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VADĪBAS ZIŅOJUMS
1.

ZIŅAS PAR IESTĀDI

Juridiskā adrese:
Lielā ielā 11, Jelgava, LV 3001;
Pakļautība, darbības veids:
pastarpinātā valsts pārvaldes iestāde – pilsētas pašvaldība;
2021. gadā Jelgavas valstspilsētas domi vada:
Andris Rāviņš – domes priekšsēdētājs,
Rita Vectirāne – domes priekšsēdētāja vietniece,
Jurijs Strods – domes priekšsēdētāja vietnieks.
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības gada pārskatā par periodu no 01.01.2021. līdz
31.12.2021. ir konsolidēti 15 budžeta iestāžu pārskati:
 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija;
 Jelgavas valstspilsētas domes finanšu nodaļa;
 Jelgavas pašvaldības policija;
 Jelgavas izglītības pārvalde, t.sk. gada pārskatā iekļautās iestādes:
 “Jelgavas Valsts ģimnāzija”;
 “Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija”;
 “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola”;
 “Jelgavas 4.vidusskola”;
 “Jelgavas 5.vidusskola”;
 “Jelgavas Pārlielupes pamatskola”;
 “Jelgavas Centra pamatskola”;
 “Jelgavas 4.sākumskola”;
 “Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola”;
 “Jelgavas pamatskola “Valdeka”- attīstības centrs”;
 “Jelgavas Amatu vidusskola”;
 “Jelgavas Mākslas skola”;
 “Jaunrades nams “Junda””;
 Pirmskolas izglītības iestāde (turpmāk PII) “Gaismiņa”;
 PII “Kamolītis”;
 PII “Kāpēcīši”;
 PII “Ķipari”;
 PII “Lācītis”;
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 PII “Pasaciņa”;
 PII “Rotaļa”;
 PII “Sprīdītis”;
 PII “Vārpiņa”;
 PII “Zemenīte”;
 PII “Zīļuks”;
Jelgavas sociālo lietu pārvalde;
Sporta servisa centrs, t.sk. gada pārskatā iekļautās iestādes:
 Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola;
 Jelgavas Specializētā peldēšanas skola;
 Jelgavas Ledus sporta skola;
Jelgavas Pilsētas bibliotēka;
Ģ. Eliasa vēstures un mākslas muzejs;
Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība;
Jelgavas reģionālais tūrisma centrs;
Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs;
Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa;
Pilsētsaimniecība;
Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs;
Kultūra.
GALVENIE NOTIKUMI, KAS IETEKMĒJUŠI PAŠVALDĪBAS DARBĪBU
PĀRSKATA PERIODĀ

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2021.gadā tika sastādīts tā, lai nodrošinātu
pašvaldības funkciju izpildi ar optimālu finanšu resursu izmantošanu. Pašvaldībai bija svarīgi
nodrošināt budžetā iespējami stabilus ieņēmumus, lai tā varētu piesaistīt finansējumu Eiropas
Savienības fondu īstenošanai, kā arī saņemt līdzekļus, kas tika piešķirti pašvaldībām Covid-19
izraisītās pandēmijas seku mazināšanai. Tas viss deva iespēju pašvaldībai nevis stagnēt, bet
turpināt uzlabot pilsētas infrastruktūras attīstību un dzīves kvalitāti.
Pašvaldībai šis bija īpašs gads saistībā ar Covid-19 izplatību pasaulē un Latvijā. Valstī
bija izsludināta ārkārtējā situācija - no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 6.aprīlim, kā arī
pēc tam no 2021.gada oktobra līdz 2022.gada 28.februārim, nosakot virkni stingru ierobežojošu
pasākumu. Covid-19 izplatības ierobežošanai noteikto pasākumu kopums būtiski ierobežoja
ekonomiskās aktivitātes gandrīz visās tautsaimniecības nozarēs un ietekmēja pašvaldības
finanšu plūsmu kopumā, piemērojot gan nodokļu nomaksas termiņu pagarinājumus, gan
publiskās personas mantas nomas maksas atbrīvojumus vai samazinājumus, kā arī palielinot
izdevumus dažāda veida pabalstu izmaksai u.c.
Neskatoties uz pandēmijas izplatību, vērtējot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības
ieņēmumus 2021.gadā, būtiskāko ieņēmumu daļu joprojām veidoja iedzīvotāju ienākuma
nodoklis (turpmāk – IIN) – 40% no konsolidētā budžeta. IIN budžeta izpilde 2021.gadā bija
109% jeb 40 330 688 euro, tā bija nedaudz mazāka nekā 2020.gadā, kad izpilde bija
40 642 715 euro. Otru būtiskāko ieņēmumu daļu veidoja nekustamā īpašuma nodoklis
(turpmāk - NĪN). 2021.gadā NĪN plāns izpildīts 105% apmērā jeb absolūtā summā
3 927 498 euro (2020.gadā – 3 862 483 euro).
2021.gadā pašvaldība turpināja īstenot Jelgavas valstspilsētas attīstības plānošanas
dokumentus – Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģiju 2007.-2020.gadam, teritorijas
plānojumu 2009.-2021.gadam un attīstības programmu 2014.-2020.gadam, nodrošinot
ilgtermiņa finanšu politiku un pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamos finanšu resursus.
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Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu finansējums ir viens no būtiskākajiem
investīciju avotiem Jelgavas pilsētvidē, un vislielākā ES fondu finansējuma stimulējošā ietekme
ir tieši būvniecības sektorā, jo lielākā daļa īstenojamo projektu saistīti ar būvdarbiem
pašvaldības objektos.
2021.gadā pašvaldība nodrošināja ES fondu un citu ārēju finansējuma avotu līdzfinansētu
27 projektu īstenošanu, un šo projektu ietvaros apgūts finansējums 10 301 487 euro apmērā.
2021.gadā tika īstenoti vairāki investīciju projekti, kuru realizācijai bija nepieciešami
ilgtermiņa aizņēmumi. 2021.gadā saņemto ilgtermiņa aizņēmumu summa ES fondu projektu,
Covid-19 seku mazināšanai un citu pašvaldības projektu īstenošanai bija 7 452 332 euro.
Būtiskākie aizņēmumi ES projektu īstenošanai:
 KF projektam “Videi draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūras
uzlabošanai Jelgavā” – 603 918 euro;
 ERAF projektam “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” – 1 421 757 euro;
 ERAF projektam “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības
attīstībai degradētajā teritorijā 2.kārta” – 1 119 796 euro;
 ERAF projektam “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana” – 809 831 euro;
 ERAF projektam “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības
attīstībai degradētajā teritorijā 3.kārta” – 413 694 euro u.c.
Aizņēmumi saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma
29.panta 1.2 daļu bija sekojošu projektu īstenošanai:
 “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa”
virtuves telpu atjaunošana” – 106 070 euro;
 “Pašvaldības īres dzīvokļu izveidošana Stacijas ielā 13, Jelgavā” –
1 144 390 euro;
 “Tilta izbūve pār Platones upi Bauskas ielā, Jelgavā” – 466 296 euro;
 “Jaunrades nama “Junda” struktūrvienības “Lediņi” pārbūve un labiekārtošana
2.kārta” – 49 586 euro;
 Būvprojektu “Industriālā parka ielu infrastruktūras izveide Jelgavā” un “Miera
ielas un esošā Miera ielas, Aizsargu ielas un Bauskas ielas rotācijas apļa
pārbūve, Jelgavā”, “Aizsargu ielas pārbūve, Jelgavā”, un “Bauskas ielas
pārbūve, Jelgavā” izstrādei – 85 538 euro.
Savukārt citu pašvaldības projektu īstenošanai saņemti aizņēmumi:
 “Pirmsskolas izglītības iestādes Brīvības bulvārī 31A, Jelgavā, būvniecība” –
210 264 euro;
 prioritārajam investīciju projektam “Jaunrades nama “Junda” struktūrvienības
“Lediņi” pārbūve un labiekārtošana 1.kārta” – 400 000 euro.
Pašvaldība 2021.gada budžetā ir veikusi ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummu un ES
projektu priekšfinansējuma atmaksu 7 320 199 euro apmērā, t.i. par 6.5% mazāk kā 2020.gadā
(7 830 519 euro). Pašvaldības ilgtermiņa aizņēmumu un saistību procentu apjoms bez ES
projektu priekšfinansējumu atmaksām pret 2021.gada pašvaldības plānotiem pašu ieņēmumiem
bija 8,55%.

3.

BŪTISKAS PĀRMAIŅAS PAŠVALDĪBAS DARBĪBĀ UN KĀ TĀS
IETEKMĒJUŠAS FINANŠU REZULTĀTUS

Kopumā pašvaldībai attiecībā uz tās finansiālo darbību 2021.gadā būtiskas pārmaiņas,
kas ietekmētu pašvaldības finanšu rezultātus, nav notikušas. Budžeta ieņēmumi izpildīti
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plānotajā apmērā un novirzīti apstiprinātajiem budžeta izdevumiem, tā izpildot lielāko daļu
izvirzīto mērķu.
Arī 2021.gadā bija spēkā ierobežojumi pašvaldību tiesībām uzņemties ilgtermiņa
saistības, t.sk. iespējas aizņemties ES fondu, pārējās ārvalstu finanšu palīdzības un Emisijas
kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansēto projektu īstenošanai, aizņēmumu apmēram
nepārsniedzot katra projekta attiecināmo izmaksu kopējo apmēru. Taču, ņemot vērā valsts
apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumus sakarā ar Covid-19 izplatību,
iespējas aizņemties pašvaldībām tika paplašinātas, radot iespēju saņemt aizņēmumus
pašvaldībai būtisku infrastruktūras objektu būvdarbiem ar augstu projektu gatavības pakāpi,
nodrošinot pašvaldības budžeta līdzfinansējumu no 15 līdz 30 procentiem (ieskaitot) no
pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām attiecīgajam gadam plānotā ieguldījumu
apjoma.

4.

PAREDZAMIE NOTIKUMI, KAS VARĒTU BŪTISKI IETEKMĒT
PAŠVALDĪBAS DARBĪBU NĀKOTNĒ

Covid-19 pandēmija radīja bezprecedenta izaicinājumus pasaules un Latvijas
ekonomikai. Ilgstošā Covid-19 infekcijas izplatība valstī ir atstājusi sekas uz visu sabiedrību un
tautsaimniecību, kurā daudzi ir zaudējuši darbu un līdz ar to arī ienākumus. Mazinoties
pandēmijas šokam un uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, ekonomikai pakāpeniski
pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, 2021.gadā ekonomiskā aktivitāte pakāpeniski palielinājās.
Ekonomiskā izaugsme lielā mērā balstās uz patēriņu, ES finansētajām publiskajām investīcijām
un eksportu.
Galvenais faktors, kas ietekmē ilgtermiņa izaugsmes perspektīvas, ir demogrāfija.
Iedzīvotāju skaits turpina samazināties gan Latvijā kopumā, gan Jelgavā, to galvenokārt nosaka
iedzīvotāju negatīvais dabiskais pieaugums, ko ietekmē iedzīvotāju vecuma sastāva izmaiņas
un sabiedrības novecošanās. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem
Jelgavas iedzīvotāju skaits uz 2021.gada 30.jūniju bija 59 981 iedzīvotājs (uz 2020.gada
1.jūliju – 60 645 iedzīvotāji), salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas ir samazinājies par 1,1% jeb
664 cilvēkiem. Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļas datiem 2021.gadā
dabiskais pieaugums Jelgavā bija negatīvs – mirušo skaits (1310) par 682 cilvēkiem pārsniedza
dzimušo skaitu (628), salīdzinot ar 2020.gadu, dzimušo skaits ir samazinājies par 68, mirušo
skaits – palielinājies par 303.
Kā pozitīvais faktors jāatzīmē demogrāfiskās slodzes1 samazināšanās 2021.gadā
(iepriekšējos 10 gadus bija pieauguma tendence) – pilsētā par 4,4% (2021.gada sākumā 632,
2020.gada sākumā 661), kas parāda darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita īpatsvara
palielinājumu, attiecīgi samazinoties bērnu, jauniešu un vecāku cilvēku skaita īpatsvaram. Tas
skaidrojams galvenokārt ar pakāpenisku pensionēšanās vecuma palielināšanu. Tomēr
sabiedrības novecošanās un darba resursu pieejamība paliek nākotnes izaicinājums, kas nākotnē
var ietekmēt tautsaimniecības izaugsmes potenciālu.
Nodarbinātības rādītāji pakāpeniski uzlabojas, vidējais bezdarba līmenis Jelgavā
2021.gadā bija 4,5% (2020.gadā – 5%), kas starp valstspilsētām bija trešais zemākais aiz
Valmieras (3,8%) un Rīgas (4,1%). Arī bezdarbnieku skaits būtiski samazinājies – 2021.gada
beigās Nodarbinātības valsts aģentūras bezdarbnieku uzskaitē bija 1343 Jelgavas iedzīvotāji –
par ~20% jeb 326 cilvēkiem mazāk nekā 2020.gada beigās (1669). No 1343 bezdarbniekiem
70% (949 cilvēki) bija ar bezdarba ilgumu līdz 6 mēnešiem, 11% (151 cilvēks) bija ilgstošie
bezdarbnieki (bezdarbnieku uzskaitē ilgāk par vienu gadu).
Demogrāfiskā slodze ir darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaita attiecība vidēji uz 1
000 personām darbspējas vecumā
1
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Latvijas nodokļu politika nenodrošina pietiekamu ienākumu vienlīdzību. Vecāka
gadagājuma cilvēku nabadzības līmenis ir augsts, garantētais minimālais ienākums joprojām ir
nepietiekams izdzīvošanai. Izmaiņas pensiju, veselības aprūpes un mājokļu jomā varētu
ievērojami uzlabot iedzīvotāju dzīves apstākļus.
Neskatoties uz Covid-19 krīzes plašo ietekmi uz darba tirgu, kopumā darba algas
dinamika joprojām saglabājas augšupejoša, ko nosaka gan augstākas kvalifikācijas un labāk
apmaksātu darbavietu īpatsvara pieaugums darba tirgū, gan ierobežotais darbaspēka
piedāvājums. 2021.gada 2.ceturksnī strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa Jelgavā
pieauga līdz 1228 euro (2020.gadā kopumā – 1091 euro), tai pašā laikā joprojām atpaliekot no
Rīgas, Valmieras, Liepājas, Ventspils. Arvien pieaugošā kvalificēta darbaspēka nepietiekamība
rada nepieciešamību arī pašvaldībai ne tikai aktīvāk domāt, kā piesaistīt jaunus speciālistus, bet
arī, kā noturēt esošos, t.sk. pārskatot darba algas likmes.
Citi paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības darbību, ir stabila
ekonomikas izaugsme un vairāk labi apmaksātas darbavietas, kas ir būtisks priekšnosacījums
arī pozitīvai migrācijas plūsmai. Viens no pašvaldības svarīgākajiem ekonomiskajiem
izaicinājumiem ir turpināt sakārtot degradētās teritorijas, attīstīt industriālo teritoriju transporta
un inženiertehnisko infrastruktūru, veicināt esošu un jaunu uzņēmumu attīstību, nozīmīgu
investoru ienākšanu un jaunu darba vietu izveidi, veidot pievilcīgu un drošu dzīves vidi, kā arī
nodrošināt daudzveidīgu un iekļaujošu izglītības piedāvājumu zināšanu ieguvei Jelgavā.
ES fondu projektu realizācija paver jaunas iespējas investēt pilsētas attīstībā. Nacionālas
nozīmes attīstības centriem, kas ir Jelgavas valstspilsēta, ir pieejamas integrētās teritoriālās
investīcijas – projekti pilsētu ekonomisko, vides, klimata, demogrāfisko un sociālo problēmu
risināšanai. Ievērojami ieguldījumi paredzēti arī transporta infrastruktūras uzlabojumiem. Tie
ir nosacījumi, kas tieši ietekmē ekonomikas produktivitāti un ir pamats jaunu, labi apmaksātu
darbavietu radīšanai un dzīves kvalitātes pieaugumam.
Pašvaldībā 2022.gadā turpinās un plāno uzsākt jaunus nozīmīgus infrastruktūras ES
projektus. Šo projektu īstenošanai būs nepieciešami aizņēmumi, piemēram:
 “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolā”;
 “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma
piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”;
 “Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana”;
 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Jelgavā”;
 “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Jelgavas pilsētā”.
5.

INFORMĀCIJA PAR BŪTISKIEM RISKIEM UN NESKAIDRIEM
APSTĀKĻIEM, AR KURIEM PAŠVALDĪBA SASKARAS

Covid-19 pandēmijas laikā darba tirgū ir vērojami satricinājumi – daudziem
nodarbinātajiem būtiski samazinājies darba stundu daudzums, daži zaudējuši darbu pavisam,
citi tā arī nav ieguvuši iespēju sākt jaunu darbu vai turpināt iepriekšējo. Darba tirgus attīstība
Covid-19 laikā pastāvīgi mainās un skaidrība par šāda šoka ietekmi vēl nav, taču ienākumu
nevienlīdzības plaisa, kuras mazināšanai pēdējo gadu laikā tika pieliktas lielas pūles, palielinās.
Nevienlīdzības plaisas samazināšana būs lielā mērā atkarīga no tā, cik ilgi saglabāsies
ierobežojumi, kas saistīti ar Covid-19 izplatību – jo ilgāk tie saglabāsies, jo augstāks darbavietu
zaudējumu un bezdarba pieauguma risks. Tādējādi politikas veidotājiem ir svarīgi pieņemt
savlaicīgus un mērķētus politikas lēmumus, kas mazinātu sekas visvairāk apdraudētajām
mājsaimniecību un uzņēmumu grupām, lai tās pēc iespējas efektīvāk spētu pārvarēt krīzi un
pielāgoties jaunajai pēc-Covid-19 ikdienai.
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Tikmēr Covid-19 krīze ir ietekmējusi sabiedrības paradumu maiņu, radot jaunas iespējas
un vajadzības darba tirgū. Būtiski ir pieaugusi dažādu informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju risinājumu izmantošana ikdienas dzīvē, nodrošinot nepieciešamo infrastruktūru
attālinātā darba, mācību, iepirkšanās, preču piegāžu un citu procesu nodrošināšanai. Daudzi no
šiem procesiem paver jaunu sabiedrības attīstības posmu un visdrīzāk saglabāsies arī pēckrīzes
periodā. Tāpat sagaidāms, ka mazāk skartās nozares atgūsies ātrāk un būs galvenais dzinulis
ekonomikas iziešanai no dīkstāves.
Šobrīd Covid-19 krīzes ietekme nav atstājusi būtisku ietekmi uz pašvaldības darbību un
finanšu resursiem, bet šie secinājumi balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata
parakstīšanas brīdī, taču turpmākā notikumu ietekme uz Pašvaldības darbību nākotnē rada
grūtības prognozēt pašvaldības finansiālā stāvokļa stabilitāti turpmākajiem gadiem.
Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama 26.05.2021. spriedums par pašvaldības
14.02.2018. izsludināto iepirkumu „Loka maģistrāles pārbūve” (identifikācijas
Nr. JPD 2018/12/AK), ar kuru tika atzīts par prettiesisku iepirkuma komisijas 21.06.2018.
pieņemtais lēmums, un tas uz pašvaldības budžetu var atstāt būtisku iespaidu. Kohēzijas fonda
līdzfinansētā projekta Nr.6.1.4.2/17/I/005 “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa
līdz Jelgavas administratīvajai robežai” ietvaros, saskaņā ar Finanšu ministrijas vadlīniju var
tikt piemērota finanšu korekcija 25% apmērā no iepirkuma rezultātā noslēgtā būvdarbu līguma
attiecināmo izmaksu summas. Par neatbilstoši veiktām izmaksām atzīstot projekta izmaksas
3 763 514 euro apmērā un pašvaldībai lūdzot atmaksāt finansējumu 1 291 593 euro apmērā.
Saskaņā ar Konkurences padomes 30.07.2021. lēmumu Nr.22 “Par pārkāpuma
konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu” ir konstatēts Konkurences likuma 11.panta pirmās daļā
un Līguma par Eiropas Savienības dibināšanu 101.panta 1.punktā noteiktā aizlieguma
pārkāpums izpildītāja pilnsabierības “RERE BŪVE 1” darbībās, t.i. “aizliegta pretendentu
vienošanās”. Ja minētais lēmums paliks nemainīgs, ERAF līdzfinansēta projekta
Nr.8.2.1.0/17/I/0296 “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolā” ietvaros pašvaldībai varētu tikt piemērota finanšu korekcija 10%
apmērā no starp pašvaldību un pilnsabiedrību “RERE BŪVE1” noslēgtā būvdarbu līguma
“Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūve” attiecināmo izmaksu summas, par neatbilstoši veiktiem
izdevumiem atzīstot 780 859 euro. Šīs abas finanšu korekcijas ir papildus slogs pašvaldības
budžetam.
Tautsaimniecības izaugsmi kavē arī materiālu, iekārtu un darbaspēka trūkums, kā arī
izmaksu, īpaši enerģijas cenu kāpums. 2021.gadā visi būtiskākie energoresursi (ogles, nafta,
dabasgāze, elektroenerģija) uzrādīja ārkārtēji strauju cenu pieaugumu. Elektroenerģijas cena
2021.gada decembrī sasniedza jebkad augstāko elektroenerģijas stundas cenu –
1000,07 euro/MWh. Eiropā kopumā elektroenerģijas cenas kāpumu galvenokārt ietekmēja
auksti laikapstākļi 2021.gada beigās, straujš dabasgāzes cenu kāpums, ogļskābās gāzes kvotu
cenu kāpums, kā arī ekonomikas atveseļošanās no pandēmijas izraisītās krīzes.
Krievijas iebrukums Ukrainā būtiski mainīja politisko, kā arī ekonomisko situāciju
pasaulē, tas ietekmē arī Latviju un Jelgavu, sankcijas pret Krieviju vēl vairāk saasina inflācijas
problēmu. Pirmkārt, Krievija ir Latvijas piektais lielākais tirdzniecības partneris, tādēļ eksporta
un importa ierobežojumi virknei uzņēmumu radīs apgrozījuma kritumu. Otrkārt, Krievija ir
nozīmīgs naftas un dabasgāzes eksportētājs, kas ietekmē energoresursu cenas pasaulē.
Energoresursi ir svarīga sastāvdaļa daudzu preču ražošanā un pakalpojumu sniegšanā, tāpēc var
prognozēt strauju pieaugumu arī citām cenām, negatīvi ietekmējot ekonomisko aktivitāti, kā arī
īpaši smagi skarot iedzīvotājus ar zemiem ienākumiem. Treškārt, Krievija bija nozīmīgs metālu,
minerālmēslu tirgus piegādātājs, līdz ar to sankcijas pret Krieviju būtiski ietekmēs būvniecības
un lauksaimniecības jomu turpmāko attīstību. Ceturtkārt, Krievijas iebrukums Ukrainā
pasliktina Baltijas, Latvijas un arī Jelgavas pievilcību no uzņēmējdarbības skatupunkta,
ietekmējot investoru lēmumus, ko pagaidām ir grūti novērtēt.
00000090000_ZINO_120422_00; Jelgavas valstspilsētas pašvaldības
Vadības ziņojums
6

Pašvaldība tieši iesaistās atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem un Ukrainas
sabiedrībai, nodrošinot tos ar izmitināšanu, uzturu, pirmās nepieciešamības precēm, veselības
aprūpes pakalpojumiem un izglītību bērniem, kā arī nepieciešamo sociālo palīdzību un
sociālajiem pakalpojumiem.
Vis iepriekš minētais var būtiski ietekmēt gan pašvaldības īstenojamos ES fondu un citu
finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu izmaksu sadārdzinājumu, gan pašvaldības budžeta
izdevumu būtisku palielinājumu.
6.

PĒTNIECĪBAS DARBI UN ATTĪSTĪBAS PASĀKUMI

Lai nodrošinātu administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu, pašvaldība
2021.gadā uzsāka ar Jelgavas novadu kopīgu teritorijas plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2022.–2034.gadam un attīstības programmas 2022.–2027.gadam izstrādi.
2021.gada laikā tika izstrādāta plānošanas dokumentu 1.redakcija un nodota publiskai
apspriešanai. Jauno stratēģisko plānošanas dokumentu izstrādei jānoslēdzas 2022.gada vasarā,
lai pašvaldība būtu gatava mērķtiecīgi izmantot plānošanas perioda no 2021.-2027.gadam
piedāvātās investīciju piesaistes iespējas pilsētas attīstībai. 2022.gadā tiks uzsākts aktīvs darbs
arī pie pilsētas jaunā teritorijas plānojuma izstrādes.
2021.gadā pašvaldības finansējums 468 013 euro apmērā tika izlietots attīstības
plānošanai un tehniskās dokumentācijas izstrādei dažādiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldības
infrastruktūras objektiem, lai varētu turpināt piedalīties ES fondu apguvē un uzsākt jaunu
projektu īstenošanu dažādās jomās. 2022.gadā šīm vajadzībām plānotais finansējums –
585 964 euro apmērā.

7.

FINANŠU INSTRUMENTU UN FINANŠU RISKA VADĪBAS MĒRĶI UN
POLITIKA

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžets ir apstiprināts 2022.gada
3.februāra domes sēdē (lēmums Nr.2/4), budžeta ieņēmumi ir sabalansēti ar izdevumiem, un ir
plānots ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem 2 165 917 euro.
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2022.gada budžetā ir iekļāvusi ilgtermiņa aizņēmumu
pamatsummu atmaksu 5 149 586 euro apmērā, t.sk. ES projektu priekšfinansējuma atmaksa
380 270 euro. Pašvaldības ilgtermiņa aizņēmumu un saistību procentu apjoms pret 2021.gada
pašvaldības plānotiem pašu ieņēmumiem ir 8,83%.
Pašvaldības finansiālais stāvoklis šobrīd ir stabils un maksātspējīgs.

Domes priekšsēdētājs

A. Rāviņš

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Krīgere 63005525
inara.krigere@jelgava.lv
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