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Cienījamie Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada
publiskā pārskata lasītāji!
2021. gads Jelgavai bijis izaicinājumu un izsvērtu lēmumu pieņemšanas gads, kas licis
vērtēt līdz šim paveikto un spert būtisku soli uz priekšu. Saskaņā ar jauno Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likumu no 2021. gada 1. jūlija Jelgavai ir valstspilsētas statuss.
Pateicoties aktīvai pašvaldības un iedzīvotāju iesaistei, Jelgava reformas gaitā netika apvienota
ar blakus esošajiem novadiem un saglabāja līdzšinējo administratīvo teritoriju.
2021. gads bija arī jaunā Eiropas Savienības plānošanas perioda sākuma gads, kura
laikā apzinātas pilsētas vajadzības un projektu ieceres, kurām prioritāri piesaistīt ES fondu
līdzekļus, lai turpinātu mērķtiecīgu pilsētas attīstību.
Pandēmijas laikā esam sapratuši, cik nozīmīga loma ikdienas darbā ir informācijas
tehnoloģijām, tāpēc veidojam Jelgavas valstspilsētas pašvaldības informācijas tehnoloģiju
arhitektūru, plānojot attīstīt ne tikai katras jomas līdz šim izstrādātās informācijas sistēmas, bet
veidot to ciešu sasaisti, tādējādi uzlabojot jelgavniekiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Prioritārā joma ir arī digitāla pilsētas pārraudzība – Pašvaldības operatīvās informācijas
centram ir ļoti daudz uzdevumu, lai ikdienā sekotu līdzi un operatīvi reaģētu uz pilsētā
notiekošo: organizētu satiksmes plūsmu, reaģētu uz dažādiem notikumiem pilsētvidē.
Attālinātais un daļēji attālinātais mācību process prasīja jaunu pieeju, mūsdienīgus mācību
līdzekļus un metodes, tāpēc daudz mērķtiecīgāk domājam, kā tehnoloģijas var palīdzēt vienotai
izglītības sistēmai pilsētā. Veidojam vienotu Jelgavas e-medicīnas sistēmu, kas ļautu apvienot
mūsu slimnīcas un poliklīniku darbu e-vidē. Pārskatām pašvaldības sniegtos e-pakalpojumus,
lai mazinātu birokrātiju un vienkāršotu e-pakalpojumu pieejamību jelgavniekiem.
Esam apņēmušies pielāgoties klimata izmaiņām un līdz 2030. gadam samazināt CO2
izmešu apjomu Jelgavā par 40%, salīdzinot ar 2005. gadu. 2018. gadā samazinājums sasniedza
28%, un galvenie paveiktie darbi ir mērķtiecīga namu energoefektivitātes paaugstināšana,
pilsētas ielu energoefektīvas apgaismes sistēmas attīstība, virzība uz klimatneitrālu sabiedrisko
transportu – 2021. gadā pasažieru pārvadājumus Jelgavā sāka četri elektroautobusi. Vēl viens
no ļoti pārdomātiem un mērķtiecīgi īstenotiem soļiem ir atjaunojamā energoresursa – šķeldas –
izmantošana pilsētas siltumapgādē, kas ne tikai sniedz ieguldījumu klimata pārmaiņu
samazināšanā, bet arī ļauj izvairīties no nesamērīgi augstiem rēķiniem par centralizēto
siltumapgādi, kas saistīta ar dabasgāzes cenu kāpumu. Šis piemērs ļoti uzskatāmi parāda, ka
zaļais kurss ir tuvāko gadu prioritāte, ieguvums ne tikai videi, bet arī cilvēkiem.
Neskatoties uz ieilgušo pandēmijas ietekmi, apstrādes rūpniecība turpina attīstīties. Dati
liecina, ka Covid-19 izraisītā krīze Jelgavai svarīgos noieta tirgos apstrādes rūpniecības
rādītājus 2021. gadā ietekmēja diezgan minimāli. Uzņēmējdarbība ir viens no
priekšnoteikumiem stabilai pilsētas attīstībai, un uzņēmēju devums ir neatsverams, tādēļ ļoti
būtiski ir novērtēt viņu ieguldījumu. Turpinājām uzsākto atbalsta programmu uzņēmējiem,
13 uzņēmumiem piešķirot pašvaldības grantu līdz 10 000 euro inovatīvo biznesa ideju vai
produktu realizēšanai. Konkursā “Jelgavas valstspilsētas Gada balva uzņēmējdarbībā 2021”
godinājām pilsētas 9 uzņēmumus.
Nemainīgi pilsētas galvenais uzdevums uzņēmējdarbības attīstībai ir sakārtotas
publiskās infrastruktūras nodrošināšana. 2021. gadā sakārtojām transporta un inženiertehnisko
infrastruktūru depo mikrorajonā – Prohorova, Neretas un Garozas ielā, izbūvējām jaunu
Rubeņu ceļa posmu, tādējādi Lielupes industriālajā parkā ienāk arvien jauni uzņēmumi. Tāpat
rekonstruēti Smiltnieku ielas un Graudu ielas posmi, turpinās transporta infrastruktūras
pilnveidošana Bauskas ielas apkārtnē.
2021. gadā atklājām rotaļu pilsētiņu Uzvaras parkā, uzsākām Tehnoloģiju vidusskolas
un jaunās dzimtsarakstu ēkas pārbūvi, turpinām koka ēkas Vecpilsētas ielā 2 restaurāciju.
Daudz ir paveikts 2021. gadā, uzsākti jauni darbi, tādēļ aicinu ikvienu interesentu
iepazīties ar Jelgavas pilsētas pašvaldības publisko pārskatu, kas sniedz ieskatu par norisēm
pilsētas saimnieciskajā, izglītības, kultūras un sporta dzīvē. Jelgava ir mūsu mājas – pilsēta,
kuras labklājībai un attīstībai katram no mums ir jābūt pirmajā vietā.
Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs

A. Rāviņš
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1. JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS RAKSTUROJUMS
1.1. IEDZĪVOTĀJI
Galvenais faktors, kas ietekmē ilgtermiņa izaugsmes perspektīvas, ir demogrāfija.
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem Jelgavas iedzīvotāju skaits uz 01.01.2022.
bija 54 694 (uz 01.01.2021. – 55 336). Iedzīvotāju skaita samazināšanos galvenokārt nosaka
iedzīvotāju negatīvais dabiskais pieaugums, ko ietekmē iedzīvotāju vecuma sastāva izmaiņas
un sabiedrības novecošanās. 2021. gadā Jelgavā bija dzimuši 560 cilvēki (2020. gadā – 696),
miruši 911 cilvēki (2020. gadā – 1007), dabiskais pieaugums pilsētā bija negatīvs – -351
cilvēks (2020. gadā – -311). 2021. gadā migrācijas saldo Jelgavā bija -291 cilvēks (2020. gadā
– -21).
Iedzīvotāju skaits Jelgavā, gada sākumā

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Jelgavas iedzīvotāju etniskais sastāvs praktiski ir nemainīgs – lielāko īpatsvaru 2022.
gada sākumā veidoja: latvieši – 62,1% (2020. gadā – 59,9%), krievi – 24,8% (2020. gadā –
25,5%), baltkrievi – 4,8% (2020. gadā – 4,9%) un ukraiņi – 2,3% (2020. gadā – 2,5%).
Absolūtos skaitļos latviešu skaits, salīdzinot ar 2021. gada sākumu, ir samazinājies par 162
cilvēkiem.
Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs Jelgavā 2022. gada sākumā

Avots: Centrālā statistikas pārvalde
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Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2022. gada sākumā Jelgavā bija 33 314
iedzīvotāju darbspējas vecumā (60,9%), 10 049 – līdz darbspējas vecumam (18,4%), 11 331 –
virs darbspējas vecuma (20,7%), demogrāfiskā slodze pilsētā palielinājās, sasniedzot 642
darbspējas vecumu nesasniegušās un pārsniegušās personas uz 1000 personām darbspējas
vecumā (2021. gada sākumā – 632). Vecāku cilvēku skaits un īpatsvars ir palielinājies, attiecīgi
samazinoties darba spējas vecuma iedzīvotāju skaitam un īpatsvaram.
Demogrāfiskie procesi tieši atspoguļojas darbaspēka piedāvājuma tendencēs. Iedzīvotāju
skaits darbspējas vecumā sarūk gan novecošanās, gan emigrācijas rezultātā, negatīvi ietekmējot
arī ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu. Ilgtermiņā šī tendence var būtiski ietekmēt
tautsaimniecības izaugsmes potenciālu un perspektīvā radīt papildus slodzi pilsētas sociālajam
budžetam.

1.2. NODARBINĀTĪBA
Covid-19 pandēmijas ietekmē 2020. gadā ekonomika nonāca recesijā, kas ietekmēja arī
darba tirgu. Ieviestie pandēmijas izplatīšanās ierobežojumi un globālais pieprasījuma kritums
tieši vai netieši ietekmēja lielāko daļu tautsaimniecības nozaru, jo īpaši darbaspēka intensīvās
nozares un nozares, kas tiešā veidā saistītas ar iedzīvotāju pārvietošanos un pulcēšanos.
Mazinoties pandēmijas šokam un uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, ko veicināja
vakcinācija, ekonomikai pakāpeniski pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, 2021. gadā
ekonomiskā aktivitāte pakāpeniski palielinājās. Atsevišķas nozares (īpaši pakalpojumu sektorā
– informācijas un komunikācijas, profesionālie, zinātniskie u.c. pakalpojumi) krīzes laikā ne
tikai spēja saglabāt izaugsmi, bet arī kāpināt to, veidojot jaunas darba iespējas. Kopumā IKP
2021. gadā Latvijā pieauga par 4,7%, salīdzinot ar 2020. gadu.
Neskatoties uz Covid-19 krīzes plašo ietekmi uz darba tirgu, darba vietu skaits Jelgavā
2021. gadā pieauga. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem 2021. gadā pilsētā strādāja
24 732 darba ņēmēji, salīdzinot ar 2020. gadu, pilsētā strādājošo skaits ir palielinājies par 3,5%
(826). Vislielāko Jelgavā strādājošo īpatsvaru joprojām veidoja jelgavnieki – 52% no kopējā
strādājošo skaita jeb 12 852 strādājošie, darba vietas pilsētā bija atraduši arī rīdzinieki – 8,3%
(2060) un apkārtējo novadu iedzīvotāji: 21,4% – Jelgavas novadā un 3,5% – Dobeles novadā
deklarētie.
Jelgavā strādājošie pēc dzīves vietām 2020.-2021. gadā
Darba ņēmēja deklarētā
dzīves vieta
Jelgava
Jelgavas novads
Ozolnieku novads
Rīga
Dobeles novads
Tērvetes novads
Auces novads
Olaines novads
Jūrmala
Bauskas novads
Saldus novads
Daugavpils
Tukuma novads
Liepāja
Citas teritorijas
Kopā

Darba ņēmēju skaits
2020. gadā
12 513

Darba ņēmēju
skaits 2021. gadā
12852

Izmaiņas 2021./2020.,
%, +/+2,7

5074

5294

+4,3

1996

2060

+3,2

874

858

-1,8

187
166
184
122
157
121
121
2391
23 906

212
179
403
140
126
245
117
2246
24 732

+13,4
+7,8
+119,0
+14,8
-19,7
+102,5
-3,3
-6,1
+3,5

Avots: Valsts ieņēmumu dienests

2021. gadā kopējais darba ņēmēju jelgavnieku skaits bija 33 522 – par 0,3% jeb 96
nodarbinātajiem vairāk nekā 2020. gadā, t.sk. Jelgavā strādāja 38,3% (12 852) jelgavnieku
5
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(2020. gadā – 12 513), bet Rīgā darba vietas bija atraduši 36,1% (12 091) Jelgavas iedzīvotāju
(2020. gadā – 12 261), Jelgavas novadā – 2851 iedzīvotāji (2020. gadā – 2782).
Ņemot vērā darbaspēka piedāvājuma pakāpenisku samazināšanos, līdztekus krīzes seku
pārvarēšanai un nodarbinātības veicināšanai arvien būtiskāk parādās tāda problēma kā
kvalificēta darbaspēka nepietiekamība, jo īpaši nozarēs, kas no krīzes cietušas mazāk, un
strauji augošajās nozarēs.
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).
Reģistrētais bezdarba līmenis un bezdarbnieku skaits Jelgavā, 2021. gadā, pa mēnešiem

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

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. gadā strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa Jelgavā (pavisam, bez
privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <1001) pieauga līdz 1190 euro, tai pašā
laikā joprojām atpaliekot no Rīgas, Valmieras, Liepājas, Ventspils. Līdz ar to augsti
kvalificētie speciālisti, kas dzīvo Jelgavā, darba meklējumos joprojām dodas uz Rīgu, kur
vidējā darba samaksa (pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <100)
ir visaugstākā starp valstspilsētām – 1424 euro.
Visaugstākā strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa Jelgavā 2021. gadā bija
privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu >=100 – 1316 euro un valsts struktūrās
strādājošajiem – 1292 euro (2020. gadā – 1174 euro), zemākā – pašvaldības struktūrās
strādājošajiem – 1116 euro (2020. gadā – 1041 euro).

1

informāciju par privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50 CSP no 2021. gada vairs neapkopo
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Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa 2021. gadā, euro

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

1.3. EKONOMIKA
Saskaņā ar Lursoft datiem Latvijā 2021. gadā reģistrēti 9227 jauni uzņēmumi, kas ir par
3,2% vairāk nekā 2020. gadā (8938). Būtiski pieaudzis likvidēto uzņēmumu skaits – par vairāk
nekā 20%, sasniedzot 14,2 tūkstošu atzīmi (2020. gadā – 11,7 tūkstoši). Piektā daļa no
likvidētajiem uzņēmumiem ir saistīta ar tirdzniecības sektoru, ko viennozīmīgi ir ietekmējusi
Covid-19 pandēmija un ar to saistītie epidemioloģiskie ierobežojumi. Pēdējo gadu likvidēto
uzņēmumu lielais skaits saistīts arī ar to, ka turpinās darbs pie uzņēmējdarbības vides
sakārtošanas, no reģistriem izslēdzot uzņēmumus, kuri ilgstoši nav veikuši saimniecisko
darbību, kādu iemeslu dēļ ilgāku laika posmu pastāvējuši bez lemtspējīgas valdes u.c.
gadījumos, kas liecina, ka tā dalībniekiem vairs nav nolūka attīstīt biznesu.
2021. gadā Jelgavā tika reģistrēti 258 jauni uzņēmumi – par ~17% vairāk nekā 2020.
gadā, taču līdz 277 uzņēmumiem pieauga arī likvidēto uzņēmumu skaits – par ~29% vairāk
nekā 2020. gadā. Jauno uzņēmumu skaita pieaugums vērojams arī Liepājā, Daugavpilī un
Rēzeknē.
Valstspilsētās reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits 2018.-2021. gadā
Pilsēta
Rīga
Daugavpils
Jelgava
Jēkabpils
Jūrmala
Liepāja
Rēzekne
Valmiera
Ventspils
Kopā

2018
5501
234
259
73
279
278
91
98
93
6906

Reģistrēti uzņēmumi
2019
2020
2021
5106
4451
4316
250
208
220
274
220
258
63
71
…
294
262
258
273
227
240
90
73
77
90
83
…
117
87
75
6557
5687
5444

2018
14 056
335
302
101
505
429
114
157
143
16 142

Likvidēti uzņēmumi
2019
2020
16 258
6902
254
265
461
215
66
70
3676
229
385
326
91
80
225
87
285
101
18 391
8275

2021
7757
313
277
…
336
368
94
…
160
9305

Avots: SIA „Lursoft” datu bāze

2021. gadā Jelgavā darbojās 4267 ekonomiski aktīvi uzņēmumi (2020. gadā – 4162),
komercsabiedrību un individuālo komersantu skaits uz 1000 iedzīvotājiem Jelgavā ar katru
gadu palielinās, līdzīga tendence ir valstī kopumā un reģionos. Jelgavas uzņēmējdarbība aptver
šādas nozares: apstrādes rūpniecība, būvniecība, transports un uzglabāšana, automobiļu
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remonts, vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība u.c.
Saskaņā ar SIA „Lursoft” datiem lielākie uzņēmumi pēc strādājošo skaita Jelgavā 2021.
gadā bija: SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca” – 576 strādājošais, valsts SIA „Slimnīca
„Ģintermuiža”” – 557 (2020. g.), SIA “AKG Thermotechnik Lettland” – 282 (2020. g.), SIA
”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” – 226, AS “PET Baltija” – 220 (2020. g.), SIA
“Jelgavas poliklīnika” – 210 (2020. g.), SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” – 196,
SIA „Jelgavas Tipogrāfija” – 177, SIA „KULK” – 157 (2020. g.) strādājošie, SIA „Luwo” –
149, SIA “Zemgales veselības centrs” – 135, SIA “Jelgavas autobusu parks” – 101
strādājošais.
Viens no lielākajiem darba devējiem Jelgavā ir arī Latvijas Lauksaimniecības
universitāte, kurā uz 01.10.2021. strādāja 985 darbinieki (uz 01.10.2020. – 1129), t.sk.
akadēmiskais personāls un vieslektori – 583 jeb 59% no LLU kopējā personāla.
TOP 25 Jelgavas uzņēmumi pēc apgrozījuma 2021. gadā
Nr.
p.k.

Uzņēmums

1.

SIA “Agerona”

2.

SIA “Avena Nordic
Grain”

3.

SIA “Baltyre Latvia”

4.

SIA “Haugaard Baltic”

5.

SIA “Fero M”

6.

SIA “Pēterkoks”

7.

SIA “Mitau Steel”

8.

SIA “SFM Latvia”

9.

SIA “LUWO”

10.

SIA "Universāls LTD"

11.

SIA “MERCO LINKS”

12.

SIA “DGM Baltic”

13.
14.

SIA “Zemgales veselības
centrs”
SIA “Jelgavas komunālie
pakalpojumi”

15.

SIA “Smurfit Kappa
Baltic”

16.

SIA “TS RĪGA”

17.

SIA “STEA Baltic”

18.

SIA “Flora”

19.
20.
21.

SIA “Marks M”
SIA “ColliCare Logistics”
SIA “JANTO”
SIA “General
development group”

22.
23.

SIA “AKVAMARINS”

Apgrozījums,
euro

pret
2020

Darbinieku
skaits

116 688 398

6%

14

21 180 939

-24%

2

18 833 320

41%

22

12 636 456

97%

88

11 959 290

86%

37

10 393 997

52%

14

7 077 807

30%

66

6 943 767

31%

72

6 897 997

-4%

149

6 315 513

-17%

80

6 189 261

83%

19

4 482 219

-46%

5

4 247 389

19%

135

4 149 987

4%

93

4 082 567

8%

6

3 821 174

70%

41

3 769 447

109%

6

3 467 382

14%

99

3 007 899
2 943 501
2 699 793

11%
696%
32%

90
36
36

Būvniecības projektu izstrādāšana

2 571 927

214%

7

Mazumtirdzniecība nespecializētajos
veikalos, kuros galvenokārt pārdod
pārtikas preces, dzērienus vai tabaku

2 433 640

0%

33

Nozare
Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas
un lopbarības vairumtirdzniecība
Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas
un lopbarības vairumtirdzniecība
Automobiļu rezerves daļu un
piederumu vairumtirdzniecība
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu
ražošana
Šķirotu materiālu pārstrāde
Kokmateriālu un būvmateriālu
vairumtirdzniecības starpnieku
darbība
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu
ražošana
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu
ražošana
Citu mēbeļu ražošana
Automobiļu virsbūvju ražošana;
piekabju un puspiekabju ražošana
Kokmateriālu, būvmateriālu un
sanitārtehnikas ierīču
vairumtirdzniecība
Uzglabāšana un noliktavu
saimniecība
Specializētā ārstu prakse
Atkritumu savākšana (izņemot
bīstamos atkritumus)
Cita veida īpašu preču
vairumtirdzniecības starpnieku
darbība
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu
ražošana
Kokmateriālu un būvmateriālu
vairumtirdzniecības starpnieku
darbība
Namdaru un galdniecības
izstrādājumu ražošana
Matraču ražošana
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem
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Nr.
p.k.
24.

Uzņēmums

Nozare

SIA “Waldec Latvia”

25. SIA “BERLING”
Avots: SIA „Lursoft” datu bāze

Mašīnu, rūpniecības iekārtu, kuģu un
lidaparātu vairumtirdzniecības
starpnieku darbība
Spēļu un rotaļlietu ražošana

Apgrozījums,
euro

pret
2020

Darbinieku
skaits

1 995 744

14%

4

1 988 736

19%

106

Jelgava ir industriāla valstspilsēta ar attīstītu apstrādes rūpniecību, kuras dominējošās
nozares ir metālapstrāde, mašīnbūve, kokapstrāde, pārtikas ražošana, plastmasu pārstrāde.
Neskatoties uz pandēmijas ietekmi, apstrādes rūpniecība turpina attīstīties. Dati liecina, ka
Covid-19 izraisītā krīze gan Eiropas Savienībā, gan pārējos Latvijai un Jelgavai svarīgos noieta
tirgos apstrādes rūpniecības rādītājus ietekmēja diezgan minimāli.
Jelgavā saražotās apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide 2021. gadā (258,20 milj.
euro), salīdzinot ar 2020. gadu (216,46 milj. euro), palielinājās par 19,2%, produkcijas
apgrozījums 2021. gadā (268,16 milj. euro), salīdzinot ar 2020. gadu (225,78 milj. euro),
palielinājās par 18,7%. Apstrādes rūpniecībai joprojām ir potenciāls attīstībai, it īpaši uz
eksporta apjomu pieauguma rēķina. 2021. gadā eksporta īpatsvars palielinājās līdz 65,6% no
produkcijas apgrozījuma (2020. gadā – 63,4%), savukārt, apgrozījums vietējā tirgū attiecīgi
nedaudz samazinājās – līdz 34,4%, salīdzinot ar 36,6% 2020. gadā. Līdz ar to var secināt, ka
par spīti būtiskam ārējā pieprasījuma kritumam un Covid-19 pandēmijas ietekmei, Latvijas un
Jelgavas preču eksports turpina izaugsmi.
Apstrādes rūpniecības produkcijas apgrozījums un eksporta īpatsvars Jelgavā,
2015.-2021. gadā, tūkst. euro 2

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Jelgavas TOP 40 apstrādes rūpniecības uzņēmumu apgrozījums 2021. gadā kopā veidoja
262,34 milj. euro, savukārt eksports veidoja 67,1% no produkcijas apgrozījuma.
Uzņēmumu TOP 40 apstrādes rūpniecībā Jelgavā 2021. gadā (alfabētiskā secībā)
Uzņēmuma nosaukums
SIA “AB Baltic
Investment”
SIA “AKG
Thermotechnik Lettland”
SIA “Autohim”
2

Nozare
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu
ražošana; stiepļu izstrādājumu, ķēžu un
atsperu ražošana
Detaļu un piederumu ražošana
mehāniskajiem transportlīdzekļiem
Citur neklasificētu ķīmisko vielu

Apgrozījums, euro

Nodarbināto
skaits

2 684 691*



43



26 783 075*



285



907 016



15

⁃

dati aptver ekonomiski aktīvos uzņēmumus, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai
rūpniecības produkcijas apgrozījums iepriekšējā gadā bijis 500 tūkst. euro un vairāk
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Uzņēmuma nosaukums

Apgrozījums, euro

Nozare

Nodarbināto
skaits

ražošana
AS “Baltijas Gumijas
Fabrika”
SIA “Berling”
SIA “Chocolette
Confectionary”
SIA “Cross Timber
Systems”
SIA “E&D METAL”
SIA “Elas Baltic”
SIA “Elektra”
SIA “Elrrik”
SIA “Etic”
SIA “Evopipes”
SIA “Flora”
SIA “GZD”
SIA “Haugaard Baltic”
SIA “Igates Betons”
AS “Jelgavas Mašīnbūves
Rūpnīca”
SIA “Jelgavas
tipogrāfija”
SIA “Kimss un Ko”
SIA “Latvijas piens”
SIA “Locitech
Production”
SIA “Luwo”
SIA “Lux-apģērbs”
SIA “LV Elements”
SIA “Marks M”
SIA “Mārīte”
SIA “Mitau Prefab”
SIA “Mitau Steel”
SIA “NCC Shaft”
SIA “SFM Latvia”
SIA “Signum”
SIA “Skonto Concrete
Cladding”

Citu gumijas izstrādājumu ražošana
Spēļu un rotaļlietu ražošana
Kakao, šokolādes, konfekšu un citu
cukuroto konditorejas izstrādājumu
ražošana
Finiera lokšņu un koka paneļu
ražošana, namdaru un galdniecības
izstrādājumu ražošana
Aukstā formēšana vai locīšana
Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana,
izņemot apģērbu, tauvu, virvju, auklu
un tīklu ražošana
Automobiļu apkope un remonts;
elektroierīču remonts
Būvniecībai paredzēto betona
izstrādājumu ražošana; dzīvojamo un
nedzīvojamo ēku būvniecība
Automobiļu virsbūvju ražošana;
piekabju un puspiekabju ražošana.
Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana
Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un
profilu ražošana
Namdaru un galdniecības izstrādājumu
ražošana, zāģēšana, ēvelēšana un
impregnēšana
Alus ražošana
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu
ražošana
Gatavo betona maisījumu ražošana;
būvniecībai paredzēto betona
izstrādājumu ražošana
Citur neklasificētu universālu iekārtu
ražošana
Cita veida izdevumu iespiešana

1 084 435*



45



1 988 736



106



3 305 930*



77



8 156 642*



53



454 329



7



1 379 178



77



227 423*



20



2 740 784*



48



1 451 625



13



32 254 632*



130



3 467 382



99



170 236



8



12 636 456



88



1 676 842*



19



697 609



45



14 017 593



177



Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu
pārstrāde un konservēšana
Piena pārstrāde un siera ražošana

1 019 246



22



38 512 331



71



Mehāniskā apstrāde

7 161 170*



110



6 897 997
514 987*



149
40





2 721 737*



30



3 007 899
214 887*



90
23





4 397 475



100



7 077 807



66

⁃

2 895 214*



30



6 943 767



72



2 138 001*



36

⁃

845 121**



34

⁃

Citu mēbeļu ražošana
Darba apģērbu ražošana
Namdaru un galdniecības izstrādājumu
ražošana
Matraču ražošana
Pārējo virsdrēbju ražošana
Būvniecībai paredzēto betona
izstrādājumu ražošana
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu
ražošana
Citur neklasificētu gatavo
metālizstrādājumu ražošana; sūkņu un
kompresoru ražošana
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu
ražošana
Citur neklasificētu gatavo
metālizstrādājumu ražošana
Būvniecībai paredzēto betona
izstrādājumu ražošana
10
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Uzņēmuma nosaukums
SIA “Texora”
SIA “Transportbetons
MB”
SIA “TS Rīga”
SIA “Universāls LTD”
SIA “VT East”

Apgrozījums, euro

Nozare
Tauvu, virvju, auklu un tīklu ražošana
Gatavo betona maisījumu ražošana
Metāla kalšana, presēšana, štancēšana
un velmēšana; pulvermetalurģija
Automobiļu apkope un remonts;
automobiļu virsbūvju ražošana;
piekabju un puspiekabju ražošana
Mehāniskā apstrāde

SIA “Zemgales
Namdaru un galdniecības izstrādājumu
Tehnoloģiskais Centrs”
ražošana
SIA “ZN Metals”
Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana
*Uz 03.06.2022. Lursoft datu bāzē pieejami dati tikai par 2020. gadu
** Uz 03.06.2022. Lursoft datu bāzē pieejami dati tikai par 2019. gadu
Avots: Centrālā statistikas pārvalde, SIA „Lursoft” datu bāze

Nodarbināto
skaits
25 

1 160 187



17 464 125*



81



3 821 174



41



6 315 513



80



1 092 226



24



2 431 405



26

⁃

8 745 523*



84



Jaunu komersantu izveidei un esošo attīstībai tiek īstenoti dažādi atbalsta mehānismi,
t.sk. biznesa inkubatora pakalpojumi, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra
piedāvātās apmācības, informatīvais un konsultatīvais atbalsts u.c. Pašvaldība turpina īstenot
Eiropas Savienības līdzfinansētus projektus uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās tehniskās
infrastruktūras uzlabošanai industriālajās teritorijās.
Pateicoties apjomīgajiem valdības un Eiropas Savienības fondu atbalsta pasākumiem,
tiek prognozēts, ka Latvijas ekonomika 2022. gadā turpinās atveseļoties pēc lejupslīdes saistībā
ar Covid-19 pandēmijas laikā noteiktajiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem. Tomēr,
2022. gada 24. februārī Krievijai iebrūkot Ukrainā, ir pasliktinājusies ģeopolitiskā situācija un
pastāv liela nenoteiktība attiecībā uz to, kā karš un ar to saistītās sankcijas ietekmēs
ekonomisko attīstību. Ekonomikas ministrija prognozē, ka 2022. gadā ekonomikas izaugsme
ģeopolitisko faktoru dēļ samazināsies par vismaz 3 procentpunktiem salīdzinājumā ar iepriekš
prognozēto. Tomēr izaugsme paliks pozitīva un var sasniegt 2-3% gada griezumā.
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2. PAMATINFORMĀCIJA PAR JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS
PAŠVALDĪBU
2.1. PĀRVALDE, PERSONĀLS, PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS
UN DARBĪBAS UZLABOŠANAI
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība ir vietējās pārvaldes institūcija, kas ar pilsoņu vēlētas
pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto institūciju starpniecību nodrošina pašvaldības
kompetencē esošo funkciju un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts
normatīvo aktu prasības un pilsētas iedzīvotāju intereses.
Pašvaldības galvenais uzdevums – būt par pilsētas ilgtspējīgas attīstības iniciatoru un
koordinatoru un sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets ir pamats stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.
Pašvaldības budžeta politikas mērķis ir nodrošināt pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamos
finanšu resursus, koordinēt to izlietošanu un saglabāt budžeta stabilitāti, sekmējot ieņēmumu
un izdevumu līdzsvaru.
Galvenās pašvaldības aktivitātes 2021. gadā bija saistītas ar pašvaldības pamatfunkciju
izpildi, kā arī finanšu resursu piesaisti pilsētas infrastruktūras attīstībai. Pašvaldības īstenotās
budžeta programmas detalizēti atspoguļotas pārskata 4.sadaļā un 1.pielikumā.
Jelgavas valstspilsētas dome ir pilsētas lēmējinstitūcija, kuras darbību reglamentē
Latvijas Republikas likums „Par pašvaldībām”, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2019. gada
26. septembra saistošie noteikumi Nr.19-19 „Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikums” un
citi normatīvie akti. Jelgavas valstspilsētas domi veido 15 deputāti.
Pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām Jelgavas valstspilsētas domes darbu vada domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš (Zaļo un Zemnieku savienība), domes priekšsēdētāja vietnieki –
Rita Vectirāne (Zaļo un Zemnieku savienība) un Jurijs Strods (Nacionālā apvienība “Visu
Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”).
2021. gadā notikusi 21 domes sēde, tajā skaitā 7 ārkārtas sēdes. Ņemot vērā Covid-19
izplatību un noteiktos ierobežojumus, 14 domes sēdes notika attālinātā – videokonferences
režīmā. Domes sēdēs izskatīti un pieņemti 333 lēmumi, izdoti 27 saistošie noteikumi (tajā
skaitā arī veiktie grozījumi saistošajos noteikumos).
Lai nodrošinātu domes darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai Jelgavas
valstspilsētas domes sēdēs, darbojas četras pastāvīgās deputātu komitejas, un 2021. gadā
notikušas 58 pastāvīgo komiteju sēdes, kurās izskatīti 393 jautājumi un apstiprināts 71 lēmums,
t.sk.:
 Finanšu komitejas sēdēs izskatīti 195 jautājumi, apstiprināti 22 komitejas jautājumi;
 Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēdēs izskatīti 48 jautājumi,
apstiprināti 9 komitejas jautājumi;
 Izglītības kultūras un sporta komitejas sēdēs izskatīti 92 jautājumi, apstiprināti 32
komitejas jautājumi;
 Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēdēs izskatīti 58 jautājumi,
apstiprināti 8 komitejas jautājumi.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem pēc pašvaldību
vēlēšanām izveidotas un 2021. gadā darbojās 33 pastāvīgās komisijas un nodibinājumi
pašvaldības darba nodrošināšanai. Komisiju nolikumus un sastāvu apstiprina ar domes
lēmumu.
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības funkcijas realizē izpildinstitūcija – pašvaldības
administrācija, kuru vada pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne.
PERSONĀLS
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības mērķi 2021. gadā, salīdzinot ar 2020. gadu, būtiski
nav mainījušies, un tie būtu – ievērojot valsts normatīvos aktus un iedzīvotāju intereses, būt par
pilsētas ilgtspējīgas attīstības iniciatoru un koordinatoru, sekmējot iedzīvotāju dzīves un
pilsētas infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu.
12
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Lai uzlabotu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas struktūrvienību
efektivitāti un kapacitāti, 2021. gadā tika veiktas strukturālās izmaiņas, līdz ar to
struktūrvienībās darbinieku un amata vietu skaits mainījās (skatīt tabulu). Atbilstoši
noteiktajām struktūrvienību kompetencēm, uzdevumiem, veicamā darba apjomam un
kapacitātei kopējais amata vietu skaits palielinājies par 3,28% jeb 6 amata vietām. 2021. gadā
darba tiesiskās attiecības tika nodibinātas ar 24 darbiniekiem, bet no darba atbrīvoti 33
darbinieki.
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas amata vietu skaits 2020.-2021. gadā
Struktūrvienības nosaukums
1. Vadība
2. Administratīvā komisija
3. Administratīvā pārvalde
4. Audita pārvalde
5. Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
6. Būvvalde
7. Dzimtsarakstu nodaļa
8. Finanšu nodaļa
9. Iepirkumu pārvalde
10. Informācijas tehnoloģiju pārvalde
11. Pašvaldības īpašumu pārvalde
12. Sabiedrisko attiecību pārvalde
13. Sabiedrības integrācijas pārvalde
14. Projektu ieviešanas personāls
Kopā

Amata vietas
uz 31.12.2020.
6
47
6
17
16
7
10
8
14
16
13
10
7
177

Amata vietas
uz 31.12.2021.
7
3
44
6
19
18
7
9
10
13
16
12
10
9
183

+/+1
+3
-3
+2
+2
-1
+2
-1
-1
+2
+12/-6
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No visiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas darbiniekiem 71,8% bija
sievietes, 28,2% – vīrieši.
Administrācijā nodarbināto darbinieku procentuālais sadalījums pa vecuma grupām:
vecumā līdz 30 gadiem bija 5% darbinieku, no 31 līdz 40 gadiem – 23,2% darbinieku, no 41
līdz 50 gadiem – 29,4% darbinieku, virs 51 gada – 42,4% darbinieku.
Vidējā izglītība bija 23,7% darbinieku, augstākā izglītība – 76,3% darbinieku, no tiem
27% ieguvuši maģistra grādu, 3% mācās dažādās Latvijas augstskolās.
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas darbinieku skaitliskais un
kvalitatīvais sastāvs 2021. gadā
Izglītība

Darbinieku vecums

Darbinieki

Līdz 30
gadiem
darbinieki

No 31 līdz
40 gadiem
darbinieki

No 41 līdz
50 gadiem
darbinieki

Virs 51
gada
darbinieki

Vidējā

Augstākā

Maģistrs

Mācās
augstskolā

Vīr.

Siev.

9

41

52

75

42

135

48

5

50

127
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Likumā “Par pašvaldībām” noteikto pastāvīgo funkciju veikšanai Jelgavas valstspilsētas
pašvaldībā darbojās šādas iestādes:
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāžu amata vietu skaits 2020.-2021. gadā
Iestādes nosaukums
Pašvaldības iestāžu centralizētā
grāmatvedība
Jelgavas Izglītības pārvalde
Zemgales reģiona Kompetenču

Vadītājs

Amata vietu skaits
uz
31.12.2020.

uz
31.12.2021.

+/-

Kristīne Umbraško

11

11

0

Gunta Auza
Sarmīte Vīksna

39
41

39
41

0
0
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Iestādes nosaukums
attīstības centrs
Jelgavas sociālo lietu pārvalde
Jelgavas pilsētas bāriņtiesa
“Pilsētsaimniecība”
“Kultūra”
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs
Jelgavas Pilsētas bibliotēka
Jelgavas reģionālais tūrisma centrs
Sporta servisa centrs
Jelgavas pašvaldības policija
Jelgavas pilsētas pašvaldības operatīvās
informācijas centrs

Amata vietu skaits

Vadītājs

uz
31.12.2020.

uz
31.12.2021.

+/-

Elita Krūmiņa
Irisa Guntra Turčinska
Māris Mielavs
Mintauts Buškevics

116
10
54
151

121
10
54
153

+5
0
0
+2

Gita Grase

36

36

0

Lāsma Zariņa
Anda Iljina
Juris Kaminskis
Viktors Vanags

44
16
25
180

44
18
25
184

0
+2
0
+4

Gints Reinsons

14

17

+3

737

753

+16/0

Kopā
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PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS UN DARBĪBAS UZLABOŠANAI
Lai nodrošinātu klientu apmierinātību, kvalitatīvu iekšējo vidi, darbību un komunikāciju,
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijā kopš 2005. gada ir ieviesta sertificētā
Integrētās vadības sistēma (turpmāk – IVS), kura tiek uzturēta un pilnveidota saskaņā ar ISO
9001:2015 “Kvalitātes vadības sistēmas. Prasības.” un ISO 14001:2015 “Vides pārvaldības
sistēmas. Prasības un vadlīnijas lietošanai.” standartu prasībām.
Kvalitātes mērķis “Samazināt administratīvo slogu” noteikts atbilstoši politikai un
procesiem, tehniskām iespējām, pieejamiem finanšu resursiem un tas saistīts ar pakalpojumu
atbilstību un klientu apmierinātības paaugstināšanu. Lai samazinātu administratīvo slogu, ir
nodrošināta ārējo pakalpojumu pieejamība Jelgavas valstspilsētas pašvaldības mājas lapā.
Mērķu un uzdevumu realizēšanai noteiktas vides pārvaldības programmas:
1) samazināt datu apstrādes procesā izmantoto resursu daudzumu un veicināt elektronisko
dokumentu apriti ar uzdevumu – samazināt datu apstrādei izmantoto papīra daudzumu
2025. gadā, salīdzinot ar 2021. gadu, par 10%. Programmas uzdevums 2021. gadā ir
izpildīts – izdrukāto un pavairoto lapu skaits 2021. gadā, salīdzinot ar 2020. gadu, ir
samazinājies par 17,35%;
2) uzlabot pilsētvides kvalitāti ar uzdevumu – samazināt kritisko (nepabeigto, bīstamo,
avārijas) ēku skaitu pilsētā (no 2021. gada līdz 2025. gadam katru gadu ne mazāk kā par
20%). Programmas uzdevums 2021. gadā nav izpildīts, jo tika sakārtoti 10,5% ēku no
reģistrā fiksētām. 2021. gada beigās Būvvaldes nepabeigto, bīstamo, avārijas ēku
reģistrā fiksētas 19 ēkas, gada laikā sakārtotas 2 ēkas, no jauna nav fiksētas avārijas
stāvoklī esošas ēkas.
Kvalitātes un vides mērķu izpilde tiek kontrolēta, un katru gadu informācija apkopota
Integrētās vadības sistēmas pārskata protokolā. Mērķu noteikšana un pārskatīšana palīdz
analizēt sasniegtos rezultātus, noskaidrot iespējamos kļūdu cēloņus un veikt nepieciešamās
darbības, lai pilnveidotos.
2021. gadā pašvaldības administrācijas struktūrvienībās identificēts 101 process, no tiem
52 procesi ir noteikti kā struktūrvienību raksturīgākie. Struktūrvienības katru gadu pārskata
savos darbības procesos identificētos riskus un nosaka risku līmeņus, t.sk. augsta līmeņa riskus.
Administrācijā kopumā identificēti 37 riski 9 risku grupas.
Pašvaldības administrācijā ieviesto Integrēto vadības sistēmu atbilstoši standartu
prasībām uztur un pilnveido ar izpilddirektora rīkojumu izveidotas Integrētās vadības sistēmas
uzturēšanas un pilnveidošanas darba grupas, kurās 2021. gadā darbojās administrācijas 31
darbinieks. 2021. gadā notika 10 darba grupu sanāksmes.
Lai pārbaudītu atbilstību Integrētās vadības sistēmas ISO 9001:2015/ISO14001:2015
standartu prasībām, sistēmas efektivitāti un atbilstību praktiskajām darbībām pašvaldības
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administrācijā ir izstrādāta un uzturēta procedūra “Iekšējais audits” un apmācīti iekšējie
auditori. 2021. gadā pašvaldības administrācijā darbojās 13 iekšējie auditori, kuri noauditēja 48
procesus, 24 procesiem iesakot uzlabojumu darbības.
2021. gada martā tika veikts pašvaldības administrācijas Integrētās vadības sistēmas
uzraudzības audits, kuru veica SIA “Bureau Veritas Latvia” auditori. Auditori veica darbības
sfēras: (ISO 9001, ISO 14001) Pašvaldības pakalpojumu nodrošināšana saskaņā ar likumu “Par
pašvaldībām” un vides normatīvajiem aktiem Jelgavas valstspilsētā, kā arī atbilstību ISO
50001:2018 “Enegopārvaldības sistēma” – energopārvaldība Jelgavas valstspilsētas
pašvaldības īpašumā esošajās ēkās un publiskais apgaismojums pārbaudi. Audita laikā
neatbilstības netika konstatētas, novērojumi un pilnveides iespējas dokumentētas audita
atskaitē.
Lai nodrošinātu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas sniegto pakalpojumu
pieejamību un veicinātu e-pakalpojumu izmantošanu, ērtākai iedzīvotāju apkalpošanai katram
pakalpojumam izstrādāta atbilstoša veidlapa. Par katru pakalpojumu sniegts apraksts un
norādītas veidlapas, kādas izmantojamas pakalpojuma pieteikšanai. 2021. gadā esošie Jelgavas
valstspilsētas pašvaldības sniegtie pakalpojuma apraksti Jelgavas valstspilsētas pašvaldības
oficiālajā tīmekļvietnē www.jelgava.lv un Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv
uzturēti un aktualizēti atbilstoši situācijai.
Pašvaldības sniegto pakalpojumu skaits 2019.-2021. gadā
Informācijas publicēšana par pašvaldības
sniegtajiem pakalpojumiem
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības oficiālajā
tīmekļvietnē www.jelgava.lv
no tiem pašvaldības administrācijas sniegtie
pakalpojumi
Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv
no tiem pašvaldības administrācijas sniegtie
pakalpojumi

2019. gads

2020. gads

2021. gads

161

160

166

47

52

59

45

100

99

28

29

28
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2021. gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr.399 “Valsts
pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība” 24.punktam
veikta pašvaldības administrācijas sniegto pakalpojumu izpildes rādītāju uzskaite.
Pašvaldības administrācijas sniegto un pieprasīto pakalpojumu skaits 2021. gadā

Klientu pieprasīto
pakalpojumu skaits
Piedāvāto pakalpojumu skaits
Pakalpojumu pieprasīšanas
elektronizācijas pakāpe, %

ADM

Pašvaldības administrācijas struktūrvienības
APP
BUV
DZI
FIN
PĪP
SAP

SIP

4 083

210

4 111

3 602

38 209

6 562

170

29

6

6

13

6

6

14

4

1

29

79

80

10

24

74

100

0
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Salīdzinot ar 2020. gadu, pakalpojumu pieprasīšanas elektronizācijas pakāpe 2021. gadā
ir paaugstinājusies sešās pārvaldēs.
2021. gadā Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā gan no fiziskām, gan no juridiskām
personām saņemti 14 636 iesniegumi (2020. gadā – 15 058), t.sk. pateicības un sūdzības. No
visiem saņemtajiem iesniegumiem ~ 53% ir saņemti elektroniskā veidā (pašvaldības oficiālais
e-pasts, e-adrese, portāls www.latvija.lv).
No fiziskām personām 2021. gadā saņemts 4151 iesniegums, kas, salīdzinot ar 2020.
gadu (3602), ir par 15,24% (par 549) vairāk. Juridiskas personas 2021. gadā iesniegušas 10485
iesniegumus – par 5,9% (par 657) mazāk nekā 2020. gadā (11142).
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2021. gadā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai, apmeklētāju pieņemšana pie Jelgavas valstspilsētas amatpersonām un
vadības un vadošajiem speciālistiem netika organizēta.
Klientu apkalpošanas centrā 2021. gadā saņemtas 7 pateicības un 295 sūdzības (2020.
gadā – attiecīgi 8 un 276).
2021. gadā Jelgavas valstspilsētas pašvaldība Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā
Latvija.lv bija publicējusi informāciju par 99 pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. Jelgavas
valstspilsētas pašvaldības sniegtie pakalpojuma apraksti pašvaldības tīmekļvietnē
www.jelgava.lv un Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv tiek uzturēti un aktualizēti
atbilstoši situācijai.

2.2. PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA UN PAREDZĒTĀS
IZMAIŅAS
2021. gada sākumā un arī beigās Jelgavas valstspilsētas pašvaldība bija dalībniece 13
kapitālsabiedrībās, t.sk. 7 kapitālsabiedrībās Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederēja 100%
kapitāla daļas (turpmāk – pašvaldības kapitālsabiedrības), 3 kapitālsabiedrībās Jelgavas
valstspilsētas pašvaldībai bija kontrolējošā ietekme (kapitāla daļu (akciju) īpatsvars virs 50%)
un 3 kapitālsabiedrībās kapitāla daļu īpatsvars bija zem 50% (turpmāk – līdzdalības
kapitālsabiedrības).
Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite kapitālsabiedrību pamatkapitālos Jelgavas valstspilsētas
pašvaldībā tiek veikta pēc pašu kapitāla metodes. 2021. gada beigās Jelgavas valstspilsētas
pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumus kapitālsabiedrību pamatkapitālos veidoja 53 116 813 euro
un salīdzinājumā ar 2021. gada sākumu ieguldījumu apjoms kapitālsabiedrību pamatkapitālos
pieaudzis par 3,84% jeb 1 965 213 euro.
2021. gadā Jelgavas valstspilsētas pašvaldība veikusi šādus ieguldījumus
kapitālsabiedrību pamatkapitālos:
 SIA “JELGAVAS ŪDENS” – ieguldījums 25 000 euro kanalizācijas sūkņu stacijas
izbūvei Rubeņu ceļā 48, Jelgavā;
 SIA “JELGAVAS ŪDENS” – mantiskais ieguldījums 1 809 218 euro ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklos;
 SIA “Jelgavas poliklīnika” – ieguldījums 25 692 euro apmērā poliklīnikas ēkas
pamatu vertikālās hidroizolācijas atjaunošanas, inženiertīklu atjaunošanas un
teritorijas sakārtošanas darbu veikšanai (lēmums par pamatkapitāla palielinājumu
pieņemts 2020. gadā, bet Uzņēmumu reģistrā reģistrēts 2021. gada 6. janvārī;
 SIA ”ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS” – ieguldījums 358 753 euro, tajā skaitā
339 696 euro apmērā nekustamo īpašumu uzturēšanai 2021. gadā, 19 057 euro apmērā
sporta spēļu zāles ēkas siltumapgādes trases remontam (lēmums par ieguldījumu
pieņemts 2020. gadā, bet Uzņēmumu reģistrā reģistrēts 2021. gada 29. aprīlī).
Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 25. marta lēmumu Nr.4/9
“Piekrišana nekustamā īpašuma Brīvības bulvārī 6, Jelgavā būves ar kadastra apzīmējumu
0900 027 0091 012 nojaukšanai” un SIA ”JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA” 2021. gada
10. marta ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr.01/2021) Jelgavas valstspilsētas
pašvaldība 2021. gadā veikusi SIA ”JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA” pamatkapitāla
samazinājumu par 253 450 euro, piekrītot, ka SIA “JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA”
nojauc daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 0900 027 0091 012 (nepabeigtās būvniecības
objektu – dzemdību nams), kas ietilpst nekustamā īpašuma Brīvības bulvārī 6, Jelgavā
(kadastra Nr.0900 027 0091) sastāvā un netiek izmantots kapitālsabiedrības darbības
nodrošināšanai.
2022. gadā saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 3. februāra saistošajiem
noteikumiem Nr.22-4 "Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2022. gadam" (prot.Nr.2/4) ir
plānota pamatkapitāla palielināšana SIA “ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS” – 359
682 euro (nekustamā īpašumu Kronvalda iela 24, Jelgavā un slidotavas Pasta salā 1, Jelgavā
uzturēšanai).
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4.

5.

6.

7.

Kopā pašvaldības kapitālsabiedrībās:

Pašvaldības kapitāla
īpatsvars %

3.

Pašvaldības
ieguldījums euro

2.

SIA “JELGAVAS POLIKLĪNIKA”
Nr.41703007095
Reģ. KR 05.12.2003.
Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava
SIA “Medicīnas sabiedrība “OPTIMA 1””
Nr.41703007451
Reģ.KR 03.03.2004.
Raiņa iela 42, Jelgava
SIA “Jelgavas autobusu parks”
Nr.40003152664
Reģ. KR 02.05.2003.
Meiju ceļš 62, Jelgava
SIA “JELGAVAS ŪDENS”
Nr.41703001321
Reģ. KR 29.07.2003.
Ūdensvada iela 4, Jelgava
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”
Nr.43603011548
Reģ. KR 05.10.2004.
Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava
SIA “Zemgales EKO”
Nr.43603040477
Reģ.Kr.11.11.2009.
“Brakšķu māja”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas
novads

Summa euro

1.

SIA “JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA”
Nr.41703007038
Reģ.KR 11.11.2003.
Brīvības bulvāris 6, Jelgava

Pašvaldības
ieguldījuma izmaiņas
(+;-) euro

Pašvaldības kapitāla
īpatsvars %

Kapitālsabiedrības nosaukums, reģistrācijas
Nr., datums un juridiskā adrese

Pašvaldības
ieguldījums euro

N.p.k.

Reģistrētais pamatkapitāls uz 31.12.2021.

Summa euro

Reģistrētais pamatkapitāls uz 01.01.2021.

Pašvaldības ieguldījuma
palielinājuma/samazināju
ma procents

Pašvaldības ieguldījums kapitālsabiedrību pamatkapitālā un izmaiņas 2021. gadā

3 075 539

3 075 539

100,00

2 822 089

2 822 089

100,00

-253 450

-8,24

1 395 506

1 395 506

100,00

1 421 198

1 421 198

100,00

+25 692

+1,84

622 366

622 366

100,00

622 366

622 366

100,00

-

-

1 486 346

1 486 346

100,00

1 486 346

1 486 346

100,00

-

-

10 505 174

10 505 174

100,00

12 339 392

12 339 392

100,00

+1 834 218

+17,46

197 621

197 621

100,00

197 621

197 621

100,00

-

-

2 845

2 845

100,00

2 845

2 845

100,00

-

-

17 285 397

17 285 397

x

18 891 857

18 891 857

x

+1 606 460

+9,29
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12.

13.

Kopā līdzdalības kapitālsabiedrībās:

Pavisam:
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Pašvaldības kapitāla
īpatsvars %

11.

Pašvaldības
ieguldījums euro

10.

Summa euro

9.

AS “JELGAVAS SILTUMTĪKLU
UZŅĒMUMS”
Nr.41703001340
Reģ.KR 12.06.2003.
Pasta iela 47, Jelgava
SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”
Nr.43603022128
Reģ. KR 27.09.2004.
Dobeles šoseja 34, Jelgava
SIA “ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS”
Nr.43603019077
Reģ. KR 05.05.2003.
Kronvalda iela 24, Jelgava
SIA “JELGAVAS TIRGUS”
Nr.43603007966
Reģ. KR. 07.04.2003.
Uzvaras iela 56, Jelgava
SIA “SPORTA KOMPLEKSS “ZEMGALE””
Nr.43603012859
Reģ. KR 29.09.2003.
Rīgas iela 11, Jelgava
AS “AMO PLANT”
Nr.43603023960
Reģ.KR 21.06.2005.
Blaumaņa iela 28-3, Rīga

Pašvaldības
ieguldījuma izmaiņas
(+;-) euro

Pašvaldības kapitāla
īpatsvars %

8.

Kapitālsabiedrības nosaukums, reģistrācijas
Nr., datums un juridiskā adrese

Pašvaldības
ieguldījums euro

N.p.k.

Reģistrētais pamatkapitāls uz 31.12.2021.

Summa euro

Reģistrētais pamatkapitāls uz 01.01.2021.

Pašvaldības ieguldījuma
palielinājuma/samazināju
ma procents

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats

24 713 664

17 696 513

71,61

24 713 664

17 696 513

71,61

-

-

23 714

12 094

51,00

23 714

12 094

51,00

-

-

26 661 204

14 253 762

53,46

27 019 957

14 612 515

54,08

+ 358 753

+2,52

1 551 245

751 245

48,43

1 551 245

751 245

48,43

-

-

944 760

308 470

32,65

944 760

308 470

32,65

-

-

30 885 567

844 119

2,73

30 885 567

844 119

2,73

-

-

84 780 154
102 065 551

33 866 203
51 151 600

x
x

85 138 907
104 030 764

34 224 956
53 116 813

x
x

+358 753
+1 965 213

+1,06
+3,84
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2.3. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS
Saskaņā ar salīdzinātajiem datiem ar Valsts zemes dienestu, uz 2021. gada 31. decembri
Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai pieder 2443,259145 ha (2020. gadā 2511,21657 ha) zemes, kas
uzskaitīta 27 489 728 euro apmērā, t.sk. zeme zem būvēm 391,0807040 ha (2020. gadā
390,5093290 ha), atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 27,086100 ha (2020. gadā 27,15260 ha)
un pārējā zeme, kas ir kapu teritorijas, meža un cita zeme – 2025,092341 ha (2020. gadā
2093,5546410 ha), un, salīdzinot ar 2020. gadu, kopējā platība ir samazinājusies par 67,957425 ha.
Pārskata periodā kadastrālajā vērtībā uzskaitīta zeme 27 299 472 euro vērtībā (2019. gadā –
43 780 725 euro vērtībā). Pēc salīdzināšanās ar Valsts zemes dienestu un saskaņā ar 2020. gada
slēguma inventarizācijā izmantotajiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
datiem, ir veikta kadastrālajā vērtībā uzskaitītās pašvaldības zemes vērtības aktualizācija, zemes
vērtība ir samazināta par 17 426 074 euro.
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu bilances vērtība uz 2021. gada
beigām bija 179 648 543 euro, salīdzinot ar 2020. gadu, tā ir palielinājusies par 4,7% jeb
8 026 485 euro.
2021. gadā atsavināts (noslēgti pirkuma līgumi) Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 41
nekustamais īpašums, tajā skaitā:
 10 dzīvokļu īpašumi, t.sk. 4 pārdoti izsolēs;
 29 zemes vienības, t.sk. 5 pārdotas izsolēs;
 2 būves vai to domājamās daļas, t.sk. 1 pārdota izsolē.
2021. gada beigās bija spēkā 355 nekustamā īpašuma nomas līgumi, tajā skaitā 239 noslēgti
ar fiziskām personām un 116 – ar juridiskām personām.
Transporta būvju vērtība uz 2021. gada 31. decembri bija 50 256 250 euro, pārskata periodā
transporta būvju vērtība palielinājās par 14 308 103 euro, t.sk. pārbūvēto, atjaunoto ielu, ietvju,
veloceliņu, dzelzsbetona tilta būvju Jelgavas pilsētas teritorijā vērtības palielinājums –
19 075 472 euro.
Zemes zem būvēm vērtība uz 2021. gada 31. decembri bija 8 429 831 euro, pārskata periodā
vērtība ir samazinājusies par 1 275 795 euro.
Pārējās zemes vērtība uz 2021. gada 31. decembri bija 18 810 188 euro, tās vērtība saskaņā
ar inventarizācijas rezultātiem un Nekustamā īpašuma valsts kadastra datiem samazinājās par
5 548 647 euro.
Inženierbūvju aktīvu vērtība uz 2021. gada 31. decembri bija 45 863 724 euro un tā 2021.
gada laikā palielinājās par 10 835 175 euro – tās ir pārbūvētās un atjaunotās inženierbūves Jelgavā,
pārskata periodā īstenojot investīciju projektus.
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku, atpūtai un izklaidei izmantojamai zemei, pārējam
nekustamajam īpašumam uzskaitē būtiskas izmaiņas 2021. gadā nav notikušas, to atlikusī vērtība
uz 2021. gada 31. decembri bija 56 288 550 euro, kas salīdzinot ar 2020. gadu ir samazinājusies
par 292 351 euro.
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3. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA, ĪSTENOŠANA UN
UZRAUDZĪBA
3.1. ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA, IEPRIEKŠĒJĀ UN KĀRTĒJĀ GADĀ
PLĀNOTIE PASĀKUMI PLĀNOŠANAS DOKUMENTU ĪSTENOŠANAI
2021. gadā spēkā joprojām bija divi pilsētas ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokumenti – attīstības stratēģija 2007.–2020. gadam un teritorijas plānojums 2009.–2021. gadam,
kā arī vidēja termiņa plānošanas dokuments – Jelgavas pilsētas attīstības programma 2014.–2020.
gadam. Attīstības programmas investīciju plāns 2021. gadā tika aktualizēts ar Jelgavas
valstspilsētas domes 2021. gada 26. augusta lēmumu Nr.13/12, ņemot vērā pieejamās ārējo finanšu
avotu iespējas un pašvaldības aktuālās vajadzības pārskatot plānotās projektu idejas rīcībpolitiku
griezumā.
Lai konstatētu pārmaiņas pilsētas sociālajā, ekonomiskajā un vides situācijā, parādītu
pašvaldības darbības progresu, noteiktu, vai stratēģiskie plānošanas dokumenti – ilgtermiņa
attīstības stratēģija un attīstības programma – tiek īstenoti kā plānots, nodrošinātu ar informāciju
politiķus, sabiedrību un citus interesentus, Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde sadarbībā ar
pārējām pašvaldības struktūrvienībām un institūcijām 2021. gadā sagatavoja pārskatu par Jelgavas
valstspilsētas stratēģisko plānošanas dokumentu īstenošanu 2020. gadā, kurā analizēta ilgtermiņa
stratēģijā un attīstības programmā noteikto rezultatīvo rādītāju izpilde, investīciju plāna īstenošana.
Lai nodrošinātu administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu, 2021. gadā uzsākta
ar Jelgavas novadu kopīgu jaunu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2022.–2034. gadam un attīstības programmas 2022.–2027. gadam izstrāde,
2021. gada laikā izstrādājot plānošanas dokumentu 1.redakciju un nododot to publiskai
apspriešanai. Jauno stratēģisko plānošanas dokumentu izstrādei jānoslēdzas 2022. gada rudenī, lai
pašvaldība būtu gatava mērķtiecīgi izmantot jaunā plānošanas perioda no 2021.–2027. gadam
piedāvātās investīciju piesaistes iespējas pilsētas attīstībai.
Turpinās darbs pie Jelgavas valstspilsētas teritorijas plānojuma izstrādes. Teritorijas
plānojumā tiks noteiktas prasības pilsētas teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā
funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā
arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. Teritorijas plānojuma īstenošanas ietvaros tiek veikta
lokālplānojumu, detālplānojumu un zemes ierīcības projektu izstrāde.
Jelgavas valstspilsētas teritorijas plānojums un informācija par lokālplānojumiem,
detālplānojumiem un tematiskajiem plānojumiem pieejama Pašvaldības mājaslapas
www.jelgava.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Plānošanas dokumenti” – “Jelgavas
pilsētas attīstības plānošanas dokumenti”.
Detalizēta teritorijas attīstības plānošanas dokumentu teksta un grafiskā informācija ir
pieejama valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kur ik viens var
piedalīties plānošanas dokumentu publiskajās apspriešanās, iesniedzot priekšlikumus elektroniski,
kā arī saņemt paziņojumus par interesējošo dokumentu izstrādi.
2021. gadā ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemes vienībai Kalnciema ceļā 52, Jelgavā ar
kopējo platību 0,21 ha jeb 0,001% no pilsētas teritorijas (Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada
21. janvāra lēmums Nr.1/6). Par lokālplānojuma izstrādi tika rīkota publiskā apspriešana.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt grozījumus Jelgavas valstspilsētas teritorijas
plānojumā, mainot funkcionālo zonējumu no savrupmāju apbūves teritorijas uz publiskās apbūves
teritoriju, izvērtēt un precizēt transporta un inženiertehniskā nodrošinājuma infrastruktūras
risinājumus, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas attīstībai un pilnvērtīgai īpašuma izmantošanai.
Ir uzsākti astoņi detālplānojumi teritorijām ar kopējo platību 20,13 ha jeb 0,12% no pilsētas
teritorijas: Jelgavā, Cukura iela 2; Kalnciema ceļš 83A; Zemeņu iela 12; 4.līnija 66A; Pambakaru
ceļš 10; Rogu ceļš 6/8; Riekstu ceļš 7; Kūliņu ceļš 4 un Siena ceļš 15.
Ir apstiprināti seši detālplānojumi teritorijām ar kopējo platību 14,23 ha jeb 0,086% no
pilsētas teritorijas: Jelgavā, Vecais ceļš 27B; 3.līnija 22A; 4.līnija 60A; Meldru ceļš 2; Bāra ceļš
14; Kalnciema ceļš 120A.
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Sagatavoti nosacījumi Zemes ierīcības projektu izstrādei 48 teritorijām ar platību 116,56 ha,
un apstiprināti 47 Zemes ierīcības projekti ar kopējo platību 96,05 ha jeb 0,58% no pilsētas
teritorijas.

3.2. BŪVNIECĪBAS PROCESA UZRAUDZĪBA
Lai uzlabotu iedzīvotāju apkalpošanas kvalitāti, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības
administrācijas Būvvalde sagatavo informāciju par ēku būvniecības procesu un inženierbūvju
būvniecības procesu, piesaistot konkrētus dokumentus/veidlapas un ievieto Jelgavas valstspilsētas
pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.jelgava.lv.
Ekspluatācijā pieņemtās ēkas un izsniegtās būvatļaujas Jelgavā 2021. gadā
Nr.
p.k

Būves

Izsniegtās būvatļaujas (skaits)
Jauna
Pārbūve,
Kopā
būvniecība renovācija
285
218
67
253
196
57
171
130
41
165
126
39
0
0
0

Būves kopā (I+II)
Ēkas kopā
Dzīvojamās mājas
Viena dzīvokļa mājas
Divu dzīvokļu mājas
Triju vai vairāku
6
1.3.
dzīvokļu mājas
82
2. Nedzīvojamās ēkas
Rūpnieciskās ražošanas
1
2.1.
ēkas
Vairumtirdzniecības un
8
2.2.
mazumtirdzniecības ēkas
Citas, iepriekš
73
2.3.
neklasificētas, ēkas
32
II Inženierbūves kopā
11
1. Ielas, ceļi un laukumi
2. Gāzes sadales sistēmas
9
Maģistrālās
3. elektropārvades un
3
elektrosadales līnijas
Akvedukti, apūdeņošanas
4. un meliorācijas
0
hidrobūves
Vietējās nozīmes aukstā
5. un karstā ūdens apgādes
5
būves
Citas, iepriekš
6. neklasificētas,
4
inženierbūves
Avots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
I
1.
1.1.
1.2.

Pieņemti ekspluatācijā (skaits)
Jauna
Pārbūve,
Kopā
būvniecība
renovācija
192
135
57
159
105
54
44
32
12
43
32
11
0
0
0

4

2

1

0

1

66

16

115

73

42

0

1

1

1

0

5

3

2

0

2

61

12

112

72

40

23
6
8

9
5
1

33
8
10

30
7
10

3
1
0

2

1

3

3

0

0

0

0

0

0

4

1

5

4

1

3

1

7

6

1

Nozīmīgākie objekti, kuriem izsniegtas būvatļaujas 2021. gadā
Nr.
p.k.
1.
2.
3.

Pasūtītājs, objekta nosaukums

Adrese
Miera iela 18
Rīgas iela 56
Zvejnieku iela 13

4.

Sarmas iela 2

5.

Kārklu iela 6

SIA"NESTE LATVIJA", Degvielas uzpildes stacija NESTE
SIA "Petrol Property", Degvielas uzpildes stacija un automazgātava
SIA "GABRIĒLA", Pārtikas preču veikals
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde",
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzija” piebūves būvniecība
"Futbola klubs Jelgava", Futbola treniņlaukumu, bērnu rotaļu laukumu, āra
trenažieru laukumu, sporta halles un nepieciešamās infrastruktūras izbūve
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Nr.
p.k.
6.
7.

Rubeņu ceļš 48A
Loka maģistrāle 2

8.

Institūta iela 4

9.

Uzvaras iela, Dobeles iela, Jāņa
Čakstes, Ausekļa iela,
Blaumaņa iela

10.

Meiju ceļš

11.

Kronvalda iela 24

12.

Filozofu iela

13.

Bauskas iela

14.

15.

16.

17.

18.

Rūpniecības iela, Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 34,
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā
Pulkveža Brieža iela, Krišjāņa
Barona iela, Dobeles iela,
Ausekļa iela, Vārpu iela,
Kazarmes iela, Meiju ceļš
Rubeņu ceļš, Prohorova iela 1,
Rubeņu ceļš, Rubeņu dzelzceļš
3, Rubeņu ceļš 2V
Rubeņu ceļš, Rubeņu ceļš 2,
Rubeņu ceļš, 2N Rubeņu,
Dzelzceļš 1, Rubeņu ceļš 2M,
Rubeņu ceļš 2P, Rubeņu ceļš
2R, Rubeņu ceļš 2S, Rubeņu
dzelzceļš 2, Rubeņu ceļš 2T
Dzirnavu iela, Bauskas iela,
Dzirnavu iela, Dzirnavu iela,
Lapu iela

19.

Uzvaras iela 10, Uzvaras iela
10C, Uzvaras iela 22

20.

Jāņa Čakstes bulvāris, Driksas
upe, Pils sala

21.

Lietuvas šoseja, Dzirnavu iela,
Bauskas iela

22.

Pulkveža Brieža iela, Vārpu
iela

23.

Lapskalna iela 22

24.

Aizsargu iela, Kārniņu iela
Bauskas iela, Staļģenes iela,
Rudzu iela, Strautnieku iela
Dobeles šoseja, Atmodas iela,
Ganību iela, Ošu ceļš,
Lapskalna iela, Slokas iela,
Zvejnieku iela
Miera iela, Zemeņu iela,

25.

26.
27.

Pasūtītājs, objekta nosaukums

Adrese

AS "Augstsprieguma tīkls", A/st. "RAF" vadības ēkas jumta pārbūve
SIA "RINO GRUPA", Tirdzniecības paviljoni
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde",
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas pamatskola
“Valdeka” - attīstības centrs” skolas ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”, Optiskā
tīkla, videonovērošanas sistēmas un ietvju seguma atjaunošana Uzvaras
ielas posmā un Uzvaras parkā, Jelgavā (Pirmā kārta: Optiskā tīkla,
videonovērošanas sistēmas izbūve Uzvaras parkā, Jelgavā - Uzvaras iela
51, Otrā kārta: Uzvaras iela posmā no Uzvaras iela 8 īpašuma līdz Uzvaras
parkam (Uzvaras iela 51, Jelgava))
Jelgavas valstspilsētas dome, Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei
Meiju ceļa posmā no Atmodas ielas līdz 1.līnijai, Jelgavā
SIA “ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS”, Futbola laukuma
apgaismojuma masti Kronvalda ielā 24, Jelgavā
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”, Gājēju
ietves izbūve Filozofu ielas posmā no Augusta ielas līdz Filozofu ielai 39,
Jelgavā
Jelgavas valstspilsētas dome, Tilta pārbūve pār Platones upi Bauskas ielā,
Jelgavā
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”,
Automašīnu stāvlaukuma pārbūve pie Jelgavas 4. sākumskolas Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 34, Jelgavā
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”, Brauktuves
un ietvju seguma atjaunošana Pulkveža Brieža ielā, Jelgavā
SIA “Lielupes Industriālais Parks”, Lielupes industriālā parka ceļa Nr.1
(Pavītolu iela) pārbūve, Jelgavā

SIA “Lielupes Industriālais Parks”, Lielupes industriālā parka ceļa Nr.2
(Gaujas iela) pārbūve, Jelgavā

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Dzirnavu ielas un Bauskas ielas posmu
pārbūve, Jelgavā
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde”,
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Centra
pamatskola” stadiona pārbūve Uzvaras ielā 10, Jelgavā
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Pilssalas ielas ūdensvada un sadzīves
kanalizācijas tīkli, Jelgavā
SIA “JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas
sistēmu rekonstrukcija un paplašināšana Dzirnavu ielas un Bauskas ielas
posmos, Jelgavā
SIA “JELGAVAS ŪDENS”, Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve
Pulkveža Brieža ielā, Jelgavā (posmā no Dobeles ielas līdz Pulkveža
Brieža ielai 22)
SIA “JELGAVAS ŪDENS”, Centrifūgu nomaiņa notekūdeņu attīrīšanas
ietaisēs Lapskalna ielā 22, Jelgavā
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Aizsargu ielas pārbūve, Jelgavā
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Bauskas ielas pārbūve, Jelgavā
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Industriālā parka ielu infrastruktūras
izveide Atmodas, Slokas un Lapskalna ielās, Jelgavā
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Miera ielas un esošā Miera ielas,
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Nr.
p.k.

Pasūtītājs, objekta nosaukums

Adrese

Graudu, Zālītes iela, Bauskas
Aizsargu ielas un Bauskas ielas rotācijas apļa pārbūve, Jelgavā
iela, Aizsargu iela
Avots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Nozīmīgākie objekti, kas pieņemti ekspluatācijā 2021. gadā
Nr.
p.k.
1.
2.

Brīvības bulvāris 6
Tērvetes iela 97

3.

Paula Lejiņa iela 2

4.

Aviācijas iela 18

5.
6.

Aviācijas iela 6
Graudu iela 6

7.

Rubeņu ceļš 46

8.

Lielā iela 3A

9.

Kristapa Helmaņa iela 8

10.

Uzvaras iela 51

11.

Uzvaras iela 51

12.

Graudu iela

13.

Neretas iela 1, Rubeņu ceļš 2

14.
15.

Rubeņu ceļš, Garozas iela,
Neretas iela
Rubeņu ceļš, Rubeņu ceļš 2I

16.

Zvejnieku iela 10

Objekta pasūtītājs, nosaukums

Adrese

SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" Virtuves korpusa pārbūve
SIA "Marksmens" Veikala - kafejnīcas pārbūve
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KONGS", Husqvarna, meža un dārza
tehnikas veikals un serviss
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NP Jelgavas biznesa
parks", Rūpnieciskās ražošanas ēkas daļas pārbūve
SIA "UNIVERSĀLS LTD", Ražošanas ēka
SIA "DZARS" Mēbeļu ražošanas ēka
SIA "Baltic Agro Machinery", Tehnikas servisa centra ēkas pārbūve – divu
piebūvju būvniecība
SIA "NOVATORS", SIA "ENERGO 2000", SIA "GRIENVALDE", SIA
"Vecogre", SIA "ZILUPES HES", SIA "SANKAĻI", Biroju ēka
LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE', Eksperimenta
dzīvnieku centra pārbūve
Jelgavas valstspilsētas dome, Bērnu atpūtas un rotaļu laukums Uzvaras
parkā Uzvaras ielā 51, Jelgavā
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”, Optiskā
tīkla, videonovērošanas sistēmas un ietvju seguma atjaunošana Uzvaras
ielas posmā un Uzvaras parkā, Jelgavā I.kārta
Jelgavas valstspilsētas dome, Asfaltbetona seguma atjaunošana Graudu ielā
Jelgavas valstspilsētas dome, Ūdensvada un kanalizācijas izbūve
rūpnieciskajā teritorijā Neretas ielā 1, Rubeņu ceļā 2, Jelgavā
Jelgavas valstspilsētas dome, Savienojošās ielas starp Garozas ielu un
Neretas ielu, Jelgavā (Rubeņu ceļa turpinājums) izbūve
Jelgavas valstspilsētas dome, Elektroapgāde Rubeņu ceļā 2I, Jelgavā
SIA “JELGAVAS ŪDENS”, “Kanalizācija Meiju ceļā, Satiksmes un
Audēju ielās, 13.posms” būvniecība

Avots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
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3.3. INVESTĪCIJAS
PUBLISKĀS INVESTĪCIJAS
2021. gadā tika sagatavoti un finansējuma piesaistei iesniegti 42 projekti, t.sk. 7 projektus ar
kopējo plānoto finansējumu 7 599 199 euro sagatavoja un iesniedza Jelgavas valstspilsētas
pašvaldības administrācija, 35 projektus ar kopējo plānoto finansējumu 12 384 681 euro –
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības institūcijas. Kopumā ir atbalstīti 29 projekti ar kopējo plānoto
finansējumu 19 292 714 euro apmērā, taču 2021. gadā noslēgti finansējuma līgumi tikai par 19
projektu īstenošanu. Projektu veidā piesaistītas3 investīcijas 5 573 413 euro apmērā, par pārējiem
atbalstītajiem projektiem finansējuma līgumus plānots noslēgt 2022. gadā.
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un tās institūciju projektu veidā piesaistītais finansējums
2010.-2021. gadā, euro

(I) t.sk. 25 123 895 euro – SIA „Jelgavas Ūdens” Kohēzijas fonda projekta finansējums
(II) t.sk. 1 718 037 euro – SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” projekta finansējums
(III) t.sk. 1 958 501 euro – SIA „Jelgavas Ūdens” Kohēzijas fonda projekta finansējums
(IV) t.sk. 15 524 113 euro – Jelgavas Tehnikuma ERAF projekta un 1 995 741 euro SIA „Fortum Jelgava”
Kohēzijas fonda projekta finansējums
(V) t.sk. 2 332 048 euro SIA "Jelgavas Ūdens" un 2 860 598 euro SIA "Fortum Jelgava" Kohēzijas fonda
projektu finansējums
(VI) t.sk. 23 399 362 euro SIA "Jelgavas Ūdens" Kohēzijas fonda un 2 142 118 euro SIA “Jelgavas pilsētas
slimnīca” ERAF projekta finansējums
(VII) t.sk. 2 650 525 euro SIA "Fortum Jelgava" Kohēzijas fonda divu projektu finansējums
Avots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Lielākais finansējuma apjoms 2021. gadā piesaistīts pašvaldības funkcijām, kas saistītas ar
infrastruktūras sakārtošanu pašvaldību ēkās – 24% un dzīvojamās ēkās – 23%, civilo aizsardzību –
17%, sociālo jomu – 15%, veselību – 10%.
Projektu veidā piesaistītais finansējums sadalījumā pa pašvaldības funkcijām, 2021. gadā, euro
Pašvaldību funkcijas
Pašvaldības ēku infrastruktūras sakārtošana
Dzīvojamo ēku infrastruktūras sakārtošana
Civilā aizsardzība
3

Piesaistītais
finansējums, euro
1 317 238
1 262 623
954 470

Projektu veidā piesaistītais finansējums aprēķināts, saskaitot noslēgto līgumu par projektu finansēšanu kopsummas
pārskata gadā
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Pašvaldību funkcijas
Sociālā joma
Veselība
Izglītība
Uzņēmējdarbības veicināšana
Kultūra
Kopā

Piesaistītais
finansējums, euro
823 471
577 098
503 122
117 647
17 744
5 573 413

Avots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gadā uzsākto aizņēmumu investīciju
projektu finansējums, euro

Projekta nosaukums

Finansējuma avoti

Tilta izbūve pār Platones upi Bauskas 100 % pašvaldības
ielā, Jelgava
finansējums
Pašvaldības īres dzīvokļu izveidošana 100 % pašvaldības
Stacijas ielā 13, Jelgavā
finansējums
Būvprojektu "Miera ielas un esošā
Miera ielas, Aizsargu ielas un Bauskas
ielas rotācijas apļa pārbūve Jelgavā", 100 % pašvaldības
"Aizsargu ielas pārbūve Jelgavā" un
finansējums
"Bauskas ielas pārbūve Jelgavā"
izstrāde
Būvprojekta "Industriālā parka ielu
100 % pašvaldības
infrastruktūras izveide" izstrāde un
finansējums
autoruzraudzība
Avots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Kopējais
projekta
finansējums,
euro

Investētā
finansējuma apjoms
kopā 2021. gadā, t.sk. aizņēmuma
euro
līdzekļi, euro

1 864 913

548 584

466 296

1 346 341

1 346 341

1 144 390

120 872

36 262

30 822

214 573

64 372

54 716

Lielākie 2021. gadā uzsāktie infrastruktūras attīstības projekti
Projekta nosaukums

Ēkas Pasta ielā 32, Jelgavā
pārbūve par dzimtsarakstu
nodaļu

Daudzfunkcionālā sociālo
pakalpojumu centra ēkas
Zirgu ielā 47A, Jelgavā
energoefektivitātes
paaugstināšana
Jelgavas pilsētas pašvaldības
izglītības iestādes "Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskola"
energoefektivitātes
paaugstināšana
Jelgavas pašvaldības
operatīvās informācijas
centra ēkas Sarmas ielā 4
energoefektivitātes
paaugstināšana

Kopējais projekta
Finansējuma avoti
finansējums, euro

1 317 238

Valsts – 85%,
pašvaldība – 15%

823 471

ERAF – 42,8%
valsts – 1,9%
pašvaldība – 55,3%

3 906 001

ERAF – 14,1%
valsts – 0,6%
pašvaldība – 85,3%

537 404

ERAF – 18,1%
valsts – 0,8%
pašvaldība – 8,1%

Avots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
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Plānotie rezultāti
Projekta ietvaros tiek veikta ēkas Pasta ielā 32,
Jelgavā
pārbūve,
energoefektivitātes
paaugstināšana un ēkas pagalma pusē – stikla/
metāla konstrukcijas piebūves būvniecība, kā
arī teritorijas labiekārtošana. Piebūves apjomā
paredzēta svinību zāle, jaunlaulāto telpas un
saimniecības telpa. Īstenojot projektu, tiks
nodrošinātas mūsdienu prasībām atbilstošas
telpas dzimtsarakstu nodaļas kvalitatīva
pakalpojuma sniegšanai.
Tiks
paaugstināta
energoefektivitāte
daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra
ēkā Zirgu ielā 47A, Jelgavā, samazinot
siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās
izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā.
Jelgavas
Tehnoloģiju
vidusskolā
tiks
nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša
mācību un darba vide, paaugstināts ēkas
energoefektivitātes līmenis un samazinātas
izmaksas par siltumenerģijas patēriņu.
Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas
centra ēkā Sarmas ielā 4, Jelgavā tiks
paaugstināta ēkas energoefektivitāte un
samazinātas izmaksas par siltuma enerģijas
patēriņu, tai skaitā radīta mūsdienu prasībām
atbilstoša darba vide.
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Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, t.sk. pašvaldības institūcijas (iestādes, kapitālsabiedrības)
2021. gadā veica būtiskus ieguldījumus saskaņā ar Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.2020. gadam investīciju plānu. Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22. panta
(22) daļu, detalizēta informācija par veiktajiem ieguldījumiem attīstības programmā plānoto
projektu ideju īstenošanā, sniegta 5.pielikumā.
2021. gadā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija nodrošināja ES fondu un citu
ārēju finansējuma avotu līdzfinansētu 27 projektu īstenošanu, un šo projektu ietvaros apgūts
finansējums 10 301 486,99 euro apmērā. Kā finansiāli apjomīgākos īstenojamos projektus, kuri
tika pabeigti 2021. gadā, jāmin:
 Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta ietvaros pabeigta Jelgavas
pilsētas pašvaldības policijas ēkas Mazajā ceļā 3, Jelgavā energoefektivitātes
paaugstināšana;
 Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta
infrastruktūras attīstība Jelgavā” ietvaros iegādāti četri videi draudzīgi sabiedriskie
transportlīdzekļi (elektroautobusi) un to uzlādes ierīces, lai samazinātu enerģijas patēriņu,
CO2 emisijas līmeni un veicinātu videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu
Jelgavas pilsētā un pasažieru skaita pieaugumu tajā;
 ERAF līdzfinansēta projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības
attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta” ietvaros veikta Garozas un Neretas ielas
savienojošās ielas – Rubeņu ceļa turpinājuma un inženierkomunikāciju pieslēgumu
izbūve, nodrošinot piekļūšanu industriālai teritorijai, veicinot uzņēmējdarbības aktivitāti
un nodarbinātības iespējas šajā pilsētas daļā;
 ERAF līdzfinansēta projekta „Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības
attīstībai degradētā teritorijā, 3.kārta” ietvaros veikta Graudu ielas posma un Smiltnieku
ielas posma pārbūve, sakārtojot ielu tehnisko infrastruktūru industriālajā teritorijā esošo
ražošanas uzņēmumu tālākai attīstībai.
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas īstenoto projektu ietvaros ieguldītais
finansējums 2021. gadā
Projekta nosaukums
Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā
un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
infrastruktūras izveide Jelgavā
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes
"Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola"
energoefektivitātes paaugstināšana
Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma
pilnveidošanai Zemgales reģionā
Pirmsskolas izglītības iestādes Brīvības bulvārī
31A, Jelgavā, būvniecība
Tehniskās infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā,
2.kārta
Ēkas Pasta ielā 32, Jelgavā pārbūve par
dzimtsarakstu nodaļu
Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība
Jelgavas pilsētā
Videi draudzīgas sabiedriskā transporta
infrastruktūras attīstība Jelgavā
Tehniskās infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā,
3.kārta

Kopējais
projekta
finansējums,
euro

kopā 2021.
gadā, euro

t.sk. aizņēmuma
līdzekļi, euro

18 519 881

1 421 757

1 421 757

5 138 891

1 115 764

-

3 906 001

1 278 105

809 831

3 139 229

331 727

204 962

2 780 164

294 801

210 264

2 373 719

1 742 155

1 119 796

2 268 992

742 812

-

2 240 051

765 472

-

2 057 000

2 057 000

603 918

1 338 526

429 982

413 694
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Kopējais
projekta
finansējums,
euro

kopā 2021.
gadā, euro

t.sk. aizņēmuma
līdzekļi, euro

1 071 153

98 811

-

Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra
ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes
paaugstināšana

537 404

70 012

20 309

Atver sirdi Zemgalē!

536 131

170 002

-

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana

439 742

274 240

147 888

PROTI un DARI!

366 508

26 198

-

351 889

17 470

-

258 785

76 462

-

Projekta nosaukums
Veselības veicināšana Jelgavā

Kopīga pārrobežu tūrisma piedāvājuma "SAULES
CEĻŠ" izveide (SUN ROUTE)
Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu
fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un
Lietuvas pierobežas reģionā (All for Safety)
Avots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Investētā finansējuma apjoms

Finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem. Pārskata periodā pašvaldība
piešķīra finansējumu 720 372 euro apmērā biedrībām un nodibinājumiem, finansējuma mērķus
detalizētāk skatīt 6.pielikumā.
PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS
Jau vairākus gadus Jelgava "Financial Times" ikmēneša izdevuma "FDi Magazine" rīkotajā
"FDI Intelligence" pētījuma kategorijā "Eiropas nākotnes pilsētas un reģioni" uzrāda augstus
rezultātus. 2021. gadā mikro pilsētu grupā (iedzīvotāju skaits līdz 100 000 cilvēkiem) Jelgava
ierindota 9. vietā Eiropas nākotnes pilsētu un reģionu 2020.–2021. gada sarakstā, kategorijā
"Ārvalstu tiešo ieguldījumu stratēģija" (FDI Strategy).
Ārvalstu tiešo investīciju apjoms Jelgavas valstspilsētā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos
2021. gada beigās bija septītais lielākais starp visām pašvaldībām, sasniedzot 90,76 milj. euro, lai
gan, salīdzinot ar 2020. gadu, tas samazinājies par 0,21 milj. euro. Arī uzņēmumu skaits, kuros uz
2021. gada beigām reģistrēti ārvalstu ieguldījumi, Jelgavā bija septītais lielākais valstī – 223
uzņēmumi. Kopējais ārvalstu ieguldītāju skaits Jelgavā reģistrētajos uzņēmumos uz 2021. gada
beigām bija 242.
Ieguldītāji ar lielāko ārvalstu investīciju apjomu Jelgavā nāk no:
 Nīderlandes Karalistes (SIA “Gren Latvija” – 19,93 milj. euro, SIA “Gren Jelgava” –
2,22 milj. euro);
 Igaunijas Republikas (SIA “Vestman Latvija” – 14,39 milj. euro, SIA “LandCredit” –
0,40 milj. euro);
 Vācijas Federatīvās Republikas (SIA “Latvijas piens” – 12,01 milj. euro, SIA “AKG
Thermotechnik Lettland” – 2,54 milj. euro);
 Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes (SIA “Evopipes” – 12,40 milj. euro);
 Šveices Konfederācijas (SIA “Chocolette Confectionary” – 11,00 milj. euro, SIA
“Berling” – 0,16 milj. euro).
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4. PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
Jelgavas valstspilsētas dome 2021. gada 4. februārī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.214 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2021. gadam”, bet saistošos noteikumus par
grozījumiem pašvaldības 2021. gada budžetā – 2021. gada 27. maijā, 26. augustā, 28. oktobrī un
22. decembrī.
Saskaņā ar apstiprināto Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada budžetu, pašvaldība
īsteno finanšu politiku, kas vērsta uz pilsētas sociālo un ekonomisko attīstību, lai nodrošinātu
likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi. Pašvaldības budžets tiek
izstrādāts saskaņā ar naudas plūsmas principu un tiek iedalīts pamatbudžetā un ziedojumu,
dāvinājumu budžetā.

4.1. JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA RESURSI
Pašvaldības konsolidētā budžeta resursus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi,
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, valsts un citu pašvaldību budžetu transferti, budžeta iestāžu
maksas pakalpojumi, citi pašu ieņēmumi, ziedojumu, dāvinājumu ieņēmumi, naudas līdzekļu
atlikums uz pārskata perioda sākumu un aizņēmumu līdzekļi.
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada konsolidētā budžeta resursi (ieņēmumi)
NOSAUKUMS
I PAMATBUDŽETA RESURSI
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Transfertu ieņēmumi
Finansēšana, t.sk.:
Saņemtie aizņēmumi
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
II ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU RESURSI
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi
Finansēšana - naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
PAVISAM KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA RESURSI
(I+II)
PĀRSKATA GADA IEŅĒMUMI
SAŅEMTIE AIZŅĒMUMI
NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS UZ G.S.

2021. gada
precizētais
plāns, euro
103 797 652
40 772 709
321 987
1 312 766
133 451
42 777 033
18 479 706
9 647 494
8 832 212
365 666
12 731
352 935

2021. gada
izpilde, euro

Izpilde,
%

99 448 218
44 313 591
1 006 643
934 515
280 245
36 628 681
16 284 543
7 452 332
8 832 211
365 666
12 731
352 935

95.8
108.7
312.6
71.2
210.0
85.6
88.1
77.3
100.0
100.0
100.0
100.0

104 163 318

99 813 884

95.8

85 330 677
9 647 494
9 185 147

83 176 406
7 452 332
9 185 146

97.5
77.2
100.0

Avots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Pašvaldības 2021. gada konsolidētā budžeta resursu izpilde bija 95,8% no plānotā resursu
apjoma jeb 99 813 884 euro, t.sk. apgūtie pamatbudžeta resursi 99 448 218 euro, ziedojumu un
dāvinājumu budžeta resursi – 365 666 euro apmērā. Pārskata periodā resursi saņemti par
6 961 593 euro mazāk nekā 2020. gadā.
2021. gada pašvaldības konsolidētie ieņēmumi bija 90 628 738 euro, t.sk. ieņēmumi no
pamatdarbības 83 176 406 euro un saņemtie aizņēmuma līdzekļi 7 452 332 euro, salīdzinot ar
2020. gadu tie samazinājušies par 2 502 548 euro (2020. gada konsolidētie ieņēmumi
93 131 286 euro).
Pašvaldība 2021. gadā saņēma aizņēmuma līdzekļus 7 452 332 euro apmērā, t.sk.:
 4 742 155 euro Eiropas Savienības struktūrfondu un pārrobežu sadarbības programmas
projektu īstenošanai;
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248 033 euro emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu projekta īstenošanai;
210 264 euro projekta īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 31. marta
noteikumiem Nr.178 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus valsts
budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai
esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai”;
 1 851 880 euro projektu īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra
noteikumiem Nr.104 “Par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts
aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”;
 400 000 euro pašvaldības prioritārā investīciju projekta īstenošanai.



Pamatbudžeta resursu izpilde 2021. gadā bija 99 448 218 euro – par 4,2% mazāk nekā
plānots, savukārt, salīdzinot ar 2020. gadu, pamatbudžeta ieņēmumi tika iekasēti par 6,5% mazāk.
Būtiskākos pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, un 2021. gadā
tie saņemti 44 313 591 euro apmērā, kas bija 44,6% no kopējiem pamatbudžeta resursiem.
Nodokļu ieņēmumu plāns izpildīts 108,7% apmērā.
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta resursu izpildes struktūra
2021. gadā, %

Avots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Nodokļu ieņēmumos būtiskākā loma ir iedzīvotāju ienākumu nodoklim (turpmāk – IIN), jo
no kopējiem saņemtajiem pamatbudžeta resursiem tā apjoms bija 40,6% jeb 40 330 618 euro. IIN
pārskata periodā ieskaitīts 109,2% apmērā no plānotā apjoma, salīdzinot ar 2020. gadu, tas
samazinājies par 312 027 euro.
Nekustamā īpašuma nodoklis (turpmāk – NĪN) iekasēts 3 927 498 euro apmērā jeb 105,6%
no plānotā, salīdzinot ar 2020. gadu, NĪN iekasēts par 65 015 euro vairāk. Saskaņā ar Jelgavas
pilsētas pašvaldības 2016. gada 22. septembra saistošajiem noteikumiem Nr.16-19 “Nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā” ir noteiktas nekustamā
īpašuma nodokļa likmes, un 2021. gadā tās netika mainītas: zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1,5%,
mājokļiem – 0,2%, 0,4% un 0,6% atkarībā no īpašumu kadastrālās vērtības uz 2021. gada
1. janvāri, ja šajā īpašumā ir deklarēta vismaz viena persona. Paaugstinātā NĪN likme 1,5% no
īpašuma kadastrālās vērtības tiek piemērota fiziskām un juridiskām personām, ja objektā
2021. gada 1. janvārī dzīves vieta nav deklarēta nevienai personai. Par vidi degradējošām,
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sagruvušām vai cilvēka drošību apdraudošām būvēm tiek piemērota NĪN likme 3% no augstākās
(ēkas vai zemes) kadastrālās vērtības. Savukārt saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada
29. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.15-2 “Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā” pastāv arī četru līmeņu nodokļa atlaides – 25%, 50%, 70%
un pat 90% apmērā no aprēķinātā nodokļa.
Azartspēļu nodokļa izpilde 2021. gadā bija 19,4% jeb 17 843 euro (precizētais 2021. gada
plāns 91 803 euro). Salīdzinot ar 2020. gadu, iekasētais nodoklis ir samazinājies par 87 383 euro
(2020. gadā – 105 226 euro), jo 2020. gadā tika mainīts procentuālais sadalījums starp valsts un
pašvaldību budžetiem, attiecīgi no 25% uz 5%. Kā arī plāna neizpilde saistīta ar normatīvajos
aktos noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 izplatības dēļ, proti, ārkārtējās situācijas laikā ir
aizliegts organizēt azartspēles un izlozes, izņemot interaktīvās azartspēles, skaitļu izlozes un
momentloterijas.
Dabas resursu nodoklis veido vien 0,04% no kopējiem ieņēmumiem, nodoklis izpildījies par
187,8% jeb 37 562 euro (2021. gada plāns – 20 000 euro), salīdzinot ar 2020. gadu, nodoklis
iekasēts par 19 394 euro vairāk, neskatoties uz to, ka nodoklim 2020. gadā ir mainījies
procentuālais sadalījums, kas tiek ieskaitīts pašvaldību budžetā.
Otru lielāko pašvaldības ieņēmumu daļu veido valsts budžeta transferti (35,8% no
pamatbudžeta ieņēmumiem) un pašvaldību (0,7% no pamatbudžeta ieņēmumiem) budžeta
transferti, 2021. gadā tie tika saņemti 36 628 681 euro apmērā, salīdzinājumā ar 2020. gadu
transferti saņemti par 3 980 058 euro vairāk.
Valsts budžeta transferti saņemti 35 757 188 euro apmērā, kas sadalās:
 valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 19 186 901 euro;
 valsts budžeta transferti ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu realizācijai
7 427 308 euro;
 valsts budžeta dotācija pašvaldībām ar zemākiem vērtētiem ieņēmumiem uz vienu
iedzīvotāju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 9 142 979 euro.
Pašvaldību budžeta transferti ir ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības, kultūras, sociālās
palīdzības funkciju īstenošanai un ieņēmumi par līdzfinansējuma daļu projektu īstenošanai.
2021. gadā pašvaldību budžeta transferti iekasēti 703 109 euro jeb 102,1% (precizētais 2021. gada
plāns 688 859 euro). Šie ieņēmumi ir iekasēti par 14 250 euro vairāk, t.sk. 16 555 euro ieņēmumu
pārpilde par izglītības funkciju nodrošināšanu, bet 2 305 euro ir ieņēmumu samazinājums par
sociālās palīdzības funkciju īstenošanu.
Nenodokļu ieņēmumi no kopējiem saņemtajiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido 1%,
2021. gadā tie saņemti 1 006 643 euro apmērā jeb 312,6% apmērā no plānotā, kas galvenokārt
saistīts ar ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma pārdošanas, kas saņemti 696 102 euro apmērā
(saņemti par 431 721 euro vairāk nekā tika plānots).
Pašvaldības maksas pakalpojumu un citu budžeta iestāžu ieņēmumu (t.sk. ārvalstu
finanšu palīdzība) izpilde 2021. gadā bija 1 214 760 euro jeb 84% no plānotajiem ieņēmumiem,
kas ir par 244 511 euro mazāk nekā 2020. gadā. Maksas pakalpojumu neizpilde ir izskaidrojama ar
Covid-19 pandēmijas izplatību gan pasaulē, gan valstī un arī mūsu pašvaldībā, kad ārkārtējās
situācijas dēļ tika samazināta nomas maksa ēdinātājiem izglītības iestādēs, nenotika kultūras,
sporta pasākumi un citas aktivitātes.
Pamatbudžeta finansēšanas sadaļu veido pašvaldības aizņēmumu līdzekļi un naudas
līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu. Kā jau iepriekš tika minēts, pašvaldība 2021. gadā
saņēma aizņēmuma līdzekļus 7 452 332 euro apmērā jeb 77,3% no plānotajiem aizņēmuma
līdzekļiem, t.sk. ES fondu projektu īstenošanai 4 742 155 euro, Covid-19 seku mazināšanai
1 851 880 euro, citiem mērķiem 858 297 euro.
Aizņēmuma līdzekļi netika apgūti plānotajā apmērā, jo vairāku projektu realizācija tika
pārplānota, un aizņēmuma līdzekļi būs nepieciešami 2021. gadā. Pārskata periodā pašvaldība
noslēdza 16 jaunus aizņēmumu līgumus ar Valsts kasi par investīciju projektu īstenošanu par
kopējo summu 14 479 909 euro, t.sk.:
 ES fondu projektu īstenošanai 10 824 713 euro;
 Covid-19 seku mazināšanai 3 255 196 euro;
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pašvaldības prioritāram investīciju projektam 400 000 euro.
2021. gada pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums uz perioda sākumu bija 8 832 211 euro.


Ziedojumi un dāvinājumi 2021. gadā ir saņemti 12 731 euro apmērā, salīdzinot ar
2020. gadu – par 3 799 euro mazāk, ziedojumus saņēmušas divas Jelgavas valstspilsētas
pašvaldības iestādes:

10 731 euro – “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”;

2 000 euro – “Jelgavas izglītības pārvalde”.

4.2. JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTĀ
BUDŽETA IZDEVUMU IZPILDE
Pašvaldības 2021. gada konsolidētā budžeta izdevumu precizētais plāns bija
104 163 318 euro, izpilde – 89 366 627 euro jeb 85,8%. Ar šiem līdzekļiem tika nodrošināta visu
pašvaldības funkciju realizēšana, iestāžu uzturēšana, kā arī plānoto pasākumu un projektu
īstenošana.
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumu plāns un izpilde 2021. gadā
NOSAUKUMS
I PAMATBUDŽETA IZDEVUMI KOPĀ:
Kopā izdevumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Finansēšana, t.sk.:
Aizņēmumu atmaksa
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā
(pamatkapitāla palielināšana), t.sk.:
SIA „Zemgales olimpiskais centrs”
SIA "Jelgavas ūdens"
Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām
II ZIEDOJUMU UN DĀVINAJUMU IZDEVUMI
KOPĀ:
Vispārējie valdības dienesti
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
PAVISAM KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IZDEVUMI
(I+II )

2021. gada
precizētais
plāns, euro
103 797 652
94 117 404
8 740 343
4 295 719
14 193 363
4 855 740
6 159 780
263 902
6 265 596
41 858 518
7 484 444
9 680 248
9 173 302

2021. gada
izpilde, euro

Izpilde,
%

89 018 905
81 334 010
8 116 300
3 841 754
9 723 326
4 835 553
5 796 398
200 356
5 623 063
36 770 044
6 427 216
7 684 895
7 320 199

85,8
86,4
92,7
89,4
68,5
99,6
94,1
75,9
89,8
87,8
85,9
79,4
79,8

364 696

364 696

100,0

339 696
25 000
142 250

339 696
25 000
0

100,0
100,0
0

365 666

347 722

95,1

330 601
12 364
5 877
16 824

330 601
1 657
4 146
11 318

100,0
13,4
70,5
67,3

104 163 318

89 366 627

85,8

Avots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pārskata periodā apgūti 89 018 905 euro jeb 85,8%
apmērā no plānotajiem izdevumiem, salīdzinot ar 2020. gadu, pamatbudžeta izdevumi
samazinājušies par 8,8%.
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Pašvaldības funkciju nodrošināšanai un izpildei tika izlietoti 81 334 010 euro – par
12 783 394 euro mazāk nekā 2020. gadā.
Lielākie pamatbudžeta izdevumi ir izglītības funkcijas nodrošināšanai – 41,3% no
pamatbudžeta izdevumiem jeb 36 770 044 euro (par 1 916 096 euro vairāk nekā 2020. gadā),
ekonomiskajai darbībai tika izlietoti 10,9% jeb 9 723 326 euro (par 14 525 416 euro mazāk nekā
2020. gadā).
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumu izpildes struktūra
2021. gadā, %

Avots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Sociālajai aizsardzībai 2021. gadā tika izlietoti 7,2% jeb 6 427 216 euro, kas ir par
1 147 594 euro vairāk nekā 2020. gadā, savukārt vismazāk izdevumu tika novirzīti vides
aizsardzības funkcijas īstenošanai – 4 835 553 euro jeb 5,4% un veselības funkcijas īstenošanai –
200 356 euro jeb 0,2%.
Būtiskākie pašvaldības pamatbudžeta izdevumi tiek izlietoti atlīdzībai, tie ir 42,2% jeb
37 518 376 euro no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, no kopējiem atlīdzības izdevumiem
24 203 082 euro tika novirzīti izglītības funkcijas nodrošināšanai.
Otra būtiskākā pozīcija ir pamatkapitāla veidošana, kas sastāv no pamatlīdzekļu
izveidošanas, nepabeigtās būvniecības, rekonstrukcijas, pamatlīdzekļu iegādes un avansa
maksājumiem par pamatlīdzekļiem. Pārskata periodā pamatkapitāla veidošanai tika izlietoti 19,0%
jeb 16 918 641 euro, salīdzinājumā ar 2020. gadu šie izdevumi samazinājušies par 9 981 506 euro.
Šo izdevumu pozīciju pamatā veido ES struktūrfondu projektu īstenošana, pārskata periodā
lielākie ieguldījumi ir bijuši ekonomiskajā darbībā – tieši ceļu un ielu infrastruktūras
rekonstrukcijai 4 366 583 euro apmērā, tomēr salīdzinājumā ar 2020. gadu šie ieguldījumi
samazinājušies par 14 514 514 euro. Savukārt, izglītības jomā pamatkapitāla veidošanas izdevumi
pārskata periodā apgūti 4 513 789 euro apmērā un, salīdzinot ar 2020. gadu, tie palielinājušies par
12 427 euro.
Trešo lielāko izdevumu pozīciju veido izdevumi par precēm un pakalpojumiem, kas
2021. gadā apgūti 14 055 610 euro apmērā jeb 15,8% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Pēc
atlīdzības šī ir otra būtiskākā izdevumu pozīcija pašvaldības budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu
segšanā, tomēr jāuzver, ka pēdējo piecu gadu laikā šie izdevumi samazinājušies no 23.9% (no
kopējiem izdevumiem) uz 15,8%, lai gan absolūtajās summās izdevumu apjoms pa gadiem būtiski
nav mainījies.
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Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumu izpildes struktūra (pa
ekonomiskajām kategorijām) no 2014. līdz 2021. gadam, euro

Avots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Pēdējo piecu gadu laikā būtiski palielinājušies pašvaldības izdevumi subsīdijām, dotācijām
un transfertiem, tas ir pašvaldības finansējums privāto pirmsskolas izglītības iestāžu darbības
nodrošināšanai, pašvaldības kapitālsabiedrībām, reliģiskajām organizācijām, biedrībām un
nodibinājumiem, kā arī finansējums projektu īstenošanai, kas tiek pārskaitīts ārvalstu projektu
partneriem. Pārskata periodā šajā pozīcijā izlietoti 8 092 854 euro, un salīdzinājumā ar 2020. gadu
izdevumi palielinājušies par 775 095 euro. Finansējuma palielinājums galvenokārt saistīts ar
pašvaldības piešķirto finansējumu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības
pakalpojumu sniedzējiem, kam 2021. gadā izlietoti 2 737 614 euro, un pēdējo sešu gadu laikā
izdevumi palielinājušies par 1 336 205 euro. Finansējums pašvaldības kapitālsabiedrībai
zaudējumu kompensācijai par sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanu, kā arī valsts budžeta
finansējums par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem maršrutos, kas iziet ārpus pilsētas
administratīvās teritorijas vairāk nekā 30% no kopējā maršruta garuma, 2021. gadā izlietots
2 401 598 euro apmērā, tas pēdējo sešu gadu laikā palielinājies par 1 144 545 euro.
Sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 2021. gadā izlietoti 2 895 377 euro,
pēdējo sešu gadu periodā šie izdevumi palielinājušies par 927 174 euro.
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummu atmaksai 2021. gadā izlietoti 7 320 199 euro,
t.sk. veiktas priekšfinansējuma atmaksas 1 903 453 euro apmērā.
2021. gadā tika veikti arī ieguldījumi pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā
364 696 euro apmērā, t.sk. pamatkapitāls palielināts:
 SIA “Jelgavas ūdens” 25 000 euro,
 SIA “Zemgales Olimpiskais centrs” 339 696 euro.
Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 2021. gadā apgūti 347 722 euro apmērā, tie izlietoti
šādiem mērķiem:
 330 601 euro – bērnu un ģimeņu izzinoša sporta un atpūtas laukuma izveide Uzvaras
parkā (AS “Latvijas valsts meži”);
 1 464 euro – tēlniecības darba “Aristoteļa biste” uzstādīšana uz muzeja ēkas fasādes
(fiziskā persona);
 193 euro – TDA “Lielupe” darbības nodrošināšanai – tautas tērpu iegāde (fiziskā
persona);
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2 156 euro – naudas balvu izmaksa skolēniem par augstiem sasniegumiem fizikas,
ķīmijas un bioloģijas mācību priekšmetos (SIA “PET Baltija”);
 1 890 euro – Jelgavas P. Bendrupa pamatskolai – medaļu un kausu iegāde sporta dienai
un divu datoru ar licencēm iegāde (fiziskā persona);
 100 euro – Jaunrades namam “Junda” – gaismas galda iegāde Montesori nodarbībām
(SIA “Schwenk Latvija”);
 2 321 euro – gultasveļas, spilvenu, matraču iegāde pilsētas trūcīgiem un
maznodrošinātiem pensionāriem (SIA “SLINTEK”);
 3 000 euro – remontdarbu veikšana daudzbērnu ģimenei (SIA “Zemgales būvserviss”);
 4 655 euro – gultasveļas, spilvenu, matraču iegāde pilsētas trūcīgām un daudzbērnu
ģimenēm (SIA “SLINTEK”);
 755 euro – gultasveļas, spilvenu, matraču iegādei pilsētas trūcīgām un neaizsargātām
personām (SIA “SLINTEK”);
 587 euro – “Sociālo pakalpojumu centrs bērniem” darbības nodrošināšanai (ārvalstu
ziedotājs).
Neapgūto ziedojumu naudas līdzekļu atlikums 17 944 euro apmērā tiks izlietots 2022. gadā
saskaņā ar ziedojumu mērķiem.


4.3. JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS FINANŠU SAISTĪBAS UN
GARANTIJAS
Pašvaldības saistības uz 2021. gada 31. decembri bija 90 819 599 euro, salīdzinot ar
2020. gadu, pašvaldības saistības uz pārskata perioda beigām palielinājušās par 710 171 euro,
t.sk.:
 79 403 564 euro kopējā neatmaksātā ilgtermiņa aizņēmumu summa un uzkrātās saistības
par procentu un citiem maksājumiem par aizņēmumiem uz 31.12.2021. (+131 501 euro),
 5 525 271 euro nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansa maksājumi un transferti
(-2 410 902 euro),
 5 890 764 euro pārējās ilgtermiņa un īstermiņa saistības (+2 990 022 euro).
2021. gadā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžetā plānoto projektu un mērķu sekmīgai
un savlaicīgai realizācijai starp pašvaldību un Valsts kasi noslēgti 16 jauni aizņēmuma līgumi par
kopējo līgumu summu 14 479 909 euro, t.sk. 10 824 713 euro Eiropas savienības līdzfinansētu
projektu īstenošanai, 3 255 196 euro Covid-19 seku mazināšanai, 400 000 euro pašvaldības
prioritāram investīciju projektam. Pārskata periodā apgūti aizņēmumu līdzekļi 7 452 332 euro
apmērā.
Par uzņemtajām saistībām (saņemtajiem aizņēmumu līdzekļiem iepriekšējos gados)
pašvaldība 2021. gadā atmaksājusi aizņēmumu pamatsummas 7 320 199 euro apmērā, t.sk. veiktās
priekšfinansējuma atmaksas 1 903 453 euro apmērā.
Lai pārliecinātos par pašvaldības spēju norēķināties par īstermiņa saistībām, tiek aprēķināts
parādsaistību īpatsvars pret pašvaldības pašu ieņēmumiem.
Pārskata periodā pašvaldības ilgtermiņa saistību īpatsvars, neņemot vērā veiktās
priekšfinansējuma atmaksas, pret pašvaldības pašu ieņēmumiem (65 797 139 euro) bija 9,03%.
Saistību īpatsvars pārskata periodā ir samazinājies par 0,21 procentpunktu, kas skaidrojams ar
pārskata periodā veiktajiem pamatsummu maksājumiem saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu
līgumiem.
Detalizētu pašvaldības galvojumu un aizņēmumu sarakstu skatīt 4.pielikumā.
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Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saņemtie, atmaksātie aizņēmumi un saistību īpatsvars no
2009. gada līdz 2021. gadam

Avots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
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5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
5.1. VEIKTIE PASĀKUMI SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI UN
IZGLĪTOŠANAI
Lai informētu sabiedrību par pašvaldības darbu un aktualitātēm pilsētā, Jelgavas
valstspilsētas pašvaldība sniedz informāciju vietējiem un nacionālajiem medijiem – laikrakstu
redakcijām, ziņu aģentūrai LETA, interneta portāliem, TV un radiostaciju ziņu dienestiem.
Informācija par jaunumiem Jelgavā un pašvaldībā 2021. gadā izskanēja radiostacijās „Radio
SWH”, „Radio Skonto”, “Kurzemes radio”, “Radio EHR Krievu hiti”, “EHR Eiropas hitu radio”
un “EHR Superhits Radio”, mēnesī vidēji izmantojot 50 minūtes raidlaika. Turpinās informatīvā
sadarbība ar laikrakstiem „Diena”, „Dienas Bizness”, „Latvijas Avīze”, “Ievas padomu avīze” un
“MK Latvija”, interneta portāliem “Delfi”, „TVnet” un “Apollo”. 2021. gadā sagatavotas 1143
preses relīzes, kas publicētas tīmekļvietnē www.jelgava.lv, un sniegtas atbildes uz masu mediju
491 jautājumu.
24/7 režīmā notiek Nacionālās ziņu aģentūras LETA on-line ziņu piegāde. Tas sniedz iespēju
nekavējoties sniegt informāciju sabiedrībai par aktuālajiem tematiem un jautājumiem visos
pašvaldībai pieejamajos kanālos.
Kopumā 2021. gadā nacionālajos masu medijos publicētas 11 032 ziņas, kurās minēta
Jelgava, t.sk. 44,40% jeb 4898 publikācijas par Jelgavu vērtējamas kā pozitīvas, 50,13% jeb 5530
– kā neitrāla informācija, savukārt 5,47% jeb 604 ziņas vērtējamas kā negatīvas. Epidemioloģiskās
situācijas dēļ 2020. gadā būtiski tika ierobežotas jebkāda veida aktivitātes un līdz ar to samazinājās
ziņu skaits. Pielāgojoties jaunajai situācijai, 2021. gadā dažādas norises atsākās un attiecīgi ziņu
skaits palielinājies par 120.
Mediju vērtējuma kopsavilkums 2018.-2021. gadam
Gads
2021
2020
2019
2018

Vērtējums
negatīvs
604
624
742
721

pozitīvs
4898
4832
5404
5387

neitrāls
5530
5456
6868
6845

Avots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Gada griezumā Jelgavas valstspilsētas atpazīstamību un pozitīvu publicitāti nacionālajos
masu medijos veicinājuši jelgavnieku sasniegumi dažādās jomās un pilsētai nozīmīgu
infrastruktūras objektu nodošana ekspluatācijā, piemēram, Bērnu atpūtas un rotaļu pilsētiņas
atklāšana Uzvaras parkā, vairāku ielu pārbūves pabeigšana, viedo tehnoloģiju ieviešana ielu
apgaismošanā, uzsāktā Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas un Dzimtsarakstu nodaļas ēkas
Pasta ielā 32 pārbūve, pašvaldības darbības Vecpilsētas kvartālā, veidojot Restaurācijas centru
mājā Vecpilsētas ielā 14, kā arī Vecpilsētas ielas 2 nama restaurācija. Ar pozitīvu publicitāti
medijos parādījās arī pašvaldības iniciatīva par iespēju uzņēmējiem saņemt pašvaldības grantu, kā
arī uzņēmējdarbības balvas piešķiršana.
Pilsētas atpazīstamību masu medijos veicināja jelgavnieka Edgara Krūmiņa zelta medaļa
Tokijas olimpiskajās spēlēs, Laimes koku parka stādīšana Pasta salā un LR Zemessardzes
30.gadadienas svinības Jelgavā.
Nacionālo masu mediju interese par Jelgavas valstspilsētu tradicionāli saistīta arī ar lielajiem
pasākumiem: ledus, smilšu un koka skulptūru festivāliem, Piena paku regati. Ņemot vērā
epidemioloģisko situāciju valstī, šie pasākumi tika atcelti vai pielāgoti esošajai situācijai. Lai
iesaistītu pēc iespējas vairāk jelgavnieku, Pilsētas svētkos lielākais akcents tika likts uz aktivitātēm
virtuālajā vidē, piedāvājot iesaistīties izzinošās, sportiskās un cita veida aktivitātēs. Savukārt valsts
svētku laikā un tuvojoties gadu mijas svētkiem, jelgavnieku ģimenes tika aicinātas piedalīties savu
mājokļu izgaismošanā un virtuālā egles iedegšanas pasākumā “Iededz Ziemassvētku egli!”.
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Negatīvu publicitāti medijos radīja atkritumu apsaimniekošanas kārtības maiņa un jaunā
tirgus būvniecības kavēšanās.
Lai nodrošinātu sabiedrības izglītošanu un uzlabotu iedzīvotāju informētību, Jelgavas
valstspilsētas pašvaldība izdod informatīvo izdevumu “Jelgavas Vēstnesis”, ko sagatavo
Sabiedrisko attiecību pārvalde. 2021. gadā tika sagatavoti un sabiedrībā izplatīti 12 bezmaksas
informatīvā izdevuma “Jelgavas Vēstnesis” numuri. Katra numura tirāža – 28 000 eksemplāru un
apjoms 16 lappuses.
Galvenais Jelgavas pašvaldības informācijas avots ir tīmekļvietne www.jelgava.lv. Tajā
iedzīvotāji var iegūt informāciju par pašvaldības kompetences jautājumiem – pakalpojumiem,
pašvaldības administrācijas un iestāžu darbu, Jelgavas domes virzītajiem un pieņemtajiem
lēmumiem, kā arī aktualitātēm Jelgavas valstspilsētā. Tīmekļvietne 2021. gadā apmeklēta 2050170
reizes – par 14,8% vairāk nekā pagājušajā gadā (1 786 068), vidējais apmeklētāja sesijas ilgums
bija 1 minūte 36 sekundes.
Tīmekļvietnei www.jelgava.lv ir “vārtu” lapas funkcija un tajā integrētas pašvaldības
institūciju – Jelgavas izglītības pārvaldes, Jelgavas sociālo lietu pārvaldes, Sporta servisa centra,
Jaunrades nama “Junda”, Jelgavas reģionālā tūrisma centra, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības
policijas un Sabiedrības integrācijas pārvaldes (tagad Sabiedriskais centrs) – sadaļas. Tas ļauj
iedzīvotājiem saņemt nepieciešamo informāciju vienuviet.
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība sociālajos tīklos Facebook, Instagram, Twitter, Youtube
un draugiem.lv uztur Jelgavas valstspilsētas profilus, kas sniedz iedzīvotājiem iespējas operatīvi
uzzināt par jaunumiem un ar tiem dalīties ar citiem tīklu lietotājiem, sazināties ar pašvaldību un
noskaidrot interesējošos jautājumus, kā arī paust viedokļus, lietojot mūsdienīgus risinājumus un
metodes. Aizvien vairāk lietotāju informāciju iegūst no sociālajiem medijiem, izmantojot mobilās
ierīces vai planšetdatorus.
Sociālajā tīklā Facebook Jelgavas valstspilsētas lapai @Jelgavas pilsēta (izveidota 2014.
gada augustā) 2021. gada beigās sekotāju skaits sasniedza 22 160. Salīdzinot ar 2020. gadu,
sekotāju skaits palielinājies par 1557. Sociālā tīkla Instagram profilam @jelgavas_pilseta
(izveidots 2014. gada novembrī) 2021. gadā sekoja 7576 personas, salīdzinājumā ar 2020. gadu tas
ir par 571 vairāk.
Mainoties iedzīvotāju lietošanas paradumiem interneta vidē, jau vairākus gadus sarūk
mikroblogošanas vietnes Twitter un tīmekļvietnes draugiem.lv lietošanas popularitāte. Šī tendence
minētajās vietnēs ir vērojama arī Jelgavas valstspilsētas profiliem. 2021. gadā Twitter sekotāju
skaits @JelgavaLV, profilam bija 6224, savukārt draugiem.lv lapa @JelgavaLV sekotāju skaits
2021. gada beigās bija 2 307.
Koplietošanas vietnes Youtube kanālā @JelgavaLV (izveidots 2011. gada martā) apskatāmi
video materiāli par Jelgavai svarīgiem notikumiem, kā arī citi jelgavniekiem un viesiem sagatavoti
izzinoši video. Ņemot vērā 2021. gadā valstī esošo epidemioloģisko situāciju, kad samazinājās
iespējas organizēt klātienes aktivitātes, palielinājies sagatavoto video apjoms un Youtube kanālā
apskatei ievietoti 48 video, kas skatīti 49 400 reizes. Populārākie no tiem: informējošs video par
Bērnu atpūtas un rotaļu pilsētiņu Uzvaras parkā, gadumijas stāsts “Pietura pasakā!” un deju
izaicinājums Jelgavas valstspilsētas svētkos “Sauciet ciemos!”. Pilsētas Youtube kanālā populāra
arī iespēja vērot situāciju pilsētā 24/7 divās pilsētas tiešsaistes kamerās. Šī tiešsaiste pieejama arī
tīmekļvietnē www.jelgava.lv.
Interneta vidē aktīvi monitorētas nozīmīgākās problēmas: ārkārtējās situācijas radītās
izmaiņas, ceļu kvalitāte, satiksmes organizācija, pagalmu labiekārtošana u.c., lai aktīvi iesaistītos
to skaidrošanā.
Jelgavas valstspilsētas sociālajos tīklos regulāri norisinās aktivitātes ar iedzīvotāju iesaisti
lokālpatriotisma veicināšanai, aktīvā un veselīgā dzīvesveida popularizēšanai, kā arī dzīves
kvalitātes uzlabošanai.
Aktivizējot pilsētas iedzīvotāju līdzdalību pilsētas norisēs un veicinot Jelgavas valstspilsētas
iedzīvotāju lokālpatriotismu, notiek konkursi “Spožākais pilsētvides objekts”, “Sakoptākais
pilsētvides objekts” un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jelgavas Vēstnesis” konkurss
„Jelgava – pilsēta izaugsmei!” par Jelgavas valstspilsētas simboliku – logotipu, saukļa logotipu,
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mazo ģerboni un karogu. Konkursos par spožāko un sakoptāko objektu katrā no tiem tiek apsekoti
un vērtēti vairāk nekā 100 pilsētvides objekti, savukārt “Jelgavas Vēstneša” 12 konkursos 2021.
gadā piedalījās 1233 jelgavnieki.

5.2. PASĀKUMI SABIEDRĪBAS VIEDOKĻA IZZINĀŠANAI
Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Jelgavas domes, pašvaldības iestāžu un
kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas, sniegto pakalpojumu kvalitāti un
pieejamību, Jelgavas pašvaldība veic sabiedrības viedokļa izvērtējumu.
Jelgavas domes darbību pēdējā gada laikā pozitīvi vērtēja 58% aptaujāto (2020. gadā – 69%,
2019. gadā – 61%), bet kritiski – 23%.
Vērtējot pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas,
darbu, respondenti augstāko reitingu piešķīruši pašvaldības iestādēm: “Kultūra”, Pašvaldības
policija, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Sporta servisa centrs un Pilsētas
bibliotēka. No pašvaldības kapitālsabiedrībām vispozitīvāk vērtētās: SIA “Jelgavas ūdens”, SIA
“Jelgavas poliklīnika” un SIA ”Jelgavas pilsētas slimnīca”. Tāpat kā 2020. gadā, kritiski tiek
vērtēts SIA “Jelgavas tirgus” darbs, uzskatot, ka tirgus ir novecojis, sliktā stāvoklī un bojā pilsētas
tēlu.
Sabiedrības viedoklī par jautājumiem, kuri pašvaldībai būtu jārisina vispirms, visbiežāk
sniegtās atbildes: jāuzlabo ceļu kvalitāte un to uzturēšana – 33%, jāsakārto iekšpagalmi – 14%,
jāpalielina vietu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs – 9%.
Aptaujātie Jelgavas iedzīvotāji atzīst, ka informācija par pašvaldības darbu viņus sasniedz
vairākos kanālos – ar pašvaldības informatīvo izdevumu “Jelgavas Vēstnesis” – 73% un
tīmekļvietni www.jelgava.lv – 35%. Vēl 42% respondentu informācija par pašvaldības darbu
sasniedz ar sociālo tīklu starpniecību, kur tā tiek ievietota ar saiti no www.jelgava.lv. 5%
respondentu uzskata, ka pašvaldības sniegtā informācija ir nepietiekama.
Savukārt, informāciju par notikumiem pilsētā respondenti visbiežāk iegūst interneta vietnēs
73% (2020. gadā – 89%). Visbiežāk šim nolūkam tiek izmantota tīmekļvietne www.jelgava.lv –
60% (2020. gadā – 58%) un pilsētas sociālo tīklu konti – 68% (2020. gadā – 72%). No pilsētas
sociālo tīklu kontiem iedzīvotāji visbiežāk izvēlas Jelgavas Facebook profilu, kuram seko 63%
aptaujāto.

5.3. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS,
BIEDRĪBĀS, NODIBINĀJUMOS
Jelgavas valstspilsētas ārējo un starptautisko sakaru politika tiek realizēta saskaņā ar pilsētas
stratēģiskajiem mērķiem. Prioritāri ir jautājumi, kas saistīti ar labvēlīgas vides radīšanu investīciju
piesaistei, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kultūrvides, sporta dzīves veidošanu,
izglītības līmeņa paaugstināšanu un zinātnes attīstību. Sadarbība notiek Eiropas Savienības
projektu līmenī, dažādu institūciju un sabiedrisko organizāciju līmenī, pašvaldības darbinieku
līmenī.
Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai ir noslēgti sadarbības līgumi ar 14 pilsētām: Šauļiem
(Lietuva), Pērnavu (Igaunija), Baranovičiem (Baltkrievija), Belostoku (Polija), Magadanu
(Krievija), Ivano-Frankovsku (Ukraina), Naku (Zviedrija), Haleforsu (Zviedrija), Vejli (Dānija),
Rueil-Malmezonu (Francija), Alkamo, Komo (Itālija) un Šin-Jingu (Taivāna), kā arī ir noslēgts
nodomu protokols ar Novu Odesu (Brazīlija).
Jelgava ir Baltijas Jūras Pilsētu savienības (UBC) dalībniece, organizācija sniedz iespēju
pilsētai sadarboties ar citu Eiropas pašvaldību speciālistiem. Organizācijas iekšienē 2021. gadā
darbs komisijās notika tiešsaistes režīmā. Tajās piedalījās pašvaldībā strādājošie attiecīgās jomas
speciālisti. Tā ir pieredzes apmaiņas iespēja un ļauj veidot profesionālus sadarbības tīklus.
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2021. gadā Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš kā Latvijas
Pašvaldību savienības pārstāvis attālināti piedalījās Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa
plenārsēdē un Aktuālo lietu komitejas sanāksmē.
2021. gadā Jelgavas valstspilsētas pašvaldība turpināja sadarbību ar ārvalstu vēstniecībām un
pārstāvniecībām Latvijā un Jelgavas sadraudzības pilsētām, kā arī tika uzņemtas ārvalstu
amatpersonas:
 26. februārī Jelgavu apmeklēja potenciālo investoru pārstāvji, kuru mērķis bija iepazīties
ar Jelgavas lidlauka teritoriju un iespējām tur izveidot loģistikas centru;
 6. aprīlī notika tiešsaistes tikšanās ar Ukrainas vēstnieku Latvijā Oleksandru Miščenko.
Tikšanās laikā tika apspriestas divpusējās Latvijas - Ukrainas attiecības. Vēstnieka kungs
tika iepazīstināt ar biedrības “Ukraiņu kultūras centrs “Džerelo”” darbību, kā arī tika
apspriesti potenciālie sadarbības projekti starp Jelgavu un Ukrainu;
 24. maijā notika tiešsaistes tikšanās ar Jelgavas sadraudzības pilsētām par godu Jelgavas
pilsētas svētkiem un Jelgavas 756. dzimšanas dienai. Tikšanās laikā sadraudzības pilsētu
pārstāvji tika iepazīstināti ar aktualitātēm pilsētā. Piedalījās: Alkamo, Komo, Ivanofrankivskas, Pērnavas, Rueil-Malmezones un Šauļu pilsētas pārstāvji;
 4. septembrī Jelgavas valstspilsētu apmeklēja Korejas vēstnieks Latvijā Songdžin Han.
Vizītes laikā vēstnieka kungs apmeklēja arī Tehnikas un inovāciju tirgu “Mehatrons”.
Biedrības un nodibinājumi, kuros Jelgavas valstspilsētas pašvaldība ir dibinātāja vai
dalībniece, 2021. gads
Institūcijas

Jelgavas valstspilsētas dome

Jelgavas valstspilsētas
pašvaldības iestāde
“Jelgavas reģionālais
tūrisma centrs”
Jelgavas valstspilsētas

Nosaukums
Biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Biedrība Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Biedrība Latvijas Pašvaldību savienība
Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija
Nodibinājums Sporta tālākizglītības atbalsta fonds
Nodibinājums Fonds Atbalsts kultūrai Jelgavā
Nodibinājums Izglītības atbalsta fonds
Nodibinājums Jāņa Bisenieka fonds
Biedrība LATTŪRINFO, Latvijas tūrisma informācijas
organizāciju asociācija
Biedrība Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra
Biedrība Latvijas Airēšanas federācija
Biedrība Latvijas Kanoe Federācija
Biedrība Latvijas Basketbola Savienība
Biedrība Latvijas Vieglatlētikas savienība
Biedrība Latvijas Vingrošanas federācija
Biedrība Latvijas Riteņbraukšanas federācija
Biedrība Latvijas šaha federācija
Biedrība Latvijas Džudo federācija
Biedrība Latvijas Futbola federācija
Biedrība Latvijas Peldēšanas federācija
Biedrība Latvijas Hokeja federācija
Biedrība Latvijas Slidošanas asociācija
Biedrība Latvijas Sporta veterānu-senioru savienība
Nodibinājums Jelgavnieku veselības veicināšanas fonds
Baltijas pilsētu savienība (Union of the Baltic Cities)
Biedrība „Zemgales Tūrisma Asociācija”

Reģistrācijas
numurs
40003081501
40008062649
40008020804
40008013925
40008088826
40008091258
40008090214
40008091050
40008015470
40008134754
40008022792
40008022044
40008025619
40008029019
40008022241
40008023340
50008022351
40008023336
50008022101
40008029004
40008022294
40008022186
50008025521
40008280241
starptautiska
40008079946

Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija
“LATTŪRINFO”

40008015470

Latvijas muzeju biedrība

40008003240
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Nosaukums

Reģistrācijas
numurs

Starptautiskā muzeju padome (ICOM) Latvijas Nacionālā
komiteja

40008121073

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija

40008067985

Latvijas pasākumu norišu vietu asociācija (LPNVA)

40008293602

Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība

40008217401

Izglītības iniciatīvu centrs, biedrība

45403009498

Latvijas skolu sporta federācija, biedrība

40008023478

Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācija, biedrība
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, biedrība

40008015856
40003081501
Nerezidents
Vācija VR
31203B

Institūcijas
pašvaldības iestāde
“Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures
un mākslas muzejs”
Jelgavas valstspilsētas
pašvaldības iestāde
“Jelgavas pilsētas
bāriņtiesa”
Jelgavas valstspilsētas
pašvaldības iestāde
“Kultūra”
Jelgavas valstspilsētas
pašvaldības iestāde
“ Jelgavas sociālo lietu
pārvalde”
Jelgavas valstspilsētas
pašvaldības iestāde
“Jelgavas izglītības
pārvalde”

Jelgavas valstspilsētas
pašvaldības pieaugušo
izglītības iestāde
“Zemgales reģiona
kompetenču attīstības
centrs”

Science on Stage Europe e.V.
(Eiropas dabaszinību skolotāju asociācija)
Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija,
biedrība
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
asociācija, biedrība
Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība, biedrība

40008017857
40008038242
40008005805

Avots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Jelgavas TIC, Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs, Bāriņtiesa,
JVPI “Kultūra”, Jelgavas Sociālo lietu pārvalde, Jelgavas izglītības pārvalde, ZRKAC
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6. PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS
6.1. PILSĒTSAIMNIECĪBA
Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un komunālo saimniecību pārzina
un koordinē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”.
Ielas, ceļi, stāvlaukumi
Nr.
p.k.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

Paveiktie darbi
Rubeņu ceļa posma izbūve.
Izbūvēta jauna iela ar bruģakmens segumu brauktuvē 589,00 metru garumā.
Izbūvēta bruģēta ietve 3 metru platumā, kas apvienota ar velosipēdistu ceļu. Ietvē
iestrādātas vadlīnijas cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
Izbūvēts ūdensvads posmā no Neretas ielas līdz Garozas ielai un no Garozas ielas līdz
īpašumam Rubeņu ceļā 10/12 (otrpus dzelzceļa sliedēm), saimnieciskās un lietus
kanalizācijas tīkli, gāzes vads un elektrības tīkli.
Ierīkots ielu apgaismojums, uzstādot 22 jaunus apgaismes balstus ar LED gaismekļiem.
Ierīkota sakaru kanalizācija.
Tilta pārbūve pār Platones upi Bauskas ielā, Jelgavā.
Uzsākta būvniecības ieceres “Tilta pārbūve pār Platones upi Bauskas ielā, Jelgavā”
realizācija.
Būvdarbu ietvaros līdz 2022. gada 30. novembrim esošā gājēju tilta vietā tiks izbūvēts jauns
tilts autobraucējiem, velosipēdistiem un gājējiem.
Būvprojekta “Automašīnu stāvlaukuma pārbūve pie Jelgavas 4.sākumskolas” izstrāde
Būvprojekta “Brauktuves un ietvju seguma atjaunošana Pulkveža Brieža ielā, Jelgavā”
izstrāde
Būvprojekta “Optiskā tīkla, videonovērošanas sistēmas un ietvju seguma atjaunošana
Uzvaras ielas posmā un Uzvaras parkā, Jelgavā” izstrāde.
Uzsākta būvprojekta “Satiksmes drošības uzlabošana, sakaru kanalizācijas un optiskā tīkla
izbūve iebraucamajā ceļā no Zirgu ielas līdz Jelgavas 4.sākumskolai” izstrāde
Asfaltbetona seguma atjaunošana Graudu ielā, Jelgavā
Graudu ielas posmā no Miera ielas līdz Bauskas ielai veikta asfaltbetona seguma ieklāšana
(700 m), izbūvēta 1,5m plata bruģēta gājēju ietve un ierīkots ielu apgaismojums. Staļģenes
ielas posmā no Bauskas ielas līdz Vīksnas ielai veikta asfaltbetona seguma ieklāšana (700m)
Gājēju celiņu seguma mehanizēta ieklāšana Alunāna parkā un Raiņa parkā, Jelgavā.
Segums atjaunots ar drupinātu grants šķembu maisījumu, ar seguma šķērskritumu ūdens
atvadei uz zaļo zonu.
Būvniecības ieceres dokumentācijas “Gājēju ietves izbūve Filozofu ielas posmā no Augusta
ielas līdz Filozofu ielai 39, Jelgavā” izstrāde.
“Optiskā tīkla, videonovērošanas sistēmas izbūve Uzvaras parkā, Jelgavā” būvniecība.
Uzvaras parka teritorijā, veikta 700 metru sakaru kanalizācijas izbūve, uzstādītas 4
videokameras, 2 rūteri. Papildus veikta gājēju celiņu seguma atjaunošana 1322m 2 apjomā,
kā arī 12 soliņu un 8 atkritumu urnu bojāto koka detaļu nomaiņa un krāsojuma atjaunošana.
Topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisko plānu izstrāde:
 Koplietošanas ceļš posmā no Zirgu ielas līdz Pulkveža Oskara Kalpaka ielai 34,
0,15 ha;
 Eduarda Veidenbauma iela posmā no Zirgu ielas līdz Rūpniecības ielai, 0,54ha;
 Melngaiļa iela, Brūkleņu iela, Parka ielas posms no Egļu ielas līdz Jaunajam ceļam,
1,51 ha;
 Augusta, Smilšu un Mārtiņa ielas posmi (iekškvartāls starp Filozofu, Rūpniecības un
Nākotnes ielām), 2,07 ha;
 Malkas ceļš no Dobeles šosejas līdz tiltam pār Svētes upi, 1,92 ha;
 Kameņu iela (starp Zāļu, Dārzkopju un Pērnavas ielu), 0,7 ha;
 Vaļņu iela posmā no Pulkveža Oskara Kalpaka ielas līdz Pētera ielai, 0,58 ha;
 Kļavu iela posmā no Smilšu ielas līdz Tērvetes ielai, 0,45 ha;
 Pasta iela posmā no Sudrabu Edžus ielas līdz Raiņa ielai, 1,0ha;
 Parka iela posmā No nr.36 līdz Alkšņu ielai, 0,28 ha;
 Bišu iela tai skaitā krustojums ar Mednieku un Lāču ielu, 0,37 ha;
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1 919 603,23

1 864 912,71

15 004,00
7 484,94
15 584,80
11 797,50

240 655,05

37 778,62
4 150,35

90 668,33

6 821,87
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Nr.
p.k.

12.

13.

14.

15.

Paveiktie darbi
 Asteru iela posmā no Rūpniecības līdz Miezītes ceļam, 1,44 ha;
Kūliņu ceļa posms no Dobeles šosejas līdz Miezītes ceļam, 1,33 ha.
Ielu nomaļu profilēšana, piebēršana un blietēšana:
 Nomaļu uzpildīšana ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu – 203 m3 (Atmodas iela,
Aviācijas iela, Austrumu iela, Rīgas iela, Kalnciema ceļš, Miera iela, Strazdu iela,
Garozas iela, Ošu ceļš, Platones iela, Pļavu iela, Salnas iela, Meiju ceļš, Jāņa iela,
Baložu iela, Krišjāņa Barona iela, 6.līnija, Bauskas iela, Celtnieku iela);
 Nomaļu grunts uzauguma noņemšana‚ grunti iekraujot transportā un aizvedot uz
atbērtni – 1087 m3 (Būriņu ceļš, Strazdu iela, Klijēnu ceļš, Vecais ceļš, 3.līnija, Meža
ceļš, Lediņu ceļš, Platones iela, Tērvetes iela, Aveņu iela, Šūmaņu ceļš, Draudzības iela,
4.līnija, 6.līnija, Dainas iela).
Asfaltbetona bedrīšu remonts – 100 km garumā un 8739 m2 apjomā.
 bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bituma emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju –
1480m2;
 bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju – 4847m2;
 bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju ziemas
periodā – 5m2;
 bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, ziemas periodā – 759m2;
 asfalta bedrīšu remonts pēc pilnās asfaltēšanas tehnoloģijas – 1648m2;
 plaisu aizpildīšana ar bitumena mastiku no 3mm līdz 30mm – 260m;
 Ietvju asfaltbetona remontdarbi 12m2 apjomā (Meiju ceļš).
Grants seguma ielu greiderēšana – 560,10 pārgājiena km:
Maršrutos: Romas ielas, Kalnciema ceļa, Kazarmes ielas, Depo rajons, Sieramuižas rajons,
Vidus ielas rajons, Dobeles šosejas rajons, Tērvetes ielas rajons, Garozas ielas rajons,
Dambja ielas rajons, Rīgas ielas rajons.
Grants seguma ielas vienu līdz divas reizes sezonā tiek atputekļotas. Kopējais atputekļotais
laukums 256850m2, izmaksas.
1.līnija – 6000 m2; 2.līnija – 6600 m2; 3.līnija posmā no Riekstu ceļa līdz Meža ceļam –
4000 m2; 5.līnija posmā no Riekstu ceļa līdz Meža ceļam – 5000 m2; Aveņu iela – 2500 m2;
Bebru ceļš posmā no Smilgu līdz Līgas ielai – 1000 m2; Bērzu ceļš posmā no Nr.42 līdz
Klijēnu ceļam – 5500 m2; Birzes iela – 2500 m2; Brigaderes iela – 2000 m2; Būriņu ceļš
posmā no Baložu ielas līdz dzelzceļam – 6000 m2; Celtnieku iela posmā no Vasaras ielas
līdz Satiksmes ielai – 2500 m2; Cepļu iela – 3000 m2; Klijēnu ceļš posmā no Nr.5 līdz nr.12
– 5000 m2; Saldus iela – 3000 m2; Sniega iela posmā no Miezītes ceļa līdz Būriņu ceļam –
3000 m2; Kārklu iela – 3000 m2; Malkas ceļš – 3000 m2; Veco Strēlnieku iela – 1000 m2;
Ziedoņa iela – 1000 m2; Nameja iela starp 1. un 3.līniju – 2500 m2; 3.līnija posmā no
Dobeles šosejas līdz Riekstu ceļam – 5000 m2; Dārza iela – 2000 m2; Dārzkopju iela – 2800
m2; Draudzības iela – 2500 m2; Druvu iela – 400 m2; Dūņu iela – 600 m2; Laipu iela – 600
m2; Eduarda Veidenbauma iela – 2000 m2; Elejas iela no Romas ielas līdz Laimas ielai –
400 m2; Emburgas iela – 2000 m2; Gaismas iela – 1500 m2; Ganību iela posmā no 1.līnijas
līdz 2.līnijai – 3000 m2; Gārņu iela – 500 m2; Graudu iela – 2500 m2; Iecavas iela – 1200
m2; Kārļa iela – 2500 m2; Kļavu iela – 800 m2; Kronvalda iela posmā no Imantas ielas līdz
Pumpura ielai – 1700 m2; Laimas iela – 1200 m2; Lazdu iela – 3000 m2; Lāču iela posmā no
Savienības ielas līdz Vidus ielai – 3000 m2; Lediņu ceļš – 4500 m2; Liepājas iela – 2000 m2;
Miezītes ceļš – 5000 m2; Niedru iela – 1500 m2; Ošu ceļš no Atmodas ielas līdz Riekstu
ceļam – 6000 m2; Pambakaru ceļš – 1500 m2; Palu iela – 1500 m2; Riekstu ceļš no 5.līnijas
līdz Ošu ceļam – 6000 m2; Rogu ceļš – 6400 m2; Rudzu iela posmā no Bauskas ielas līdz
Vīksnas ielai – 3000 m2; Rūpniecības ielas paralēlā brauktuve – 3500 m2; Salnas iela –
3400 m2; Smilgu iela – 900 m2; Smilšu iela posmā no Rūpniecības ielas līdz Smilšu iela 47 –
600 m2; Spāru iela – 2000 m2; Vangaļu ceļš – 2500 m2; Vecais ceļš posmā no Loka
maģistrāles līdz koplietošanas ceļam uz Keramiku – 3200 m2; Vēsmas iela posmā no Spāru
ielas līdz Romas ielai – 500 m2; Viestura iela posmā no Ausekļa ielas līdz Kazarmes ielai –
1000 m2; Viktorijas iela – 3600 m2; Vīgriežu iela – 2800 m2; Zāļu iela – 2000 m2; Šķūņu iela
– 2400 m2; Kārklu iela tai skaitā strupceļš uz Nr.47 – 4000 m2; Klijēnu ceļš posmā no Nr.5
līdz Nr.12 un gar Nr.14 – 7300 m2; Klijēnu ceļš posmā no Nr.5 līdz Nr.12 – 4000 m2;
Dainas iela – 900 m2; Kadiķu ceļš posmā no Strautu ceļa līdz Kadiķu ceļam Nr.72 – 900 m2;
Plostu iela – 1500 m2; Kārklu iela – 3500 m2; Smilgu iela – 900 m2; Sniega iela – 3000 m2;
Vītolu ceļš posmā no Miezītes ceļa līdz Nr.3 – 2000 m2; Būriņu ceļš, atzars no Sniega ielas
līdz Bāra ceļa krustojumam – 5000 m2; Bērzu ceļš posmā no Klijēnu ceļa līdz Bērzu ceļam
Nr.42 – 5500 m2; Apšu iela – 2200 m2; Malkas ceļš – 3000 m2; Lielupes iela – 2800 m2;
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Nr.
p.k.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Paveiktie darbi
Veco Strēlnieku iela – 1000 m2; Ziedoņa iela – 1000 m2; Bebru ceļš – 1000 m2; Zālītes iela –
1500 m2; Strautnieku iela – 3000 m2; Aronijas iela – 1500 m2; Kārļa Praula iela – 1500 m2;
Liepājas iela – 2000 m2; Pārslu iela – 1300 m2; 1.līnija – 6000 m2; Pionieru iela posmā no
Namdaru ielas līdz Meiju ceļam – 2000m2; Brigaderes iela – 2000 m2; Smilšu iela – 3000
m2; 2.līnija posmā no Dobeles šosejas līdz Nr.3 – 750 m2; Ceriņu iela – 3000 m2; Nameja
iela – posmā starp 3. un 4.līniju – 1000 m2.
Grants seguma brauktuvju divkārtu virsmas apstrāde:
 Dārza iela posmā no Pulkveža Oskara Kalpaka ielas līdz Tērvetes ielai 2393,20 m2;
 Egas iela posmā no Dambja ielas līdz Maija ielai 1381,80 m2;
 Iecavas iela posmā no Izstādes ielas līdz Valgundes ielai 1418,90 m2;
 Kārļa iela posmā no Kazarmes ielas līdz Zvejnieku 2872,30 m2;
 Kronvalda iela posmā no Imantas ielas līdz Pumpura ielai 1755,10 m2;
 Akmeņu iela posmā no Imantas ielas līdz Kronvalda ielai 1077,50 m2;
 Platones iela posmā no Salnas ielas līdz Platones ielai Nr.75 2258,50 m2;
 Līču iela posmā no Prohorova ielas līdz Upes ielai 2061,40 m2;
 Emburgas iela no Prohorova ielas līdz Upes ielai 2189,10 m2;
 Birzes iela posmā no Neretas ielas līdz Emburgas ielai 3036,40 m 2;
 Cepļu iela posmā no Cepļu ielas 1 līdz Cepļu ielai 3152,90 m 2.
Pašvaldības iekšpagalmu remonts ar nepilno asfaltēšanas tehnoloģiju – 1436 m2:
 Darbi veikti uz pašvaldības ceļiem pilsētas iekšpagalmos: Mātera iela 17/19, Helmaņa
iela 3 iebraucamais ceļš, Pērnavas ielas – Vecais ceļš – Loka Maģistrāle iekškvartāls,
Loka Maģistrāle – Pērnavas ielas iekškvartāls, Pumpura iela 5 iebraucamais ceļš,
Paula Lejiņa 13 iebraucamais ceļš, Atmodas iela 74 – 88 iekškvartāla ceļš, Lielā iela
22A – 24 iekškvartāla ceļš, Garozas iela 22, 24, 26, Lāčplēša iela 17, 19, 21
iekškvartāls, Pulkveža Oskara Kalpaka 5, Satiksmes ielas iekškvartāls 37 - 59,
Prohorova iela 26B iebraucamais ceļš, Māras ielas 2 iebraucamais ceļš, Kalnciema ceļš
97-109 iekškvartāls, Akadēmijas – Zemgales prospekta - Pasta ielas iekškvartāla ceļš,
Dambja ielas 2 iekškvartāla ceļš, Krišjāņa Barona 3 iekškvartāla ceļš Uzvaras iela 8
iekškvartāla ceļš, Mātera iela pie Nr.53, Lielā iela Nr.19 iebraucamais ceļš, Vecais ceļš
32, Raiņa iela 3A iebraucamais ceļš.
Jelgavas izglītības iestāžu iebraucamo ceļu, trotuāru un laukumu asfaltbetona seguma
bedrīšu remonts – 287 m2, bruģa remonts – 6 m2:
 Jelgavas Spīdolas ģimnāzija;
 Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola;
 Jelgavas centra pamatskola;
 Jelgavas 4. sākumskola;
 Jelgavas 5.vidusskola;
 Jelgavas Pārlielupes pamatskola;
 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola;
 Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs.
Pašvaldības stāvlaukumu asfaltbetona bedrīšu remonts:
 Loka maģistrāle Nr.21A, Loka maģistrāle Nr.15a, Sudrabu Edžus iela Nr.13a,
iebrauktuve uz Katoļu iela Nr.7, Svētes iela autoostas laukumi) kopējais apjoms – 520m2
Ietvju seguma remonts:
Bruģēšanas darbi veikti – 1863m2:
 Pasta iela posmā no Sudrabu Edžus ielas līdz Jāņa iela – 940m2;
 Katoļu iela posmā no Driksas ielas līdz Raiņa ielai – 520m2;
 Kastaņu iela – 221m2;
Filozofu iela posmā no Augusta ielas līdz Mārtiņa ielai – 182m2.
Ielu uzbēršana ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu – 1962 m3:
 Rītausmas iela, Klijēnu ceļš, Kārļa iela, Graudu iela, Bauskas ielas atzars uz Nikolaja
stigu, Lediņu ceļš, Birzes iela, Smilšu iela, Malkas ceļš, Kārklu iela, Pilssalas iela,
1.līnija, Rūpniecības ielas paralēlā brauktuve, Ganību iela, Miezītes ceļš, Mazā Viršu
iela, Oļu iela, Riekstu ceļš, Biešu iela, Floras iela, Lauksaimnieku iela, Šķūņu iela,
3.līnija, 5.līnija, Zāļu iela, Bāra ceļš, Rosmes iela, Ošu ceļš, Dārza iela, Ziediņu ceļš,
Skolas iela, Austrumu iela, Druvu iela, Pūra ceļš, Nomales iela, Arāju iela, Kronvalda
iela, Upes ceļš, Pionieru iela, Agroķīmiķu iela, Veco Strēlnieku iela, Līgotāju iela,
Rubeņu ceļš, Kooperatīva iela atzars uz Nr.8, Zvanu iela, Krastmalas iela, Vecais ceļš,
Saulītes iela, Kārļa Praula iela, Būriņu ceļš, Mazais ceļš, Salnas iela, Meiju ceļš, Peldu
iela, Meža ceļš, Celtnieku iela, Lāču iela, Eduarda Veidenbauma iela, Brigaderes iela,
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Paveiktie darbi

Meldru ceļš, Aveņu iela, Sila iela, Pogu lauku ceļš, Dārzkopju iela, Laipu iela, Rudzu
iela, Parka iela koplietošanas ceļš, 6.līnija, Jēkaba iela, Dzelzceļnieku iela, Tulpju iela,
Emīla Melngaiļa iela, Lazdu iela, Strautnieku iela, Rasas iela, Vīksnas iela, Ērgļu iela,
Lielupes iela, Melleņu iela, Apiņu iela, Avotu iela, Saules iela, Ābeļu iela, Gārņu iela,
Vangaļu ceļš, Niedru iela, Kadiķu ceļš.
Ielu mehanizētā tīrīšana ar ielu tīrāmo mašīnu – 4309 pārg.km; pavasara pirmā tīrīšana – 126
22.
pārg.km.
Ielu seguma kopšana ziemas periodā (sniega tīrīšana, izvešana, virsmu kaisīšana ar
23.
pretslīdes materiāliem).
Tiltu apsaimniekošana: Iestādes apsaimniekošanā Jelgavas pilsētā ir 8 transporta un gājēju
tilti, 2 satiksmes pārvadi pāri dzelzceļam un 7 gājēju tilti.
 Ikgadējie uzturēšanas darbi konusu attīrīšana, ūdens atvadu tīrīšana, margu labošana,
atsevišķu dēļu klāja nomaiņa;
24.
 Inspekciju veikšana tiltiem (Miera iela, Lielās iela, Loka maģistrāle, Lietuvas šoseja,
Baložu iela, Būriņu ceļš, Romas iela, Bāra ceļš);
 Romas ielas gājēju tilta koka klāja nomaiņa.
Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanai:
 Katoļu ielā 19 veikta iebraucamā ceļa sakārtošana no Katoļu ielas puses;
 Māras ielā 3 pārbūvēta gājēju ietve 60 metru garumā, noregulētas akas un apmales, lai
atbilstu vides pieejamības prasībām;
 Māras ielā 10 pārbūvēta Gājēju ietve 100 metru garumā gar daudzdzīvokļu nama
kāpņutelpām, nozāģēti arī traucējošie koki un uzstādīti stabiņi, lai ierobežotu
25.
automašīnu novietošanu, kas iepriekš bojāja ietvi;
 Raiņa ielā 16 atjaunots pagalma brauktuves segums. Risināta arī lietusūdeņu novade,
segumu veidojot slīpumā. Uzstādītas brīdinājuma zīmes un videonovērošanas kamera
pie atkritumu konteineriem;
 Vīgriežu ielā 39 un Tērvetes ielā 90 labiekārtots iebraucamais ceļš līdz kopīgajai
konteineru novietnei;
 Māras ielā 4 sakārtota lietusūdens novades sistēma un noasfaltēta brauktuve.
Pilsētas teritorijā veikti dažādi darbi, kas saistīti ar bruģa remontu, seguma sakārtošanu pēc
ceļu satiksmes negadījumiem (CSNG) un citi darbi:
 Segumu sakārtošana pēc CSNG – tranzīta un maģistrālās ielas – 77 vietas;
 Seguma apstrāde ar smilti bīstamības novēršanai – 94 m2;
 Betona bruģa seguma demontāža – 64 m2;
 Betona bruģa seguma izbūve – 190 m2;
 Betona bruģakmens iesēdumu labošana – 219 m2;
 Nesaistītu materiālu izmantošana – 163 m3;
 Granīta laukakmeņu seguma demontāža – 18 m2;
 Granīta laukakmeņu izbūve – 6 m2;
 Apmaļu demontāža – 127 m;
 Jaunu ielu apmaļu izbūve – 231 m;
26.
 Asfaltbetona seguma demontāža – 60 m2;
 Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju – 5.6 t;
 Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju – 167 m2;
 Betonēšanas darbi (Dzelzsbetona plātņu remontdarbi) – 4 m3;
 Liekās grunts izrakšana, aizvešana un utilizācija – 67 m3;
 Zāliena atjaunošana ar melnzemes papildināšanu 15cm – 391m2;
 Palīgstrādnieku roku darbs (bruģa demontāža, būvmateriālu pārkraušana, ietvju
remontdarbi, rakšanas darbi, zāliena atjaunošana, būvkonstrukciju demontāža u.c.) –
217c/st;
 Ekskavatora izmantošana dažādiem darbiem – 62m/st;
 Kravas auto izmantošana - 72m/st;
 Vibroblietes izmantošana dažādiem darbiem – 2 m/st;
 Spēka zāģa izmantošana dažādiem darbiem – 1 m/st.
KOPĀ:
Avots: JVPI „Pilsētsaimniecība”
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20 642,00
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41 991,00
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Apgaismojuma tīklu un luksoforu darbības sakārtošana
Nr.
p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Paveiktie darbi
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansētā projekta „Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā” realizācija:
 Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa (aktivitātes ietvaros tiks veikta veco
gaismekļu demontāža un 1374 LED gaismekļu montāža un aprīkošana ar
kontrolieriem, apgaismojuma vadības un gaismekļu vadības blokiem);
 Stacijas parka apgaismojuma rekonstrukcija (37 jaunu LED gaismekļu un parka tipa
apgaismojuma laternu uzstādīšana, aprīkošana ar kontrolieriem un vadības bloku);
 Gājēju un automašīnu plūsmas monitorings – sensori un programmatūra;
 Ielu apgaismojuma modelēšanas poligona izveide pie Jelgavas tehnoloģiju
vidusskolas (apgaismojuma intensitātes un apgaismojuma laukuma modelēšanai
pilsētvidē).
Ielas apgaismojuma līnijas nomaiņa Augstkalnes ielas posmā no Vīgriežu ielas līdz
Ausmas ielai, Emīla Dārziņa ielas posmā no Ausmas ielas līdz Rūpniecības ielai un
Ausmas ielas posmā no Augstkalnes ielas līdz Emīla Dārziņa ielai.
Uzlabota drošība diennakts tumšajā laikā un minēto ielu posmi izgaismoti ar
ekonomiskajiem LED gaismekļiem. Nomainīts piekarkabelis 720 m garumā, uzstādīts 21
jauns apgaismojuma balsts un gaismeklis.
Ielas apgaismojuma pārbūves darbi Kameņu ielā un Zāļu ielas posmā no Pērnavas ielas
līdz Dārzkopju ielai. Uzstādīti 8 apgaismojuma balsti ar LED gaismekļiem un izbūvēta
428 metru gara kabeļa līnija.
Ielu apgaismojumu izbūve Malkas ceļa posmā no Dobeles šosejas līdz Svētes upei.
Malkas ceļa posmā izbūvēta 1259 metru gara kabeļa līnija, uzstādīti 23 apgaismojuma
balsti ar LED gaismekļiem.
Ielu apgaismojuma pārbūve Pārmiju ielas posmā, Jelgavā.
Uzlabojot iedzīvotāju drošību diennakts tumšajā laikā, Pārmiju ielā izbūvēts un pilsētas
apgaismojuma tīklam pieslēgts ielu apgaismojums. Pārmiju ielas posmā no Garozas
ielas līdz dzelzceļa stacijas “Cukurfabrika” ēkai un blakus esošajā stāvlaukumā
uzstādīti 10 apgaismojuma balsti ar LED gaismekļiem.
Ielu apgaismojuma pārbūve Vītolu ielas posmā no Nr.14 līdz Būriņu ceļam, Jelgavā.
Uzlabojot iedzīvotāju drošību diennakts tumšajā laikā, Vītolu ceļā izbūvēts un pilsētas
apgaismojuma tīklam pieslēgts ielu apgaismojums. Vītolu ceļā ielu apgaismojums
pārbūvēts posmā no Vītolu ceļa Nr. 14 līdz Nr. 36, uzstādīti 11 apgaismojuma balsti ar
LED gaismekļiem.
Apgaismes ierīču piegāde Uzvaras parka apgaismojuma uzlabošanai, Jelgavā.
Apgaismojuma uzlabošanai Uzvaras parkā uzstādīti 9 apgaismojuma balsti, kā arī veikta
34 esošo apgaismojuma gaismekļu nomaiņa, pret jaunas paaudzes LED gaismekļiem un
tie aprīkoti ar LED gaismekļu gaismas plūsmas dimmēšanas iekārtām.
Ielu apgaismojuma pārbūve Katoļu ielas posmā no Raiņa ielas līdz Driksas ielai.
Izbūvēta 162 m gara apgaismojuma kabeļu, uzstādīti 6 apgaismojuma balsti un 6
gaismekļi.
Ielu apgaismojuma pārbūve Garozas ielas posmā no Biešu ielas līdz Rubeņu ceļam.
Pārbūvēta 528 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, uzstādīti 15 apgaismojuma balsti un
15 gaismekļi.
Ielu apgaismojuma uzturēšana, izbūve un rekonstrukcija:
 Demontēti: 60 apgaismojuma balsti, 116 gaismekļi, 5 apgaismojuma vadības
sadalnes, 17 kabeļu sadalnes, 880m gaisvadu līnijas;
 Uzstādīti 49 apgaismojuma balsti;
 Uzstādīti 128 gaismekļi un prožektori (no tiem 96 ir atkārtoti izmantojami
gaismekļi);
 Nomainītas 356 nātrija gāzizlādes spuldzes un nomainītas 230 LED spuldzes
autobusu pieturās;
 Veikta piekarkabeļa līniju izbūve kopējais garums 1056 m;
 Uzstādīti vai nomainīti 30 gaismekļu vadības bloki, 5 gaismekļu barošanas bloki,
18 kabeļu sadalnes un 4 apgaismojuma vadības sadalnes;
 Veikta regulāra ielu apgaismojuma vadības punktu tehniska apkope un
nodrošināta ielu apgaismojuma vadības sistēmas darbība, apgaismojumu līniju
apsekošana, apgaismojuma balstu taisnošana, apgaismojuma balstu vāku
nomaiņa, bojājumu novēršanā;
 Veikta bojāto kabeļu posmu nomaiņa, remonts un jaunu līniju izbūve, kopējais
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135 462,07
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Nr.
p.k.

Paveiktie darbi

garums 1106 m.
Ielu apgaismojuma elektroenerģijas izmaksas.
Luksoforu ikdienas uzturēšanas darbi. Jelgavas pilsētā darbojas 53 luksoforu objekts, no
tiem 50 luksoforu objekti pieslēgti attālinātās vadības un kontroles sistēmai, izmantojot
pašvaldības optisko tīklu un GSM sakarus.
 Luksoforu objektu iekārtu tehniskā apkope;
12.
 Luksoforu objektu vadības skapju apkope;
 Transportlīdzekļu un gājēju detekcijas sistēmas uzturēšana;
 Luksoforu objektu programmatūras uzturēšana;
 Attālinātās vadības un kontroles sistēmas uzturēšana.
13.
Luksoforu bojājumu novēršana.
14.
Luksoforu elektroenerģijas izmaksas.
KOPĀ:
Avots: JVPI „Pilsētsaimniecība”
11.

Izmaksas,
euro
361 422,79

174 240,00

36 063,46
15 984,54
1 916 053,19

Satiksmes drošība
Nr.
p.k.

1.

2.
3.

4.

Paveiktie darbi
Izbūvētas jaunas gājēju pārejas Krišjāņa Barona ielas krustojumā ar Pasta ielu.
Pāri Krišjāņa Barona ielai ierīkotas jaunas gājēju pārejas, uzlabojot gājēju
pārvietošanos un drošību krustojumā ar Pasta ielu.
Izveidojot gājēju pārejas, pārbūvētas ielu apmales un ietvju bruģa segums, ieklāts
horizontālais marķējums un uzstādītas ceļa zīmes.
Gājēju pāreju apgaismojuma uzlabošana.
Izbūvēta 80m gara apgaismojuma kabeļu līnija, uzstādīts 1 apgaismojuma balsts un 1
gaismeklis: Garozas ielā pie Nr.38A.
Ātrumvaļņu izbūve Pūra ceļā Nr.21 un Zemeņu ielā 2b.
Satiksmes organizēšanas līdzekļu (ceļa zīmju) uzturēšana:
 ceļa zīmju balsta uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu – 141 gab.;
 balsta ar konsoli uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu – 2 gab.;
 ceļa zīmju uzstādīšana uz balsta – 428 gab.;
 ceļa zīmju uzstādīšana uz konsoles – 16 gab;
 gājēju barjeru iztaisnošana – 7 m;
 ceļa zīmju mazgāšana – 76 gab.;
 saliektas, sagrieztas ceļa zīmes iztaisnošana, pagriešana pareizā virzienā – 82 gab.;
 saliekta balsta iztaisnošana – 149 gab.;
 ceļa zīmes demontāža no esoša balsta – 197 gab.;
 ceļa zīmju demontāža ar balstu – 79 gab.;
 ceļa zīmes demontāža ar balstu un pārvietošana uz norādīto vietu un uzstādīšana –
41 gab.;
 atstarotāju uzstādīšana uz balstiem – 13 gab.;
 ceļa zīmju balsta demontāža ar enkurveida stiprinājumu – 10 gab.;
 gājēju barjeru uzstādīšana – 24 m;
 gājēju barjeru demontāža – 13 m;
 signālstabiņu uzstādīšana – 81 gab.;
 signālstabiņu demontāža – 16 gab.;
 tērauda norobežojošo ķēžu stabiņu uzstādīšana – 16 gab.;
 tērauda norobežojošo ķēžu stabiņu demontāža – 10 gab.;
 tērauda norobežojošo ķēžu posmu uzstādīšana – 13 m;
 pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un demontāža – 98 gab.;
 vadstatņu uzstādīšana un noņemšana – 14 gab;
 ceļa zīmju aizklāšana un atklāšana – 116 gab.;
 ceļa apmaļu krāsošana ar dzeltenu krāsu – 321 m;
 priekšrocības ceļa zīmju uzstādīšana – 16 gab.;
 aizlieguma ceļa zīmju uzstādīšana – 123 gab.;
 rīkojuma ceļa zīmju uzstādīšana – 6 gab.;
 norādījuma ceļa zīmju uzstādīšana – 70 gab.;
 virzienu rādītāju un informācijas zīmju uzstādīšana – 11 gab.;
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Paveiktie darbi

 papildzīmju uzstādīšana – 94 gab.;
 vertikālo apzīmējumu uzstādīšana – 13 gab.;
 Satiksmes spoguļa uzstādīšana – 3 gab.;
 Satiksmes spoguļa demontāža – 3 gab.;
 Drošības saliņu norobežojošo elementu mazgāšana – 18 gab.;
 Gājēju barjeru krāsošana – 180 m.
Ielu horizontālo apzīmējumu atjaunošana 4309 m2:
 ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar krāsu mehanizēti – 1101 m2;
5.
 ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar krāsu nemehanizēti – 2031 m2;
 ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu mehanizēti – 903 m2;
 ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu nemehanizēti – 274 m2.
6.
Norādes zīmju un ielu nosaukuma plāksnīšu uzstādīšana.
7.
Luksoforu kameru aprīkojuma iegāde Jelgavas pilsētas vajadzībām
KOPĀ:
Avots: JVPI „Pilsētsaimniecība”

Izmaksas,
euro

39 949,00

2 844,00
11 979,00
151 035,99

Hidrotehniskās būves
Nr.
p.k.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Paveiktie darbi
Meliorācijas sistēmas uzturēšana, caurteku nomaiņa un vaļējās sistēmas uzturēšana:
 grāvju apauguma likvidēšana 16033 m2 (Pionieru ielā, Traktoristu ielā, Žagaru ceļā,
Nameja ielā, grāvī pie Kalnciema ceļa, Asteru ielas perspektīvajā posmā);
 bebru aizsprostu nojaukšana Riekstu ceļa grāvī, Lietuvas šosejas grāvī (Foto Nr.24),
6.līnija Nameja grāvī, Jaunajā ceļa grāvī, Šūmaņu ceļa mežmalas grāvī, Kārklu ielas
grāvī;
 grāvju gultnes tīrīšana caurteku nomaiņa Ozolu ceļā no Ganību ielas līdz Ošu ceļam
(Foto Nr.7 un Nr.8), Ūdensvada ielā, Lediņu ceļa posma noteces uzlabošana (Foto
Nr.9), Namdaru iela (Foto Nr.10) Platones ielā (Foto Nr.11 un Nr.12), Sila ielā,
Ķeguma ielā (Foto Nr.27), Mednieku ielā, Indras un Īves ielu posmi virzienā uz
Atmodas ielu (Foto Nr.13, Nr.14, Nr.15), Dārza ielā (Foto Nr.16), Vaivaru ielas
posmā no Rudzu ielas līdz Staļģenes ielai (Foto Nr.17, Nr.18, Nr.19),Kārļa iela
(Foto Nr.20), Rītausmas ielā, Aizsargu iela pie Strautnieku ielas (Foto Nr.21),
Garozas ielā (Foto Nr.22), Jēkaba ielā (Foto Nr.23), Salnas ielā, Stadiona ielā,
Kronvalda ielā, Kalnciema ceļā, Viskaļu ielā, Miezītes ceļā, Rogu ceļā.
Lielupes krasta zonas sakārtošana, t.sk. upes krastu attīrīšana no bebru veidotajiem
sanesumiem un gabionu stiprināšana.
Vides piesārņojuma novēršana un mazināšana (dabas resursu nodoklis):
Lietus ūdens kanalizācijas sūknētavu un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu analīžu
pārbaude. Pludmales un upju ūdens analīžu pārbaude.
Sūknētavu un lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtu uzturēšana, t. sk. elektrības patēriņš 179305
kWh:
Jāņa ielas sūkņa remonts, Peldu ielas LKS sūkņa remonts, Uzvaras parka sūknētavas
remonts, vāku siltināšana, visu objektu ikdienas apsekošanas un uzturēšanas darbi,
aprīkojuma skalošana, elektrības mērījumi, pludiņu nomaiņa, attālinātās darbības
nodrošināšana un teritorijas pļaušana gar sūknētavām 11498 m2.
Strūklaku apsaimniekošana (strūklaka “Jelgavas Students”, strūklaka “Trīsvienība”,
J.Čakstes bulvāra promenādes strūklakas – terases), brīvkrānu apsaimniekošana, t.sk.
elektrības patēriņš.
Pretplūdu pasākumi – pretplūdu vārstu regulēšana (aizvēršana/atvēršana) palu laikā.
Tehniskas apkopes veikšana automātisko pretplūdu vārstu akās.
Meliorācijas sistēmas uzturēšana (segto sistēmu apsaimniekošana):
 Tīklu skalošana, 2130 gūliju, to pievadu, aku un kolektoru tīrīšana;
 Gūliju uzturēšana - 3 gab. restes uzlikšana, 13 gab. gūliju regulēšana, 16 gab. gūliju
nomaiņa, 8 gab. vāku nomaiņa, 5 gab. demontāža;
 Cauruļvadu uzturēšana, nomaiņa, izbūve, demontāža;
 Aku uzturēšana – 47 gab. regulēšana, 10 gab. nosegšana, 11 gab. pārsedžu un 26
gab. grodu nomaiņa, 26 gab. vāku nomaiņa, 10 gab. pārsedžu izbūve, 4 akas
demontētas;2 aku vāku blīvju nomaiņa;
 CCTV inspekcijas veikšana 16 m garumā Kastaņu ielā 1;
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Izmaksas,
euro



Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanas darbi Pulkveža Brieža ielā Nr.14
(LK akas vāka regulēšana), Aviācijas ielā Nr.18G., Pumpura iela gar Nr.27. Bojātā
cauruļvada nomaiņa DN250 4m, garāžu applūšanas novēršana, 3 aku aizbēršana,
bojāto ievadu aiztamponēšana; Egas ielā no Dambja ielas līdz Nr.6 lietus
kanalizācijas kolektora DN250mm posma nomaiņa 85m un 11 gūliju remonts ar
pievadiem; Niedru ielā Nr.21 un Nr.29. nelegālās ieplūdes meklēšana, tamponāža un
pašvaldības teritorijas piesārņojuma ar sadzīves notekūdeņiem novēršana;
Traktoristu iela starp Lidotāju ielu un Namdaru ielu (uz ietves divas vietas pēc LK
aku regulēšanas, Namdaru ielas krustojums pēc grāvja pieslēguma atjaunošanas);
iegruvuma likvidēšana Svētes ielā Nr.9, kolektora posma nomaiņa DN 200m 10m,
Skolas iela Nr.5 iegruvuma likvidēšana; Vecais ceļš un Institūta ielas krustojumā
dzēšanas akas remonts, ūdens uztveršanas tilpnes palielināšana un teritorijas
applūšanas novēršana caurtekas izbūve 15m DN 340; Kastaņu iela gar Nr.1 lietus
ūdens kanalizācijas kolektora nomaiņa DN 450 75m; Jāņa Čakstes bulvāris posmā
no Lielas ielas līdz Raiņa ielai vāku maiņa un regulēšana u.c.
Pašvaldības pārziņā esošo iekšpagalmu lietus ūdens kanalizācijas uzturēšana.
8.
Aku vāku regulēšana, nomaiņa, iekšpagalmu lietus kanalizācijas pieslēgšana pie pilsētas
kanalizācijas, gūliju skalošana, ceļu applūšanas novēršana, LKT skalošana.
Ūdenszāļu pļaušana Lielupes upes krasta peldvietu zonās un Zvaigžņu dīķa ūdenszāļu
9.
pļaušana.
KOPĀ:
Avots: JVPI „Pilsētsaimniecība”

14 322,00
7 064,36
540 769,93

Pilsētas labiekārtošana
Nr.
p.k.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Paveiktie darbi
Pilsētas dobju uzturēšana. Dobēs iestādītas 1200 pavasara puķes un 60670 vasaras
puķes.
Puķu podu uzturēšana. 127 puķu podi apgaismes stabos un 350 puķu podi uz zemes.
Puķu podos iestādītas 5660 vasaras puķes.
Zālienu uzturēšana, t.sk. parki un izglītības iestādes 59,38 ha, ielu malas 546,96 km un
neapsaimniekoto, pārējo teritoriju 616,53 ha pļaušana. Zaļo zonu grābšana pavasarī un
rudenī 415,91 ha.
Ietvju tīrīšana ziemas periodā: cietā seguma celiņi (asfalta, betona bruģakmens, granīta
laukakmens, betona plākšņu), grants seguma celiņi, rotaļu un basketbola laukumi 58,42
ha.
Vides objekta “Puķu koks” būvniecības ieceres izstrāde, pamatu izbūve un konstrukcijas
uzstādīšana Brīvības bulvārī.
Objekts veidots no metāla koka formā ar galveno metāla balstu un vairākiem dažāda
garuma “zariem”. Konstrukcijas augstums 5,75 metri un tajā iekarināmi puķu podi.
Arhitektūras skulpturālo veidojumu uzturēšana:
 Kopti 8 vides objekti (ravēšana, miglošana, mēslošana un laistīšana);
 Četru vides objektu “Šamota skulptūra” betona pamatu uzstādīšana, dekoratīvā
apgaismojuma izveide šamota skulptūru dārzā Pasta salā;
 Koka skulptūru simpozija “Otrā elpa” ietvaros izveidoto piecu koka skulptūru
uzstādīšana Pasta salā;
 Bojāto koka veidojumu atjaunošana dabas izziņas Parkā;
 Informatīvās plāksnes izgatavošana, piegāde un uzstādīšana ar iegravētu tekstu
četrās valodās pamatnei Lāčplēša piemineklim piemiņas vietā "Brīvības ceļš";
 Vides objektu “Koka skulptūra” betona pamatu uzstādīšana Būriņu ceļa un Sniega
ielas krustojumā;
 Ikgadējā arhitektūras skulpturālo veidojumu uzturēšana.
Informatīvo stendu uzstādīšana:
 Koka pastaigu laipās Svētes upes palienes pļavās;
 Koka pastaigu laipās Svētes upes palienes pļavās pie Sniega ielas stāvlaukuma;
 Uzvaras parkā, kopā uzstādīti 5 stendi;
 “Laimes koku parks” Pasta salā.
Rotaļu laukumu uzturēšana, tehniskā stāvokļa inventarizācija, smilšu 34 m3
papildināšana, izlīdzināšana, bojājumu novēršana, iekārtu iegāde.
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Izmaksas,
euro
42 368,15
34 739,10
301 341,78

489 727,17

5 338,81

28 117,50

3 975,17

44 027,00

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats
Nr.
p.k.

Paveiktie darbi

Pilsētā ir 18 rotaļlaukumi, 7 aktīvās atpūtas laukumi un 3 basketbola laukumi.
Bērnu rotaļu laukuma pārbūve un esošo iekārtu demontāža Loka maģistrālē Nr.5.
Veikta rotaļu iekārtu nomaiņa. Rotaļu laukumā tika uzstādītas jaunas rotaļu iekārtas –
9.
multifunkcionāls rotaļu kāpelēšanas komplekss, šūpoles “Stārķa ligzda”, vingrošanas
komplekss un balansieris.
Bērnu rotaļu laukuma izbūve un esošo iekārtu demontāža Pulkveža Oskara Kalpaka ielā
Nr.2.
10. Rotaļu laukumā uzstādītas vairākas jaunas rotaļu iekārtas – līdzsvara taka, šūpoles
(vecuma grupā 1 – 2+), atsperes rotaļa, kāpelēšanas komplekss, rotaļu komplekss rotaļa
– balansieris, rotaļu iekārta “Tornis”.
Pasākumu vizuālais noformējums un tehniskais nodrošinājums.
Svētku aprīkojuma un dekoru ikdienas uzturēšana, uzglabāšana un atjaunošana
gadskārtējo svētku: Valsts svētki, Lieldienas, Vasaras saulgrieži un zāļu tirgus, Zinību
diena, Dzejas diena, Rudens gadatirgus, Ziemassvētki nodrošināšanai.
11. Jelgavas pilsētas svētku: Pilsētas svētki, Piena, Medus un Maizes svētki, Sarmas ielas
svētki, Ledus skulptūru festivāls, Smilšu skulptūru festivāls, Metālapstrādes svētki
tehniskais nodrošinājums.
Piemiņas dienu tehniskais nodrošinājums: Jāņa Čakstes atceres diena, Ādolfa Alunāna
piemiņas diena un Genocīda upuru piemiņas diena.
Jaunu dekoru iegāde un izgatavošana svētkiem:
 Izgatavoti divi lielformāta foto rāmji “Jelgavas pilsētas siluets” un ““SMS”– Mēs
esam Jelgava” eksponēšanai pilsētvidē pilsētas svētku laikā;
 Izgatavoti trīs metāla karkasa statīvi Latvijas valsts un Jelgavas valstspilsētas karogu
eksponēšanai pilsētvidē Valsts svētku un pilsētas svētku laikā;
 Izgatavots Ziemassvētku dekors - lielformāta foto objekts “Arka” eksponēšanai
12.
Hercoga Jēkaba laukumā;
 Iegādāti Ziemassvētku dekori Puzuru tēmā Stacijas parka un Vecpilsētas ielas
dekorējumam;
 Iegādāti Ziemassvētku dekori apgaismes balstiem Lielajā ielā, Pasta salā, Lietuvas
šosejā un koku vainagiem Hercoga Jēkaba laukumā;
 Atjaunoti Lieldienu dekori – sešas lielformāta stiklašķiedras olas eksponēšanai
Stacijas ielas rotācijas aplī un Raiņa parkā;
Dažādi publiskās ārtelpas labiekārtošanas elementu uzturēšanas darbi, atkritumu urnu,
soliņu, tirdzniecības vietu nojumju un velostatīvu remonts, kā arī jaunu elementu
uzstādīšana:
 1 velostatīvs uzstādīts pie Jelgavas pamatskolas “Valdeka” attīstības centra;
13.
 2 velostatīvi pie Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas;
 2 velostatīvi Uzvaras parkā;
 jauni soliņi un atkritumu urnas uzstādītas Tehnoloģiju vidusskolas stadionā, kā arī
Alunāna parkā.
KOPĀ:
Avots: JVPI „Pilsētsaimniecība”

Izmaksas,
euro

40 515,04

38 708,32

330 886,00

68 056,00

30 803,00

1 458 603,04

Autobusu pieturvietu uzturēšana
Nr.
p.k.

Paveiktie darbi

Autobusu pieturvietu kopšana un inventāra uzturēšana.
Pēc nepieciešamības tiek organizēta pieturvietu nojumu mazgāšana.
1.
Regulāri tiek sekots līdzi pieturvietu nojumju tehniskajam stāvoklim, pēc
nepieciešamības nomainot vai uzstādot jaunus elementus (nojumju stikli, soliņi,
atkritumu urnas).
Autobusa p/v nojumes, aprīkojuma izgatavošana un uzstādīšana:

“Pērnavas iela 21” uz Pērnavas ielas virzienā uz centru – “Basic tipa” nojume;
2.

“Pērnavas veikals” uz Pērnavas ielas virzienā uz centru – “Basic tipa” nojume;

“Lāčplēša iela” uz Aviācijas ielas virzienā uz centru – “D tipa” nojume;

“Aviācijas iela 8a” uz Aviācijas ielas virzienā no centra – “D tipa” nojume.
KOPĀ:
Avots: JVPI „Pilsētsaimniecība”
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Izmaksas,
euro

14 437,00

11 514,00

25 951,00
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Mežu apsaimniekošana
Nr.
p.k.

Izmaksas,
euro

Paveiktie darbi

Bīstamu, nevēlamu, traucējošu koku izzāģēšana, kā arī traucējošu zaru un krūmu
apzāģēšana pie brauktuvēm, ietvēm un ceļa zīmēm.
2.
Celmu frēzēšana pilsētas apstādījumos un parkos – 45 gab.
3.
Ielu un parku, skvēru apstādījumi papildināti ar 25 jauniem kociņiem.
Stādīto koku kopšana pilsētas teritorijā – atsaišu atjaunošana, papildmēslojuma iestrāde,
4.
laistīšana, vainagu kopšana.
5.
Pilsētā augošo koku vainagu veidošana, kopšana un krauķu ligzdu noņemšana.
6.
Sagatavots cirsmu fonds 1745 m3 koksnes un pārdots cirsmu izsolē.
Apauguma novākšana meža meliorācijas grāvju trasēs, gar meža ceļiem, uz
7.
kvartālstigām un mežmalās gar autoceļiem 17 ha un meža meliorācijas grāvju gultnes
pārtīrīšana 2350 m un trīs caurteku atjaunošana.
Dažādi ar meža uzturēšanu saistīti palīgdarbi: bebru dambju jaukšana, sanesumu
8.
pārtīrīšana meliorācijas grāvjos, atkritumu vākšana, meža ceļu uzturēšana u.c.
KOPĀ:
Avots: JVPI „Pilsētsaimniecība”
1.

28 315,00
3 594,00
8 100,00
5 376,00
32 348,00
77 850,00
9 781,00
3 545,00
168 909,00

Kapsētu apsaimniekošana
Nr.
p.k.
1.
2.

Izmaksas,
euro

Paveiktie darbi
Kapsētu apsaimniekošanas darbi.
Jelgavas pilsētas 8 kapsētās apbedīti 859 mirušie.
Veikta bīstamo koku izzāģēšana un koku kopšana Meža un Zanderu kapsētās

122 981,66
KOPĀ:

4 223,00
127 204,66

Avots: JVPI „Pilsētsaimniecība”

6.2. JELGAVAS PAŠVALDĪBAS OPERATĪVĀS INFORMĀCIJAS CENTRS
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas
centrs” (turpmāk – POIC) darbu uzsāka 2016. gada 1. februārī, un tai ir noteiktas šādas funkcijas:
 nodrošināt koordinētu informācijas apriti starp iestādi un iedzīvotājiem, valsts un
pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem, operatīvās darbības subjektiem un kritiskās
infrastruktūras īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kā arī tās analīzi;
 nodrošināt pašvaldības civilās aizsardzības sistēmas uzturēšanu;
 veikt kritiskās infrastruktūras pārraudzības sistēmu uzraudzību un vadību;
 veikt kritiskās infrastruktūras uzturētāju sniegto datu ievadi vai apstrādi.
POIC nodrošina diennakts iedzīvotāju bezmaksas atbalsta tālruņa 8787 darbību.
Iedzīvotājiem ikdienā tiek nodrošināta iespēja ziņot par dažāda veida notikumiem un situācijām
pilsētvidē – ielu seguma stāvokli, saliektām vai salauztām ceļa zīmēm, bojātām ielu plāksnītēm,
bojātiem luksoforiem, kā arī bojātiem ielu apgaismojuma objektiem, klaiņojošiem dzīvniekiem,
katastrofas draudu pazīmēm, katastrofas iestāšanos u.tml.
2021. gadā tika saņemti 11 188 ziņojumi, no tiem 10 878 jeb 97,23% no saņemtajiem
ziņojumiem bija piekritīgi Jelgavas valstspilsētas teritorijai, bet 310 jeb 2,77% ziņojumu –
Jelgavas novada teritorijai, tai skaitā līdz 2021. gada 1. jūlijam 17 ziņojumi bija par Ozolnieku
novada teritoriju. Visaktīvāk iedzīvotāji ziņoja par ielu un ietvju seguma stāvokli (2267 jeb
20,26%); klaiņojošiem, pazudušiem un ievainotiem dzīvniekiem (900 jeb 8,04%) un zaļajām
zonām (417 jeb 3,73%).
POIC saziņai ar iedzīvotājiem izmanto dažādus informācijas kanālus:
 iedzīvotāju atbalsta bezmaksas tālruņa numuru 8787, ko saziņai ar iestādi 2021. gadā
izmantoja 8610 reizes;
 Jelgavas pilsētas interaktīvo karti (WEB versijā – https://karte.jelgava.lv/reporting) un
mobilo aplikāciju – “Jelgavaspilseta” ziņojumu nodošanai izmantoja 1071 iedzīvotājs;
 sociālo tīklu kontus saziņai izmantoja 66 reizes;
 e-pastu u.c.
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POIC nodrošina Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisijas (CAK) sekretariāta funkciju. 2021. gada ietvaros tika organizētas četras
CAK sēdes. Izplatoties Covid-19 infekcijai, pēc 2021. gada 9. oktobra epidemioloģisku apsvērumu
dēļ CAK sēdes līdz gada beigām tika organizētas attālināti.
Aktuālā informācija par norisēm pilsētā tiek publicēta interneta mājas lapā www.jelgava.lv,
sociālo tīklu kontos (Twitter “@POIC_Jelgava” un Facebook “@poicjelgava”), kā arī laikrakstā
“Jelgavas Vēstnesis”.

6.3. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
Pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” īsteno pašvaldības kompetenci sociālo
pakalpojumu, sociālās palīdzības, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un veselības
veicināšanas, kā arī nepilngadīgo personu likumpārkāpumu profilakses un sociālās korekcijas
jomā.
2021. gadā:
 izskatīta 3007 iztikas līdzekļu deklarācija sociālo pabalstu saņemšanai ar ģimenes
(personas) ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanu (2020. gadā – 2471);
 izskatīti 3762 (2020. gadā – 3039) iesniegumi pabalsta piešķiršanai bez ienākumu un
materiālā stāvokļa izvērtēšanas, t.sk. daudzbērnu ģimenēm – 2562 (2020. gadā – 1197),
piedzimšanas pabalsta saņemšanai – 542 (2020. gadā – 593), 5.-6.klases skolēnu
ēdināšanai – 53, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem –
56, politiski represētām personām –212, bāreņiem – 102, pensionāriem braukšanas
maksas segšanai – 217, 100 gadus sasniegušajiem – 3, speciālistam īrētas dzīvojamās
telpas apmaksai – 7, krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 – 8;
 noformēti pabalsti braukšanas maksas segšanai pilsētas sabiedriskajā transportā
pensionāriem un politiski represētām personām, 2021. gadā atlaides sabiedriskajā
transportā saņēmuši 4911 pensionāri (2020. gadā – 4842) un 180 politiski represētie;
 ienākumi un materiālais stāvoklis izvērtēts 1225 ģimenēm (personas ģimenēs – 1724);
 trūcīgas mājsaimniecības statuss noteikts 672 mājsaimniecībām (2020. gadā – 330),
personas mājsaimniecībā – 1087 (2020. gadā – 535);
 maznodrošinātas mājsaimniecības statuss noteikts 762 mājsaimniecībām (2020. gadā –
833), personas mājsaimniecībās – 954 (2020. gadā – 1093);
 pamata sociālās palīdzības pabalstus: garantētā minimālā ienākuma pabalstu saņēmušas
160 mājsaimniecības (personas – 282) par summu 106 233,99 euro, mājokļa pabalstu
saņēmušas 1108 mājsaimniecības (1499 personas) par summu 289 427,71 euro. Papildus
sociālās palīdzības pabalstus saņēmušas 769 mājsaimniecības (personas – 933) par
summu 144 730,73 euro. Pabalstu krīzes situācijā saņēmušas 119 mājsaimniecības
(personas – 137) par summu 15 044,94 euro. Pabalstu pilngadību sasniegušajam bārenim
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās saņēmušas 47 personas par summu 65 243,13 euro.
Pabalstu audžuģimenēm saņēmušas 20 ģimenes (personas – 28) par summu 102 809,24
euro.
Trūcīgo ģimeņu un personu skaits līdz 2020. gadam katru gadu ir samazinājies, taču 2021.
gadā tas strauji palielinājās, kas ir skaidrojams ar trūcīgas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa
paaugstināšanos 2021. gadā.
2021. gadā Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, kuriem tika izvērtēti ienākumi un materiālais
stāvoklis, visvairāk līdzekļu ir piešķirts mājokļa pabalsta, dzīvokļa īres un komunālo maksājumu
apmaksāšanai (233029 euro), kas veido 32,21 % no visas pabalstiem izlietotās kopsummas,
kopumā to saņēmušas 832 ģimenes.
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Trūcīgo mājsaimniecību (personu mājsaimniecībās) skaits 2015.-2021. gadā

Avots: Jelgavas Sociālo lietu pārvalde

Pārējie pieprasītākie pabalsti ir bijuši: GMI pabalsts (14,68% no visas pabalstu kopsummas),
pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai (14,87% no visas pabalstu kopsummas), pabalsti
audžuģimenēm (14,21% no visas pabalstu kopsummas).
Pabalstu profesionālās ievirzes izglītības programmas mācību maksas segšanai saņēmuši 2
skolēni. Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei saņēmušas 60 mājsaimniecības.
Pabalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas saņēmušas 47 personas.
2021. gadā ir sagatavoti 20 lēmumi par pašvaldības sociālo palīdzību audžuģimenēm. 2021.
gadā sociālajai palīdzībai audžuģimenēm ir izmaksāti pabalsti bērnu uzturam, apģērbam un
vienreizējs pabalsts mīkstajam inventāram, mācību piederumu iegādei, ēdināšanai pirmsskolas un
vispārējas izglītības iestādēs, kā arī pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības
maksas segšanai audžuģimenēm – kopumā 102 810 euro apmērā.
Pašvaldības sociālajai palīdzībai izlietoto līdzekļu sadalījums 2021. gadā
Nr.
p.k
1.

Pabalsta veids

GMI pabalsts
Mājokļa (dzīvokļa) pabalsts īres maksas un
2.
pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, apmaksai
Mājokļa (dzīvokļa) pabalsts individuālās apkures
3.
nodrošināšanai
4.
Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai
5.
Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē
Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas
6.
pakalpojumu apmaksai
7.
Pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti
8.
Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei
Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas
9.
mācību maksas segšanai
Pabalsts bāreņiem pēc ārpusģimenes aprūpes
10.
beigšanās (pēc pilngadības sasniegšanas, ikmēneša,
dzīvokļa pabalsts bāreņiem)
11.
Pabalsti audžuģimenēm
12.
Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
Sociālie pabalsti kopā:
Avots: Jelgavas Sociālo lietu pārvalde

Summa
(euro)
106 234

Mājsaimniecības
160

Personas
mājsaimniecībās
282

233 029

832

1096

56 399

276

404

107 600
10 837

672
54

739
71

4 848

21

27

14 755
6 592

63
60

63
124

100

2

2

65 244

47

47

102 810
15 045
723 493

20
119
2326

28
137
3020

Pabalstu pārtikas iegādei personai ar invaliditāti saņēmušas 63 personas. Pabalstu ēdināšanai
vispārējās izglītības iestādēs, izvērtējot ģimenes materiālo stāvokli, saņēmušas 54 mājsaimniecības
(ar trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu), pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes
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ēdināšanas pakalpojumu apmaksāšanai ir saņēmusi 21 mājsaimniecība. Savukārt, pabalsts
ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs, neizvērtējot mājsaimniecības materiālo stāvokli, piešķirts
836 mājsaimniecībām (daudzbērnu ģimenes), pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas
pakalpojumu apmaksāšanai – 828 mājsaimniecībām.
2021. gadā lielākā pabalstu saņēmēju grupa bija ģimenes, kurās nav bērnu un nav nevienas
darbspējīgas personas – 964 ģimenes (saņēmušas 61,13% no visas pabalstu summas). Ģimenes ar
bērniem, kurās ir viena vai vairākas darbspējīgas personas, saņēmušas 20,41% no visas pabalstu
summas (kopumā 113 ģimenes), un ģimenes, kurās nav bērnu un ir viena vai vairākas pilngadīgas
darbspējīgas personas, bijušas 129 – tās saņēmušas 16,13% no visas pabalstu summas.
Pēc ienākumiem un materiālā stāvokļa izvērtēto mājsaimniecību, pašvaldības sociālo
pabalstu saņēmēju, raksturojums pa ģimeņu tipiem 2021. gadā

Ģimenes tips
Ģimenes, kurās ir bērni un ir viena vai
vairākas pilngadīgas darbspējīgas personas
Ģimenes, kurās ir bērni un nav nevienas
pilngadīgas darbspējīgas personas
Ģimenes, kurās nav bērnu un ir viena vai
vairākas pilngadīgas darbspējīgas personas
Ģimenes, kurās nav bērnu un nav nevienas
pilngadīgas darbspējīgas personas
Kopā
Avots: Jelgavas Sociālo lietu pārvalde

Ģimeņu
skaits

Personu
skaits
ģimenēs

Sociālais
pabalsts
(euro)

Saņemtā
pabalsta
summa
(euro) uz
ģimeni

Saņemtā
pabalsta
summa
(euro) uz
personu

113

465

110 320

976,28

237,24

19

53

12 563

661,21

237,03

129

173

87 152

675,59

503,76

964

1033

330 357

342

319,80

1225

1724

540 392

441,13

313,45

2021. gadā saņemtā pabalsta apjoms uz ģimeni un personu, salīdzinot ar 2020. gadu, ir
palielinājies, jo palielinājušies izmaksātie pabalsti ģimenei. Trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes
saņem visus iespējamos un pieejamos pabalstus.
Pēc ienākumiem un materiālā stāvokļa izsvērto ģimeņu saņemtā pabalsta apmērā summa
(euro) uz ģimeni un personu 2015.-2021. gadā

Avots: Jelgavas Sociālo lietu pārvalde

2021. gadā, salīdzinot ar 2020. gadu, GMI pabalsta saņēmēju skaits un saņemtā pabalsta
summa ir palielinājusies. Saņemtā GMI pabalsta summa, salīdzinot ar 2020. gadu, ir
palielinājusies par 69% jeb 198 euro, tas skaidrojams ar GMI līmeņa palielinājumu uz 109.00 euro
mēnesī pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā, un 76.00 euro pārējām mājsaimniecībā
esošajām personām. 82,04% no kopējā GMI pabalsta summas saņēmušas ģimenes bez bērniem un
vienu vai vairākām darbspējīgām personām.
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GMI pabalstu summas un pabalstu saņēmušo personu skaits 2015.-2021. gadā

Avots: Jelgavas Sociālo lietu pārvalde

2021. gadā 119 mājsaimniecības (137 personas) saņēma pabalstus krīzes situācijā. No tiem 8
mājsaimniecības (14 personas) pabalstu saņēma krīzes situācijā saistībā ar Covid-19, tajā skaitā 4
mājsaimniecības saņēmušas pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 bērniem. Kopējā krīzes
pabalstos izmaksāta summa bija 15 045 euro.
Pabalsts krīzes situācijā
Nr.

Pabalsta veids

Stihiskas nelaimes gadījumā
Citos iepriekš neparedzētos gadījumos
Krīzes situācija sakarā ar Covid-19
Krīzes situācija sakarā ar Covid-19
4.
bērniem
Kopā
Avots: Jelgavas Sociālo lietu pārvalde
1.
2.
3.

434,00
8 870,94
5 190,00

Mājsaimniecību
skaits
3
108
8

Personas
mājsaimniecībā
5
118
14

550,00

(4)

(4)

15 045

119

137

Summa (euro)

Pārējie pašvaldības sociālie pabalsti 2021. gadā
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pabalsta veids
Pabalsts personai ar invaliditāti līdz 18 gadiem ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem aprūpei
Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un
verificēšanai daudzbērnu ģimenei
Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas
segšanai skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm
Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas
segšanai skolēniem no daudzbērnu ģimenēm
Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas
segšanai pensionāriem
Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas
segšanai politiski represētai personai
Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas
segšanai bāreņiem
Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē skolēniem
no daudzbērnu ģimenēm
Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē 5.-6. klases
skolēniem

54

Summa
(euro)

Ģimeņu
skaits

Pabalstu
saņēmušo
personu skaits

10 296

6

6

45 779

539

547

1 119

15

74

507

38

46

7 634

804

1561

95 180

4354

4842

5 856

180

184

4 035

43

55

111 308

783

1199

1 157

156

159
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Nr.
p.k.
11.
12.
13.

Pabalsta veids
Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas
pakalpojumu apmaksai daudzbērnu ģimenēm
Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas
mācību maksas segšanai skolēniem no daudzbērnu
ģimenēm
Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas
mācību maksas segšanai skolēniem no aizbildņu ģimenēm

Pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā
vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni
Ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai 100
15.
gadu un vairāk
Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības
16.
atņemšanas iestādes
17.
Ikgadējs pabalsts politiski represētai personai
Ikgadējs pabalsts rehabilitācijai Černobiļas
18.
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem
Pabalsts audžuģimenēm (skolas piederumi, ēdināšana
19.
skolā un pirmsskolas izglītības iestādēs)
20.
Pabalsts apģērba iegādei bārenim
21.
Pabalsts īrētas dzīvojamās telpas apmaksai
22.
Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai bārenim
23.
Apbedīšanas pabalsts
Pārējie pašvaldības sociālie pabalsti kopā:
Avots: Jelgavas Sociālo lietu pārvalde
14.

Summa
(euro)

Ģimeņu
skaits

Pabalstu
saņēmušo
personu skaits

286 129

765

1100

25 045

200

290

115

1

1

1 548

1

3

750

5

5

2 838

61

63

11 550

227

230

3 250

65

65

4 348

21

34

6 300
900
3 800
12 851
642 295

38
3
38
63
8406

38
3
38
63
10606

Sociālie pakalpojumi
2021. gadā sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem redzeslokā bija 381 ģimene ar
bērniem – par 20 ģimenēm vairāk nekā 2020. gadā.
Ģimeņu skaits, ar kurām veikts sociālais darbs 2015.-2021. gadā

Avots: Jelgavas Sociālo lietu pārvalde

2021. gadā sociālā dienesta redzeslokā bija nonākusi 31 jauna ģimene ar bērniem, kurām
konstatētas sociālas problēmas un ar kurām nepieciešams veikt sociālo darbu (2020. gadā – 41).
2021. gadā tika nodrošināts atbalsts un sociālā palīdzība 20 audžuģimenēm, kur
ārpusģimenes aprūpi saņem 28 Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederīgi bērni.
2021. gadā 6 audžuģimenēs ievietoti 8 bērni. 28 bērni uzturas audžuģimenēs Jelgavas
novada Glūdas un Vilces pagastā, Daugavpils pilsētā un Daugavpils novadā, Jaunpiebalgā,
Ķeguma novadā, Inčukalna novada Garkalnē, Beverīnas novadā, Tukuma novadā, Alūksnes
novadā, Mazsalacas novadā. Ārpusģimenes aprūpes pakalpojums nodrošināts 29 bērniem (2020.
gadā – 20).
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2021. gadā Jelgavas pilsētas pašvaldībā nav audžuģimeņu (2020. gadā – 3), kuru dzīvesvieta
deklarēta Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2021. gadā turpinājās darbs ar sociālās korekcijas programmas pusaudžiem. Kopumā šajā
programmā sociālie darbinieki strādāja ar 93 pusaudžiem (t.sk. 54 jauniem klientiem). Slēgtas 25
lietas:
 gada laikā nav izdarījis atkārtotus likumpārkāpumus, piedalījies profilakses pasākumos,
parādījis godīgu attieksmi pret mācībām vai darbu – 13;
 sasnieguši pilngadību – 10;
 mainījuši dzīvesvietu uz citas pašvaldības teritoriju – 2.
2021. gadā turpinājās izglītojoša atbalsta grupu darbs. Izglītojošo programmu daudzveidība
klientiem tiek plānota, vadoties pēc speciālistu un klientu pašu izteiktajām vajadzībām un budžeta
iespējām. 2021. gadā nodrošinātas sekojošas grupu nodarbības: Vecāku loma bērnu audzināšanā”,
izglītojošās nodarbības vecākiem „ Ceļvedis audzinot pusaudzi”, „Bērna emocionālā audzināšana”,
“Esam ģimene” – vecākiem, kuri bērnu audzina vieni vai atsevišķi no otra vecāka”, “Terapeitiskā
spēle” un „Bērna sensorās un motorās attīstības nodarbības”. 2021. gadā tika novadītas 20
nodarbības, ko veidoja divu programmu cikli “Vecāku loma bērnu audzināšanā” un “Bērna
emocionālā audzināšana”, lielāks nodarbību skaits 2021. gadā nebija iespējams vairākkārt valstī
izsludinātās ārkārtējās situācijas un pulcēšanās ierobežojumu dēļ.
Saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību un valstī izsludinātās ārkārtējā situācijas dēļ, 2021.
gadā tika ievērojami ierobežota klientu apkalpošana un pakalpojumu saņemšana klātienē. Kopumā
2021. gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojumi nodrošināti 750 personām, kas ir par 87 vairāk
nekā 2020. gadā (663 personām).
Šajā gadā specializētā autotransporta saņēmēju skaits palielinājies – 2021. gadā šo
pakalpojumu saņēma 196 klienti (personas ar kustību traucējumiem, kurām ir apgrūtināta
pārvietošanās un nespēja patstāvīgi izmantot sabiedrisko transportu), kas ir par 27 personām vairāk
nekā 2020. gadā. Biežākie mērķi, kam izmantots specializētā autotransporta pakalpojums, bijis
59% veselības aprūpes iestādes apmeklēšanai un speciālistu konsultācijām, 23% – hemodialīzes
seansu nodrošināšanai, 12% - tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai vai remontdarbu veikšanai, 5% –
nokļūšanai līdz rehabilitācijas iestādēm. 2021. gadā asistenta pakalpojumu saņēma 326 personas ar
invaliditāti. Statistikas dati liecina par regulāru asistenta pakalpojumu saņēmēju pieaugumu un arī
2021. gadā šo pakalpojumu saņēma par 44 personām vairāk nekā 2020. gadā (282). Atbalsta
pasākumi vides pielāgošanai personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā, 2021. gadā nodrošināti 6
personām, kas ir par 1 mazāk nekā 2020. gadā.
Latvijā turpinās deinstitucionalizācijas (DI) pasākumu ieviešana un realizācija. Īstenojot šo
projektu, 2021. gadā 35 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) tika nodrošināts aprūpes
pakalpojums (par 14 vairāk nekā 2020. gadā). “Atelpas brīža” pakalpojums nodrošināts 1 bērnam
ar FT (2020. gadā – 2), fizioterapijas pakalpojumu saņēmuši 25 bērni ar FT (2020. gadā – 11), 5
bērniem ar FT tika nodrošinātas osteopāta konsultācijas (2020. gadā – 4), audiologopēda
pakalpojumu saņēma 1 bērns (2020. gadā – 2), reitterapijas pakalpojums sniegts 3 personām
(2020. gadā – 3), psihologa konsultācijas – 9 bērniem (par 6 vairāk nekā 2020. gadā), ergoterapijas
pakalpojums – 4 personām (2020. gadā – 2), mūzikas terapiju saņēma 5 personas (2020. gadā – 6).
Higiēnas centra pakalpojumus 2021. gadā saņēma 234 personas, t.sk. 128 sievietes un 106
vīrieši (2020. gadā – 266 personas). Vislielākā Higiēnas centra apmeklētāju daļa ir klienti pensijas
vecumā – 59%, personas ar invaliditāti – 33%, iedzīvotāji ar trūcīgās personas statusu – 6%,
personas ar maznodrošinātā statusu – 1%.
2021. gadā turpinājies darbs ar sociālās dzīvojamās mājas 94 dzīvokļu iemītniekiem –
kopumā 126 personām (107 pieaugušajiem un 19 bērniem). Sociālās dzīvojamās mājas 69
personām ir noteikta invaliditāte, t.sk.1 personai invaliditāte līdz 18 gadu vecumam, un 8
personām piešķirta I invaliditātes grupa. Pavisam ēkā uzturējās 15 ģimenes ar bērniem, no kurām
sešās aug 1–3 nepilngadīgi bērni, 2 ģimenēs – 5 nepilngadīgi bērni, 2 ģimenes ar dzirdes un runas
traucējumiem.
2021. gadā par 369 apmeklētājiem samazinājies Atkarību profilakses punkta apmeklētāju
skaits – reģistrēti 128 apmeklētāji. Tas skaidrojams ar 2021. gadā valstī izsludināto ārkārtējo
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situāciju un epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai,
kā arī ar to, ka, sākot ar 01.09.2020. tikai viens sociālais darbinieks strādā ar personām, kurām ir
atkarības problēmas (iepriekšējos gados bija 2 darbinieki).
Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā darbojas 3 dienas centri personām ar garīga rakstura
traucējumiem un psihiskām saslimšanām. 2021. gadā dienas centra “Integra” pakalpojumus
saņēmuši 20 klienti (2020. gadā – 18), dienas centra “Atbalsts” pakalpojumu – 21 klients (2020.
gadā – 21), dienas centra “Harmonija” pakalpojumu saņēmuši 10 klienti, tikpat, cik 2020. gadā.
2021. gadā grupu dzīvokļu pakalpojumu saņēma 14 klienti, no kuriem 71,43% strādā algotu
darbu (2020. gadā 84%). 2021. gadā patstāvīgu dzīvi ārpus grupu dzīvokļiem nav uzsācis neviens
klients, tāpat kā iepriekšējā gadā.
2021. gadā naktspatversmes klientu skaits bija 31 (2020. gadā – 30). Mājokļa jautājums
2021. gadā atrisināts 29,03% naktspatversmes klientu. Salīdzinot ar 2020. gadu, 2021. gadā
mājokļa jautājums atrisināts par 4,27% mazāk klientiem. Vairāki klienti ir reģistrēti pašvaldības
dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā.
2021. gadā pakalpojumu “Aprūpe mājās” saņēma 262 klienti – par 26 klientiem vairāk nekā
2020. gadā. Pakalpojumu “Drošības poga” saņēma 26 klienti (2020. gadā – 20).
2021. gadā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā
saņēma 235 klienti ar pašvaldības līdzdalības maksājumu (2020. gadā – 191). Īslaicīgo sociālo
aprūpi institūcijās saņēma 21 persona (2020. gadā – 21), tajā skaitā: vecuma pensionāri – 13,
personas ar invaliditāti – 4, krīzes situācijā nonākušās personas – 4.

6.4. IZGLĪTĪBA
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde” (turpmāk – Jelgavas
izglītības pārvalde) īsteno valsts un pašvaldības izglītības politiku Jelgavas valstspilsētas domes
deleģētas kompetences ietvaros.
2021. gadā Jelgavā turpinājās darbs pie efektīva izglītības iestāžu tīkla attīstības, īstenojot
Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģiju 2019.-2025. gadam (apstiprināta ar Jelgavas pilsētas
domes 28.02.2019. lēmumu Nr.2/11.). 25.03.2021. Jelgavas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.4/1
ar 2021. gada 1. jūliju mainīt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas
6.vidusskola” īstenoto izglītības pakāpi no vidējās izglītības uz pamatizglītību un piešķirt izglītības
iestādei nosaukumu “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Pārlielupes
pamatskola””.
2021. gada 1. septembrī izglītības iestādēs mācību procesa īstenošana tika uzsākta klātienē,
ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības nosacījumus Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai. Laika periodā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim valstī tika
izsludināta ārkārtēja situācija, līdz ar to tika mainīti mācību procesa organizācijas principi. No
2021. gada 1. novembra līdz 14. novembrim mācību procesu īstenoja attālināti vispārējās izglītības
4.-12. klašu, profesionālās un interešu izglītības izglītojamajiem. Sākot no 15. novembra izglītības
process visās izglītības pakāpēs tika īstenots klātienē, nodrošinot drošības pasākumu ievērošanu –
maskas, distancēšanās, telpu vēdināšana, higiēna, testēšana. Pamatizglītības pakāpē tika
nodrošināts, ka dažādu klašu izglītojamo plūsmas nepārklājas.
Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās klātienē bez
ierobežojumiem varēja piedalīties izglītojamie ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar
negatīvu Covid-19 testa rezultātu.
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības teritorijā 2021. gadā bija 41 izglītības iestāde: 20
pirmsskolas izglītības iestādes, 11 vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes, 3
profesionālās izglītības iestādes, 6 profesionālās ievirzes izglītības iestādes, 1 interešu izglītības
iestāde.
Jelgavas izglītības pārvaldes pārraudzībā bija 24 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības
izglītības iestādes un metodiskajā pārraudzībā – 15 Jelgavas valstspilsētas privātās un valsts
izglītības iestādes, tai skaitā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sporta izglītības iestādes, kuras
īsteno interešu izglītības programmas.
57

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats

Pilsētas vispārējās izglītības iestādēs strādāja 12 sociālie pedagogi, 15 izglītības iestāžu
psihologi, kas sadarbībā ar medicīnisko personālu veidoja atbalsta speciālistu komandu atbalsta
sniegšanai izglītojamajiem, vecākiem, pedagogiem un klašu audzinātājiem pedagoģiska,
psiholoģiska un sociāla rakstura problēmu risināšanā.
2021. gadā darbu turpināja Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs. Centra speciālisti – 2
izglītības psihologi, 1 logopēds, speciālais pedagogs – gada laikā sniedza 473 individuālas
konsultācijas bērnu vecākiem, konsultēja pedagogus, veica 499 bērnu izpētes un diagnostiku.
Visām pilsētas izglītības iestādēm tika nodrošināts metodiskais atbalsts un konsultācijas darbam ar
izglītojamajiem.
2021. gadā darbu turpināja pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisija. 35 komisijas sēdēs
tika izskatīti 187 vecāku/aizbildņu iesniegumi par bērna intelektuālo spēju, veselības stāvokļa un
mācīšanās grūtību iemeslu izvērtēšanu. Komisija izsniedza 187 atzinumus ar ieteikumiem atbalsta
pasākumu nodrošināšanai un izglītības turpināšanai atbilstoši speciālās pirmsskolas un
pamatizglītības programmām.
2021. gada vasarā pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās tika organizēta nodarbinātība
13 līdz 15 gadus veciem izglītojamiem. Nodarbinātības mērķis – sniegt atbalstu Jelgavas
valstspilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajām ģimenēm ar bērniem vasaras brīvlaika
lietderīgā organizēšanā un darba prasmju apgūšanā. Nodarbinātībā tika iesaistīti 325 izglītojamie
(2020. gadā – 261), darba algās un nodokļos samaksājot 54 829 euro.
6.4.1. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
2021. gadā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcija
tika īstenota 24 izglītības iestādēs, tajā skaitā 11 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, 3
pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs, 9 privātās pirmsskolas
izglītības iestādēs un 1 privātā pamatskolā.
2021./2022. mācību gadā 4 skolās – Jelgavas 4.sākumskolā, Jelgavas Pārlielupes
pamatskolā, Jelgavas pamatskolā ,,Valdeka”–attīstības centrs un Lazdiņas privātajā pamatskolā
„Punktiņš” – īstenoja pirmsskolas izglītības programmas, nodrošinot bērnu no piecu gadu vecuma
obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguves uzsākšanai.
2021./2022. mācību gadā pirmsskolas izglītības programmu apguvi uzsāka 3209 bērni
vecumā no pusotra līdz 7 (8) gadiem, t.sk. 1466 jeb 45,68 % – piecgadīgie un sešgadīgie bērni.
2021. gada septembrī pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības apguvei Jelgavas
valstspilsētas pašvaldības iestādēs kopā bija reģistrēti 1844 bērni ar Jelgavas valstspilsētas
administratīvajā teritorijā deklarētu dzīvesvietu vecumā no dzimšanas līdz pamatizglītības
uzsākšanas vecumam, t.sk.:
 758 bērni, kas vēl nebija sasnieguši pirmsskolas izglītības vecumu (pusotra gada
vecumu);
 1086 bērni vecumā no pusotra līdz sešiem gadiem, no kuriem 266 bērni apguva
pirmsskolas izglītības programmu privātajās izglītības iestādēs un 137 bērni reģistrēti pie
privāta bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja (aukles).
Esošā pašvaldības pirmsskolas izglītības infrastruktūra nenodrošina pieprasījumu, tādējādi
1086 bērni, t.sk. privāto izglītības iestāžu izglītojamie, ar vietu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs nav nodrošināti. Ārpus organizēta izglītības pakalpojuma bija 200
bērni.
Pirmsskolas izglītības iestādes piedāvā pirmsskolas izglītības programmu, pirmsskolas
izglītības mazākumtautību programmu un speciālās pirmsskolas izglītības programmas. Desmit
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas,
nodrošinot izglītības pieejamību un nepieciešamo atbalstu bērniem ar speciālām vajadzībām un
viņu ģimenēm.
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Bērnu skaits pirmsskolas izglītības programmās
Jelgavas valstspilsētas izglītības iestādēs 2012.-2021. gadā

Avots: Jelgavas izglītības pārvalde

2021. gadā akreditācijas komisijas eksperti vērtēja Jelgavas pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestāžu „Ķipari”, „Gaismiņa”, „Vārpiņa” un „Pasaciņa” vadītāju profesionālo darbību.
Nozīmīgākie izpildītie remontdarbi (pašvaldības finansējums)
pirmskolas izglītības iestādēs 2021. gadā
Nr.p.k.

Veiktie darbi

Jumta pārbūve 3. kārta
Ventilācijas sistēmas pārbaude un tīrīšana
Automātiskas ugunsgrēka atklāšanas trauksmes
3.
signalizācijas sistēmas ierīkošana pagrabstāvā
Kopā
Avots: Jelgavas izglītības pārvalde
1.
2.

Izmaksas euro (ar
PVN)
188 052,50
8 978,48

PII „Kamolītis”
PII „Lācītis”

7 999,94

PII „Sprīdītis”

Izglītības iestāde

-

205 030,92

6.4.2. VISPĀRĒJĀ PAMATIZGLĪTĪBA UN VISPĀRĒJĀ VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA
2021./2022. mācību gadā Jelgavā vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
programmas latviešu mācību valodā piedāvā 11 izglītības iestādes: Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskola, Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas 4.vidusskola, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija,
Jelgavas Pārlielupes pamatskola, Jelgavas Centra pamatskola, Jelgavas 4.sākumskola, Jelgavas
pamatskola „Valdeka” – attīstības centrs, Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola, Jelgavas Amatu
vidusskola un Lazdiņas privātā pamatskola „Punktiņš”.
Mazākumtautību izglītības programmas īstenoja 3 izglītības iestādes: Jelgavas 5.vidusskola,
Jelgavas Pārlielupes pamatskola, Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola.
2021./2022. mācību gadā Jelgavā vispārējās izglītības iestādēs mācījās 7210 izglītojamie,
t.sk. vispārējās pamatizglītības programmas apguva 6188 izglītojamie, vispārējās vidējās izglītības
programmas – 1022 izglītojamie. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, izglītojamo skaits
palielinājies par 0,64%. 2021./2022.mācību gadā pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
programmas latviešu mācību valodā apguva 81,94% izglītojamo, mazākumtautību valodā –
18,06% izglītojamo.
Izglītojamo skaits vispārējās izglītības iestādēs (1.-12.klasē)
Izglītojamo
skaits uz
01.09.2020.
1014
803
1265

Izglītības iestāde
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
Jelgavas Valsts ģimnāzija
Jelgavas 4.vidusskola
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Izglītojamo
skaits uz
01.09.2021.
1047
807
1273

Izglītojamo
skaita
izmaiņas
33
4
8
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Izglītības iestāde
Jelgavas 5.vidusskola
Jelgavas 6.vidusskola
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
Jelgavas Centra pamatskola
Jelgavas 4.sākumskola
Jelgavas pamatskola „Valdeka” - attīstības centrs
Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola
Lazdiņas privātā pamatskola „Punktiņš”
Kopā
Avots: Jelgavas izglītības pārvaldes dati

Izglītojamo
skaits uz
01.09.2020.
801
677
563
710
1001
157
111
62
7164

Izglītojamo
skaits uz
01.09.2021.
785
624
582
766
1013
156
103
54
7210

Izglītojamo
skaita
izmaiņas
-16
-53
19
56
12
-1
-8
-8
46

2021./2022. mācību gadā Jelgavas Amatu vidusskola īstenoja pamatizglītības programmu,
kuru apguva 58 izglītojamie, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem, kuru apguva 2 izglītojamie, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programmu, kuru apguva 61 izglītojamais un vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošo programmu
(12.klase) – 22 izglītojamie.
Jelgavas 4.vidusskolā no 1.–9.klasei izglītojamie var izvēlēties pamatizglītības profesionāli
orientēta virziena (mūzikas) izglītības programmu, kuru 2021./2022. mācību gadā apguva 91
izglītojamais, un profesionāli orientēta virziena (sporta) izglītības programmu, kuru apguva 118
izglītojamie no 1.–9. klasei. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā var apgūt pamatizglītības
matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (1.–9.klasei), kuru 2021./2022. mācību
gadā apguva 312 izglītojamie, un pamatizglītības profesionāli orientēta virziena (mājturība un
tehnoloģijas) programmu (1.–9.klasei), kuru apguva 107 izglītojamie.
2019./2020. mācību gadā Jelgavas Centra pamatskola uzsāka īstenot pilnas pamatizglītības
programmu, uzņemot izglītojamos 7.klasē. 2021./2022. mācību gadā Jelgavas Centra pamatskolā
7.klasē mācījās 73 izglītojamie, 8.klasē – 46 izglītojamie, 9.klasē – 36 izglītojamie.
2019./2020. mācību gadā Jelgavas 6. vidusskola (šobrīd Jelgavas Pārlielupes pamatskola)
uzsāka īstenot pamatizglītības programmu latviešu valodā, uzņemot 1.klasē 16 izglītojamos.
2021./2022. mācību gadā Jelgavas Pārlielupes pamastkolā latviešu valodā mācās 60 izglītojamie.
Izglītības programmas izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām piedāvā: Jelgavas pamatskola
„Valdeka” – attīstības centrs, kurā mācās izglītojamie ar jauktiem attīstības traucējumiem, dzirdes
traucējumiem, fiziskās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, somatiskām saslimšanām
un izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem
smagiem attīstības traucējumiem, Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola, kurā mācās izglītojamie ar
garīgās veselības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem un smagiem garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.
Arī Jelgavas Centra pamatskola, Jelgavas 4.sākumskola, Jelgavas 4.vidusskola, Jelgavas
5.vidusskola, Jelgavas Pārlielupes pamatskola, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola un Jelgavas
Amatu vidusskola īsteno pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
2021. gadā, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, akreditācijas komisijas eksperti
vērtēja Jelgavas 6.vidusskolas (šobrīd Jelgavas Pārlielupes pamatskola), Jelgavas Paula Bendrupa
pamatskolas, Jelgavas 4.sākumskolas un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas darbību un minēto
izglītības iestāžu direktoru profesionālo darbību. Tika nodrošināta minēto izglītības iestāžu, tās
īstenoto izglītības programmu akreditācija.
2021./2022. mācību gadā pilnveidoto mācību saturu un pieeju īstenoja 1., 2., 4., 5., 7., 8., 10.
un 11. klasēs. Vidusskolas izglītojamajiem uzsāka piedāvāt mācību saturu apgūt trīs līmeņos.
Jaunais saturs vidusskolēniem dod iespēju vairāk mācīties atbilstoši savām interesēm un nākotnes
plāniem, – to nodrošina mazāks mācību priekšmetu skaits un iespēja 30% mācību laika veltīt
padziļinātiem un specializētiem kursiem.
2021./2022. mācību gadā no valsts budžeta mērķdotācijas 8 izglītības iestādēs tika finansētas
pagarinātās dienas grupas, kuras apmeklēja 629 izglītojamie.
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2021. gadā 9.klasi beidza 631 izglītojamais, no tiem izglītību vidusskolās 10.klasē turpina
368 (58,3%), profesionālajās izglītības iestādēs – 242 (38,3%), atkārtoti mācās 9.klasē – 2 (0,3%)
strādā – 4 (0,6%), ārzemēs – 3 (0,5%), nestrādā, nemācās – 6 (1%), nav iegūta informācija par 6
(1%). 2021. gadā pēc pamatizglītības iegūšanas 96,7% Jelgavas jauniešu turpināja izglītību.
Izglītojamo tālākā izglītības izvēle
pēc vispārējās pamatizglītības programmu apguves 2021. gadā

Avots: Jelgavas izglītības pārvalde

2021. gadā 12.klasi beidza 361 izglītojamais, t.sk. augstskolās izglītību turpina 246 (68,1%),
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestādēs – 27 (7,5%), mācās arodizglītības programmā
ar iegūtu vidējo izglītību – 5 (1,4%), strādā – 60 (16,6%), ārzemēs un nestrādā/nemācās – 17
(4,7%), nav iegūta informācija par 6 (1,7%).
Izglītojamo tālākā izglītības izvēle
pēc vispārējās vidējās izglītības programmu apguves 2021. gadā

Avots: Jelgavas izglītības pārvalde

2020./2021. mācību gadā 12.klašu absolventi centralizētos eksāmenos labus rezultātus
uzrādīja bioloģijā, kur rezultāti bija par 4% augstāki nekā valstī kopumā, un angļu valodā – par 1%
augstāki nekā valstī. Zemāki nekā valsts vidējie rādītāji valsts pārbaudes darbos bija absolventu
sasniegumi matemātikā – par 5%, Latvijas un pasaules vēsturē – par 19% zemāki.
12.klašu izglītojamo, t.sk. profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu, centralizēto eksāmenu
rezultātu vidējais kopprocents 2021. gadā
Mācību priekšmets
Krievu valoda (svešvaloda)
Bioloģija
Ķīmija
Fizika
Latviešu valoda
Angļu valoda

Pilsētā
76%
54%
55%
48%
51%
68%
61

Valstī
77%
50%
55%
49%
51%
67%

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats
Mācību priekšmets
Matemātika
Latvijas un pasaules vēsture
Avots: Jelgavas izglītības pārvalde

Pilsētā
31%
27%

Valstī
36%
46%

Lai paaugstinātu izglītojamo zināšanas un prasmes, izglītības iestādēm jānodrošina mācību
procesa diferenciācija un individualizācija. Ikdienas mācību process jāvirza uz izglītojamo
individuālajām mācīšanās vajadzībām un interesēm, sociāli emocionālo prasmju attīstīšanu un
pašvadītu mācīšanos.
Nozīmīgākie izpildītie remontdarbi (pašvaldības finansējums) 2021. gadā
Nr.
p.k.

Izmaksas, euro
(ar PVN)

Veiktie darbi

Izglītības iestāde

1.

Iekštelpu remontdarbi

24 076,62

2.

Apsardzes signalizācijas sistēmas ierīkošana
Automātiskās ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas
ierīkošana 2.kārta un apsardzes signalizācijas sistēmas
ierīkošana
Elektromontāžas darbi, elektrotehniskie mērījumi un
ventilācijas sistēmas tīrīšana

11 858,42

Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija
Jelgavas 5. vidusskola

24 014,41

Jelgavas Centra pamatskola

34 482,60

Jelgavas 4. sākumskola

Ventilācijas sistēmas ierīkošana

17 750,76

3.
4.
5.

Kopā

112 182,81

Jelgavas pamatskola
“Valdeka” - attīstības centrs
-

Avots: Jelgavas izglītības pārvalde

6.4.3. PEDAGOĢISKO DARBINIEKU IZGLĪTĪBA
2021./2022. mācību gadā Jelgavā pirmsskolas izglītības iestādēs strādāja 260 pedagogi, t.sk.
ar augstāko pedagoģisko izglītību – 199 (76,54%) pedagogi, no tiem 23 (8,85%) ir maģistra grāds
pedagoģijā, bet 9 (3,46%) – cita augstākā izglītība.
2021./2022. mācību gadā vispārizglītojošajās izglītības iestādēs strādāja 710 pedagogi, t.sk.
ar augstāko pedagoģisko izglītību – 627 pedagogi (88,31%), no tiem 5 pedagogi (0,70%) – ar
zinātnisko grādu, 251 (35,35%) – pedagoģijas maģistri, 43 (6,06%) – ar citu augstāko izglītību.
Pēdējo gadu laikā vidējais izglītojamo skaits uz vienu pedagogu Jelgavas valstspilsētā ir
nemainīgs – 10 izglītojamie.
Izglītojamo un pedagoģisko darbinieku skaits Jelgavas vispārējās izglītības iestādēs
2012.-2021. gadā (bez Lazdiņas privātās pamatskolas „Punktiņš”)

Avots: Jelgavas izglītības pārvalde
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6.4.4. PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA
2021./2022. mācību gadā profesionālās izglītības programmas Jelgavā īsteno Jelgavas
Amatu vidusskola, Jelgavas Tehnikums un Jelgavas Mūzikas vidusskola, kuras piedāvā dažādas
izglītības programmas gan jauniešiem, gan pieaugušajiem.
2021./2022. mācību gadā Jelgavas Amatu vidusskolā mācījās 579 (t.sk. 29 izglītojamie –
tālākizglītības programmās ieslodzījuma vietā) un profesionālās izglītības kompetences centrā
„Jelgavas Tehnikums” – 1207 izglītojamie (t.sk. 193 izglītojamie – tālākizglītības programmās
ieslodzījuma vietās). Abās profesionālās izglītības iestādēs mācījās arī izglītojamie no citām
pašvaldībām, galvenokārt no Jelgavas, Ozolnieku un Bauskas novadiem.
Jelgavas Amatu vidusskola ir pašvaldības dibināta profesionālās izglītības iestāde, kurā var
apgūt 12 profesionālās kvalifikācijas: mazumtirdzniecības komercdarbinieks, tērpu izgatavošanas
un stila speciālists, programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs, konditors, pavārs,
frizieris, montāžas darbu atslēdznieks, vizāžists, tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists,
frizieris, šuvēja palīgs un virtuves darbinieks. Kopš 2019./2020. mācību gada izglītības iestāde
īsteno arī vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas, kuras 2021./2022. mācību
gadā apgūst 143 izglītojamie.
Kopš 2018. gada Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros profesiju Jelgavas Amatu vidusskolā ieguvušas 163
nodarbinātas personas. 2021./2022. mācību gadā apmācīta 51 nodarbināta persona – programmā
„Pavārs” – 9, programmā „Konditors” – 15, programmā „Programmvadības metālapstrādes
darbgaldu iestatītājs’’ – 13, programmā „Tērpu izgatavošanas un stila speciālists’’ – 14.
2021. gadā Jelgavas Amatu vidusskola sadarbībā ar uzņēmumu SIA „DINEX LATVIA”
turpināja īstenot darba vidē balstītas izglītības procesu specialitātē „Programmvadības
metālapstrādes darbgaldu iestatītājs” pēc vidējās izglītības (12 audzēkņi).
Amatu vidusskolai ir noslēgti sadarbības līgumi ar Santos–Dumont Viesmīļnozares un
ekonomikas vadības vidusskolu Francijā (Saint-Cloud), Marie Laurencin Amatu vidusskolu
Francijā (Parīzē), Klaipēdas šūšanas un biznesa skolu Lietuvā, Eiropas Servisa aģentūra „Eiropa3000” Itālijā (Bergamo), profesionālās izglītības apmācības centru L Agenzia per la Formazione,
l'Orientamento e il Lavoro della Provincia di Como Itālijā, Apmācības centru Le Centre de Afobat
Rueil-Malmaison Francijā, Paragon Limited Maltā, TRIBEKA training LAB S.L.U. apmācības
aģentūru Spānijā un aģentūrām BVÖ Bildungsberatung und Vermittlungsagentur GmbH Austrijā,
The Ralf Partnership Īrijā, New service societa cooperativa sociale Itālijā (Foggia). Sadarbības
līgumu ietvaros tiek nodrošināta praktiskā un teorētiskā apmācība, audzēkņi un pedagogi
iepazīstas ar mācību programmām, praktizējas pakalpojumu un ražošanas uzņēmumos pārtikas
pārstrādes, viesu apkalpošanas, šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģiju, skaistumkopšanas un
metālapstrādes jomās.
Amatu vidusskola īsteno arī Erasmus+ programmas mobilitātes projektu, lai nodrošinātu
audzēkņu un skolotāju starptautisko prakses programmu īstenošanu Francijā, Itālijā, Lielbritānijā,
Spānijā, Vācijā, Maltā, Portugālē, Austrijā un Īrijā viesmīlības, pavāru, konditorejas speciālistu,
mazumtirdzniecības komercdarbinieku, tērpu izgatavošanas un stila speciālistu, frizieru, vizāžista
un metālapstrādes specialitātēs. 2020./2021. mācību gadā Amatu vidusskolas partnerorganizācijās
Maltā un Anglijā savas profesionālās kompetences pilnveidoja 75 audzēkņi un 12 skolotāji.
Starptautiskā sadarbība ceļ Jelgavas Amatu vidusskolas un profesionālās izglītības prestižu pilsētā
un valstī.
Jelgavas Tehnikums ir Izglītības un zinātnes ministrijas dibināta profesionālās izglītības
iestāde, kurā var apgūt 15 profesionālās kvalifikācijas (t.sk. 5 Latvijas ieslodzījuma vietās):
apdares darbu tehniķis, apdares darbu strādnieks, mērniecības tehniķis, automehāniķis, mēbeļu
galdnieks, kokapstrādes iekārtu operators, klientu apkalpošanas speciālists, viesmīlības
pakalpojumu speciālists, viesmīlis, datorsistēmu tehniķis, programmēšanas tehniķis,
inženierkomunikāciju tehniķis, rokas lokmetinātājs (MMA) lokmetinātājs metināšanā ar
mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu
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inertās gāzes vidē (TIG) un elektromontieris. Tehnikums nodrošina ārpus formālās izglītības
sistēmas novērtēšanu.
2021. gadā SAM 8.5.1. „Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu
skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās un mācību praksē uzņēmumos” projekta ietvaros
Jelgavas Tehnikuma 55 izglītojamie piedalījās darba vidē balstītās mācībās un 96 izglītojamie –
mācību praksē uzņēmumos.
2021. gadā Jelgavas Tehnikums īstenoja Erasmus+ programmas mobilitātes projektu
“Jelgavas Tehnikuma izglītojamo un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidošana”. Projekta
ietvaros izglītojamie un pedagogi pilnveidoja savas profesionālās kompetences:
 Grieķijā – 4 izglītojamie un 1 pedagogs izglītības programmā “Programmēšana”;
 Igaunijā – 4 izglītojamie un 1 pedagogs izglītības programmā “Viesnīcu pakalpojumi”, 2
izglītojamie un 1 pedagogs izglītības programmā „Programmēšana;
 Francijā – 5 izglītojamie izglītības programmā “Autotransports”, 5 izglītojamie un 1
pedagogs izglītības programmā “Kokizstrādājumu izgatavošana”.
Jelgavas Mūzikas vidusskola piedāvā apgūt 7 profesionālās vidējās izglītības programmas:
taustiņinstrumentu spēle, stīgu instrumentu spēle, pūšaminstrumentu spēle, sitaminstrumentu
spēle, diriģēšana, vokālā mūzika un mūzika. 2021./2022. mācību gadā šīs programmas apguva 53
audzēkņi.
6.4.5. PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBA
Profesionālās ievirzes izglītības programmas vispārizglītojošo izglītības iestāžu
izglītojamiem īsteno Jelgavas Mākslas skola, Jelgavas Mūzikas vidusskola, Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta skola, Jelgavas Specializētā peldēšanas skola, Jelgavas Ledus sporta skola,
Privātā mūzikas skola „BJMK Rokskola” un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde
„Futbola skola Jelgava”.
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola, Jelgavas Specializētā peldēšanas skola un Jelgavas
Ledus sporta skola atrodas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes „Sporta servisa centrs”
pārraudzībā.
Privātā mūzikas skola „BJMK Rokskola” ir SIA “BJMK” dibināta profesionālās ievirzes
izglītības iestāde.
Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde “Futbola skola Jelgava” ir futbola kluba
„Jelgava” dibināta izglītības iestāde.
Jelgavas Mākslas skola profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā
māksla” nodrošina sistematizētu pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi vizuālajā mākslā, sekmē
mākslinieciskās darbības pieredzi 276 izglītojamajiem.
Jelgavas Mūzikas vidusskolas profesionālās ievirzes izglītības programmās mācījās 318
audzēkņi vecumā no 6–18 gadiem. Skola piedāvā apgūt profesionālās ievirzes programmas
klavierspēlē, akordeona spēlē, čella spēlē, vijoļspēlē, ģitāras un kokles spēlē, pūšaminstrumentu
(flauta, saksofons, mežrags, oboja) spēlē, sitaminstrumentu spēlē, solo dziedāšanu – kora klasē.
Jelgavas Ledus sporta skolā tiek apgūta profesionālās ievirzes sporta programma hokejā,
daiļslidošanā un šortrekā. 2021./2022. mācību gadā šajās programmās trenējās 318 audzēkņi, t.sk.
199 – hokejā, 74 – daiļslidošanā, 45 – šorttrekā.
Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmā
2021./2022. mācību gadā trenējās 210 audzēkņi.
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolā 2021./2022. mācību gadā 587 izglītojamie apguva
sporta izglītības programmas smaiļošanā un kanoe airēšanā, airēšanā, džudo, futbolā, basketbolā,
vieglatlētikā, BMX un mākslas vingrošanā.
Privātās mūzikas skolas „BJMK Rokskola” profesionālās ievirzes izglītības programmā
„Rokmūzika” 2021./2022. mācību gadā mācījās 44 audzēkņi.
Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē „Futbola skola Jelgava” 2021./2022. mācību
gadā trenējās 480 audzēkņi.
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6.4.6. INTEREŠU IZGLĪTĪBA
2021. gadā interešu izglītības programmas 2386 izglītojamajiem piedāvāja 5 pašvaldības
izglītības iestādes: Jaunrades nams „Junda”, Jelgavas Mākslas skola, Jelgavas Specializētā
peldēšanas skola, Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola, Jelgavas Ledus sporta skola un 3
privātās iestādes, kuras pašvaldībā saņēmušas interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmas licenci – Privātā mūzikas skola „BJMK Rokskola”, Biedrība „Tenisa Klubs
Jelgava” un Biedrība „Campanilla”.
2021. gadā Jelgavas valstspilsētas izglītības iestādēs 5602 izglītojamie apmeklēja sekojošas
interešu izglītības programmas:
 kultūrizglītības – dziedāšana, muzicēšana, dejošana, vizuālā un lietišķā māksla, teātra
māksla;
 radošās industrijas – aktivitātes, kurās māksla mijas ar tehnoloģiju izmantošanu, radot
inovatīvu produktu;
 sporta interešu izglītība – dažādi sporta veidi, t.sk. tehniskie sporta veidi;
 tehniskā jaunrade – konstruēšana, modelēšana, robotika, elektronika, tehnoloģiju apguve,
projektēšana u.c.;
 vides interešu izglītība – vides izzināšana dažādās formās;
 citas jomas – novadpētniecība, gidi, žurnālistika un literārā jaunrade, jaunsargi,
astronomija, svešvaloda, uzņēmējdarbība, līderības prasmju veidošana, brīvā laika
aktivitātes u.c.
2021. gadā Jelgavas Specializētās peldēšanas skolā interešu izglītības programmā
„Peldēšana” 17 peldētapmācības grupās trenējās 292 audzēkņi. 2.klašu audzēkņiem Jelgavas
valstspilsētas pašvaldība nodrošināja bezmaksas peldētapmācību 14 nodarbību apjomā.
2021. gadā Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas interešu izglītības programmās
darbojās 210 izglītojamie.
Jelgavas Ledus sporta skolā interešu izglītības programmā „Slidotapmācība” 2021. gadā
darbojās 143 izglītojamie.
2021. gadā Jelgavas Mākslas skolas interešu izglītības programmās – Bērnu Mākslas studija,
Dizaina zīmējums, Radošās domāšanas studija – darbojās 59 izglītojamie.
2021./2022. mācību gadā Jaunrades namā „Junda” īstenotas 64 interešu izglītības
programmas, kuras apmeklēja 1045 audzēkņi vecumā līdz 25 gadiem.
Aktivitātes un pasākumus bērniem un viņu ģimenēm 2021. gadā Jaunrades nams „Junda”
organizēja galvenokārt attālināti – radošo darbu konkursus “Durvis”, “Skan Ziemassvētku zvani”
un konkursu "Mēs esam Jelgava" – konkursa darbi tika izstādīti Jelgavas pilsētvidē, brīvlaika
akcijas (pavasara, rudens un ziemas skolēnu brīvlaikā), virtuālās koka auto modeļu sacensības u.c.
Struktūrvienība „Lediņi” 2021. gadā organizēja 10 nedēļu nometni “Apkārt zemeslodei”.
Ņemot vērā epidemioloģiskos drošības noteikumus, nometni kopā apmeklēja 280 bērni.
2021. gadā Jaunrades nams „Junda” organizēja arī mākslas jomas dienas nometni “Nāc
radīt!” un tehniskās jaunrades jomas dienas nometni “Nāc darboties!”. Katra nometne ilga vienu
nedēļu un katrā no tām piedalījās 30 bērni.
Nometnes „Lediņi” daudzfunkcionālā atbalsta centrā bērniem ar īpašām vajadzībām arī
2021. gadā tika īstenota interešu izglītības programma „Lediņu bitītes”, kuru apmeklēja 10 bērni.
Jaunrades nama „Junda” interešu izglītības programmu audzēkņi ir sasnieguši augstus
rezultātus pilsētas, novada, valsts un starptautiskos konkursos gan individuālā, gan grupu
konkurencē, pārstāvot pulciņus: “Mākslas studija”, „Ādas plastikas darbnīca”, “Stikla māksla”,
“Keramika”, “Es un dizains”, “Pavediena tēlniecība”, “Koka tehnika”, “Radošā darbnīca”, “Jundas
ģitāras”, popgrupa “Lai skan”, tautas deju kolektīvi.
2021. gadā Jelgavas valstspilsētas bērnu un jauniešu interešu izglītības kolektīvi piedalījās
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumos.
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6.4.7. ZEMGALES REĢIONA KOMPETENČU ATTĪSTĪBAS CENTRS
Zemgales reģiona kompetenču attīstība centra (turpmāk – ZRKAC) darbības mērķis ir
nodrošināt Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu kvalitatīvu
mūžizglītības piedāvājumu kā arī metodisko, izglītojošo un informatīvo atbalstu formālās un
neformālās izglītības iestādēm un pedagogiem.
ZRKAC veic izglītojošo darbību Jelgavas valstspilsētas un Zemgales reģiona ekonomiskās,
sociālās un izglītības politikas īstenošanā, veido un īsteno izglītības piedāvājumu iedzīvotājiem
atbilstoši viņu vēlmēm un interesēm saskaņā ar reģiona attīstības vajadzībām; sekmē
cilvēkkapitāla, zināšanu ekonomikas un informācijas sabiedrības attīstību; veic izglītības
metodiskā darba vadību un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzraudzību Jelgavas
pilsētas vispārējās, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, sekmējot izglītības
kvalitātes uzlabošanu visās izglītības pakāpēs; nodrošina un attīsta izglītības atbalsta vidi, lai
sekmētu personības garīgo pilnveidi, kā arī veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū.
Iestāde izglītojošo darbību un ar to saistītās funkcijas īsteno 4 nodaļas:
 Tālākizglītības nodaļa: nodrošina valsts un pašvaldības iestāžu, uzņēmumu, organizāciju
darbinieku, kā arī privātpersonu tālākizglītību, organizē bezdarbnieku apmācību un
pārkvalifikāciju, veido un īsteno programmas dažādu sociālo grupu atbalstam, pilsoniskās
līdzdalības veicināšanai;
 Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa: veido atbalsta sistēmu uzņēmējdarbības uzsākšanai
un attīstībai, organizē sadarbības tīklu veidošanu uzņēmējdarbības vidē Jelgavas pilsētā
un Zemgales reģionā;
 Metālapstrādes mācību parks: veido specializētu izglītības piedāvājumu metālapstrādes
nozares attīstībai un popularizēšanai, sagatavo speciālistus mašīnbūves un metālapstrādes
rūpniecībai, organizē izglītojošus pasākumus nozares speciālistu profesionālajai
izaugsmei;
 Izglītības attīstības un informācijas tehnoloģiju nodaļa: sniedz metodisku atbalstu
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm izglītības reformu ieviešanā, pedagoģiskā
procesa īstenošanā, izglītības kvalitātes nodrošināšanā, organizē pedagogu tālākizglītību,
sniedz atbalstu jauniešiem karjeras izvēlē, organizē izglītojošus pasākumus vecākiem;
sekmē informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošanu visās formālās izglītības
pakāpēs, pieaugušo izglītībā, iestādēs un uzņēmumos; popularizē jaunākos informācijas
komunikācijas tehnoloģiju risinājumus un sniedz metodisku atbalstu to ieviešanai
Jelgavas pilsētai un Zemgales reģionam nozīmīgās nozarēs.
Metodiskā bibliotēka sniedz atbalstu izglītības programmu īstenošanā, nodrošinot
metodisko literatūru, un dažādus informācijas avotus, piedāvā operatīvus un kvalitatīvus
informācijas pakalpojumus lietotāju vajadzībām.
2021. gadā turpinoties ar Covid-19 saistītajiem ierobežojumiem, attālinātais darbs un
tālmācība ir kļuvusi par realitāti ievērojamai daļai iedzīvotāju. Pandēmijas laiks parādīja to, cik
būtiski ir pilnveidot ne tikai darba tirgum nepieciešamās profesionālās kompetences, bet arī apgūt
dzīves prasmes par tādiem jautājumiem, kā plašsaziņas līdzekļu lietotprasme, pilsoniskā
kompetence, finanšpratība, vides pratība un veselībpratība. Ņemot vērā iedzīvotāju dažādās
attieksmes un iespējas, tika sagatavots daudzveidīgs informatīvais atbalsts, kas veicināja attālināto
mācīšanos: individuālās konsultācijas, video pamācības, videolekcijas, individuālās nodarbības
“soli pa solim kopā ar pasniedzēju”, kā pieslēgties un darboties e-vidē, vebināri, mācību
videofilmas, un citi mācību materiāli, kas pieejami ZRKAC mājas lapā.
Iestādes klientu loks ievērojami paplašinājās, sniedzot iespēju izmantot izglītības
pakalpojumus iedzīvotājiem no visas Latvijas. Radās iespēja attālinātajā formātā piesaistīt augsti
kvalificētus pasniedzējus no citām Eiropas valstīm un, lai nodrošinātu attālināto mācību kapacitāti,
tika pilnveidota arī iestādes materiāltehniskā bāze.
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ZRKAC pasākumi 2021. gadā pēc dalībnieku skaita

Avots: ZRKAC

Digitālo prasmju apguves iespējas tika nodrošinātas daudzveidīgām mērkgrupām,
īpašu uzmanību veltot pedagogu atbalstam. Pamatojoties uz veikto pedagogu aptauju par digitālo
kompetenču pratību, 2021. gadā Jelgavas pedagogiem tika plānotas un īstenotas daudzveidīgas
atbalsta nodarbības, lai sniegtu iespēju attīstīt digitālo kompetenci, kas ļautu mērķtiecīgi un ar
atbilstošiem resursiem integrēt IT izmantošanu mācību procesā dažādos mācību priekšmetos.
Balstoties uz uzņēmēju ieteikumiem un straujām izmaiņām likumdošanā, kas ietekmēja
uzņēmējdarbības vidi, 2021. gadā tika piedāvātas jaunas mācību programmas par aktualitātēm
nodokļu jomā, darba tiesībām, elektronisko dokumentu izstrādāšanu, biznesa modeļa kanvas
metodes izmantošanu uzņēmējdarbībā, kā arī personāla atlases procesa transformāciju nākotnes
personāla vadībā.
2021. gadā izstrādāts jauns programmu piedāvājums valsts, pašvaldības iestāžu un
kapitālsabiedrību vadītāju un darbinieku profesionālo kompetenču pilnveidei, lai stiprinātu
augstākā un vidējā līmeņa vadītāju profesionālās kompetences efektīvai, uz iestādes attīstību
vērstai vadībai.
Paplašinātas arī iestādes funkcijas saistībā ar skolu jauniešu vasaras nodarbinātības
procesa nodrošināšanu.
ZRKAC pasākumu dalībnieku skaita dinamika 2005.-2021. gadā

Avots: ZRKAC

2021. gadā iestādē norisinājās darbs pie vairākiem nozīmīgiem starptautiska līmeņa
projektiem, kuru pamatmērķis bija atbalstīt inovatīvas prakses attīstību, veicināt sadarbību,
savstarpēju mācīšanos un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī. Sadarbības partnerību projektos tiek
izstrādāti materiāli, kas ir atkārtoti lietojami, pārnesami un paplašināmi. Ir svarīgi, ka projektos
kopīgi izstrādātos rezultātus var izmantot vietējā, reģionālajā, nacionālajā un transnacionālajā
līmenī.
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2021. gadā veiksmīgi īstenots Eiropas Savienības “Erasmus+” stratēģiskās partnerības
projekts ”Pedagoga darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai”. Tā īstenošanas gaitā tika izzināti
trīs partnervalstu (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas) labās prakses piemēri veiksmīgas lasītprasmes
pilnveidei pirmsskolā un sākumskolā. Projekta eksperti, balstoties uz labāko pieredzi un
pētījumiem, izstrādāja rokasgrāmatu pedagogiem, izstrādāta un pilotēta tālākizglītības programma
pedagogiem ”Lasītprasmes pilnveide vecumposmā no 1,5 līdz 12 gadiem: vajadzības, rīcība,
sasniegumi”. Programma tika augsti novērtēta un iekļauta visu sadarbības iestāžu tālākizglītības
pastāvīgajā piedāvājumā.
2021. gadā turpinājās sadarbība ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, trešo gadu pēc
kārtas īstenojot akadēmiskā personāla angļu valodas apmācību iepirkuma “Angļu valodas
apmācības pakalpojums LLU akadēmiskajam personālam projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/014 „LLU
akadēmiskā personāla pilnveidošana” ietvaros”. Iepirkuma “Specializēto mācību pakalpojums
LLU akadēmiskajam personālam projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/014 „LLU akadēmiskā personāla
pilnveidošana” ietvaros” rezultātā iegūtas tiesības arī citu LLU mācībspēku apmācībai.
Ģimeņu atbalstam un bezmaksas izglītības pieejamības paplašināšanai 2021. gadā tika
organizētas apmācības Jelgavas pilsētas pašvaldības projektā „Veselības veicināšana Jelgavas”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/085). Šī projekta ietvaros jau piekto gadu pēc kārtas ģimenēm tika nodrošināta
iespēja piedalīties dažādās bezmaksas izglītības programmās.
Lai Jelgavas pilsētas bezdarbniekiem un darba meklētājiem būtu pieejama apmācība
pašvaldības ietvaros, ZRKAC piedalās NVA izsludinātajos iepirkumos, iegūstot tiesības
neformālās izglītības programmu un profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanai
bezdarbniekiem un darba meklētājiem. 2021. gadā bezdarbniekiem bija iespēja apgūt darba tirgum
aktuālas prasmes 21 izglītības programmā.

6.5. BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA
Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa (turpmāk tekstā – Bāriņtiesa) ir Jelgavas valstspilsētas
domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas, pamatojas uz normatīvajiem aktiem un
publisko tiesību principiem, savā darbībā un Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā
prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizstāvību.
2021. gadā:
 Bāriņtiesa ir informējusi Jelgavas sociālo lietu pārvaldi par 36 ģimenēm, kurās ir 53 bērni,
kuriem netiek pietiekami nodrošināta attīstība un audzināšana;
 ar Bāriņtiesas lēmumu 19 vecākiem pārtrauktas 22 bērnu aizgādības tiesības, tajā skaitā 4
gadījumos – sakarā ar konstatēto vardarbību, par ko Bāriņtiesa ir sniegusi informāciju
tiesībsargājošām iestādēm, un uzsākts kriminālprocess;
 pieņemti 12 vienpersoniski lēmumi par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem uz 17
bērniem;
 3 vecākiem atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības uz 4 bērniem;
 Zemgales rajona tiesā Jelgavā, iesniegti 27 prasības pieteikumi par aizgādības tiesību
atņemšanu vecākiem, ar tiesas spriedumu 22 vecākiem atņemtas 29 bērnu aizgādības
tiesības;
 ārpusģimenes aprūpe piemērota 26 bērniem, no tiem 7 bērni ievietoti audžuģimenēs, 11
bērni nodoti aizbildnībā, ārpusģimenes aprūpes un rehabilitācijas institūcijās ievietoti 8
bērni;
 5 bērni nodoti citu personu aprūpē, sakarā ar vecāku izceļošanu no Latvijas darba
meklējumos;
 2 ģimenēm piešķirts viesģimenes statuss;
 no aprūpes un rehabilitācijas institūcijām bērni nav adoptēti;
 5 personas ir atzītas par adoptētājiem, adoptēti 4 bērni, 3 bērni no audžuģimenēm, 1 bērns
no aizbildņa ģimenes;
 pašvaldībā ir 10 audžuģimenes, kurās ir ievietoti 5 Jelgavas valstspilsētas bērni, taču
pārējās audžuģimenes šobrīd ģimenes apstākļu dēļ bērnus nevar uzņemt;
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pašvaldībā ir 112 aizgādnībā esošas personas, 12 personas ir ieceltas par aizgādni
mantojumam;
Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniegusi 30 atzinumus par saskarsmes tiesības
izmantošanas kārtības noteikšanu vai viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanu;
Bāriņtiesa devusi atļauju 2 bērniem uzvārda maiņai;
64 vecākiem dota atļauja mantojuma pieņemšanai nepilngadīgā bērna vārdā;
12 ģimenes nosūtītas konsultāciju saņemšanai pie psihologa vai cita speciālista;
notikušas 86 Bāriņtiesas sēdes, pieņemti 327 lēmumi, saņemti 4244 ienākošie dokumenti
un izsūtīti 4320 dokumenti;
Bāriņtiesa piedalījusies 132 tiesu sēdēs Zemgales rajona tiesā Jelgavā, un citās republikas
administratīvo teritoriju tiesu sēdēs;
Bāriņtiesā ierosinātas 142 lietas, lietvedībā atradās 530 aktīvas lietas, attiecīgi uz katru
Bāriņtiesas locekli – 88 lietas.

6.6. KULTŪRA
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra” (turpmāk – iestāde “Kultūra”) realizē
valsts un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības politiku kultūras jomā Jelgavas pilsētā. Tās valdījumā
ir pilsētas kultūras nams, kultūras nams “Rota”, deju nams “Cukurfabrika”, brīvdabas koncertzāle
“Mītava” Pasta salā, brīvdabas estrādes vieta Uzvaras parkā, afišu izvietošanas stabi pilsētā un
avārijas stāvoklī esošā ēka Jāņa Čakstes bulvārī 17, Jelgavā.
2021. gadā lielākie finanšu ieguldījumi tika veikti tehnisko resursu iegādē un uzstādīšanā –
piegādāta un uzstādīta digitālās skaņas vadības pults un LED prožektori Jelgavas kultūras nama
lielajai zālei, 100 apmeklētāju krēsli un skatuves ugunsdrošās kulises brīvdabas koncertzālei
“Mītava”, izgatavoti vides izstāžu 5 stendi ar apgaismojumu, iegādātas skaņas skandas,
teleskopiskās alumīnija skatuves podestu kājas, mūzikas instrumenti Jelgavas bigbenda
vajadzībām. Gatavojoties Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, atjaunoti un papildināti
iestādes “Kultūra” māksliniecisko kolektīvu tautastērpi un koncerttērpi.
2021. gadā veikti nelieli ieguldījumi arī kultūras infrastruktūras uzlabošanā – ieklāts bruģis
brīvdabas koncertzāles "Mītava" melnzemes laukumos, izgatavoti un uzstādīti durvju bloki
kultūras nama biroja telpās, kondicionieri pie kultūras nama galvenās ieejas, kultūras namā veikta
automātiskās ugunsdzēsības sistēmas montāža un automātiskās ugunsdzēsības sistēmas
papildināšana ar balss trauksmes izziņošanas sistēmu.
2021. gads iestādes “Kultūra” darbībā galvenokārt iezīmējas ar pilsētas kultūras stratēģijas
un pieteikuma Eiropas kultūras galvaspilsētas konkursam izstrādi, kā ar jauna formāta digitāliem
un attālinātiem pasākumiem, notikumiem – kultūras dzīves veidotājiem, ņemot vērā valstī un
pasaulē valdošo epidemioloģisko situāciju. Līdz 2021. gada maija sākumam tika apturēta jebkādas
formas klātienes pasākumu, izstāžu rīkošana gan iekštelpās, gan brīvdabā.
2021. gada sākumā tika uzsākti apjomīgi sagatavošanās darbi projekta “Jelgava – Eiropas
Kultūras galvaspilsēta 2027” izstrādei. Eiropas kultūras galvaspilsēta ir viena no zināmākajām
Eiropas iniciatīvām, kuras mērķis ir veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā. Tika
izstrādāts pieteikums Eiropas kultūras galvaspilsētas konkursam, pastiprināti vēršot uzmanību uz
pilsētas nākotnes iespējām – kultūras, radošo industriju, vides un izglītības jomās ar devīzi
“Tabula rasa”, kā arī Jelgavas pilsētas kultūras attīstības programma 2021.–2027. gadam,
līdz ar to, pat Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu neiegūstot, Jelgavai paliek izstrādāts
mērķtiecīgs kultūras attīstības plāns.
2021. gadā saistībā ar pasākumu ierobežojumiem kopumā organizēti 84 pasākumi
(2020. gadā – 129), kurus apmeklēja 105 767 apmeklētāji (2020. gadā – 159 678). Salīdzinot ar
2020. gadu, pasākumu skaits 2020. gadā samazinājies par 34,88%, bet kopējais apmeklētāju
skaits ir samazinājies par 33,76%.
Neskatoties uz pulcēšanās aizliegumiem un apmeklētāju skaita ierobežojumiem, 2021. gadā
iekštelpās notika 31 pasākums ar 5 786 apmeklētājiem (2020. gadā – 88 pasākumi).
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Kultūras pasākumu un to apmeklētāju skaits 2016.-2021. gadā
Gads
Kultūras pasākumu apmeklējums
Kultūras pasākumu skaits
Avots: JVPI „Kultūra”

2016

2017

2018

2019

2020

2021

401018
316

506580
337

531719
346

442454
353

159678
129

105767
84

JVPI “Kultūra” mākslinieciskie kolektīvi (t.sk. profesionālie) 2021. gadā 19 nedēļas no 52
strādājuši attālināti. Lai 2021. gadā nodrošinātu kolektīvu dalībnieku plūsmu nepārklāšanos, tajos
mēnešos, kad bija atļauts klātienes mēģinājumu process, kolektīvi atbilstoši epidemioloģiskajam
prasībām mēģinājuma procesu vadīja ārtelpā – brīvdabas koncertzālē “Mītava”, pie Jelgavas
kultūras nama, pie kultūras namā “Rota”, pie deju nama “Cukurfabrika”, Pasta salā, u.c.
Mēģinājumi / nodarbības iekštelpās

Jelgavas kultūras namā
Kultūras namā „Rota”
Deju namā
Jelgavas Mūzikas
vidusskolā
KOPĀ
Avots: JVPI „Kultūra”

Darba dienās
Personu
Stundas
apmeklējumi
1582,5
16245
420
6060
555
8790

Brīvdienās
Personu
Stundas
apmeklējumi
43
465
0
0
0
0

Kopā
Personu
Stundas
apmeklējumi
1625,5
16710
420
6060
555
8790

150

630

0

0

150

630

2707,5

31725

43

465

2750,5

31768

2021. gadā mēģinājumi kopā (stundas / apmeklējumi)
Mēģinājumi
Attālināti
Ārtelpās
Iekštelpās
KOPĀ
Avots: JVPI „Kultūra”

Darba dienās
Personu
Stundas
apmeklējumi
3923,5
44042
389
3744
2707,5
31725
7020
79511

Brīvdienās
Personu
Stundas
apmeklējumi
0
0
0
0
43
465
43
465

Kopā
Personu
Stundas
apmeklējumi
3923,5
44042
389
3744
2750,5
31768
7063
79544

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par kultūras jomas aktivitātēm Jelgavā, Jelgavas
valstspilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra” regulāri sniedz informāciju vietējas un nacionālas
nozīmes medijiem, informācijas kanāliem – laikraksti, televīzija, radiostacijas, interneta portāli un
ziņu aģentūras. Tāpat tiek izmantoti arī digitālie informācijas aprites kanāli – iestādes sociālo tīklu
konti platformās Facebook un Instagram, kuriem bija īpaša nozīme organizējot un plānojot 2021.
gada aktivitātes. Kā arī iestādes pārvaldībā esošās mājaslapas www.kultura.jelgava.lv un
www.festivali.jelgava.lv.
2021. gadā, nodrošinot kultūras aktivitāšu pieejamību un nozares darbības nepārtrauktību,
tika īstenotas dažādas digitālās aktivitātes, tās realizējot Jelgavas pilsētas un iestādes “Kultūra”
sociālo tīklu platformās Facebook (7 860 sekotāji) un Instagram (2 000 sekotāji), kā arī Brīvdabas
Koncertzāles “Mītava” sociālo tīklu platformās Facebook (1 400 sekotāji) un Instagram (600
sekotāji). 2021. gadā iestādes “Kultūra” sociālo tīklu platformas Facebook (konts izveidots 2013.
gada septembrī) sekotāju skaits pieaudzis par vairāk nekā 1 000 lietotājiem, savukārt,
Instagram (konts izveidots 2017. gada septembrī) sekotāju skaits palielinājies par 200 lietotājiem.
Gada laikā platformā Facebook publicēti 80 dažādi video materiāli, t.sk. 13 tiešraides
raidījumi projekta “KULTŪRtāle” ietvaros – tiešsaistes studijā reizi nedēļā kopā ar kultūras jomas
ekspertiem, viedokļa līderiem, sabiedrībā zināmiem cilvēkiem tika meklētas atbildes un notika
diskusijas par kultūru un radošajām industrijām kā vērtību, kas veido laikmetīgu, uz izaugsmi
vērstu pilsētu.
Tīmekļa vietne www.kultura.jelgava.lv 2021. gada laikā apmeklēta vairāk nekā 500 000
reižu, bet tīmekļa vietne www.festivali.jelgava.lv – vairāk nekā 50 000 reižu.
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Skatījumi

Sasniegtā
auditorija

Janvāris

BJDK “Vēja zirdziņš” 28. dzimšanas dienas
koncertieraksts “Mēs varam”

4 000

9 000

Februāris

Lielākās 2021. gadā realizētās digitālās aktivitātes

“Elgai Igenbergai 100” skaņdarba “Tu un Es”
pirmatskaņojums A. Vītoliņas un N. Rutuļa
izpildījumā

5 400

12 000

“Dziedi, radi, dejo mājās” iestādes “Kultūra”
kolektīvu attālinātie mēģinājumi

2 426

7 100

1 400

3 500

2 100

5 700

14 700

23 700

3 000

32 300

8 200

13 400

8 900

13 500

Aicinājums
Apkopotais video

11 500
10 200
9 400

19 900
16 500
18 200

3 tiešraides – vienas dienas laikā

2 328

5 300

1 600

5 800

22 300

39 900

5 900

14 200

3 200

8 600

6 000

11 800

23 000

44 200

1 000

2 200

5 200

14 600

15 700

26 300

Marts

Aktivitāte

Izklaidējošs Lieldienu raidījums
“KULTŪRvāle ar skatu gaišu”

Apraksts

Vairāk kā stundu garš,
izklaidējošs tiešraides raidījums
apskatot Lieldienu tradīcijas,
ticējumus

Aprīlis

Marts - Jūnijs

Akcija “Darini savu putnu būrīti”
Ā. Alunāna Jelgavas teātra izrādes ieraksta
“Burbuļmātes prieki un bēdas” pirmizrāde
Interneta tiešsaistes studija Jelgavā
“KULTŪRtāle”
Pasaules veselības diena – M.Kantera koncerti
pie medicīnas iestādēm
Videokonkursa aicinājums “Cilvēks Jelgavas
pavasarī”
Starptautiskā “Unesco” džeza diena Jelgavā
Dejas izaicinājums “Sauciet ciemos”
Dejas izaicinājums “Sauciet ciemos”

Decembris

Augusts

Jūnijs

Maijs

Tiešraides no ielu mākslas festivāla “Grafiti.
Izlaušanās. Jelgava” norises vietas

No 11. marta līdz 3. jūnijam, ik
nedēļu – ceturtdienās pulkstens
14.00 tiešraides formātā tika
realizēti 13, vairāk kā stundu gari,
video podkāsta tipa raidījumi.

Virtuālā pilsētas svētku ballīte ar Dj Alni
Jelgava – Eiropas Kultūras galvaspilsēta
2027.
Ieraksts muzikālajam strūklaku uzvedumam
“Jelgavas Barkarola”
Ā. Alunāna Jelgavas teātra brīvdabas izrādes
“Jelgavas balkonu klubiņš” ieraksts
Ieskats Starptautiskā lielformāta keramikas
uguns skulptūru festivāla darbu tapšanā
Smilšu skulptūrām Jelgavā 15 – smilšu
skulptūru parka 2021 tapšana

5 reklāmas klipi, piedaloties
aktieriem A. Keišam un
A.Skrastiņam

3 video interviju cikls

Latvijas mazākumtautību festivāla izstāde
“Zeme Zied” – intervijas

“Puzuri un to darināšana Jelgavā”

Pieteikuma video par puzura kā
vērtības iekļaušanu Nacionālajā
nemateriālā kultūras mantojuma
(NKM) sarakstā.

Jelgavas Bigbenda Ziemassvētku
koncertieraksts “Sniegavīru triumfs”
Avots: JVPI „Kultūra”
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2021. gadā apmeklēti, atbilstoši ierobežojamiem un epidemioloģiski drošā vidē, bija
Jelgavas tradicionālie pasākumi – Vispārējie Latvijas Piena, Maizes un Medus svētki, Piena paku
laivu regate, Latvijas Stādu dienas, Smilšu skulptūru vasaras ekspozīcija, Inovāciju un tehnoloģiju
festivāls “Mehatrons”, bet nenotika Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls, TV tiešraides
koncerti – “Mana vasaras melodija” un “TV Ielīgošana Jelgavā”, Starptautiskais Smilšu skulptūru
festivāls ar koncertprogrammu, Jelgavas pilsētas svētku koncerti un gājiens, 18. novembra un
Lāčplēša dienas svētku programmas, Lieldienu pastaiga Jelgavas pils parkā u.c.
2021. gadā tika organizēti:
 24 koncerti (2020. gadā – 34), apmeklētāju skaits – 8467, t.sk. 17 profesionāļu koncerti ar
4 751 apmeklētāju, 7 amatierkolektīvu koncerti ar 3 717 apmeklētājiem;
 17 kino seansi (2020. gadā – 30), kurus apmeklēja 600 interesenti;
 10 izrādes (2020. gadā – 24);
 3 izstādes (2020. gadā – 15), apmeklētāju skaits – 46530, t.sk. Smilšu skulptūru
izstāde/parks ar 45330 interesentiem;
 4 pasākumi bērnu un jauniešu auditorijai, kurus apmeklēja 760 interesentu;
 2 pasākumi kultūras namā “Rota” ar 22 apmeklētājiem;
 31 pasākums ar 4896 apmeklētājiem brīvdabas koncertzālē “Mītava”.
Apmeklētākie kultūras pasākumi Jelgavā 2015.-2021. gadā
Apmeklētāji
2017
2018

Nosaukums

2015*
2016
2019
Starptautiskais Ledus
46 000
50 016
85 527
85 627
64 959
skulptūru festivāls Jelgavā
Lieldienu pastaiga Jelgavas
2 300
1 500
5 000
5 000
5 000
pils parkā
Latvijas Stādu dienas
15 000
15 500
15 600
16 000
16 000
Jelgavā
Jelgavas pilsētas svētki
142 160*
26 458
102 650
93 600
60 000
Starptautiskais Smilšu
skulptūru festivāls
51 383
39 260
40 583
41 420
39 433
Jelgavā/izstāde
Vispārējie Latvijas Piena,
Maizes un Medus svētki
32 000
30 000
31 000
32 000
32 500
Jelgavā, Piena paku laivu
regate
18. novembra svētku
29 848
18 000
28 850
44 428
38 000
programmas
Metāla svētki (Mehatrons)
11 000
16 000
6 000
7 000
6 800
Kopā:
329 691
196 734
315 210
325 575
262 692
*Jelgavas pilsētas 750 gadu jubilejas pasākumi, **Ledus skulptūru objekti pilsētvidē/pastaiga
Avots: JVPI “Kultūra”

2020

2021

43 426

5 000**

0

0

0

9 000

0

12 000

57 752

45 330

11 500

10 000

0

15 000

5 000
117 678

4 500
100 830

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju un noteiktajiem sociālās distancēšanās un
epidemioloģiskās drošības pasākumiem, amatiermākslas kolektīvu darbība, mēģinājumu process
un pasākumu organizēšana bija apgrūtināta, darbs nevarēja noritēt pilnvērtīgi, jo pastāvīgi bija
jāpielāgojas mainīgajiem apstākļiem un dažādiem ierobežojumiem – attālinātie mēģinājumi,
mēģinājumi ārtelpās, telpu m2 uz cilvēku, maksimālais pieļaujamais dalībnieku skaits mēģinājumā,
distances ievērošana starp dalībniekiem u.c. Jau otro gadu darbojoties šādos apstākļos, kolektīvu
vadītājiem grūtākais uzdevums bija motivēt darbam un atrast arvien jaunus risinājumus, kā aizraut
kolektīvu dalībniekus.
Neskatoties uz izaicinājumiem, amatiermākslas kolektīvi, kuri pretendē uz Jelgavas
valstspilsētas pašvaldības mērķdotāciju, ir aktīvi darbojušies mēģinājumos, treniņnometnēs,
snieguši koncertus un izrādes, piedalījušies festivālos, konkursos un citos pasākumos gan klātienē,
gan attālināti.
2021. gadā JVPI “Kultūra” amatiermākslas kolektīvos kopumā darbojās 1134 cilvēki, bet 2
profesionālajos kolektīvos (Jelgavas Bigbends un Jelgavas kamerorķestris) 25 dalībnieki.
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2021. gadā piešķirtā pašvaldības mērķdotācija 38 Jelgavas pilsētas (JVPI “Kultūra”, LLU,
Jelgavas 4.vidusskolas kolektīvi, Jelgavas mākslinieku biedrība) amatiermākslas kolektīviem
2021. gadam bija 72 600 euro.
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības mērķdotācijas sadalījums
Jelgavas pilsētas amatiermākslas kolektīviem 2021. gadam
Nr.
p.k.

Kolektīvu darbības profils

Oficiāli
reģistrētie
kolektīvi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Deju kolektīvi
Kori
Vokālie ansambļi
Amatierteātri
Mūsdienu deju kolektīvi
Folkloras kopa
Tautas lietišķās mākslas studija
Pūtēju orķestri
Tautas gleznošanas studija
Jelgavas Mākslinieku biedrība
Kopā:

14
7
6
3
1
1
1
1
1
1
36

Finansējums piešķirts
(kolektīvu skaits)
No tiem
Kopā
JVPI
Citu
"Kultūra"
iestāžu

14
7
6
3
1
1
1
1
1
1
36

11
4
6
2
1
1
1
0
1

Procenti

3
40%
3
20%
0
16%
1
9%
0
3%
0
3%
0
3%
1
3%
0
3%
1
27
9
100%
Tai skaitā rezerves fondā novirzīts:

Summa
(euro)

28 520
14 259
11 406
6 420
2 139
2 139
2 139
2 139
2 139
1 300
72 600
4 135

Avots: JVPI „Kultūra”

2021. gadā Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautas sešas jaunas
vērtības, un divas no tām ir no Jelgavas – "Puzuri un to darināšana Jelgavā" un "Zemgales
rakstaino brunču aušana stellēs ar velkamo ierīci". Vērtību "Puzuri un to darināšana Jelgavā"
pieteica iestāde "Kultūra" ciešā sadarbībā ar jelgavnieci audēju Ausmu Spalviņu, kura ir arī viena
no zināmākajām puzuru darināšanas meistarēm Latvijā. A. Spalviņa jau vairākus gadus popularizē
puzuru veidošanas prasmes meistarklasēs un semināros. Mūsdienās puzurus galvenokārt pazīst kā
Ziemassvētku rotājumus, tomēr senāk tos gatavoja no rudens līdz pavasarim un izmantoja arī
daudzos citos godos (kāzās, kristībās, bērēs). To veidošana palīdzēja pārdzīvot gan tumšo
gadalaiku, gan arī izrotāt ar tiem telpas, jo citu rotājumu nebija.
Lai veicinātu mākslas un kultūras tradīciju iedzīvināšanu pilsētas kultūrvidē un plašas
sabiedrības iesaistīšanu kultūras dzīvē, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Kultūras padome katru
gadu izsludina kultūras pasākumu projektu konkursus.
2020.-2021. gada 2.kārtas projektu konkursā tika iesniegti 14 projekti ar pieprasīto summu
14 837,37 euro, no kuriem atbalstīti 14 projekti par 11 100 euro. 2020. gadā noslēgti 5 projektu
realizācijas līgumi par 4 400 euro, bet 2021. gadā tika plānoti 9 projekti par atbalstīto summu
6 700 euro, no kuriem realizēti 2 projekti par 900 euro, bet 7 projekti par 5800 euro saistībā ar
Covid-19 ierobežojumiem netiek īstenoti.
2021. gada 1.kārtas projektu konkursā tika iesniegti 22 projekti ar pieprasīto summu
29 247,62 euro, no kuriem atbalstīti 20 projekti par 16 835 euro. 2021. gadā noslēgti 16 projektu
realizācijas līgumi par 14 059,43 euro, bet uz 2022. gadu pārcelti 2 projekti ar atbalstīto summu
2 185 euro. 1 projekts atteicās no pāršķirtā finansējuma, bet 1 projekts saistībā ar Covid-19
ierobežojumiem netiek īstenots.
2021.-2022. gada 2.kārtas projektu konkursā tika iesniegti 9 projekti ar pieprasīto summu
19 885 euro, no kuriem atbalstīti 8 projekti par 6 835 euro. 2021. gadā noslēgti 4 projektu
realizācijas līgumi par 4 035 euro, bet uz 2022. gadu pārcelti 4 projekti par atbalstīto summu 2 800
euro.
2021. gadā Kultūras padomes budžets veidoja 32 044 euro, no kuriem 2021. gadā 29
atbalstītajiem projektiem izlietoti 18 994,43 euro, bet uz 2022. gada pirmo pusi pārcelts
finansējums 6 projektu realizācijai par 4 985 euro.
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Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Kultūras padomes piešķirtais finansējums
iesniegtajiem projektiem 2016.-2021. gadam
Iesniegtie projekti
Finansiāli atbalstītie projekti
Piešķirtais finansējums

2016
38
31
15 600

2017
41
32
18 300

2018
32
29
22 350

2019
28
24
13 872

2020
38
30
23 775

2021
32
29
18 994,43

Avots: JVPI “Kultūra”

6.7. ĢEDERTA ELIASA JELGAVAS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS
Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs (turpmāk – Jelgavas muzejs) ir Jelgavas
valstspilsētas pašvaldības iestāde, kas ir atbildīga par Zemgales kultūretnogrāfiskā novada
kultūrvēstures procesu pētniecību, artefaktu krājuma veidošanu, sabiedrības kultūrvēsturiskās
atmiņas un vēsturiskās apziņas uzturēšanu ar muzejiskiem līdzekļiem. Jelgavas muzejs 2020. gadā
tika atkārtoti akreditēts uz 5 gadiem, t.i. līdz 2024. gadam. Jelgavas muzejam ir viena filiāle –
Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs (ĀAMM). Muzejā nodarbināti 36 cilvēki, no tiem 16 veic
dažādas atbalsta funkcijas.
Pildot muzeja misiju, Jelgavas muzeja un tā filiāles krājums 2021. gadā palielinājies par
1975 vienībām un tajā uz 31.12.2021. datumu reģistrēti 108888 artefakti (t.sk. 7096 – ĀAMM).
Pastāvīgajās izstādēs un ekspozīcijās tika eksponēti 7114 muzeālijas. Pētnieciskajam darbam
muzeja krātuvēs izmantoti 5060 priekšmeti. 2021. gadā konservēti un restaurēti 619 priekšmeti.
Nacionālajā muzeju artefaktu kopkatalogā (NMKK) ievadīti apraksti par 12249 muzeja
priekšmetiem, līdz ar to uz 31.12.2021. NMKK publiski pieejami apraksti par 84431 artefaktu
(77,54%).
Izpildot valstī noteikto prasību par pakāpenisku krājuma novērtēšanu un tā ņemšanu
grāmatvedības uzskaitē, veikta 8210 krājuma vienību novērtēšana, līdz ar to finansiāli novērtēto
krājuma vienību kopējā vērtība ir 27 738 079 euro.
Valstī izsludinātā ārkārtas situācija jūtami ietekmēja Jelgavas muzeja komunikācijas darbu,
2021. gadā muzejs un filiāle bija atvērti apmeklētājiem mazāk nekā 5 mēnešus, tos apmeklēja
4193 interesenti.

6.8. JELGAVAS REĢIONĀLAIS TŪRISMA CENTRS
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” (turpmāk –
JRTC) ir izveidota ar mērķi veicināt tūrisma un kultūrizglītības attīstību Jelgavas valstspilsētā un
Jelgavas novadā.
Tūrisma informācijas centrā (TIC) 2021. gadā reģistrēti 9646 tūrisma informācijas
pieprasījumi, kas ir par 29% (jeb par 3975) mazāk, salīdzinot ar 2020. gadu, Covid-19 pandēmijas
un tās seku mazināšanai noteikto ierobežojumu dēļ.
Lielākais interesentu skaits 2021. gadā pēc informācijas vērsušies klātienē – 84%, pa
telefonu – 12%, bet pa e-pastu – 5%. Tūrisma informācijas pieprasījumu skaita pieaugums jūlija,
augusta un septembra mēnešos saistāms ar iedzīvotāju aktīvāku ceļošanu pa Latviju pēc ārkārtējās
situācijas atcelšanas.
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Tūrisma informācijas pieprasījumu skaits pa mēnešiem 2020.-2021. gadam

Avots: Jelgavas TIC

Tūrisma informācijas pieprasījumi tiek iedalīti pēc to izcelsmes – Jelgavas iedzīvotāji, citu
Latvijas pilsētu un novadu iedzīvotāji un ārvalstu rezidenti. 2021. gadā visvairāk tūrisma
informāciju pieprasījuši ceļotāji no citām Latvijas pilsētām un novadiem – 59% no kopējā
interesentu skaita (5676), ārvalstu rezidentu informācijas pieprasījumu īpatsvars bija 13% (1241),
bet jelgavnieku – 28% (2729) no kopējā informācijas pieprasījumu skaita.
2021. gadā TIC pēc informācijas vērsās 1241 ārvalstu rezidents no 51 valsts. Vairumā
Eiropas un pasaules valstīs pandēmijas ierobežojumi aizliedza ceļošanu ārpus valsts robežām, kā
arī bija stingrāki ieceļošanas nosacījumi ārvalstu rezidentiem. Visvairāk interesentu, tāpat kā 2020.
gadā, pēc tūrisma informācijas vērsās no Lietuvas – 560, Igaunijas – 159, Vācijas – 118. 2021.
gadā par 35% jeb 26 rezidentiem ir pieaudzis tūrisma informācijas pieprasījumu skaits no
Spānijas.
Ārvalstu tūristu informācijas pieprasījumu skaits Jelgavas tūrisma informācijas centrā
2020.-2021. gadā
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Avots: Jelgavas TIC

Valsts

2021

2020

Lietuva
Igaunija
Vācija
Spānija
Francija
Krievija
Lielbritānija
Polija
Čehija
Somija

560
159
118
40
38
30
27
25
21
5

2992
401
150
14
40
114
32
38
12
22

Izmaiņas pret
2020. g.
-77%
-34%
-21%
+35%
-5%
-64%
-16%
-34%
+60%
-23%

Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis (turpmāk – Tornis) 2021. gadā, neskatoties uz
pandēmijas ietekmi, turpināja būt viens no apmeklētākajiem tūrisma objektiem pilsētā ar 7293
apmeklētājiem. Salīdzinot ar 2020. gadu, Torņa apmeklētāju skaits samazinājās par 31% (-11568).
Torņa 7. stāva konferenču zālē un 9.stāva Izstāžu zālē un skatu laukumā notikušie pasākumi:
izstāžu zālē, konferenču zālē, kāpņu telpā iekārtotas 11 mākslas darbu izstādes; 9.stāva skatu
laukumā notikušas 42 laulību ceremonijas (461). Torņa 7. un 9. stāvā notikuši 15 korporatīvie,
privātie, prezentācijas pasākumi (165). Kopā 2021. gadā notikusi 58 telpu nomas (626).
Pasākumu norisi un apmeklētāju skaitu būtiski ietekmēja pandēmija un valstī noteiktie
ierobežojumi. Tornis bija slēgts no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 7. jūnijam un no
21. oktobra līdz 15. novembrim. Torņa 1.stāvā apmeklētājiem skārienjūtīgajā ekrānā iespējams
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apskatīt interaktīvu Jelgavas valstspilsētas karti un iegūt informāciju par tūrisma objektiem, kā arī
nosūtīt elektronisku apsveikumu, izvēloties kartīti ar kādu no Jelgavas valstspilsētas attēliem, un
2021. gadā nosūtītas 164 kartītes 9 valodās uz dažādām pasaules valstīm.
Apmeklētāko Jelgavas tūrisma objektu augšgalā ierindojās Lielupes palienes pļavas un skatu
tornis ar 88875 apmeklētājiem, taču apmeklētāju skaits kopš 2020. gada samazinājies par 8%.
Otrajā vietā ierindojas Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis ar 7293 apmeklētāju, kas ir par
61% mazāk salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. SIA “Karameļu darbnīca” ierindojās trešajā vietā,
kuru 2021. gadā apmeklējuši par 53% mazāk apmeklētāju kā iepriekš. Apmeklētāju skaita
samazinājums par 72% bija Jelgavas jahtklubā, par 6% Jelgavas pils muzejā, par 52% Ģ.Eliasa
Jelgavas vēstures un mākslas muzejā, par 6% Jelgavas pils muzejā. Par 50% sporta un atpūtas
kompleksā “Rullītis”, kā arī sporta kompleksā “Zemgale” – par 29 %. “Migo City Jelgava” 2021.
gadā pakalpojumus izmantojuši 3500 apmeklētāji, kas ir par 75% vairāk kā pērn. Kopumā Jelgavas
valstspilsētas tūrisma objektos, Covid-19 pandēmijas izraisīto ierobežojumu dēļ, apmeklētāju
skaits ir samazinājies. Apmeklētāju pieaugums aktīvās atpūtas objektos ir skaidrojams ar to, ka
pandēmijas laikā cilvēki izvēlējās brīvo laiku pavadīt svaigā gaisā, aktīvi atpūšoties – iznomājot
ūdens transportu un izmantojot citus tūrisma pakalpojumus, kuri saistīti ar atpūtu uz ūdens vai pie
dabas.
Apmeklētāko Jelgavas tūrisma objektu TOP 10 2021. gadā
Vieta

Tūrisma objekts

Lielupes palienes pļavas
1.
Sv. Trīsvienības baznīcas tornis
2.
3.
Karameļu darbnīca
4.
Jelgavas jahtklubs
Jelgavas pils muzejs
5.
6.
Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
7.
Migo City Jelgava
Sporta un atpūtas komplekss “Rullītis”
8.
9.
Sporta komplekss "Zemgale"
10.
Kurzemes hercogu kapenes
Avots: Jelgavas TIC

Apmeklētāju
skaits 2021. g.
88875
7293
5194
5000
4089
3964
3500
2500
1760
1402

Izmaiņas pret
2020. g.
-8%
-61%
-53%
-72%
-6%
-52%
75%
-50%
-29%
0%

2021. gadā, veicinot sadarbību ar tūrisma nozares uzņēmējiem, popularizējot tūrisma
iespējas vietējiem iedzīvotājiem, viesiem un tūristiem Jelgavas valstspilsētā un Jelgavas novadā,
JRTC organizēja:
 Pasaules tūrisma dienas atzīmēšanu septembrī, piedāvājot orientēšanās spēli “Pasaules
tūrisma dienas rallijs”, piedalījās 70 komandas;
 ekskursijas tūrisma sezonā – 13 (kopējais dalībnieku skaits 131);
 tūrisma aktivitātes “Piena, maizes un medus svētkos” – orientēšanās spēli, kurā piedalījās
50 komandas un individuālie dalībnieki;
 izbraukumu ar INFO telti Pasta salā uz pasākumu “Mehatrons”;
 sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu organizēja akciju “Nākamā pietura Zemgale”,
no Jelgavas un Jelgavas novada piedalījās 31 tūrisma pakalpojuma sniedzējs, kopējais
apmeklētāju skaits – 1000;
 uzņēma 6 žurnālistu un blogeru vizītes, popularizējot tūrisma iespējas Jelgavas pilsētā,
Jelgavas novadā.
No 2021. gada 29. jūlija, tika apmeklētājiem atvērta Māja Vecpilsētas ielā 14, dodot iespēju
iepazīties un izzināt mājas restaurācijas procesus, kā arī apskatīt būvniecības interjera elementus.
Māju līdz 2021. gada nogalei apmeklēja 214 interesenti, telpu nomas rezervācijas 22 (ar 214
dalībniekiem).
Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada oficiālās tūrisma tīmekļvietnē
www.visit.jelgava.lv apmeklētāju skaits 2021. gadā bija 137 490 – par 11% mazāk nekā 2020.
gadā. Salīdzinājumā ar 2020. gadu, 2021. gadā par 1% samazinājies ieeju skaits tīmekļvietnē no
sociālajiem tīkliem, kur ir izveidoti Visit.Jelgava konti (Facebook un Instragram) – 9706
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apmeklējumi. Tīmekļvietnes apmeklētāju skaits no ārvalstīm kopā bija 13117, kas salīdzinājumā ar
2020. gadu, ir samazinājies par 54% jeb 7073. TOP 5 valstis, no kurām bijuši visvairāk
tīmekļvietnes www.visit.jelgava.lv apmeklētāji, bija ASV – 3386 (2,77%), Lietuva – 3091
(2,52%), Lielbritānija – 937 (0,77%), Igaunija – 769 (0,63%), Krievija – 714 (0,58%).
Iestādei ir izveidoti un tiek aktīvi uzturēti divi sociālo tīklu profili: Facebook un Instagram.
2021. gadā vērojams sekotāju skaita pieaugums Jelgavas reģionālā tūrisma informācijas centra
Visit.Jelgava lapās sociālajos tīklos Facebook – par 667 sekotājiem jeb 6%, salīdzinot ar 2020.
gadu, sasniedzot 11 006 sekotājus, un Instagram – 2021. gada decembrī bija 2343 sekotāji – par 17
% jeb vairāk nekā pērn.
Sekotāju skaits “Visit.Jelgava” lapās sociālajos tīklos

Avots: Jelgavas TIC

Sadarbībā ar Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada uzņēmējiem – tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem sociālajos 2021. gadā tika organizēti 5 konkursi, kuru kopējais dalībnieku skaits bija
2050.

6.9. JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
Jelgavas Pilsētas bibliotēka ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības kultūras, izglītības un
informācijas iestāde, kura ir arī reģiona galvenā bibliotēka, metodiskais un konsultatīvais centrs 26
Jelgavas novada pašvaldību publiskajām bibliotēkām. Jelgavas Pilsētas bibliotēkai ir trīs filiāles –
Miezītes bibliotēka, bērnu un jauniešu bibliotēka “Zinītis” un Pārlielupes bibliotēka.
Jelgavas Pilsētas bibliotēka 2021. gadā izstrādājusi darbības stratēģiju līdz 2027. gadam,
kurā definēti 19 uzdevumi. Uzdevumi tika veikti sekmīgi, cik to atļāvuši Covid-19 pandēmijas
noteikumi, tāpat kā visas definētās funkcijas:
 iedzīvotāju bibliotekārās apkalpošanas nodrošināšana;
 novadpētniecības datubāzu veidošana un uzturēšana atbilstoši novadpētniecības
vadlīnijām;
 bibliotēkas kopkrājuma, informācijas sistēmu un datubāzu pieejamības nodrošināšana;
 sadarbībā ar bērnu bibliotēku veic bērnu galvenās bibliotēkas funkcijas attiecīgajā
administratīvajā teritorijā;
 bibliotēkas uzturēšana un apsaimniekošana;
 reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšana;
 iesaistīšanās valsts starpbibliotēku abonementa (SBA) sistēmā.
Jelgavas Pilsētas bibliotēka ir reģionālais bibliotēku mācību centrs, Starpbibliotēku
abonementa centrs Zemgalē un veic Jelgavas novada pašvaldību bibliotēku galvenās bibliotēkas
funkcijas, darbojas kā koordinējošais un metodiskais centrs, nodrošina kopkataloga kvalitāti.
Jelgavas Pilsētas bibliotēka veido publisko un skolu bibliotēku elektronisko kopkatalogu pilsētas,
novadu un skolu bibliotēkām.
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Kopējais lasītāju skaits 2021. gadā četrās pilsētas bibliotēkās bija 9089 (2020. gadā –
10268), un tie ir 16% pilsētas iedzīvotāju.
Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā https://jelgava.biblioteka.lv/Alise4_5 uz
01.01.2022. bija informācija par 147 481 ierakstu (2020. g. – 144 322) un 694 678 monogrāfisko
izdevumu eksemplāriem (2020. g. – 691 039), t. sk. par 114 670 Jelgavas Pilsētas bibliotēkas
krājuma vienībām, 44 215 turpinājumizdevumu eksemplāriem.
Bibliotēku krājumi Jelgavas reģiona bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā

Avots: Jelgavas Pilsētas bibliotēka

WebPAC izveidots e-katalogu saraksts, hipersaišu saraksts ar digitāliem resursiem u.c.
noderīgām bibliotekārās informācijas hipersaitēm. WebPAC apmeklētība 2021. gadā palielinājās
(sesiju kopskaits – 231 518), it īpaši autentificēto sesiju skaits – 25 569 (2020. g. – 18 450). Aktīvi
tiek izmantots pakalpojums E-katalogs mobilajās ierīcēs – no pieprasījumu kopskaita mobilās
lietotnes pieprasījumu skaits bija 28 479 (2020. g. – 20 625).
Autentificētā lietotāja darbības notiek sadaļā “Mana bibliotēka”. Saņemot lietotāja vārdu un
paroli savā bibliotēkā, lietotāji kopkatalogā var rezervēt grāmatas, pierakstīties rindā populāras
grāmatas vai žurnālu saņemšanai u.c. Šo iespēju pozitīvi novērtēja un 2021. gadā izmantoja 7 702
(2020. gadā – 6 042) lietotāji (+12,7 %). Lasītāji pasūtīto izdevumu var saņemt arī pakomātā.
No 2019. gada Jelgavas Pilsētas bibliotēkā un bērnu un jauniešu bibliotēkā “Zinītis” darbojas
pašapkalpošanās iekārtas. Ar iekārtu palīdzību bibliotēku lietotāji var paši noformēt bibliotēkās
paņemto izdevumu izsniegšanu (saņemt no bibliotēkas) un nodošanu (nodot bibliotēkā grāmatas),
izsniegt sev rezervētus izdevumus, kā arī pagarināt paņemto izdevumu lasīšanas termiņu, drukāt
čeku. Informāciju par izdevumiem no pašapkalpošanās iekārtas var nosūtīt e-pastā.
Jelgavas Pilsētas bibliotēkās pieejamas šādas abonētās datubāzes: EBSCOhost, EBSCO
eBooks, LETONIKA.LV, BRITANNICA, LURSOFT, NEWS.LV.
2021. gadā krājuma popularizēšanai izveidoti un video koplietošanas tiešsaistes sociālā tīkla
tīmekļvietnē Youtube izvietoti tematiski video. Par video vienojošo motīvu izvēlēts Latvijas 2021.
gada putns – laukirbe. Reizi mēnesī tika izvēlēta tēma, pārdomāts sižets un piemeklētas grāmatas.
Gada laikā izveidoti 11 laukirbes video. Informācija par šiem video izvietota bibliotēkas
tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.
Jelgavas valstspilsētas svētku laikā bibliotēkas darbinieki noorganizēja divas akcijas: iespēju
saņemt iepriekš pasūtītus izdevumus tuvākajā autobusa pieturā un paņemt lietotāju dāvinātas
grāmatas un informatīvus materiālus par bibliotēku no bibliotekāriem, kuri devās braucienā ar
divriteņiem pa pilsētu. Tika nofilmēts arī video sveiciens pilsētas iedzīvotājiem svētkos. Šādā
netradicionālā veidā tika popularizēta bibliotēka, lasīšana un grāmatas.
Krājuma popularizēšanas daudzveidošanai aktīva darbība norisinājās arī Jelgavas Pilsētas
bibliotēkas sociālajos tīklos. Papildus rubrikai “Rakstnieki jubilāri” #rakstniekijubilari, kas tika
uzsākta jau 2020. gadā, izveidota rubrika “Latvijas dižļaudis” #latvijasdižļaudis, kur līdztekus
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informācijai par attiecīgo personu, pievienotas saites uz bibliotēkas kopkatalogu un interneta
resursiem. Netika aizmirstas arī dažādas nozīmīgas dienas, par kurām sociālajos tīklos tika
izvietoti interesanti un izzinoši raksti. Reizi nedēļā popularizētas atsevišķas grāmatas, izmantojot
mirkļbirkas #Nedēļasgrāmata un #Egrāmatupirmdiena.
Katrā no četrām Jelgavas valstspilsētas publiskajām bibliotēkām tiek veikts darbs ar bērniem
un jauniešiem, lai attīstītu un nostiprinātu paradumu apmeklēt bibliotēkas un izmantot tās mācību
un atpūtas nolūkos, kā arī, lai veicinātu lasītprasmi, popularizētu kvalitatīvu literatūru, attīstītu
datorprasmes un kritisko domāšanu. Katrā bibliotēkā ir pielāgotas telpas bērnu auditorijas
vajadzībām, tie ir vecumam atbilstoši plaukti, noformējums, grāmatu, spēļu un citu izdevumu
piedāvājums. Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēkā “Zinītis” ir arī atsevišķa telpa jauniešu
auditorijai, kurā ir gan vecumam atbilstošs krājums, gan spēles brīvā laika pavadīšanai un
jauniešiem atbilstošs interjers.

6.10. SPORTS
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības kompetenci sporta jomā īsteno pašvaldības iestāde
„Sporta servisa centrs”. Iestādes galvenie uzdevumi ir organizēt sporta pasākumus, koordinēt to
norisi pašvaldībā, metodiski pārraudzīt sporta klubu, kas saņem finansējumu no Jelgavas
valstspilsētas pašvaldības budžeta, darbību. Sporta servisa centra pārraudzībā ir pašvaldības
dibinātas profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes „Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skola”, „Jelgavas Specializētā peldēšanas skola” un „Jelgavas Ledus sporta skola”, kas nodrošina
iespēju iegūt konkurētspējīgu profesionālās ievirzes sporta izglītību, akcentējot augstu sasniegumu
sportu, dodot iespēju sevi apliecināt talantīgākajiem izglītojamiem.
Sporta aktivitātēs iesaistīto jelgavnieku skaits 2021. gadā bija 4133 (2020. gadā – 4114), par
pašvaldības finansējumu un/vai līdzfinansējumu organizēto sporta pasākumu skaits – 135 (2020.
gadā – 129).
Būtiska loma Covid-19 pandēmijas laikā bija pārorientācija uz digitālo vidi. Mazinot
iedzīvotāju psihoemocionālās veselības riskus, 2021. gadā iedzīvotājiem tika piedāvātas sportiskas
aktivitātes digitālā un interaktīvā formātā. Veicinot sportošanu un veselīgu dzīvesveidu, vairojot
izpratni par sportošanas iespējām ar interneta tīkla starpniecību, jelgavnieki piedalījās sportiskā
iniciatīvu ciklā “Būšu aktīvs”, kas sevī ietvēra 20 sportiskas apņemšanās. Cikla noslēgumā
apkopotie dati rāda, ka sportiskajās aktivitātēs iesaistījušies ap 6000 dalībnieku. Var secināt, ka
inovatīvas tehnoloģijas un risinājumi dažādu mērķauditoriju iesaistei sporta aktivitātēs var stiprināt
sporta nozares atveseļošanu un noturību pret krīzēm. Savukārt, popularizējot aktīvu dzīvesveidu,
iepazīstinot sabiedrību ar Jelgavas sportistiem, Sporta servisa centra Facebook un Youtube kontos
pieejami ikmēneša video apskati par sporta notikumiem Jelgavā “Pēc svilpes”.
Pašvaldības dibinātajās sporta skolās turpināta kompetenču pieejā balstīta sporta izglītības
apguve, pedagogiem (treneriem) tika nodrošināti profesionālās pilnveides pasākumi. Sporta
izglītības satura apguvi ietekmēja Covid-19 pandēmijas rezultātā ieviestie ierobežojumi, kas liedza
apmeklēt klātienes treniņu nodarbības, kā rezultātā izglītojamiem un treneriem bija jārealizē
mācību process attālināti. Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā Jelgavas valstspilsētas
administratīvajā teritorijā deklarētie izglītojamie tika atbrīvoti no mēneša dalības maksas par
profesionālās ievirzes izglītības apguvi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dibinātājās sporta
skolās.
Pārskata periodā Jelgavā tika organizēti vairākas nozīmīgas valsts un starptautiska mēroga
sporta sacensības: Latvijas čempionāts standartdejās un “Jelgavas domes kauss” (Pasta salā);
Pasaules reitinga badmintona turnīrs (Jelgavas sporta hallē); Olimpiskā čempiona Jāņa Lūša kausa
izcīņa šķēpa mešanā un Latvijas čempionāts vieglatlētikā (Jāņa Lūša stadionā Zemgales
Olimpiskajā centrā); Zemgales rudens maratons smaiļošanā un kanoe airēšanā (Lielupe, Pasta
salā); Latvijas profesionālās 3x3 basketbola līgas “TOP GUN” posms (Pasta salā), Latvijas kausa
izcīņa volejbolā (Zemgales Olimpiskajā centrā), Latvijas U-20 hokeja izlases pārbaudes turnīrs
(Jelgavas ledus hallē), Latvijas kausa izcīņas 4.posms BMX riteņbraukšanā (Zemgales
Olimpiskajā centrā).
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Neskatoties uz Covid-19 pandēmijas laika ierobežojumiem, Jelgavas sportisti 2021. gadā ir
startējuši sacensībās un guvuši teicamus rezultātus, izcīnot godalgotas vietas Latvijas valsts
mēroga sacensībās, apliecinot savu meistarību Latvijas valsts izlases komandu rindās un
starptautiskā sacensībās, popularizējot Jelgavas vārdu pasaulē. Jāatzīmē, ka Tokijas olimpiskajās
spēlēs parādījās jauns basketbola paveids – 3x3 basketbols, kurā ar milzu panākumiem piedalījās
arī Latvijas vīriešu valstsvienība ar jelgavnieku Edgaru Krūmiņu sastāvā, izcīnot vēsturisku
olimpisko zelta medaļu. Jelgavai šī ir pirmā olimpiskā medaļa kopš valsts neatkarības
atjaunošanas. Tokijas olimpiskajās spēlēs piedalījās arī jelgavnieks – karatists Kalvis Kalniņš.
Savukārt Jelgavas Vieglatlētikas kluba sportists Edgars Bergs Tokijas paraolimpiskajās spēlēs
lodes grūšanā F35 klasē ar jaunu Eiropas rekordu izcīnīja augsto 5.vietu.

6.11. SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības policija” (turpmāk –
Pašvaldības policija) ir pašvaldības iestāde, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību,
veselību, tiesības un brīvību, īpašumu, sabiedriskās un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem
prettiesiskiem apdraudējumiem.
2021. gadā Pašvaldības policijā saņemti 1444 iesniegumi, sūdzības, pieprasījumi un lūgumi
– par 7% jeb 108 mazāk nekā 2020. gadā (1552). Pārskata periodā lielāko saņemto iesniegumu
īpatsvaru veido: iesniegumi no fiziskām personām – 55,2% (797), savukārt no juridiskām
personām/iestādēm saņemti 470 iesniegumi (32,5%), no pašvaldības iestādēm – 163 iesniegumi
(11,3%).
2021. gadā Pašvaldības policijas Operatīvās vadības nodaļā, veicot izsaukumu apkalpošanu
diennakts režīmā, reģistrēti 8946 izsaukumi – par 2,8% jeb 260 mazāk nekā 2020. gadā (9206).
Vidēji mēnesī tika reģistrēti 745 izsaukumi, savukārt diennaktī Pašvaldības policijas darbinieki
vidēji saņēma informāciju par 24 izsaukumiem. 2021. gadā no Pašvaldības policijas
Videonovērošanas centra saņemti 1444 izsaukumi (16,1% no izsaukumu kopskaita) – par 5,9%
vairāk nekā 2020. gadā (1364). Savukārt no Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes
(turpmāk – VPZRP) Jelgavas iecirkņa pēc piekritības saņemti 262 izsaukumi jeb 2,9% no
izsaukumu kopskaita – par 12,4% vairāk nekā 2020. gadā (233).
2021. gadā saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību un valstī izsludināto ārkārtējo situāciju,
saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem tirdzniecības, sabiedriskā transporta un citiem
epidemioloģiskās drošības pasākumiem, t.sk. mājsēdes, personu pulcēšanās un distances
ierobežojumu ievērošanu, Pašvaldības policija veica noteiktus kontroles pasākumus, veicot 234
pārbaudes tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās, 68 pārbaudes sabiedriskajā transportā,
kopumā pārbaudot 1993 personas.
2021. gadā Patruļpolicijas nodaļas ekipāžas, veicot preventīvos pasākumus saistībā ar
noziedzīgiem nodarījumiem, pārbaudīja 926 aizdomīgas personas – par 67,5% vairāk nekā 2020.
gadā (553). Pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumiem un sūdzībām un Pašvaldības policijā esošo
informāciju, 2021. gadā apsekotas 530 pilsētas adreses/objekti – par 25,2% mazāk nekā 2020. gadā
(709).
2021. gadā tika aizturētas 139 personas nogādāšanai VPZRP Jelgavas iecirknī – par 33,2%
mazāk nekā 2020. gadā (208), no kurām: 60 personas jeb 43,1% aizturētas par Ceļu satiksmes
noteikumu pārkāpšanu, 25 personas jeb 17,9% aizturētas par atrašanos meklēšanā, 21 persona jeb
15,1% aizturēta uz aizdomu pamata par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, bet 20 personas jeb
15,1% aizturētas par noziedzīgu nodarījumu ģimenes, kaimiņu vai citu konfliktu laikā.
2021. gadā Patruļpolicijas nodaļas speciāli apmācīti inspektori-glābēji peldsezonas periodā
no 15. maija līdz 15. septembrim 48 personām snieguši medicīnisko palīdzību. Pārskata gadā
medicīniskās palīdzības sniegšanas gadījumu skaits būtiski palielinājās – par 166,7%,
salīdzinājumā ar 2020. gadu (18). Par sabiedriskās kārtības neievērošanu pludmales apmeklētājiem
izteikti 279 mutvārdu aizrādījumi (2020. gadā – 272).
Ņemot vērā pieaugošo ūdens satiksmes dalībnieku skaitu Jelgavas valstspilsētas
administratīvās teritorijas publiskajos ūdeņos un iedzīvotāju interesi par atpūtu uz ūdens, 2021.
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gadā Satiksmes uzraudzības nodaļa veica noteikumu par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos
ūdeņos ievērošanas kontroli, kuras laikā tika pārbaudīti 332 atpūtas kuģi – par 13,3% vairāk nekā
2020. gadā (293), kā arī pārbaudīti 10 makšķernieki. Kontroles rezultātā tika konstatēti atpūtas
kuģa vadīšanas un ekspluatācijas noteikumu 11 pārkāpumi, savukārt 96 gadījumos atpūtas kuģa
vadītājam izteikts mutvārdu aizrādījums.
Īstenojot pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili veikšanas
noteikumu ievērošanas kontroli, 2021. gadā pārbaudīti 48 taksometri (2020. gadā – 49), pārbaužu
rezultātā netika konstatēti pasažieru komercpārvadājumu pārkāpumi.
2021. gadā Pašvaldības policijas Medicīniskajā atskurbtuvē tika ievietotas 2687 personas –
par 0,5% mazāk nekā 2020. gadā (2700). Lielākais ievietoto personu īpatsvars – 79,3% jeb 2131
persona ievietota līdz atskurbšanai, t.sk. 112 personas nogādātas no dzīvesvietām, pamatojoties uz
citas personas iesnieguma pamata. Savukārt 402 personas (15%) medicīniskajā atskurbtuvē
ievietotas līdz atskurbšanai, pamatojoties uz citu tiesībaizsardzības iestāžu pieteikuma pamata.
Pārskata periodā 154 alkohola reibumā esošās personas (5,7%) medicīniskajā atskurbtuvē
ievietotas pēc viena vai vairāku administratīvo pārkāpumu izdarīšanas, pēc atskurbšanas
administratīvo pārkāpumu izdarījušajai personai piemērojot administratīvo sodu.
2021. gadā būtiski palielinājās Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošo
iecirkņu apsekošanu skaits – īstenotas 11494 īpašumu un teritoriju apsekošanas – par 84,8% jeb
5275 vairāk nekā 2020. gadā (6219). Apsekošanu laikā veiktas 2262 pārrunas ar pilsētas
iedzīvotājiem, nodrošinot tiesību normu, t.sk. pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu –
pārrunu skaits 2021. gadā samazinājās par 23%, salīdzinājumā ar 2020. gadu (2937). Papildus tam
668 gadījumos notikuma vietā, izvērtējot izdarīto pārkāpumu un atzīstot to par maznozīmīgu,
personām izteikts mutvārdu aizrādījums – par 25,3% vairāk nekā 2020. gadā (533). Pārskata gadā
lielākais uzsvars vērsts uz atstātajiem paziņojumiem, lai nekustamā īpašuma īpašnieks spētu
noteiktajā laikā novērst konstatēto pārkāpumu – 2021. gadā atstāti 2529 paziņojumi, salīdzinot ar
2020. gadu (665), to skaits palielinājās par 280,3%.
2021. gadā Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupas redzeslokā nonāca 707 bērni
un 144 ģimenes, t.sk. 397 bērni (56,2%) un 86 ģimenes (59,7%) nokļuva policijas redzeslokā
atkārtoti, bet 310 bērni (43,8%) un 58 ģimenes (40,3%) – pirmoreiz. 2021. gadā veiktas 615
preventīvas pārrunas – par 6,3% mazāk kā 2020. gadā (656). Pārskata gadā organizētas 133 riska
ģimeņu un Pašvaldības policijas redzeslokā nonākušu bērnu dzīvesvietu apsekošanas – par 20,4%
mazāk nekā 2020. gadā (167).
2021. gadā, nodrošinot epidemioloģisko drošības pasākumu un valstī izsludinātās ārkārtējās
situācijas laikā noteikto ierobežojumu kontroli un uzraugot jauniešu pulcēšanos publiskās vietās,
īstenoti 45 reidi Jelgavas valstspilsētas teritorijā, kuru laikā konstatēti 182 gadījumi, kad personu
darbībās bija saskatāmas administratīvā pārkāpuma pazīmes. Reidu laikā konstatēto pārkāpumu
skaits pārskata gadā palielinājās par 54,2%, salīdzinot ar 2020. gadu, kad 58 organizēto reidu laikā
kopumā konstatēti 118 pārkāpumi.
Saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un attālinātā apmācības modeļa ieviešanu izglītības
iestādēs, 2021. gadā lielākoties tika atcelti klātienes informatīvās lekcijas izglītojamajiem, kā arī
dalība vadības sēdē izglītības iestādēs.
2021. gadā izpildes kontrolei saņemti 219 Jelgavas valstspilsētas domes Administratīvās
komisijas bērnu lietu apakškomisijas lēmumi par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu
piemērošanu – divkārt vairāk nekā 2020. gadā (111). Uz pārskata gada beigām izpildīts 171
lēmums vai 78,1%.
2021. gadā fiksēti 291 bērna izdarītie administratīvie pārkāpumi un 82 pārkāpumi, kas vērsti
pret nepilngadīgām personām, kvalificējot tos kā administratīvos pārkāpumus bērnu tiesību
aizsardzības jomā.
2021. gadā bez transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes konstatēti 2015 transportlīdzekļa
apstāšanas un stāvēšanas noteikumu pārkāpumi, notikuma vietā piemērojot administratīvo sodu
transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā norādītajam turētājam vai transportlīdzekļa
īpašniekam/valdītājam. 2021. gadā minēto lēmumu skaits samazinājās par 6,7%, salīdzinājumā ar
2020. gadu (2160).
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2021. gadā, saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu un attiecīgo nozaru regulējošajiem
likumiem vai pašvaldību saistošajiem noteikumiem, Pašvaldības policijā kopumā uzsāktas 1713
administratīvā pārkāpuma procesa lietas, t.sk:
 1277 administratīvā pārkāpuma lietās pieņemts gala lēmums par soda piemērošanu;
 393 administratīvā pārkāpuma lietas nosūtītas izskatīšanai un gala lēmuma pieņemšanai
pēc piekritības;
 43 administratīvā pārkāpuma lietās pieņemts gala lēmums par procesa izbeigšanu.
Kā arī 2021. gadā pieņemti 2 lēmumi par atteikumu uzsākt administratīvā pārkāpuma
procesu.
2021. gadā lielākais uzsākto administratīvo pārkāpumu procesu īpatsvars – 32% jeb 548
administratīvie procesi bijuši par administratīviem pārkāpumiem ārkārtējās situācijas un izņēmuma
stāvokļa regulējuma jomā un Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto
epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanu, 21,8% jeb 374 administratīvie procesi –
administratīvie pārkāpumi pārvaldes, sabiedriskās kārtības jomā, 17,8% jeb 305 administratīvie
procesi – administratīvie pārkāpumi bērnu tiesību aizsardzības jomā, 11,2% jeb 191
administratīvais process – administratīvie pārkāpumi pašvaldības saistošo noteikumu izpildē, 9,2%
vai 157 administratīvie procesi – administratīvie pārkāpumi ceļu satiksmē, 8% – administratīvie
pārkāpumi citu nozaru jomās.

6.12. CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJA
Civilstāvokļa aktu reģistrāciju pilsētā veic Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas
struktūrvienība – Dzimtsarakstu nodaļa.
Kopā 2021. gadā nodaļā sagatavoti 2412 pirmreizējie civilstāvokļa aktu reģistri (2020. gadā
– 2173 pirmreizējie reģistri).
2021. gadā sastādīti 474 laulības reģistri – par 4 vairāk nekā 2020. gadā, t.sk. 26 gadījumos
laulība reģistrēta, kad viena no pusēm ir ārvalsts pilsonis. 31 laulības reģistrs ir izpildīts,
pamatojoties uz garīdznieku paziņojumiem. 68 pāru laulības reģistrācijas ceremonijas tika
organizētas ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām – Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī,
Jelgavas pilī, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, viesnīcā “Jelgava”, citos
privātīpašumos, Langervaldes mežā.
Dzimtsarakstu nodaļa ir sagatavojusi un izsniegusi 79 izziņas par laulības noslēgšanai
nepieciešamo dokumentu pārbaudi, ja personas vēlas noslēgt laulību citā dzimtsarakstu nodaļā,
pārstāvniecībā vai pie garīdznieka. Veikts 71 papildinājums vai labojums civilstāvokļa aktu
reģistros.
2021. gadā 162 laulību reģistros izdarīta atzīme par laulības šķiršanu (2020. gadā – 213),
pamatojoties uz tiesas spriedumiem, kā arī zvērināta notāra paziņojumiem.
2021. gadā Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 628 dzimšanas reģistri – par 68 reģistriem mazāk
nekā 2020. gadā, 212 dzimšanas reģistros ziņas par tēvu ierakstītas, pamatojoties uz vecāku kopīgu
iesniegumu par paternitātes atzīšanu, 11 reģistri sastādīti bez ieraksta par tēvu.
2021. gadā veikti 1310 miršanas faktu reģistrācijas gadījumi – par 303 vairāk nekā 2020.
gadā.
2021. gadā Dzimtsarakstu nodaļa ir gatavojusi un noformējusi 48 uzvārda un vārda maiņas
lietas – par 5 lietām vairāk nekā 2020. gadā.
2021. gadā Dzimtsarakstu nodaļas arhīvs ir sagatavojis un izsniedzis 477 atkārtotas
apliecības un 491 arhīva izziņu.

6.13. SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJA
Sabiedrības integrācijas pārvaldes (turpmāk – SIP) ikdienas darbs un organizētie pasākumi
aptver ārējo klientu apkalpošanu, aktivitāšu organizēšanu nacionālajām minoritātēm, darbu ar
nevalstiskajām organizācijām (turpmāk – NVO), senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
darbu jaunatnes jomā, kā arī brīvprātīgā darba koordinēšanu.
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Ārējo klientu apkalpošana – 2021. gada laikā tika organizēti ~90 pasākumi/aktivitātes
NVO sektoram un ārējiem klientiem: labdarības akcijas, konkursi, informatīvi izglītojoši, kultūras
un sporta pasākumi, tikšanās, koncerti, semināri u.c., iesaistot ~4 000 cilvēku. Covid-19 izplatības
samazināšanai noteiktie epidemioloģiskie ierobežojumi būtiski samazināja realizēto pasākumu un
iesaistīto cilvēku skaitu, taču pieauga un attīstījās neklātienes formu komunikācija. Iespēju robežās
tika veikts darbs ar SIP klientiem par neformālās izglītības, mūžizglītības, pilsoniskās līdzdalības
iespējām, brīvprātīgā darba jautājumiem un citām aktuālām tēmām, sekmējot starpkultūru,
starppaaudžu dialogu, pilsonisko līdzdalību, toleranci sabiedrībā, sociālā atstumtības riska
mazināšanu, t.sk. sadarbībā ar Sociālo lietu pārvaldi sniegts praktisks atbalsts, dalot pārtikas pakas
senioriem un izglītības iestāžu audzēkņiem, sejas aizsargmaskas pilsētas maznodrošinātajiem un
trūcīgajiem iedzīvotājiem. SIP saņemti 29 iesniegumi par SIP telpu izmantošanu NVO
aktivitātēm/darbībai.
Darbs ar biedrībām un nodibinājumiem (NVO) – gada laikā SIP sadarbojās ar vairāk
nekā 60 pilsētas NVO, atbalstot tos, sniedzot informāciju par iespējām piedalīties projektu
konkursos un atbalstot NVO projektu sagatavošanā, īstenošanā un projektu atskaišu sagatavošanā.
2021. gadā tika organizēti 33 pasākumi, iesaistot ap 2000 cilvēku.
Aktivitāšu organizēšana nacionālajām mazākumtautībām – plānojot, koordinējot un
īstenojot pašvaldības atbalstu mazākumtautību NVO un nacionālajām minoritātēm etniskās
identitātes saglabāšanā, tika domāts par lokālpatriotisma, patriotisma un starpkultūru dialoga
veicināšanu, par starppaaudžu sadarbību un saliedētas sabiedrības veidošanu. 2021. gadā tika
organizēti ~12 pasākumi, iesaistot vairāk nekā 1 000 cilvēku. Pulcēšanās ierobežojumu dēļ
ikgadējie tradicionālie pasākumi 2021. gadā tika organizēti gan klātienes tradicionālajā formātā,
gan attālināti. 2021. gadā Jelgavā norisinājās Latvijas mazākumtautību festivāls "Zeme zied", kas
pulcēja vairākus simtus dalībnieku no visas Latvijas, un SIP koordinēja dažādu tautu tautastērpu
demonstrējumus, radošās darbnīcas, meistarklases un nacionālo ēdienu degustācijas aktivitātes.
SIP sekmīgi savu darbību turpina Latvijā vienīgā rotaļlietu bibliotēka „Ringla”, kas pieejama
klientiem trīs reizes nedēļā (gan klātienē, gan attālināti) un atvērta ikvienam interesentam, tomēr
īpašs akcents tiek likts uz romu kopienu, lai sekmētu viņu socializāciju, stereotipu laušanu un
integrāciju sabiedrībā.
Darbs jaunatnes jomā – tika plānots, koordinēts, un organizēts, sadarboties ar citām
pašvaldībām, valsts institūcijām, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām,
nevalstiskajām organizācijām, lai sasniegtu galveno mērķi: uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti.
Mērķa sasniegšanai 2021. gadā tika izvirzītas sekojošas prioritātes:
 pilnveidot starpinstitūciju sadarbību darbā ar jauniešiem Jelgavas valstspilsētā;
 uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot un atbalstot viņu iniciatīvas un līdzdalību
lēmumu pieņemšanā;
 jauniešu zināšanu un prasmju pilnveidošana neformālās izglītības kontekstā;
 Jelgavas Jauniešu centra brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana.
Apstiprināšanai Jelgavas valstspilsētas domes sēdē tika sagatavots “Jelgavas valstspilsētas
jaunatnes politikas RĪCĪBAS PLĀNS 2022.-2027. gadam”.
Ņemot vērā ilgstošos Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumus valstī, arī darbā ar
jauniešiem tika mainīts darba un pasākumu organizēšanas formāts uz attālināto, vairāk veltot
uzmanību individuālai pieejai, bet saglabājot plānveidīgo un uz jauniešu vajadzībām vērsto
neformālās izglītības procesu. 2021. gada laikā organizētas 37 aktivitātes/tikšanās/pasākumi
saistībā ar darbu ar jauniešiem, kuros piedalījās 1003 dalībnieki.
Visa gada garumā aktuālā informācija jauniešiem tika sagatavota sociālos tīklos
(www.facebook.com, www.twitter.com, www.instagram.com u.c.) un sniegts nepieciešams
atbalsts, komunicējot elektroniski, telefoniski un klātienē.
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludināja jauniešu iniciatīvu projektu konkursu “Jaunieši
var!” ar kopējo konkursa budžetu 4200,00 euro. Saņemti 18 projektu pieteikumi, 14 pieteikumi
apstiprināti, 1 projekts daļēji apstiprināts finanšu resursu ierobežojumu dēļ, 3 projekti noraidīti.
Tika turpināta ESF projektu „Proti un dari!” un „PUMPURS” īstenošana Jelgavā, projektu
aktivitātēs iesaistīto jauniešu skaits – 431.
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No 2020. gada decembra līdz novembrim tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1.2. sadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju
sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” līdzfinansēts projekts “BRĪVS,
PRĀTĪGS, ATBILDĪGS” ar mērķi sasniegt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības jaunatnes politikas
plānošanas dokumentā “Jelgavas valstspilsētas jaunatnes politikas RĪCĪBAS PLĀNS 2019.-2021.
gadam” noteiktos mērķus, pilnveidojot un stiprinot starpinstitūciju sadarbību darbā ar jauniešiem
Jelgavas valstspilsētā, uzlabojot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas un līdzdalību
lēmumu pieņemšanā.
Darbs ar senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – 2021. gadā darbā ar senioriem
un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tika noorganizēti 8 pasākumi/aktivitātes ar ~700 dalībniekiem,
lai veicinātu strappaudžu dialogu, mazinātu atstumtības risku un sekmētu senioru un cilvēku ar
īpašām vajadzībām aktīvu iesaisti sabiedriskajā dzīvē. Kopumā pasākumos piedalījās/apmeklēja ap
700 cilvēku. Iespēju robežās saistībā ar epidemioloģiskās drošības ierobežojumiem mērķauditorijai
tika daļēji nodrošināti ikgadējie pasākumi: Starptautiskā senioru diena un Starptautiskā invalīdu
diena, kā arī informatīvi izglītojoši pasākumi un labdarības akcijas, īpaša uzmanība tika pievērsta
šīs mērķauditorijas datorzināšanu pamata prasmju uzlabošanai vai apguvei no jauna, lai viņi pēc
iespējas sekmīgāk spētu pielāgoties jaunajai situācijai.
2021. gadā savu darbību turpināja “Senioru Universitāte” Jelgavā, kas ir pasaulē zināma
neformālās izglītības kustība un kuras mērķis ir nodrošināt izglītības pieejamību senioriem un
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Apskatāmo tēmu loks: aktīvs un veselīgs dzīvesveids, radošums
un inovācijas, angļu valodas pamati, digitālās prasmes un uzņēmējdarbības pamati.
Darbs brīvprātīgā darba jomā – saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas jaunatnes politikas
rīcības plāna virzieniem, 2019.-2021. gadam noteiktajiem uzdevumiem un sagaidāmiem
rezultātiem, brīvprātīgā darba koordinēšanā tika noorganizētas informatīvās lekcijas, tikšanās un
aktivitātes Jelgavas valstspilsētas skolās, SIP telpās un citur.
SIP darbojoties ar brīvprātīgo kustību, ir pierādījusi daudzām Jelgavas valstspilsētas
iestādēm un organizācijām, ka brīvprātīgie ir noderīgs un stabils resurss pasākumu nodrošināšanā,
tādēļ organizatori saviem pasākumiem pieteica nepieciešamo brīvprātīgā darba veicēju skaitu SIP
vai mājas lapā www.brivpratigie.lv. 2021. gadā noritējušas 27 brīvprātīgo tikšanās ar kopējo
dalībnieku skaitu 209.
Konkurss „Gada Brīvprātīgais 2021 Jelgavā” 2021. gadā nenotika. Par godu brīvprātīgo
dienai brīvprātīgajiem tikta pasniegta vai nosūtīta maza veicināšanas balviņa / suvenīrs. Savukārt,
valsts mēroga pasākumā “Gada brīvprātīgais 2021” apbalvojumus saņēma Jelgavas valstspilsētas
divi brīvprātīgie – Dagnija Ramina Zorge un Lāsma Vītola.
Lielākie pasākumi, kuros ar savu darbu piedalījušies brīvprātīgie 2021. gadā: dalība piena
paku laivu regatē, Latvijas mazākumtautību festivālā “Zeme zied”, Jelgavas Vecpilsētas svētkos,
Zemgales Olimpiskā centra futbola spēlē (tiesnešu pienākumu pildīšana), brīvprātīgo dežūras
jaunatklātajā rotaļu un atpūtas laukumā Uzvaras parkā, SIP organizētājos pasākumos u.c.
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7. 2022. GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības plānotie pasākumi 2022. gadā galvenokārt saistīti ar
pašvaldības funkciju izpildi un projektu īstenošanu, kas uzskatāmi parādīts 2022. gada budžeta
izdevumu plānā.
2022. gadā turpināsies nozīmīgu pilsētvides un infrastruktūras projektu īstenošana pilsētā:
 ERAF līdzfinansēta projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras
attīstība Jelgavā” ietvaros tiks pabeigta grupu dzīvokļu, specializēto darbnīcu, ģimeniskai
videi pietuvinātu un citu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Stacijas ielā 13,
uzsākta daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Zirgu ielā 47A, cita ERAF
projekta ietvaros veicot ēkas Zirgu ielā 47A, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanu;
 ERAF līdzfinansēta projekta “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas
Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros tiek paaugstināta
energoefektivitāte Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkā Sarmas ielā 4,
Jelgavā, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai
piederošajā ēkā;
 ERAF līdzfinansētu projektu “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” un “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes
"Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola" energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros notiek
mācību vides uzlabošana Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, veicot kompleksu skolas
infrastruktūras sakārtošanu un aprīkojuma modernizāciju, paaugstinot ēkas
energoefektivitāti, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas;
 ERAF projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras
tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” ietvaros Jelgavas valstspilsētas
pašvaldības ēkā Vecpilsētas ielā 14 tiks pabeigta objekta funkcionēšanai nepieciešamā
aprīkojuma un iekārtu iegāde, multimediālas vēsturiskās ekspozīcijas izveide
kultūrvēsturiskajā koka ēkā;
 ERAF līdzfinansēta projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Jelgavas
pilsētā” ietvaros tiks pabeigta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – koka ēkas
Vecpilsētas ielā 2 restaurācija un pārbūve, saistītās infrastruktūras – ēkas J. Asara ielā 1
pārbūve un apkārtējās teritorijas labiekārtošana, kā arī tiks izveidotas jaunas vēsturiskās
ekspozīcijas Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī;
 ERAF līdzfinansēta projekta „Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana” ietvaros
plānota Pilssalas ielas posma pārbūve posmā no tilta pār Lielupi līdz dabas lieguma
“Lielupes palienes pļavas” teritorijai, tilta pār kanālu pārbūve, Lielupes krastmalas
nostiprināšana Pilssalas ielā 8, fizisko aktivitāšu laukumu izbūve, autostāvlaukuma izbūve
un tam pieguļošās teritorijas labiekārtošana, tajā skaitā dabas lieguma un savvaļas zirgu
uzturēšanai un tūristiem nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveide, kā arī
ūdenstūrisma un sporta bāzes izbūve, kurā atradīsies arī tūrisma informācijas punkts;
 projekta “Tilta pārbūve pār Platones upi Bauskas ielā, Jelgavā” ietvaros, lai uzlabotu
satiksmes dalībnieku drošību un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Dzirnavu ielā un
Bauskas ielā, līdzšinējā gājēju tilta vietā 2022. gadā tiks pabeigta jauna tilta būvniecība,
kas paredzēts gan autobraucējiem, gan velosipēdistiem un gājējiem;
 projekta “Jaunrades nama “JUNDA” struktūrvienības “LEDIŅI” pārbūve un
labiekārtošana 1.kārta, 2.kārta, Lediņu ceļā 1, Jelgavā” ietvaros tiks pabeigta bērnu un
jauniešu nometnes “Lediņi” ēdnīcas ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana ar telpu
pārplānošanu un inženierkomunikāciju ierīkošanu, gāzes apgādes sistēmas izbūve ar
teritorijā esošo ēku pieslēgšanu, ēku iekšējo apkures un ūdens sistēmu izbūve, nodrošinot
ar siltumenerģiju un karsto ūdeni, kā arī teritorijas labiekārtošana, izbūvējot teritorijas
ārējo apgaismojumu, laukumu, ceļu un celiņu segumu.
 projekta "Ēkas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi Brīvības bulvārī 31A, Jelgavā"
ietvaros plānots pabeigt jaunas, mūsdienīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
izveidi 160 bērniem, lai risinātu pieprasījumu pēc vietām pašvaldības bērnudārzos;
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projekta “Ēkas Pasta ielā 32, Jelgavā pārbūve” ietvaros plānots pabeigt ēkas pārbūvi
Dzimtsarakstu nodaļas vajadzībām.
2022. gadā plānots uzsākt arī jauna investīciju projekta īstenošanu – ERAF
līdzfinansēta projekta ietvaros plānota uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās inženiertehniskās
infrastruktūras izveide Rubeņu ceļa industriālajā teritorijā pie Lielupes.


Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gadā plānotie konsolidētā budžeta resursi, euro
Klasifikācijas kods

Radītāju nosaukums

2022. gada
plāns

PAMATBUDŽETS

I. IEŅĒMUMI KOPĀ (1+2+3+4)
1. Nodokļu ieņēmumi
01.110.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
04.100.
Nekustamā īpašuma nodoklis
05.410.
Azartspēļu nodoklis
05.530.
Dabas resursu nodoklis
2. Nenodokļu ieņēmumi
09.000.
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas
09.400.
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
09.500.
Pašvaldību nodevas
10.000.
Naudas sodi un sankcijas
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas
13.000.
un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
3. Transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasinātu publisku personu un
17.000.
budžeta nefinansētu iestāžu transferti
18.000.
Valsts budžeta transferti
18.620. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas
18.630. Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu
18.640.
izlīdzināšanas fonda
19.000.
Pašvaldību budžetu transferti
4. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
21.000.
Iestādes ieņēmumi
21.100.
Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
21.300.
pašu ieņēmumi
Pārējie 21.300 grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu
21.400.
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
II. FINANSĒŠANA
F22010000 Naudas līdzekļi uz perioda sākumu
F40020000 Aizņēmumi

75 807 282
42 944 982
39 194 982
3 720 000
10 000
20 000
323 849
64 400
15 000
49 400
138 000

PAVISAM PAMATBUDŽETA RESURSI (I+II)

104 989 146

121 449
31 377 736
224 529
30 495 342
18 096 917
6 731 325
5 667 100
657 865
1 160 715
1 160 715
37 049
1 055 966
67 700
29 181 864
10 429 313
18 752 551

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS (III)

F22010000

Naudas līdzekļi uz perioda sākumu

17 944

KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA RESURSI KOPĀ (I+II+III)
Avots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
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105 007 090

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gadā plānotie konsolidētā budžeta izdevumi, euro
Klasifikācijas kods

Valdības funkcija

2022. gada
izdevumu plāns

PAMATBUDŽETS

I. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

97 313 961

01.000.
Vispārējie valdības dienesti
01.110.
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
01.111. Izpildvaras institūcija
Projekts "Komunikācija ar sabiedrību tās iesaistei pašvaldību
01.113.
lēmumu pieņemšanā"
Projekts "Ēkas Pasta ielā 32, Jelgavā, pārbūve par dzimtsarakstu
01.116.
nodaļu"
01.120.
Finanšu un fiskālā darbība
Nekustamā īpašuma nodokļa un citu pašvaldības ieņēmumu
01.122.
administrēšana
PI "Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība" darbības
01.123.
nodrošināšana
Zvērināto auditoru pakalpojumi un grāmatvedības programmu
01.124.
uzturēšana
01.330.
Pārējo vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi
01.331. Centralizēto datoru un datortīkla uzturēšana
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
01.332. projekts "Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu
pilnveidošana Jelgavā un Šauļos"
01.720.
Pašvaldību budžetu parāda darījumi
01.721. Parāda procentu nomaksa
Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību
01.830.
budžetam
01.831. Transferti citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai
Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti starp
01.890.
dažādiem valsts pārvaldes līmeņiem
01.891. Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
03.000.
Sabiedriskā kārtība un drošība
03.100.
Policija
03.111. PI "Jelgavas pašvaldības policija" darbības nodrošināšana
Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības
03.200.
dienesti
PI "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" darbības
03.202.
nodrošināšana
ERAF projekts "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas
03.207.
centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana"
04.000.
Ekonomiskā darbība
04.510.
Autotransports
Ceļu un ielu infrastruktūras funkcionēšana, izmantošana,
04.511.
būvniecība un uzturēšana
Sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas
04.515.
pilsētas administratīvajā teritorijā
ERAF projekts "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana
04.510.530.
uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3.kārta"
04.510.531. Projekts “Tilta pārbūve pār Platones upi Bauskas ielā, Jelgavā”
Projekts “Jelgavas 4.sākumskolas automašīnu stāvlaukuma
04.510.532. paplašināšana, teritorijas daļēja labiekārtošana, satiksmes drošības
uzlabošana”
04.730.
Tūrisms

8 211 488
5 405 737
4 214 932
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8 482
1 182 323
383 081
9 740
281 446
91 895
655 721
605 249
50 472
324 565
324 565
942 384
942 384
500 000
500 000
4 074 670
3 176 419
3 176 419
898 251
399 212
499 039
17 503 879
6 891 711
1 829 029
2 969 714
26 639
1 316 329
750 000
3 756 408
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KlasifikāValdības funkcija
cijas kods
04.733. PI “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” darbības nodrošināšana
ERAF projekts “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
04.737. un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales
reģionā”
Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
04.738. projekts "Kopīga pārrobežu tūrisma piedāvājuma "Saules ceļš"
izveide"
ERAF projekts "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība
04.739.
Jelgavas pilsētā"
04.740.
Vairāku mērķu attīstības projekti
04.744. ERAF projekts "Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana"
04.745. “Apvārsnis 2020” programmas projekts “Wellbased”
04.746. “Apvārsnis 2020” programmas projekts “IMPETUS”
04.900.
Pārējā citur neklasificētā ekonomiskā darbība
Zemes reformas darbība, zemes īpašuma un lietošanas tiesību
04.901.
pārveidošana
09.909. Dotācija “Zemgales plānošanas reģions”
Jelgavas pilsētas pašvaldības grantu programma "Atbalsts
04.917.
komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem"
05.000.
Vides aizsardzība
05.100.
Atkritumu apsaimniekošana
Ielu, laukumu, publisko dārzu un parku tīrīšana un atkritumu
05.101.
savākšana
05.102. Pilsētas sanitārā tīrīšana
05.200.
Notekūdeņu apsaimniekošana
05.202. Notekūdeņu apsaimniekošana
05.300.
Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana
Finansējums pašvaldības kapitālsabiedrībām vides aizsardzības
05.303.
pasākumu īstenošanai
06.000.
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
06.200.
Teritoriju attīstība
06.201. Projektu sagatavošana, izstrāde un teritoriju attīstība
06.400.
Ielu apgaismošana
06.401. Ielu apgaismošana
Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu
06.600.
apsaimniekošanas darbība
06.601. PI "Pilsētsaimniecība" darbības nodrošināšana
06.602. Pašvaldības teritorijas, kapsētu un mežu apsaimniekošana
06.603. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošana
06.604. Pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšana, remonts, veco māju nojaukšana
Ar pašvaldības teritoriju saistīto normatīvo aktu un standartu
06.606.
sagatavošana un ieviešana
Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes paaugstināšanas
06.607.
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
07.000.
Veselība
07.100. Ārstniecības līdzekļi
07.200. Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi
07.300. Slimnīcu pakalpojumi
07.450. Veselības veicināšanas pasākumi
07.452. ESF projekts "Veselības veicināšana Jelgavā"
07.623. Nodibinājums "Jelgavnieku veselības veicināšanas fonds"
08.000.
Atpūta, kultūra un reliģija
08.100.
Atpūtas un sporta pasākumi
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2022. gada
izdevumu plāns
561 961
904 707

707 161
1 582 579
6 746 781
6 493 352
115 437
137 992
108 979
52 300
6 679
50 000
2 791 053
2 108 130
1 524 428
583 702
556 544
556 544
126 379
126 379
4 205 383
585 964
585 964
700 821
700 821
2 918 598
922 078
1 479 678
223 892
268 150
10 800
14 000
291 149
68 400
10 690
26 000
4 386
177 673
4 000
6 270 773
1 122 998
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Klasifikācijas kods
08.101.
08.103.
08.105.
08.200.
08.210.
08.211.
08.214.
08.220.
08.221.
08.230.
08.231.
08.232.
08.240.
08.241.
08.242.
08.243.
08.290.
08.291.
08.292.
08.400.
08.401.
08.402.
08.403.
08.405.
08.600.
08.621.
09.000.
09.100.
09.101.
09.111.
09.200.
09.210.
09.219.1.
09.219.2.
09.219.3.
09.219.5.
09.219.6.

09.219.8.
09.222.
09.222.2.
09.222.3.
09.510.

Valdības funkcija
PI "Sporta servisa centrs" darbības nodrošināšana
Dotācijas sporta pasākumiem
Nodibinājums "Sporta tālākizglītības atbalsta fonds"
Kultūra
Bibliotēkas
PI "Jelgavas Pilsētas bibliotēka" darbības nodrošināšana
Erasmus+ programmas projekts "Lauku un reģionālās bibliotēkas
kā vietējie ģimenes uzņēmējdarbības centri"
Muzeji un izstādes
PI "Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs" darbības
nodrošināšana
Kultūras centri, nami un klubi
PI "Kultūra" darbības nodrošināšana
PI "Kultūra" pasākumi
Teātri, izrādes un koncertdarbība
Jelgavas kamerorķestra darbības nodrošināšana
Jelgavas bigbenda darbības nodrošināšana
Jelgavas Ā.Alunāna teātra darbības nodrošināšana
Pārējā citur neklasificētā kultūra
Tautas mākslas kolektīvu darbības nodrošināšana
Pilsētas nozīmes pasākumi
Reliģisko organizāciju un citu biedrību un nodibinājumu
pakalpojumi
Dotācijas projektu realizācijai NVO
Kultūras padomes finansētie pasākumi
Nodibinājums "Atbalsts kultūrai Jelgavā"
Dotācijas biedrībām, nodibinājumiem
Pārējie citur neklasificētie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas
pakalpojumi
PI “Sabiedriskais centrs” darbības nodrošināšana
Izglītība
Pirmsskolas izglītība
Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšana
Projekts "Ēkas pārbūve par pirmskolas izglītības iestādi Brīvības
bulvārī 31 A, Jelgavā"
Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība
Vispārējā izglītība. Pamatizglītība
Jelgavas vispārizglītojošo skolu darbības nodrošināšana
Jelgavas speciālo skolu un speciālās pirmsskolas izglītības
programma
Jelgavas vispārizglītojošo skolu projektu īstenošana
ERAF projekts "Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts
ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā"
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
projekts "Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās
kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā"
ERAF projekts "Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes
"Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola" energoefektivitātes
paaugstināšana"
Profesionālā vidējā izglītība
Jelgavas Amatu vidusskolas darbības nodrošināšana
Jelgavas Amatu vidusskolas projektu realizācija
Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
89

2022. gada
izdevumu plāns
548 198
569 800
5 000
4 609 406
1 027 098
1 002 462
24 636
527 874
527 874
1 949 515
1 451 902
497 613
141 515
23 000
94 974
23 541
963 404
501 860
461 544
242 052
100 000
41 709
3 000
97 343
296 317
296 317
41 915 039
11 017 998
9 637 431
1 380 567
23 212 994
21 853 684
11 964 487
1 678 722
404 559
4 461 126
126 483

3 218 307
1 359 310
1 025 259
334 051
4 433 221
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Klasifikācijas kods
09.511.
09.512.
09.513.
09.519.04.

09.520.
09.521.
09.522.
09.530.
09.531.
09.532.
09.533.
09.534.
09.640.
09.640.1.
09.810.
09.811.
09.812.
09.812.3.
09.820.
09.823.
10.000.
10.120.
10.121.
10.122.
10.123.
10.124.
10.125.
10.125.1.
10.127.
10.200.
10.201.
10.202.
10.400.
10.402.
10.403.
10.500.
10.504.
10.600.
10.601.
10.700.
10.701.

Valdības funkcija
Pārējie interešu izglītības pasākumi, t.sk. Jaunrades nama "Junda"
darbības nodrošināšana
Jelgavas Mākslas skolas darbības nodrošināšana
Jelgavas sporta skolu darbības nodrošināšana
Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
projekts "Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija
Jelgavas un Šauļu pilsētas pašvaldībās"
Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana, rezidentu
apmācība un tālākizglītība, Valsts administrācijas skolas
nodrošinātā apmācība
Nodibinājums "Izglītības atbalsta fonds"
Nodibinājums "J.Bisenieka fonds"
Līmeņos nedefinēta izglītība pieaugušajiem
PI "Zemgales reģionālais kompetenču attīstības centrs" darbības
nodrošināšana
PI "Zemgales reģionālais kompetenču attīstības centrs" projektu
īstenošana
ESF projekts "Proti un dari"
ESF projekts "Nodarbināto personu profesionālās kompetences
pilnveide"
Izglītojamo pārējie papildu pakalpojumi
Asistentu pakalpojumu nodrošināšana
Pārējā izglītības vadība
PI "Jelgavas Izglītības pārvalde" darbības nodrošināšana
PI "Jelgavas Izglītības pārvalde" projektu īstenošana
PI "Jelgavas Izglītības pārvalde" iekļaujošas izglītības atbalsta
centrs
Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi
Projekts "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales
plānošanas reģionā"
Sociālā aizsardzība
Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā
Invalīdu rehabilitācijas pasākumi, invalīdu transports u.c.
kompensācijas
Dienas centrs "Harmonija"
Dienas centrs "Integra"
Dienas centrs "Atbalsts"
Grupu dzīvokļi
DI Grupu dzīvokļi
ESF projekts "Atver sirdi Zemgalē"
Atbalsts gados veciem cilvēkiem
Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs
Palīdzība veciem cilvēkiem
Atbalsts ģimenēm ar bērniem
Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu
rehabilitācija
PI "Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa" darbības nodrošināšana
Atbalsts bezdarba gadījumā
Atbalsts bezdarba gadījumā
Mājokļa atbalsts
Mājokļa pabalsts un pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai
Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām
personām
Sociālā māja un sociālie dzīvokļi
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2022. gada
izdevumu plāns
1 097 582
268 228
2 430 505
636 906

39 000
36 000
3 000
1 474 216
1 052 509
298 346
122 861
500
15 453
15 453
1 637 509
1 144 899
406 307
86 303
84 648
84 648
12 050 527
2 375 106
1 521 414
95 399
91 214
77 884
128 109
131 867
329 219
1 340 290
309 143
1 031 147
1 464 457
1 257 698
206 759
74 784
74 784
632 692
632 692
4 609 634
9 528
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Klasifikācijas kods
10.704.
10.705.2.
10.707.
10.710.
10.711.
10.712.
10.713.
10.714.
10.900.
10.911.
10.921.
10.922.
F40320020
F50010000
F22010000

08.101.
08.221.
08.231.
09.511.
09.811.
10.710.

2022. gada
izdevumu plāns

Valdības funkcija
GMI pabalsts, mirušo apbedīšanas izdevumi un citi naudas
maksājumi maznodrošinātām un neaizsargātām personām
JSLP Naktspatversme
Higiēnas centrs
Sociālo pakalpojumu centrs bērniem
ERAF projekts "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
infrastruktūras izveide, Jelgavā"
ERAF projekts "Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas
Zirgu ielā 47a, Jelgavā, energoefektivitātes paaugstināšana"
Specializētās darbnīcas
DI Servisa pakalpojumi
Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība
PI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" darbības nodrošināšana
Pabalsti ārkārtas gadījumos, citi pabalsti un kompensācijas
Braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem sabiedriskajā
transportā
II. FINANSĒŠANA
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā
SIA "Zemgales Olimpiskais centrs"
Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām
PAVISAM PAMATBUDŽETA IZDEVUMI (I+II)
ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS
PI "Sporta servisa centrs" darbības nodrošināšana
PI "Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs" darbības
nodrošināšana
PI "Kultūra" darbības nodrošināšana
Pārējie interešu izglītības pasākumi, t.sk. Jaunrades nama "Junda"
darbības nodrošināšana
PI "Jelgavas Izglītības pārvalde" darbības nodrošināšana
Sociālo pakalpojumu centrs bērniem
ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IZDEVUMI (III)

KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IZDEVUMI KOPĀ (I+II+III)

146 630
90 572
30 706
250 064
3 196 463
823 471
49 602
12 598
1 553 564
1 283 144
17 420
253 000
7 675 185
5 149 586
359 682
359 682
2 165 917
104 989 146
125
125
10 457
1 200
531
5 506
17 944

105 007 090

Avots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

2022. gadā plānotie kultūras pasākumi, ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus:
Datums
04.-06.02.2022.
19.02.2022.
07.04.2022.
29.04.2022.
04.05.2022.

Pasākuma nosaukums
Ledus skulptūru ekspozīcija Jelgavā
Deju koncerts “Mēs mīlam dejā”
Lieldienu pastaiga
Meža dienas / Starptautiskais Koka skulptūru simpozijs
“Otrā elpa”
Brīvības svētki

07.-09.05.2022.

Latvijas Stādu dienas Jelgavā 2022

12.-15.05.2022.
13.-15.05.2022.
21.05.2022.

Starptautiskais Dzejas festivāls “Page Break”
Zemgales novada deju skate
BJDK “Vēja Zirdziņš” 30 gadu jubilejas koncerts

27.-29.05.2022.

Jelgavas pilsētas svētki “Mēs esam Jelgava”

04.-05.06.2022.

Smilšu skulptūru parks “Summer Signs 22”
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Pasākuma norises vieta
Jelgava
Jelgavas kultūras nams
Jelgavas pils parks
Jelgava, Pasta sala
Jelgava, Pasta sala
Hercoga Jēkaba laukums, skvērs
aiz kultūras nama
Jelgavas pilsēta
Jelgavas kultūras nams
Jelgavas pilsēta
Pasta sala, Hercoga Jēkaba
laukums, Uzvaras parks,
RAF mikrorajons, Driksa,
Lielupe, Jelgavas pilsēta
Pasta sala

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats
Datums
21.06.2022.
Jūlijs / Augusts
27.05.2022.
27.08.2022.
27.08.2022.
03.-11.09.2022.
Septembris
24.09.2022.

Pasākuma nosaukums
Vasaras saulgriežu sagaidīšana un Lielformāta keramikas
uguns skulptūru simpozija noslēgums
Puzuru festivāls
Koncerts “Veltījums komponistes Elgas Igenbergas
simtgadei”
22. Vispārējie Latvijas Piena, Maizes un Medus svētki
2021.
20. “BALTAIS” Piena paku laivu regate
4. Tehnikas un Inovāciju festivāls “Mehatrons”
Brīvdabas koncertzāles “Mītava” sezonas noslēguma
pasākums
Rudens gadatirgus

11.11.2022.
Lāčplēša diena, lāpu gājiens un koncerts
18.11.2022.
Latvijas proklamēšanas 104 gadadienas sarīkojumi
27.11.2022.
Pilsētas svētku egles iedegšana un tirdziņš
Decembris
Koncertuzvedums - Jelgavas aktieri gadumijā
Decembris
Jelgavas bigbenda Ziemassvētku koncerts
Avots: JVPI „Kultūra”

Pasākuma norises vieta
Pasta sala, Šamota skulptūru
parks
Jelgavas pilsēta
Brīvdabas koncertzālē “Mītava”
Hercoga Jēkaba laukums
Driksas upe, Pasta sala
Jelgavas pilsēta, Pasta sala
Brīvdabas koncertzālē “Mītava”,
Pasta sala
Hercoga Jēkaba laukums, Skvērs
aiz Kultūras nama
Jelgavas pilsēta
Jelgavas pilsēta
Hercoga Jēkaba laukums
Jelgavas kultūras nams
Jelgavas kultūras nams

Nozīmīgākie plānotie sporta pasākumi Jelgavas valstspilsētā 2022. gadā:
Datums
25.-27.03.2022.
01.05.2022.
04.05.2022.
15.05.2022.
29.05.2022.
31.05.2022.

Pasākuma nosaukums
Starptautiskās sacensības mākslas vingrošanā "Baltic
Flower", Jelgavas čempionāts grupu vingrojumos
Latvijas čempionāts garajās distancēs, A.Avdejeva balvas
izcīņa smaiļošanā un kanoe airēšanā
Brīvības stafetes
Olimpisko čempionu Ineses Jaunzemes un Jāņa Lūša
memoriāls
Jelgavas čempionāts 3x3 basketbolā,
Jelgavas čempionāts pludmales volejbolā
Starptautiskās sacensības vieglatlētikā bērniem

02.-03.07.2022.

Pasaules reitinga badmintona turnīrs “Yonex Latvia
International”
Jelgavas atklātās sacensības makšķerēšanā no laivām
“Lielupes zandarts 2022”
“LVS/SPORTLAND kauss” vieglatlētikā; Jelgavas
čempionāts, trenera Ulda Samsona balvas izcīņa
vieglatlētikā
Latvijas, Jelgavas čempionāts BMX riteņbraukšanā

09.-10.07.2022.

Latvijas U18 un U20 čempionāts vieglatlētikā

02.-05.06.2022.
04.06.2022.
18.-19.06.2022.

27.08.2022.
05.-10.09.2022.

Jelgavas čempionāts 3x3 basketbolā,
Jelgavas čempionāts pludmales volejbolā
Starptautiskais junioru tenisa turnīrs “Jelgava open”

Zemgales rudens maratons smaiļošanā un kanoe airēšanā
Jelgavas atklātās sacensības makšķerēšanā no laivām
08.10.2022.
“Lielupes līdaka 2022”
Jelgavas SPS Ziemassvētku sacensības peldēšanā,
15.-16.12.2022.
A.Miskārova kausa izcīņa
Jelgavas SPS Jaungada sprints peldēšanā, A.Ozoliņas un
30.12.2022.
J.Mistera kausa izcīņa
Avots: JVPI „Sporta servisa centrs”
01.10.2022.

92

Pasākuma norises vieta
Zemgales olimpiskais centrs
Lielupe
Lielā iela
Jāņa Lūša stadions
Zemgales olimpiskais centrs
Pasta sala
Jāņa Lūša stadions
Zemgales olimpiskais centrs
Zemgales olimpiskais centrs
Lielupe
Jāņa Lūša stadions
Zemgales olimpiskais centrs
Zemgales olimpiskais centrs
Jāņa Lūša stadions
Zemgales olimpiskais centrs
Pasta sala
Atpūtas un sporta komplekss
“Zemgale”
Lielupe
Lielupe
LLU Sporta nams
LLU Sporta nams
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1.pielikums
1.tabula
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā budžeta resursu plāns un izpilde no 2019. gada līdz 2021. gadam, euro

Kods

Nosaukums

2019. gada
resursu plāns

2019. gada
resursu
izpilde

2020. gada
resursu plāns

2020. gada
resursu
izpilde

2021. gada
resursu
plāns

2021. gada
resursu
izpilde

2021. gada
izpildes
salīdzinājums
ar 2020. gada
izpildi

PAMATBUDŽETS
I
01.110.
04.100.
05.410.
05.530.
08.000.
09.000.
09.400.
09.500.
10.000.
12.000.
13.000.

17.000.
18.000.
18.620.

IEŅĒMUMI KOPĀ (1+2+3+4)

92 475 484

92 954 902

81 805 522

79 439 492

85 317 946

83 163 675

+3 724 183

1. Nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Azartspēļu nodoklis
Dabas resursu nodoklis
2. Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas
nodevas
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību
budžetā
Pašvaldību nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no (valsts) pašvaldības īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu
parāda kapitalizācijas
3. Transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto
atvasināto publisko personu un budžeta
nefinansēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta
transferti

43 530 775
39 303 841
3 720 000
434 097
72 837
266 207
0

47 977 329
43 522 219
3 899 274
452 179
103 657
558 971
372

43 890 479
40 040 183
3 720 000
109 388
20 908
326 741
0

44 628 592
40 642 715
3 862 483
105 226
18 168
703 006
0

40 772 709
36 940 906
3 720 000
91 803
20 000
321 987
0

44 313 591
40 330 688
3 927 498
17 843
37 562
1 006 643
0

-315 001
-312 027
+65 015
-87 383
+19 394
+303 637
0

60 100

76 186

65 336

74 987

67 100

74 303

-684

16 900

19 525

17 500

17 025

16 000

16 662

-363

43 200
135 500
8 421

56 661
153 099
21 983

47 836
150 000
3 970

57 962
149 020
214 618

51 100
150 000
0

57 641
140 146
96 092

-321
-8 874
-118 526

62 186

307 331

107 435

264 381

104 887

696 102

+431 721

46 794 874

42 551 453

35 900 936

32 648 623

42 777 033

36 628 681

+3 980 058

61 595

61 049

132 295

111 269

246 806

168 384

+57 115

46 026 644

41 572 927

35 160 494

31 847 556

41 841 368

35 757 188

+3 909 632

16 078 265

16 033 709

16 567 218

16 574 127

19 520 807

19 186 901

+2 612 774
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Kods

18.630.

18.640.
19.000.

21.000.
21.100.
21.300.21.400.
II

Nosaukums
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm
saņemtie transferti ES politiku instrumentu
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
Pašvaldību budžeta transferti
4. Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Iestādes ieņēmumi
Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu
palīdzības
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
FINANSĒŠANA

F21010000 Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu
F40020000 Saņemtie aizņēmumi
PAVISAM PAMATBUDŽETA
III
RESURSI (I+II)

2019. gada
resursu plāns

2019. gada
resursu
izpilde

2020. gada
resursu plāns

2020. gada
resursu
izpilde

2021. gada
resursu
plāns

2021. gada
resursu
izpilde

2021. gada
izpildes
salīdzinājums
ar 2020. gada
izpildi

24 077 052

19 445 479

10 355 624

7 040 788

13 441 353

7 427 308

+386 520

5 871 327

6 093 739

8 237 652

8 232 641

8 879 208

9 142 979

+910 338

706 635

917 477

608 147

689 798

688 859

703 109

+13 311

1 883 628

1 867 149

1 687 366

1 459 271

1 446 217

1 214 760

-244 511

1 883 628

1 867 149

1 687 366

1 459 271

1 446 217

1 214 760

-244 511

121 860

196 727

81 729

156 611

133 451

280 245

+123 634

1 761 768

1 670 422

1 605 637

1 302 660

1 312 766

934 515

-368 145

27 091 001

26 962 546

28 468 099

26 970 319

18 479 706

16 284 543

-10 685 776

8 504 655
18 586 346

8 504 655
18 457 891

13 295 055
15 173 044

13 295 055
13 675 264

8 832 212
9 647 494

8 832 211
7 452 332

-4 462 844
-6 222 932

119 566 485

119 917 448

110 273 621

106 409 811

103 797 652

99 448 218

-6 961 593

11 600
51 199

515 600
51 199

16 200
538 613

16 530
538 613

12 731
352 935

12 731
352 935

-3 799
-185 678

62 799

566 799

554 813

555 143

365 666

365 666

-189 477

119 629 284

120 484 247

110 828 434

106 964 954

104 163 318

99 813 884

-7 151 070

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU
BUDŽETS
23.000.
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi
F21010000 Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu
PAVISAM ZIEDOJUMU UN
IV
DĀVINĀJUMU BUDŽETA RESURSI

PAVISAM KONSOLIDĒTĀ
BUDŽETA RESURSI (III+IV)
Avots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
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2.tabula

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumu plāns un izpilde no 2019. gada līdz 2021. gadam, euro

Kods

Valdības funkcija

PAMATBUDŽETS
IZDEVUMI ATBILSTOŠI
I
FUNKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM
01.000.
Vispārējie valdības dienesti
03.000.
Sabiedriskā kārtība un drošība
04.000.
Ekonomiskā darbība
05.000.
Vides aizsardzība
06.000.
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
07.000.
Veselība
08.000.
Atpūta, kultūra un reliģija
09.000.
Izglītība
10.000.
Sociālā aizsardzība
II
FINANSĒŠANA
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu
F40320020
atmaksa
Akcijas un cita līdzdalība komersantu
F50010000
pašu kapitālā
SIA "Zemgales Olimpiskais centrs"
SIA "Jelgavas ūdens"
SIA "Jelgavas poliklīnika"
Naudas līdzekļu atlikums uz perioda
F21010000
beigām
PAVISAM PAMATBUDŽETA
III
IZDEVUMI (I+II)
ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU
IV
IZDEVUMI

PAVISAM KONSOLIDĒTĀ
BUDŽETA IZDEVUMI (III+IV)

2019. gada
izdevumu
plāns

2019. gada
izdevumu
izpilde

2020. gada
izdevumu
plāns

2020. gada
izdevumu
izpilde

2021. gada
izdevumu
plāns

2021. gada
izpildes
salīdzinājums
ar 2020. gada
izpildi

2021. gada
izdevumu
izpilde

112 873 085

97 637 033

101 366 594

88 895 823

94 117 404

81 334 010

-7 561 813

7 086 803
3 671 829
32 095 805
4 168 875
4 267 294
458 796
8 253 073
47 977 169
4 893 441
6 693 400

6 570 102
3 523 917
26 123 260
2 796 247
4 124 432
340 720
7 909 442
44 271 531
4 385 488
6 583 418

8 011 492
3 926 596
26 462 829
5 116 963
5 587 586
267 433
6 860 097
38 301 809
6 831 789
8 907 027

7 523 330
3 664 164
24 248 742
2 453 576
4 712 455
223 240
5 936 746
34 853 948
5 279 622
8 681 777

8 740 342
4 295 719
14 193 363
4 855 740
6 159 780
263 902
6 265 596
41 858 518
7 484 444
9 680 248

8 116 300
3 841 754
9 723 326
4 835 553
5 796 398
200 356
5 623 063
36 770 044
6 627 216
7 684 895

+592 970
+177 590
-14 525 416
+2 381 977
+1 083 943
-22 884
-313 683
+1 916 096
+1 147 594
-996 882

5 312 240

5 312 240

7 830 519

7 830 519

9 173 302

7 320 199

-510 320

1 271 178

1 271 178

851 258

851 258

364 696

364 696

-486 562

550 481
720 697
0

550 481
720 697
0

701 392
24 174
125 692

701 392
24 174
125 692

339 696
25 000
0

339 696
25 000
0

-361 696
+826
-125 692

109 982

0

225 250

0

142 250

0

0

119 566 485

106 628 557

110 273 621

97 577 600

103 797 652

89 018 905

-8 558 695

62 799

28 186

554 813

202 208

365 666

347 722

+145 514

119 629 284

106 656 743

110 828 434

97 779 808

104 163 318

89 366 627

-8 413 181

Avots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
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4.pielikums
1.tabula

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības galvojumi no 2019.-2021. gadam, euro
Nr.
p.k.

Aizņēmējs

1

2
SIA
“Jelgavas
komunālie
pakalpojumi”

1.

2.

3.

4.

5.

Mērķis
3
Nešķirotu sadzīves
atkritumu šķirošanas
stacijas izveide Jelgavas
novadā

SIA
“Jelgavas
Ūdens”

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Jelgavā, IV kārta

SIA
“Jelgavas
Ūdens”

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Jelgavā, II kārta

SIA
“Jelgavas
Ūdens”

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Jelgavā, III kārta

SIA
“Jelgavas
Ūdens”

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Jelgavā, V kārta

Galvojumu kopsumma

Līguma
datums

Atmaksas
termiņš

Galvotā
aizņēmuma
summa

4

5

6

12.09.2012.

16.10.2015.

03.12.2010.

18.12.2013.

16.03.2020.

12.09.2019.

20.09.2025.

20.12.2030.

20.12.2030.

20.02.2050.

435 399

305 000

5 122 339

522 194

6 033 386

12 418 318

Avots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

1

Darījumi (+, -)

Gads

Pārskata
perioda
sākumā

palielinājums
(+)

samazinājums
(-)

Pārskata
perioda
beigās

7

8

9

10

11

52 909

0

52 909

2019
2020

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

2019

195 525

0

195 525

0

2020

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

2019

2 592 000

0

216 000

2 376 000

2020

2 376 000

0

216 000

2 160 000

2021

2 160 000

0

216 000

1 944 000

2019

257 200

0

21 600

235 600

2020

235 600

0

0

235 600

2021

235 600

0

0

235 600

2019

0

0

0

0

2020

0

4 659 002

0

4 659 002

2021

4 659 002

1 296 659

0

5 955 661

2019

3 097 634

0

486 034

2 611 600

2020

2 611 600

4 659 002

216 000

7 054 600

2021

7 054 602

1 296 659

216 000

8 135 261
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2.tabula

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības aizņēmumi no 2019.-2021. gadam, euro
Nr.
p.k.

Aizdevējs

Mērķis

1

2

1.

Valsts
kase

3
Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības projekts “Inovatīvu
bibliotēku darbības risinājumu izveide
dažādām paaudzēm pierobežas
reģionā”
ERAF projekts “Tehniskās
infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā
teritorijā, 1.kārta”
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projekta “Pilsētas
iedzīvotāju kartes pieejamo
pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un
Šauļos”
Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projekts
“Vides risku pārvaldības resursu
pilnveidošana pierobežas reģionā”
ERAF projekts “Jelgavas Amatu
vidusskolas infrastruktūras uzlabošana
un mācību aprīkojumu modernizācija,
2.kārta”
ERAF projekts “Tehniskās
infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā
teritorijā, 1.kārta”

2.

3.

4.

5.

6.

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Līguma
datums

Atmaksas
termiņš

4

5

11.03.2019.

18.09.2019.

24.11.2017.

08.03.2018.

31.07.2020.

03.12.2020.

Aizņēmuma
līguma
summa
6

20.11.2039.

138 216

20.03.2049.

91 751

20.11.2022.

127 926

20.11.2027.

133 092

20.07.2050.

158 028

21.11.2050.

231 777

7.

Valsts
kase

Investīciju projektu īstenošanai
(saistību pārjaunojums)

06.07.2018.

20.11.2034.

45 201 391

8.

Valsts
kase

Projekts “Jelgavas
1.internātpamatskolas rekonstrukcijas
darbi”

23.05.2015.

20.02.2035.

119 421

9.

Valsts
kase

Projekts “JPPII Skautu ielā 1A, Jelgavā
rekonstrukcija”

23.01.2015.

20.01.2035.

463 710

10.

Valsts

KPFI projekts “Siltumnīcefektu gāzu

20.05.2015.

20.05.2035.

162 998
2

Pārskata
perioda
sākumā
7

Gads
8

Darījumi (+,-)
palielinājums
samazinājums
(+)
(-)
9
10

Pārskata
perioda
beigās
11

0

2019

138 216

0

138 216

138 216

2020

0

138 216

0

0

2021

0

0

0

0

2019

91 751

0

91 751

91 751

2020

0

91 751

0

0

2021

0

0

0

127 926

2019

0

12 150

115 776

115 776

2020

0

41 944

73 832

73 832

2021

0

73 832

0

129 575

2019

3 517

0

133 092

133 092

2020

0

41 885

91 207

91 207

2021

0

91 207

0

0

2019

0

0

0

0

2020

158 028

0

158 028

158 028

2021

0

158 028

0

0

2019

0

0

0

0

2020

231 777

0

231 777

231 777
42 764 448
37 655 544
32 166 028
109 330
102 602
95 875
412 945
387 533
360 121

2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

231 777
5 108 904
5 489 516
5 307 920
6 728
6 728
6 728
25 412
25 412
25 412

0
37 655 544
32 166 028
26 858 108
102 602
95 874
89 146
387 533
362 121
336 709

108 102

2019

0

0

108 102
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Līguma
datums

Atmaksas
termiņš

4

5

Nr.
p.k.

Aizdevējs

Mērķis

1

2
kase

3
emisiju samazināšana Jelgavas pilsētas
pašvaldības publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā, 4.kārta”
Prioritārais investīciju projekts
“Jelgavas pilsētas PI “Jelgavas
izglītības pārvaldes” ēkas (Svētes ielā
22, Jelgavā) jumta remonts”
EEZ finanšu instrumenta programmas
projekta “Energoefektīvu risinājumu
piemērošana ilgtspējīgām ēkām
Jelgavā” finansēšanai

18.06.2015.

ERAF projekts “Mācību vides
uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā
un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā”

07.06.2017.

20.03.2047.

07.06.2017.

20.11.2036.

11.

12.

Valsts
kase

Valsts
kase

13.

Valsts
kase

14.

Valsts
kase

15.

Valsts
kase

Prioritārais investīciju projekts
“Jelgavas kultūras nama iekšējo
komunikāciju atjaunošana, saistīto
telpu remonts”
Projekts “Atmodas ielas posma no
Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un
Rūpniecības ielas posma no Filozofu
ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma
atjaunošana”

02.10.2015.

03.07.2017.

Aizņēmuma
līguma
summa
6

20.06.2035.

6 950

101 152

101 152

2021

0

6 976

94 176

84 414

2019

0

5 116

79 298

79 298

2020

0

5 116

74 182

74 182

2021

0

5 116

69 066

833 250

2019

0

4 000

829 250

829 250

2020

0

4 000

825 250

825 250
3 544 336

2021
2019

0
2 940 839

4 000
0

821 250
6 485 175

6 485 175

6 485 175
6 132 927
206 621

2020
2021
2019

0
0
0

352 248
12 057
0

6 132 927
6 120 870
206 621

206 621

206 621

2020

0

1 000

205 621

205 621

2020

0

1 000

204 621

307 625

2019

0

0

307 625

307 625

2020

0

750

306 875

306 875

2021

0

1 000

305 875

69 989
69 989
68 989
212 556
212 556
211 806
1 496 459

2019
2020
2021
2019
2020
2020
2019

0
0
0
0
0
0
0

0
1 000
1 000
0
750
1 000
0

69 989
68 989
67 989
212 556
211 806
210 806
1 496 459

1 496 459

2020

0

750

1 495 709

1 495 709

2021

0

1 000

1 494 709

2019
2020
2021

0
0
0

0
300
1 000

520 249
519 949
518 949

307 625

16.

Projekts “Jelgavas PII “Zemenīte”
telpu pārbūve”

03.07.2017.

20.11.2036.

69 989

17.

Valsts
kase

Projekts “Jelgavas
1.internātpamatskolas jumta
konstrukcijas nomaiņa”

10.08.2017.

20.11.2036.

212 556

18.

Valsts
kase

SIA “Jelgavas ūdens” pamatkapitāla
palielināšanai KF projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Jelgavā, V kārta”

31.08.2017.

20.03.2047.

1 496 459

Valsts
kase

Projekts “Jelgavas PPII “Rotaļa” ēkas
Lāčplēša ielā 5, Jelgavā rekonstrukcija”

31.08.2017.

20.08.2037.

520 249

3

Pārskata
perioda
beigās
11

0

Valsts
kase

19.

8

Darījumi (+,-)
palielinājums
samazinājums
(+)
(-)
9
10

2020

1 331 708

20.11.2036.

Gads

108 102

89 504

20.09.2035.

Pārskata
perioda
sākumā
7

520 249
520 249
519 949

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats
Nr.
p.k.

Aizdevējs

Mērķis

1

2

20.

Valsts
kase

3
Projekts “Asfaltbetona seguma
atjaunošana, lietus ūdens kanalizācijas
un ūdensvada tīklu nomaiņa
Akadēmijas ielas posmā no Raiņa ielas
līdz Lielai ielai”

21.

Valsts
kase

22.

Valsts
kase

23.

Valsts
kase

24.

25.

26.

27.

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Projekts “Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures
un mākslas muzeja ēkas fasādes
apliecinājuma kartes izstrāde, jumta
seguma nomaiņa, bēniņu siltināšana”
ERAF projekts “Jelgavas PPII
“Sprīdītis” energoefektivitātes
paaugstināšana”
Pašvaldības izglītības iestāžu
investīciju projekts “Jelgavas
2.internātpamatskolas rekonstrukcija
2.kārta”
Pašvaldības izglītības iestāžu
investīciju projekts “Jelgavas pilsētas
pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7
pārbūve un jaunais būvapjoms
(piebūve)”, I un III kārta (Jelgava
pilsētas pašvaldības interešu izglītības
iestādes “Jelgavas bērnu un jauniešu
centrs “Junda”” izvietošanai)”
ERAF projekts “Nozīmīga
kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana un attīstība kultūras
tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai
Zemgales reģionā”
Projekts “Publiskās slidotavas un
brīvdabas estrādes Pasta salā jumtu
pārsegumu projektēšana, izbūve un
autoruzraudzība”
ERAF projekts “Jelgavas pilsētas
pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7
energoefektivitātes paaugstināšana”, II
kārta

Līguma
datums

Atmaksas
termiņš

4

5

25.10.2017.

08.03.2018.

Aizņēmuma
līguma
summa
6

20.10.2037.

409 900

20.11.2037.

231 313

01.06.2018.

20.03.2048.

901 844

05.07.2018.

20.03.2038.

785 535

05.07.2018.

05.07.2018.

07.08.2018.

07.08.2018.

20.03.2048.

2 254 246

20.11.2034.

1 632 032

20.06.2048.

1 346 177

20.03.2048.

949 488

4

Pārskata
perioda
sākumā
7

Gads
8

Darījumi (+,-)
palielinājums
samazinājums
(+)
(-)
9
10

Pārskata
perioda
beigās
11

409 900

2019

0

0

409 900

409 900

2020

0

300

409 600

409 600

2021

0

1000

408 600

231 313

2019

0

0

231 313

231 313

2020

0

0

231 313

231 313

2021

0

6 000

225 313

709 001
901 844
817 176
785 535

2019
2020
2021
2019

192 843
0
0
0

0
84 668
374
0

901 844
817 176
816 802
785 535

785 535

2020

0

0

785 535

785 535

2021

0

375

785 160

609 746

2019

866 395

0

1 476 141

1 476 141

2020

778 105

0

2 254 246

2 254 246

2021

0

1 500

2 252 746

254 200

2019

1 377 832

90 095

1 541 937

1 541 937

2020

0

28 760

1 513 177

1 513 177

2021

0

376

1 512 801

1 346 177

2019

0

0

1 346 177

1 346 177

2020

0

0

1 346 177

1 346 177

2021

0

500

1 345 677

124 387

2019

609 272

0

733 659

733 659

2020

215 829

124 948

824 540

824 540

2021

0

750

823 790

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats
Līguma
datums

Atmaksas
termiņš

4

5

Aizņēmuma
līguma
summa
6

07.08.2018.

20.03.2038.

220 996

30.08.2018.

20.06.2038.

888 437

Nr.
p.k.

Aizdevējs

1

2

28.

Valsts
kase

29.

Valsts
kase

Projekts “Jelgavas Valsts ģimnāzijas
pārbūves papilddarbi”

30.

Valsts
kase

Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības projekts “Civilās
aizsardzības sistēmas pilnveidošana
Jelgavas un Šauļu pilsētās (C-System)”

30.08.2018.

30.08.2018.

Mērķis
3
Projekts “Asfaltbetona seguma izbūve
Romas ielas posmā no Zemeņu ielas
līdz Turaidas ielai”

31.

Valsts
kase

Projekts “Jelgavas pilsētas PPII
“Gaismiņa” telpu vienkāršotā
atjaunošana”

32.

Valsts
kase

Prioritārais investīciju projekts
“Jelgavas Kultūras nama ēkas fasādes,
pamatu vertikālās hidroizolācijas
atjaunošana un teritorijas sakārtošana”

33.

34.

35.

36.

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

SIA “Jelgavas ūdens” pamatkapitāla
palielināšanai KF projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Jelgavā, V kārta”
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
projekts “Tehniskās bāzes un operatīvo
dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes
uzlabošana Latvijas un Lietuvas
pierobežas reģionā”
Kultūras iestāžu investīciju projekts
“Jelgavas Kultūras nama ēkas fasādes,
pamatu vertikālās hidroizolācijas
atjaunošana un teritorijas sakārtošana”
ERAF projekts “Jelgavas lidlauka
poldera dambja pārbūve plūdu draudu
novēršanai”

10.10.2018.

22.10.2018.

18.12.2018.

19.12.2018.

02.04.2019.

20.06.2028.

366 075

20.06.2038.

74 150

20.09.2038.

250 000

20.09.2047.

4 203 541

20.09.2028.

546 548

20.09.2038.

149 917

20.03.2049.

2 196 690

5

Pārskata
perioda
sākumā
7
220 996
220 996
220 996
444 213
888 437
888 437

Gads
8
2019
2020
2021
2019
2020
2021

Darījumi (+,-)
palielinājums
samazinājums
(+)
(-)
9
10
0
0
0
0
0
375
444 224
0
0
0
0
500

Pārskata
perioda
beigās
11
220 996
220 996
220 621
888 437
888 437
887 937

99 657

2019

266 418

0

366 075

366 075

2020

0

103 377

262 698

262 698

2021

0

86 190

176 508

74 150
74 150
74 150

2019
2020
2021

0
0
0

0
0
500

74 150
74 150
73 650

250 000

2019

0

0

250 000

250 000

2020

0

0

250 000

250 000

2021

0

300

249 700

3 482 844

2019

720 697

0

4 203 541

4 203 541

2020

0

750

4 202 791

4 202 791

2021

0

1 000

4 201 791

109 355

2019

437 193

59 835

486 713

486 713

2020

0

141 485

345 232

345 232

2021

0

7 973

337 259

149 917

2019

0

0

149 917

149 917

2020

0

0

149 917

149 917

2021

0

200

149 717

2019
2020
2021

2 163 325
33 364
0

0
189 481
0

2 163 325
2 007 208
2 007 208

0
2 163 325
2 007 208

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats
Nr.
p.k.

Aizdevējs

Mērķis

1

2

37.

Valsts
kase

3
ERAF projekts “Jelgavas Amatu
vidusskolas infrastruktūras uzlabošana
un mācību aprīkojumu modernizācija,
2.kārta”
ERAF projekts “Kompleksu pasākumu
īstenošana Svētes upes caurplūdes
atjaunošanai un plūdu apdraudējuma
samazināšanai piegulošajās teritorijās”

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

KF projekts “Loka maģistrāles pārbūve
posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas
administratīvajai robežai”
ERAF projekts “Tehniskās
infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā
teritorijā, 1.kārta”
VB līdzfinansēts projekts “Miera ielas
un Aizsargu ielas asfalta seguma
atjaunošana un tilta pār Platones upi
pārbūve”

18.09.2019.

18.09.2019.

18.09.2019.

Valsts
kase

Projekts “Satiksmes ielas posma no
Meiju ceļa līdz Ganību ielai braucamās
daļas seguma atjaunošana”

04.08.2020.

Valsts
kase

EKII projekts “Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana ar viedajām
pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā”

20.08.2020.

Valsts
kase

46.

Valsts
kase

Projekts “Pirmskolas izglītības iestādes
Brīvības bulvārī 31A, Jelgavā,
būvniecība”
Projekts “Asfaltbetona seguma
atjaunošana Ruļļu ielas posmā no
Salnas ielas līdz Viskaļu ielai”

1 946 578

1 791 208

2020

155 370

170 791

1 775 787

1 775 787
0

2021
2019

0
1 680 358

165 955
0

1 609 832
1 680 358

1 680 358

2020

0

619 398

1 060 960

1 060 960

2021

0

0

1 060 960

0

2019

3 931 170

0

3 931 170

3 931 170

2020

6 352 157

0

10 283 327

10 283 327
0

2021
2019

0
158 249

0
0

10 283 327
158 249

158 249

2020

2 664 102

158 249

2 664 102

2 664 102

2021

0

556 733

2 107 369

0

2019

644 383

0

644 383

644 383

2020

0

0

644 373

644 383

2021

0

0

644 373

0

2019

0

0

0

352 110

0

2020

352 110

0

352 110

403 410

352 110
0
0

2021
2019
2020

0
0
403 410

0
0
0

352 110
0
403 410

848 543

403 410
0
0

2021
2019
2020

0
0
600 485

0
0
0

403 410
0
600 485

600 485
0
0
903 600
0
0
137 017

2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021

248 033
0
903 600
210 264
0
137 017
0

319 224
0
0
0
0
0
0

529 294
0
903 600
1 113 864
0
137 017
137 017

17.05.2019.

04.08.2020.

45.

20.03.2049.

4

Projekts “Romas ielas asfaltbetona
seguma izbūve no Turaidas ielas līdz
pilsētas administratīvajai robežai”

Valsts
kase

5

Pārskata
perioda
sākumā
7
0

Atmaksas
termiņš

19.06.2019.

Darījumi (+,-)
palielinājums
samazinājums
(+)
(-)
9
10
1 791 208
0

Aizņēmuma
līguma
summa
6

Līguma
datums

20.03.2049.

1 680 358

20.03.2049.

10 283 327

20.03.2049.

2 822 351

20.03.2049.

644 383

20.07.2040.

20.07.2040.

20.06.2050.

02.10.2020.

20.06.2050.

1 698 600

02.10.2020.

20.06.2040.

137 017

6

Gads
8
2019

Pārskata
perioda
beigās
11
1 791 208

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats
Atmaksas
termiņš

4

5

Aizņēmuma
līguma
summa
6

02.10.2020.

20.06.2040.

576 556

ERAF projekts “Jelgavas pilsētas
pašvaldības policijas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana”

03.12.2020.

21.11.2040.

222 912

Valsts
kase

ERAF projekts “Mācību vides
uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā
un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā”

0
113 354
0

2020
2020
2019

113 354
109 558
0

0
0
0

113 354
222 912
0

08.04.2021.

20.03.2051.

4 607 144

ERAF projekts “Jelgavas pilsētas
pašvaldības policijas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana”

2020
2021
2019

0
1 421 757
0

0
0
0

0
1 421 757
0

50.

Valsts
kase

0
0
0

01.06.2021.

20.05.2041.

38 330

2020
2021
2019

0
38 330
0

0
22 940
0

0
15 390
0

51.

Valsts
kase

ERAF projekts “Tehniskās
infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā
teritorijā, 2.kārta”

0
0
0

01.06.2021.

20.03.2051.

1 119 796

0

2020

0

0

0

Valsts
kase

Projekts “Pašvaldības īres dzīvokļu
izveidošana Stacijas ielā 13, Jelgavā”

28.07.2021.

20.06.2051.

1 144 390

2021
2019
2020
2021
2019

1 119 796
0
0
1 144 390
0

59 880
0
0
0
0

1 059 916
0
0
1 144 390
0

Valsts
kase

ERAF projekts “Nozīmīga
kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana un attīstība kultūras
tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai
Zemgales reģionā”

0
0
0
0
0

28.07.2021.

22.07.2041.

147 003

0

2020

0

0

0

0

2021

147 003

0

147 003

0

2019

0

0

0

0

2020

0

0

0

0
0
0
0

2021
2019
2020
2021

106 070
0
0
603 918

0
0
0
150 875

106 070
0
0
453 043

0

2019

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

2021

20 309

0

20 309

Aizdevējs

Mērķis

1

2

47.

Valsts
kase

3
Projekts “Gājēju ietves izbūve
Kalnciema ceļa posmam no Rīgas ielas
līdz Loka maģistrālei”

48.

Valsts
kase

49.

52.

53.

54.

Valsts
kase

Projekts “Jelgavas pilsētas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes
“Pasaciņa” virtuves telpu atjaunošana”

26.08.2021.

26.08.2021.

55.

Valsts
kase

KF projekts “Videi draudzīgas
sabiedriskā transporta infrastruktūras
attīstība Jelgavā”

56.

Valsts
kase

ERAF projekts “Jelgavas pašvaldības
operatīvās informācijas centra ēkas
Sarmas ielā 4 energoefektivitātes
paaugstināšana”

26.08.2021.

20.08.2041.

106 070

20.08.2041.

603 918

20.08.2041.

431 815

7

Pārskata
perioda
sākumā
7
0
0
576 556
0

Darījumi (+,-)
palielinājums
samazinājums
(+)
(-)
9
10
0
0
576 556
0
0
0
0
0

Līguma
datums

Nr.
p.k.

Gads
8
2019
2020
2021
2019

Pārskata
perioda
beigās
11
0
576 556
576 556
0

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats
Nr.
p.k.

Aizdevējs

Mērķis

Līguma
datums

Atmaksas
termiņš

1

2

3

4

5

57.

Valsts
kase

58.

59.

60.

61.

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

ERAF projekts “Jelgavas pilsētas
pašvaldības izglītības iestādes
“Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola”
energoefektivitātes paaugstināšana”
ERAF projekts “Tehniskās
infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā
teritorijā, 3.kārta”
ERAF projekts "Nozīmīga
kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana un attīstība kultūras
tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai
Zemgales reģionā"
Prioritārais investīciju projekts
“Jaunrades nama “JUNDA”,
struktūrvienības “LEDIŅI” pārbūve un
labiekārtošana 1.kārta”

26.08.2021.

27.08.2021.

29.09.2021.

27.10.2021.

Projekts “Jaunrades nama “JUNDA”
struktūrvienības “LEDIŅI” pārbūve un
labiekārtošana 2. kārta”

27.10.2021.

Aizņēmuma
līguma
summa
6

20.06.2051.

3 381 381

20.08.2041.

413 694

22.09.2031.

81 632

21.10.2041.

400 000

21.10.2041.

165 287

62.

Valsts
kase

“Būvprojekta “Industriālā parka ielu
infrastruktūras izveide Jelgavā”
izstrāde”

26.11.2021.

20.11.2026.

182 387

63.

Valsts
kase

Projekts “Tilta izbūve pār Platones upi
Bauskas ielā, Jelgavā”

26.11.2021.

20.09.2046.

1 554 321

Valsts
kase

Būvprojektu “Miera ielas un esošā
Miera ielas, Aizsargu ielas un Bauskas
ielas rotācijas apļa pārbūve, Jelgavā”,
“Aizsargu ielas pārbūve, Jelgavā” un
“Bauskas ielas pārbūve, Jelgavā”
izstrāde

64.

23.12.2021.

21.12.2026.

102 741

Aizņēmumu kopsumma

111 051 114

Avots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
8

Pārskata
perioda
sākumā
7

Gads
8

Darījumi (+,-)
palielinājums
samazinājums
(+)
(-)
9
10

Pārskata
perioda
beigās
11

0

2019

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

2021

809 831

7626

802 205

0

2019

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

2021

413 694

0

413 694

0

2019

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

2021

57 959

0

57 959

0

2019

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

2021

400 000

0

400 000

0

2019

0

0

0

0

2020

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021

49 586
0
0
54 716
0
0
466 716

0
0
0
0
0
0
0

49 586
0
0
54 716
0
0
466 716

0

2019

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

2021

30 822

0

30 822

60 229 216
73 374 866
79 219 611

2019
2020
2021

18 457 890
13 675 264
7 452 332

5 312 240
7 830 519
7 320 199

73 374 866
79 219 611
79 351 744
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5. pielikums
Informācija par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības ieguldījumiem Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam
investīciju plānā iekļauto attīstības projektu īstenošanā
Nr. p.k.
R1
1.1.
1.1.2.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.
1.2.
1.2.2.

1.2.3.

Nosaukums

Projekta aktivitātes

Finansējuma
avoti

Projekta
statuss

Plānotais
finansējuma
apjoms, EUR

Izlietotais
finansējuma
apjoms, EUR

Izglītība mūža garumā un konkurētspēja darba tirgū
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) pārbūve, energoefektivitātes paaugstināšana un infrastruktūras attīstība
PII "Kāpēcīši" Ganību ielā 66
Jaunas PII izveide (vietas 280
ERAF,
rekonstrukcija, peldbaseina
bērniem), peldbaseina izbūve,
pašvaldība,
īstenošanā
4 234 702
4 164 702
pielāgošana cilvēkiem ar kustību peldbaseina pielāgošana cilvēkiem ar
valsts
traucējumiem
kustību traucējumiem
Telpu pārbūve, ārējo un iekšējo
inženierkomunikāciju nomaiņa,
teritoriju labiekārtošana, ārējā
apgaismojuma rekonstrukcija, iekšējā
Pārējo PII infrastruktūras
elektroapgaismojuma renovācija,
attīstība, pārbūve un
videonovērošanas un drošības sistēmas
energoefektivitātes
ieviešana, jumta nomaiņa, vides
Pašvaldība
īstenošanā
1 844 981
1 647 864
paaugstināšana, funkcionalitātes
pieejamības nodrošināšana,
un drošības uzlabošana
energoefektivitātes paaugstināšana
JPPPI "Kamolītis","Pasaciņa",
"Lācītis", “Ķipari”, “Vārpiņa”,
“Zīļuks”, “Gaismiņa” , “Zemenīte”,
“Kamolītis”,“Kāpēcīši”
Materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana Jelgavas pilsētas
Mēbeļu, aprīkojuma un informācijas
Pašvaldība
pabeigts
393 282
305 855
pašvaldības pirmsskolas
tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana
izglītības iestādēs
Jaunas pirmsskolas izglītības
Būvprojekta izstrāde. Jaunas PII
Pašvaldība, ES
iestādes izveide Nameja ielā 30,
izveide (vietas 450 bērniem) Nameja
īstenošanā
11 909 041
483 577
fondi, valsts
Jelgavā
ielā 30
Jaunas pirmsskolas izglītības
Būvprojekta izstrāde. Ēkas Brīvības
Pašvaldība,
iestādes izveide Brīvības bulvārī bulvārī 31 pārbūve (vietas 160
īstenošanā
2 803 190
1 321 965
valsts
31A, Jelgavā
bērniem), aprīkojuma iegāde
Jelgavas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu (VII) energoefektivitātes paaugstināšana, pārbūve un infrastruktūras attīstība
Ēkas pārbūve, teritorijas
Jelgavas Pārlielupes pamatskolas
labiekārtošana. Uzlabota mācību vide,
Pašvaldība
pabeigts
277 188
253 032
infrastruktūras attīstība
mācību līdzekļi un aprīkojums
Būvprojekta izstrāde. Ēkas
Jelgavas Tehnoloģiju
energoefektivitātes paaugstināšana un
vidusskolas pārbūve,
rekonstrukcija, teritorijas
Pašvaldība,
energoefektivitātes
īstenošanā
9 434 633
4 621 234
labiekārtošana, ergonomiskas mācību
ERAF, valsts
paaugstināšana un ergonomiskas
vides izveide, IKT un mācību
mācību vides izveide
aprīkojuma modernizācija

1

Projekta
uzsākšanas
gads

Projekta
pabeigšanas
gads

Atbildīgā
institūcija

2013

2022

Izglītības pārvalde

2014

2022

Izglītības pārvalde

2015

2021

Izglītības pārvalde

2019

2023

Pašvaldība,
Izglītības pārvalde

2019

2022

Pašvaldība,
Izglītības pārvalde

2014

2021

Izglītības pārvalde

2014

2023

Izglītības pārvalde
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Nr. p.k.

Nosaukums

1.2.5.

Jelgavas pamatskola "Valdeka"attīstības centra (Jelgavas 1.
internātpamatskolas)
infrastruktūras attīstība

1.2.8.

Pārējo vispārējās izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstība
un mācību materiāltehniskās
bāzes modernizācija

1.2.8.3.

Jelgavas pilsētas pašvaldības
vispārējās izglītības iestāžu telpu
renovācija un materiāltehniskās
bāzes modernizācija

1.2.8.3.1
.

Telpu renovācija un
materiāltehniskās bāzes
modernizācija JPPII Jelgavas
Centra pamatskola (Jelgavas
3.sākumskola)

1.2.8.4.

Jelgavas pilsētas pašvaldības
izglītības iestāžu pieejamības
nodrošināšana, drošības sistēmas
izveide

1.4.
1.4.1.
1.4.2.

Projekta aktivitātes
Internāta un skolas ēkas pārbūve un
energoefektivitātes paaugstināšana,
lifta piebūve internāta ēkai, teritorijas
labiekārtošana un sporta aktivitāšu
laukuma izveide, skolas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšanas
būvprojekta dokumentācijas izstrāde
Telpu pārbūve, ārējo un iekšējo
inženierkomunikāciju nomaiņa,
teritoriju labiekārtošana, ārējā
apgaismojuma rekonstrukcija, iekšējā
elektroapgaismojuma renovācija,
iekšējās apziņošanas sistēmu izveide,
videonovērošanas un drošības sistēmas
ieviešana, pandusu, pacēlāju izbūve,
labierīcību piemērošana cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām,
energoefektivitātes paaugstināšana,
ergonomiskas mācību vides izveide,
IKT un mācību aprīkojuma
modernizācija, sporta aktivitāšu
laukumu izveide
Telpu renovācija un mācību
materiāltehniskās bāzes modernizācija
Jelgavas pilsētas pašvaldības
vispārējās izglītības iestādēs, Jelgavas
Spīdolas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas
piebūves būvprojekta izstrāde un
būvniecība
Ēdnīcas telpu vienkāršota atjaunošana,
iekšējo tīklu pārbūve, ergonomisko
ražošanas iekārtu uzstādīšana

Pandusu, pacēlāju izbūve, labierīcību
piemērošana cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, drošības sistēmu izveide,
ugunsdrošības un trauksmes
izziņošanas sistēmas uzstādīšana
Izglītības procesa kvalitātes paaugstināšana
IKT attīstība izglītības iestādēs
IT iegāde, mobilo datorklašu izveide
Pedagogu un izglītojamo
Partnerības veidošana, pieredzes
pieredzes apmaiņa, partnerība
apmaiņa, izglītības iestāžu sadarbība,

Finansējuma
avoti

Projekta
statuss

Plānotais
finansējuma
apjoms, EUR

Izlietotais
finansējuma
apjoms, EUR

Projekta
uzsākšanas
gads

Projekta
pabeigšanas
gads

Atbildīgā
institūcija

Pašvaldība,
KPFI, valsts

pabeigts

1 427 681

1 428 578

2014

2021

Izglītības pārvalde

Pašvaldība

īstenošanā

5 718 282

3 428 253

2014

2023

Izglītības pārvalde

Pašvaldība

pabeigts

4 937 275

2 618 628

2015

2021

Izglītības pārvalde

Pašvaldība

pabeigts

294 377

238 598

2014

2021

Izglītības pārvalde

Pašvaldība

pabeigts

77 000

130 618

2018

2021

Izglītības pārvalde

Pašvaldība
Pašvaldība, ES
fondi, valsts

pabeigts

237 050

113 673

2015

2022

īstenošanā

3 240 795

2 851 587

2014

2022

Izglītības pārvalde
Izglītības pārvalde,
ZRKAC
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Nr. p.k.

Nosaukums

Projekta aktivitātes

Finansējuma
avoti

Projekta
statuss

Plānotais
finansējuma
apjoms, EUR

Projekta
uzsākšanas
gads

Projekta
pabeigšanas
gads

Atbildīgā
institūcija

1 821 318

2016

2022

Izglītības pārvalde

2 408 996

2016

2022

Izglītības pārvalde

1 423 096

2015

2022

Izglītības pārvalde

417 264

2015

2022

Izglītības pārvalde

141 790

2016

2023

ZRKAC

1 020 214

2014

2021

Izglītības pārvalde,
ZRKAC

743 671

2014

2023

Izglītības pārvalde,
ZRKAC

jauniešu jomā
1.4.4.
1.5.
1.5.2.

1.5.7.

1.5.8.

1.6.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

tīklošanās
Samazināt priekšlaicīgu mācību
Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un
pārtraukšanas mazināšanai un
ES fondi
īstenošanā
2 137 628
intervences pasākumus; pedagogu
kompetenču attīstībai
apmācība, pieredzes pārņemšana
Profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras un mācību materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, kompetenču attīstība
Jelgavas Tehnikuma
Sporta zāles būvniecība, mācību
infrastruktūras uzlabošana un
aprīkojuma modernizācija esošu un
ERAF, valsts
īstenošanā
2 408 996
mācību aprīkojuma
jaunu kvalifikāciju attīstībai
modernizācija, 2.kārta
Sākotnējās profesionālās izglītības
Sākotnējās profesionālās
programmu īstenošana otrā un trešā
izglītības programmu īstenošana
profesionālās kvalifikācijas līmeņa
ESF
īstenošanā
1 471 343
Jauniešu garantijas ietvaros
ieguvei 1 vai 1,5 gada laikā jauniešiem
vecumā no 17 līdz 29 gadiem
Pedagogu un izglītojamo starptautiskās
Profesionālās izglītības
mobilitātes pasākumi, profesionālās
ES fondi,
pedagogu un izglītojamo
izglītības iestāžu audzēkņu dalība
īstenošanā
575 082
pašvaldība
sadarbība
darba vidē balstītās mācībās un mācību
praksēs uzņēmumos
Mūžizglītības attīstība, infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
Mansarda stāva renovācija mācību
klašu izveidei, otrā korpusa
energoefektivitātes paaugstināšana,
ZRKAC ēkas infrastruktūras
pamatu stiprināšana ēkas daļai un
Pašvaldība
īstenošanā
516 859
uzlabošana un attīstība
gaismas sistēmu atjaunošana LKZ, un
lietus ūdens novadīšanas sistēmas
remonts, ēkas inženierinfrastruktūras
uzlabošana
Neformālās, profesionālās
tālākizglītības un pilnveides
izglītības programmu īstenošana
Izglītības programmu izstrāde un
ES fondi, valsts
pabeigts
889 405
bezdarbniekiem, darba
īstenošana
meklētājiem, patvēruma
meklētājiem
Izglītības programmu izstrāde un
īstenošana: Latviešu valodas apguve
Neformālās un profesionālās
un pilnveide pieaugušajiem;
pilnveides izglītības programmu
Nodarbināto personu profesionālās
Pašvaldība, ES
īstenošanā
749 209
īstenošana nodarbinātām
kompetences pilnveide; Metālapstrādes
fondi, valsts
personām
nozares darbinieku sagatavošana
darbam; LLU akadēmiskā personāla
apmācība

Izlietotais
finansējuma
apjoms, EUR
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Nr. p.k.

1.6.3.8.
1.7.
1.7.1.
1.8.
1.8.2.
R2
2.1.

2.1.1.

2.1.1.1.

2.1.1.6.

2.1.2.

2.1.2.4.

2.4.

Nosaukums

Projekta aktivitātes

Finansējuma
avoti

Projekta
statuss

Plānotais
finansējuma
apjoms, EUR

Izlietotais
finansējuma
apjoms, EUR

Projekta
uzsākšanas
gads

LLU akadēmiskā personāla
Angļu valodas apmācība LLU
ESF
īstenošanā
107 966
166 582
2019
apmācība
akadēmiskam personālam
Interešu izglītības attīstība, infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
Bērnu un jauniešu centra
Infrastruktūras attīstība, teritorijas
"Junda" nometnes "Lediņi"
labiekārtošana, mācību materiālās
Pašvaldība
īstenošanā
635 662
661 862
2014
infrastruktūras attīstība
bāzes izveide
Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana, izglītības programmu izstrāde
Vispārējās un profesionālās
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas
izglītības pedagogu
ES fondi,
paaugstināšana - semināri, kursi,
pabeigts
322 669
412 998
2014
profesionālās kvalifikācijas
pašvaldība
meistarklases, pieredzes apmaiņa
pilnveide
Veselības un sociālo pakalpojumu kvalitāte un pieejamība
Jelgavas pilsētas pašvaldības veselības aprūpes iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana, infrastruktūras uzlabošana un aprīkojuma modernizācija
Ēkas pārbūve un energoefektivitātes
paaugstināšana, laboratorijas un
Jelgavas poliklīnikas
SIA „Jelgavas
diagnostikas aprīkojuma iegāde,
infrastruktūras uzlabošana un
poliklīnika",
īstenošanā
1 082 953
623 186
2014
primārās veselības aprūpes
aprīkojuma modernizācija
ERAF
infrastruktūras un tehniskā
nodrošinājuma uzlabošana
Ēkas pārbūve un energoefektivitātes
paaugstināšana, 5.stāva izbūve
Jelgavas poliklīnikas ēkas
SIA „Jelgavas
poliklīnikas ēkas jaunajam korpusam,
pārbūve un energoefektivitātes
poliklīnika",
īstenošanā
557 334
312 042
2017
papildus klientu apkalpošanas vietas
paaugstināšana
ERAF
izveide, primārās aprūpes centra
attīstīšana
Ģimenes ārstu praksēm tiks iegādāta
datortehnika, programmatūra,
SIA „Jelgavas
Primārās aprūpes centra
medicīniskais aprīkojums, mēbeles,
poliklīnika",
īstenošanā
149 764
119 520
2021
attīstīšana Jelgavas pašvaldībā
ultrasonogrāfijas iekārta, mobilie
ERAF
kondicionieri
Slimnīcas A korpusa, uzņemšanas
nodaļas un "C" korpusa pārbūve,
ERAF, SIA
Jelgavas pilsētas slimnīcas
medicīniskā aprīkojuma iegāde,
„Jelgavas
infrastruktūras uzlabošana un
virtuves bloka renovācija, tehnoloģisko
īstenošanā
12 810 544
12 531 954
2014
pilsētas
aprīkojuma modernizācija
iekārtu iegāde, aptiekas telpu izbūve
slimnīca”, valsts
slimnīcas D korpusā, nepabeigtās
celtnes nojaukšana
Kompjūtertomogrāfa, Endoskopisko
Pašvaldība,
operāciju iekārtas, ultrasonogrāfa,
Medicīniskā aprīkojuma un
SIA „Jelgavas
Videoendoskopijas komplekta iegāde,
pabeigts
3 302 551
3 555 325
2014
tehnoloģisko iekārtu iegāde
pilsētas
staru diagnostikas aparatūras
slimnīca”
digitalizācija
Veselības veicināšanas sistēmas attīstība
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Projekta
pabeigšanas
gads

Atbildīgā
institūcija

2022

ZRKAC

2022

Izglītības pārvalde

2021

Izglītības pārvalde,
ZRKAC

2022

SIA „Jelgavas
poliklīnika”

2022

SIA „Jelgavas
poliklīnika”

2022

SIA „Jelgavas
poliklīnika”

2023

SIA „Jelgavas
pilsētas slimnīca”

2022

SIA „Jelgavas
pilsētas slimnīca”
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Nr. p.k.

Nosaukums

2.4.2.

Kompleksu veselības
veicināšanas un slimību
profilakses pasākumu īstenošana
Jelgavas pilsētā

2.5.

Sociālo pakalpojumu attīstība

2.5.3.

Sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu infrastruktūras
izveide Jelgavā

2.5.7.

Sociālo pakalpojumu
pieejamības nodrošināšana
dažādām mērķa grupām

2.5.8.

PROTI un DARI

Projekta aktivitātes
Projekta galvenās darbības:
1) veselības veicināšanas pasākumu
īstenošana vietējai sabiedrībai un
mērķa grupām;
2) slimību profilakses pasākumu
īstenošana vietējai sabiedrībai un
mērķa grupām
Būvprojekta izstrāde ēkas Zirgu ielā
47a pārbūvei un siltināšanai.
Infrastruktūras izveide un telpu
pielāgošana ārpus ģimenes aprūpes
pakalpojumu sniegšanai ģimeniskā
vidē Stacijas ielā 13.
Ēkas Zirgu ielā 47A pārbūve,
siltināšana un pārveide par
daudzfunkcionālu centru.
Ēkas Stacijas ielā 13 pārbūve,
energoefektivitātes paaugstināšana,
pacēlāja un vertikālā invalīdu lifta
izbūve, teritorijas labiekārtošana,
rotaļu un aktīvās atpūtas laukuma
ierīkošana. Grupu dzīvokļu, servisa
dzīvokļu un specializēto darbnīcu
izveide Stacijas ielā 13
Ģimenes asistenti. Sociālo
pakalpojumu pieejamības uzlabošana
personām ar invaliditāti un bērniem;
elastīga bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšana
darbiniekiem, kas strādā nestandarta
darba laiku; sociālo pakalpojumu
nodrošināšana bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem
Jauniešu, kuri nemācās, nestrādā vai
neapgūst arodu un nav reģistrēti
Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA)
kā bezdarbnieki, motivēšana un
aktivizēšana, lai veicināt viņu iesaisti
izglītībā, tai skaitā aroda apguvē,
Jauniešu garantijas pasākumos, kurus
īsteno NVA un Valsts izglītības
attīstības aģentūra, un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru

Finansējuma
avoti

Projekta
statuss

Plānotais
finansējuma
apjoms, EUR

Izlietotais
finansējuma
apjoms, EUR

Projekta
uzsākšanas
gads

Projekta
pabeigšanas
gads

Atbildīgā
institūcija

ESF, valsts

īstenošanā

1 071 153

789 418

2017

2023

Pašvaldība,
Jelgavas sociālo
lietu pārvalde

Pašvaldība,
ERAF, valsts

īstenošanā

6 352 046

2 355 290

2017

2023

Pašvaldība,
Jelgavas sociālo
lietu pārvalde

Pašvaldība,
ESF, valsts

īstenošanā

881 634

536 131

2015

2023

Jelgavas sociālo
lietu pārvalde

ESF, valsts

īstenošanā

333 175

336 508

2016

2022

Pašvaldība
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Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats

Nr. p.k.

2.5.9.
R3
3.1.

3.1.1.

3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.1.2.

3.1.3.
3.2.

3.2.1.

Nosaukums

Projekta aktivitātes

Finansējuma
avoti

darbībā
Sociālajam riskam pakļauto
Jauniešu dienas centra izbūve un
bērnu un jauniešu integrācija
aprīkošana Loka maģistrālē 25,
Pašvaldība,
Jelgavas un Šauļu pilsētu
Jelgavā, t.sk. jauniešiem no sociālā
ERAF, valsts
pašvaldībās
riska grupām
Atpazīstams un konkurētspējīgs piedāvājums kultūras, tūrisma un sporta jomās
Jelgavas kā nacionālās nozīmes kultūras centra attīstība
Ēkas infrastruktūras uzlabošana, t.sk.
iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija,
Jelgavas kultūras nama
lietusūdens kanalizācijas sakārtošana;
infrastruktūras uzlabošana un
aprīkojuma modernizācija, telpu
Pašvaldība
aprīkojuma modernizācija
remonts, ugunsdrošības signalizācijas
sistēmas rekonstrukcija, ventilācijas
uzlabošana
Kultūras telpu remontdarbi, tērpu
noliktavas remontdarbi, garāžas jumta
Kultūras nama infrastruktūras
remontdarbi, skatuves grīdas maiņa,
Pašvaldība
uzlabošana
iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija,
ugunsdrošības signalizācijas sistēmas
rekonstrukcija, ventilācijas uzlabošana
Iegādāta skaņas, apgaismojuma, video
Kultūras nama aprīkojuma
un video novērošanas sistēmas
Pašvaldība
modernizācija
tehnika, izstāžu inventārs, tautas tērpi
Segtā pārseguma un sānu konstrukciju
izbūve brīvdabas estrādei,
Pasta salas brīvdabas estrādes videonovērošanas, tumšotāju sistēmas
Pašvaldība,
koncertzāles “Mītava” attīstība
un papildus barošanas līniju
valsts
uzstādīšana, aprīkojuma iegāde,
infrastruktūras attīstība
Koncertu, izrāžu, festivālu, plenēru un
Pašvaldība,
Kultūras dzīves dažādošana
simpoziju organizēšana;
valsts
koncertierakstu izdošana u.c.
Kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūras attīstība
Telpu renovācija un aprīkošana, lifta
Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures
ierīkošana, videonovērošanas sistēmas
un mākslas muzeja
pilnveidošana, karoga nolaišanasPašvaldība, ES
infrastruktūras un aprīkojuma
pacelšanas mehānisma izbūve, ēkas
fondi, valsts
uzlabošana
jumta renovācija, jaunas ĢEJVVM
krātuves būvprojekta izstrāde
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Projekta
statuss

Plānotais
finansējuma
apjoms, EUR

Izlietotais
finansējuma
apjoms, EUR

Projekta
uzsākšanas
gads

Projekta
pabeigšanas
gads

Atbildīgā
institūcija

īstenošanā

527 848

616 848

2020

2023

Pašvaldība

īstenošanā

1 948 499

1 373 086

2015

2022

JVPI "Kultūra"

īstenošanā

1 298 381

873 551

2015

2022

JVPI "Kultūra"

īstenošanā

650 118

499 535

2014

2022

JVPI "Kultūra"

pabeigts

3 238 488

3 238 488

2017

2021

JVPI "Kultūra",
Pašvaldība

pabeigts

486 484

471 979

2014

2021

JVPI "Kultūra"

pabeigts

796 620

751 663

2015

2021

ĢEJVMM

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats

Nr. p.k.

3.2.1.1.

3.2.1.3.

3.2.2.

3.2.3.

3.3.
3.3.2.

Nosaukums

Projekta aktivitātes

Finansējuma
avoti

Telpu renovācija un aprīkošana,
videonovērošanas sistēmas,
ugunsaizsardzības, apgaismojuma,
zibensaizsardzība sistēmu,
pilnveidošana, karoga nolaišanasMuzeja infrastruktūras
pacelšanas mehānisma izbūve, ēkas
Pašvaldība
uzlabošana
jumta renovācija, kanalizācijas
sistēmas sakārtošana, tualešu
remontdarbi, lifta uz otro stāvu
projekta izstrāde un ierīkošana,
Ā.Alunāna MM fasādes remontdarbi
Papildināts muzeja krājums ar vēstures
artefaktiem, veikta arheoloģisko
senlietu konservācija un restaurācija,
Vēstures ekspozīciju
Pašvaldība,
sagatavota ceļojošā izstāde,
pilnveidošana ĢEJVMM
valsts
ekspozīcijas, multimediālā objekta
'Alunāns un Jelgava" dizaina projekta
realizācija, jaunu ekspozīciju izveide
Ēku Vecpilsētas ielā 14 un Kr.Barona
50 restaurācija, pārbūve, apkārtējās
teritorijas labiekārtošana, telpu
aprīkošana, pielāgojot Zemgales
restaurācijas centra vajadzībām.
Zemgales restaurācijas centra
Īstenojot šīs aktivitātes, tiks atbalstīts 1
Pašvaldība,
izveide Vecpilsētas ielā 14,
kultūras mantojuma objekts,
valsts, ERAF
Jelgavā
jaunveidotais Zemgales restaurācijas
centrs piedāvās vismaz 2
pakalpojumus, paredzamais
apmeklētāju skaits līdz 2023. gada
beigām - 20000
Būvprojekta izstrāde. Ēkas Vecpilsētas
ielā 2 restaurācija un aprīkošana seno
Dzīvesziņas un arodu centra
amata prasmju izzināšanai un tradīciju
Pašvaldība,
izveide Vecpilsētas ielā 2,
saglabāšanai, apkārtējās teritorijas
ERAF, valsts
Jelgavā
labiekārtošana objekta funkcionalitātes
nodrošināšanai, sakārtojot saistīto
infrastruktūru J. Asara ielā 1
Bibliotēku infrastruktūras attīstība un materiāli tehniskās bāzes modernizācija
Jelgavas pilsētas bibliotēkas
Ēku pārbūve, telpu renovācija un
infrastruktūras uzlabošana un
Pašvaldība,
materiāli tehniskās bāzes
materiāli tehniskās bāzes
valsts
modernizācija
modernizācija
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Projekta
statuss

Plānotais
finansējuma
apjoms, EUR

Izlietotais
finansējuma
apjoms, EUR

Projekta
uzsākšanas
gads

Projekta
pabeigšanas
gads

Atbildīgā
institūcija

pabeigts

446 629

454 193

2014

2021

ĢEJVMM

pabeigts

258 376

195 700

2014

2021

ĢEJVMM

īstenošanā

3 146 162

3 092 153

2018

2022

Pašvaldība, JRTC

īstenošanā

1 720 983

1 727 051

2017

2022

Pašvaldība, JRTC

īstenošanā

838 371

736 081

2014

2021

Jelgavas Pilsētas
bibliotēka

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats

Nr. p.k.

3.3.2.1.

3.3.2.2.
3.4.

3.4.2.

Nosaukums

Jelgavas pilsētas bibliotēkas
infrastruktūras uzlabošana
Jelgavas pilsētas bibliotēkas
materiāli tehniskās bāzes
modernizācija
Tūrisma attīstība
Sadarbības veidošana ar tūrisma
pakalpojumu sniedzējiem
kvalitatīvu, konkurētspējīgu un
inovatīvu tūrisma produktu un
pakalpojumu attīstībai

3.4.2.3.

Jelgavas Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa kā tūrisma
objekta attīstība

3.4.2.5.

Saules ceļš

3.5.

Projekta aktivitātes
Telpu renovācija un materiāli tehniskās
bāzes modernizācija, pakalpojumu
pieejamības nodrošināšana, izveidota
novadpētniecības un retumu lasītava
3.stāvā, uzstādīts lifts
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas
materiāli tehniskās bāzes
modernizācija, krājuma papildināšana
Tūrisma pakalpojumu popularizēšana
un prezentēšana Latvijā un ārvalstīs,
jaunu tūrisma pakalpojumu iniciēšana,
kultūrvēsturisko objektu transformācija
tūrisma produktos. Izveidots
starptautiskas nozīmes kultūras tūrisma
ceļu “Baltu ceļš”
Jaunu ekspozīciju izveide Torņa 3
stāvos; Torņa 9.stāva divu jaunu
panorāmas kameru uzstādīšana,
vadības programmas izveide; skatu
laukuma aprīkojuma - jaunu ekrānu
uzstādīšana skatu laukumā; izstāžu
zālē jaunu ekrānu uzstādīšana
panorāmas kameru skatīšanai
cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
Torņa ēkas remontdarbi
Vienota starptautiska tūrisma maršruta,
balstīta saules tēmā, izveide,
izstrādājot interaktīvus tūrisma
informācijas risinājumus visiem
gadalaikiem. T.sk. 2 digitālo stendu
piegāde un uzstādīšana pie Jelgavas
Sv. Trīsvienības baznīcas torņa un
Pasta salā; 13 norādes zīmju
izvietošana; panorāmas kameru iegāde,
videokameru nomaiņa Jelgavas Sv.
Trīsvienības baznīcas tornim; QR kodu
izveide Saules ceļa maršrutā
iekļautajiem tūrisma objektiem pilsētā;
informatīvo materiālu izstrāde un
marketinga aktivitātes izstrādātā
maršruta popularizēšanai

Finansējuma
avoti

Projekta
statuss

Plānotais
finansējuma
apjoms, EUR

Izlietotais
finansējuma
apjoms, EUR

Projekta
uzsākšanas
gads

Projekta
pabeigšanas
gads

Atbildīgā
institūcija

Pašvaldība,
valsts

īstenošanā

607 238

468 388

2014

2022

Jelgavas Pilsētas
bibliotēka

LNB, VKKF,
pašvaldība

pabeigts

231 133

267 693

2014

2021

Jelgavas Pilsētas
bibliotēka

ES fondi,
pašvaldība,
valsts, privātais

īstenošanā

1 253 391

1 244 324

2015

2023

JRTC,
ZRKAC

Pašvaldība,
ERAF, valsts

īstenošanā

600 000

604 744

2016

2022

Pašvaldība, JRTC

Pašvaldība,
ERAF

īstenošanā

360 316

351 886

2020

2023

Pašvaldība, JRTC

Sporta infrastruktūras attīstība
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Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats

Nr. p.k.

3.5.1.

3.5.3.
R4
4.1.

4.1.2.

4.2.

Nosaukums

Lielupes ūdenssporta un
ūdenstūrisma bāzes attīstība

Projekta aktivitātes

Finansējuma
avoti

Projekta
statuss

Plānotais
finansējuma
apjoms, EUR

Izlietotais
finansējuma
apjoms, EUR

Projekta
uzsākšanas
gads

Projekta
pabeigšanas
gads

Atbildīgā
institūcija

Jaunas ēkas būvniecība Pils salas ielā 5
(sporta zāles, ģērbtuves, dušas u.tml.);
jauna ēlinga būvniecība (speciāla laivu
novietne); esošās ūdenssporta materiāli
tehniskās bāzes attīstība, pielāgošana
starptautiska mēroga sacensību
prasībām

ES fondi, valsts,
pašvaldība

īstenošanā

5 106 088

62 569

2018

2023

Pašvaldība,
Sporta servisa
centrs

Valsts

pabeigts

100 000

130 567

2021

2021

ZOC

ES fondi, valsts,
pašvaldība

īstenošanā

2 158 315

2 337 903

2016

2022

JVPI
"Pilsētsaimniecība"

Zemgales olimpiskā centra
Zemgales olimpiskā centra futbola
futbola laukuma seguma
laukuma seguma atjaunošana
atjaunošana
Mobilitāte un pilsētas sasniedzamība
Tiltu un gaisa pārvadu sakārtošana
Tiltu rekonstrukcijas un remontu darbu
veikšana: Būriņu ceļā (Svēte), Pilssalas
Jelgavas mazo tiltu renovācija
ielā (kanāls), Baložu ielā (Svēte),
un rekonstrukcija
Bauskas ielā (Platone), Vītolu ceļā
(Svēte), Dzirnavu ielā (Platone)
Transporta vadības sistēmas uzlabošana un attīstība
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Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats

Nr. p.k.

4.2.3.

Nosaukums

Projekta aktivitātes

Finansējuma
avoti

Projekta
statuss

Plānotais
finansējuma
apjoms, EUR

Izlietotais
finansējuma
apjoms, EUR

Projekta
uzsākšanas
gads

Projekta
pabeigšanas
gads

Atbildīgā
institūcija

Energoefektīvā ielu
apgaismojuma un inteliģentā
apgaismojuma vadības sistēmas
izveide

Energoefektīvā ielu apgaismojuma;
inteliģentā apgaismojuma vadības
sistēmas izveide; siltumnīcefektu gāzu
emisiju samazināšana publisko
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
aprīkojuma un programmu iegāde un
uzstādīšana: Ganību ielā no Atmodas
ielas līdz 1.līnijai, Atmodas ielas
posmā no Meiju ceļa līdz Ošu ceļam,
Rubeņu ceļa posmā no Garozas ielas
līdz Jaunajam ceļam, Jāņa ielas posmā
no Zemgales prospekta līdz Pasta ielai,
Palīdzības ielas posmā no Zemgales
prospekta līdz Sliežu ielai, Birzes,
Līču, Apšu, Upes, Emburgas ielās,
Rīgas , Garozas ielu un Kalnciema ceļa
krustojumā, Mātera un Zirgu ielu
krustojumā, Akmeņu ielā no Imantas
līdz Kronvalda ielai un Kronvalda ielā
no Imantas līdz Pumpura ielai;
Kalnciema ceļā posmā no Robežu ielas
līdz Loka maģistrālei; Bērzu ceļas
posmā no Lazdu ielas līdz Loka
maģistrāle; Aviācijas ielas posmā no
Helmaņa ielas līdz P.Lejiņa ielai;
Romas ielā no Skuju ielas līdz Vēsmas
ielai un Laimas ielā; Rubeņu ceļa
posmā no Loka maģistrāles līdz
pilsētas administratīvajai robežai;
Atmodas ielas posmā no Dobeles
šosejas līdz Dambja ielai un
Rūpniecības ielas paralēlajam ceļam
posmā no Filozofu ielas līdz Tērvetes
ielai; Pasta salas dienvidu galā pie
skatu terases; Uzvaras ielas posmā no
Nr.2A līdz Nr.8; Kr.Barona ielā no
Mātera ielas līdz Uzvaras ielai; 5.līnijā
un Agroķīmiķu ielā; 2.līnijā un 3.līnijā;
Malkas ceļā no Dobeles šosejas līdz
pilsētas administratīvai robežai;
Nameja ielā posmā no 2.līnijas līdz
3.līnijai; Uzvaras iela posmā no
Ausekļa ielas līdz Uzvaras iela Nr.65;
Celtnieku ielā; 4.līnijas posmā no

ES fondi, valsts,
pašvaldība

pabeigts

2 224 385

2 914 541

2014

2021

JVPI
"Pilsētsaimniecība"
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Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats

Nr. p.k.

4.3.
4.3.1.

4.3.1.1.

4.3.1.2.

Nosaukums

Projekta aktivitātes

Dobeles šosejas Nr.90 līdz 4.līnija
Nr.30; Filozofu ielas posmā no
Augusta ielas līdz Rūpniecības
ielai; Baložu ielas posmā no Plostu
ielas līdz Baložu kapiem; Uzvaras
ielas posmā no Uzvaras iela Nr.8 līdz
Ausekļa ielai; Stacijas parkā; Vīgriežu
ielas, Augstkalnes ielas, Riņķu ielas un
Ausmas ielu posmos; Bāra ceļš posmā
no Miezītes ceļa līdz Nr.7 ;
Neregulētu gājēju pāreju
apgaismojuma uzlabošana Mātera un
Ūdensvada ielu, Traktoristu un
Lidotāju ielu ,Akadēmijas un S.Edžus
ielas krustojumos, Meiju ceļā pie
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas,
Tērvetes ielā pie dzelzceļa
pārbrauktuves, Mātera ielā pie
iebrauktuves uz Jelgavas autoostu,
Katoļu ielā pie t/c "Pilsētas pasāža";
Dobeles ielā pie krustojuma ar
Vecpilsētas ielu, P.Brieža ielā pie
krustojuma ar Vārpu ielu, Pērnavas
ielā pie krustojuma ar Veco ceļu,
Dambja ielā pie krustojuma ar
Aspazijas ielu; Rūpniecības ielā pie
"Elvi", Satiksmes ielā pie Traktoristu
ielas, Rīgas ielā pie Skautu ielas,
Skautu ielā, Asteru ielas - Dambja
ielas gājēju pāreja
Jelgavas pilsētas ielu infrastruktūras uzlabošana un attīstība
Ielu un inženierkomunikāciju
Tranzītielas un maģistrālās ielas
infrastruktūras rekonstrukcija, gājēju
un veloceliņu izbūve
Būvprojekta izstrāde. Ielas un
Loka maģistrāles no pilsētas
inženierkomunikāciju infrastruktūras
robežas līdz Kalnciema ceļam
rekonstrukcija, gājēju un veloceliņu
rekonstrukcija (6.1.4. SAM)
izbūve, apbraucamo ceļu sakārtošana
2018. gadā - būvprojekta izstrāde
Ietves izbūve Kalnciema ceļa
ietves izbūvei, tehniskās shēmas
posmā no Rīgas ielas līdz Loka
izstrāde apgaismojuma izbūvei posmā
maģistrālei
no Robežu ielas līdz Loka maģistrālei;

Finansējuma
avoti

Projekta
statuss

Plānotais
finansējuma
apjoms, EUR

Izlietotais
finansējuma
apjoms, EUR

Projekta
uzsākšanas
gads

Projekta
pabeigšanas
gads

Atbildīgā
institūcija

ES fondi, valsts,
pašvaldība

īstenošanā

33 903 264

22 595 530

2014

2022

JVPI
"Pilsētsaimniecība"

ES fondi, valsts,
pašvaldība

pabeigts

21 833 198

20 375 207

2015

2021

Pašvaldība, JVPI
"Pilsētsaimniecība"

Pašvaldība

pabeigts

500 000

815 164

2018

2021

JVPI
"Pilsētsaimniecība"
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Nr. p.k.

Nosaukums

4.3.1.4.

Miera ielas, esošā Miera ielas,
Aizsargu ielas un Bauskas ielas
rotācijas apļa, Aizsargu ielas,
Bauskas ielas pārbūve un tilta
pār Platones upi Miera ielā
pārbūve

4.3.2.

Starpkvartālu ielu un sabiedriskā
transporta maršruta ielu
sakārtošanas programma

4.3.2.1.

Afaltbetona seguma ielu
sakārtošana un izbūve

4.3.2.2.

Grants seguma ielu sakārtošana
un izbūve

4.3.2.3.

Ietvju seguma izbūve un
atjaunošana

Projekta aktivitātes
3 būvprojektu izstrāde. Asfaltbetona
seguma pārbūve Miera, Aizsargu un
Bauskas ielā, ietves un apgaismojuma
izbūve, kā arī ūdensapgādes un
elektroapgādes tīklu izbūve Bauskas
ielā
Asfaltbetona seguma ielu sakārtošana
un izbūve; Grants seguma ielu
sakārtošana un izbūve; Ietvju seguma
izbūve un atjaunošana
Asfaltbetona seguma atjaunošana
Rubeņu ceļā, Meiju ceļā, Vecajā ceļā,
Kalnciema ceļā, Zemgales prospektā,
2.līnijā, 3.līnijā, Kr.Barona, Dobeles,
Pļavu, Dambja, Pasta, Atmodas,
Vaļņu, Akadēmijas, Romas, Zemeņu,
P.Brieža, Graudu, Satiksmes,
Pumpura, Jēkaba, Ruļļu,
Dzelzceļnieku, Emīla Dārziņa, Maija,
Draudzības, Kungu, Mazā Dambja,
Dzirnavu, Rīgas, Tērvetes, Baložu,
Elekrības ielās; Zirgu, Garozas ielas
posmā no Veco Strēlnieku ielas līdz
Pļavu ielai, Lielā ielā 9C un Katoļu
ielā 2D ielu pārbūve; Ātrumvaļņu
izbūve Filozofu ielā un pie PII
"Pūčuks"; Iebraucamā ceļa izbūve
Filozofu ielā 50; koplietošanas ceļa
izbūve 5.līnijā
Virsmas apstrāde 2.līnijā, Aku ceļā,
Būriņu ceļā, Bebru ceļā, Atmodas,
Platones, E.Dārziņa, Zvaigžņu, Spāru,
Stadiona, Parka, Ganību, Zirgu,
Nākotnes, Madaru, Augstkalnes,
Jēkaba, Lāču ielās;Seguma atjaunošana
Vecajā ceļā, Klijēnu ceļā, Bērzu ceļā
Ietvju izbūve un seguma atjaunošana
Meiju ceļa, Lietuvas šosejā, Uzvaras,
Vaļņu, Dambja, Sarmas, Aspazijas,
Zirgu, Vidus, Pērnavas, Katoļu,
Zvejnieku, Pētera, Svētes, Puķu,
Uzvaras, Skolotāju, Kr.Barona,
Trakstoristu, Pulkveža Brieža ielu
posmos

Finansējuma
avoti

Projekta
statuss

Plānotais
finansējuma
apjoms, EUR

Izlietotais
finansējuma
apjoms, EUR

Projekta
uzsākšanas
gads

Projekta
pabeigšanas
gads

Atbildīgā
institūcija

Valsts,
pašvaldība

īstenošanā

6 683 348

120 872

2018

2023

Pašvaldība, JVPI
"Pilsētsaimniecība"

ES fondi, valsts,
pašvaldība

īstenošanā

5 927 186

5 763 282

2014

2022

JVPI
"Pilsētsaimniecība"

ES fondi, valsts,
pašvaldība

pabeigts

4 719 043

4 475 231

2014

2022

JVPI
"Pilsētsaimniecība"

Pašvaldība

īstenošanā

494 352

755 761

2016

2022

JVPI
"Pilsētsaimniecība"

Pašvaldība

pabeigts

713 791

532 290

2015

2021

JVPI
"Pilsētsaimniecība"
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Nr. p.k.
4.4.

Nosaukums

Stāvvietu gar ielām izbūve

4.4.2.

Stāvlaukumu attīstība pie
izglītības iestādēm

R5
5.1.
5.1.1.

5.1.2.
5.2.
5.2.1.

5.2.3.

Finansējuma
avoti

Projekta
statuss

Plānotais
finansējuma
apjoms, EUR

Izlietotais
finansējuma
apjoms, EUR

Projekta
uzsākšanas
gads

Projekta
pabeigšanas
gads

Atbildīgā
institūcija

Pašvaldība

īstenošanā

213 430

28 951

2014

2022

JVPI
"Pilsētsaimniecība"

Pašvaldība

īstenošanā

1 061 321

236 803

2014

2022

JVPI
"Pilsētsaimniecība"

ES fondi, valsts,
pašvaldība

pabeigts

2 057 605

2 057 605

2018

2022

Pašvaldība, SIA
"Jelgavas autobusu
parks"

Pašvaldība

īstenošanā

425 524

85 524

2015

2023

Izglītības pārvalde

Pašvaldība

īstenošanā

2 660 000

1 317 238

2020

2022

Pašvaldība,
Dzimtsarakstu
nodaļa

2022

SIA "Jelgavas
nekustamo īpašumu
pārvalde"

2023

SIA "Jelgavas
nekustamo īpašumu
pārvalde"

Autostāvlaukumu nodrošinājums

4.4.1.

4.6.

Projekta aktivitātes

Videi draudzīgas sabiedriskā
transporta infrastruktūras
attīstība

Stāvvietu gar ielām izveidošana un
aprīkošana ar transporta iebraukšanas,
stāvēšanas, izbraukšanas fiksāciju un
kontroles veikšanu no POIC Sarmas
ielā 4
Stāvlaukumu labiekārtošana un izveide
pie PII "Kāpēcīši", “Lācītis”, "Rotaļa",
"Kamolītis", Nameja ielā 30,
5.vidusskolas, 4.pamatskolas, Spīdolas
valsts ģimnāzijas Sarmas ielā 2,
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas
Videi draudzīgu 4 elektrisko autobusu
un uzlādes infrastruktūras iegāde. 4
informatīvo tablo iegāde un
uzstādīšana 4 pilsētas autobusos, lai
nodrošinātu pasažieriem audio un
vizuālo informāciju par sabiedriskā
transporta pieturvietām maršrutā

Kvalitatīva un droša pilsētvide
Pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana un rekonstrukcija
Pašvaldības iestādes "Jelgavas
Ēkas Svētes ielā 22, Jelgavā jumta
izglītības pārvalde" ēkas Svētes
rekonstrukcija; telpu vienkāršotās
ielā 22, Jelgavā infrastruktūras
atjaunošanas būvdarbi
uzlabošana
Ēkas Pasta ielā 32 pārbūve

Ēkas Pasta ielā 32 pārbūve
Dzimtsarakstu nodaļas vajadzībām

Dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšana un rekonstrukcija, pagalmu teritoriju labiekārtošana un dzīvojamā fonda apsaimniekošanas uzlabošana
Dzīvojamo ēku kapitālais remonts,
Dzīvojamo māju kapitālā
inženierkomunikāciju pārbūve
Pašvaldība
pabeigts
120 000
331 325
2014
remonta programma
Uzvaras ielā 49,Meiju ceļā 35a,
Olaines ielā 7, Birzes ielā 1
Norobežojošo konstrukciju siltināšana,
apkures un ventilācijas sistēmu
rekonstrukcija, logu, durvju nomaiņa
u.tml.
Daudzstāvu dzīvojamo māju
ES fondi, valsts,
Svētes ielā 28, Kungu ielā 23,
energoefektivitātes
pašvaldība,
īstenošanā
14 841 869
5 593 148
2017
Lāčplēša ielā 33, Katoļu ielā 17,
paaugstināšana
privātais
Kalnciema ceļā 99, Kalnciema ceļā
101, Kronvalda ielā 5, Lielā ielā 39,
Lāčplēša ielā 21, Lāčplēša ielā 23,
Lāčplēša ielā 17, Dobeles ielā 10,
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Nr. p.k.

5.3.

5.3.1.

5.3.8.

5.3.9.

5.3.10.

5.4.

5.4.1.

Nosaukums

Projekta aktivitātes

Vaļņu ielā 12, Vīgriežu ielā 30, Māras
ielā 5, Mātera ielā 22, Vīgriežu ielā 34,
Dobeles ielā 14, Garozas ielā 24,
Garozas ielā 30, Kalnciema ceļš 47,
Kastaņu ielā 2, Kooperatīva ielā 10,
Kooperatīva ielā 6, Lielā ielā 13,
Mātera ielā 53, P.O.Kalpaka ielā 35,
Pasta ielā 34, Pļavu ielā 1a, Rīgas ielā
57, Viestura ielā 19
Pilsētas teritorijas sakārtošana, atpūtas un piemiņas vietu attīstība
Atpūtas, rotaļu laukumu un sporta
laukumu, stacionāra sanitārhigiēniskā
Pasta salas labiekārtošana
mezgla, palīgtelpu izveide,
autostāvlaukuma, nepieciešamās
infrastruktūras izbūve
Parku, mežu, upju krastu u.c. zaļo
teritoriju sakārtošana un
labiekārtošana, bērnu rotaļlaukumu
infrastruktūras izbūve un atjaunošana
Raiņa parkā, Stacijas ielā 13, Garozas
Atpūtas vietu ierīkošana un
ielā 36 , Lielā ielā 15A, Satiksmes ielā
attīstība
59, Kalpaka ielā 2 (Ozolskvērs),
Uzvaras parkā, bērnu pilsētiņas izbūve,
Lielupes labā krasta peldvietas
infrastruktūras attīstība un vides
pieejamības uzlabošana
Mūsdienu prasībām atbilstoša
Jaunas tirgus infrastruktūras izveide
tirgus izveide
Pilssalas ielas un tilta pār kanālu
pārbūve, gājēju un velosipēdistu celiņu
Pilssalas ielas degradētās
izveide, degradētās teritorijas
teritorijas sakārtošana
labiekārtošana, autostāvlaukuma
izveide
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība
Saimnieciskās kanalizācijas tīklu
projektu izstrāde, pārbūve un izbūve
Dobeles ielā 8, 10, 12, 14; Pulkv.
Saimnieciskās kanalizācijas tīklu Brieža ielā 29, 27; Kazarmes 15;
atdalīšana no lietus kanalizācijas Vaļņu ielā 12; Mazā Dambja iela 3 un
sistēmas
4; Pasta iela 32; Dambja ielā 22, 26;
Viesturu un Vārpu ielas krustojumā,
pārslēgums Pētera, Dambja 9, Egas 2;
Ausekļa ielā

Finansējuma
avoti

Projekta
statuss

Plānotais
finansējuma
apjoms, EUR

Izlietotais
finansējuma
apjoms, EUR

Projekta
uzsākšanas
gads

Projekta
pabeigšanas
gads

Atbildīgā
institūcija

ES fondi, valsts,
pašvaldība

pabeigts

4 453 755

4 403 755

2015

2021

Pašvaldība,
JVPI
"Pilsētsaimniecība"

ES fondi, valsts,
pašvaldība

pabeigts

940 442

888 315

2015

2021

JVPI
"Pilsētsaimniecība"

Pašvaldība

īstenošanā

800 000

800 000

2018

2022

SIA "Jelgavas
tirgus"

ES fondi, valsts,
pašvaldība

īstenošanā

4 944 666

1 141 890

2020

2023

Pašvaldība,
JVPI
"Pilsētsaimniecība"

SIA "Jelgavas
ūdens"

īstenošanā

311 004

203 447

2015

2022

SIA "Jelgavas
Ūdens"
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Nr. p.k.

Nosaukums

5.4.2.

Notekūdeņu attīrošo iekārtu
tehnoloģiju uzlabošana

5.4.3.

Kvalitātes prasībām neatbilstošu
saimnieciskās kanalizācijas un
ūdensapgādes tīklu
rekonstrukcija

5.4.6.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Jelgavā, 5.kārta

5.4.7.

Ūdenssaimniecības sistēmas
attīstība Jelgavā

Projekta aktivitātes
Tauku atdalīšanas iekārtas
modernizācija Jelgavas pilsētas
notekūdens attīrīšanas iekārtās, 1.,
2.līnijas rekonstrukcija, dūņu apstrādes
infrastruktūras uzlabošana,
asenizācijas pieņemšanas punkta
izbūve; kontroles un aerācijas sistēmas
uzlabošana un energoefektivitātes
paaugstināšana
Saimnieciskās kanalizācijas un
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
Veidenbauma ielā, Dobeles ielā,
Ganību ielā, Meiju ceļā, Svētes ielā,
Asteru ielā, Satiksmes un Ganību ielu
krustojumā, Rūpniecības ielā, Asteru
ielā 8, Dobeles ielā no Mazā Dambja
ielas līdz Vecpilsētas ielai, Vīgriežu
ielā, Loka maģistrālē, Egas ielā,
Sakņudārza ielā, Puķu, Smiltnieku,
Pērnavas 32, Satiksmes 17, Svētes,
Vīgriežu;KSS infrastruktūras
rekonstrukcija Asteru, 4.līnijā,Jāņa,
Bērzu, Jāņu, Asteru un Cepļu, Māras,
Satiksmes ielā; Kanalizācijas kolektora
rekonstrukcija Smiltnieku, Vīgriežu,
Svētes, ielā; tīkla izbūve, Kronvalda
17, 19, 19A; Helmaņa 12, 10A
Līguma (1.-6.posms) ietvaros izbūvēti
jauni kanalizācijas ārējie maģistrālie
inženiertīkli 3,65 km garumā (ar
pievadiem 5,40 km), ūdensapgādes
ārējie maģistrālie inženiertīkli 0,31 km
(ar pievadiem 1,29 km). Kanalizācijas
un ūdensapgādes tīklu
paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas
pilsētā (7.-33.posms) (projektēšana,
būvdarbi, autoruzraudzība)
Dažādas ar ūdensasimniecības
sistēmas attīstību aprīkojuma iegāde un
saistītās aktivitātes Lapskalna ielā 22,
Ūdensvada ielā 4, pieslēguma vietu
izbūve Ķeguma, Lauksaimnieku un
Madaru ielās, Kadiķu ceļā, Aronijas
ielā, Vīgriežu, Vidus un Parka ielās,

Finansējuma
avoti

Projekta
statuss

Plānotais
finansējuma
apjoms, EUR

Izlietotais
finansējuma
apjoms, EUR

Projekta
uzsākšanas
gads

Projekta
pabeigšanas
gads

Atbildīgā
institūcija

SIA "Jelgavas
ūdens"

īstenošanā

971 081

457 877

2016

2023

SIA "Jelgavas
Ūdens"

SIA "Jelgavas
ūdens"

īstenošanā

1 053 361

803 361

2014

2023

SIA "Jelgavas
Ūdens"

Kohēzijas
fonds, SIA
"Jelgavas
ūdens",
Pašvaldība

īstenošanā

23 399 362

21 804 963

2016

2023

SIA "Jelgavas
Ūdens"

Pašvaldība, SIA
"Jelgavas
ūdens", dzīv.
īpašnieki

īstenošanā

1 000 077

1 038 077

2014

2023

SIA "Jelgavas
Ūdens"
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Nr. p.k.

5.8.

5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

5.10.

5.10.3.

Nosaukums

Projekta aktivitātes

Finansējuma
avoti

Projekta
statuss

Plānotais
finansējuma
apjoms, EUR

Garozas ielā 66, 68, Dobeles ielā 52,
Pumpura ielā 52, 54, 56 un 58
Jelgavas pilsētas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un virsūdeņu novadīšanas sistēmas sakārtošana
Jēkaba, Miķelsona, Driksas,
Cukurfabrikas, Garozas ielas un
Savienības, Prohorova, Lapskalna,
Esošo lietus ūdens kolektoru
Dzelzceļnieku ielas kolektoru
ES fondi, valsts,
rekonstrukcija un sūkņu staciju
rekonstrukcija, lietus kanalizācijas
pabeigts
218 122
pašvaldība
pārbūve
sūknētavas Kameņu ielas, Pulkveža
Oskara Kalpaka un Rūpniecības ielas,
Atmodas un Asteru ielā rekonstrukcija,
izbūve, kolektoru rekonstrukcijas
Virsūdeņu novadīšanas sistēmas
sakārtošana Tērvetes, Ābeļu, Jēkaba,
Dārza, Vīksnas, Platones, Vilces,
Virsūdeņu novadīšanas sistēmas
Ķeguma, Loka, Lielupes, Bērzu,
attīstība un grāvju sistēmas
Robežu, Lazdu ielās, Kalnciema ceļā,
ES fondi, valsts,
īstenošana
963 413
rekonstrukcija individuālās
Filozofu ielas rajonā, Bebru ceļa
pašvaldība
apbūves teritorijās
apkārtnē, Romas ielas mikrorajonā,
1.līnijas dārzu, Sieramuižas dārzu,
Būriņu ceļa dārzu rajonos, Integrēta
lietusūdens pārvaldība (iWater)
Virsūdeņu novadīšanas sistēmas
sakārtošana - grāvju un caurteku
rekonstrukcija un izbūve Pasta ielā 51,
Dobeles ielas posmā no Uzvaras ielas
līdz Pasta ielai, Graudu iela posmā no
Miera ielas līdz Graudu ielai 4a,Mazā
Dambja iela, Dobeles šoseja posmā no
Virszemes notekūdeņu sistēmas
Mazā Dambja ielas līdz Saldus ielai,
Pašvaldība
īstenošana
465 157
sakārtošana
Saldus iela posmā no Dobeles šosejas
līdz Ērgļu ielai; Druvienas, Viršu,
Mazā Viršu un Zileņu ielu rajonā;
Pionieru ielas rajona, Kazarmes ielas,
daļa no P.Brieža ielas un Meiju ceļa
lietus kanalizācijas pārslēgšana no
saimnieciskās kanalizācijas
Sabiedriskās kārtības un drošības infrastruktūras, aprīkojuma un institucionālās kapacitātes uzlabošana
Administratīvās ēkas
Jelgavas pilsētas pašvaldības
energoefektivitātes paaugstināšana un
policijas (JPPP) ēkas, materiāli
telpu remonts, medicīniskās
ES fondi, valsts,
tehniskās bāzes un
pabeigts
1 215 685
atskurbtuves telpu kapitālais remonts,
pašvaldība
institucionālās kapacitātes
aprīkojuma un iekārtu iegāde,
uzlabošana
operatīvo transportlīdzekļu aprīkošana
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Izlietotais
finansējuma
apjoms, EUR

Projekta
uzsākšanas
gads

Projekta
pabeigšanas
gads

Atbildīgā
institūcija

218 122

2014

2021

JVPI
"Pilsētsaimniecība"

944 935

2014

2022

JVPI
"Pilsētsaimniecība"

410 364

2017

2022

JVPI
"Pilsētsaimniecība"

814 036

2015

2021

Jelgavas pilsētas
pašvaldības
policija, pašvaldība

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats

Nr. p.k.

5.10.3.1.

5.10.3.2.

5.10.4.

Nosaukums

JPPP ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana un rekonstrukcija
JPPP materiāli tehniskās bāzes
attīstība
Pašvaldības operatīvās
informācijas centra (POIC) un
civilās aizsardzības struktūru
darbības pilnveidošana

5.10.4.1.

POIC ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana un
infrastruktūras attīstība

5.10.4.3.

Vienotās informācijas aprites
sistēmas izveide un ieviešana

Projekta aktivitātes
ar GPS sekošanas sistēmām,
videonovērošanas kamerām un
datoriem, preventīvu izglītības
pasākumu īstenošana
Administratīvās ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana un
telpu remonts, medicīniskās
atskurbtuves telpu kapitālais remonts
Aprīkojuma un iekārtu iegāde policijas
funkciju veikšanai
POIC ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana un infrastruktūras
attīstība, aprīkojuma iegāde, vienotās
informācijas aprites sistēmas izveide
Darba telpu paplašināšana, nodrošinot
efektīvu operatīvo dienestu ekspertu
iesaisti civilās aizsardzības komisijas
darbā ārkārtas situācijās. Video
novērošanas un dispečeru telpu
pilnveidošana, pielāgojot darba apjoma
un vispārējās POIC
ikdienišķas/ārkārtas situāciju
kapacitātes pieaugumam. Būvprojekta
izstrāde, ēkas Sarmas ielā 4
energoefektivitātes paaugstināšana
Pašvaldības iestāžu un
kapitālsabiedrību darba efektivitātes
paaugstināšana, modernizējot ikdienas
darbu izpildes uzskaites un
savstarpējās datu apmaiņas
risinājumus. VIAS moduļi:
1. Pieteikumu reģistrācijas modulis.
(POIC dispečeriem un Iestādēm, kuras
strādās pa tiešo VIAS); 2. VIAS
sistēmas darbības sinhnozācijas un
integrācijas modulis ar ārējām
pieteikumu reģistrācijas sistēmām
(JPPIP - PUKS; JNĪP IS); 3. VIAS
integrācija modulis ar valsts reģistriem
(VZD un PLMP); 4. VIAS integrācijas
modulis ar lokālajām sistēmām
(Interaktīvā karte, JĢIS, Mob. app);
5. VIAS IP telefonizācijas modulis
(dispečeru darba vietas virtualizācija);

Finansējuma
avoti

Projekta
statuss

Plānotais
finansējuma
apjoms, EUR

Izlietotais
finansējuma
apjoms, EUR

Projekta
uzsākšanas
gads

Projekta
pabeigšanas
gads

Atbildīgā
institūcija

ES fondi, valsts,
pašvaldība

pabeigts

539 389

442 299

2018

2021

Jelgavas pilsētas
pašvaldības
policija, pašvaldība

Pašvaldība

pabeigts

576 296

297 464

2015

2021

Jelgavas pilsētas
pašvaldības policija

ES fondi, valsts,
pašvaldība

īstenošanā

2 282 403

1 729 608

2016

2022

JPOIC

ES fondi, valsts,
pašvaldība

īstenošanā

631 444

582 258

2018

2022

JPOIC

ES fondi, valsts,
pašvaldība

īstenošanā

224 044

133 988

2016

2022

JPOIC
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Nr. p.k.

5.10.4.6.

5.11.

5.11.2.

5.11.2.4.

5.11.2.6.

Nosaukums

Projekta aktivitātes

6. Nekustamo īpašumu pārvaldnieku
reģistrs, lai ārkārtas situācijās
automātiski iegūtu informāciju par
objektu un to operatīvi spētu nodot
glābšanas darbos iesaistītajiem
dienestiem
Paaugstināta operatīvo dienestu
darbības efektivitāte Zemgales un
Tehniskās bāzes un operatīvo
Šauļu pierobežas reģionos, veicot
dienestu speciālistu fiziskās
tehniskās bāzes un operatīvo dienestu
kapacitātes uzlabošana Latvijas
speciālistu fiziskās sagatavotības
un Lietuvas pierobežas reģionā
uzlabošanu, nodrošinot pārrobežu
(All for Safety)
sadarbību ārkārtas situācijās;
Operatīvo glābšanas dienestu tehniskās
bāzes uzlabošana
Informācijas sabiedrības attīstība
Portāla jelgava.lv attīstība; pilsētas
mobilās aplikācijas izveide pilsētas
iedzīvotāju kartes funkcionalitātes
Pašvaldības digitālās platformas
paplašināšana; digitālās ekonomikas
izveide
platformas izveide MVU; IP
telefonijas attīstīšana pašvaldības
iestādēs; gudras pilsētas pārvaldības
sistēmas attīstība un ieviešana
Pilsētas pakalpojumu un dzīves
kvalitātes indikatoru (110) modeļa
Gudras pilsētas pārvaldības
izstrāde atbilstoši ISO 37120.
sistēmas "Smart City Monitor"
Lietu interneta (IoT- Internet of
attīstība un ieviešana
Things) tīkla izveide. Sensoru tīklu
datu avotu saslēgšana ar "Smart City
Monitor" risinājumu POIC
Projekta WELLBASED ietvaros
Jelgavā, kā vienā no pilotpilsētām, tiek
ieviesti pašvaldības īpašumā esošu
mājsaimniecību – dzīvokļu īpašumu
Programmas “Apvārsnis 2020”
vai sociālo namu individuālo dzīvokļu
projekts
un vienas pirmsskolas izglītības
“WellBased"
iestādes lietu interneta risinājumi –
viedie energoresursu skaitītāji, kas ļaus
veikt enerģijas patēriņa monitoringu un
analīzi, izmantojot viedos pilsētas
pārvaldības risinājumus

Finansējuma
avoti

Projekta
statuss

Plānotais
finansējuma
apjoms, EUR

Izlietotais
finansējuma
apjoms, EUR

Projekta
uzsākšanas
gads

Projekta
pabeigšanas
gads

Atbildīgā
institūcija

ES fondi, valsts,
pašvaldība

pabeigts

258 785

255 396

2018

2021

Pašvaldība, JPOIC

ES fondi, valsts,
pašvaldība

īstenošanā

1 975 226

824 159

2014

2022

IT pārvalde,
Sabiedrisko
attiecību pārvalde

ES fondi, valsts,
pašvaldība

īstenošanā

150 000

33 116

2017

2022

IT pārvalde, JPOIC,
JVPI
"Pilsētsaimniecība",
SIA "Jelgavas
Ūdens", SIA
"Gren", Autobusu
parks u.c.

ES fondi

īstenošanā

284 666

1 658

2021

2023

JPOIC
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Nr. p.k.

Nosaukums

5.11.2.7.

Programmas “Apvārsnis 2020”
projekts
“Dinamiska informācijas
pārvaldības pieeja klimata
pielāgošanās pasākumu kopuma
īstenošanai Eiropas reģionos”
(IMPETUS)

5.11.4.

R6
6.2.

6.2.1.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

Projekta aktivitātes

Finansējuma
avoti

Projekta IMPETUS ietvaros Jelgavā
tiks ieviesta agrīnās apziņošanas plūdu
draudu novērtējuma automatizācija
iedzīvotāju brīdināšanai un Civilās
ES fondi
aizsardzības komisijas lēmumu
automatizācija, balstoties uz reāllaika
ūdens līmeņu novērojumu datiem
Pašvaldības optisko kabeļu ierīkošana
Akmeņu ielā, Atmodas un Rūpniecības
ielas posmā, Loka maģistrālē, Garozas
Optiskā kabeļa infrastruktūras
ielas rajonā Depo, Rubeņu ceļā, Rīgas
Pašvaldība
attīstība
ielas un Lielās ielas posmā, Katoļu
ielas posmā, Atmodas ielas /
Rūpniecības ielas posms līdz Tērvetes
ielas krustojumam
Pētniecība, inovatīva uzņēmējdarbība un industriālā attīstība
Industriālo un degradēto teritoriju attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai
Neretas, Prohorova un Garozas ielu
Tehniskās infrastruktūras
posmu rekonstrukcija un
sakārtošana uzņēmējdarbības
inženierkomunikāciju pieslēgumu
Pašvaldība, ES
attīstībai degradētā teritorijā
izbūve; Garozas un Neretas ielas
fondi, valsts
1.kārta
savienojošās ielas izbūve; cietā seguma
laukumu izbūve
Tehniskās infrastruktūras
Degradēto un rūpniecisko teritoriju
sakārtošana uzņēmējdarbības
sakārtošana un pielāgošana
Pašvaldība, ES
attīstībai degradētajā teritorijā,
uzņēmējdarbības attīstībai Graudu
fondi, valsts
3.kārta
ielas un Smiltnieku ielas rajonā
Tehniskās infrastruktūras
sakārtošana uzņēmējdarbības
Pašvaldība, ES
Rubeņu ceļa turpinājuma izbūve
attīstībai degradētajā teritorijā,
fondi, valsts
2.kārta
Dzirnavu un Bauskas ielas ceļu
infratruktūras izbūve, inženiertehnisko
komunikāciju izbūve (lietus ūdens
kanalizācijas tīkli, elektroapgādes
Uzņēmējdarbības attīstībai
ārējie tīkli, elektroapgādes ārējie tīkli nepieciešamās inženiertehniskās
apgaismojums, elektronisko sakaru
Pašvaldība, ES
infrastruktūras izveide Dzirnavu
tīkli). Degradētās teritorijas potenciāla
fondi, valsts
un Bauskas ielā
attīstīšanai nepieciešamo industriālo
pieslēgumu ierīkošana un ar to saistītās
jaudas palielināšana (ūdensapgādes un
saimnieciskās kanalizācijas tīkli, gāzes
apgādes tīkli)
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Projekta
statuss

Plānotais
finansējuma
apjoms, EUR

Izlietotais
finansējuma
apjoms, EUR

Projekta
uzsākšanas
gads

Projekta
pabeigšanas
gads

Atbildīgā
institūcija

īstenošanā

284 250

0

2021

2023

JPOIC

īstenošanā

340 000

40 000

2014

2022

IT pārvalde,
JVPI
"Pilsētsaimniecība"

pabeigts

10 140 983

10 117 685

2018

2021

Pašvaldība,
JVPI
"Pilsētsaimniecība"

īstenošanā

1 338 526

670 637

2019

2022

Pašvaldība,
JVPI
"Pilsētsaimniecība"

pabeigts

2 373 719

1 924 803

2020

2021

Pašvaldība,
JVPI
"Pilsētsaimniecība"

atsaukts

1 985 307

0

2021

2023

Pašvaldība,
JVPI
"Pilsētsaimniecība"
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Nr. p.k.

6.2.6.

6.2.7.

6.3.
6.3.3.
6.4.
6.4.1.

6.4.1.2.

6.4.2.

Nosaukums

Projekta aktivitātes

Finansējuma
avoti

Projekta
statuss

Ceļu infrastruktūras pilnveide un
inženiertehniskās infrastruktūras
uzlabošana Meiju ceļa posmā no
Satiksmes ielas līdz 1.līnijai un
inženiertehnisko komunikāciju izbūve
Inženiertehniskās infrastruktūras (lietus ūdens kanalizācijas tīkli,
uzlabošana uzņēmējdabības
apgaismojuma elektroapgādes ārējie
Pašvaldība, ES
atsaukts
attīstībai bijušā lidlauka teritorijā tīkli, elektronisko sakaru tīkli).
fondi, valsts
Jelgavā
Degradētās teritorijas potenciāla
attīstīšanai nepieciešamo industriālo
pieslēgumu ierīkošana un ar to saistītās
jaudas palielināšana (ūdensapgādes un
saimnieciskās kanalizācijas tīkli,
elektroapgādes ārējie tīkli)
Būvprojekta izstrāde.
Atmodas ielas, Lapskalna ielas posmā
Industriālā parka ielu
Pašvaldība, ES
no Zvejnieku ielas līdz Slokas ielai,
īstenošanā
infrastruktūras izveide
fondi, valsts
Slokas ielas posmā līdz Lapskalna ielai
ielu infrastruktūras pārbūve
Uzņēmējdarbības prasmju un kompetenču attīstība esošo un topošo uzņēmēju atbalstam
Uzņēmējdarīibas atbalsta
Kapacitātes stiprināšana, jauniešu
Pašvaldība, ES
pasākumi Zemgales plānošanas
uzņēmējdarbības mentorings, atbalsts
īstenošanā
fondi
reģionā
nodarbinātības palielināšanai
Inovatīvās un radošās domāšanas, profesionālās ievirzes, uzņēmējspēju attīstīšana izglītojamajiem
Pētnieciskās darbības sistēmas un
Pētnieciskās darbības sistēmas
materiālās bāzes izveide pētniecisko
un materiālās bāzes izveide
Pašvaldība
pabeigts
prasmju, kritiskās un radošās
pirmsskolas izglītībā
domāšanas attīstībai
FasTracKids Fundamentals
FasTracKids Fundamentals nodarbības
Pašvaldība
pabeigts
nodarbību organizēšana
sešgadīgiem bērniem
Projektā iesaistītajās izglītības iestādēs
nodrošināts pedagogs - karjeras
konsultants. Nodrošināti karjeras
Karjeras atbalsts vispārējās un
atbalsta pasākumi izglītojamiem 1. Pašvaldība, ES
īstenošanā
profesionālās izglītības iestādēs
12.klase un 1. - 4.kursa audzēkņiem
fondi, valsts
profesionālajās izglītības iestādēs.
Nodrošinātas individuālās
konsultācijas izglītojamajiem
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Plānotais
finansējuma
apjoms, EUR

Izlietotais
finansējuma
apjoms, EUR

Projekta
uzsākšanas
gads

Projekta
pabeigšanas
gads

Atbildīgā
institūcija

2 993 912

214 572

2021

2023

Pašvaldība,
JVPI
"Pilsētsaimniecība"

16 500 000

0

2021

2023

Pašvaldība,
JVPI
"Pilsētsaimniecība"

117 647

0

2021

2023

ZPR, pašvaldība

340 785

314 186

2015

2021

Izglītības pārvalde,
ZRKAC

256 785

256 785

2016

2021

Izglītības pārvalde

247 572

286 217

2018

2022

Izglītības pārvalde
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Nr. p.k.

6.4.5.

Projekta aktivitātes

Finansējuma
avoti

Projekta
statuss

Plānotais
finansējuma
apjoms, EUR

Izlietotais
finansējuma
apjoms, EUR

Projekta
uzsākšanas
gads

Projekta
pabeigšanas
gads

Atbildīgā
institūcija

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā
izveidota centra infrastruktūra un
materiālā bāze. Izstrādātas un uzsāktas
īstenot izglītības programmas digitālās
kompetences attīstīšanai bērniem un
jauniešiem.
Tiks izveidots un ar mūsdienīgām IKT
(3D printeri, viedie roboti u.c.)
aprīkots centrs, kurā kvalificēti
speciālisti piedāvās jauniešiem
teorētiskās zināšanas par
uzņēmējdarbības uzsākšanu, praktiskās
iemaņas biznesa plānu izstrādē un
digitālo prasmju pielietošanā
uzņēmējdarbībā

Pašvaldība, ES
fondi,
EEZ&NFI

īstenošanā

419 775

302 128

2018

2024

Izglītības pārvalde

292 334 844

193 838 303

Nosaukums

Jelgavas pilsētas informācijas
tehnoloģiju izglītības un
uzņēmējdarbības prasmju un
kompetenču pilnveides centra
izveide

Kopā:

Avots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
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6. pielikums
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gadā piešķirtais finansējums biedrībām un nodibinājumiem
Nr.
p.k.
1.

Organizācijas nosaukums
Biedrība “Attīstība. Izglītība. Izaugsme”

2.

Biedrība “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs”

3.

Biedrība “DIŽDANCIS”

4.

Biedrība “Ekotehnoloģiju mehi (ETM)”

18.

Biedrība “JAUNATNES TEHNISKO SPORTA
VEIDU CENTRS”
Biedrība “Jelgavas pilsētas Lielo ģimeņu centrs
“Spiets””
Biedrība “Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija
“Zvaigzne””
Biedrība “Jelgavā 21. gadsimts”
Biedrība “Latvijas Poļu savienība”
Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”
Biedrība “Mans tautastērps”
Biedrība “Mehu absolventi”
Biedrība “Mūzikas un mākslas skolotāju radošā
apvienība “VIDE INTRA””
Biedrība “ORANŽAIS STARS”
Biedrība “Par zaļo enerģiju Latvijai”
Biedrība “Radošo domu un darba centrs “Svētelis””
Biedrība “ROKDARBNIEKU KLUBS “ZELTA
ROKAS””
Biedrība “Ukraiņu kultūras centrs “Džerelo””

19.

Biedrība “Zemgales kultūras studija”

20.

Biedrība “Zemgales Lāčplēsis”
Biedrības “DAUGAVAS VANAGI LATVIJĀ”
Jelgavas nodaļa
Biedrības “Latviešu Strēlnieku apvienība” Jelgavas
nodaļa
Biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība”
Jelgavas novada reģionālā nodaļa “Staburadze”

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

21.
22.
23.

Finansējuma mērķis

Summa,
euro

Projekta ““Esi pazīstams!” - jeb Jelgavas Studentu teātra kultūras aktivitāšu
informatīvās pieejamības nodrošināšana un norišu vizualizācija” īstenošanai
Dzejas krājums "Sabatas saksafonam"
Projekta “BJMK plāno un remontē” īstenošanai
Sapnis vasaras naktī
Atbalsts horeogrāfijas izveidei deju uzvedumam “Zied ābelē balti ziedi”
Projekta “Solārā katamarāna izgatavošana un izmēģināšana” īstenošanai
Projekta “Pārbūvēta elektromobiļa Renault Clio II akumulatoru pakas atjaunošana”
īstenošanai

1 189
800
1 500
250
500

Tehniskā nodrošinājuma iegādei

1 500

Biedrības 2021. gada administratīvajiem izdevumiem un Jelgavas daudzbērnu ģimeņu
atbalstam, un Ziemassvētku pasākumam
Organizācijas darbības attīstībai 2021. gadā
Sporta pasākuma projekta īstenošanai
Projekta “Esam aktīvi - 2021!” īstenošanai
Projekta “Poļu kultūras saglabāšana Jelgavā” īstenošanai
Organizācijas Jelgavas komitejas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai
Projekta “Mīļā Māra ziedus kaisa” īstenošanai”
Tehniskā un inovāciju festivāla “Mehatrons” organizēšanai

300

500

300
1 700
250
500
2 000
1 000
730
5 000

Organizācijas darbības nodrošināšanai

200

Organizācijas darbības nodrošināšanai
Tehniskā nodrošinājuma iegādei
Organizācijas darbības nodrošināšanai

3 500
1 100
1 000

Projekta “Klubam – “Zelta rokas” 10!” īstenošanai

300

Projekta “UKC Džerelo – 2021” īstenošanai
Projekta “Kultūras stiprināšana un attīstības veicināšana” īstenošanai
Jelgavas mūsdienu nemateriālās kultūras saglabāšana
Biedrības programmas pilnveidošanai un darbības nodrošināšanai

1 800
500
1 000
1 050

Organizācijas programmas pilnveidošanai un organizācijas darbības nodrošināšanai

1 500

Projekta “Brīvības cīņu sākums, O. Kalpaka bataljona dibināšana Jelgavā”
īstenošanai

1 200

Organizācijas darbības nodrošināšanai

1 030

1
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Nr.
p.k.
24.

Biedrība “Sporta dejas Jelgavā”

25.

Biedrība “Remoss”

26.

Biedrība “Razzo Sailing team”

Organizācijas nosaukums

27.

Biedrība “Vizuālās un lietišķās mākslas pedagogu
asociācija”

28.

Biedrība “Latvijas Suņu Audzētāju Apvienība”

29.

33.
34.
35.

Jelgavas baltkrievu biedrība “Ļanok”
Biedrība “Latvijas Kazahstānas kultūras centrs
“Saule””
Biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”
Biedrība “Zemgales nevalstisko organizāciju
atbalsta centrs”
Jelgavas baltkrievu biedrība “Zlata”
“Jelgavas invalīdu biedrība”
Jelgavas krievu biedrība “Istok”

36.

“Jelgavas Latviešu biedrība”

37.
38.

46.

Jelgavas Lietuviešu biedrība “Vītis”
“Jelgavas pensionāru biedrība”
Jelgavas pilsētas un rajona čigānu biedrība “Romanu
Čačipen”
Jelgavas Studentu teātra atbalsta biedrība
“MINIATRA”
“Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku
biedrība” Jelgavas nodaļa
“Latvijas Veterinārārstu biedrība”
“Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība”
“ZEMGALES REĢIONĀLĀ BRĪVPRĀTĪGO
UGUNSDZĒSĒJU BIEDRĪBA”
“Zemgales 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība”

47.

Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”

48.

Nodibinājums “Latvijas Bērnu fonds” Jelgavas
nodaļa

30.
31.
32.

39.
40.
41.
42.
43.
45.

Finansējuma mērķis
Organizācijas darbības nodrošināšanai
Atbalsts sporta tūrisma inventāra iegādei, lai nodrošinātu āra aktivitātes ģimenēm
Darbības atbalstam un sporta pasākuma projekta īstenošanai
Atbalsts invalīdu pacēlāja izgatavošanai (nokļūšanai uz laivas, katamarāna, jahtas), lai
veicinātu paraburāšanas sportu
Darbības atbalstam, augstu sasniegumu sportistu atbalstam un sporta pasākuma
projekta īstenošanai
Organizācijas attīstībai un nepieciešamā aprīkojuma iegādei
Atbalsts sabiedriski nozīmīga pasākuma organizēšanai un projektu “Suņu izstāde
“Jelgavas kauss”” un “Suņu izstāde “Jelgava 2021”” realizēšanai Jelgavas pilsētā
Pasākuma “Baltkrievu kultūras dienas 2021 Jelgavā” organizēšanai
Projekta “Latviešu un kazahu tautas pasakas kā kultūras un valodas apguves
līdzeklis” īstenošanai
Projekta “Mēs Jelgavai!” īstenošanai
Projekta “Kompleksi risinājumi Jelgavas biedrību un nodibinājumu atbalstam”
īstenošanai
Projekta “Iepazīsim baltkrievu kultūru kopā!” īstenošanai
Organizācijas darbības nodrošināšanai un programmu realizācijai
Projekta “Pasākumu kaleidoskops 2021” īstenošanai
Organizācijas darbības nodrošināšanai 2021. gadā
Vokālās kamermūzikas koncerts "Saknes un atvases" Jāņa Čakstes dzimšanas
gadskārtas un Latvijas valstiskuma atjaunotnes trīsdesmitgades zīmē
Projekta “Lietuviešu kopiena Jelgavā – 2021” īstenošanai
Projekta “Izturēt. Darboties. Būt.” Īstenošanai

Summa,
euro
1 000
500
3 906
3 500
2 248
729
500
2 000
900
500
200
200
4 846
2 000
2 500
800
1 000
33 785

Projekta “Romani Jelgavā – 2021” īstenošanai

700

Projekta “Digitālais teātris - jeb studentu teātrim 75 attālinātības laikā” īstenošanai
DIGITĀLIE MAIJA VAKARI

500
500

Projekta “Pavasaris nāk!” īstenošanai

500

Projekta “Simts mirkļi veterinārijā” īstenošanai
Projekta “Latviešu strēlnieku mantojums XXI gadsimtā, II” īstenošanai

500
1 500

Organizācijas attīstībai un izaugsmei

500

Grāmatas “Jelgavnieki – uz barikādēm” sagatavošanas darbu 1.posma izdevumiem
Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” apsaimniekošanai un zirgu ganāmpulka
uzturēšanai 2021. gadā
Projekta “Dzīves kvalitātes uzlabošana Jelgavas trūcīgajām, daudzbērnu un
audžuģimenēm” īstenošanai

500

2

5 000
4 500

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats
Nr.
p.k.

Organizācijas nosaukums

49.

Nodibinājums “Izglītības atbalsta fonds”

50.

Nodibinājums “Jāņa Bisenieka fonds”

51.

Nodibinājums “Jelgavnieku veselības veicināšanas
fonds”

52.

Nodibinājums “TDA Lielupe”

53.

Nodibinājums “Sporta tālākizglītības atbalsta fonds”

54.
55.

Nodibinājums “Rīgas Brāļu kapu un Latvijas
vēsturiskā mantojuma fonds”
Baltijas pilsētu savienība (Union of the Baltic Cities)

56.

Biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība” (LPS)

57.

59.

Biedrība “Latvijas Lielo pilsētu asociācija” (LLPA)
Biedrība “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra”
(ZREA)
Biedrība “Koncertu Paradīze”

60.

Biedrība ”Valodu klubs”

61.

Biedrība “Kultūras un mākslas centrs “Nātre””

62.

Jelgavas Mākslinieku biedrība
Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija
“LATTŪRINFO”

58.

63.
64.

Biedrība „Zemgales Tūrisma Asociācija”

65.

Latvijas muzeju biedrība
Starptautiskā muzeju padome (ICOM) Nacionālā
komiteja
Biedrība “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
Kamera”
Biedrība “Latvijas Informācijas un komunikācijas

66.
67.
68.

Finansējuma mērķis
Bērnu vasaras nometņu rīkošanai
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības atbalsts Jelgavas pilsētas pedagogu un talantīgo
skolēnu tālākizglītošanās veicināšanai, atbalsts bāreņu studijām
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības atbalsts, lai saglabātu Jāņa Bisenieka piemiņu,
izzinot viņa saimniecisko darbību un devumu sabiedrībai, veicinātu mecenātismu un
finansiāli atbalstītu rosīgu un radošu pilsētas sabiedrības dzīvi, atbalstītu jauniešu un
studentu vispusīgu izglītību un līdzdalību pilsētas izaugsmē, rīkotu dažādus
konkursus
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības atbalsts medicīnas nozarei, kurā Jelgavas
valstspilsētā trūkst medicīnas darbinieku, to finansiālai atbalstīšanai, Eiropas
savienības struktūrfondu projektu ieviešanai, pasākumu un projektu veselības aprūpes
un veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai
Projekta “Mana pilsēta dejo” īstenošanai
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības atbalsts, lai finansiāli atbalstītu Jelgavas
valstspilsētas sporta speciālistus, talantīgus sportistus un perspektīvo jauno treneru
tālākizglītošanos
Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fondam piecu kapu plākšņu
iegādei
Baltijas pilsētu savienības biedru nauda
LPS biedru nauda
LPS izpilddirektoru asociācijas biedru nauda
LLPA biedru nauda
ZREA biedru nauda
Tirkīza kora ansambļa 10 gadu jubilejas dziesmu albums (CD) formāts
Mūzikas grupas “Urbix” aranžētās Latviešu strēlnieku dziesmas “Mirdzot šķēpiem”
videoklipa izveide
Kas labs pilsētā?/ Kultūrvietu meklējumi video stāstos
Kultūrstāsti Jelgavā
Mērķdotācija
LATTŪRINFO darbības mērķis ir attīstīt un veicināt tūrisma industriju Latvijas
Republikā
Zemgales tūrisma asociācijā apvieno tūrisma uzņēmējus, kuru piedāvājums ir plašs
un saistošs
Biedru nauda

Summa,
euro
1 000
6 000

2 600

5 000
250
5 000
1 000
3 250
63 462
1 000
20 000
6 000
800
1 200
800
900
1 300
82
60
165

Biedru nauda

470

Biedru nauda

199

Biedru nauda

540
3

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats
Nr.
p.k.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Organizācijas nosaukums
tehnoloģijas asociācija”
Biedrība “Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība”
Biedrība “Mašīnbūves un Metālapstrādes
rūpniecības asociācija”
Biedrība “Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācija”
Biedrība “Agarska Triāla klubs”
Biedrība “AG Xtreme”
Biedrība “Orientēšanās klubs “Alnis””
Biedrība “Jelgavas pilsētas pauerliftinga sporta
klubs “Apolons””

76.

Biedrība “Sporta klubs “BALTIC FLOWER””

77.

Biedrība “Basketbola klubs “Jelgava””

78.

Biedrība “Jelgavas ūdens sporta klubs “Barons””

79.

Biedrība “CEC I.S.Racing”

80.

Biedrība “Futbola klubs Jelgava”

81.
82.
83.
84.

Biedrība “Cīņas sporta klubs “Jelgavas džudo””
Biedrība “JELGAVAS JAHTKLUBS JJK”
Biedrība “Jelgavas Kērlinga Klubs”
Biedrība “Jelgavas Novusa klubs”

85.

Biedrība “JELGAVAS ROŅI”

86.

Biedrība “Jelgavas skvoša klubs”

87.
88.
89.

Biedrība “Jelgavas vieglatlētikas klubs”
Biedrība “Jiu Jitsu Team Jelgava”
Biedrība “GDmoto”
Biedrība “Jelgavas smaiļošanas un kanoe airēšanas
sporta klubs “KC””

90.
91.

Biedrība “Cīņu klubs “MILONS””

92.
93.
94.

Biedrība “Jelgavas džudo klubs “Mītava””
Biedrība “Airēšana klubs Mītava”
Biedrība “Regbija klubs “MĪTAVA””
Biedrība “Bērnu un jauniešu BMX sporta klubs
“Mītavas kumeļi””
Biedrība “MĪTAVAS LAKROSA klubs”

95.
96.

Finansējuma mērķis

Summa,
euro

Biedru nauda

43

Biedru nauda

300

Biedru nauda
Darbības atbalstam un sporta pasākuma projekta īstenošanai
Darbības atbalstam
Darbības atbalstam un sporta pasākuma projekta īstenošanai
Darbības atbalstam, augstu sasniegumu sportistu atbalstam un sporta pasākuma
projekta īstenošanai
Darbības atbalstam, augstu sasniegumu sportistu atbalstam un sporta pasākuma
projekta īstenošanai
Darbības atbalstam, sporta pasākuma organizēšanai, BK Jelgava/LLU un BK
Jelgava/BJSS dalībai LBL 2, LBL 3 un sieviešu basketbola komandas dalībai LSBL
Darbības atbalstam, augstu sasniegumu sportistu atbalstam un sporta pasākuma
projekta īstenošanai
Darbības atbalstam un augstu sasniegumu sportistu atbalstam
Darbības atbalstam, sporta pasākuma projekta īstenošanai, komandu sporta spēļu
atbalstam/FK “Jelgava”, “Futbola skola Jelgava” komandu dalībai LFF čempionātos
Sporta pasākuma projekta īstenošanai
Darbības atbalstam un sporta pasākuma projekta īstenošanai
Darbības atbalstam
Darbības atbalstam
Darbības atbalstam, augstu sasniegumu sportistu atbalstam un sporta pasākuma
projekta īstenošanai
Darbības atbalstam, augstu sasniegumu sportistu atbalstam un sporta pasākuma
projekta īstenošanai
Darbības atbalstam un augstu sasniegumu sportistu atbalstam
Augstu sasniegumu sportistu atbalstam
Sporta pasākuma projekta īstenošanai
Darbības atbalstam un sporta pasākuma projekta īstenošanai
Darbības atbalstam, augstu sasniegumu sportistu atbalstam un sporta pasākuma
projekta īstenošanai
Darbības atbalstam un augstu sasniegumu sportistu atbalstam
Augstu sasniegumu sportistu atbalstam
Sporta pasākuma projekta īstenošanai
Darbības atbalstam, augstu sasniegumu sportistu atbalstam un sporta pasākuma
projekta īstenošanai
Darbības atbalstam
4

63
2 608
694
4 368
4 092
5 200
71 380
9 060
1 697
52 500
1 300
1 090
1 874
787
5 274
2 655
2 583
800
1 000
3 905
2 890
2 900
5 125
3 000
12 368
1 500

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats
Nr.
p.k.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Organizācijas nosaukums
Biedrība “Sporta deju klubs “Lielupe””
Biedrība “OLIMPIKS”
Biedrība “JELGAVAS BOKSA KLUBS
“OLIMPISKAIS RINGS””
Biedrība “Ūdens moto sporta klubs “PAISUMS””
Biedrība “Piramida Triatlon club”
Biedrība “Bērnu tenisa sacensības pasākumu
organizēšanas biedrība “Set Point””

103.

Biedrība “Shinri”

104.
105.
106.
107.
108.
109.

Sporta klubs “INTER” nodibinājums
Biedrība “Spīdmintona klubs “Spīdmintons.lv””
Biedrība “Šaha klubs Jelgava”
Biedrība “Tenisa Klubs Jelgava”
Biedrība “Jelgavas karatē klubs “VITUS””
Biedrība “Volejbola klubs “Biolars Olaine/Jelgava””

110.

Biedrība “Volejbola klubs “Jelgava””

111.

Biedrība “HOKEJA KLUBS ZEMGALE”

112.
113.

Biedrība “Jelgavas airēšanas klubs “ZEMGALE””
Biedrība “Šorttreka klubs SK Zemgale”

Finansējuma mērķis
Sporta pasākuma projekta īstenošanai
Darbības atbalstam un sporta pasākuma projekta īstenošanai
Darbības atbalstam, augstu sasniegumu sportistu atbalstam un sporta pasākuma
projekta īstenošanai
Darbības atbalstam un augstu sasniegumu sportistu atbalstam
Darbības atbalstam un sporta pasākuma projekta īstenošanai
Darbības atbalstam un sporta pasākuma projekta īstenošanai
Darbības atbalstam, augstu sasniegumu sportistu atbalstam un sporta pasākuma
projekta īstenošanai
Darbības atbalstam
Sporta pasākuma projekta īstenošanai
Darbības atbalstam un sporta pasākuma projekta īstenošanai
Tenisa atbalsta programmas īstenošanai
Darbības atbalstam un sporta pasākuma projekta īstenošanai
Vīriešu volejbola komandas VK Biolars/Jelgava dalībai Baltijas līgā
Darbības atbalstam, sieviešu volejbola komandas Jelgava dalībai Baltijas sieviešu
volejbola līgā
Darbības atbalstam, sporta pasākuma īstenošanai, hokeja komandas Zemgale/LLU
dalībai Latvijas Virslīgas čempionātā
Augstu sasniegumu sportistu atbalstam
Darbības atbalstam un šorttreka atbalsta programmas īstenošanai
KOPĀ

Avots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

5

Summa,
euro
3 000
327
7 463
4 529
1 894
3 000
1 738
12 000
700
1 023
20 000
1 851
50 000
31 000
127 000
12 200
12 500
720 372

