālā budžeta ieņēmumu plāns gada sākumā tika apstiprināts Ls 714342 apmērā. 
Izpildes gaitā ieņēmumu plāns tika palielināts par Ls 56005, kā rezultātā precizētā speciālā 
budžeta ieņēmumi tika apstiprināti Ls 770347 un izpildīti Ls 798729 jeb par 103,7%, t.sk.: 

1) privatizācijas fondā ieņēmumi – Ls 63805 jeb 172,4%; 
2) dabas resursu nodokļa ieņēmumi – Ls 27975 jeb 93,3%; 
3) autoceļu fondā ieņēmumi – Ls 502223 jeb 100%; 
4) mērķdotācija pasažieru pārvadājumiem – Ls 41934 jeb 100%; 
5) pārējo speciālo budžetu ieņēmumi – Ls 278; 
6) speciālo budžetu līdzekļu atlikums gada sākumā – Ls 103569; 
7) ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi – Ls 39629 jeb 109,2%; 
8) ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikums – Ls 19316. 

 
 Autoceļu fonda ieņēmumos, salīdzinot ar 2004. gadu, saņemti par Ls 27651 vairāk, 
arī mērķdotācija regulārajiem pasažieru pārvadājumiem pieaugusi par Ls 330. 
 Dabas resursu nodokļa ieņēmumu plāns nav izpildīts par Ls 2025. Salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu, šī nodokļa ieņēmumi bija mazāki par Ls 2999. 
 Saskaņā ar privatizācijas procesa noslēguma stadiju turpina samazināties 
Privatizācijas fonda ieņēmumu apjoms. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas ir mazāks par Ls 
12872. 
 
 Ziedojumi pašvaldībai un tās iestādēm saņemti Ls 39629, t.sk.: 

1) Bērnu sociālās aprūpes centram - Vācijas labdarības organizācija “AKTION 
REISKORN” – Ls 3561; 

2) kultūrai – Ls 16046; 
3) sportam – Ls 650;  
4) izglītībai – Ls 10542; 
5) p/a “Pilsētsaimniecība” - SIA “Kanclers Plus” un privātpersonas  – Ls 7330; 
6) pašvaldībai – Ls 1500. 
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Speciālā budžeta izdevumi 
 
 Speciālā budžeta izdevumu precizētais plāns apstiprināts Ls 770347, izpildīts  
Ls 694251 jeb 90,1%. 
 Privatizācijas fonda izdevumi plānoti Ls 119161 apmērā, apgūti Ls 86074 jeb 72,2%, 
tajā skaitā: 

1) privatizācijas procesa nodrošināšanai – Ls 83040; 
2) atskaitījumi Valsts privatizācijas fondam – Ls 2596; 
3) dzīvojamo māju apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumiem privatizācijas 

procesā – Ls 2673; 
4) kultūras atbalstam – Ls 2085; 
5) SIA “Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde” atmaksāja saņemtā no 

Dzīvojamo māju privatizācijas fonda aizņēmuma daļu Ls 4320. 
 

  Dabas resursu nodokļa izlietojuma plāns apstiprināts Ls 31366 apmērā, apgūti Ls 
26506, no tiem: 

1) kanalizācijas pārslēgumiem un virsūdeņu novadīšanai – Ls 19381; 
2) peldūdens laboratoriskai kontrolei perspektīvajās peldvietās pilsētas teritorijā 

– Ls 756; 
3) grodu aku dzeramā ūdens kontrolei un tīrīšanai – Ls 6369. 

 
  Autoceļu fonda izdevumi izlietoti Ls 502265 jeb 100%. Autoceļu fonda līdzekļi 

izlietoti ceļu remontiem un kārtējai to uzturēšanai, lietus kanalizācijas, meliorācijas 
būvju, luksoforu uzturēšanai un rekonstrukcijai. 

  SIA “Jelgavas autobusu parks” piešķirta dotācija Ls 41934 regulārajiem pasažieru 
pārvadājumiem. 

 Pārējo speciālo budžetu līdzekļi izlietoti Ls 4841. 
 Ziedojumu līdzekļi izlietoti Ls 32631. 

 
1.3. Pašvaldības finansiālais stāvoklis 

 
  Kopējā 2005. gada pašvaldības bilances kopsumma salīdzinot ar 2004. gada bilanci ir 
palielinājusies par Ls 2602855, kas pamatā ir saistīts ar pamatlīdzekļu bilances posteņu 
pieaugumu, t.i. nepabeigto celtniecības objektu izmaksu palielinājumu par Ls 765977 un 
ilgtermiņa finanšu ieguldījumu posteņa palielinājumu - Jelgavas domes ieguldījumu 
akciju sabiedrību un kapitālsabiedrību pamatkapitālā par Ls 1328850. 

 
Aktīvs 
 

Pašvaldībai pieder pamatlīdzekļi par kopējo summu Ls 36218345. Salīdzinot ar 2004. 
gadu, to vērtība ir pieaugusi par Ls 946073. 

Zemes gabalu, ēku, būvju un ilggadīgo stādījumu kopsumma ir Ls 31585006, t.sk.: 
1) dzīvojamās ēkas – Ls 2592690; 
2) nedzīvojamās ēkas – Ls 6899361; 
3) citas celtnes un būves, tilti, izbūves – Ls 17611911; 
4) ceļi – Ls 55173; 
5) zeme – Ls 3943219; 
6) kultivētie aktīvi un stādījumi – Ls 7335; 
7) meži – Ls 475317. 
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Dzīvojamo ēku vērtības samazinājums 2005. gadā par Ls 612444 radies sakarā ar 
dzīvojamo ēku daļu - privatizēto dzīvokļu vērtības izslēgšanu. 

Nedzīvojamo ēku vērtības pieaugums pārskata gadā ir Ls 231690, kas saistīts ar 
pašvaldības nedzīvojamo ēku (RPIC un izglītības iestāžu ēku) vērtības pieaugumu par to 
renovēto daļu. 

Citu celtņu, būvju, tiltu un izbūvju vērtības samazinājums ir Ls 462688, kas pamatā ir 
mantiskais ieguldījums Ls 359300 SIA “Jelgavas autobusu parks” pamatkapitālā un 
privatizācijā nodoto nedzīvojamo ēku vērtība - Ls 103388. 

Ceļu (ielu) vērtības pieaugums ir Ls 54599, t.i., uzmērīto un uzskaitē uzņemto 
Jelgavas pilsētas ielu vērtība. 

Jelgavas pašvaldības bilancē ir atspoguļotas tikai tās zemes platības, uz kurām īpašuma 
tiesības ir nostiprinātas Zemesgrāmatā. Šo zemes platību vērtības tiek uzskaitītas pēc 
Zemesgrāmatas apliecībā uzrādītās kadastrālās vērtības. Pašvaldības zemes vērtība ir 
pieaugusi par Ls 998213: 

1) uz pašvaldības vārda reģistrētas zemes vērtība - Ls 1700690; 
2) aktualizētas zemes vērtības pieaugums - Ls 129592; 
3) izslēgta privatizētā zeme zem dzīvojamām un nedzīvojamām ēkām ar kopējo vērtību 

Ls 387279; 
4) samazināta zemes kadastrālā vērtība par Ls 444790. 
 

Tehnoloģisko iekārtu un mašīnu atlikusī vērtība ir Ls 975347. Samazinājums Ls 
117373 saistīts ar pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinu un tehnoloģisko iekārtu un mašīnu 
izslēgšanu (norakstīšanu) no bilances 2005. gadā.  

Pārējo pamatlīdzekļu atlikusī vērtība, salīdzinot ar 2004. gadu, ir palielinājusies par 
Ls 150809 un 2005. gadā ir Ls 1511992, t.sk.: 

1) transporta līdzekļi – Ls 218625; 
2) saimnieciskie pamatlīdzekļi – Ls 374823; 
3) bibliotēku fonds – Ls 663090; 
4) antīkie mākslas priekšmeti (pilsētas pieminekļi) – Ls 72353; 
5) pārējie pamatlīdzekļi – Ls 183101. 

  
Būtiskākais piegums ir Bibliotēku fondam Ls 60593, jo 2005. gadā iegādātais 

bibliotēku fonds - Ls 101952 ir lielāks par norakstīto - Ls 41359. 
Pārējo pamatlīdzekļu pieaugums Ls 81916 ir saistīts ar mēbeļu un kabineta 

aprīkojumu iegādi 2005. gadā. 
 

Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 2005. gadā ir Ls 2110058, kas, salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu, ir palielinājušās par Ls 765977. 

2005. gadā iegrāmatotie uz pārskata perioda beigām lielākie nepabeigtās celtniecības 
objekti ir: 

1) Uzvaras parka remonts - Ls 41880; 
2) Rīgas ielas remonts - Ls 1 284499; 
3) Peldu ielas remonts - Ls 398729; 
4) Tērvetes ielā 88 dzīvojamā māja - Ls 220994; 
5) Jelgavas 4. pamatskolas ēkas renovācijas 1. kārta - Ls 69992;  
6) muzeja ēkas remonts - Ls 8064; 
7) kultūras nama grimmētavu telpu remonta projekts - Ls 2500. 
 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem ir Ls 35942, kas, salīdzinot ar 2004. gadu, ir 
samazinājušies par Ls 62673.  
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Pašvaldības līdzdalība radniecīgo komercsabiedrību un akciju sabiedrību kapitālā ir 

Ls 18546732. Pieaugums ir saistīts ar Jelgavas domes ieguldījuma palielinājumu SIA 
“Jelgavas Autobusu parks” par Ls 1346300 pamatkapitālā (naudas izteiksmē Ls 987000; 
mantiskais ieguldījums Ls 359300). 

2005. gadā izslēgto kapitāla daļu vērtība ir Ls 62950.  
Pašvaldības līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā ir Ls 101250, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu palielinājies par Ls 45500, jo Jelgavas dome palielināja kapitāla daļas SIA 
“Sporta komplekss Zemgale” par Ls 37000, bet SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” 
kapitāla daļas vērtībā Ls 8500 pārgrāmatotas no radniecīgo uzņēmumu kapitāla uz asociēto 
uzņēmumu kapitālu. 

 
Salīdzinot ar 2004. gadu, pašvaldības debitoru parāds ir samazinājies par Ls 21181 un 

2005. gada 31. decembrī tas bija Ls 781920: 
1) radniecīgo un asociēto uzņēmumu parādi uz pārskata perioda beigām ir Ls 10015 

- aizdevums SIA “Nekustamā īpašuma pārvalde”; 
2) norēķini ar citiem debitoriem Ls 376650, t.sk. nodokļu un nenodokļu parādi Ls 

311972; 
3) pārgrāmatotas ilgtermiņa saistības Ls 168935, t.sk. pašvaldības nodokļu un 

nenodokļu parādi Ls 158554, zemes nomas maksas parādi Ls 6563, parādi par 
telpu nomu Ls 3818. 

 
Pasīvs 

 
Pamatkapitāls (līdzdalības kapitāls, ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves 

2005. gadā ir palielinājies par Ls 1998843, t.sk.: 
1) budžeta iestāžu pamatlīdzekļu fonds samazinājies par Ls 378271, ko veido 

pārskata gadā aprēķinātais pamatlīdzekļu nolietojums par iegādi līdz 
01.01.2001. Ls 309121 un no uzskaites izslēgtais pamatlīdzekļu fonds – Ls 
44003; 

2) pašvaldības pamatkapitāls (līdzdalības kapitāls), salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu, palielinājies par Ls 2237707. Pēc stāvokļa uz 31.12.2005. Jelgavas 
pašvaldības pamatkapitāls radniecīgos uzņēmumos ir Ls 18546732, 
līdzdalības kapitāls asociētajos uzņēmumos ir Ls 101250, pamatlīdzekļu 
vērtība, kam nerēķina nolietojumu, ir Ls 4990616 (zeme, meži, bibliotēku 
fonds, mākslas priekšmeti); 

3) ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve ir palielinājusies par Ls 139407 
(pārvērtētā pamatlīdzekļu vērtība). 

 
Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts kopsummā ir Ls 21330914, pieaugums - 

Ls 5891148 ir 2004. budžeta gada izpildes rezultāts. 
 
2005. gada pašvaldības budžeta gada izpildes rezultāts - izdevumu pārsniegums par 

ieņēmumiem, ir negatīvs - Ls 1200223. 
 
 Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pašvaldības kreditoru kopējais parāds ir palielinājies 
par Ls 1804235 un uz 31.12.2005. tas ir Ls 11763770, t.sk.: 

1) norēķini par aizņēmumiem un saistībām – Ls 10960943. Salīdzinot ar 2004. 
gadu, palielinājušies par Ls 1794799. Jelgavas pašvaldība 2005.gadā pilsētas 
infrastruktūras objektu renovācijai un pilsētas satiksmes autobusu iegādei 
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noslēdza aizņēmuma līgumus ar LR Valsts kasi par summu Ls 2705280 un ar 
A/S SEB Latvijas Unibanka par summu Ls 300000; 

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 367659. Salīdzinot ar 
2004. gadu, tie ir samazinājušies par Ls 2367; 

4) norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu Ls 31371, 
samazinājušies par Ls 11082;  

5) norēķini par darba samaksu un ieturējumiem no darba algas (izņemot 
nodokļus) – Ls 205391. Salīdzinot ar 2004. gadu, tie ir palielinājušies par Ls 
9863. Šajā bilances postenī pamatā uzskaitīti norēķini par 2005.gada decembrī 
aprēķināto darba samaksu, kas izmaksāta 2006. gada janvārī; 

6) norēķini par nodokļiem – Ls 195840. Palielinājums – Ls 11059. Šajā bilances 
posteņa atlikumā uz pārskata beigām uzskaitīti 2005. gada decembrī 
aprēķinātie nodokļi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas un pievienotās vērtības nodoklis), kam 
nomaksas termiņš valsts budžetā ir 2006. gada janvāris. 

 
 

2. Komunālā saimniecība 
 
Komunālo saimniecību Jelgavas pilsētā pārzina un koordinē pašvaldības aģentūra 

„Pilsētsaimniecība”. Tai deleģēto funkciju izpildei 2005. gadā paveikti šādi darbi.  
1) Ielu un ceļu uzturēšanā: 
 

Paveiktie darbi Izmaksas, Ls 
Rīgas ielas rekonstrukcija no Institūta ielas līdz Loka 
maģistrālei. 

1 284 947 

Peldu ielu izbūves 1. kārta. 400 223 
Asfaltbetona seguma izbūve Dūņu ielā. 17 943 
Gājēju ietvju seguma atjaunošana: Pulkveža Brieža 
ielā posmā no Dobeles ielas līdz Kr. Barona ielai, 
Gaisa tilta ietvju segums, Meiju ceļā posmā no 
satiksmes ielas līdz Kazarmes ielai. 

70 799 

Automašīnu stāvlaukuma izbūve Svētes ielā 33a pie 
Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra. 

71 708 

Asfalta seguma atjaunošanas darbi sešos ielu posmos: 
Dambja ielā posmā no Lielās līdz Sarmas ielai, Meiju 
ceļā posmā no Kazarmes ielas līdz Satiksmes ielai, 
Gaisa tiltam, Lietuvas šosejā no Miera ielas līdz 
Viskaļu ielai, Filozofu ielā posmā no Augusta ielas 
līdz Kļavu ielai un Kalpaka ielā posmā no Lielās ielas 
līdz Raiņa ielai. 

204 684 

Automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcija pie Jelgavas 
poliklīnikas 

30 397 

Uz grants seguma ielām uzbērti 790 m3 drupinātās 
grants 

10 600 

Kopā 806354 
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2) Apgaismojuma tīklu rekonstrukcijā un attīstībā: 
 

Paveiktie darbi Izmaksas, Ls 
Apgaismojuma tīkls Kr. Barona ielā posmā no 
P.Brieža ielas līdz Dambja ielai izbūve 

7 648 

Dievmātes atdusas pareizticīgo baznīcas izgaismošana 
pie Gaisa tilta 

6 037 

Svētā Simeona un Svētās Annas pareizticīgo 
katedrāles izgaismošana 

10 572 

Plostu ielas izgaismošana 6 247 
Kopā 30504 
 

3) Satiksmes organizācijas drošības paaugstināšanā: 
 

1) Luksofora objekta rekonstrukcija Lielās ielas un Pētera ielas krustojumā. 
2) Ātrumvaļņu izbūve Sarmas ielā pie 2. pamatskolas. 
3) Uzstādītas un nomainītas 421 ceļa zīmes. 
4) Uzklāts brauktuvju horizontālais apzīmējums 2108 m2 platībā. 

 
4) Hidrotehnisko būvju uzturēšanā: 
 

Paveiktie darbi Izmaksas, Ls 
Uzvaras parka rekonstrukcija I kārta – demontāžas 
darbi 

29 092 

Viršu un Rudzu ielu grāvju sistēmas rekonstrukcija 13 343 
Grāvju sistēmas rekonstrukcija Viktorijas ielā 9 451 
Virsūdeņu novadīšanas pasākumi Maija un Egas ielās 7 845 
Kopā 59731 

 
5) Kapu saimniecības uzturēšanā: 
 

Paveiktie darbi Izmaksas, Ls 
Meža kapu kapličas kosmētiskais remonts   4133 
Bērzu kapu celiņu labiekārtošana 9660,19 
Kopā 13793,19 
 

6) Pilsētas labiekārtošanā: 
 

1) Bērnu rotaļu laukuma izbūve skvērā pie Vaļņu ielas; 
2) Izveidotas jaunas puķu dobes pilsētā 60 m2 platībā; 
3) 16 jaunā parauga stiklotās autobusu pieturas. 
 
7) Mežu apsaimniekošanā: 
1) Izsniegtas 72 meža zīmes-ciršanas atļaujas; 
2) Izstrādātas 4 izlases un 1 sanitārā kailcirte 11,2 ha platībā ar kopējo krāju 1064 m3; 
3) Veiktas sastāva kopšanas cirtes un atvasāju izpļaušana 21,4 ha platībā; 
4) Veikta meža atjaunošana 0,9 ha platībā ar bērza ietvarstādiem; 
5) Izstrādātas sanitārās izlases cirtes 25,3 ha platībā ar kopējo krāju 543 m3. 
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Pilsētas komunālās saimniecības uzturēšanas nodrošināšanai pašvaldības aģentūra 

„Pilsētsaimniecība” 2005. gada organizēja konkursus, cenu aptaujas, rakšanas darbu atļauju 
izsniegšanas komisiju sēdes. Vasarā labiekārtošanas darbos nodarbināti 52 skolēni. 

Sabiedriskā transporta pakalpojumus Jelgavas pilsētā nodrošina SIA „Jelgavas 
autobusu parks”. 2005. gadā pilsētas pārvadājumi tika organizēti 29 maršrutos, tālsatiksmes 
pārvadājumi - 19 maršrutos. 

Atkritumu savākšanu Jelgavā organizē SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi”. 2005. 
gadā tika izpildīti sekojoši darbi:  
1) Kopējais savākto atkritumu daudzums Jelgavas pilsētā - 84100 m3; 
2) Kopējais izgāztuvē „Brakšķi” apglabāto atkritumu daudzums – 102450 m3; 
3) Kopējais apkalpoto iedzīvotāju skaits Jelgavas pilsētā (aptuveni) – 52400 iedz.; 
4) Apkalpoto individuālo dzīvojamo ēku skaits - 4126 gab.; 
5) Noslēgto līgumu skaits ar juridiskajām personām Jelgavas pilsētā – 688 gab.; 
6) Savākto un otrreizējai pārstrādei nodoto šķiroto atkritumu daudzumi pa veidiem: 

- Papīrs, kartons, 442,2 t; 
- Stikls, 66,1 t; 
- Polietilēns, PET, 35,2 t; 
- Akumulatoru baterijas, 6,9 t; 
- Dzīvsudraba lampas, 3,22 t. 
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3. Sociālā palīdzība 

 
 Pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (JSLP) saskaņā ar nolikumu veic 

darbību sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā Latvijas Republikas tiesību aktos 
noteiktajā kārtībā, administrē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai 
paredzētos pašvaldības budžeta līdzekļus un kontrolē šo līdzekļu izlietojumu pārraudzībā 
esošajās iestādēs. 

2005. gadā JSLP aktuālākie uzdevumi bija šādi: 
1) Klientu vajadzību profesionāla izvērtēšana; 
2) Mērķprogrammu izstrādāšana un jaunu aprūpes formu ieviešana; 
3) Pakalpojumu piemērošana klientu individuālajām vajadzībām; 
4) Sociālo pakalpojumu paplašināšana ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna 

attīstībai nelabvēlīgi apstākļi; 
5) Projektu izstrādāšana Eiropas strukturālo fondu līdzekļu piesaistei; 
6) Visu pakalpojumu kvalitātes uzlabošana. 

Salīdzinot ar 2004. gadu, 2005. gadā par aptuveni 25% pieaudzis finansējums 
sociālajiem pabalstiem, sasniedzot Ls 545493. Tas ļāva ne tikai nodrošināt valstī noteikto 
garantēto minimālo ienākumu līmeni (GMI) Ls 21 uz vienu personu mēnesī, bet arī izmaksāt 
dzīvokļa pabalstus, pabalstus individuālās apkures nodrošināšanai, pabalstus bērnu 
ēdināšanai skolās un pirmskolas izglītības iestādēs, pabalstus mācību līdzekļu iegādei. 

 
Pašvaldību sociālo pabalstu sadalījums 2005. gadā 

Pabalsta veids Summa (Ls) 

Pabalstu 
saņēmušo 
personu 
skaits 

Pabalstu 
summas 
īpatsvars,  
% 

GMI pabalsts  77808 1212 14,3 
Dzīvokļa pabalsts 189565 3435 34,8 
Pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai 56860 1840 10,4 
Pabalsts medicīnisko pakalpojumu apmaksāšanai 72384 2030 13,3 
Pabalsts bezmaksas ēdināšanai skolā un pirmskolas 
izglītības iestādes pakalpojumu apmaksāšanai 107591 1335 19,7 
Pabalsti ārkārtas gadījumos (stihiskas nelaimes, 
pārtikai, medikamentiem u.c.) 4988 627 0,9 
Apbedīšanas pabalsti 5726 59 1,0 
Pabalsts sodu izcietušām personām  1811 99 0,3 
Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai 24760 935 4,5 
Pabalsts bāreņiem dzīves uzsākšanai 4000 40 0,7 
Sociālie pabalsti kopā 545493 6858 100,0 
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 Pašvaldība finansēja arī citus sociālās palīdzības pasākumus kā, piemēram: 
sabiedriskā transporta daļēju apmaksu 1. – 4. klašu skolēniem, pensionāriem, kuri vecāki par 
70 gadiem, politiski represētajiem pensionāriem, speciālo transportu personām ar īpašām 
vajadzībām. 2005. gadā personām ar pārvietošanas grūtībām tika sniegti speciālā transporta 
pakalpojumi pēc individuāla pasūtījuma par kopējo summu Ls 5690.  

Izvērtējot personu individuālās vajadzības, organizēti un sniegti sociālie pakalpojumi: 
1) sociālais darbs - profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām 

un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai 
funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, 

2) sociālā aprūpe - pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību 
apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo 
traucējumu dēļ,  

3) sociālā rehabilitācija - pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju 
atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos 
sabiedrībā. 

 

Nodrošinot veselības aprūpes pieejamību, tika izmaksāti pabalsti ārstēšanas izdevumu 
apmaksāšanai un medikamentu iegādei, zobārstniecībai un zobu protezēšanai. Higiēnas preču 
iegādei Ls 50 gadā saņēma gulošu pensionāru un invalīdu ģimenes. 

2005. gadā saņemtas un izskatītas 7115 iztikas līdzekļu deklarācijas, ienākumi un 
materiālais stāvoklis izvērtēts 3524 ģimenēm (6152 personām), trūcīgas ģimenes (personas) 
statuss noteikts 1189 ģimenēm (3395 personām). Sociālais pabalsts pēc ienākumu 
izvērtēšanas un saskaņā ar Jelgavas Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 89 “Sociālo 
pabalstu piešķiršanas noteikumi” piešķirts 3459 ģimenēm (6058 personām). Saskaņā ar 
vienošanos par līdzdarbības pienākumu izpildi, pilsētas sabiedriskajos labiekārtošanas darbos 
iesaistījušās 627 personas. Vidējais pabalsta apmērs vienam pašvaldības pabalsta saņēmējam 
sasniedza Ls 75, kas ir par 25% lielāks nekā 2004. gadā. Saskaņā ar saistošajiem 
noteikumiem Nr. 89 pabalsti tika izmaksāti arī personām, kuru ienākumi pārsniedza trūcīgās 
personas slieksni, kas 2005. gadā bija Ls 40 uz vienu personu. 

 
Pašvaldības sociālo pabalstu saņēmušo ģimeņu ienākumu un materiālā stāvokļa 

izvērtēšana 2005. gadā 
 

Ienākumi mēnesī 
uz personu ģimenē 

Ģimeņu 
skaits 

Personu 
skaits 

Saņemto 
pabalstu 

summa (Ls) 

Saņemtā 
pabalsta summa 
(Ls) uz ģimeni 

Saņemtā 
pabalsta 

summa (Ls) 
uz personu 

līdz Ls 21,00 448 1094 155770,73          347,70            142,39    
Ls 21,01 - Ls 24,00 86 302 15979          185,80              52,91    
Ls 24,01 - Ls 40,00 602 1924 136448,09          226,66              70,92    
virs Ls 40,01 2323 2738 205637,95            88,52              75,11    
Kopā 3459 6058 513835,77          148,55              84,82    
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Pašvaldības budžeta sadalījums sociālās palīdzības pasākumiem  2003.-
2005.g.
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Valsts finansēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (rehabilitācija Valsts aģentūrā 

”Sociālās integrācijas centrs” Jaundubultos) saņemšanai izvērtēta 213 personu funkcionālo 
traucējumu pakāpe, pašaprūpes iespējas un mobilitāte, bet minēto pakalpojumu saņēma 85 
personas. 

Aprūpes pakalpojumi dzīvesvietā sniegti 141 personai, kas ir par 11 vairāk nekā 2004. 
gadā. Aprūpes līmenis noteikts atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām. 

Īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus institūcijās saņēmušas 66 personas, t.sk. 
vecuma pensionāri – 33, invalīdi – 16, personas bez ienākumiem un noteiktas dzīves vietas – 
17. Lielākā daļa klientu īslaicīgās sociālās aprūpes institūcijās tiek ievietoti no slimnīcām, un 
vairāk kā 20% šo klientu aprūpes pakalpojumus saņem ilgāk par 30 diennaktīm. 

Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi tika nodrošināti vairākās sociālās aprūpes 
institūcijās: SAC “Zemgale”, SAC “Rauda”, Elejas pagasta sociālās aprūpēs centrā un 
Jaunsvirlaukas pagasta sociālajā mājā “Zariņi”. Kopējs pakalpojumu saņēmēju skaits ir 130 
personas, un aprūpes pakalpojumu apmaksai tika izlietoti Ls 52429. 2005. gadā šādos 
aprūpes centros ievietotas 48 personas, t.sk. 10 personas bez noteiktas dzīvesvietas. 

Nakts patversmes pakalpojumus izmantojušas 129 personas, vidējais patversmes 
piepildījums – 80,7%. Pārcēlušies uz sociālajiem vai pašvaldības īres dzīvokļiem 5 klienti. 
Vēl 2 klienti nokārtojuši nepieciešamos dokumentus un uzņemti uzskaitē dzīvokļa jautājuma 
risināšanai. 

Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem 
sniedza dienas centri “Atbalsts” un “Integra”, veicinot sociālo prasmju izkopšanu un 
uzturēšanu, pašaprūpes iemaņu apguvi un patstāvīgu izmantošanu ikdienā. Dienas centru 
klienti iesaistījās sporta un mākslas pasākumos.  

2005. gadā veikts sociālais darbs ar 1003 ģimenēm, kurās aug 2427 bērni, kā arī ar 74 
ģimenēm, kurās vecākiem uz laiku atņemtas bērnu aprūpes tiesības. 

JSLP 2005. gadā nodrošināja bezmaksas psihologa palīdzību. Tika sniegtas 562 
konsultācijas, no tām 86 pirmreizējiem klientiem, kā pieaugušiem, tā bērniem. 

Sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā 17 bērniem, kuri cietuši no 
prettiesiskām darbībām. 
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Diennakts sociālo rehabilitāciju JSLP Krīzes centrā saņēmuši 26 bērni vecumā no 2 
līdz 18 gadiem, no tiem 7 bērni Krīzes centrā nonākuši atkārtoti. Analizējot apstākļus, kas ir 
pamatā bērna īslaicīgai izņemšanai no ģimenes, redzams, lielākā daļa gadījumu saistīti ar 
vecāku alkoholismu un vardarbību pret bērnu. 65% gadījumu bērni no Krīzes centra 
atgriezušies ģimenē, 15% gadījumu – ievietoti bērnu sociālās aprūpes centrā. 

2005. gadā bērnu skaits Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrā no 82 bērniem gada 
sākumā pieaudzis līdz 90 bērniem gada beigās. Gada gaitā uzņemti 29 bērni, no tiem 9 jau 
agrāk bijuši šīs institūcijas audzēkņi. 

2005. gadā notika būvdarbi Jelgavas pilsētas Sociālajā mājā, īstenojot telpu renovāciju 
un pielāgošanu grupu dzīvokļu vajadzībām, kā arī higiēnas centra izveide ERAF projekta 
“Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, 
integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Zemgales reģionā”. 

Valsts investīciju programmas finansējumu saņēma projekts “Dienas centra izveide 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Jelgavas pilsētā”, kas tiek realizēts pašvaldības īres namā 
Stacijas ielā 13. Šī objekta tāmes vērtība ir Ls 299510, bet valsts finansējums – Ls 125000. 

 
 

4. Izglītība 
 

Pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde” realizē 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. 

2005. gadā izglītības pārvaldes speciālisti nodrošināja izglītības programmu 
īstenošanas uzraudzību, izvērtēja darba procesa rezultātus un veica pasākumus izglītības 
kvalitātes nodrošināšanai, sekmēja sadarbību ar bērnu vecākiem izglītības programmu 
īstenošanā. 

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

 
 

4.1. Pirmsskolas izglītība 
 

2005. gadā palielinājies pirmsskolas izglītības programmās iekļauto bērnu skaits un 
2005. gada 1.septembrī tas sasniedza 2646 bērnus. Jelgavā 19 izglītības iestādes īsteno 
licencētas pirmsskolas izglītības programmas. Pirmsskolas izglītības programmas Jelgavā 
īsteno 7 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, 6 privātās pirmsskolas izglītības iestādes,  

Jelgavas 2. pamatskola, 3. pamatskola, 4. pamatskola un 6. vidusskola nodrošina 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas programmu pamatizglītības apguvei. 
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Jelgavas pilsētas izglītības iestādes, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas 
2005./2006. mācību gadā 

 
Nr. 
p.k. 

Pirmsskolas izglītības 
iestādes nosaukums 

Bērnu skaits 
01.09.2005. 

T.sk. 5 un 6- 
gadīgie 
01.09.2005. 

Bērnu 
skaits 
01.01.2006. 

T.sk. 5 un 6 –
gadīgie 
01.01.2006. 

1. Pirmsskolas izglītības iestāde 
„Gaismiņa” 

116 69 115 68 

2. Pirmsskolas izglītības iestāde 
„Kamolītis” 

257 120 253 119 

3. Pirmsskolas izglītības iestāde 
„Lācītis” 

151 53 150 50 

4. Pirmsskolas izglītības iestāde 
„Pasaciņa” 

272 118 268 113 

5 Pirmsskolas izglītības iestāde 
„Rotaļa” 

281 113 281 113 

6 Pirmsskolas izglītības iestāde 
„Vārpiņa” 

140 54 138 54 

7. Pirmsskolas izglītības iestāde 
„Zemenīte” 

156 64 147 63 

8. Privātā pirmsskolas izglītības 
iestāde „Pīlādzītis” 

227 100 222 92 

9. Privātā pirmsskolas izglītības 
iestāde „Rakari” 

46 23 44 13 

10. Privātā pirmsskolas izglītības 
iestāde „Saulītes Rakari” 

62 23 63 19 

11. Privātā pirmsskolas izglītības 
iestāde „Pūčuks” 

154 73 154 73 

 Privātā pirmsskolas izglītības 
iestāde „Rūķu māja” 

109 49 105 49 

10. Privātā pirmsskolas izglītības 
iestāde „Varavīksne” 

183 63 182 66 

13. Privātā pirmsskolas izglītības 
iestāde „Zvaigznīte” 

157 56 164 56 

14. Sākumskola 146 84 139 83 
15. Privātā sākumskola „Alfa” 35 20 35 23 
16. 2.pamatskola 40 40 40 40 
17. 3.pamatskola 42 42 42 45 
18. 4.pamatskola 30 30 30 40 
19. 6.vidusskola 41 41 41 41 
20. R.Lazdiņas privātskola 

„Punktiņš” 
6 6 8 8 

          Kopā                                  2651 1241 2621 1228 
 

2005. gadā saglabājas tendence palielināties pirmsskolas izglītības programmās iekļauto 
bērnu skaitam, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. 

 
Kopš 2002./2003. mācību gada, pilsētā sekmīgi noritējusi Izglītības likuma 4. panta 

normas par obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei 
īstenošana. Obligātajā sagatavošanā pamatizglītības apguvei 2005./2006. mācību gadā 
aptverti piecgadīgie bērni – 91% un 6(7) gadīgie bērni – 95%. Pilsētas pirmskolas iestādes 
apmeklē arī bērni, kuru dzīvesvieta reģistrēta Jelgavas rajonā.  
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Jelgavas pilsētas pirmskolas iestādes apmeklējošo bērnu sadalījums pēc 
dzimšanas gadiem 2005./2006.m.g.
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Salīdzinot ar 2004./2005. mācību gadu par 13,8% palielinājies pirmsskolas izglītībā 

nodarbināto pedagogu skaits ar augstāko pirmsskolas pedagoģisko izglītību. Pirmsskolas 
izglītības iestādēs 66% pedagogiem ir 10 gadu un lielāks pedagoģiskā darba stāžs. 

 
Pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu izglītības līmenis 

 
Izglītība 2004./2005. m.g. 2005./2006.m.g. 

 
augstākā pirmsskolas pedagoģiskā 134 186 
cita augstākā pedagoģiskā  42 23 
iegūst augstāko izglītību specialitātē 94 54 
pedagoģijas/psiholoģijas maģistri 6 17 
 mācās maģistrantūrā 4 9 

 
Pirmsskolas vecuma bērniem piedāvātas šādas izglītības programmas. 

vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības programmas: 
1) vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības mazākumtautības programma; 
2) piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programma; 
3) piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības mazākumtautības 

programma; 
speciālās pirmsskolas izglītības programmas: 

1) speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem; 
2) speciālā pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar redzes 

traucējumiem; 
3) speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības 

traucējumiem; 
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4) speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas attīstības 
traucējumiem; 

5) speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar psihiskās attīstības 
traucējumiem.  
Lai nostiprinātu bērnu veselību un veicinātu vispārējo fizisko attīstību, Pirmsskolas 

izglītības iestādes “Rotaļa” peldbaseinā veiksmīgi uzsākta pirmsskolas vecuma bērnu 
peldēšanas apmācība. Peldēšanas nodarbības bērniem notiek 2 reizes nedēļā. Pirmsskolas 
iestādes „Rotaļa” peldbaseinu apmeklē arī citu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi un 1. 
sanatorijas internātpamatskolas 1. klases skolēni. 

Pirmsskolas izglītības iestāžu darba izvērtēšanai tika izveidota anketa vecākiem 
“Mana bērna pirmsskolas izglītības iestāde” un veikta vecāku aptauja. Iegūtā informācija tiek 
izmantota pirmsskolas izglītības iestāžu darba kvalitātes uzlabošanai. Mērķtiecīgi tiek 
plānota un īstenota sadarbība ar skolām, lai veicinātu sekmīgu pāreju no pirmsskolas 
izglītības uz pamatizglītības apguvi.  

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi 2005. gadā piedalījās Izglītības un zinātnes 
ministrijas organizētajā metodisko materiālu skatē “Metodiskie materiāli pirmsskolas 
izglītības programmas īstenošanai”. Izstādes mērķis bija izstrādāt jaunus, dažādu veidu 
metodiskos materiālus pedagogiem pirmsskolas izglītības programmā paredzēto uzdevumu 
īstenošanai, lai sagatavotu bērnus skolai. Jelgavas Sākumskolas metodiskā izstrādne 
„Materiāls idejām bērnu pašnodarbībai, darbojoties interešu centros” saņēma atzinību. 
Pirmsskolas izglītības iestāde „Kamolītis” piedalījās projekta konkursā “Par valsts budžeta 
līdzekļu sadali vispārējās izglītības iestāžu nodrošināšanai atbilstoši speciālajām 
vajadzībām”, iegūstot līdzekļus materiālās bāzes pilnveidošanai. 

2005. gadā tika izstrādātas un īstenotas trīs kursu programmas pedagogiem: 
1) „Darbs ar bērniem ar speciālajām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē”; 
2) „Pedagoģiskā procesa organizēšana un metodes darbā ar bērniem ar speciālajām 

vajadzībām”; 
3) „Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana skolai - problēmas un 

risinājumi”. 
2005. gadā tika organizēti semināri pedagogiem:  

1) sākumskolas pedagogiem – „Bērna psiholoģiskā gatavība skolai”; 
2) sākumskolas metodisko komisiju vadītājiem – „Pamatprasmes pirmsskolēnam, 

uzsākot pamatizglītību”. 
2005. gada decembrī Jelgavā notika visu pašvaldību pirmsskolas izglītības galveno 

speciālistu darba seminārs.  
Pirmsskolas izglītības iestādēs 2005. gadā tika veikti remontdarbi, lai izglītojošā vide 

būtu droša un sekmētu kvalitatīvu izglītības programmu īstenošanu.  
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Nozīmīgākie izpildītie remontdarbi 
 

Nr.p.k. Veiktie darbi Finansējums, 
Ls 

Izglītības iestāde 

 Grupu telpu remontdarbi 5500 „Kamolītis” 
1.  Ugunsdrošības signalizācijas 

ierīkošana 
4526 „Kamolītis” 

2.  Telpu remontdarbi 5893 „Vārpiņa” 
3.  Apkures un ūdensapgādes sistēmas 

rekonstrukcija 
4129 „Vārpiņa” 

4.  Iebraucamā ceļa remontdarbi 6358 „Lācītis” 
5.  Telpu remontdarbi 856 „Gaismiņa” 
6.  Grupu telpu remontdarbi 4982 „Zemenīte” 
7.  Ugunsdrošības signalizācijas 

ierīkošana 
4981 „Rotaļa” 

8.  Jumta remonts 4108 „Rotaļa” 
9.  Telpu remontdarbi 1786 „Rotaļa” 
10.  Ūdensapgādes sistēmas renovācija 7069 „Pasaciņa” 
 Kopā 50188  

 
 

4.2. Pamata un vidējā izglītība 
 

 2005. gadā 16 izglītības iestādēs tika nodrošinātas vispārējās izglītības programmas, 
no tām 2 privātskolās. Visas skolas īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmas.  

 2005. gadā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, „Izglītības likumu” un „Vispārējās 
izglītības likumu” Jelgavas dome 10.03.2005. pieņēma lēmumu: 

1) Jelgavas 1.sanatorijas internātskola bērniem ar skoliozi un kustību traucējumiem 
pārdēvēta par Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskolu (Jelgavas dome 10.03.2005. 
lēmums Nr.3/11); 

2) Jelgavas 2. sanatorijas internātskola bērniem ar psihoneiroloģiskām slimībām 
pārdēvēta par Jelgavas 2. sanatorijas internātpamatskolu (Jelgavas dome 10.03.2005. 
lēmums Nr.3/12); 

3) Jelgavas Speciālā skola bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem pārdēvēta par 
Jelgavas speciālo pamatskolu (Jelgavas dome 10.03.2005. lēmums Nr.3/13).  

2005./2006. mācību gadā pamata un vidējo izglītību mācību iestādēs apgūst 8933 
skolēni, t.i., par 573 skolēniem mazāk nekā 2004./2005. mācību gadā. 
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Izglītojamo skaits vispārizglītojošās izglītības iestādēs 
 

Nr.
p.k. Izglītības iestāde 

Izglītojamo 
skaits 

2004.gada 
1.septembrī 

Izglītojamo 
skaits 

2005.gada 
1.septembrī 

Izglītojamo 
skaita 

izmaiņas 
salīdzinot 
2004. un 

2005.gadu 
1. 1.ģimnāzija 1004 1086 +82 
2. Valsts ģimnāzija 966 934 -32 
3. 4.vidusskola 1256 1170 -86 
4. 5.vidusskola 891 871 -20 
5. 6.vidusskola 758 726 -32 
6. Spīdolas ģimnāzija 478 480 +2 
7. 2.pamatskola 792 701 -91 
8. 3.pamatskola 1029 974 -55 
9. 4.pamatskola 981 856 -125 

10. Sākumskola 101 95 -6 
11. 1.internātpamatskola 157 136 -21 
12. 2.internātpamatskola 140 131 -9 
13. Speciālā pamatskola 179 143 -36 
14. R.Lazdiņas privātskola 

„Punktiņš” 
103 86 -17 

15. Privātā sākumskola „Alfa” 15 23 +8 
16. Vakara (maiņu) vidusskola 656 521 -135 

 Kopā 9506 8933 -573 
 

Izglītojamo skaits, kuriem ir iespēja pavadīt brīvo laiku un mācīties pagarinātās 
dienas grupās, 2005. gadā palielinājies tikai par 12 skolēniem. Otrajā maiņā 75 izglītojamie 
mācās tikai vienā iestādē – 5. vidusskolā. 

2005. gadā akreditēta Jelgavas 5.vidusskola. Akreditācija notika no 2005. gada 3. 
marta līdz 11. martam. Akreditācijas komisija akreditēja izglītības iestādi un 3 izglītības 
programmas: vispārējās pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmu (kods 
21011121), vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību 
programmu (kods 31011021), vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un 
tehnikas virziena mazākumtautību programmu (kods 31013021) līdz 2011. gada 22. martam. 

Vispārizglītojošās skolās strādā 853 pedagogi. No tiem ar augstāko pedagoģisko 
izglītību 750, tas ir, 88%, ar citu augstāko izglītību – 53, tas ir, 6%, bez augstākās izglītības 
strādā 50 pedagogi, tas ir 6%, 42 no tiem, jeb 88% apgūst augstāko pedagoģisko izglītību. 
Skolās strādā 133 pedagoģijas maģistri un 7 pedagogi ar zinātnisko grādu. 
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Jelgavas pilsētas vispārizglītojošo skolu pedagoģisko 
darbinieku izglītība 2005./2006.m.g.

88%

6% 2% 2%
2%

Vidējā pedagoģiskā

Vidējā profesionālā

Vidējā visparējā

Augstākā
pedagoģiskā

Cita augstākā

 
 

2005. gadā vispārizglītojošo vidusskolu 12. klasi beidza – 552 izglītojamie. Izglītību 
augstskolās turpina 440 vidusskolas beidzēji, tas ir, 83,6%, 1. līmeņa augstākās profesionālās 
izglītības iestādēs izglītību turpina 23 absolventi, tas ir, 4%. 
 

Jelgavas pilsētas 12.klašu beidzēju īpatsvars, kuri turpina mācīties, 
%
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9. klasi ar pamatizglītības apliecību beidza 916 izglītojamie, no tiem izglītību turpina 
890 (97,2%), no tiem vispārizglītojošās vidējās izglītības iestādēs – 558 (60,9%), Jelgavas 
Amatu skolā iestājās 105 (11,5%), citās arodskolās – 101 (11%), citās izglītības iestādēs 126 
(13,8%). 9. klasi ar liecību beidza 56 izglītojamie; izglītību no tiem 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 44 izglītojamie, t.i., 78,6%. Izglītību neturpina 10 
pilngadīgie jaunieši. 
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Jelgavas pilsētas 9.klašu  beidzēju īpatsvars, kuri turpina 
mācīties, %
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2005. gadā palielinājies budžeta līdzekļu apjoms mācību grāmatu un mācību līdzekļu 
iegādei. Bibliotēku grāmatu iegādei izlietoti Ls 76100,- Pakāpeniski tiek atjaunota mācību 
materiālā bāze informācijas tehnoloģijās, dabaszinības priekšmetos, mājturībā un citos 
mācību priekšmetos. Nozīmīgākās iegādes: multimediju projektori, datori, printeri, kopētāji, 
skeneri, mikroskopi, televizori, kodoskopi, ēvelsoli. Atjaunoti mūzikas instrumenti Jelgavas 
4. vidusskolas pūtēju orķestrim, iegādāts inventārs sporta nodarbībām.  

Skolās veikti nozīmīgi remonta darbi, lai nodrošinātu drošu un sanitārās higiēnas 
prasībām atbilstošu izglītības vidi. 

Nozīmīgākie izpildītie remontdarbi 
 

Nr.p.k. Veiktie darbi Finansējums, Ls Izglītības iestāde 
1. Sporta zāles apgaismojuma 

renovācija 
5192 Jelgavas 1. ģimnāzija 

2. Aktu zāles renovācija 83693 Jelgavas Valsts ģimnāzija 
3. Tualešu telpu renovācija 7500 Jelgavas Valsts ģimnāzija 
4.  Apkures sistēmas un 

ūdensvada, kanalizācijas tīkla 
remontdarbi 

4835 Jelgavas 4.vidusskola 

5. II korpusa energoefektivitātes 
paaugstināšana un renovācija 

110000 Jelgavas 5. vidusskola 

6. Jumta izbūve pēc vētras 
bojājumiem 

34880 Jelgavas 5. vidusskola 

7. Ugunsdzēsības signalizācija, 
fasādes apgaismojums 

3072 Jelgavas 5.vidusskola 

8. Peldbaseina ēkas renovācijas 
darbu II kārta 

67963 Jelgavas 6. vidusskola 

9. Logu rāmju nomaiņa 18075 Jelgavas Spīdolas 
ģimnāzija 

10. Sporta zāles renovācija 41100 Jelgavas 2. pamatskola 
11. Logu rāmju nomaiņa 15010 Jelgavas 2. pamatskola 
12. Logu rāmju nomaiņa 8500 Jelgavas 3. pamatskola 
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13. Ugunsdrošības signalizācijas 
ierīkošana 

16580 Jelgavas 3. pamatskola 

14. Bēniņu koka konstrukciju 
apstrāde 

1170 Jelgavas 3.pamatskola 

15. Logu rāmju nomaiņa 66425 Jelgavas 4.pamatskola 
16. Ārējais apgaismojums 3500 Jelgavas 4.pamatskola 
17. Logu rāmju nomaiņa 6000 Jelgavas Sākumskola 
18. Grīdas seguma nomaiņa 1200 Jelgavas vakara maiņu 

vidusskola 
19. Logu rāmju nomaiņa 5950 Jelgavas Speciālā 

pamatskola 
 Kopā 500645  

 
2005. gadā notika IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Mūsu pilsētu 

svētkos pārstāvēja 37 bērnu un jauniešu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi ar 1089 
dalībniekiem 7 bērnu un jauniešu kori ieguva tiesības piedalīties koru finālu skatēs. Jelgavas 
4. vidusskolas 6. - 9. klašu koris "Spīgo" ieguva IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku Lielo balvu, kas ir augstākais Latvijas dziesmu un deju svētku apbalvojums. 

2005. gadā Jelgavas pilsētas skolās realizē piecus Eiropas Sociālā fonda projektus.  

 
Bērnu tiesību aizsardzība 
 

2005. gadā bērnu tiesību aizsardzības speciālistus apmeklēja 149 iedzīvotāji, kuri 
lūguši palīdzību šādos jautājumos: problēmas bērnu izglītošanā un audzināšanā, sociālās 
palīdzības saņemšanas iespējas ģimenei ar bērniem, savstarpējās attiecības ģimenē, 
vardarbība pret bērnu, ģimeņu ar bērniem izlikšana no dzīvokļa tiesas ceļā, konfliktsituācijas 
saskarsmē ar pedagogiem, vienaudžiem, vecākiem. 

Pilsētas vispārējās izglītības iestādēs strādā 10 sociālie pedagogi, kuri kopīgi ar 
izglītības iestāžu atbalsta personālu (psihologi, logopēdi, skolu māsas) sniedz atbalstu sociālā 
riska ģimeņu bērniem. Notiek regulāra sociālo pedagogu apmācība jautājumos par riska 
faktoru novērtēšanas kritērijiem nelabvēlīgās ģimenēs, praktiskās palīdzības iespējas 
vardarbībā cietušiem bērniem, atkarību profilakses darba būtība, komandas darba veidošana 
u.c. 

2005. gadā 11 vispārējās izglītības iestādes iesaistījās LR Bērnu un ģimenes lietu 
ministrijas projektā „Bērniem draudzīga skola”, lai uzlabotu skolēnu un skolotāju 
savstarpējās attiecības, novērstu ikdienas konfliktsituācijas, veidotu drošu un sakārtotu 
izglītības vidi un veicinātu sadarbību ar skolēnu vecākiem. Saskaņā ar valsts programmu 
bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai LR Bērnu un ģimenes lietu ministrija piešķīra 
finansējumu Ls 2000 bērnu rotaļu un atpūtas laukumu iekārtošanai. Par piešķirto finansējumu 
tika iekārtoti rotaļu laukumi Jelgavas 6. vidusskolā, 1. sanatorijas internātpamatskolā un 
R.Lazdiņas privātskolā „Punktiņš”. 
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4.3. Profesionālā izglītība 
 

Jelgavas Amatu skola īsteno licencētas un akreditētas profesionālās izglītības 
programmas. Skola piedāvā apgūt drēbnieka, konditora, pavāra, viesmīļa, friziera, 
mazumtirdzniecības komercdarbinieka, virpotāja un atslēdznieka profesijas. 2005. gadā skola 
uzsāka realizēt Eiropas sociālā fonda finansētu projektu „Izstrādātās pedagoģiskās korekcijas 
programmas „Pavāra palīgs” pilnveidošana un īstenošana Jelgavas Amatu skolā”. Projekta 
īstenošanas laiks: no 2005. gada 1. septembra līdz 2007. gada 30. aprīlim. 

Projekta mērķis ir nodrošināt jauniešiem, kas priekšlaicīgi pametuši mācības skolā vai 
9. klasi beiguši ar liecību, mācību un audzināšanas nepārtrauktību un diferenciāciju, radot 
labvēlīgus apstākļus audzēkņu intelektuālajai, tikumiskajai un fiziskai attīstībai, dodot 
iespēju audzēkņiem iegūt pamatizglītību un apgūt „Pavāra palīgs” arodu. 

Projekta īstenošanas laikā 20 jaunieši iegūs pamatizglītību un apgūs pavāra palīga 
specialitāti. Tiks izveidoti un īstenoti diferencēti apmācības plāni 5 vispārizglītojošos un 
profesionālos mācību priekšmetos, izstrādāti 3 metodiskie materiāli profesionālos mācību 
priekšmetos. 

Jelgavas Amatu skola kā sadarbības partneris darbojas Jelgavas reģionālā Pieaugušo 
izglītības centra īstenotā ESF projektā „Darbaspēka nodarbinātības spēju palielināšana 
Jelgavas pilsētā”. Projekta īstenošanas laiks: no 2005. gada 1. oktobra līdz 2006. gada 30. 
septembrim. 

Projekta īstenošanas laikā bezdarbnieki iegūs jaunas iemaņas un apgūs pavāra, 
konditora un maiznieka profesijas. 

Amatu skolas audzēkņi piedalījās IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos, prezentējot skolas konditoru specialitātes audzēkņu izstrādājumus, demonstrējot 
drēbnieku un frizieru specialitātes audzēkņu tērpu un frizūru kolekcijas. 

 
2005. gadā Amatu skolu absolvēja un ieguva kvalifikāciju: 

 
Nr.p.k. Profesija Absolventu skaits 

1. Drēbnieks 9 
2. Konditors 19 
3. Pavārs 25 
4. Frizieris 22 
5. Mazumtirdzniecības komercdarbinieks 20 
6. Atslēdznieks 6 
7. Viesmīlis 9 
8. Virpotājs 10 
 Kopā 120 

 
2005./2006. mācību gadā Jelgavas Amatu skolā 11 arodizglītības programmās mācas 

464 audzēkņi, mācības 1. kursā uzsāka 181 audzēknis 8 specialitātēs. Jelgavas Amatu skolā 
audzēkņu skaits samazinājies par 47 audzēkņiem. Amatu skolā strādā 37 pedagogi. 

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                                                                                                      JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2005.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

                                                                                                                                                         45 

Jelgavas profesionālās izglītības iestādes pedagoģisko 
darbinieku izglītība 2005./2006.m.g.
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Vidējā vispārējā
Vidējā profesionālā

 
 

 
Skola ir iesaistījusies Nodarbinātības Valsts aģentūras izsludinātajos konkursos un 

ieguvusi tiesības īstenot tālākizglītības programmas, kuru laikā darba meklētāji apgūst arodu. 
Pēc NVA izsludinātā konkursa Jelgavas Amatu skola īsteno bezdarbnieku apmācību šādās 
specialitātēs: maiznieks, veikala kasieris, mazumtirdzniecības pārdevējs, šuvējs, konditors, 
pavārs, frizieris, komerczinības. 

2005. gadā par pašvaldības budžeta līdzekļiem skolā tika ierīkota ugunsdrošības 
signalizācija. 
 

4.4. Profesionālās ievirzes izglītība 
 

Jelgavas Mākslas skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu mākslā. 
Skolā darbojas interešu izglītības grupa datorgrafikas un digitālā foto apmācībā. 

No 2005. gada 1. novembra Jelgavas Mākslas skolu vada direktore Anda Stankeviča. 
Profesionālās ievirzes izglītības programmas ir licencētas un akreditētas. Jelgavas 
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs strādā 36 pedagogi. 

Mākslas skolas pedagogi regulāri organizē Latvijas mākslinieku izstādes, rosina 
jauniešus aktīvi iesaistīties pilsētas kultūras aktivitātēs. Jau otro reizi skolas audzēkņi 
piedalījās Ledus skulptūru festivālā, katru gadu organizē audzēkņu un pedagogu darbu izstādi 
Ģ.Eliasa Vēstures un mākslas muzejā, Ā.Alunāna muzejā un Republikāniskajā 
psihoneiroloģiskajā slimnīcā. Skolas audzēkņi piedalījās izstādē Pedvālē ar lielformāta darbu 
„Māte visums”, pie skolas atklāja skulptūru „Kaķis”. Audzēkne L.Dambīte saņēma atzinības 
rakstu starptautiskajā skulptūru konkursā Norvēģijā „Sievietes tēls”. 

Jelgavas bērnu un jaunatnes sporta skola (turpmāk tekstā – BJSS) un Jelgavas 
Specializētā peldēšanas skola turpināja īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības 
programmas un interešu izglītības programmas sportā.  
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BJSS profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas 
 

Programmas nosaukums Dalībnieku 
skaits 

Stundu skaits 
nedēļā 

Vieglatlētikas 66 62 
Smaiļošana un kanoe 75 79 
Airēšana 41 26 
Basketbols 205 181 
Futbols 78 59 
Džudo 116 76 
Šahs 27 26 

Kopā 608 509 
 

BJSS interešu izglītības programmas 
 

Programmas nosaukums Dalībnieku 
skaits 

Stundu skaits 
nedēļā 

Fiziskā attīstība jauniešiem ar īpašām vajadzībām 17 18 
Basketbols 15 6 
Vieglatlētika 15 6 
Airēšana 15 6 

Kopā 62 36 
 

2005. gadā basketbolisti Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 1. divizionā 1992. gada 
dzimušie zēni starp valsts 12 labākajām komandām izcīnīja 2., 4. un 5.vietu, Starptautiskā 
turnīrā Ostravā (Čehijā) izcīnīja 2. vietu. 

Meiteņu basketbola spēlē LJBL 2.divizionā labākie rezultāti 1., 4., 5. vieta.  
Futbolisti 1992. gadā dzimušie zēni Latvijas skolēnu 58. spartakiādē ieguva 1. vietu. 

Latvijas jaunatnes futbola līgas U-15 sacensībās 6. vieta un „Ādas bumbas” sacensībās A 
grupā 6. vieta. BJSS futbola klubi piedalījušies starptautiskā turnīrā Salacgrīvā un Rēzeknē, 
Rēzeknē ieguva 3. vietu. 

BJSS džudisti piedalījās Eiropas un Pasaules čempionātos: Baltijas jūras valstu 
jaunatnes spēlēs Ščecinā 3. vieta. Eiropas jaunatnes Olimpiskajā vasaras festivālā Itālijā - 7. 
vieta; Pasaules čempionātā sambo cīņas jauniešiem Grieķijā - 9. vieta. NVS un Baltijas 
valstu jaunatnes spēlēs Maskavā – 9.vieta. Sporta skolas džudisti piedalījušies sacensībās 
Francijā, Somijā, Polijā, Krievijā, Lietuvā, Igaunijā. Latvijas čempionātā jauniešiem pirmās 
vietas ieguva 4 audzēkņi. Par Latvijas junioru čempioniem sambo kļuva 2 jaunieši. Latvijas 
jaunatnes Olimpiādē izcīnīta viena sudraba medaļa un trīs bronzas medaļas. 

Smaiļošanas un kanoe airēšanas nodaļas viens audzēknis kļuvis par divkārtēju 
Latvijas čempionu junioriem. Par Latvijas čempioniem kļuvuši 6 audzēkņi. Latvijas 
jaunatnes Olimpiādē iegūtas 3 sudraba medaļas. Latvijas skolēnu 58. spartakiādes 
kopvērtējumā komanda izcīnījusi 4. vietu un 5 zelta, 11 sudraba un 4 bronzas medaļas. 
Akadēmiskajā airēšanā Latvijas čempionātā junioriem un Latvijas jaunatnes Olimpiādē 
komandai iegūta 3. vieta, Baltijas jūras valstu jaunatnes spēlēs Ščecinā – 4. un 5. vieta. 

Latvijas jaunatnes Olimpiādē vieglatlētikā no 5 dalībniekiem iegūtas 2 sudraba un 2 
bronzas medaļas. Latvijas jaunatnes un junioru čempionātā vieglatlētikā izcīnītas 4 sudraba 
un 3 bronzas medaļas. Latvijas skolēnu 58. sporta spēlēs iegūtas 2 zelta un 4 sudraba 
medaļas. Valsts prezidenta balvas izcīņa Zemgales novada komandā BJSS vieglatlēti izcīnīja 
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zelta, sudraba un 4 bronzas medaļas. Latvijas Sporta pārvaldes rīkotajā konkursā „Sporta 
skolu, klubu sporta programmu atbalsts” BJSS ieguva 6. vietu. 

Sporta skola nodrošināja 22 pilsētas skolēnu spartakiādes sacensības 4 vecuma 
grupās: vieglatlētikā, basketbolā, futbolā, „Tautas bumbā”, „Oranžā bumbā”, rudens krosā.  

Sportisti šos sasniegumus guvuši treneru J.Vītola, P.Lagzdiņa, G.Vaščenko, 
V.Kačanova, V.Minaltas, G.Malēja, S.Vasjkova, K.Usačeva, L.Laures, S.Bobkova, 
A.Puriņas, M.Ukstiņas vadībā. 
 

Specializētās peldēšanas skolas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas 
 

Programmas nosaukums Dalībnieku skaits Stundu skaits nedēļā 
Augstākā sporta meistarība 6 24 
Sporta meistarības 
pilnveidošana 

15 59 

Mācību treniņu 114 100 
Kopā: 135 183 

 
Specializētās peldēšanas skolas interešu izglītības programmas 

 
Programmas nosaukums Dalībnieku skaits Stundu skaits nedēļā 

Pamata sagatavošana – 1. gads 
 

156 39 

Pamata sagatavošana – 2. gads 
  

48 20 

Kopā: 204 59 
 
Peldēšanas skolā strādā 8 augsti kvalificēti treneri. Peldēšanas skolas audzēknis 

G.Deičmans 2005. gadā piedalījās Eiropas čempionātā Triestā (17. vieta) un 2 reizes laboja 
LR rekordu. 2005.gadā Peldēšanas skolas 1. komanda uzvarēja LR ziemas čempionātā 
peldēšanā un vasaras čempionātā ieguva 2. vietu valstī, 11 audzēkņi kļuvuši par 
daudzkārtējiem LR čempioniem peldēšanā. Latvijas jauniešu Olimpiādē Ventspilī Jelgavas 
peldēšanas skolas komanda izcīnīja 1. vietu un audzēkņi ieguva 22 zelta, 9 sudraba un 2 
bronzas medaļas. 

17 skolas audzēkņi ir Valsts izlases komandas sastāvā, 11 audzēkņi ir LR 2005.gada 
čempioni starp pieaugušajiem, 4 audzēkņi ir 2005. gada jauniešu čempioni. 

11. reizi Peldēšanas skolas komanda starp Latvijas novadu komandām ieguva 
laikraksta „Diena” ceļojošo kausu. Specializētā peldēšanas skola 2005. gadā Jelgavā 
noorganizēja 20 sacensības peldēšanā. Peldēšanas skolas treneru vadībā 517 Jelgavas skolu 
2. klašu skolēni apguva peldētprasmi. 

Ceturto gadu Jelgavas 3. pamatskolā darbojas specializētās peldēšanas klases: 1. klasē 
- 40 peldētāji, 2. klasē – 33 peldētāji, 3. klasē – 24 peldētāji, 4. klasē – 10 peldētāji.  

 Latvijas Sporta pārvaldes rīkotajā konkursā starp valsts specializētajām sporta 
skolām par sportiskajiem sasniegumiem, skolas organizētajām sacensībām un 
treniņnometnēm 2005. gadā izcīnīta 2. vieta. 
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4.5. Interešu izglītība 
 

Interešu izglītības programmas, kuru pedagogus (52 pedagogi) finansē valsts budžets, 
turpina īstenot Jelgavas bērnu un jauniešu centrs „Junda”, Valsts ģimnāzija, 4. un 6. 
vidusskola, 4. pamatskola, Sākumskola, Amatu skola, Bērnu un jaunatnes sporta skola, 
Specializētā peldēšanas skola, Mākslas skola un aģentūra „Kultūra”. 

Lielākais izglītības programmu skaits, interešu grupu un dalībnieku skaits ir BJC 
„Junda” – 114 grupās darbojas 1675 bērni un jaunieši.  

Visvairāk skolēni apgūst latviešu valodu, svešvalodas, darbojas mūzikas vokālajās 
grupās „Smaids”, „Lai skan”, deju, studijā „Benefice”, apgūst modes un tautas dejas, mācās 
datorzinības, fotodatordizainu, veido prasmes ādas apstrādē, keramikā, floristikā, tēlniecībā, 
tehniskā modelēšanā. 

2005. gadā četri tautas deju kolektīvi „Benefice” (vadītāja A.Andersone), „Jundaliņi”, 
„Jundēns”, „Jundari” (vadītāja Madlēna Bratkus) piedalījās IX Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos. Deju studija „Benefice” IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkos ceturto gadu pēc kārtas izcīnīja 1. vietu.  

Popgrupa „Lai skan” (vadītāji Inta un Guntis Šveiceri) ar labiem rezultātiem 
piedalījās festivālā Spānijā. Popgrupa „Smaids” (vadītāja Viola Ņinkovska) konkursos 
Latvijā ieguvusi godalgotas vietas, konkursos Pēterburgā un Tallinā – 3. vietu.  

Tūrisma, alpīnisma un klinšu kāpšanas klubs „Remoss” (vadītājs Normunds 
Hofmanis) Latvijā ieguvis 2. vietu, atklātajā čempionātā Lietuvā – 2. vietu.  

2005. gadā automodelistu komanda (vadītājs Māris Kalniņš) sarīkoja 1. Eiropas 
valstu automodelistu sacensības trases automodelismā - Latvijā Linards Drēliņš izcīnīja 2. 
vietu, Kristaps Hercs un Artūrs Apinis savās kategorijās – 3. vietu.  
 Keramikas darbnīcas ilggadējās audzēknes Undīne Straupe un Elīza Matvejeva par 
diplomdarbu ieguva titulu „Jelgavas jaunais amatnieks”. 
 Eiropas Savienības projekta ietvaros 31 „Jundas” dalībnieks piedalījās pasākumos 
Skotijā un uzņēma pie sevis viesus no Skotijas. 6 jauniešiem bija iespēja piedalīties 10 
Eiropas valstu kopīgā nometnē Zviedrijā, 14 jauniešiem – nometnē Čehijā. 
 2005. gadā vasaras nometnē „Lediņi” atpūtās 450 dalībnieki, tajā skaitā 130 bērniem 
uzturēšanos nometnē finansēja pašvaldība un LR Labklājības ministrija.   

  

4.6. Pieaugušo izglītība 
 

2005. gads Jelgavas reģionālajam Pieaugušo izglītības centram ir bijis būtisku 
pārmaiņu gads. Lai maksimāli efektīvi izmantotu gan tehniskos gan cilvēkresursus, 2005. 
gada 1. martā tika apvienots JR PIC un Jelgavas Izglītības pārvaldes Metodiski informatīvais 
centrs (MIC), veikta iestādes vadības maiņa, izveidots jauns iestādes darbības modelis, 
noteikti galvenie darbības virzieni un prioritātes. 

Jaunizveidotās struktūras pamatā ir JR PIC izglītības darba īstenošana 5 nodaļās: 
1) Pieaugušo tālākizglītības nodaļa; 
2) Izglītības iestāžu atbalsta nodaļa; 
3) Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa; 
4) Informācijas tehnoloģiju nodaļa; 
5) Metālapstrādes filiāle. 

Nodaļu izveide sniedza iespēju izglītības darbu orientēt uz noteiktu uzdevumu 
īstenošanu. Katras nodaļas darbības pamatā ir: 

1) izglītojošais darbs (tālākizglītības kursi, semināri, konferences, pieredzes apmaiņas 
pasākumi); 
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2) metodiskais darbs (jaunu izglītības programmu izstrāde, metodisko materiālu izveide, 
nodarbību kvalitātes izvērtēšana); 

3) pētnieciskais darbs (izglītības vajadzību izpēte, darba meklētāju priekštatu un nodomu 
izpēte, skolēnu sasniegumu izpēte); 

4) informatīvais darbs (informatīvie un prezentācijas pasākumi, literatūras izstādes, 
tematiskie Interneta resursu apkopojumi). 

 
 

Tālākizglītība  
    

Pieaugušo tālākizglītības nodaļas kursu piedāvājums tika plānots, galveno 
uzmanību veltot profesionālās kompetences pilnveidei, interešu un personības attīstībai.  
Lai veicinātu sociālās atstumtības mazināšanas iespējas, īpašs piedāvājums sagatavots 
pilsētas pensionāriem „Senioru līnija”. Tas ir izglītības aktivitāšu piedāvājums 
nestrādājošiem pensionāriem, kas sniedz iespēju ar pašvaldības finansiālu atbalstu apgūt – 
datorprasmes, atjaunot angļu un vācu valodas zināšanas, doties tematiskās ekskursijās, gūt 
informāciju par mūsu pilsētas attīstības tendencēm, līdzdarboties sabiedriskās aktivitātēs. 
  
 

2005. gadā pastāvīgā piedāvājuma īstenotie kursi 
 

Programma Grupu skaits Dalībnieku skaits Stundu skaits 
Datorzinības 41 415 3044 
Valodas 56 539 6347 
Interešu izglītība 5 69 188 
Darba aizsardzība 2 30 320 
Lietvedība 1 5 30 
Saskarsmes psiholoģija 1 7 40 
Grāmatvedība 1 8 30 

Kopā: 107 1073 9999 
 
 

Salīdzinot skaitliskos rādītājus ar 2004. gadu, jāsecina, ka 2005. gadā kursu 
apmeklētāju skaits minētajās programmās ir palielinājies par 50 %.   
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JRPIC grupu un klientu skaita dinamika
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Sadarbībā ar Valsts Nodarbinātības aģentūru tika īstenota bezdarbnieku un darba 

meklētāju modulārā apmācība (kāda noteikta programmas moduļa apmācība). 2005. gadā 
uzsākta 15 profesionālās pilnveides izglītības programmu moduļu īstenošana. Tika izveidotas 
66 grupas, kurās mācījās 699 dalībnieki. 

 
 

Pedagogu profesionālā pilnveide un metodiski informatīvais darbs 
 
Izglītības iestāžu atbalsta nodaļas izveide sniedza iespēju daudz vērienīgāk un jaunā 
kvalitātē turpināt Izglītības pārvaldes Metodiski informatīvā centra darba tradīcijas – 
pedagogu tālākizglītības vajadzību apzināšanu un īstenošanu atbilstoši valsts un pašvaldības 
prioritātēm. 
Izglītības iestāžu atbalsta nodaļas 2005. gada galvenie darbības virzieni tika vērsti uz:  

1) metodiskā atbalsta sniegšanu skolām sekmīgai pamatizglītības satura reformas 
īstenošanai;  

2) skolēnu sasniegumu analīzi, lai veicinātu kvalitatīvu pamatizglītības ieguvi; 
3) atbalsta sniegšanu skolēnu personības izaugsmei; 
4) pedagogu profesionālās un radošās darbības veicināšanu. 
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JRPIC pedagogu profesionālā apmācība
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Izglītības iestāžu atbalsta nodaļa 2005. gadā piedāvāja kursus 470 pedagogiem, 
kopējais piedāvāto kursu stundu skaits sasniedza 387 stundas. 
 
Profesionālā izglītība 
 

Metālapstrādes filiāle līdztekus pastāvīgajam kursu piedāvājumam:  
Gāzesmetinātājs, Loka metinātājs un CNC operators, 2005. gadā izstrādāja un uzsāka 
apmācību divās jaunās tālākizglītības programmās – Datorgrafika Auto CAD 2005 un 
MIG/MAG, TIG metinātājs.  

Metālapstrādes filiāle turpināja veikt apmācību pēc uzņēmumu pieprasījuma. 2005. 
gadā noslēgti sadarbības līgumi un īstenota praktiskās metināšanas apmācība: 8 Jelgavas 
Amatu skolas audzēkņiem, 70 LLU Mehanizācijas fakultātes 1. kursa studentiem un SIA 
AKG Thermotechnik Letland strādniekiem. 

EQUAL projekta „Atbalsts sievietēm, kas vēlas mainīt karjeras virzienu” ietvaros, JR 
PIC Metālapstrādes filiāle pirmā Latvijā uzsāka apmācību kursu sieviešu grupām. 
 

2005. gadā metālapstrādes filiālē īstenotie kursi 
 

Programma Grupu skaits Dalībnieku skaits Stundu skaits 
Loka metinātājs 3 38 1440 
MIG/MAG,TIG metinātāju 
kvalifikācijas pilnveide 

3 28 360 

Datorgrafika AUTO CAD 2 17 108 
Kopā:  8 83 1908 
 
 
Bibliotēka 
 

2005. gadā uz Metodiski informatīvā centra pedagoģiskās bibliotēkas bāzes tika 
izveidota JR PIC Metodiskā bibliotēka. Bibliotēkai tika iegādāts mūsdienīgs aprīkojums, 
iekārtots abonents, lasītava un krātuve. 
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2005. gada bibliotēkas darba skaitliskie rādītāji 
 
Apmeklētāju skaits 4948 
Izsniegums gada laikā 
(grāmatas,videokasetes, audiokasetes,CD) 

5160 

Grāmatu kopskaits fondā 6747 
Videotēkas fonds 457 
Mācību līdzekļi (audio,uzskate,interaktīvie ) 224 
Laikraksti (nosaukumi) 6 
Žurnāli (nosaukumi) 33 
  
Projekti 
 

2005. gadā JR PIC uzsāka trīs vērienīgu projektu īstenošanu 
 

Projekts Kopējais finansējums 
„Profesionālās izglītības un tālākizglītības attīstības 
veicināšana Latvijas reģionos”  
PHARE 2003 Nacionālā programma Latvijai 

333848,30 EUR 

„Darbaspēka nodarbinātības spēju palielināšana Jelgavas 
pilsētā”  PHARE 2003  

248132,85 EUR 

„Profesionālās izglītības pieejamības uzlabošana invalīdiem 
Zemgales reģionā” ESF 

325010,47 Ls 

 
2005. gadā JR PIC sagatavoja un iesniedza trīs projektu pieteikumus 

 
Projekts Kopējais finansējums 

„Četru metālapstrādes profesionālās kvalifikācijas 
programmu izstrāde un īstenošana Jelgavā” ESF 

48449,51 Ls 

„Jelgavas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide 
tehnoloģiju un zinātņu jomā” ESF 

49586,07 Ls 

„Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas mācību 
procesā” ESF 

49833,59 Ls 

 
2005. gadā JR PIC līdzdarbojās kā partneri 

  
Projekts Iesniedzējs 

DEBATE INTERREG III C Somija 
Pedagoģiskās korekcijas pasākumu  
komplekss Jelgavā ESF 

Jelgavas Izglītības pārvalde 

Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana EQUAL Sabiedrības integrācijas fonds 
 
 2005. gadā veikti sekojoši saimnieciskie darbi telpu un teritorijas sakārtošanai: 

1) uzstādīta apsardzes sistēma 3. un 4. ēkas korpusā; 
2) apziņošanas sistēma ēkas 1. un 2. stāvā; 
3) ugunsdrošības signalizācija ēkas 1. un 2. stāvā; 
4) izbūvēta auto stāvvieta (40 vietas); 
5) nobruģēts piebraucamais ceļš ēkas kreisajā pusē; 
6) iekārtota garderobe; 
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7) aprīkota bibliotēka; 
8) uzsākts kafejnīcas telpu remonts. 

 2006. gadā tiks turpināts iesāktais darbs pie izglītības atbalsta līniju plānošanas 
metālapstrādes nozarei, uzņēmējiem, iestāžu darbiniekiem, darba meklētājiem, skolām, 
senioriem, interešu izglītībai un īpaši jauniešu zinātniskās darbības atbalstam. 

 
 

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. 
 

2005. gadā aģentūras “Kultūra” budžets, Ls 
 

administrācijas, uzturēšanas un kapitālie izdevumi,  
- tai skaitā maksas pakalpojumi 

 344225 
50000 

Dotācija tautas kolektīviem 37300 
Dotācija Jelgavas bigbendam  

- ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 
 20600 
 2000 

finansētie kultūras pasākumi, 
- t.sk. maksas pakalpojumi 

105313 
 11600 

Kultūras padomes finansētie pasākumi   8000 
Mērķdotācija no KM tautas kolektīvu vadītājiem  11687 
Kredīta % atmaksa Unibankai 
Kredīta pamatsummas atmaksa Unibankai 

7825 
 50520 

kopā 548170 
 
Piešķirtais finansējums tika izlietots par informācijas tehnoloģijas pakalpojumiem, 

par transportlīdzekļu remontiem, par ar administrācijas darbības nodrošināšanu saistīto 
pakalpojumu apmaksu, par komunāliem maksājumiem, kā arī kolektīvu finansēšanai un 
pasākumu organizēšanai. 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 2005. gadā kopā sastāda Ls 68582. 
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Tautas mākslas amatierkolektīvi 
Saskaņā ar Nolikumu par Jelgavas pilsētas tautas mākslas kolektīvu finansēšanas 

kārtību uz 2005. gadu pašvaldības dotāciju saņēma 30 kolektīvi – 8 kori, 12 deju kolektīvi, 3 
teātri, tautas lietišķās mākslas studija, gleznošanas studija, 3 vokālie ansambļi, folkloras 
kopa, pūtēju orķestris. 

 2003. gads 2004. gads 2005. gads 
Uz pašvaldības finansējumu 
pretendēja 

29 kolektīvi 29 kolektīvi 33 kolektīvi 

Finansējums tika piešķirts 29 kolektīviem 27 kolektīvi 30 kolektīvi 
Piešķirtais finansējums Ls 22290 Ls 35550 Ls 37300 

 
Pašdarbības mākslas kolektīvos darbojas vairāk nekā 1000 dalībnieku: 10 kori ar 570 

dziedātājiem, 13 deju kolektīvi ar 370 dejotājiem, pūtēju orķestris “Jelgava”, kurā spēlē 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. 

2005. 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. Kopš 2002. gada Jelgavā izveidots un sekmīgi 
koncertē profesionālais kolektīvs “Jelgavas bigbends”. 

 
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 komitejai un Jelgavas domei kultūras jautājumos, lemj par 
pašvaldības piešķirtās budžeta dotācijas sadali kultūras pasākumiem un tautas mākslas 
kolektīvu atbalstu. 2005. gadā Jelgavas pašvaldības Kultūras Padome ir atbalstījusi 30 
projektus par kopējo summu 8000 latu. 

 
Lielākie aģentūras „Kultūra” pasākumi 2005. gadā: 
 

1) 7. Starptautiskais ledus skulptūru festivāls Jelgavā un ceļojošā izstāde. Festivālā 
piedalījās 20 ledus skulptori no 9 valstīm, kas izgatavoja 20 individuālās un 6 
komandu skulptūras. 

2) Nacionālo Bruņoto Spēku pūtēju orķestru koncerts. Piedalījās: Sauszemes spēku 
orķestris, Jūras spēku orķestris, Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestris. 

4) 6. Starptautiskais saksofonmūzikas festivāls. Viesojas Latīņamerikas ritmiskās 
mūzikas grupa „ Habana-sax” no Kubas. 

5) Gidona Krēmera un „Cremerata baltica” koncerts Jelgavas kultūras namā. 
Programmā P.Vaska, K.M.Vēbera, A.Vivaldi, P.Čaikovska skaņdarbi. 

6) I. Kalniņa koncertuzvedums „Dzejnieks un Nāra”. Koncertuzvedums, kas veltīts 
I.Ziedonim, kurā piedalās solisti un Jelgavas festivālkoris. Galvenais diriģents 
A.Merijs – Meri. 

7) Lieldienu pastaiga Pils parkā. Jelgavnieki un pilsētas viesi jau vienpadsmito reizi 
iešūpoja sauli un pavasari Jelgavas pils parkā ,,Lieldienu pastaigā'', pulcējot vairāk kā 
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3000 interesentus. Visā parkā notika dažādas spēles un atrakcijas, šūpošanās un 
izjādes ar zirgu. 

8) Latvijas bērnu un jauniešu popgrupu un ritmu deju grupu festivāls ,,Baltā 
kaza’’. Bērnu un jauniešu popgrupu un ritma deju grupu festivāls - konkurss „Baltā 
Kaza” ir kļuvis par lielāko, demokrātiskāko un apmeklētāko bērnu popgrupu festivālu 
Latvijā, aiz ,,Saules Zaķa’’. Festivālā piedalījās 1000 bērni un jaunieši no visas 
Latvijas. Konkursa laikā strādāja profesionāla žūrija, tāpēc dalībniekiem bija ļoti 
nopietni jāgatavojas šim festivālam. Mudinājām uz sadarbību un jaunradi kolektīvu 
vadītājus un komponistus. 

9) Zigmāra Liepiņa jaunās zvaigznes. Zemgales un Kurzemes novadu dziedātāju 
konkursa pusfināls. 

10) Starptautiskā baleta festivāla ietvaros Jelgavā uzstājās Čeļabinskas modernās dejas 
teātris no Krievijas. 

11) Jelgavas pilsētas svētki 2005. Jelgavas pilsētas amatiermākslas kolektīvu 
sadziedāšanās un sadancošanās, amatnieku svētki - ,,Amatu diena’’, pilsētas lielais 
gājiens un nakts balle. Svētku moto „Jelgava - mūsu mājas”. 

12) Līgo, svētki! Zāļu tirgus. Jāņu ielīgošanas sarīkojums ar dziesmām un lustēm, 
zaļumballe Pils saliņā kopā ar „Mūžīgo unisonu” un profesionāliem aktieriem. 

13) 6. Starptautiskais tautas deju festivāls „Sudmaliņas”. Festivāla novadu koncerts, 
kurā piedalījās viesi no Limbažiem, Francijas «Le Groupe des Bruyeres»,Grieķijas 
«Eleni Tsaouli» un Ukrainas «Siveras dārgumu» dejotāji, dziedātāji un 
instrumentālisti no Čerņigovas. 

14) Jaunās rokmūzikas festivāls. Festivāls jau notika 12. gadu. Jelgava pulcēja dažādu 
stilu rokmūzikas izpildītājus. Akcents un priekšroka tika dota jaunajām grupām. 

15) Piena, Maizes un Medus svētki 2005. Apmeklētājiem tika piedāvātas daudzas ar 
medu, pienu un maizi saistītas spēles, atrakcijas, degustācijas, tai skaitā tika noteikts 
gada atzītākais Latvijas medus un jogurts, savukārt varenie maiznieki dižojās ar 
pasaulē lielāko, 600 kg smagu un 4,5 metrus diametrā rupjmaizes kārtojumu. Uz 
Lielupes pie Jelgavas pils risinājās sacensības pūksprunguļu laišanā un makšķerēšanā 
uz maizes no tilta. Lielisks notikums ir regate, kurā sacenšas laivas, kas izgatavotas 
no tukšām piena pakām. 

16) Zinību diena. Pasākumā par godu 1. septembrim mūzikls «Maija un Paija», kas tapis 
pēc Annas Brigaderes darba motīviem, bērnu modes skate, spēļu un rotaļu 
programma bērniem. 

17) 2. Zemgales grafiti festivāls. Festivāla mērķis ir grafiti, kā Latvijā jauna mākslas 
veida attīstīšana un tā iekļaušana pilsētvidē, kā arī jauno un jau esošo Latvijas grafiti 
mākslinieku apzināšana. Festivālā piedalījās 9 grafiti mākslinieki. 

18) Miķeļdienas gadatirgus. Jau tradicionāli Hercoga Jēkaba laukumā ap Miķeļiem 
notiek Miķeļdienas gadatirgus, vienojot andelmaņus no tuvām un tālām vietām uz: 
ēverģēlībām ar kopā dejošanu un dziedāšanu, atrakcijām un izsolēm. 

19) Alunāna dienu izrāžu festivāls “No aktiera nāk joki...”. Festivāls šogad bija veltīts 
aktrisei, Jelgavas goda pilsonei Elzai Radziņai – Šalkonei.  Festivālā piedalījās 
Lietuvas Taurages pilsētas Tautas, Jelgavas Ād. Alunāna teātris, Limbažu teātris, 
Zaļenieku amatierteātris, Jauniešu teātra studija “Kaija”, Aizkraukles leļļu teātris 
“Tims”, Ogres Tautas teātris, Valkas pilsētas teātris, Aizkraukles Tautas teātris. 

20) Lāčplēša diena. Lāpu gājiens (no Dambja ielas līdz piemineklim Jelgavas 
atbrīvotājiem). Svinīgais brīdis (pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem). Grupas 
“Jumprava” koncerts. 

21) LR proklamēšanas 87. gadadiena. Pieņemšana pie Domes priekšsēdētāja. Pilsētas 
augstāko apbalvojumu – Goda zīmes un Atzinības raksta pasniegšana. Ekumēniskais 
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dievkalpojums Sv.Annas baznīcā. Ziedu nolikšana pie J.Čakstes pieminekļa. Svecīšu 
aizdegšana Lielajā ielā, ugunskuru iedegšana, skolu jauniešu veidotās sveču 
kompozīcijas “Latvija ugunszīmēs”, koncerts. Koncertā piedalās grupas “Klaidoņi”, 
“Sākums” un “Credo”. Svētku uguņošana. 

22) Pilsētas egles iedegšana. Mazie un lielie jelgavnieki, atklāja Lielo pilsētas egli kopā 
ar Briedīti Rūdi un Ziemassvētku vecīti Hercoga Jēkaba laukumā! 

23) Jaungada nakts Jelgavā. Jaunā gada sagaidīšana Hercoga Jēkaba laukumā. Jaunā 
gada balle kultūras namā. Svētku programma kopā ar deju orķestri. Uguņošana no 
pļavas pretī pilij. 

 
Sarīkojumi 
 

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.  

2005. gadā Jelgavas kultūras nams saviem apmeklētājiem piedāvāja daudz 
profesionālu kolektīvu un solistu koncertus: 

1) Starptautisku konkursu laureāta (Austrija, Vācija, Itālija, Krievija) un Teodora Reitera 
fonda konkursa „Grand Prix” ieguvēja čellista Maksima Beitāna koncerts; 

2) Čigānu ansambļa „Ame Roma” koncerts;  
3) Rīgas kamerkora “Ave Sol” koncerts ar jauku muzikālu piedzīvojumu ar atgriešanos 

tālā skaņu mākslas pagātnē – Renesanses laikā, Sv.Annas baznīcā, diriģents Andrea 
Andželīni (Itālija), mākslinieciskais vadītājs U.Kokars; 

4) Koncertizrāde „Opertrupas ģenerālmēģinājums”. Programmā: Dž.Pučini, 
V.A.Mocarta, G.Doniceti, Dž.Verdi, Ž.Ofenbaha, Ž.Bizē skaņdarbi. Piedalās: 
E.Čudakovs, E.Orlava, J.Aladins, R.Ruško, A.Lapiņš, A.Rūrāne, koncertmeistare 
J.Kostina, PRIVA orķestris, diriģents G.Bernāts; 

5) Vokālās grupas “Putnu balle” koncerts; 
6) O. Žitluhinas Dejas kompānija un grupa “Dzelzs Vilks” ar savu pēdējo kopprojektu - 

dejas drāmu sešiem dejotājiem un diviem mūziķiem “Un atkal par to pašu. I. daļa.”; 
7) Koncerts Marija Naumova un draugi. piedalās MarieN Studio audzēkņi un 

sadziedāšanās ar Gunāru Kalniņu un gg choir, Amber, grupa Keksi, deju grupa 
Ķengurroks; 

8) Grupas “Mielavs un pārcēlāji” koncertizrāde “Parunā ar sevi”; 
9) Profesionālā pūtēju orķestra “Rīga” koncerts; 
10) Grupas “Jumprava” koncerts; 
11) Koncertprogramma “Melns darbs – balta maize”. Piedalās Eduards Pāvuls, Elita 

Veidemane, Aivars Brīze; 
12) NBS Jūras spēku orķestra koncerts, diriģē Igaunijas NBS Jūras štāba orķestra 

galvenais diriģents majors Peters Saans. Programmā igauņu un amerikāņu 
komponistu skaņdarbi; 

13) Valsts akadēmiskā kora “Latvija” koncerts, diriģents Māris Sirmais. 
Koncertu apmeklētāju skaits pagājušajā gadā kopā bija – 25723. Koncertu skaits – 65, 

no kuriem 28 – profesionāļu koncerti ar 12288 apmeklētājiem. Aktīva darbība bija veltīta 
tam, lai organizētu amatierkolektīvu koncertus. Kopumā tika organizēti 37 amatierkolektīvu 
koncerti, kurus apmeklēja13435 apmeklētāji.  

Ņemot vērā to, ka tika renovētas kultūras nama telpas un tās ir piemērotas izstāžu 
organizēšanai, kultūras namā 2005. gadā tika rīkotas dažādas izstādes. Kopumā gada laikā 
apskatei tika izstādītas 27 izstādes, kuras apskatīja 17000 apmeklētāju un viesu. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                                                                                                      JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2005.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

                                                                                                                                                         57 

Tikpat lielu popularitāti izpelnījās teātra izrādes – kopumā gada laikā Jelgavā 
notikušas 35 profesionālo teātru izrādes un 50 amatierteātru izrādes. Apmeklētāju skaits 
profesionālajos teātros saistīja – 17121 cilvēkus, bet amatierteātru kustībai sekojis – 5149 
skatītājs. Biežs viesis un labi apmeklēts Jelgavā šajā gadā bija Daugavpils teātris ar krievu 
trupu (jāatzīmē, ka vairākas šī teātra pirmizrādes tika izrādītas tieši Jelgavā), aktīva sadarbība 
notiek ar Dailes, Valmieras un Liepājas teātriem. Plaši pārstāvēts arī izrādes bērniem. 

 
Projekti 
 

2005. gadā aģentūra “Kultūra” Valsts Kultūrkapitāla fondā iesniegusi 16 projektus, 
no kuriem tika atbalstīti 9 projekti un iegūts Ls 3352  liels papildus finansējums. 
2005. gadā atbalstu no Valsts Kultūrkapitāla fonda guva šādi projekti: 

1) 2. Zemgales Grafiti Festivāls; 
2) CD „Māras gads Zemgalē”; 
3) I.Kalniņa oratorija „Dzejnieks un nāra” skatuves uzvedums; 
4) A. Dzenītis „Pavasara liturģija”; 
5) E.Zālītes luga „Ērika”; 
6) Karlo Gondoli „Mirondolina” iestudējums; 
7) R. Blaumanis „Trīnes grēki” iestudējums; 
8) Jauniešu teātra studijas „Čaika” mācību process un Šeridana izrāde „Atjautīgā aukle”; 
9) Alunāna dienu izrāžu festivāls „No aktiera nāk joki”. 

2003. - 2005. gadā VKKF iesniegtie/atbalstītie projekti
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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) 2005. gadā – 
11666 (par 469 mazāk nekā 2004. gadā). Bibliotekārais aptvērums 2005.gadā bija 17,7%, kas 
ir par 0,64% mazāk, salīdzinot ar 2004. gadu. 2005. gadā četras pilsētas bibliotēkas vidēji 
dienā apmeklēja 439 apmeklētāji.  

Kopējais bibliotēku krājums 2005. gada 31. decembrī bija 326938 vienības (par 7599 
vienībām mazāk nekā 2004. gadā). 

Jelgavas pilsētas bibliotēku krājumu (grāmatas, periodika, CD, žurnāli u.c.) 
papildināšanai 2005. gadā izlietoti Ls 13350 jeb Ls 0,20 uz vienu Jelgavas iedzīvotāju. 
Kopējie izdevumi uz vienu bibliotēkas lasītāju 2005. gadā, salīdzinot ar 2004. gadu, 
pieauguši par Ls 1,42, sasniedzot Ls 15,47 uz vienu lasītāju. 
 
Finansiālais nodrošinājums 
 

2005. gadā apstiprinātais budžets pilsētas bibliotēku darbības nodrošināšanai (ieskaitot 
maksas pakalpojumus un valsts piešķirtos līdzekļus no fondiem) bija Ls 184 293, t.sk. : 

1) pašvaldības dotācija – Ls 162 476; 
2) maksas pakalpojumi – Ls 8825,72;  
3) norēķini no citām pašvaldībām – Ls 6600; 
4) no citiem budžetiem (projektu nauda) – Ls 4646,55;   
5) naudas līdzekļu atlikums no 2004.gada – Ls 944,74. 
 
Pašvaldības dotācija, salīdzinot ar 2004. gadu, pieaugusi par Ls 4287. 

 
 

5.3. Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs 
 
 Ģ.Eliasa Jelgavas vēsture un mākslas muzejs (JVMM) ir pašvaldības aģentūras 
„Kultūra” pārraudzībā esoša Jelgavas pašvaldības iestāde. Jelgavas muzejam ir viena filiāle – 
Ādolfa Alunāna memoriālā māja (ĀAMM), kuras darbība ir integrēta muzeja struktūrā. 
 
Muze ja darbības rezultāt i 
 
           2005. gadā muzeja kolektīvs turpināja darbību izvirzīto uzdevumu izpildē. Kopējais 
krājuma vienību skaits uz 31.12.2005. Jelgavas muzejā bija 86673, filiālē – 6157. 2005. gadā 
Jelgavas muzeja krājums papildinājās par 2257 vienībām, bet filiālē par 160 vienībām.  

Kā nozīmīgs papildinājums tēlotājas mākslas kolekcijā ir iegūtās Latvijas 
glezniecības klasiķa J.Valtera 13 gleznas, karikatūrista J. Nesenberga 494 vienību lielais 
radošais mantojums, zviedru mākslinieka T.O.Nilsena 30 grafikas darbi, divas K.Melbārzda 
gleznas, kā arī Jelgavas mākslinieku dāvinājumi. Pārskata periodā papildinājās arī 
arheoloģisko priekšmetu kolekcija, Jelgavas pastkaršu kolekcija. Vērtīgs papildinājums ir 
Justīnes Čakstes 20.gs.s. darināts tautastērps. Pirmo reizi krājuma komplektēšanas vēsturē 
esam saņēmuši testamentāru novēlējumu no Vācijā mirušās novadnieces M.V.Greiseles.  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                                                                                                      JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2005.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

                                                                                                                                                         59 

    ĀAMM rīkojis vienu materiālu vākšanas ekspedīciju pie mirušā aktiera un režisora 
J.Lūsēna mantiniekiem, kur kopīgi izvērtēts atstātais radošais mantojums un iegūts nozīmīgs 
papildinājums – 82 vienības – par Jelgavas teātru vēsturi.  
      Muzejs ir apstiprināts dalībai pilotprogrammā elektroniskā kataloga programmatūras 
izmēģināšanai. 

Pārskata periodā tika izmantotas 6791 krājuma vienība, t.sk. 6617 no pamatkrājuma 
vai 7.8% no muzeja kopkrājuma - salīdzinot ar 2004. gadu, krājuma izmantošana nedaudz 
samazinājusies, tas saistīts ar 1.stāva ekspozīciju demontēšanu. Savukārt ĀAMM izmantotas 
2255 krājuma vienības, t.sk. no pamatkrājuma 2593 vienības, vai 42%, no krājuma. Krājuma 
papildināšanai noslēgti pirkuma līgumi par Ls 1450. Restaurētas 70 krājuma vienības. Īpaši 
jāuzsver iegūtā iespēja restaurēt divus Ā.Alunāna memoriālās mājas atpūtas krēslus. 

2005.gadā Jelgavas muzejā atklāta 21 izstāde un 7 ekspresizstādes, organizētas 8 
izstādes ārpus muzeja. Savukārt ĀAMM organizētas 12 izstādes muzejā un 1 – ārpus muzeja. 
Jelgavas muzeja speciālisti nolasījuši 32 lekcijas, bet filiāles – 7 lekcijas. Apmeklētāji 
iesaistīti 55 pasākumos Jelgavas muzejā un 14 pasākumos Ā.Alunāna memoriālās mājā.  

Turpinājies regulārs darbs novada vēstures pētniecībā. Darbs tiek organizēts 4 
programmās - Jelgavas pilsētas vēsture; Jelgavas novada vēsture; Jelgavas novada vēsture 
cilvēkos (literāti, mūziķi u.c. kultūras darbinieki); Eliasu dzimtas devums latviešu kultūrā. 
Filiālē tiek strādāts pie pētnieciskā darba 3 programmās – Ādolfs Alunāns un latviešu teātris; 
Ādolfa Alunāna dzimta Latvijas kultūrvēsturē; Jelgavas teātru vēsture. Kopumā 2005. gadā 
tika strādāts ar 33 pētnieciskajiem projektiem, no kuriem 27 ir realizēti pie 6 darbi turpinās, 
bet 1 projekts uz laiku apturēts. 

2005. gadā muzejā sarīkota viena starptautiska konference, veltīta 1905. gada 
notikumiem. Tās tēma - sieviete un revolūcija – tika izvēlēta tāpēc, ka Zemgales novadā 
sievietes aktīvi iesaistījās 1905. gada politiskajos procesos. Konferencē piedalījās Zemgales, 
Kurzemes un Vidzemes muzeju pārstāvji ar referātiem, kā arī 1 referente no Zviedrijas. Divi 
muzeja darbinieki (G.Putiķis un Z.Stikāne) ar referātiem piedalījušies arī citu institūciju 
rīkotās konferencēs Rīgā.   
 
Muzeja pieejamība 
 

2005. gadā Jelgavas muzeju apmeklējuši 11813 apmeklētāji, bet filiāli – 3248. 
Muzeja galvenā mērķauditorija joprojām ir skolēni un studenti, par kuriem tiek domāts gan 
veidojot izstāžu politiku, gan izstrādājot pedagoģiskās programmas. 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. 

   

Muze ja starptaut iskā  darbība 

 
2005. gadā aktīva bijusi muzeja starptautiskā sadarbība. Iegūti jauni sadarbības partneri 

– Ukrainas Vēstniecība un TVD/ART galerija Berlīnē. Sadarbība ar ilgstošo partneri 
Ģ.Eliasa fondu Zviedrijā ieguvusi jaunu aspektu – sadarbību konferenču organizēšanā. 
Nozīmīgākais notikums ir pirmā Ģ.Eliasa darbu izstāde ārzemēs kopš Latvijas neatkarības 
atjaunošanas, kas noritēja ar labiem panākumiem un ieguva lielu publicitāti. 

Turpinājusies sadarbība ar Poliju projektā par poļiem Jelgavā, tā rezultātā pētījumu autore 
J.Radziņa ir uzstājusies ar priekšlasījumu Polijā. 
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Kopā ar ukraiņu nacionālo kultūras biedrību, iesaistot Ukrainas vēstniecību, tika 
organizētas 2 izstādes – „Iepazīstaties – mēs esam ukraiņi” un „Golodomor” (par badu 
Ukrainā 1932. g.) 
Saimnieciskie pasākumi   

 
 2005. gadā uzsākti muzeja ēkas restaurācijas darbi - ir veikta elektroosmozes sistēmas 

ierīkošana, apgūstot 50 000 latu. Tika veikti nepieciešamie projektēšanas un pētniecības 
darbi muzeja ēkas logu nomaiņai un apkures sistēmas rekonstrukcijas risinājumam. 

 
6. Sports 

 
Jelgavas pašvaldība ar sporta aktivitātēm saistīto funkciju izpildi deleģējusi 

pašvaldības iestādei „Sporta servisa centrs” (SSC), kurā izveidotas 25 štata vietas.   
 
Jelgavas pašvaldības iestādes „Sporta servisa centrs” galvenie uzdevumi: 
 
1) Sporta pasākumu, sacensību organizēšana, pašvaldības sporta iestāžu, pilsētā darbojošos 

sporta klubu un apvienību darbības koordinācija un metodiska vadība. 
2) Nodrošināt un attīstīt Jelgavas apstākļiem, sporta tradīcijām un iedzīvotāju 

pieprasījumam atbilstošu sporta organizāciju, iedzīvotāju un īpaši jaunatnes fiziskās 
attīstības iespēju piedāvājumu, racionālu brīvā laika izmantošanu, popularizējot veselīgu 
dzīvesveidu.  

3) Sniegt iespēju sportistiem pilnveidot sporta meistarību, iesaistīt sporta pasākumos 
iespējami plašas iedzīvotāju grupas.  

4) Realizēt sporta organizatoriskā un metodiskā centra funkcijas, organizēt pašvaldības 
budžeta dotāciju sadali un efektīvu līdzekļu izlietojumu sporta mērķiem.  

5) Sniegt palīdzību sporta klubiem, mācību iestādēm, sporta skolām un citām valstiskām un 
nevalstiskām sporta organizācijām sporta pasākumu organizācijā un sporta bāzu 
uzturēšanā.  

6) Pašvaldības sporta bāzu apsaimniekošana un investīciju piesaiste to attīstīšanā un 
paplašināšanā. 

  
Nozīmīgākie pasākumi:  
 
1) Jelgavas sporta halles (Mātera ielā 44ª) svinīgās atklāšanas pasākums 2005. gada 8. 

janvārī. Finansējuma tāme Ls 5154; 
2) Pilsētas labāko sportistu, komandu, sporta skolotāju apbalvošanas pasākums “Sporta 

laureāts 2004” 2005. gada 29. janvārī. Finansējuma tāme Ls 4370 (no tiem Ls 2760 
apmaksāts 2004. gadā, Ls 1610 – 2005. gadā); 

3) SSC un Latvijas Basketbola Savienības kopīgais projekts “Zvaigžņu spēle” 2005. gada 
12. martā. Finansējuma tāme Ls 3000; 

4) Dalība Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādē 2005. gada 13.-15. maijā, 21.-22. maijā. 
Finansējuma tāme Ls 6148; 

5) Jelgavas pilsētas sporta svētki 2005. gada 21. maijā. Finansējuma tāme Ls 4400; 
6) LR Streetball čempionāta posms 2005. gada 28. maijā. Finansējuma tāme Ls 2000; 
7) Jelgavas pilsētas un rajona Tehnisko sporta veidu svētki 2005. gada 4. jūnijā. 

Finansējuma tāme Ls 1500; 
8) Dalība 2005. gada Latvijas sporta veterānu (senioru) 42. sporta spēlēs no 2005. gada 

februāra līdz jūlijam. Finansējuma tāme Ls 2000; 
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9) Dalība Latvijas ziemas olimpiādē 2005. gada 27. - 30.decembrī. Finansējuma tāme Ls 
5214. 

 
 Papildus pasākumiem 2005. gadā notika: 
1) BK „Zemgale” iekļaušana LBL (līdz šim komanda startēja LBAL), kas radīja komandas 

uzturēšanas izmaksu palielināšanos. Papildus finansējuma tāme 2005. gadā Ls 6000; 
2) Jelgavas pilsētas sieviešu basketbola komandas izveide startam LSBL 2005./2006. gada 

XI meistarsacīkstēs. Finansējuma tāme Ls 600. 
 
 2005. gadā pašvaldības finansējums sporta atbalstam bija Ls 258 692, t.sk.: 
1) SSC administrācijas, uzturēšanas un kapitālie ieguldījumi - Ls 100 430; 
2) Jelgavas sporta halles pamatbudžets - Ls 83 560; 
3) SSC sporta pasākumu finansējums - Ls 74 702. 
 Maksas pakalpojumu ieņēmumi 2005. gada sastādīja Ls 12 000. 

Finansiālu atbalstu, kopsummā Ls 1737, startiem pasaules, Eiropas un Latvijas 
čempionātos pārskata 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. 

2005. gadā turpināts darbs pie BMX trases Brīvības bulvārī 31b un sporta halles 
Mātera ielā 44ª, labiekārtošanas.  
 
Informācija par ziedojumiem: 

 

Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2005. - Ls 797,88           
                                 Saņemti ziedojumi Summa, Ls 
SIA "MAIGA" ziedojums J.Cunska treniņnometnes apmaksai 100 
SIA "Jelgavas tirgus" ziedojums R.Šteinbergam automod.iegādei 50 
AS SEB Latvijas Unibanka, ziedojums Sporta attīsībai 500 
    KOPĀ:     650,00 
      
                                  Izlietoti ziedojumi   Summa, Ls 
Autoratlīdzība A.Balsam par grāmatas "Vieglatlētika Jelgavā" 
izdošanu 88,89 
Treniņnometnes apmaksa J.Cunskim (vieglatlētika)   100,00 
Automoduļa iegāde R.Šteinbergam   50,00 
Kluba "Apolons" izdevumu apmaksa dalībai Eiropas čempionātā 
pauerliftingā 400,00 
Elektromateriālu iegāde radiosportam   112,27 
Bankas pakalpojumu izdevumi     0,50 
    KOPĀ:     751,66 
Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2006. - Ls 696,22. 
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7. Sabiedriskā kārtība un drošība 
 

Par sabiedrisko kārtību un drošību Jelgavā atbild 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) pašvaldības lēmumu, kuros paredzēta administratīvā atbildība, kontrole; 
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. 
2005. gadā Jelgavas Pašvaldības policija (PP) saņēmusi 8029 iedzīvotāju sūdzības. 

No tām 7869 telefoniskas un 160 rakstiskas. 
2005. gadā PP sastādījusi 497 priekšrakstus un 1357 protokolus. No tiem 355 

brīdinājuma un 1002 administratīvā pārkāpuma protokolus. Iekasēta soda nauda Ls 
16613,76. 

2005. gada laikā aizturētas 2942 personas, tai skaitā par dažādiem 
kriminālpārkāpumiem 147 personas. Aizturēti 13 automašīnu vadītāji, 73 personas par sīko 
huligānismu, 1368 personas par APK 171. pantu (par atrašanos sabiedriskā vietā tādā 
alkohola reibumā, kas apkauno cilvēka cieņu), 207 pusaudži. Sodīti 754 gājēji par satiksmes 
noteikumu pārkāpumiem. 

2005. gadā PP darbinieki apsargājuši 30 kultūras pasākumus un 61 reizi citus 
pasākumus vai objektus, nostrādājot 1875.5 cilvēkstundas. 

Uz ģimenes un kaimiņu konfliktiem APD izbraucis 1603 reizes. No tiem 491 izraisīti 
alkohola lietošanas rezultātā. Šajos izsaukumos sastādīti 71 protokols, t.sk., 47 brīdinājuma 
protokoli un 24 administratīvā pārkāpuma protokoli, aizturētas 501 personas. 

Par pašvaldības noteikumu pārkāpumiem sodītas 2572 personas, sastādīti 193 
protokoli, iekasēta soda nauda Ls 6711 apmērā. 

41 reidā par dažādiem pārkāpumiem aizturēti 180 nepilngadīgie, no kuriem 13 bijuši 
alkohola reibumā. 

Par ekoloģisko un pašvaldības noteikumu neievērošanu 2005. gadā sodīti 2572 
personas un salīdzinot ar 2004. gadu tas ir vairāk par 702 personām. 

Ekoloģisko un pašvaldības noteikumu pārkāpumu grupā visbiežāk fiksēts: 
1) automašīnu mazgāšana tam neparedzētās vietās; 
2) sadzīves atkritumu dedzināšana; 
3) patvarīga koku zāģēšana; 
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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 skaits 2005. gadā salīdzinot ar 2004. gadu samazinājies par 167 personām, 

no kurām 134 personas mazāk aizturētas pēc APK 167.p., pēc APK 171.p. aizturēto skaits 
palielinājies par 313 personām. Aizturēto skaits samazinājies pēc APK 175.p. par 20 
personām, kā arī samazinājies par 47 nepilngadīgām personām. 

Medicīniskajā atskurbtuvē 2005. gadā ievietotas par 344 personām mazāk. 
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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 226490 
Kapitāla daļas nominālā 
vērtība Ls 1 
Kapitāla daļu skaits 226490 
Kapitāls 100% pieder 
pašvaldībai. 

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

Veselības aprūpe Ls 902076 
Kapitāla daļas nominālā 
vērtība Ls 1 
Kapitāla daļu skaits 902076 
Kapitāls 100% pieder 
pašvaldībai. 

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

Veselības aprūpe Ls 115123 
Kapitāla daļas nominālā 
vērtība Ls 1 
Kapitāla daļu skaits 115123 
Kapitāls 100% pieder 
pašvaldībai. 

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

Veselības aprūpe Ls 58613 
Kapitāla daļas nominālā 
vērtība Ls 1 
Kapitāla daļu skaits 58613 
Kapitāls 100% pieder 
pašvaldībai. 

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

Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības 
sniegšana 

Ls 53819 
Kapitāla daļas nominālā 
vērtība Ls 1 
Kapitāla daļu skaits 53819 
Kapitāls 100% pieder 
pašvaldībai. 

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

Pasažieru 
pārvadājumi 

Ls 1611965 
Kapitāla daļas nominālā 
vērtība Ls 1 
Kapitāla daļu skaits 1611965 
Kapitāls 100% pieder 
pašvaldībai. 

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

Darbības ar 
nekustamo 
īpašumu 

Ls 78889 
Kapitāla daļas nominālā 
vērtība Ls 1 
Kapitāla daļu skaits 78889 
Kapitāls 100% pieder 
pašvaldībai 
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8. SIA “Jelgavas ūdens” 

Ūdensvada 4, Jelgava  
Reģistrēts Komercreģistrā  
29.07.2003 Nr. 41703001321 

Ūdens ieguve, 
attīrīšana un 
sadale 
Kanalizācijas 
notekūdeņu 
attīrīšanas un 
novadīšana 

Ls 2504598 
Kapitāla daļas nominālā 
vērtība Ls 1 
Kapitāla daļu skaits 2504598 
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 527978 
Kapitāla daļas nominālā 
vērtība Ls 1 
Kapitāla daļu skaits 527978 
Kapitāls 100% pieder 
pašvaldībai. 

10. Akciju sabiedrība “Jelgavas 
siltumtīklu uzņēmums” 
Katoļu 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 12437181 
akcija ar kopējo vērtību Ls  
12 437 181 (71,61% ). 

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

Sporta objektu 
darbība 

Ls 50000 
Kapitāla daļas nominālvērtība 
Ls 1, daļu skaits 50000. 
Pašvaldībai pieder 30000 
daļas ar kopējo vērtību Ls 
30000 ( 60,0% ). 

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

Sadzīves 
atkritumu 
savākšana un 
apsaimniekošana 

Ls 56667 
Kapitāla daļas nominālvērtība 
Ls 1, daļu skaits 56667. 
Pašvaldībai pieder 8500 daļas 
ar kopējo vērtību Ls 8500  
( 15,0% ). 

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

Veselības 
aizsardzība, kas 
ietver iedalīto 
finansu līdzekļu 
sadali 

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

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

Sporta arēnu un 
stadionu darbība 

Ls 497900 
Kapitāla daļas nominālvērtība 
Ls 100, daļu skaits 4979. 
Pašvaldībai pieder 900 daļas 
ar kopējo vērtību Ls 93000  
( 18,08% ). 

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

Konsultēšana 
programnodro-
šinājuma 
jautājumos, 
programmēšana 

Ls 38300 
Kapitāla daļas nominālvērtība 
Ls 10, daļu skaits 3830. 
Pašvaldībai pieder 225 daļas 
ar kopējo vērtību Ls 2250  
( 5,87% ). 
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2005. gadā pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitāli pārsvarā palikuši nemainīgi. 
Mainīts vienīgi SIA “Jelgavas autobusu parks” pamatkapitāls no Ls 265665 uz Ls 1611965. 
Pamatkapitāla palielinājums veikts gan ar naudas ieguldījumu Ls 987000 apmērā, gan ar 
mantisko ieguldījumu Ls 359300  apmērā. 

Gada nogalē pieņemts lēmums par SIA “Medicīnas sabiedrība “Optima 1”” 
pamatkapitāla palielināšanu ar mantisko ieguldījumu Ls 133600 apmērā. Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā pamatkapitāla palielināšana reģistrēta 2006. gada sākumā. 

2005. gadā tika pieņemts lēmums piešķirt subsīdiju SIA “Sporta komplekss 
“Zemgale”” skeitparka aprīkojumam ar nosacījumu, ka par subsīdiju summu tiks palielināta 
pašvaldības kapitāla daļa. Tādējādi pašvaldības ieguldījums pieauga no Ls 53000 līdz Ls 
90000. 

Pamatkapitāla izmaiņas skārušas vairākas kapitālsabiedrības, kurās Jelgavas 
pašvaldībai pieder kapitāla daļas, līdz ar to mainot procentuālo pašvaldībai piederošā 
pamatkapitāla ieguldījuma apjomu. 

Pamatkapitāls palielināts SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”, mainot pašvaldības 
līdzdalības daļu no 51,0% uz 15,0% un SIA “Datorcentrs” – no 27,1% no 5,87%. 

Sakarā ar kapitālsabiedrības privatizācijas pabeigšanu pašvaldībai vairs nepieder 
akcijas akciju sabiedrībā “Auto-Remonts”. 

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. 2005. gada laikā turpinājās likvidācijas process un SIA 
“Viduslatvijas slimokase” tika izslēgta no Uzņēmuma reģistra 2006. gada sākumā. 
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VII. IEPRIEKŠĒJĀ UN KĀRTĒJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 
TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANĀ 

   
Pilsētvides attīstību un būvniecību Jelgavas pilsētas teritorijā nosaka Jelgavas 

teritorijas plānojums laika posmam līdz 2010. gadam (apstiprināts ar Jelgavas domes 
20.05.1999.lēmumu Nr.14/1), saistošie noteikumi Nr. 58 “Jelgavas teritorijas plānojuma 
laika posmam līdz 2010. gadam zonējuma grozījumi” (apstiprināti ar Jelgavas domes 
18.09.2003. lēmumu Nr.13/14), saistošie noteikumi Nr. 82 “Jelgavas apbūves noteikumi 
(apstiprināti ar Jelgavas domes 17.06.2004. lēmumu Nr.7/3) un spēkā esošie normatīvie akti 
teritorijas plānošanas un būvniecības jomās. 
     Jelgavas pilsētas teritorijas plānojums ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kurā 
norādītas pilsētas attīstības iespējas, virzieni un ierobežojumi, teritorijas pašreizējā 
izmantošana un noteikta pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana laika posmam no 
1999. līdz 2010. gadam. Teritorijas plānojuma mērķis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu 
pilsētas attīstību, veicināt augstvērtīgas dzīves vides veidošanu, paaugstinot katra pilsētas 
iedzīvotāja labklājību un sociālo drošību, nodrošināt līdzsvarotu ekonomisko attīstību, 
racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu. 
     Ņemot vērā pilsētas attīstības tendences un pilsētas attīstības stratēģijā no 2004. – 
2010. gadam noteiktos Jelgavas pilsētas attīstības stratēģiskos virzienus, 2005. gadā tika 
uzsākta jauna teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam izstrāde (Jelgavas Domes 
19.05.2005. lēmums Nr.7/2 “Par Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2006.- 2018. gadam 
izstrādes uzsākšanu”). Teritorijas plānojuma 1. redakciju plānots nodot sabiedriskajai 
apspriešanai 2006. gada rudenī. 
     2005.gadā ir izstrādāti un apstiprināti detālplānojumi teritorijām: 

1) 2. līnijā 8A (saistošie noteikumi Nr. 90, Jelgavas Domes 17.02.2005. lēmums 
Nr.2/8). Detālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas inženiertehniskās, transporta 
infrastruktūras plānošana, paredzot zemes gabala sadalījumu individuālās apbūves 
gabalos. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un finansētājs – zemes īpašnieks); 

2) 3. līnijā 36 (saistošie noteikumi Nr. 91, Jelgavas Domes 17.02.2005. lēmums 
Nr.2/9). Detālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas inženiertehniskās, transporta 
infrastruktūras plānošana, paredzot zemes gabala sadalījumu individuālās apbūves 
gabalos. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un finansētājs – zemes īpašnieks); 

3) Zālītes ielā 1 (saistošie noteikumi Nr. 94, Jelgavas Domes 10.03.2005. lēmums 
Nr.3/7). Detālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas inženiertehniskās, transporta 
infrastruktūras plānošana, paredzot zemes gabala sadalījumu individuālās apbūves 
gabalos. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un finansētājs – zemes īpašnieks); 

4) Loka maģistrāles, Rīgas ielas, Pērnavas ielas un Vecā ceļa iekškvartāla 
teritorijai (saistošie noteikumi Nr. 95, Jelgavas Domes 10.03.2005. lēmums Nr.3/8). 
Detālplānojuma izstrādes mērķis – iekšpagalmu brīvo (daudzstāvu dzīvojamām 
ēkām nepiesaistīto) teritoriju infrastruktūras plānošana, paredzot sabiedrisko, 
darījumu un apkalpes objektu, autostāvlaukumu un pagalmu labiekārtojuma 
elementu izvietošanas iespējas. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un finansētājs 
– Jelgavas pašvaldība); 

5)  Satiksmes ielas iekškvartāla teritorijai (saistošie noteikumi Nr. 102, Jelgavas 
Domes 18.08.2005. lēmums Nr.11/2). Detālplānojuma izstrādes mērķis – 
iekšpagalmu brīvo (daudzstāvu dzīvojamām ēkām nepiesaistīto) teritoriju 
infrastruktūras plānošana, paredzot sabiedrisko, darījumu un apkalpes objektu, 
autostāvlaukumu un pagalmu labiekārtojuma elementu izvietošanas iespējas. 
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un finansētājs – Jelgavas pašvaldība); 
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6) Lielās ielas, Katoļu ielas, Driksas ielas un Akadēmijas ielas iekškvartāla 
teritorijai (saistošie noteikumi Nr. 103, Jelgavas Domes 18.08.2005. lēmums Nr. 
11/3). Detālplānojuma izstrādes mērķis – iekšpagalmu brīvo (daudzstāvu 
dzīvojamām ēkām nepiesaistīto) teritoriju infrastruktūras plānošana, paredzot  
sabiedrisko, darījumu un apkalpes objektu, autostāvlaukumu un pagalmu 
labiekārtojuma elementu izvietošanas iespējas. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 
un finansētājs – Jelgavas pašvaldība); 

7) 5. Līnijā 35A (saistošie noteikumi Nr. 109, Jelgavas Domes 24.11.2005. lēmums Nr. 
15/2). Detālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas inženiertehniskās, transporta 
infrastruktūras plānošana, paredzot zemes gabala sadalījumu individuālās apbūves 
gabalos. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un finansētājs – zemes īpašnieks); 

8) Bērzu ceļš 57 (saistošie noteikumi Nr. 110, Jelgavas Domes 24.11.2005. lēmums Nr. 
15/3). Detālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas inženiertehniskās, transporta 
infrastruktūras plānošana, paredzot zemes gabala sadalījumu individuālās apbūves 
gabalos. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un finansētājs – zemes īpašnieks); 

 
     Uzsākta detālplānojumu izstrāde teritorijām: 

1) Turaidas ielā 17 (Jelgavas Domes 20.01.2005. lēmums Nr. 1/9. Detālplānojuma 
izstrādes mērķis – teritorijas inženiertehniskās, transporta infrastruktūras plānošana, 
paredzot zemes gabala sadalījumu individuālās apbūves gabalos. Detālplānojuma 
izstrādes ierosinātājs un finansētājs – zemes īpašnieks ); 

2) Lietuvas šosejā 112 (Jelgavas Domes 17.02.2005. lēmums Nr. 2/6. Detālplānojuma 
izstrādes mērķis – teritorijas inženiertehniskās, transporta infrastruktūras plānošana, 
paredzot zemes gabala sadalījumu individuālās apbūves gabalos. Detālplānojuma 
izstrādes ierosinātājs un finansētājs – zemes īpašnieks); 

3) Teritorijai starp J.Častes bulvāri, Ausekļa ielu, Uzvaras ielu un Jelgavas 3. 
pamatskolu (Jelgavas Domes 17.02.2005. lēmums Nr. 2/7. Detālplānojuma 
izstrādes mērķis – teritorijas esošās un perspektīvās izmantošanas analīze, paredzot 
jaunu būvapjomu izvietošanas un funkcionēšanas iespējas. Detālplānojuma 
izstrādes ierosinātājs un finansētājs – zemes gabala Uzvaras ielā 10B īpašnieks); 

4) Teritorijai starp  Augstkalnes ielu, Pārslu ielu, Nākotnes ielu un Zirgu ielu 
(Jelgavas Domes 17.02.2005. lēmums Nr. 2/10. Detālplānojuma izstrādes mērķis – 
teritorijas infrastruktūras sakārtošana, paredzot Pārslu ielas  sarkano līniju un tai 
pieguļošo zemes īpašumu robežu korekciju. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 
un finansētājs –  Jelgavas pašvaldība); 

5) Bērzu ceļā 58 (Jelgavas Domes 19.05.2005. lēmums Nr. 7/5. Detālplānojuma 
izstrādes mērķis – teritorijas inženiertehniskās, transporta infrastruktūras plānošana, 
paredzot zemes gabala sadalījumu individuālās apbūves gabalos. Detālplānojuma 
izstrādes ierosinātājs un finansētājs – zemes īpašnieks ); 

6) 6. Līnija 50 (Jelgavas Domes 19.05.2005. lēmums Nr. 7/6. Detālplānojuma 
izstrādes mērķis – teritorijas inženiertehniskās, transporta infrastruktūras plānošana, 
paredzot zemes gabala sadalījumu individuālās apbūves gabalos. Detālplānojuma 
izstrādes ierosinātājs un finansētājs – zemes īpašnieks ); 

7) Zīles ceļā 1 (Jelgavas Domes 19.05.2005. lēmums Nr. 7/7. Detālplānojuma 
izstrādes mērķis – teritorijas inženiertehniskās, transporta infrastruktūras plānošana, 
paredzot zemes gabala sadalījumu individuālās apbūves gabalos. Detālplānojuma 
izstrādes ierosinātājs un finansētājs – zemes īpašnieks ); 

   8) Pasta ielas, Raiņa ielas, Katoļu ielas un Driksas ielas iekškvartāla teritorijai   
(Jelgavas Domes 19.05.2005. lēmums Nr. 7/8). Detālplānojuma izstrādes mērķis – 
iekšpagalmu brīvo (daudzstāvu dzīvojamām ēkām nepiesaistīto) teritoriju 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                                                                                                      JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2005.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

                                                                                                                                                         69 

infrastruktūras plānošana, paredzot sabiedrisko, darījumu un apkalpes objektu, 
autostāvlaukumu un pagalmu labiekārtojuma elementu izvietošanas iespējas. 
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un finansētājs – Jelgavas pašvaldība); 

9) 6.Līnijā 42A (Jelgavas Domes 16.06.2005. lēmums Nr. 8/2. Detālplānojuma izstrādes 
mērķis – teritorijas inženiertehniskās, transporta infrastruktūras plānošana, paredzot 
zemes gabala sadalījumu individuālās apbūves gabalos. Detālplānojuma izstrādes 
ierosinātājs un finansētājs – zemes īpašnieks ); 

10) Pambakaru ceļā 6 (Jelgavas Domes 16.06.2005. lēmums Nr. 8/3. Detālplānojuma 
izstrādes mērķis – teritorijas inženiertehniskās, transporta infrastruktūras plānošana, 
paredzot zemes gabala sadalījumu individuālās apbūves gabalos. Detālplānojuma 
izstrādes ierosinātājs un finansētājs – zemes īpašnieks ); 

 
11) Teritorijai starp Asteru ielu, Dambja ielu un Draudzības ielu (Jelgavas Domes 

16.06.2005. lēmums Nr. 8/4). Detālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas esošās 
pilsētbūvnieciskās struktūras un infrastruktūras sakārtošana, paredzot esošo 
sabiedriskās apkalpes objektu rekonstrukciju vai renovāciju, jaunu sabiedrisko un 
darījumu objektu, autostāvlaukumu un labiekārtojuma un apzaļumojuma izvietošanas 
iespējas. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un finansētājs – ēkas Dambja ielā 16 
īpašnieks); 

12) Teritorijai starp Lielo ielu, Pasta ielu, Svētes ielu un Mātera ielu (Jelgavas Domes 
16.06.2005. lēmums Nr. 8/5). Detālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas esošās 
pilsētbūvnieciskās struktūras un infrastruktūras sakārtošana, paredzot esošo 
sabiedriskās apkalpes objektu rekonstrukciju vai renovāciju, jaunu sabiedrisko un 
darījumu objektu, autostāvlaukumu un  labiekārtojuma un apzaļumojuma izvietošanas 
iespējas. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un finansētājs – Jelgavas pašvaldība); 

13) Bērzu ceļš 34 (Jelgavas Domes 16.06.2005. lēmums Nr. 8/6. Detālplānojuma 
izstrādes mērķis – teritorijas inženiertehniskās, transporta infrastruktūras plānošana, 
paredzot sabiedrisko un darījumu objektu un daudzstāvu dzīvojamo ēku izvietošanu. 
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un finansētājs – zemes īpašnieks); 

14) Kalnciema ceļā 118E (Jelgavas Domes 22.09.2005. lēmums Nr. 12/4. 
Detālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas inženiertehniskās, transporta 
infrastruktūras plānošana, paredzot zemes gabala sadalījumu individuālās apbūves 
gabalos. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un finansētājs – zemes īpašnieks ); 

15)   Dobeles ielas, Mātera ielas, K.Barona ielas un Pasta ielas iekškvartāla 
teritorijai (Jelgavas Domes 22.09.2005. lēmums Nr. 12/3). Detālplānojuma izstrādes 
mērķis – iekšpagalmu brīvo (daudzstāvu dzīvojamām ēkām nepiesaistīto) teritoriju 
infrastruktūras plānošana, paredzot sabiedrisko, darījumu un apkalpes objektu, 
autostāvlaukumu un pagalmu labiekārtojuma elementu izvietošanas iespējas. 
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un finansētājs – īpašuma Dobeles ielā 15 
īpašnieka pilnvarota persona); 

16)  Sudrabu Edžus ielas, Mātera ielas, Jāņa ielas un Pastas ielas iekškvartāla 
teritorijai (Jelgavas Domes 24.11.2005. lēmums Nr. 15/4). Detālplānojuma izstrādes 
mērķis – iekšpagalmu brīvo (daudzstāvu dzīvojamām ēkām nepiesaistīto) teritoriju 
infrastruktūras plānošana, paredzot sabiedrisko, darījumu un apkalpes objektu, 
autostāvlaukumu un pagalmu labiekārtojuma elementu izvietošanas iespējas. 
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un finansētājs – zemes gabala Sudrabu Edžus ielā 
11A īpašnieks); 
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     Sabiedrības aktivitāte teritorijas plānošanas sabiedriskās apspriešanas pasākumu laikā 
vērtējama kā apmierinoša. Iedzīvotāji aktīvi iesaistās diskusijās par daudzstāvu dzīvojamo 
ēku iekškvartālu teritoriju perspektīvo izmantošanu, taču ļoti zema interese ir par savrupmāju 
teritoriju apbūvi. 

2005. gadā Jelgavā ekspluatācijā pieņemtas 54 dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 
11132 m2, ka arī veikalu telpas 20853 m2 platībā, biroju telpas ar kopējo platību 1964 m2. 

Lielākie Jelgavas pilsētas sagatavotie projekti 2005. gadā 
 
N. 

p.k. 
Projekta nosaukums Finansējuma avots 

1. Zemgale IT reģions – SIPP izveide Zemgalē Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds (ERAF) 

2. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa 
renovācija  

ERAF 

3. Pārrobežu sadarbība krīzes vadības sistēmas 
izveidei Latvijas un Lietuvas reģionos 

Interreg IIIA 

4. Ģ. Eliasa muzeja logu nomaiņa un siltumapgādes 
sistēmas rekonstrukcija 

Phare, ERAF 

5. Jelgavas pilsētas slimnīca Valsts investīciju programma 
(VIP) 

6. Tuberkulozes slimnīcas izveide par dienas 
stacionāru 

VIP 

7. Energoefektivitātes paaugstināšanas projekts 
Jelgavā 

ERAF 

 
 

Jelgavas pilsētas projekti, kuriem 2005. gadā piešķirts finansējums 
 

N. 
p.k. 

Projekta nosaukums Finansējuma 
avots 

Piešķirtais 
finansējums, 

Ls 
1.  Satiksmes drošība pie skolām Phare 175 700 
2.  IKT zināšanu standartizācija Zemgales reģionā Phare 230 202 
3.  Ilgtspējīgas lietusūdens kanalizācijas 

apsaimniekošana Latvijas pašvaldībās 
Phare 187 922 

4.  Profesionālās izglītības un tālākizglītības 
attīstības veicināšana Latvijas reģionos 

Phare 234 629 

5.  Tūrisma operatoru atbalsta sistēmas izveide 
Zemgales reģionā 

Phare 132 295 

6.  Darbaspēka nodarbinātības spēju palielināšana 
Jelgavas pilsētā 

Phare 174 388 

7.  Drošais ceļš uz skolu ERAF 290 000 
8.  Profesionālās izglītības pieejamības uzlabošana 

invalīdiem Zemgales reģionā 
Eiropas 

Sociālais 
fonds 

325 010 

9.  Primārās veselības aprūpes ambulatorās daļas VIP 98 000 
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pilnveidošana SIA Jelgavas pilsētas slimnīca 
10.  Izstrādātās pedagoģiskās korekcijas programmas 

“Pavāra palīgs” pilnveidošana un īstenošana 
Jelgavas Amatu skolā 

ESF 37 985 

11.  Pedagoģiskās korekcijas pasākumu komplekss 
Jelgavā 

ESF 44 980 

12.  Dabas zinātņu popularizēšana, organizējot 
pamatskolas skolēnu pētniecisko darbu konkursu 
Zemgales novada skolās 

ESF 100 000 

13.  Karjeras izpētes programmas un profesionālās 
orientācijas pasākumu realizācija Jelgavas 
Spīdolas ģimnāzijā 

ESF 7000 

14.  Piedalies! 2 Phare 49 935 
15.  Maģistra studiju programmu modernizācija IT 

studiju nozarē LLU 
ESF 206 191  

(Pilsēta piedalās 
kā partneris) 

16.  Dienas centra izveide cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām Jelgavas pilsētā 

VIP 125 000 

17.  Rīgas ielas rekonstrukcija posmā no Institūta ielas 
līdz Loka maģistrālei Jelgavā 

VIP 1 294 000 

18.  Palieņu pļavu atjaunošana ES LIFE 
Natura 

1 068 056 
(Pilsēta piedalās 

kā partneris) 
19.  Neatliekamās palīdzības sniegšanas efektivitātes 

paaugstināšana Jelgavas pilsētas slimnīcā 
ERAF 65 500 

20.  2. Zemgales Grafiti Festivāls
 

Valsts 
Kultūrkapitāla 
fonds (KKF)

 

1181
 

21.  CD „Māras gads Zemgalē”
 

KKF 1328
 

22.  I.Kalniņa oratorija „Dzejnieks un nāra” skatuves 
uzvedums

 

KKF 1500
 

23.  A. Dzenītis „Pavasara liturģija”
 

KKF 2300
 

24.  E.Zālītes luga „Ērika” KKF 580 
25.  Karlo Gondoli „Mirondolina” iestudējums KKF 1200 
26.  R. Blaumanis „Trīnes grēki” iestudējums KKF 800 
27.  Jauniešu teātra studijas „Čaika” mācību process 

un Šeridana izrāde „Atjautīgā aukle”. 
KKF 900 

28.  Alunāna dienu izrāžu festivāls „No aktiera nāk 
joki” 

KKF 1500 

29.  Digitālā Zemgales Balss 3
 

KKF 400 
30.  Jelgavas atjaunošana, 1944-1949. Elektroniskā 

resursa izveide
 KKF 300 

31.  Izglītojošs seminārs ,,Bibliotekārs radoša KKF 180 
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personība virtuālajā laikmetā’’
 

32.  "Zinītis atklāj interneta pasauli"
 

v/a  Kultūras 
informācijas 

sistēmas 

1046
 

33.  Muzeja krājuma telpu klimata kontrole
 

KKF 430 
34.  Glezna „Pa vācu pēdām Jelgavā” 20.gs.50.g. KKF 150 
35.  Segas (šatiersega), autore A.Spalviņa. 

150x215cm, 2004., pirkšana 
KKF 100 

36.  Zemspiediena galda iegāde KKF 4 000 
37.  Radošā stipendija. Ģ.Eliasa glezniecības 

tehnoloģijas izpēte 
KKF 300 

38.  Valsts Statistikas pārvaldes 4. tautas skaitīšanas 
Goda zīmes (1935) iegāde 

KKF 800 

39.  Vecā Ādolfa viesistabas divu atpūtas krēslu 
restaurācija 

KKF 980 

40.  Ģ.Eliasa gleznu izstādes kataloga izgatavošana 
izstādei Berlīnē 

KKF 600 

41.  Radošais brauciens uz Berlīni 2005.gada 
30.septembrī – 5.oktobrī 

KKF 250 

42.  Konference „Sieviete 1905.gada revolūcijā” KKF 200 
43.  Ģ.Eliasa gleznu izstāde TVD/ART galerijā 

Berlīnē 
NORD/LB 

banka 
4 600 
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VIII. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS, 
IESTĀDĒS UN UZŅĒMUMOS 

 
 

Jelgavas pilsētas ārējo un starptautisko sakaru politika tiek realizēta saskaņā ar 
pilsētas attīstības stratēģijas virzieniem, kur svarīga vieta ir atvēlēta: labvēlīgas vides 
radīšanai investīciju piesaistei, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, kultūrvides, sporta 
dzīves veidošanai, izglītības līmeņa paaugstināšanai un zinātnes attīstībai. 

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 un komunālo jautājumu risināšana. 
 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 pašvaldībai ir noslēgti sadraudzības līgumi ar desmit valstu pašvaldībām: 
Vejle (Dānija), Naka, Haleforsa (Zviedrija), Šauļi (Lietuva), Pērnava (Igaunija), Belostoka 
(Polija), Baranoviči (Baltkrievija), Šin-jinga (Taivāna), Alkamo (Itālija), Maskavas Dienvidu 
administratīvā apgabala prefektūra (Krievija), Berlīne (Vācija).  

2005. gadā pilsētā ir uzņemti sadraudzības partneri no Halleforsas Zviedrijā, Pērnavas 
Igaunijā, Šauļiem Lietuvā, Baranovičiem Baltkrievijā. Jelgavas pārstāvji ir apmeklējuši 
Jelgavas sadraudzības pilsētas Šauļus, Berlīni, Pērnavu, Baranovičus, Maskavu, Alkamo un 
Vejli. Īpaši veiksmīga un produktīva ir bijusi sadarbība ar Baranoviču pilsētu komunālo 
jautājumu risināšanā. 2005. gada pavasarī Jelgava dāvinājumā saņēma Ziemassvētku egles 
projektu. 8. decembrī Hercoga Jēkaba laukumā tika aizdegta, pēc Baranoviču projekta ar 
speciālas metāla konstrukcijas palīdzību izgatavotā no daudzām eglītēm sastāvošā, Jelgavas 
egle. Mūsu draugu dāvinājumu, SIA “Novators” izpildījumā varēs izmantot apmēram 20 
gadus. 

2005. gadā Jelgavas pašvaldība kopā ar Nakas un Baranoviču pašvaldībām izstrādāja 
projektu „Bērna labā”, kas ir vērsts uz sociālā riska ģimenēm, kas veicinās personāla 
kompetences izaugsmi un pilnveidošanu attiecīgajā jomā. Projekts ietvaros tiks organizētas 
jauniešu tikšanās, kas veicinās 3 pilsētu jauniešu dialogu par saturīga brīvā laika pavadīšanu 
– brīvu no atkarības vielām. Projekta realizācijas laiks – 2006. gads. 
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2005. gads ir zīmīgs ar to, ka Jelgavā viesojās: 
1) Krievijas Federācijas vēstnieks Viktors Kaļužnijs oficiālā vizītē, lai iepazītos ar 

izglītības sistēmu pilsētā, tiktos ar pilsētas uzņēmējiem, un pārrunātu rūpnīcas 
AMOPLANT celtniecības uzsākšanu. Jelgavas 4. vidusskolas pūtēju orķestris saņēma 
uzaicinājumu un uzstājās Krievijas Federācijas nacionālās dienas svinībās. Atzinīgi 
tika novērtēts A.Celma vadītais orķestris; 

2) Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes vēstnieks Ians Bonds bija oficiālā 
vizītē, lai iepazītos ar pilsētas attīstību, apmeklētu skolas, kuras iesaistījušās 
“Comenius” apmaiņas programmā un atklātu interneta kiosku, ko dāvina 
Lielbritānijas padome, popularizējot jauniešu izglītības iespējas Lielbrtānijā; 

3) Igaunijas Republikas vēstnieks Tomass Lukks bija oficiālā vizītē, lai iepazītos ar 
rūpniecības attīstību pilsētā, ES fondu izmantošanas iespējām un mūžizglītību, kā arī 
lai pārrunātu sava Valsts prezidenta iespējamo vizīti Jelgavā; 

4) Baltijas – Čehijas tirdzniecības kameras pārstāvji, lai iepazītos ar investīciju vidi un 
rūpniecības attīstību pilsētā un prezentētu atsevišķus Čehijas reģionus, kuros ir 
attīstīta ražošana un tūrisms; 

5) K.Adenauera fonda pārstāvji iepazinās ar izglītības sistēmu un mūžizglītības 
iespējām;  

6) 29. novembrī 30 diplomāti no 10 valstīm apmeklēja Jelgavu, lai veicinātu sadarbību 
ar Jelgavas uzņēmējiem, iepazītos ar pilsētas attīstības perspektīvām un tūrisma 
iespējām Zemgalē, kā arī apmeklēja kokapstrādes uzņēmumus; 

7) 8. decembrī Igaunijas Valsts prezidents Arnolds Rītels ar kundzi un Latvijas Valsts 
prezidente Vaira Vīķe – Freiberga ar kungu viesojās Jelgavā. Vizīte sākās ar ziedu 
nolikšanu pie J.Čakste pieminekļa, Igaunijas prezidentam tika piešķirts LLU Goda 
doktora grāds, kā arī prezidents uzstājās ar priekšlasījumu par lauksaimniecības vietu 
un iespējām ES; 

Augstāk minētās vizītes pierāda, ka Jelgava ir starptautiski atpazīstama. 2005. 
gadā, pēc LR Ārlietu ministrijas ierosinājuma, Jelgavā tika organizēta Eiropas Komisiju 
amatpersonām informatīvā diena, kuras laikā ES pārvaldē strādājošie iepazinās ar domes 
deputātu darbu, pašvaldības struktūru, veicamiem uzdevumiem un ES fondu piesaistes 
iespējām pilsētā. Vizīte guva augstu Eiropas Komisijas darbinieku vērtējumu.  

2005. gada ir veiksmīgs ražošanas attīstībā, Vācijas uzņēmums AKG 
Termotehnika Latvija uzsāka darbību. Tas liecina, ka Jelgava ir atvērta ārvalstu 
investoriem un viesiem. 

Mūsu pilsētas politiķi un speciālisti ir devušies komandējumos un pieredzes 
apmaiņas braucienos, lai iegūtu jaunas zināšanas un prezentētu mūsu pilsētu un tās 
attīstības iespējas. 

2005. gadā: 
1) Domes priekšsēdētājs, atsaucoties Francijas prezidenta uzaicinājumam piedalījās 

Eiropas dienas svinību pasākumos un Svinīgajā pieņemšanā Francijā, kas notika 9. 
maijā Parīzē; 

2) Domes priekšsēdētājs saņēma Latvijas prezidentes V.Vīķes – Freibergas 
uzaicinājumu piedalīties Valsts vizītē Francijā, kuras laikā tika nodibināti sakari ar 
Rueil –Malmaison pilsētu; 

3) Domes priekšsēdētājs kopā ar Zemgales pilsētu pārstāvjiem devās vizītē uz Flāmu 
Brābantu provinci Beļģijā, kur iepazinās ar provinces pārvaldes sistēmu un 
pilsētplānošanas tendencēm; 
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4) Domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rublis pēc Čehijas Baltijas tirdzniecības kameras 
ielūguma apmeklēja Čehiju, lai iepazītos ar sadarbības iespēju veidošanu, un lai 
piedalītos Čehijas Biznesa un tūrisma izstādē; 

5) Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Strods apmeklēja Privātās Publiskās Parnerības 
(PPP) semināru Londonā, kurā Lielbritānijas Tirdzniecības kamera aicināja Jelgavas 
pārstāvi piedalīties ar priekšlasījumu par PPP Jelgavā . 
 

  Jelgava ir pozicionējusi sevi kā pilsētu, kurā notiek strauja attīstība saimnieciskā ziņā, 
un kura lepojas ar kultūrvēsturisko mantojumu, kultūras un izglītības attīstību. Pagājušā gadā 
Jelgavas kultūras programmā bija iekļauts Kubas saksofonistu koncerts, “KREMERATA 
BALTIKA” koncerts, kā arī Starptautisko Ledussvētku festivāla laikā jelgavniekiem un 
pilsētas viesiem bija iespēja skatīt Skandināvijas, Francijas, Baltkrievijas un Austrālijas 
mākslinieku darbus. 2005. gada rudenī Vācijā Berlīnes mākslas galerijā “TVD Art” publikas 
vērtējumam tika nodoti izcilā mākslinieka Ģederta Eliasa darbi. Par tradīciju ir kļuvušas 
latviešu - lietuviešu dzejas dienas Jelgavā, kas ļauj Jelgavas publikai iepazīties ar jaunāko 
latviešu un lietuviešu literatūrā, un vairo mūsu pilsētā dzīvojošo lietuviešu pašapziņu. 
Kopumā pilsētā darbojas 6 nacionālās biedrības. Aktīvi darbojas ukraiņu kopiena, kura 
organizēja izstādi “Iepazīsimies, mēs esam ukraiņi”, izstādi “GOLODOMOR”- veltītu 
1932./1933. ukraiņu bada gada piemiņai, veicina latviešu un ukraiņu savstarpējo sapratni. 
Poļu biedrība, ar pašvaldības un Polijas vēstniecības atbalstu, organizēja starptautisku 
konferenci “Eiropa – poļu kopienu dzimtene”. 

 Ar Jelgavas izglītības sistēmu un mūžizglītības apmācības sistēmu ir bijuši 
iepazīties viesi no Gruzijas, Armēnijas, Azerbaidžānas, Lietuvas, Vācijas, Polijas, Austrijas, 
Francijas, Grieķijas, Dānijas, Somijas, Portugāles, Zviedrijas. Delegācijas ir atzinīgi 
novērtējušas pieaugušo izglītības sistēmas attīstību kā labāko Latvijā, kā arī atzinīgi tiek 
vērtēta starpinstitucionālā sadarbība bezdarbnieku apmācībā, PIC Metālapstrādes filiāles 
darbību uzskata par lielu un nopietnu atbalstu uzņēmējdarbības atbalstam pilsētā. 
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IX. VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU UN 
UZŅĒMUMU VADĪBAS PILNVEIDOŠANĀ 

 
Jelgavas pašvaldībā strādā 152 darbinieki. No tiem 13 darbinieki mācās dažādās 

bakalauru programmās, 3 maģistrantūrā, 1 doktorantūrā. No 152 pašlaik strādājošiem - 75 
darbiniekiem ir augstākā izglītība, 10 ir maģistra grāds.  

Vidējais vecums 35,5 gadi:  līdz 30 gadiem – 31 darbinieki; 
     31-40 gadi  – 35 darbinieki; 
     41-50 gadi   – 53 darbinieki; 
     Vecākie par 50 – 33 darbinieki.  

                                               
Saskaņā ar pieņemto stratēģisko lēmumu ieviest Integrēto vadības sistēmu atbilstoši 

starptautiskajiem standartiem ISO 9001:2000 (kvalitātes vadības sistēma) un ISO 
14001:2004 (vides pārvaldības sistēma) 2005. gada 26. aprīlī Jelgavas pašvaldībā tika veikts 
sertifikācijas audits, kuru veica BVQI – viens no pasaules līderiem vadības sistēmas auditā 
un sertifikācijā.  

2005. gada 18. maijā Jelgavas pašvaldībai tika izsniegti sertifikāti: 
Nr.171247A standartam ISO 9001:2000 un Nr.171247B standartam ISO 14001:2004, kuru 
darbības sfēra ir „Pašvaldības pakalpojumu nodrošināšana saskaņā ar likumu „Par 
pašvaldībām” un vides normatīvajiem aktiem Jelgavas pilsētā”. 

2005. gada janvārī tika veikta apmācība 16 iekšējiem auditoriem, kuri sekmīgi 
veikuši iekšējos auditus, izauditējot ~ 130 procedūras. 

Jelgavas pašvaldībā ir izveidotas divas darba grupas (katram standartam), kuras 
regulāri vismaz vienu reizi mēnesī apkopo un izskata aktuālo informāciju. 
Sakarā ar 2006. gada februārī paredzēto pirmo uzraudzības auditu tika veikti iekšējie auditi, 
preventīvās darbības un atskaite augstākai vadībai (vadības pārskats). 

 
Pašvaldības kapitālsabiedrību finansiāli saimnieciskās darbības analīze 
 
 Sakarā 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 ir 
uzņēmumu ceturkšņu un gada pārskatu ekonomiskās analīzes izskatīšana.  
 2005. gada pārskatus ir iesniegušas visas pašvaldības kapitālsabiedrības. Tie izskatīti 
2006. gada 24. aprīļa Jelgavas pašvaldības kapitālsabiedrību ekonomiskās darbības 
izvērtēšanas komisijas sēdē. 
 Par visiem Jelgavas pašvaldības kapitālsabiedrību 2005.gada pārskatiem sniegts 
pozitīvs zvērināta revidenta atzinums. Kopumā pašvaldības kapitālsabiedrību darbs 2005. 
gadā vērtējams apmierinoši.  
 Medicīnas uzņēmumu 2005. gada finansiālie rādītāji, salīdzinājumā ar 2004. gadu ir 
uzlabojušies. Visi medicīnas uzņēmumi, izņemot SIA “Jelgavas tuberkulozes slimnīca”, 
2005. gadu noslēguši ar peļņu, kas ir pieaugusi salīdzinājumā ar 2004.gada peļņu. Neto 
apgrozījuma pieaugums medicīnas uzņēmumiem bijis vidēji 18 – 45%, kas saistīts ar 
apmaksas sistēmas izmaiņām un valsts finansējuma palielināšanos. SIA “Jelgavas 
tuberkulozes slimnīca” zaudējumi saistīti ar saimnieciskā kārtā veikto telpu remontu. 
 Pārējo uzņēmumu grupā kopumā finansiālie rādītāji, salīdzinot ar 2004. 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 
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samazināties SIA “Jelgavas ūdens” piegādātā ūdens un novadīto notekūdeņu apjomam, tad 
2005. gadā sabiedrības neto apgrozījums samazinājies par 0,6%. Gan neto apgrozījuma 
samazinājums, gan nemitīgi pieaugošās materiālās izmaksas ietekmēja peļņas samazināšanos. 
Neto apgrozījums pieaudzis vienīgi SIA “Jelgavas autobusu parks”, bet tā kā 2005. gadā 
strauji auga degvielas cenas un citas izmaksas, tad sabiedrība gadu noslēgusi ar 
zaudējumiem. 
 2005. gadā turpinājās iesāktais darbs pie kapitālsabiedrību attīstības. Veselības 
aprūpes sistēmā tika ieviestas jaunas tehnoloģiskas iekārtas, un strādāts pie sanitāri – 
higiēnisko normatīvu prasību ievērošanas, atbilstoši veselības iestāžu sertifikācijas prasībām. 
SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” piesaistījusi gan valsts budžeta, gan Eiropas Savienības 
fondu līdzekļus vairāku projektu realizācijai. Projektu ietvaros veikti remonti ginekoloģijas 
un grūtnieču aprūpes kabinetos, uzņemšanas nodaļā, kā arī iegādāta jauna aparatūra. Uzsākts 
projekts slimnieku liftu nomaiņai un operāciju bloka renovācijai. 
 SIA “Jelgavas ūdens” 2005.gadā turpināja darbu pie projekta “Ūdenssaimniecības 
attīstība Jelgavā”, kā arī veica sagatavošanas darbus projekta 2. posma realizācijai. 
 Domājot par turpmāko attīstību, Jelgavas Dome nolēma 2005. 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 „Novaja Gazeta”. Pielikums „Jelgavas Domes Ziņas” 
tiek izplatīts 23 tūkstošos eksemplāru. 20 tūkstoši eksemplāru latviešu valodā un 3 tūkstoši 
eksemplāru krievu valodā. Regulāri par aktualitātēm un jaunumiem tiek sniegta informācija 
ziņu aģentūrām LETA un BNS, Latvijas TV un LNT Informatīvajiem dienestiem, interneta 
portāliem www.jelgavniekiem.lv, www.delfi.lv, www.tvnet.lv, www.apollo.lv, kā arī 
laikrakstiem „Diena”, „Neatkarīgā Rīta Avīze”, „Latvijas avīze”, „Zemgales Ziņas” „Novaja 
gazeta” u.c. 

Lai veicinātu tiešo dialogu ar jelgavniekiem, 2005. gadā pilsētas vadība tikās ar 
pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbiniekiem, izglītības iestāžu darbinieku kolektīviem, 
audzēkņu vecākiem, nevalstiskajām organizācijām, nacionālajām kultūras biedrībām, 
pensionāru organizācijām un pilsētas uzņēmējiem pārrunājot aktuālākās problēmas un 
uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus. 

Visa aktuālā informācija regulāri ir pieejama arī Jelgavas pilsētas portālā 
www.jelgava.lv .  
 Aizvadītajā gadā sasauktas 16 domes sēdes, kurās pieņemti 446 lēmumi. Notikušas 
22 Finanšu komitejas sēde, 13 Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēdes, 21 
Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēdes, 16 Izglītības, kultūras un sporta 
komitejas sēdes. 
  Informācijas aģentūru apmeklēja vairāk nekā 30040 iedzīvotāji, no kopējiem 
klientiem rakstiski iesniegumi pieņemti no 6355 iedzīvotājiem, vadība pēc pieraksta 
uzklausījusi 496 iedzīvotājus, amatpersonas (būvvaldē) pēc pieraksta uzklausījušas 1617 
iedzīvotājus, saņemtas 19 iedzīvotāju pateicības, kā arī reģistrētas, sniegtas atbildes un 
analizēti iemesli 21 sūdzībai. 

 Informācijas aģentūra sniegusi pakalpojumus sekojošos jautājumos: 
Jautājums % 

Būvniecība:  
• Detālplānojuma izstrādāšana, zemes gabala sadale un skiču izgatavošana; 
• Apgrūtinājumu noteikšana zemes gabalam; 
• Lietošanas mērķu noteikšana zemes gabalam; 
• Adreses noteikšana; 
• Plānošanas arhitektūras uzdevuma izsniegšana; 
• Izziņas par būves likumību; 
• Būvprojekta izskatīšana; 
• Būvatļaujas izsniegšana; 
• Objekta nodošana ekspluatācijā;  
• Dzīvojamo telpu statusa maiņa; 
• Izziņas par būves likumību; 
• Uzņēmumu reklāmas saskaņošana 

38,2 

Izziņas:  
• Vadības, amatpersonu, pašvaldības darbinieku un deputātu telefoni un pieņemšanas laiki;   
• Iestāžu, uzņēmumu adreses, telefoni;   
• Valsts valodas komisijas atrašanās vieta, pieņemšanas laiks;   
• Naturalizācija, notāra un jurista pakalpojumi  

10,1 
3,4 
3,1 
0,8 
2,8 
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Ar dzīvokļiem saistītie jautājumi: 
• Dzīvokļu privatizācija   
• Dzīvokļu izsole   
• Dzīves vietas deklarēšana  
• Nelikumīgi deklarēto personu izdeklarēšana no dzīves vietas  

7,9 
3,3 
1,5 
 1,9 
1.2 

Pieraksts uz pieņemšanu pie vadības un amatpersonām:   
• Pieraksts  pie pašvaldības vadības   
• Pieraksts pie pašvaldības amatpersonām (būvvalde) 

6,9 
1,6 
 5,3 

Ar uzņēmējdarbību saistītie jautājumi:   
• Individuālā darba atļauju saņemšana    
• Licences uzņēmējdarbībā  
• Ielu tirdzniecība  
• Jaunu uzņēmumu veidošana un reģistrācija  

6,1 
3,1 
1,1 
1,4 
 0,5 

Sociālie jautājumi:    
• Sociālā palīdzība – iztikas līdzekļu deklarācijas–  
• Dzīvokļu jautājums trūcīgām ģimenēm, bāreņiem, denacionalizēto māju īrniekiem u.c.   
• Sociālā palīdzība (pabalsti, dzīvokļa vai mājas remonts, operācijas u.c.) 

5,5 
2.1 
2,3 
1,1 

Komunālie jautājumi: 
• Dzīvojamo māju apsaimniekošana (remonti, tekoši jumti, neizbraucami pievadceļi u.c.) 
• Rakšanas darbu atļaujas un dažādu materiālu novietošana uz ielas  
• Ūdensvada, elektrības, kanalizācijas un ielu apgaismojuma bojājumi   
• Nekārtības uz ielām un trotuāriem (putekļi, apbraucamie ceļi, dubļi)  
• Pilsētas labiekārtošana (apzaļumošana, bērnu spēļu laukumi, papildus apgaismojums 

4,5 
1,9 
0,5 
0,9 
0,5 
0,7 

Ar zemi saistītie  jautājumi: 
• Zemes piešķiršana īpašumā un privatizācija  
• Sakņu dārzu īre 
• Iesniegumi par iespēju nepilsonim iegādāties zemi  

4,0 
2.3 
0,9 
0.8 

Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļiem un nodokļu atlaides   3,9 
Ar siltumapgādi saistītie jautājumi:  
• Ar siltuma patēriņa apmaksu saistītie jautājumi  
• Alternatīvās apkures izbūve dzīvokļos  
• Nepietiekama apkure dzīvokļos  

3,0 
1,2 
1,1 
0,7 

Ar Izglītības pārvaldi, skolu un studējošo jaunatni saistītie jautājumi:  
• Skolu valde jautājumi  
• Skolēnu darbs vasarā  
• Studējošās jaunatnes prakses  

2,1 
1,1 
0,8 
0,2 

Koku ciršanas atļaujas  2,0 
Domes dokumentu kopiju izsniegšana vai apstiprināšana   1,4 
Pirmpirkumu tiesības   1,1 

Komunisma un nacistiskā režīma cietušo personu jautājumi:   

• Represēto personu apliecību atjaunošana, represētā statusa piešķiršana   
• Pabalsti un apbalvojumi represētajiem svētkos   
• Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa saņemšanu  

1,1 
0.5 
0,2 
0,4 

Ar sertifikātiem saistītie jautājumi   0,7 

Dažādi:  
• Tiesu izpildītāju vēlēšanu iesniegumu saņemšana un izskaidrošana   
• Publisko pasākumu un pirotehnikas demonstrēšanas atļaujas  
• Projektu un sabiedrisko organizāciju projektu konkursi  
• Un citi  

1,5 
0,4 
0,2 
0,5 
0,4 
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Jelgavas Dome 
Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr. 3022331, 3005538, fakss: 3029059 

 

LĒMUMS 
Jelgava 

 
20.04.2006. Nr. 6/1 

 
 

PAR JELGAVAS PAŠVALDĪBAS 2005.GADA BUDŽETA IZPILDES PĀRSKATA 
APSTIPRINĀŠANU 

 

(ziņo G.Kurlovičs) 
 

Atklāti balsojot: PAR – A.Rāviņš,  A.Garančs, J.Strods, V.Strīķis, D.Olte, 
M.Jansons, I.Škutāne, A.Rublis, A.Ķipurs, M.Narvils, I.Krastiņš, PRET – nav, ATTURAS – 
V.Sutens,  V.Buhvalovs, A.Razminovičs. 
 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. 
punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 34.pantu, Ministru kabineta 21.06.2005. 
noteikumiem Nr.446 “Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas 
kārtība”, 

Jelgavas Dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Jelgavas pašvaldības 2005. gada budžeta izpildes pārskatu (pielikums 

Nr.1): 
 
1.1. Jelgavas pašvaldības kopsavilkuma bilanci uz 2005. gada 31. decembri (veidlapa 

Nr.1); 
1.2. Pārskatu par Jelgavas pašvaldības naudas līdzekļu izvietojumu uz 2005. gada 31. 

decembri (veidlapa Nr1-1-P.); 
1.3. Kopsavilkuma pārskatu par Jelgavas pašvaldības faktiskajiem ieņēmumiem un 

izdevumiem 2005. gadā (veidlapa Nr.2-fakts); 
1.4. Pārskatu par Jelgavas pašvaldības 2005. gada pamatbudžeta ieņēmumiem un 

izdevumiem (veidlapa Nr.2-P); 
1.5. Pārskatu par Jelgavas pašvaldības 2005. gada speciālā budžeta ieņēmumiem un 

izdevumiem (veidlapa Nr.2-1-P); 
1.6. Pārskatu par Jelgavas pašvaldības 2005. gada speciālā budžeta izdevumiem pēc 

valdības funkcionālajām kategorijām (veidlapa Nr.2-1-1); 
1.7. Pārskatu par Jelgavas pašvaldības 2005. gada ziedojumu un dāvinājumu 

ieņēmumiem un izdevumiem (veidlapa Nr.2-4-P); 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                                                                                                      JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2005.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

                                                                                                                                                         85 

1.8. Jelgavas pašvaldības 2005. gada pārskatu par pašu kapitāla izmaiņām (veidlapa 
Nr.4); 

1.9. Jelgavas pašvaldības 2005. gada pārskatu par nemateriālo ieguldījumu un 
pamatlīdzekļu izmaiņām (veidlapa Nr.5); 

1.10. Jelgavas pašvaldības 2005. gada pārskatu par krājumiem (veidlapa Nr.6); 
1.11. Jelgavas pašvaldības 2005. gada pārskatu par līdzdalības radniecīgo 

uzņēmumu kapitālā kustību (veidlapa Nr.7-1); 
1.12. Jelgavas pašvaldības 2005. gada pārskatu par līdzdalības asociēto uzņēmumu 

kapitālā kustību (veidlapa Nr.7-2); 
1.13. Jelgavas pašvaldības 2005. gada pārskatu par prasībām (veidlapa  Nr.8-1); 
1.14. Jelgavas pašvaldības 2005. gada pārskatu par kreditoriem (veidlapa Nr.8-2); 
1.15. Jelgavas pašvaldības 2005. gada aizņēmumu sarakstu (veidlapa     Nr.9-1); 
1.16. Jelgavas pašvaldības 2005. gada pārskatu par aizņēmumu kustību (veidlapa 

Nr.9-1-1); 
1.17. Pārskatu par Jelgavas pašvaldības budžeta iestāžu tīkla radītājiem (veidlapa 

Nr.10); 
1.18. Jelgavas pašvaldības 2005. gada pārskatu par līdzekļu neparedzētiem 

gadījumiem izlietojumu (veidlapa Nr.13). 
 
2. Apstiprināt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2005.gada privatizācijas fonda līdzekļu 
izlietošanas programmas izpildi (pielikums Nr.2). 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs                    (paraksts)    A.Rāviņš 
 
NORAKSTS PAREIZS 
Sēžu protokola vadītājs                                         I.Ozoliņa 
 
Jelgava ______.04.2006. 
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 JELGAVAS  PILSĒTAS  2005.GADA KONSOLIDĒTĀ  BUDŽETA  IEŅĒMUMI  LS   
  

  Pamatbudžeta  ieņēmumi       

Klasifikācijas 
kods IEŅĒMUMU NOSAUKUMI  

2004.gada 
izpilde 

2005.gada 
sākotnējais   

plāns 

2005.gada 
precizētais 

plāns 
2005.gada 

izpilde 

(+),(-) pret 
2005.gada 
precizēto 

plānu 

% pret 
2005.gada 
precizēto 

plānu  

1.  Nodokļu ieņēmumi          10 195 612           11 699 926           12 185 943          12 114 884  -         71 059  99,4 

1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis            9 575 021           10 960 999           11 344 016          11 214 086  -       129 930  98,9 

  saņemts no Valsts kases sadales konta no kārtēja gada ieņēmumiem            9 448 862           10 760 921           11 145 938          11 015 997  -       129 941  98,8 

  saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases sadales konta               117 292                192 078                192 078               192 078    100,0 

  patentu maksa                   8 867                    8 000                    6 000                   6 011                   11  100,2 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi               208 417                354 878                361 878               373 405            11 527  103,2 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par  ēkām un būvēm               351 646                324 049                390 049               430 733            40 684  110,4 

5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis                 60 528                  60 000                  90 000                 96 660              6 660  107,4 

2.  Nenodokļu ieņēmumi            1 265 982                634 858             1 567 460            1 705 289          137 829  108,8 

8.3.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības                 51 763                  25 000                  25 000                 55 534            30 534  222,1 

9.2.1.0. 
Nodeva par speciālu atļauju ( licenču ) izsniegšanu atsevišķu 
uzņēmējdarbības veidu veikšanai                      799                         550                      741                 191  134,7 

9.4.0.0. Valsts un pašvaldību nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā                 72 587                  66 900                  84 988                 96 148            11 160  113,1 

9.4.1.0. Valsts nodevas ,kas ieskaitāmas pašvaldības budžetā                36 784                 36 900                 42 488                 43 620              1 132  102,7 

9.4.2.0. Pašvaldību nodevas                35 803                 30 000                 42 500                 52 528            10 028  123,6 

9.5.0.0. 
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 
iestāžu ieņēmumi               544 916                450 248                467 308               493 842            26 534  105,7 

10.0.0.0. Sodi un sankcijas                 23 888                  14 700                  26 900                 33 472              6 572  124,4 

12.1.0.0. Pārējie ieņēmumi                   2 146                    1 500                    1 500                   2 830              1 330  188,7 

12.3.0.0. Ārvalstu finanšu palīdzība                192 053                  12 510                515 524               473 085  -         42 439  91,8 

13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas               377 830                  64 000                445 690               549 637          103 947  123,3 
13.1.0.0. Ieņēmumu no ēku un būvju īpašuma pārdošanas              346 867                 59 000               225 000               253 659            28 659  112,7 

13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas                16 149                   5 000               132 000               206 768            74 768  156,6 
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13.3.3.0. 
Maksājumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un īpašuma nodokļa 

pamatparāda kapitalizācijas                13 860                   88 690                 88 760                   70  100,1 

13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldībām piekrītīgas mantas realizācijas                     954                          450                 450    

3.  Saņemtie maksājumi            4 969 465             5 089 230             5 781 051            5 829 502            48 451  100,8 

18.1.2.0. Norēķini ar pašvaldību budžetiem               322 578                306 000                276 067               289 870            13 803  105,0 

18.1.2.1. 
Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības un soc.palīdzības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem              307 214               300 000               250 000               263 803            13 803  105,5 

18.1.2.3. Norēķini ar citām pašvaldībām par  citiem sniegtajiem pakalpojumiem                15 364                   6 000                 26 067                 26 067    100,0 

18.2.2.0. Mērķdotācijas un dotācijas            4 186 714             4 535 292             4 931 043            4 939 043              8 000  100,2 

18.2.4.0. Maksājumi no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām               427 906                236 818                483 965               492 744              8 779  101,8 

18.4.0.0. Maksājumi no citiem  budžetiem                  32 267                  11 120                  89 976               107 845            17 869  119,9 
I PAMATBUDŽETA  IEŅĒMUMI  KOPĀ  (1+2+3)          16 431 059           17 424 014           19 534 454          19 649 675          115 221  100,6 

II  Finansēšana            3 376 755             2 745 007             4 036 616            4 036 614  -                 2  100,0 

  Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā            1 852 219             1 024 274             1 031 336            1 031 334  -                 2  100,0 

  Aizņēmumi            1 524 536             1 720 733             3 005 280            3 005 280    100,0 

III PAVISAM PAMATBUDŽETA RESURSI (I + II)          19 807 814           20 169 021           23 571 070          23 686 289          115 219  100,5 

                                                                                                   Speciālā   budžeta ieņēmumi         

12.1.0.0. Privatizācijas fondi                 76 677                  37 000                  37 000                 63 805            26 805  172,4 

18.2.2.9. Autoceļu fonds               474 572                474 572                502 227               502 223  -                  4  100,0 

18.2.2.9. Dotācija regulārajiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem                 41 604                  41 605                  41 955                 41 934  -                21  99,9 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis                 25 912                  30 000                  30 000                 27 975  -           2 025  93,3 

12.1.0.0. Pārējie ieņēmumi                 26 927                          278                 278    

IV Kopā speciālā budžeta ieņēmumi               645 692                583 177                611 182               636 215            25 033  104,1 

V Finansēšana               123 450                107 889                103 569               103 569                      -  100,0 

  Aizņēmumu atmaksa                 17 370                    4 320          

  Speciālo budžetu naudas līdzekļu atlikums gada sākumā               106 080                103 569                103 569               103 569                      -  100,0 

VI  KOPĀ SPECIĀLĀ BUDŽETA RESURSI               769 142                691 066                714 751               739 784            25 033  103,5 

  Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi                 54 003                    3 960                  36 280                 39 629              3 349  109,2 

  Finansēšana -līdzekļu atlikums gada sākumā                   5 449                  19 316                  19 316                 19 316    100,0 
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VII       KOPĀ ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU RESURSI                 59 452                  23 276                  55 596                 58 945              3 349  106,0 

VIII 
PAVISAM SPECIĀLĀ BUDŽETA RESURSI AR ZIEDOJUNIEM UN 

DĀVINĀJUMIEM ( VI + VII )                828 594                714 342                770 347               798 729            28 382  103,7 

  
PAVISAM PAŠVALDĪBAS  KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA  RESURSI  ( 

III + VIII )          20 636 408           20 883 363           24 341 417          24 485 018          143 601  100,6 

T.SK. KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI          17 130 754             1 801 151           20 181 916          20 325 519          143 603  100,7 

  NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS GADA SĀKUMĀ            1 963 748             1 147 159             1 154 221            1 154 219  -                  2  100,0 

  AIZŅĒMUMU LĪDZEKĻI            1 541 906             1 725 053             3 005 280            3 005 280    100,0 

 
 

JELGAVAS  PILSĒTAS  2005.GADA KONSOLIDĒTĀ  BUDŽETA  IZDEVUMI LS 

        

    Pamatbudžeta izdevumi           

Klasifikācijas 
kods VALDĪBAS  FUNKCIJA 2004.gada izpilde 2005.gada    plāns 

2005.gada 
precizētais plāns 

2005.gada 
izpilde 

(+),(-) pret 
2005.gada 

precizēto plānu   

% pret 
2005.gada 
precizēto 

plānu  

01.100 Izpildvaras institūcija            1 251 528               1 238 872              1 328 824             1 328 814  -                      10  100,0 

02.100 Aizsardzība                   5 087                      4 670                     4 670                    4 670    100,0 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība               510 900                  596 202                 604 922                600 718  -                 4 204  99,3 

04.000 Izglītība            9 484 212               8 288 555              9 294 961             8 897 714  -             397 247  95,7 

05.000 Veselība               258 259                  123 300                 252 836                180 036  -               72 800  71,2 

06.000  Sociālā nodrošināšana            1 375 749               1 410 804              1 640 473             1 526 081  -             114 392  93,0 

07.000 Dzīvokļu un komunālā saimniecība            2 800 879               3 073 214              4 163 859             3 724 977  -             438 882  89,5 

08.000 Sports un kultūra            1 102 033               1 089 517              1 304 841             1 301 166  -                 3 675  99,7 

12.000 Transports, sakari                   987 000              1 664 725             1 664 725    100,0 

13.000 Pārējā ekonomiskā darbība               473 657                  551 850                 764 375                667 785  -               96 590  87,4 

14.180 Pašvaldību parādu procentu nomaksa               385 854                  539 516                 511 466                499 248  -               12 218  97,6 

14.400 Izdevumi neparedzētiem  gadījumiem                   245 738          

14.500 Pārējie izdevumi                 94 025                  115 900                 130 996                129 330  -                 1 666  98,7 

1. Kopā  pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām          17 742 183             18 265 138            21 666 948           20 525 264  -          1 141 684  94,7 
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2. Norēķini               516 573                  693 659                 693 659                678 564  -               15 095  97,8 

14.320 Norēķini ar pašvaldību budžetiem               176 686                  201 000                 201 000                185 905  -               15 095  92,5 

14.321 
Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem              116 712                 120 000                120 000               115 020  -                4 980  95,9 

14.322 
Norēķini par citu pašvaldību  soc.palīdzības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem                59 974                   81 000                  81 000                 70 885  -              10 115  87,5 

14.340 Maksājumi finanšu izlīdzināšanas fondā               339 887                  492 659                 492 659                492 659    100,0 

I 
Kopā pamatbudžeta  izdevumi pēc valdības funkcijām un 
norēķini (1+2)          18 258 756             18 958 797            22 360 607           21 203 828  -          1 156 779  94,8 

II Saistību nomaksa               517 724               1 210 224              1 210 463             1 210 481                         18  100,0 
III PAVISAM  PAMATBUDŽETA   IZDEVUMI (I+II)          18 776 480             20 169 021            23 571 070           22 414 309  -          1 156 761  95,1 

                                                                                           Speciālā   budžeta  izdevumi         

  Privatizācijas fonda līdzekļi                 69 887                  123 481                 119 161                  86 074  -               33 087  72,2 

  Autoceļu fonds               474 529                  474 615                 502 270                502 265  -                        5  100,0 

  Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem                 41 604                    41 605                   41 955                  41 934    99,9 

  Dabas resursu nodoklis                 32 150                    31 366                   31 366                  26 506  -                 4 860  84,5 

  Pārējie ieņēmumi                 47 403                    19 999                   19 999                    4 841  -               15 158  24,2 

IV Kopā speciālā budžeta izdevumi               665 573                  691 066                 714 751                661 620  -               53 131  92,6 

V Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi                 40 136                    23 276                   55 596                  32 631  -               22 965  58,7 

VI 
PAVISAM SPECIĀLĀ BUDŽETA UN ZIEDOJUMU UN 

DĀVIŅĀJUMU IZDEVUMI ( IV + V )               705 709                  714 342                 770 347                694 251  -               76 096  90,1 

  
PAVISAM KONSOLIDĒTĀ  BUDŽETA  IZDEVUMI ( 

III + VI )           19 482 189             20 883 363            24 341 417           23 108 560  -          1 232 857  94,9 

  Konsolidētā budžeta līdzekļu atlikums  gada beigās            1 154 219                 1 376 458      
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Pašvaldības galvojumi 2005. gads (Ls) 
 

Kopējā izmaksātā aizņēmuma 
pamatsumma  

Kopējā atmaksātā 
aizņēmuma pamatsumma  

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs 
Parakstī-
šanas 

datums 

Atmaksas 
termiņš 

Galvojuma 
summa,  

LS 

Galvotā 
aizņēmuma 

summa, 
LS 

Neapmaksātā 
summa, kurai 
nav iestājies 
maksāšanas 
termiņš (uz 

pārskata gada 
sākumu), LS 

uz pārskata 
gada beigām 

pārskata gadā 
izmaksātā 

summa 

uz pārskata 
gada beigām 

pārskata gadā 
atmaksātā 

summa 

Neapmaksātā 
summa, kurai 
nav iestājies 
maksāšanas 
termiņš (uz 

pārskata gada 
beigām) 

A/S SEB 
LATVIJAS 
UNIBANKA 

Kultūras 
nama 
skatītāju 
zāles 
renovācijai 

Aģentūra "Kultūra" 19.09.2002. 15.09.2007. 240 000 240 000 138 960 

0 0 151 569 50 529 88 431 

A/S SEB 
LATVIJAS 
UNIBANKA 

Lielupes un 
Driksas tiltu 
un to pieeju 
rekonstrukc
ijai 

Aģentūra 
"Pilsētsaimniecība" 19.09.2002. 14.09.2007. 240 000 240 000

138 960 0 0 151 569 50 529 88 431 

A/S SEB 
LATVIJAS 
UNIBANKA 

Mātera un 
Pasta ielas 
rekonstrukc
ijai  
Uzvaras 
parka 
rekonstrukc
ija  

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

795 000 0 0 198 750 198 750 596 250 

A/S SEB 
LATVIJAS 
UNIBANKA 

Ielu posmu 
seguma 
kapitālais 
remonts 

Aģentūra 
"Pilsētsaimniecība" 09.08.2005. 26.07.2010. 300 000 300 000

0 300 000 300 000 0 0 300 000 

KOPĀ:         1 575 000 1 575 000 1 072 920 300 000 300 000 501 888 299 808 1 073 112 
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Pašvaldības aizņēmumu saraksts 2005. 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 
samazi
nājums 

Atlikums 
pārskata 

gada 
beigās  

(8+9-10-
11+-12) 2006 2007 pārējos 

gados  

A/S LATVIJAS UNIBANKA 240000 101040 0 138 960 0 50529 0 88431 50532 37899 0
A/S LATVIJAS UNIBANKA 240000 101040 0 138 960 0 50529 0 88431 50532 37899 0
A/S LATVIJAS UNIBANKA 1250000 0 0 1250000 0 312500 0 937500 312500 312500 312500
VALSTS KASE 0 0 0 0 2705280 0 0 2705280 0 0 2705280
JELGAVAS RAJONA PADOME 690 451 0 239 0 239 0 0 0 0 0
VALSTS KASE – PASAULES 
BANKA 6154669 332684 0 5821985 0 332684 0 5489301 332684 332684 332684
A/S LATVIJAS UNIBANKA 725000 0 0 725000 0 181250 0 543750 181250 181250 181250
A/S LATVIJAS UNIBANKA 795000 0 0 795000 0 198750 0 596250 198750 198750 198750
VALSTS KASE 380000 84000 0 296000 0 84000 0 212000 84000 84000 44000
A/S LATVIJAS UNIBANKA 0 0 0 0 300000 0 0 300000 65460 65460 169080
Kopā: 9785359 619215 0 9166144 3005280 1210481 0 10960943 1275708 1250442 8434793
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