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I SAĪSINĀJUMI
A/S – akciju sabiedrība;
APD – administratīvais patruļdienests;
ASV – Amerikas Savienotās Valstis;
BJC – bērnu un jauniešu centrs;
BJLN – bērnu un jaunatnes lietu nodaļa;
BJSS – Bērnu un jaunatnes sporta skola;
BO – bezpeļņas organizācija;
DEM – Vācijas marka.
ES – Eiropas Savienība;
EUR – eiro;
Ev.lut. draudze – evaņģēliski luteriskā draudze;
g. – gads;
ha – hektārs;
i/u – individuālais uzņēmums;
IAF – izglītības atbalsta fonds;
IT – informācijas tehnoloģijas;
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija;
JPBU – Jelgavas pašvaldības bezpeļņas uzņēmums;
JPPA – Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra;
JSLP – Jelgavas sociālo lietu pārvalde;
JVMM – Jelgavas vēstures un mākslas muzejs;
JZB – Jelgavas zinātniskā bibliotēka;
KKF – Kultūrkapitāla fonds;
kl. – klase;
km – kilometrs;
KM – Kultūras ministrija;
kW – kilovats;
LLU – Latvijas Lauksaimniecības universitāte;
LMA – Latvijas Mūzikas akadēmija;
LR – Latvijas Republika;
Ls – lats;
m – metrs;
MIC – metodiski informatīvais centrs;
MJPAS – maksātnespējīgā Jelgavas pašvaldības akciju sabiedrība;
MP – municipālā policija;
NĪP – Nekustamā īpašuma pārvalde;
Nr.p.k. – numurs pēc kārtas;
OD – operatīvā daļa;
p/i – pirmsskolas iestāde;
p/ie – pašvaldības iestāde;
p/u – pašvaldības uzņēmums;
PA/S – pašvaldības akciju sabiedrība;
PBO – pašvaldības bezpeļņas organizācija;
PIC – pieaugušo izglītības centrs;
PVIS – pašvaldību vienotā informācijas sistēma;
raj. – rajons;
reģ. – reģions;
SEK – Zviedrijas krona;
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SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību;
SKUD – sabiedriskās kārtības uzturēšanas daļa;
SO – sabiedriska organizācija;
t.i. – tas ir;
t.sk. – tajā skaitā;
TDA – tautas deju ansamblis;
tek.m. – tekošais metrs;
u.c. – un citi;
UR – Uzņēmumu Reģistrs;
USD – Amerikas Savienoto Valstu dolārs;
v/u – valsts uzņēmums;
VID – Valsts ieņēmumu dienests;
VIP – valsts investīciju programma;
VMM – vēstures un mākslas muzejs;
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II CIENĪJAMAIS JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
PUBLISKĀ PĀRSKATA LASĪTĀJ!
2002.gads Jelgavai ir bijis ļoti nozīmīgs daudzās nozarēs – investīciju piesaistē,
pilsētas labiekārtošanā, teritoriālās attīstības plānošanas jautājumu risināšanā.
Jelgavas pašvaldība ir ieguvusi finansējumu divos lielos PHARE 2000 Ekonomiskās
un sociālās kohēzijas programmas projektos. Projekts “Cilvēkresursu attīstības veicināšana un
infrastruktūras bāzes veidošana informācijas tehnoloģiju un komunikāciju pakalpojumu
attīstībai Jelgavas pilsētā” vērsts uz augstu informācijas tehnoloģiju un komunikācijas
pakalpojumu ieviešanu un pieejamību LLU mācību spēkiem un studentiem, pilsētas
uzņēmējiem, iedzīvotājiem. Projekta kopējais finansējums ir EUR 1.568.000. Savukārt
projekta ” Uzņēmējdarbības atbalsta un pieaugušo izglītības Zemgales Reģionālā centra
izveide” galvenais uzdevums ir veicināt Jelgavas un Zemgales reģiona ekonomisko attīstību,
iesaistot šajā procesā uzņēmējus, darba ņēmējus un visas ieinteresētās grupas. Projekta
kopējais finansējums ir EUR 1.061.333. Kopumā 2002.gadā dažādu projektu realizācijai
papildus piesaistīti Ls 1.862.628,52. Tas ir vēl nebijis apjoms un vēl nebijusi iespēja pilsētas
veiksmīgai un straujākai izaugsmei, iespēja katram pilsētniekam izjust un izvērtēt šo procesu.
Šajā gadā izdevies arī sakārtot vairākus ielu un ietvju posmus pilsētā, kā lielāko var
minēt Lielās ielas rekonstrukciju posmā no Akadēmijas ielas līdz J.Čakstes bulvārim un Rīgas
ielas rekonstrukciju posmā no Cukura ielas līdz Skautu ielai. Ieguldot rekonstrukcijā Ls
565.000, izdevies izveidot papildus braukšanas joslas, jaunas ietves, apgaismojumu,
rekonstruēt Rīgas ielas un Kalnciema ceļa krustojumu un izvietot vēl vienu jaunu luksoforu
kustības drošības uzlabošanai.
Domes uzmanības lokā vienmēr ir bijuši jautājumi, kas saistīti ar sociālās palīdzības
sniegšanu pilsētas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, daudzbērnu ģimenēm un citiem.
Kopumā 2002.gadā sociālajos pabalstos izmaksāts Ls 307.000. Veiksmīgi uzsākta arī 1.4.klašu skolēnu bezmaksas pārvadāšana sabiedriskajā transportā. Domājot par cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, izdevies realizēt projektu “Panāksim pretī”, rekonstruējot Ģ.Eliasa
Jelgavas vēstures un mākslas muzeja telpas un piemērojot tās cilvēkiem ar kustību
traucējumiem.
2002.gadā īpaša uzmanība tika pievērsta arī sabiedriskās drošības uzlabošanai pilsētā.
Uzsākta video novērošanas sistēmu uzstādīšana skolās, ugunsdrošības sistēmas uzstādītas
vairākos pilsētas bērnu dārzos, izveidoti pašvaldības policijas posteņi vairākās skolās. Man ir
īpašs prieks, ka drošas vides veidošanā ir iesaistījušies arī pilsētas iedzīvotāji - pagājušā gada
18.oktobrī pilsētas ielās sāka patrulēt sabiedriskās organizācijas “Vecāki Jelgavai” kustības
dalībnieki. Tas nozīmē, ka esam saņēmuši arī sabiedrības atbalstu.
Pilsēta 2002.gadā izdarījusi ļoti daudz, lai iegūtu labu atspēriena punktu veiksmīgai
attīstībai. Tomēr neko nevar panākt bez cilvēku atbalsta. Un Jelgavas vislielākā bagātība ir
cilvēki - uzņēmīgi un zinoši uzņēmēji, valstī pazīstami mākslinieki un sportisti, aktīvi skolēni
un studenti, sirsnīgi, atsaucīgi un strādīgi cilvēki.
Andris Rāviņš
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
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III ZIŅAS PAR JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
VADĪBU UN STRUKTŪRU
1. Jelgavas pilsētas pašvaldība
Jelgavas Dome – pašvaldība
Reģistra Nr.90000042516
Adrese: Lielā ielā 11, Jelgava, LV-3001, Latvija

Jelgavas pilsēta atrodas Zemgales līdzenumā Latvijas centrālajā daļā 42 km attālumā
no Rīgas. Pilsētas kopējā platība ir 6032 ha, no tiem 272 ha ir atklātas ūdens platības, 1096 ha
meži, 162 ha parku platības, ielu kopējais garums ir 214,3 km ar platību 476,7 ha, pagalmi
10,6 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme 26,1 ha, krūmāji 0,3 ha. Vidējais iedzīvotāju
skaits pilsētā 2002.gadā bija 65730. Vidējais bezdarba līmenis – 6,9%, kas, salīdzinot ar
2001.gadu, ir samazinājies par 1,1%.
Jelgavas dome ir pilsētas lēmējinstitūcija, kuras darbību regulē Latvijas Republikas
likums “Par pašvaldībām” un “Jelgavas Domes nolikums”. Jelgavas dome sastāv no 15
iedzīvotāju ievēlētiem deputātiem: domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, domes priekšsēdētāja
pirmā vietniece Irēna Škutāne, domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Jurijs Strods, Juris
Kaminskis, Valentīns Grigorjevs, Andrejs Garančs, Jānis Bērzinš, Dace Olte, Andris Ķipurs,
Jānis Laizāns, Viktors Valainis, Voldemārs Strīķis, Harijs Veģeris, Einars Grigors, un Līga
Lapinska, kura deputātes pienākumus Jelgavas domē sāka pildīt pēc Latvijas Republikas
8.Saeimas vēlēšanām, kad Jelgavas Domes deputāts Andrejs Aleksejevs tika ievēlēts LR
8.Saeimā.
Domes funkciju veikšanai izveidotas šādas komitejas:
1) Finanšu komiteja – 9 deputātu sastāvā,
2) Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja – 5 deputātu sastāvā,
3) Kultūras, izglītības un sporta komiteja – 5 deputātu sastāvā,
4) Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja – 5 deputātu sastāvā.
Jelgavas domes lēmumus realizē izpildinstitūcija - pašvaldības administrācija.
Pašvaldības izpilddirektors ir G.Kurlovičs, pašvaldības izpilddirektora vietnieks V.Ļevčenoks,
Īpašumu konversijas pārvaldes vadītāja A.Iljina, Būvvaldes vadītājs A.Račinskis,
Informācijas un servisa centra vadītāja I.Meija, Finansu nodaļas vadītāja V.Brauna,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A.Rokjāne, Bāriņtiesas vadītāja Ī.Turčinska.
Domes darbību saskaņā ar pārvaldes struktūras shēmu nodrošina: domes komitejas (4),
komisijas (21), administrācija, iestādes (42), uzņēmumi (15) un uzņēmējsabiedrības ar
pašvaldības kapitāla daļu (4):
1. Komisijas:
1.1. Pilsētas apbalvojumu komisija,
1.2. Administratīvā komisija,
1.3. Izsoles komisija,
1.4. Nepilngadīgo lietu administratīvā komisija,
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1.5. Privatizācijas komisija,
1.6. Politiski represēto personu statusa noteikšanas komisija,
1.7. Pabalstu piešķiršanas komisija,
1.8. Dzīvojamo māju privatizācijas komisija,
1.9. Pilsētas estētikas komisija,
1.10. Sabiedriskās drošības un kārtības komisija,
1.11. Dzīvokļu komisija,
1.12. Sabiedrības integrācijas komisija,
1.13. Pašvaldības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ekonomiskās darbības pārraudzības
komisija,
1.14. Pilsētas ārkārtējā pretepidēmiskā komisija,
1.15. Uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba uzskaites komisija,
1.16. Īres valde,
1.17. Izglītības atbalsta fonda padome,
1.18. Pilsētas autoceļu fonda sabiedriski konsultatīvā padome,
1.19. Kultūras atbalsta fonda padome,
1.20. Atkarības vielu profilakses programmas komisija,
1.21. Zemes komisija.
2. Iestādes:
2.1. Jelgavas izglītības pārvalde ar 27 pakļautām iestādēm:
a) 7 pirmsskolas izglītības iestādes;
b) 1 sākumskola;
c) 5 pamatskolas;
d) 7 vidusskolas;
e) 2 internātskolas;
f) 1 amatu skola;
g) 1 mākslas skola;
h) 2 sporta skolas;
i) 1 bērnu un jauniešu centrs "Junda";
2.2. Jelgavas reģionālais pieaugušo izglītības centrs;
2.3. Jelgavas sociālo lietu pārvalde ar pakļautām iestādēm:
a) Jelgavas pilsētas nakts patversme;
b) Jelgavas pilsētas bērnu nams - patversme;
2.4. Pašvaldības aģentūra “Pilsētsaimniecība”;
2.5. Pašvaldības aģentūra “Kultūra”;
2.6. Kultūras iestāžu centralizētā grāmatvedība;
2.7. Jelgavas zinātniskā bibliotēka;
2.8. Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs;
2.9. Zemgales TV vēstis;
2.10. Sporta servisa centrs;
2.11. Municipālā policija;
2.12. Reģionālais sabiedrisko pakalpojumu regulātors.
3. Uzņēmumi:
3.1. Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Nekustamā īpašuma pārvalde”;
3.2. Pašvaldības bezpeļņas organizācija “Jelgavas tehniskā skola”;
3.3. Pašvaldības uzņēmums “Jelgavas tirgus”;
3.4. Pašvaldības uzņēmums bezpeļņas organizācija “Jelgavas pilsētas slimnīca”;
3.5. Pašvaldības uzņēmums bezpeļņas organizācija “Jelgavas poliklīnika”;
3.6. Pašvaldības uzņēmums bezpeļņas organizācija SIA "Medicīnas sabiedrība “Optima-1”";
3.7. Pašvaldības uzņēmums bezpeļņas organizācija ”Jelgavas tuberkulozes slimnīca”;
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3.8. Pašvaldības uzņēmums bezpeļņas organizācija “Jelgavas neatliekamās medicīniskās
palīdzības stacija”;
3.9. Pašvaldības uzņēmums bezpeļņas organizācija "Jelgavas autobusu parks";
3.10. Privatizējamais pašvaldības uzņēmums bezpeļņas organizācija “Kapu saimniecība”;
3.11. Privatizējamais pašvaldības uzņēmums "Komunālprojekts";
3.12. Privatizējamais pašvaldības uzņēmums "Elektrons".
4. Uzņēmējsabiedrības ar pašvaldības kapitāla daļu:
4.1. SIA “Jelgavas ūdens” (pašvaldībai pieder 100% kapitāla);
4.2. Maksātnespējīgā Jelgavas pašvaldības akciju sabiedrība ”Jelgavas siltumtīklu uzņēmums”
(pašvaldībai pieder 100% kapitāla);
4.3. Privatizējamā pašvaldības akciju sabiedrība “Auto-Remonts” (pašvaldībai pieder 55%
kapitāla);
4.4. Latvijas pašvaldību bezpeļņas organizācija sabiedrība "Latvijas pašvaldību mācību
centrs" (pašvaldībai pieder 3,75% kapitāla);
4.5. Bezpeļņas organizācija SIA "Viduslatvijas slimokase" (pašvaldībai pieder 20% kapitāla);
4.6. SIA "Sporta komplekss "Zemgale"" (pašvaldībai pieder 12,9% kapitāla);
4.7. SIA bezpeļņas organizācija "Datorcentrs" (pašvaldībai pieder 27,1% kapitāla).
Domes iestāžu struktūru, tiesības un pienākumus nosaka saskaņā ar šo iestāžu
nolikumiem, kurus apstiprina Jelgavas Dome. Pašvaldības uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību
tiesības, pienākumus un struktūru nosaka saskaņā ar to statūtiem.
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2. Jelgavas pilsētas pašvaldības struktūra
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IV INFORMĀCIJA PAR EKONOMISKO STĀVOKLI
JELGAVAS PILSĒTĀ 2002.GADĀ
1. Demogrāfiskais stāvoklis.
Jelgavā 2002.gadā iedzīvotāju skaits sasniedza 65927. Jelgavas pilsētā, tāpat kā visā
Latvijā, ir negatīvs dabiskais pieaugums. Pēdējos gados, tomēr vērojama pozitīva iezīme Jelgavā dabiskais pieaugums, kaut arī negatīvs, tomēr ir lielāks nekā vidēji Latvijā.
Jelgavā ir samērā augsts darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars 62,8%, vidēji

Iedzīvotāju skaits
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Latvijā tas ir 60,8%. Problēmas nākotnē var radīt nelielais bērnu īpatsvars. Patreiz līdz
darbaspējas vecumam Jelgavā ir 16,1% iedzīvotāju.

Pastāvīgo iedzīvotāju galvenās vecuma grupas (%)
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Nacionālais sastāvs, tāpat kā iedzīvotāju skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir maz
mainījies. 58,2% pastāvīgo iedzīvotāju ir latvieši. Latviešu īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā
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nepieaug uz dabīgā pieauguma rēķina, bet gan samazinoties pārējo tautību iedzīvotāju
skaitam.
Pastāvīgo iedzīvotāju nacionālais sastāvs Jelgavā 2002.gadā
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Latvieši
Krievi
Baltkrievi
Ukraiņi
53,4

30,9

Poļi
Lietuvieši
Citas

Pastāvīgo iedzīvotāju demogrāfiskās slodzes līmenim Jelgavā pagājušajā gadā bija
tendence samazināties - 2002.gadā uz 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem bija 593
iedzīvotāji līdz un virs darbspējas vecuma (2001.gadā - 612), kas ir vērtējams pozitīvi.
Jelgavas rajonā (665), Zemgales reģionā (664) un visā Latvijā (646) demogrāfiskās slodzes
līmenis bija augstāks (sliktāks), taču samazināšanās tendence bija līdzīga kā Jelgavā.
Pastāvīgo iedzīvotāju demogrāfiskās slodzes līmenis uz 1000 darbaspējas vecuma
iedzīvotājiem

Jelgava
Latvija
Jelgavas rajons
Zemgales reģions

2000
592
685
716

Demogrāfiskā slodze
2001
612
658
681
680

2002
593
646
665
664
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2. Ekonomiskā situācija.
2002.gadā Jelgavā reģistrēti 904 ekonomiski aktīvie uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības.

45,6

12,2

10,7

7,7

6,3

9,8

6,2

Citi ekonomiskās darbības
veidi

Lauksaimniecība,
medniecība,mežsaimniecība,
zvejniecība

Viesnīcas un restorāni

Transports, glabāšana un
sakari

Būvniecība

Operācijas ar nekustamo
īpašumu

1,4
Rūpniecība

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Tirdzniecība, auto un
sadzīves tehnikas remonts

īpatsvars, %

Ekonomiski aktīvie uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības Jelgavā sadalījumā pēc
galvenā darbības veida 2002.gadā, %

darbības veidi

Dominante ir pakalpojumu un tirdzniecības uzņēmumi, relatīvi maz nodarbojas ar
ražošanu, tomēr, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies uzņēmumu skaits, kas
nodarbojas ar tirdzniecību un sadzīves tehnikas remontu, un pieaudzis to uzņēmumu skaits,
kas darbojas rūpniecībā un būvniecībā. Joprojām Jelgavā dominē mazie uzņēmumi un tikai
nedaudzus var uzskatīt par vidējiem.
Kopumā statistiskie dati norāda, ka ekonomiskā situācija pilsētā ir stabila, bet attīstība
lēna un vēlams panākt straujāku dinamiku. No tā izriet pašvaldības uzdevums – radīt
investīcijām un uzņēmējdarbības attīstībai iespējami labvēlīgu vidi un izmantot ne tikai
vietējo uzņēmēju kapacitāti, bet arī iespējami daudz investorus no citurienes. 2002.gadā šajā
jomā panāktas zināmas pozitīvas izmaiņas. Par to liecina graustu novākšana un būvlaukumu
atbrīvošana jauniem pakalpojumu objektiem pilsētas centrā, būvniecības uzsākšana sporta
kompleksā pie Ledus halles, kā arī investoru pastiprinātā interese par Jelgavu kā potenciālo
uzņēmējdarbības vietu. Rīgas tuvums šajā jomā var darboties kā pozitīvs faktors – relatīvi
augstā ražošanas objektu un zemes nomas maksa Rīgā daudzus uzņēmējus spiež meklēt
lētākus risinājumus, lai samazinātu ražošanas izmaksas – un tie sāk pārcelt ražotnes uz
Jelgavu. Pirmie rezultāti bijušās RAF rūpnīcas teritorijā šajā jomā jau ir. Tomēr pašreizējā
situācija pašvaldībai uzliek arvien jaunus pienākumus, jo Latvijas valsts politika ar virzību uz
strauju valsts integrāciju ES tuvāko gadu laikā, nozīmē būt gataviem arī nopietnai
konkurencei un tādai uzņēmējdarbības pārstrukturēšanai, kas nodrošinātu nodarbinātību arī
pēc iestāšanās ES. Salīdzinoši situācija Jelgavā ir apmēram tāda pati kā Latvijā.
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Ekonomiski aktīvie uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības Jelgavā un Latvijā 2002.gadā
Uzņēmumu
skaits
Jelgava
Latvijā

904
40668

No tiem ar nodarbināto skaitu
0-49
853(94,4%)
38710(95,2%)

50-249
42(4,6%)
1691(4,1%)

Virs 250
9(1%)
267(0,7%)

3. Nodarbinātība.
Jelgavā joprojām ir samērā augsts sabiedriskajā sektorā nodarbināto īpatsvars.
2002.gadā sabiedriskajā sektorā Jelgavā nodarbināti 47,5% strādājošo, kas ir vairāk nekā
vidēji Latvijā (39,1%) un Rīgā (32,4%). Daļēji tas izskaidrojams ar to, ka LLU un citas
izglītības iestādes Jelgavā ir lielākie darba devēji iedzīvotājiem. Par to liecina arī VID dati par
nodokļu maksātājiem. Vienlaicīgi tas ir pozitīvs rādītājs, jo raksturo pilsētu kā izglītības
centru, tomēr liecina arī par to, ka privātā uzņēmējdarbība varētu būt aktīvāka. Privātajā
sektorā nodarbināti 52,5% strādājošo, kas ir mazāk nekā vidēji Latvijā (60,9%).
Strādājošo īpatsvars pamatdarbā 2002.gadā sabiedriskajā un privātajā sektorā
80
70

īpatsvars, %

60
50
Sabiedriskajā sektorā, %

40

Privātajā sektorā, %

30
20
10
0
Jelgava

Latvija

Rīga

Jelgavas rajons
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Bezdarba līmenis 2002.gadā Jelgavā (6,9%) bija zemāks kā vidēji Latvijā (7,6%) un
Jelgavas rajonā (10,9%).
Reģistrētais bezdarba līmenis (%)
14

bezdarba līmenis (%)

12
10
Jelgava

8

Latvija
Jelgavas rajons

6

Zemgales reģions
4
2
0
1999

2000

2001

2002

gadi

Pagājušajā gadā Jelgavā bezdarba līmenim bija tendence samazināties. Arī šogad šī
tendence turpinās (2003.gada janvārī bezdarba līmenis Jelgavā bija 5,7%). Nodarbinātības
problēmu jelgavnieki daļēji atrisina, pateicoties Rīgas tuvumam, kur bezdarba līmenis
2002.gada decembrī bija 3,7%. Tomēr tas nenozīmē, ka Jelgavā jaunas darbavietas
neveidojas.
Jelgavas dzīvojamā fonda analīze rāda, ka dzīvojamā fonda nodrošinājums (20,9 m2)
uz vienu iedzīvotāju pilsētā ir nedaudz zemāks kā vidēji Latvijā (22,8 m2), taču šī atšķirība
nav būtiska.
Dzīvojamais fonds

Jelgava
Latvija
Rīga
Jelgavas
rajons

Pavisam, tūkst.m2
1995
2000
2001
1300,3
1375,6
1375,8
52722,7
53450,1
53494,1
16243,9
16231,5
16237,5
819,6
837,2
829,1

Vidēji uz vienu iedzīvotāju, m2
1995
2000
2001
19,8
21,7
20,9
21,3
22,6
22,8
20,0
21,4
21,7
21,1
22,5
22,3

Nodarbinātības problēmu pašvaldība risina arī realizējot valsts un ārvalstu investīciju
projektus, kuru izpildes laikā (un daļēji arī pēc tam) tiek nodrošināts darbs daudziem
pilsētniekiem. Nodarbinātības problēmas risināšanā var palīdzēt arī 2002.gadā uzsāktā tūrisma
attīstības programma pilsētā. Pašvaldība ir uzsākusi sagatavot un iesniegt projektus, lai iegūtu
papildus līdzekļus no ES. Tiek gatavoti projekti, kas dotu iespēju sagatavot profesionālu
tūrisma produkta piedāvājumu visā reģionā.
Pēdējos gados Jelgavā vērojama stabila tendence palielināties vidusskolas absolventu
īpatsvaram, kuri turpina mācības augstākās izglītības iestādēs. No 2001./2002. mācību gada
535 Jelgavas vidusskolu absolventiem mācības augstskolās turpina 487, jeb 91%. Tas liecina
par konsekvento darbu mācību procesa kvalitātes uzlabošanā pilsētas izglītības iestādēs un to,
ka pilsēta var kļūt par intelektuālā potenciāla ražotni.
14
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Jelgavas skolu 12.klašu beidzēji, kas turpina izglītību augstakajās mācību iestādēs
92
91

īpatsvars, %

90
89
88
87
86
85
1999./2000.

2000./2001.

2001./2002.

mācību gadi

Jelgavnieki augstāko izglītību iegūst praktiski visās Latvijas augstskolās, tomēr viena no
populārākajām gan atrašanās vietas, gan, piedāvāto studiju programmu kvalitātes un
dažādības ziņā ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), kuras studentu skaits ar katru
gadu palielinās, 2002.gada rudenī sasniedzot 10048. Ar katru gadu LLU palielinās arī
studentu īpatsvars no Jelgavas un Jelgavas rajona, 2002.gadā sasniedzot 21,5%.

Jelgavas pilsētas un rajona īpatsvars, % no kopējā LLU studējošo skaita
21,5

īpatsvars, %

21

20,5

20

19,5

19
uz 01.08.2000.

uz 01.08.2001.

uz 01.08.2002.

datums

15

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2002.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

4. Investīcijas.
Pašvaldībai Jelgavā bija jāpanāk būtisks lūzums arī investīciju piesaistē. Situācija šajā
jomā pagātnē bija ļoti nelabvēlīga. Kā liecina statistiskie dati, investīciju apjomi laika periodā
no 1997.gada līdz 2001.gadam Jelgavā bija sarukuši, kamēr Latvijā kopumā to apjoms šajā
laika periodā bija ievērojami audzis.
Kopš 2001.gada, kad Jelgavas pašvaldība nopietni sāka strādāt pie investīciju piesaistes,
situācija ievērojami uzlabojas. 2001.-2002. gadā tika realizēti vairāki lieli valsts investīciju
projekti: Lielupes tilta un tā pieeju rekonstrukcija, 2 skolu ēku renovācija un citi mazāki
projekti. 2002.gadā tika sagatavota un uzsākta vairāku lielu ārvalstu investīciju projektu
realizācija. Projekts «Uzņēmējdarbības atbalsta un pieaugušo izglītības Zemgales reģionālā
centra izveide» dos iespēju ieguldīt pilsētā Ls 573120. Projekts «Cilvēkresursu attīstības
veicināšana un infrastruktūras bāzes veidošana informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem
Jelgavas pilsētā» ļaus ieguldīt pilsētā un LLU IT jomas attīstībā Ls 1011660. Pabeigta Driksas
un Lielupes tiltu rekonstrukcija ar pieejām Jelgavas pilsētā, piesaistot Ls 335000 no VIP.
Sagatavots un iesniegts pieteikums investīciju projekta «Tranzīta ielu un mākslīgo būvju
rekonstrukcija» iekļaušanai VIP 2004.gadā. 2003.gadā uzsākta un tiks veikta vērienīga
Pilsētas kultūras nama rekonstrukcija, iesniegts projekts VIP, lai 2004.gadā realizētu Jelgavas
2.ģimnāzijas sporta halles celtniecību.
2002.gadā, salīdzinot ar 2001.gadu nekustamā īpašuma nodokļa par zemi aprēķinātā
prognoze ir mazāka, sakarā ar masveida zemes vērtības aizstāšanu ar individuāliem zemes
vērtējumiem, kas samazina budžeta ieņēmumu daļu, toties no investīciju piesaistes iespēju
viedokļa tas vērtējams pozitīvi, jo īpaši tādēļ, ka minētā nodokļa īpatsvars pilsētas budžeta
ieņēmumu daļā nav liels.
Pilsētas infrastruktūras uzlabošana to padarītu pievilcīgāku investoriem un dotu iespēju
uzlabot situāciju arī pilsētas apbūvē. Viens no svarīgākajiem risināt sāktajiem jautājumiem šai
sfērā ir pilsētas centrā esošo graustu nojaukšana un mūsdienīgas apbūves realizācija to vietā.
Jelgavas teritorijas attīstības plāna grozījumi tiks izstrādāti 2003.gadā, lai pilsētu padarītu
iedzīvotājiem ērtāku, estētiski pievilcīgāku un uzņēmējdarbībai atbilstošāku.
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V PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU DARBĪBA UN DIVOS
IEPRIEKŠĒJOS GADOS IZPILDĪTO UN KĀRTĒJAM
GADAM PIEŅEMTĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI
1. Pašvaldības konsolidētais budžets
Konsolidētā budžeta ieņēmumi
Ls
2002.gada
Nr.
precizētais 2002.gada
Īpatsvars
IEŅĒMUMU NOSAUKUMS
plāns
Izpildes %
p/k
izpilde
%
1 Pamatbudžeta ieņēmumi
12221746
12417401 101,6
86,6
t.sk. ārvalstu palīdzības līdzekļi (PHARE 2000)
331000
361755 109,3
2,6
Valsts budžeta mērķdotācijas
3462885
3455290
99,8
24,6
2 Speciālo budžetu ieņēmumi
835580
935348 111,9
6,5
3 Ziedojumi un dāvinājumi
65702
66352 101,0
0,5
Aizdevumu un aizdevumu atmaksas
4 līdzekļi
490813
490813 100,0
3,4
5 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
424200
424200 100,0
3,0
KOPĀ IEŅĒMUMI

Ziedojumi un
dāvinājumi
Speciālo budžetu 0,5%
ieņemumi
6,5%

14038041

Aizdevumu un
aizdevumu
atmaksas līdzekļi
3,4%

14334114

102,1

100

Naudas līdzekļu
atlikums gada
sākumā
3%

Pamatbudžeta
ieņēmumi
86,6%
Salīdzinājumā ar 2001.gadu konsolidētā budžeta ieņēmumu apjoms 2002.gadā bija
par Ls 1 363 656 lielāks.
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Konsolidētā budžeta izdevumi
Ls
Nr.
p/k
IZDEVUMU NOSAUKUMS
1 Pamatbudžeta izdevumi
t.sk. izdevumi pēc valdības funkcijām
norēķini
saistību pamatsummu nomaksa
2 Speciālo budžetu izdevumi
Izdevumi no ziedojumu(dāvinājumu)
3 līdzekļiem
PAVISAM IZDEVUMI
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās
t.sk. pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums
speciālo budžetu līdzekļu atlikums
ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikums

2002gada
precizētais 2002.gada
Īpatsvars
plāns
izpilde
Izpildes %
%
12920561
12245200
94,8
92,4
11863494
11204181
94,4
84,5
353499
353333
99,9
2,7
703568
687686
97,7
5,2
984498
953562
96,9
7,2
73232
13978291
59750
59750

57947
13256709
1077405
871015
190455
15935

79,1
94,8

0,4
100

Izdevumi no
ziedojumu
(dāvinājumu)
līdzekļiem
0,4%

Speciālo budžetu
izdevumi
7,2%

Pamatbudžeta
izdevumi
92,4%

1.1. Pamatbudžets
Pamatbudžeta ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumu 2002.gada sākumā apstiprinātais ieņēmumu plāns
Ls
11 338 573 tika palielināts par Ls 1 581 988, tajā skaitā tika piesaistīti papildus
finansēšanas līdzekļi Ls 480 000 - a/s “Latvijas Unibanka” aizdevumi aģentūrai
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“Pilsētsaimniecība” Rīgas ielas rekonstrukcijas darbiem investīciju projekta “Lielupes
un Driksas tiltu rekonstrukcija ar pieejām” ietvaros un aģentūrai “Kultūra” centrālā
Kultūras nama skatītāju zāles renovācijai.
Nr.
p/k
1
2
3
4

PAMATBUDŽETA
IEŅĒMUMU NOSAUKUMI

plāns
7189682
528311
3459767
160813

Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Saņemtie maksājumi
Finansēšanas līdzekļi

PAVISAM IEŅĒMUMI
PAMATBUDŽETĀ

11338573

2002.gada
preciz.plāns
7347861
1032376
3841509
698815

izpilde
7487055
1079629
3850717
698814

Izpildes Īpatsvars
%
%
101,9
104,6
100,2
100,0

57,1
8,2
29,4
5,3

12920561 13116215 101,5

100

Aizdevumi un
aizdevumu atmaksa
pašvaldības
pamatbudžetam
5,3%

Saņemtie maksājumi
29,4%

Nenodokļu
ieņēmumi
8,2%

Nodokļu ieņēmumi
57,1%

2002.gada pamatbudžeta
ieņēmumu precizētais plāns, bez finansēšanas
līdzekļiem, izpildīts 101,6% apmērā jeb Ls 12 417 401.
Nodokļu ieņēmumos joprojām nodoklis ar vislielāko īpatsvaru - 92,2% no nodokļu
ieņēmumiem, kā arī ar īpatsvaru - 55,6% no visiem pamatbudžeta ieņēmumiem, ir iedzīvotāju
ienākuma nodoklis ar ieņēmumiem Ls 6 905 017. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa precizētais
plāns pārpildīts par Ls 103 952 sakarā ar 2002.gada beigās iedzīvotāju ienākuma nodokļa
virsplāna summas Ls 103 109 saņemšanu un virsplāna patentu maksas ieņēmumiem - Ls
843.
Nekustamā īpašuma nodokļa precizētais plāns pārpildīts par Ls 31 385,
galvenokārt sakarā ar iepriekšējo gadu nodokļu parādu piedzīšanu par summu
Ls 39
494. Nekustamā īpašuma nodokļa pārpilde pret sākotnējo plānu – Ls 84 385.
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parāds – Ls 92 904 ( 2001.gadā bija Ls 117
867), no tā:
a) maksātnespējīgo uzņēmumu parāds ir samazinājies un sastāda Ls 44 563 jeb 48%, jo
norakstīti parādi pēc uzņēmumu bankrota procedūras pabeigšanas, iepriekšējā gadā šo
uzņēmumu parāds bija Ls 55 798 ;
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b) aktuālo parādu summa sastāda Ls 43 738 jeb 47%, tajā skaitā fizisko personu parāds
- Ls 32 016, 2001.gadā aktuālais parāds bija Ls 54 156 un fizisko personu parāds Ls 38 159;
c) mirušo personu parādi sastāda Ls 4 603 jeb 5%.
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas
summa uz 2002.gada 31.decembri sastāda Ls 48 705.
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm parāds – Ls 100 791 (2001.gadā –
Ls 101 443), no tā maksātnespējīgo uzņēmumu parāds – Ls 95 136 jeb 94,4%, iepriekšējā
gadā tas sastādīja Ls 97 681. Nodokļa aktuālo parādu summa ir Ls 5 655.
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm pamatparāda palielinājuma un
kavējuma naudas summa uz 2002.gada 31.decembri sastāda Ls 1 707.
Lielākie maksātnespējīgie uzņēmumi joprojām ir likvidējamā a/s “RAF”, PA/S
“Jelgavas siltumtīkli”, SIA “Jelgavas betons”, SIA “BaltDelAero”, v/u “Latvijas keramika”.
A/S “RAF” parāds – Ls 94 784 jeb 67,8% no visa maksātnespējīgo uzņēmumu parāda. Viens
no lielākajiem parādniekiem ir SIA “Jelgavas būvmateriālu kombināts” – privatizētais valsts
uzņēmums, tā nodokļa parāds par zemi uz 2002.gada 31.decembri sastāda Ls 12 708.
2002.gadā, administrējot nekustamā īpašuma nodokli, ir izsūtīti 794 brīdinājumi un
lēmumi par bezstrīdu parādu piedziņu. 189 lēmumi ir nosūtīti tiesu izpildītāju kantorim.
Atsaukti 99 lēmumi sakarā ar parāda nomaksu, t.sk.:
a) 76 personas parādu nomaksāja;
b) 23 fiziskās un juridiskās personas noslēdza līgumu par parādu nomaksu un savas
saistības izpildīja.
12 lietas pieteiktas īpašuma izsolei, 10 īpašumiem uzlikts pārdošanas aizliegums.
Azartspēļu nodokļa ieņēmumu plāns tika palielināts par Ls 16 400, precizētais plāns
apstiprināts Ls 41 400, bet izpildīts par Ls 45 257. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nodoklis
saņemts par Ls 17 613 vairāk, jo ievērojami pieaudzis uzstādīto spēļu automātu skaits.
2002.gada laikā juridiskajām personām, kurām bija pabeigta bankrota procedūra, ir
dzēsti:
1) iedzīvotāju ienākuma nodokļa parādi summā Ls 154 568 (12 firmām);
2) īpašuma nodokļa parādi summā Ls 1 790 (6 firmām);
3) nekustamā īpašuma nodokļa parādi summā Ls 18 548 (3 firmām).
Nodokļu ieņēmumu plāns 2002.gadā kopsummā pārpildīts par Ls 139 194.
Nenodokļu ieņēmumu plāns pārpildīts par Ls 47 253. 2002.gadā nenodokļu
ieņēmumos ievērojamu daļu sastādīja ārvalstu palīdzības līdzekļi - Ls 361 755 un Latvijas
Lauksaimniecības universitātes līdzekļi - Ls 82 022, piesaistīti divu PHARE - 2000 projektu
– “Informācijas tehnoloģiju attīstība” un “Reģionālā uzņēmējdarbības izglītības un attīstības
centra izveide” - īstenošanai. Pašvaldības budžeta iestādes par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem saņēma ieņēmumus
Ls 589 117 apmērā. Saņemti maksājumi no
kapitalizētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāda Ls 11 559.
Mērķdotācija no valsts budžeta ieskaitīta 99,8% apmērā, jo nebija pabeigti visi
paredzētie darbi pilsētas teritorijas attīstības plānošanā, un mērķdotācijas neapgūtā daļa tiks
ieskaitīta 2003.gadā.
Pavisam 2002.gadā saņemti pamatbudžetā līdzekļi summā Ls 13 116 215, virsplāna
ieņēmumi - Ls 195 654. Salīdzinājumā ar 2001.gadu ieņēmumu pieaugums - Ls 1 875 349.
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Pamatbudžeta izdevumi
Ls

Nr.
p/k
01.100
02.100
03.000
04.000
05.000
06.000
07.000
08.000
13.000
14.130
14.500
14.400

1
2

PAMATBUDŽETA
IZDEVUMU NOSAUKUMS
Izpildvaras institūcija
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Izglītība
Veselības aprūpe
Sociālā nodrošināšana
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sports un kultūra
Pārējā ekonomiskā darbība
Ārējā parāda % nomaksa
Pārējie izdevumi
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem

Izdevumi pēc valdības funkcijām
Norēķini

t.sk. maksājumi finanšu izlīdzināšanas fondā

3

Pašvaldības saistību nomaksa

PAVISAM IZDEVUMI NO
PAMATBUDŽETA (1+2+3)

plāns

2002.gada
preciz.plāns

izpilde

412093

71886

486494

436494

383934

56450

68363

67123

99,8
100
99,9
99,7
100
99,8
99,5
71,8
17,4
88,0
98,2

11863494
353499

11204181
353333

94,4
99,9

91,5
2,9

961956

989461

987370

3526

3526

3526

280641

311935

311611

5746735

6100344

6083085

58940

66875

66875

918400

935618

933970

1140301

1701883

1694175

552925

836902

600626

8,1
0,03
2,5
49,7
0,6
7,6
13,8
4,9
0,6
3,1
0,6

35138

10241506
353499
238499

238499

238499

100

19,5

743868

703568

687686

97,7

5,6

12920561 12245200

94,8

100

11338873

Līdzekļu atlikums gada beigās

Ārējā parāda %
nomaksa
3,1%

Izpildes Īpatsvars
%
%

871015

Pārējie izdevumi
0,6%

Izdevumi
neparedzētiem
gadījumiem
3%

Norēķini
2,9%

Saistību nomaksa
5,6%
Izpildvaras institūcija
8,1%
Aizsardzība
0,03%

Parējā ekonomiskā
darbība
0,6%
Sports un kultūra
4,9%

Sabiedriskā kārtība un
drošība
2,5%

Dzīvokļu un
komunālā saimniecība
13,8%
Sociālā nodrošināšana
7,6%

Veselības aprūpe
0,6%

Izglītība
49,7%

Parādu saistību īpatsvars no pašvaldības pašu līdzekļiem 2002.gadā sastādīja 12,3%.
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Pamatbudžeta izdevumu struktūra.
Klasif.
IZDEVUMU NOSAUKUMS
kods
1100 Atalgojumi
1200 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1300 Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
1400 Pakalpojumu apmaksa
1500 Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra iegāde
1600 Grāmatu un žurnālu iegāde
2100 Kredītu % nomaksa
3000 Subsīdijas un dotācijas
3500 t.sk. dotācijas iedzīvotājiem
4000 Kapitālie izdevumi
6000 Zemes iegāde
7000 Investīcijas
8000 Pašvaldības aizdevumu atmaksa
PAVISAM IZDEVUMI PĒC VALDĪBAS FUNKCIJĀM UN
NORĒĶINI

Subsīdijas un
dotācijas
10,4%

Kapitālie izdevumi
3,8%

Kredītu %
nomaksa
3,4%
Grāmatu un
žurnālu iegāde
0,6%
Materiālu,
energoresursu,
ūdens un inventāra
iegāde
9,9%

Zemes iegāde
0,06%

Īpatsvars,
Summa, Ls
%
4842866
1246217
20435
1493799
1144166
71351
388881
1199630
433675
435519
6885
693280
14485

41,9
10,8
0,2
12,9
9,9
0,6
3,4
10,4
3,8
3,8
0,06
6,0
0,1

11557514

100

Investīcijas
6%

Pašvaldības
aizdevumu
atmaksa
0,1%
Atalgojumi
41,9%

Pakalpojumu
apmaksa
12,9%

Valsts sociālās
apdrošināsanas
obligātās iemaksas
Komandējumu un
10,8%
dienesta braucienu
izdevumi
0,2%

2002.gadā realizēti investīciju projekti ar Valsts budžeta līdzdalību:
1) Rīgas ielas remonts par Ls 673 280, t.sk. pašvaldības ieguldījums Ls 338 280;
2) divu skolu remonts par Ls 20 000.
J.Čakstes pieminekļa izveidei izlietoti Ls 27 500, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija Ls
14 905.
Veikti ēku remonti:
1) Sociālajā mājā par summu Ls 57 500 (projekta izmaksu kopsumma Ls 514 575,
projekta pabeigšanai nepieciešami līdzekļi Ls 137 500);
2) Domes ēkā par Ls 21 100;
3) Municipālās policijas ēkās par Ls 5 300;
4) Kultūras un sporta iestādes ēkās par Ls 46 056;
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5) Pieaugušo izglītības centra ēkā par Ls 21 741;
6) Izglītības iestādēs par Ls 243304.
Jelgavas 2.ģimnāzijas sporta halles būves projektam piešķirti un izlietoti Ls 28 000 valsts
budžeta mērķdotācijas līdzekļi.
Reinvestīcijās, Pasaules bankas aizdevuma 2.ģimnāzijas un 5.vidusskolas
energoefektivitātes paaugstināšanai, pamatsummas atmaksai ieskaitīti Ls 110 601, atmaksas
grafikā maksājumu summa Ls 23 382, aizdevums dzēsts par summu
Ls 86 739 lielāku
nekā plānots, līdz ar to būtiski samazinot šo aizdevumu atmaksas termiņus - no 2015.gada līdz
2012.gadam aizdevumam 2.ģimnāzijai un līdz 2008.gadam aizdevumam 5.vidusskolai.
2002.gada laikā, sadarbojoties ar Kultūrkapitāla fondu, Sabiedrības integrācijas fondu,
Zviedrijas un Norvēģijas valdībām un pašvaldībām, realizēti dažādi projekti Ģ.Eliasa Jelgavas
vēstures un mākslas muzejā, bērnu un jauniešu centrā “Junda”, Sociālo lietu pārvaldē,
Izglītības pārvaldes iestādēs. Lielākie projekti ir PHARE - 2000, kuru īstenošanai 2002.gadā
izlietoti Ls 59 816 un 2003.gadā tiks apgūti Ls 1 738 310.
1.2. Speciālais budžets
Speciālā budžeta ieņēmumi
Speciālā budžeta ieņēmumu plāns gada sākumā tika apstiprināts Ls 745 893 apmērā,
izpildes gaitā ieņēmumu plāns tika palielināts par Ls 371 587 un precizētā speciālā budžeta
ieņēmumi tika apstiprināti Ls 1 117 480. Izpildīti Ls 1 217 899 apmērā jeb par 109%., t.sk. :
1) privatizācijas fonda ieņēmumi
Ls 196 301 jeb 122,7%;
2) dabas resursu nodokļa ieņēmumi
Ls 31 345 jeb 118,5%;
3) autoceļu fonda ieņēmumi
Ls 480 165 jeb 103,5%;
4) t.sk. mērķdotācija pasažieru pārvadājumiem
Ls 34 828 jeb 105,5%;
5) pārējo speciālo budžetu ieņēmumi
Ls 227 537 jeb 122,9%;
6) speciālo budžetu līdzekļu atlikums gada sākumā
Ls 208 669;
7) ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi
Ls 66 352 jeb 101%;
8) ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikums
Ls 7 530.
Salīdzinājumā ar 2001.gadu pārskata gadā ieņēmumi ir lielāki par Ls 35 512. 2002.gadā
Autoceļa fonda ieņēmumu plāns pirmoreiz tika ne tikai izpildīts, bet arī pārpildīts par Ls 16
203. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu Autoceļa fonda izpilde ir lielāka par Ls 118 435.
Saņemts vairāk nekā iepriekšējā gadā dabas resursu nodoklis par Ls 2 795, 2002.gada
plāns pārpildīts par Ls 4 902.
Samazinājušies, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, privatizācijas fonda ieņēmumi par Ls
50 310, jo privatizācijas process tuvojās nobeigumam. 2002.gada precizētais Privatizācijas
fonda ieņēmumu plāns pārpildīts par Ls 36 301. Pārpilde galvenokārt saistīta ar privatizējamo
objektu pirmstermiņa izpirkumiem un jaunu objektu nodošanu privatizācijai.
2002.gadā noslēgti 15 līgumi par zemes privatizāciju zem privatizējamām ēkām un 10
līgumi par ēku un būvju privatizāciju par kopējo summu Ls 443 916, t.sk. latos Ls 138 460 un
sertifikātos Ls 305 456. Salīdzinot ar 2001.gadu, privatizācijai nodoto objektu skaits
samazinājies 3,4 reizes, bet izpirkuma summa ir mazāka par Ls 234 048, t.sk. latu daļai par
Ls 32 411.
Uz gada sākumu neizpirkto objektu skaits - 59, uz gada beigām - 51 objekts ar atlikušo
izpirkuma summu Ls 604 645, t.sk. latos Ls 545 092 un sertifikātos Ls 59 553.
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2002.gadā līdzekļus pašvaldībai un iestādēm ziedoja:
1) Ls 14 158 – Dānijas valdība projekta “Taka” īstenošanai - Sociālo lietu pārvaldes
Krīzes centra izveidei;
2) Ls 5 000 - Vācijas sabiedriskās organizācijas bērnu namam-patversmei;
3) Ls 7 013 - J.Čakstes radinieki un citas personas - J.Čakstes pieminekļa izveidei;
4) Ls 9313 - vecāki ziedoja skolām;
5) Ls 18 937 - dažādu sponsoru - uzņēmēju ziedojumi kultūras un sporta pasākumiem,
Tautas mākslas pašdarbības kolektīviem.
Speciālā budžeta izdevumi
Speciālā budžeta izdevumu precizētais plāns apstiprināts Ls 1 057 730, izpilde
Ls 1 011 509 jeb 94,8%. Apgūti visi plānotie izdevumi.
Privatizācijas fonda izdevumi sastādīja Ls 231 606, tajā skaitā:
1) privatizācijas procesa nodrošināšanai izlietoti Ls 152 986, tajā skaitā Ls 51 000 tika
izlietoti sociālā īres nama Pasta ielā 44 pirkšanai;
2) uzņēmējdarbības, pilsētas sociāli-ekonomiskās attīstības veicināšanai izlietoti Ls 32
427, tajā skaitā pašvaldības ieguldījums Sporta kompleksā “Zemgale”- Ls 17 500;
3) informācijas sniegšanai veicinot privatizāciju un uzņēmējdarbību, izlietoti
Ls 70
375, tajā skaitā PHARE –2000 projektu izstrādei izlietoti Ls 65 224;
4) izglītības, kultūras un sporta attīstībai piešķirti Ls 20 000;
5) dzīvojamā fonda privatizācijas sekmēšanai p/u “NĪP” piešķirtas subsīdijas
Ls 13
451;
6) aizdoti p/u “NĪP” siltummezglu telpu izbūvei dzīvojamajās mājās Ls 17 300.
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi izlietoti Ls 23 732,tajā skaitā:
1) pasākumiem, saistītiem ar vides aizsardzību, Ls 20 017,
2) ūdens kvalitātes kontrolei Ls 2 265,
3) biedru nauda organizācijai “LASA” Ls 60;
4) projektam vides aizsardzībā Ls 1 390.
Autoceļu fonda līdzekļi izlietoti – Ls 510 842 jeb 103,3% apmērā, tajā skaitā:
a) investīcijas Rīgas ielas rekonstrukcijai – Ls 63 199,
b) ielu uzturēšanai un remontiem – Ls 410 583,
c) valsts dotācija p/u “Autobusu parks” pasažieru regulārajiem pārvadājumiem Ls 34
828.
Pārējo speciālo budžetu līdzekļi izlietoti Ls 208 835,tajā skaitā:
a) Dzīvokļu fonda izdevumi Ls 90 750 , no tiem Ls 30 750 izlietoti ēkas Pasta ielā 44
pirkšanai; subsīdijas p/u “NĪP” iedzīvotāju izvietošanai, dzīvojamā fonda uzturēšanai
un pašvaldības uzņēmējsabiedrību, kuras sniedz komunālos pakalpojumus
iedzīvotājiem, zaudējumu kompensācijai - Ls 58 288; elektrisko plīšu iegādei
sociālajam īres namam izlietoti Ls 1 712;
b) Iestāžu pārējie speciālie budžeti ir izlietoti saskaņā ar to mērķiem, īstenojot dažādus
projektus. Lielāko projektu realizējis Ģ.Eliasa Vēstures un mākslas muzejs “Panāksim pretī” ar valsts līdzfinansējumu;
c) Reklāmas nodevas līdzekļi pilsētas noformēšanai izlietoti Ls 286.
Ziedojumu līdzekļi izlietoti Ls 57 947 .

24

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2002.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

Aizdevumi no speciālā budžeta
Neatmaksāto aizdevumu apjoms pašvaldības īpašuma privatizācijas fondam uz gada
beigām sastāda Ls 4 748 - p/u “Kinodirekcija” likvidācijai.
Dzīvojamo māju privatizācijas fondam neatmaksāto aizdevumu summa sastāda Ls 81
040 (Ls 30 200 – izglītības iestāžu apkures izdevumu apmaksai,
Ls 35 000 – pilsētas
slimnīcai apkures izdevumu apmaksai, Ls 15 840 – aizdevuma atlikums p/u “NĪP”
siltummezglu telpu izbūvei).
Aizdevumus Dzīvojamo māju privatizācijas fondam 2002.gadā atmaksāja:
1) Ls 29 400 – SIA “Jelgavas ūdens”(investīciju projekta sagatavošanas darbiem),
2) Ls 1 800 - Pieaugušo izglītības centrs( apkures izdevumu apmaksai),
3) Ls 1 250 – aģentūra “Kultūra” (aizdots bija Kultūras centram Ledus skulptūras svētku
organizēšanai),
4) Ls 5 423 – p/u “NĪP”.
Dzēsti no privatizācijas fonda līdzekļiem piešķirtie aizdevumi:
1) aizdevuma atlikusī summa Ls 2 696 bukleta “Jelgavas kapenes” izdošanai,
2) aizdevums Ls 2 200 transporta iegādei p/u “Kapu saimniecība”.
1.3. Pašvaldības finansiālais stāvoklis
AKTĪVI UN PASĪVI ( kopsavilkuma bilance)
Ls

Nr.
p/k.

AKTĪVI

Gada Gada Nr.
sākumā beigās p/k.

PASĪVI

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi, tajā skaitā: 49191257 38414043 2.1. Pašu kapitāls, tajā skaitā:
nemateriālie ieguldījumi
16373
20269
pamatkapitāls
pamatlīdzekļi
8877472 10610060
iepriekšējo gadu izpildes rezultāts
ilgtermiņa finansu ieguldījumi
40297412 27783714
budžeta gada izpildes rezultāts
1.2 apgrozāmie līdzekļi
2313375 4334928 2.2. Kreditori
Bilance (1.1. + 1.2.)
51504632 42748971
Bilance (2.1. + 2.2.)

Gada Gada
sākumā beigās
41957346
39255198
989136
1713012
9547286
51504632

34455088
25648790
2295355
6510943
8293883
42748971

2002.gadā uz pārskata gada sākumu pašvaldības bilances summa sastādīja Ls 51 504
632 un uz gada beigām Ls 42 748 971 jeb samazinājās par 8 755 661 latu.
Gada laikā no bilances tika izslēgti un nodoti pašvaldības uzņēmumiem, SIA, dzīvokļu
īpašniekiem un citiem privatizācijas subjektiem ilgtermiņa ieguldījumi kopsummā Ls 12 736
428, tajā skaitā:
1) zeme Ls 986 804 vērtībā;
2) ēkas un būves Ls 11 445 323 vērtībā, no tiem Ls 11 357 893 sastāda izslēgtā
dzīvojamo māju privatizētā fonda vērtība par laika periodu no dzīvokļu privatizācijas
procesa sākuma līdz pārskata perioda beigām;
3) statūtu kapitāls Ls 304 301.
Uzņemti bilancē ilgtermiņa ieguldījumi kopsummā Ls 835 915, tajā skaitā:
1) ēkas un būves Ls 579 195 vērtībā;
2) zeme Ls 256 718 vērtībā.
Sakarā ar privatizāciju no bilances izslēgto ēku un būvju kopsumma Ls 50 519 un zemes
Ls 7 081, bilancē uzņemtas ēkas par summu Ls 54 161 un zeme par Ls 171 152.
Pašvaldībai pieder pamatlīdzekļi kopsummā Ls 10 610 060. Salīdzinājumā ar 2001.gadu
to vērtība ir palielinājusies par Ls 1 732 588. 2002.gadā nopirkti pamatlīdzekļi summā Ls 549
795. Norakstīti pamatlīdzekļi par Ls 142 893.
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Zemes vērtība bilancē Ls 1 172 476, palielinājums 2002.gadā par Ls 486 163, tā ir
uzmērīto un Zemesgrāmatā ierakstīto, kā arī nopirkto zemes gabalu vērtība. Finansu līdzekļu
nepietiekamības dēļ vēl nav uzmērīta un ierakstīta Zemesgrāmatā visa pašvaldības zeme,
pašvaldības zemes īpašumi tiek reģistrēti ik gadu budžetā apstiprinātā finansējuma ietvaros.
Pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemes gabalu platība gada sākumā bija 2745 ha, no
tās 823,2 ha īpašumā, 1921,8 ha nodoti lietojumā. Gada laikā īpašumā esošo zemju platība
pieauga par 66,3 ha, bet lietojumā esošā zemes plātība samazinājās par 145,3 ha. Absolūtais
samazinājums - 79 ha. Pašvaldības zemes platība uz pārskata perioda beigām - 2 686 ha, no
tās:
798,8 ha – pašvaldības meži ar vērtību Ls 475 317;
1,8 ha - lauksaimniecībā izmantojamā zeme;
1375,9 ha – pārējā zeme.
Celtņu un būvju, tiltu u.c. summa bilancē Ls 2 872 776, vērtība 2002.gadā pieauga par Ls
673 422, jo uzņemtas bilancē rekonstruēto Lielupes un Driksas tiltu ar pievadiem vērtības.
Sakarā ar nolietojumu samazinājusies tehnoloģisko iekārtu vērtība par
Ls 15
080, bet palielinājusies pārējo pamatlīdzekļu vērtība par Ls 37 593, tajā skaitā:
1) transporta līdzekļu vērtība par Ls 12 212;
2) saimniecības inventāra vērtība par Ls 848;
3) bibliotēku fondi par Ls 19 567;
4) pārējie pamatlīdzekļi par Ls 4 966.
Pašvaldības ilgtermiņa finansu ieguldījumi Domes grāmatvedības bilancē ir novērtēti
pēc izmaksu metodes.
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi pašvaldības uzņēmumos, SIA un akciju sabiedrībās Ls
19 524 511.
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā Ls 56050.
Iestāžu un pašvaldības kreditoru kopējais parāds, ieskaitot pašvaldības saistības uz
01.01.2003. sastāda Ls 8 293 883:
1) Ls 7 346 36 aizņēmumi;
2) Ls 584 596 norēķinu parādi darbuzņēmējiem,
3) Ls 362 900 pārējie norēķini par algu un nodokļiem un citiem kārtējiem decembra
mēneša maksājumiem.
Pašvaldības parāda saistību apjoms par ārvalstu aizņēmumiem uz 2003.g. 1.janvāri
sastāda Ls 8 187 647 bez procentu maksājumiem.
Saistību atmaksa 2002.gadā tika veikta saskaņā ar noslēgtajiem grafikiem; atmaksātas
aizdevumu pamatsummas:
1) Ls 661 803 – Pasaules bankai,
2) Ls 19 464 – Zviedrijas valdības aizdevums,
3) Ls 6 419 – Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankai,
4) Ls 388 881 – nomaksāti aizdevumu procenti.
Debitoru parāds pašvaldībai un iestādēm ir Ls 2 711 203:
1) Ls 1 291 642 – maksātnespējīgās pašvaldības a/s “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” un
p/u “Nekustamā īpašuma pārvalde” parādi par aizdevumiem;
2) Ls 591 288 – izpirkuma maksas atlikusī daļa par pašvaldības objektu privatizāciju;
3) Ls 193 694 - aizņēmumu no privatizācijas fonda un nekustamā īpašuma nodokļa
parādi;
4) Ls 98 467 - ieskaitītie avansi piegādātājiem par precēm, norēķini ar pasūtītājiem, pret
personālu un iepriekš samaksātie nodokļi.
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2. Komunālā saimniecība
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra “Pilsētsaimniecība” izveidota ar Jelgavas
domes 2001.gada 13.decembra lēmumu un darbu uzsāka 2002.gada 1.februārī. Aģentūra
darbojas uz Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras “Pilsētsaimniecība” nolikuma pamata.
Uzsākot aģentūras darbību, pirms kapu apsaimniekošanas un sabiedriskā transporta funkciju
nodošanas aģentūrai saskaņā ar aģentūras štatu sarakstu tika nodarbināti 13 strādājošie, pēc
augstāk minēto funkciju pārņemšanas aģentūrā saskaņā ar štatu sarakstu uz 01.01.2003. ir
nodarbināti 38 strādājošie. Aģentūrai deleģēto funkciju izpildei 2002.gadā tika nodrošināti
zemāk minētie ieņēmumi un veikti attiecīgi darbi.
Ieņēmumi
I Pamatbudžeta ieņēmumi
1.
2.

Dotācija no pašvaldības budžeta
Dotācija no valsts budžeta

Ls 892 145.
Ls 349 905,
t.sk.:

2.1. VIP 2000 – 2004 “Driksas un Lielupes tiltu rekonstrukcija
ar pieejām Jelgavā”
2.2. J.Čakstes piemineklim
2.3. Ā.Alunāna parkam
3.

Aizņēmums no Unibankas VIP 2000 – 2004 “Driksas un
Lielupes tiltu rekonstrukcija ar pieejām Jelgavā”
realizācijas pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai
Iekasētas nodevas
Valsts nodarbinātības dienesta maksājumi par
bezdarbnieku nodarbināšanu
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4.
5.
6.

Ls 335 000,
Ls 13 000,
Ls 1 905.
Ls 240 000,
Ls 202,
Ls 28 082,
Ls 63 346,

Kopā pamatbudžets: Ls 1 333 680.
7.

Gada laikā papildus piešķirtas dotācijas no pašvaldības
budžeta sekojošām vajadzībām:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

meža kapu kapličas remontam
autostāvvietas izbūvei pie slimnīcas
vētrā lauzto koku novākšanai
kapu apsaimniekošanas funkciju pārņemšanai
sabiedriskās tualetes ierīkošanai Raiņa parkā
pārvietojamo soliņu izgatavošanai
J.Čakstes pieminekļa izveidošanai
plūdu seku likvidēšanai
pārņemto kredītsaistību atmaksai

Ls 2 080,
Ls 3 000,
Ls 4 400,
Ls 17 660,
Ls 3 000,
Ls 1 500,
Ls 4 500,
Ls 4 770,
Ls 195 000.

Kopā papildus piešķirtās dotācijas Ls 235 910
Pamatbudžeta līdzekļi 2002.gadā izlietoti 100% apjomā. Atlikuma uz 01.01.2003. nav.
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II Speciālā budžeta ieņēmumi
1.

Autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi

Ls 418 448,
t.sk.:

1.1. no akcīzes nodokļa naftas produktiem
1.2. no transporta līdzekļu ikgadējās nodevas

Ls 323 798,
Ls 94 650.

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 2002.gadā izlietoti 100% apjomā. Atlikuma uz
01.01.2003. nav.
2.

Domes privatizācijas fonda ieskaitījums uz 01.02.2002.
pārņemto kredītsaistību segšanai par Skautu ielas remontu

Ls 9 606,

3.

Dabas resursu nodokļa ieskaitījums ūdens analīžu
veikšanai pilsētas peldvietās

Ls 1 370,

Līdzekļi izlietoti 91% apmērā, neizlietotie līdzekļi uz 01.01.2003 Ls 123.
4.

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi
4.1. J.Čakstes pieminekļa izveidošanai
4.2. Ganību ielas labiekārtošanai
4.3. Driksas un Lielupes tiltu ar pieejām labiekārtošanai

Ls 13 809,
t.sk.:
Ls 7 013,
Ls 1 315,
Ls 5 480.

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi izlietoti 67 % apmērā. Neizlietoti līdzekļi uz
01.01.2003. Ls 4 505 attiecas uz J.Čakstes pieminekļa izveidošanu, kas tiks turpināta
2003.gadā.
Izdevumi
Aģentūras pamatbudžeta un speciālā budžeta līdzekļi izlietoti šādu Aģentūras veikto darbu
finansēšanai:
I Aģentūras vispārējā darbība
1. Aģentūra pārņēma p/ie “Komunālā pārvalde” kredītsaistības Ls 790 556, kuras 2002.gadā
sedza Ls 523 719 apmērā, pārņemto kredītsaistību neatmaksātais atlikums uz 01.01.2003
Ls 266 836.
2. Izveidota Aģentūras finansu uzskaites un kontroles sistēma,
3. Sākot ar 2002.gada 1.jūniju Aģentūra pilda visas nolikumā paredzētās funkcijas,
4. Pilsētas infrastruktūras objektu inventarizācijā tika iesaistīti LLU studenti,
II Aģentūras kompetencē esošo funkciju izpilde:
1. Ielu uzturēšana
1.1. Veikta VIP 2000 – 2004 “Driksas un Lielupes tiltu rekonstrukcija ar pieejām Jelgavā”
realizācija 91% apmērā,
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1.2. Izstrādāta VIP 2002 - 2008 “Tranzītielu rekonstrukcija Jelgavas pilsētā” pieteikuma
koncepcija un uzsākta šī investīciju projekta pieteikuma un Rīgas ielas posma no
Institūta ielas līdz Loka maģistrālei projekta izstrāde.,
1.3. Veikts asfaltēto pilsētas ielu seguma remonts (bedrīšu labošana) 90% apmērā,
1.4. Lielākie asfaltēto ielu remontdarbi:
1.4.1. Garozas ielā posmā no Aviācijas ielas līdz Prohorova ielai,
1.4.2. Ganību ielā posmā no Satiksmes ielas līdz Atmodas ielai, piesaistot uzņēmēju
līdzfinansējumu,
1.4.3. Platones ielā no Lietuvas šosejas līdz Viktorijas ielai,
1.4.4. Katoļu ielā no Raiņa ielas līdz S.Edžus ielai,
1.4.5. Kalnciema ceļā posmā no Rīgas ielas līdz Vecajam ceļam,
1.4.6. Zemgales prospektā no Amatu skolas līdz Sudraba Edžus ielai.
2. Ielu apgaismojums
2.1. Rekonstruēts ielu apgaismojums Asteru ielā, P.Lejiņa ielā un izbūvēts apgaismojums
Lazdu ielā,
2.2. Sadarbībā ar DET izstrādāta apgaismes tīklu apsekošanas, bojājumu pieteikšanas un
novēršanas sistēma. 2002.gadā 4465 nomainītas 2482 lampas.
3. Satiksmes drošība
3.1. Rekonstruēts luksofors Lielās un Mātera ielas krustojumā, uzstādīts jauns luksofors
Mātera un Svētes ielas krustojumā.
3.2. Izpildīts horizontālais apzīmējums ar krāsojumu 804,5 m2 Lielajā ielā posmā no
Uzvaras ielas līdz Māras ielai, Pasta ielā no Kr.Barona līdz J.Raiņa ielai un gājēju
pārejās.
4. Sabiedriskais transports
4.1. Veikta autobusu pieturvietu un aprīkojuma inventarizācija,
4.2. Izstrādātas sabiedriskā transporta maršrutu shēmas,
4.3. Veikta cenu aptauja un uzsākts darbs pie līguma sagatavošanas ar firmu “UNICOM”
par autobusu pieturvietu aprīkojuma uzstādīšanu.
5. Hidrotehniskās būves
5.1. Izstrādātas 20 meliorācijas pases,
5.2. Veikta jauna būvniecība:
5.2.1. Parka un Tērvetes ielā lietus ūdens kanalizācijas,
5.2.2. Sargu ielā, Vecajā ceļā, 4.līnijā caurtekas,
5.2.3. Kameņu ielā sūknētava,
5.3. Veikti remonti:
5.3.1. Raiņa, Rīgas, Aviācijas, Tērvetes, Madaras, Lapskalna, Asteru, Mātera, Zirgu,
Zvejnieku, Filozofu, Savienības, Dobeles, Pērnavas, Brīvības, Pētera,
Akadēmijas, Kārklu, Garozas, pulkveža O.Kalpaka, Nameja, Uzvaras, Ausekļa,
Kr.Barona, Jēkaba, Puķu, Zāļu ielās, Loka maģistrālē, Bērzu ceļā, Lietuvas
šosejā, Riekstu ceļā, Būriņu ceļā caurteku un lietus ūdens kanalizācijas
5.3.2. Bāra, Būriņu un Vītolu tiltu pār Svēti, divu gājēju tiltu pār Platones upi,
5.3.3. Slokas ielas sūknētavas un caurtekas,
5.4. Veikta grāvju tīrīšana Zirgu, Ķeguma, Slokas un Saldus ielās, Bāra un Būriņu ceļā,
6.līnijā, Kalnciema ceļā, Garozas un Biešu ielās, Loka maģistrālē, Sargu un Mednieku
ielās, Vītolu ceļā, Liepājas un Sila ielās,
5.5. Veikta Sniega ielas braucamās daļas uzbēršana,
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5.6. Izstrādāts projekts un organizēti darbi sadarbībā ar “Latvijas dzelzceļu” virsūdeņu
aizvadīšanai no dzelzceļa trases teritorijas 47.km virzienā uz Meiteni.
6. Labiekārtošanas darbi
6.1. Parki un skvēri
6.1.1. Uzstādīta konteinera tipa tualete Raiņa parkā,
6.1.2. Uzsākta Aizsargu, Miera, Bauskas ielu rotācijas apļa zālāja iekopšana,
6.1.3. Atremontēti vai uzstādīti 36 jauni soliņi, uzstādītas 18 jaunas atkritumu urnas,
6.1.4. Izveidotas puķu dobes 310 m2,
6.1.5. Veikta avārijas un pēc vētras nogāzto 230 koku nozāģēšana un novākšana,
6.1.6. Veikta krūmu izciršana un to šķeldošana Pasta salā.
6.2. Kapi
6.2.1. Veikta Bērzu kapu teritorijas uzbēršana 1.5 ha platībā,
6.2.2. Organizēti Svecīšu svētki kapos.
6.3. Trotuāri
6.3.1. Akadēmijas ielā pie muzeja 395 m2,
6.3.2. Akadēmijas ielā pie veikala "Andris" 88 m2,
6.3.3. Lielajā ielā pieslēgums pie VIP ietvaros veiktā 36 m2,
6.3.4. Aviācijas ielā un Mātera ielā 134 m2 ar uzņēmēju līdzdalību,
6.3.5. Ierīkotas 2 autobusu pieturas.
7. Mežu apsaimniekošana
7.1. Izstrādātas krājas kopšanas cirtes 9.3 ha platībā ar krāju 401.8 m3, izlases un
vienlaidus (transformējamās meža zemes) cirtes 8.8 ha platībā ar krāju 655.4 m3,
7.2. Realizējot kokmateriālus, iegūti 18 104 Ls,
7.3. Izstrādātas kvartālstigas 800 tek.m. un novākti apdegumi no meliorācijas grāvjiem
1400 tek.m.,
7.4. Izcirsts pamežs un novākti koki Langenvaldes parkā un Staltplaču kapos.
Bez augstāk minētajiem darbiem tika veikta pilsētas ielu, trotuāru un inženiertehnisko
iekārtu ikdienas uzturēšana saskaņā ar līgumiem Nr.344, 294, 295, 296, 133, 258, 259, 11, 12,
13, 15, 16.
III Darbi, kas ir saistīti ar Aģentūras kompetencē esošo funkciju izpildes nodrošināšanu:
1. Organizēts rakšanas darbu atļauju izsniegšanas komisijas darbs:
1.1. pavisam notikušas 33 rakšanas darbu komisijas sēdes,
1.2. izsniegtas 320 rakšanas darbu atļaujas,
2. Veikta pilsētas ielu, trotuāru un hidrotehnisko būvju inventarizācija.
3. Uzsākta ielu tehnisko pasu precizēšana.
4. Izstrādāti pilsētas ikdienas apsekošanas maršruti un ieviesta sistēma atklāto problēmu
fiksācijai un risināšanai.
5. Sagatavoti “Jelgavas pilsētas teritorijas labiekārtošanas, uzturēšanas un aizsardzības” un
“Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā” saistošo noteikumu projekti” un JPPA
“Pilsētsaimniecība” sniegto apbedīšanas maksas pakalpojumu izcenojumi.
6. Vasaras mēnešos labiekārtošanas darbos nodarbinātu 30 skolēni.
7. Gada laikā vidēji mēnesī nodarbināt 35 bezdarbnieki pilsētas labiekārtošanas darbos.
8. Piespiedu sabiedriskajos darbos nodarbināti 28 notiesātie.
9. Izstrādāts JPPA “Pilsētsaimniecība” noslēgto līgumu reģistrs.
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10. Sagatavotas 35 cenu aptaujas un 1 konkurss.
11. Iesniegti 3 pieteikumi krimināllietu ierosināšanai par Domes īpašumam nodarītajiem
zaudējumiem.
12. Izremontēts aģentūras ēkas pulkveža O.Kalpaka ielā 16a pirmais stāvs.

3. Sociālā palīdzība
Veidojot sociālās palīdzības tīklu Jelgavā kā valsts kopējās sociālās drošības sistēmas
sastāvdaļu, Jelgavas sociālo lietu pārvalde (JSLP) 2002.gadā pašvaldības iedzīvotājiem
sniedza sociālo palīdzību, organizēja un sniedza sociālos pakalpojumus, plānoja un organizēja
veselību veicinošos pasākumus, piesaistot citu resoru un dienestu speciālistus.
Sociālā darba mērķis bija sniegt atbalstu krīzes situācijās nonākušām personām, kuru
ienākumi, fiziskās un garīgās veselības līmenis neļauj nodrošināt vajadzīgo dzīves kvalitāti,
palīdzēt ģimenēm atjaunot spēju sociāli funkcionēt un radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus
apstākļus.
Saskaņā ar nolikumu JSLP pakļautībā ir pašvaldības iestādes:
1. Jelgavas bērnu nams – patversme;
2. Jelgavas pilsētas nakts patversme.
1.
2.
3.
4.
5.

JSLP pārraudzībā ir pašvaldības iestādes:
Jelgavas pilsētas bezpeļņas uzņēmums “Jelgavas tuberkulozes slimnīca”;
Jelgavas pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Jelgavas poliklīnika”;
Jelgavas pilsētas pašvaldības medicīniskās aprūpes bezpeļņas uzņēmums “Jelgavas
pilsētas slimnīca”;
Jelgavas pilsētas pašvaldības bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Medicīnas sabiedrība “Optima – 1””;
Jelgavas pilsētas pašvaldības medicīniskās aprūpes bezpeļņas uzņēmums “Jelgavas
neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija”.

Risinot sociālos jautājumus, JSLP sadarbojās ar:
Bāriņtiesu;
Izglītības pārvaldi;
Valsts policiju;
Municipālo policiju;
Sociālās sfēras nevalstiskajām organizācijām;
Narkoloģisko slimnīcu;
Psihoneiroloģisko slimnīcu;
Sociālo māju.
Sociālās sfēras kopējais finansējums 2002.gadā bija Ls 933969,0, tai skaitā
sociālajiem pabalstiem Ls 307000,0. Pabalstus saņēma 3398 ģimenes, kurās ir 7367 personas.
Procentuāli lielākā pabalstu daļa – 61% izmaksāti trūcīgām ģimenēm, kuru ienākumi
nesasniedza Ministru kabineta noteikto trūcīgas ģimenes ienākumu kritēriju: Ls 28,67 mēnesī
uz katru ģimenes locekli. 68% no pabalstu saņēmējiem bija ģimenes ar nepilngadīgiem
bērniem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Brīvpusdienas skolās un bērnudārzos apmaksātas 1243 bērniem, pabalsti mācību
līdzekļu iegādei – 894 bērniem, medikamenti izsniegti 122 trūcīgo ģimeņu bērniem.

Piešķirto sociālo pabalstu sadalījums. 2002.gads.
trūcīgo ģimeņu soc.pal.pab.
2%
Bezmaksas ēdināšana (taloni)
2%

pabalsti ārkārtas gadījumos
1%

medicīcisko pakalpojumu
apmaksa (zobu prot., zāļu
iegādei, ārstēs.izd.,soc.gultas)
6%

pabalsti bērnu izglītībai,
audzināšanai
6%

Bezmaksas ēdināšāna skolā,
bērnudārzā:
29%

apbedīšanas pabalsti
1%

kurināmā iegādei
7%
komunālajiem maksājumiem
46%

Diemžēl pašvaldībā ir liels skaits ģimeņu, kuras nenodrošina bērnu audzināšanu un
pamatvajadzību apmierināšanu, tādēļ Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par šo bērnu ievietošanu
aprūpes institūcijās, t.sk. Jelgavas bērnu namā – patversmē. 2002.gada janvārī bērnu namā
dzīvoja 112 audzēkņi, līdz gada beigām audzēkņu skaits samazinājās līdz 102. Gada gaitā
bērnu namā – patversmē tika uzņemti 5 bērni, kuru vecākiem pārtraukta vecāku vara, īslaicīgi
(līdz dzīves apstākļu noskaidrošanai mājās) – 2 bērni.
Patstāvīgu dzīvi pēc pilngadības sasniegšanas uzsāka 8 bērnu nama – patversmes
audzēkņi, 2 bērni nodoti aizbildnībā, bet 5 bērni, pateicoties veiksmīgam sociālajam darbam
ar vecākiem, varēja atgriezties ģimenē.
Bērnu nama – patversmes audzēkņi mācās dažādās izglītības iestādēs: 77 skolas
vecuma audzēkņi mācās 11 dažādās pilsētas skolās, 8 mācās 3 valsts internātskolās, 13
pirmsskolas vecuma bērni apgūst 5 un 6-gadīgo bērnu apmācības programmas pirmsskolas
izglītības iestādēs.
2002.gadā bērnu namā – patversmē strādāja 66 darbinieki, no tiem 37 kvalificēti
audzinātāji, sociālie darbinieki, psihologs un logopēds. Par bērnu veselību rūpējās medmāsas
un ģimenes ārste.
Finansu līdzekļu izlietojums uz vienu bērnu mēnesī bija Ls 200,0. Daļa šo izdevumu
tiek segta no sponsoru – Vejles komūnas un sabiedriskās organizācijas “Atbalsts Jelgavas
bērnu namam” (Dānija) un sabiedriskās organizācijas “Aktion Reikorn” (Vācija) līdzekļiem.
Pateicoties šim finansējumam, pārbūvēti sanitārie mezgli un grupu telpas, izbūvētas
atsevišķas istabiņas, tuvinot bērnu nama – patversmes atbilstību Latvijas Republikas
normatīvajos aktos izvirzītajām augstajām sanitārajām un higiēnas prasībām. 2002.gadā par
bērnu nama – patversmes sponsoru kļuva arī Islandes vēstniecība.
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Lai novērstu bērnu nonākšanu ārpusģimenes aprūpē, Jelgavā 2002.gadā darbību aktīvi
izvērsis JSLP Krīzes centrs, kurš izveidots sadarbībā ar Dānijas valdību un ievērojamu
finansiālu atbalstu. Krīzes centra uzskaitē ir 450 bērni, pēc palīdzības griezušās 143 ģimenes,
sociālo rehabilitāciju diennakts aprūpē saņēmuši 8 bērni, psihologs sniedzis 390 konsultācijas,
bet psiholoģiskā rehabilitācija sniegta 10 vardarbībā cietušiem bērniem. Krīzes centrā
organizētas skolas brīvlaika nodarbības novārtā atstātiem bērniem, darbojas pusaudžu
izglītojošas un atbalsta grupas, organizētas divas apmācības programmas vecākiem. Uz Krīzes
centra bāzes realizēts projekts čigānu tautības māmiņām par veselības jautājumiem.
Liela uzmanība 2002.gadā veltīta arī veco ļaužu problēmām. Aprūpe dzīvesvietā
nodrošināta 110 personām, t.sk. 64 pensionāriem un 46 invalīdiem. Īslaicīgā sociālā aprūpe
institūcijā sniegta 74 personām, t.sk. pēc ārstēšanās stacionārā – 43, sociālo apstākļu dēļ – 31
personai. Mājās apsekoti 272 pensionāri, kuri 2002.gadā sasniedza 80 gadu vecumu. Veco
ļaužu aprūpes centros ievietotas 28 personas, rindā aprūpei specializētajos valsts sociālās
aprūpes centros uzņemtas 45 personas, ievietotas 24 personas, t.sk. 17, kas uzņemtas rindā
2001.gadā.
Pabalstus komunālajiem maksājumiem saņēmuši 1463 pensionāri, kuriem nav
apgādnieku, 937 personas saņēmušas pabalstus zobu protezēšanai un medikamentu un
pārsienamo materiālu iegādei.
Pilsētas transporta mēnešbiļetes 12 mēnešus gadā apmaksātas politiski represētajiem
pensionāriem - 75% apmērā no to vērtības un 6 mēnešus gadā pensionāriem, kuri vecāki par
70 gadiem un kuru pensija nepārsniedz 64 latus - 50% apmērā par kopējo summu Ls 23204,0.
Sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi invalīdiem:
24 personām apmaksāta uzturēšanās rehabilitācijas sanatorijā “Tērvete”, piegādāti valsts
apmaksāti tehniskie palīglīdzekļi 58 personām ar pārvietošanās grūtībām, apmaksāta 3
nobrauktuvju izbūve 3 dzīvokļos, pašvaldība finansiāli atbalstījusi slimnieku uzturēšanos
psihoneiroloģiskās slimnīcas “Ģintermuiža” dienas centrā, Tuberkulozes slimnīcas dienas
stacionārā, invalīdu sporta kluba “Cerība”, sieviešu invalīdu biedrības “Zvaigzne”, Jelgavas
invalīdu biedrības aktivitātes.
Pašvaldība finansējusi arī personu bez noteiktas dzīves vietas sociālo vajadzību
nodrošināšanu: medicīniskās apskates poliklīnikā, dokumentu noformēšanu, ēdināšanu un
uzturēšanos nakts patversmē.
Nakts patversme paredzēta 30 personām, tās pakalpojumus izmantojuši 89 cilvēki,
uzturoties institūcijā ilgāku vai īsāku laika posmu. 2002.gada decembrī stiprā sala dēļ
iemītniekiem tika atļauts uzturēties patversmē arī dienā.
Patversmes klienti saņem konsultācijas un reālu palīdzību sociālo problēmu risināšanā
(dokumentu atjaunošana, invaliditātes un pensiju jautājumi, aprūpes pakalpojumi u.c.), kā arī
tiek iesaistīti iestādes saimnieciskajos darbos u.c. nodarbinātības pakalpojumos.
Nakts patversmes klientu vidū ir arī sodu izcietušās personas, un iestādes darbs
kopumā dod būtisku ieguldījumu noziegumu recidīvu novēršanā.

4. Izglītība
Jelgavas Izglītības pārvalde ir pašvaldības iestāde, kas risina pašvaldības kompetencē
esošos izglītības jautājumus un realizē pašvaldības izglītības politiku Jelgavas domes
deleģētās kompetences ietvaros. Izglītības pārvaldi finansē no pašvaldības budžeta. Pārvaldes
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struktūrvienības ir Metodiski informatīvais centrs, Pārvalde, Centralizētā grāmatvedība un
Saimnieciskā daļa. Visas struktūrvienības sniedz pakalpojumus izglītības iestādēm.
4.1. Pirmsskolas izglītība
Pilsētā darbojas 13 pirmsskolas izglītības iestādes, no tām 6 privātās pirmsskolas izglītības
iestādes.
Izmaiņas
Bērnu
audzēkņu
skaits
skaitā +/
01.09.2002.
148
+ 12
112
+ 8
133
+ 26
233
+ 12
231
+ 24
137
+ 23
242
+ 12
135
+ 8

Izglītības iestādes nosaukums

Piederība

Bērnu
skaits
02.01.2002.

P/I Zemenīte
P/I Gaismiņa
P/I Lācītis
P/I Pasaciņa
P/I Kamolītis
P/I Vārpiņa
P/I Rotaļa
SIA Evons P/I “Zvaigznīte”
I.Krasmanes i/u pirmsskolas
iestāde “Pūčuks”
B.Briedes i/u pirmsskolas iestāde
“Rūķu māja”
T.Salmiņas i. daudznozaru
uzņēmuma “Edgars un Tamāra”
pirmsskolas iestāde “Pīlādzītis”
I.Tomašūnas i/u “Psiholoģijas
centrs” pirmsskolas iestāde
“Rakari” un “Saulītes rakari”
SIA Mītavas Elektra

pašvaldības
pašvaldības
pašvaldības
pašvaldības
pašvaldības
pašvaldības
pašvaldības
privāta

136
104
107
221
207
114
230
127

privāta

125

150

+ 25

privāta

80

99

+ 19

privāta

178

164

- 14

privāta

72

84

+ 12

privāta

122

160

+ 38

Pirmsskolas izglītības programmu īsteno arī privātā vidusskola “Mītava” un sākumskola,
kurās pirmsskolas izglītības programmu apgūst 210 audzēkņi.
2002.gada I pusgadā beidzās pirmsskolas izglītības iestāžu nodošana privatizācijai
saskaņā ar Jelgavas Domes 09.03.2000.lēmumu Nr.6/30 “Par Jelgavas pašvaldības
pirmsskolas iestāžu tīkla reorganizāciju”. 18.01.2002. privatizācijai nodeva bērnudārza ēkas,
inventāru un būves Pērnavas ielā 16., 14.05.2002.privatizācijai nodeva bērnu dārza ēku, būvju
kompleksu un inventāru Kr.Barona ielā 46a. Abas pirmsskolas izglītības iestādes turpina
darbu, īsteno licencētas izglītības programmas. Šīs iestādes turpina īstenot arī speciālās
pirmsskolas mazākumtautību izglītības programmas izglītojamajiem ar valodas attīstības
traucējumiem, pašvaldība mācību gada laikā apmaksā logopēda likmi, atbilstoši Ministru
kabineta noteiktajai amatalgas likmei.
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Dzimstība Jelgavas pilsētā no 1987. līdz 2002.gadam
1200
1048
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1109

1137

1067
933
858

800

733

skaits

647
600
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562

547

589
515

557

554

576

400

200

0
1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002.
gads

Pašvaldība finansēja katra pilsētā reģistrētā bērna izglītošanu privātajā pirmsskolas
izglītības iestādē, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, t.i. Ls.28,83 mēnesī.
01.09.2002. pirmsskolas izglītības iestādes sāka īstenot programmu 5 – 6 gadīgo bērnu
obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei. Patreiz šo programmu apgūst 1067 bērni, 15
izglītības iestādēs. Atbilstoši vecāku pieprasījumam izglītības iestādes
īsteno divpadsmit, septiņu un četru stundu apmācības programmu.
Pirmsskolas izglītības iestādēs strādā 271 pedagoģiskais darbinieks, no tiem 201
pirmsskolas izglītības skolotājs, 21 mūzikas skolotājs, 4 fiziskās attīstības skolotāji, 11
speciālie pedagogi, 4 latviešu valodas skolotāji, 11 metodiķi, 15 iestāžu vadītājas.
Lai nodrošinātu drošu un sanitārās higiēnas prasībām atbilstošu izglītības vidi,
pirmsskolas izglītības iestādēs par pašvaldības budžeta līdzekļiem veikti remontdarbi.
Veiktie nozīmīgākie remontdarbi
Veiktais
Izmaksas Ls
Nr.p.k.
darbs
1.
Ugunsdzēsības signalizācijas
1571,75
ierīkošana
2.
Virtuves bloka remonts
3238,69
3.
Rehabilitācijas grupu uzbrauktuvju
3500
izbūve
4.
Jumta remonts
5740,69
5.
Grupas telpas izbūve
3099,34
6.
Ugunsdzēsības signalizācijas
1052,38
ierīkošana
7.
Tualešu telpu remonts
2447,76
8.
Ūdens un kanalizācijas tīklu
999,08
renovācija
9.
Ugunsdzēsības signalizācijas
1579,88
ierīkošana
23229,57
KOPĀ

Izglītības iestāde
P/I Zemenīte
BAC Rotaļa
BAC Rotaļa
P/I Vārpiņa
P/I Gaismiņa
P/I Lācītis
P/I Lācītis
P/I Lācītis
P/I Pasaciņa
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4.2. Pamata un vidējā izglītība
Pilsētā 14 izglītības iestādes īsteno vispārējās izglītības programmas, no tām 2
privātskolas, 3 skolas īsteno speciālās izglītības programmas.

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Skolas
nosaukums
1.ģimnāzija
2.ģimnāzija
4.vidusskola
5.vidusskola
6.vidusskola
Spīdolas
ģimnāzija
1.pamatskola
2.pamatskola
3.pamatskola
4.pamatskola
Sākumskola
Vakara maiņu
vidusskola
Speciālā skola
1.sanatorijas
internātskola
2.sanatorijas
internātskola
Privātskola
Punktiņš
Privātā
vidusskola
Mītava
KOPĀ

Klašu/skolēnu skaits
31.05.2002.

Klašu/skolēnu skaits
1.09.2002.

36/998
32/948
45/1263
27/769
33/870

32/918
32/962
44/1267
25/736
31/822

Izmaiņas
skolēnu
skaitā
+/- 90
+ 14
+ 4
- 33
- 48

16/421

18/470

+ 49

20/486
31/837
43/1176
44/1232
4/ 114

17/430
29/768
43/1202
40/1144
4/113

- 56
- 69
+ 26
- 88
- 1

28/462

33/606

+144

26/172

30/187

+ 15

9/153

9/155

+ 2

12/121

12/123

+ 2

89

82

- 7

16

17

+ 1

10127

10002

-125

2002.gadā visas pašvaldības un privātās izglītības iestādes turpināja īstenot licencētas
izglītības programmas.
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Atbilstoši grafikam no 8. – 15.03.2002. akreditēta 1.ģimnāzija un tās īstenotās izglītības
programmas. Akreditācijas komisija pieņēma lēmumu akreditēt 1.ģimnāziju un tās īstenotās
izglītības programmas: pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības programmas
vispārizglītojošo virzienu, vispārējās vidējās izglītības programmas humanitāro un sociālo
virzienu, vispārējās vidējās izglītības programmas matemātikas, dabas zinību un tehnikas
virzienu līdz 12.04.2007.
Latvijas citās pilsētās un rajonos dzīvojošo skolēnu apmācība
Jelgavas pilsētas vispārējās izglītības iestādēs
2002./2003.m.g.
40%

36%

35%
30%

28%

27%

25%

18%

15%

11%

15%

17%

17%

9%

8%

10%

14%

4.pamatskola

18%

3.pamatskola

20%

6%

5%

Pilsētā

Vakarskola

Sākumskola

2.pamatskola

1.pamatskola

Spīdolas
ģimnāzija

6.vidusskola

5.vidusskola

4.vidusskola

2.ģimnāzija

1.ģimnāzija

0%

Turpinājās skolotāju tālākizglītība, izmantojot Metodiski informatīvā centra bāzi un
speciālistus. Skolotājiem ar augstāko nepedagoģisko izglītību notika kursi “Aktuālas
psiholoģiski pedagoģiskās problēmas un to risinājumi izglītošanās procesā”.
Vispārizglītojošo dienas skolu pedagoģisko darbinieku sadalījums pēc izglītības
Jelgavas pilsētā 2002./2003.m.g.

8%

5%

1%
2%

Vidējā pedagoģiskā
Vidējā profesionālā
Vidējā vispārējā
Augstākā pedagoģiskā
Ar citu augstāko izglītību

84%
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Liela vērība pievērsta mācību metodikas apguvei, svešvalodu, dzimtās valodas, dabas
zinību, veselības mācības,
mājturības, ekonomikas skolotāju izglītošanai. Kursus
“Aktualitātes mājturībā” vadīja Latvijas Lauksaimniecības universitātes pasniedzēji,
izmantojot LLU mācību bāzi.
Īpaši jāakcentē kursi klašu audzinātājiem “Pedagogu, vecāku un skolēnu sadarbība
izglītības procesā”, latviešu valodas skolotājiem mazākumtautību skolās “Latviešu valodas un
literatūras mācīšanas jaunākās metodes”, vides izglītības koordinatoriem “Vides izglītības
integrēšana pamatskolu un vidusskolu mācību saturā”, veselības mācības un bioloģijas
skolotājiem “Dzīves prasmju izglītība narkomānijas profilaksē”, internātskolu audzinātājiem
“Audzināšanas darba problēmu risinājums internātskolā”, ”Pedagoga loma profilaktiskā darba
organizēšanā izglītības vidē” u.c. Vakara maiņu vidusskolas pedagogi izglītojās kursos
“Pieaugušo izglītības metodes vakarskolā”.
Pilsētā darbojas 23 metodiskās apvienības. 2002.gadā izvirzījām mērķi izveidot
metodisko apvienību darba sistēmu pa izglītošanās jomām (valoda, es un sabiedrība,
tehnoloģijas un zinātņu pamati, māksla), lai sekmētu Valsts pamatizglītības standartā noteikto
mērķu un uzdevumu īstenošanu.
Izglītības pārvaldes speciālisti, sadarbojoties ar skolām, noorganizēja 17 pilsētas mācību
priekšmetu olimpiādes : vācu un angļu valodā, fizikā, biznesa ekonomiskajos pamatos,
matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, ķīmijā 9.- 12.kl., ģeogrāfijā, krievu valodā
(svešvalodā), vēsturē, politikā, dzimtajā valodā 3.klašu skolēniem, kombinētajā olimpiādē
4.klašu skolēniem, mājsaimniecībā, vizuālajā mākslā. Mācību priekšmetu olimpiādēs
piedalījās 1192 skolēni, no tiem 513 skolēni ieguva godalgotas vietas. Vizuālās mākslas
skolotāji olimpiādi organizēja sadarbojoties ar LLU. Labākie skolēni ieguva tiesības pārstāvēt
pilsētu novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs.
Labākos rezultātus novadā mūsu skolēni ieguva latviešu valodā, vācu valodā, vēsturē un
kombinētajā olimpiādē 4.klašu skolēniem. Valsts olimpiādēs labākie rezultāti - krievu valodā,
ģeogrāfijā, biznesa ekonomikas pamatos, matemātikā, latviešu valodā.
Jau otro gadu novada un valsts olimpiāžu uzvarētus pilsētas svētkos pieņem un apbalvo
Domes priekšsēdētājs A.Rāviņš, par tradīciju ir kļuvusi kopīgā skolēnu, skolotāju un Domes
priekšsēdētāja fotografēšanās pēc pilsētas pateicības rakstu un balvu saņemšanas.
Mācību procesa kvalitātes nodrošināšanai izstrādātas pilsētai vienotas mācību
programmas un nodrošināta to aprobācija: veselības mācībā, lietišķajā informātikā
pamatskolas klasēm, matemātikā.
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Vispārējās vidējās izglītības programmu piedāvājums
Jelgavas pilsētā 2003./2004.m.g.

vispārizglītojošā virziena
10%
4.vidusskola
Spīdolas ģimnāzija

10%
2.ģimnāzija
5.vidusskola

5%

40%
1.ģimnāzija
4.vidusskola
5.vidusskola
6.vidusskola
Privātskola "Mītava"
Privātskola "Punktiņš"
Vakara (maiņu) vidusskola

humanitārā un sociālā virziena

matematikas, dabaszinību un
tehnikas virziena

2.ģimnāzija

10%
1.ģimnāzija
2.ģimnāzija

25%
1.ģimnāzija
2.ģimnāzija
4.vidusskola
5.vidusskola
Spīdolas ģimnāzija

matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena ķīmijas un
bioloģijas
matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena matemātikas
un datorzinību
profesionāli orientēta virziena
(komerczinības)

Uzsākta skolu bibliotekāru profesionālās meistarības pilnveidošanas programmas
īstenošana un bibliotēku sagatavošana akreditācijai. Turpinās skolu bibliotēku krājumu
ievadīšana elektroniskajos katalogos.
Metodiski informatīvais centrs nodrošina servisu pilsētas pedagogiem: darbojas
metodiskā bibliotēka, mācību filmu videotēka, audio un CD kolekcijas noma, ekskluzīvo
mācību līdzekļu noma, mācību materiālu, programmu datu bāzes, skolotāji var izmantot
Interneta pakalpojumus.
Izmantojot Zviedrijā - Nakā apgūto pieredzi, izveidota pilsētas skolu vecāku dome un
realizēts projekts “Profilaktiskās stacijas vecākiem”. Vecāki ir ļoti motivēti darboties un
4.05.2002. nodibināja sabiedrisko organizāciju “Vecāki Jelgavai”. 18.10.2002. vecāki uzsāka
īstenot projektu “Liels un mazs drošā pilsētā”. Divas vecāku patruļas katru piektdienas vakaru
atrodas pilsētā, lai būtu līdzās saviem bērniem un sniegtu viņiem atbalstu situācijās, kurās
pusaudži un jaunieši apjūk, bieži pieņem nepareizu lēmumu. Svarīgi, ka vecāki interesējas par
savu bērnu izglītības kvalitāti, saturīga, mērķtiecīga brīvā laika izmantošanas iespējām.
Ar Kanādas universitāšu un koledžu asociācijas tiesiskās reformas kapacitātes
programmas finansiālu atbalstu īstenojām projektu vecāku izglītošanā “Jelgavas pilsētas riska
ģimeņu vecāku apmācība”, projekta izmaksas Ls 1760,-. Īstenojot projektu, vecāki un
projekta vadītāji izstrādāja metodisku materiālu “Mazā rokasgrāmata ģimenei”.
Izstrādāts un iesniegts LR IZM Valsts investīciju projekts “Jelgavas 2.ģimnāzijas sporta
halles celtniecība”. Saņemts finansējums Ls 28000 sporta halles projektēšanas izdevumu
apmaksai. Tika noslēgts līgums ar SIA “Nams” sporta halles projekta izstrādāšanai, uzsākta
projekta izstrāde.
2002.gadā veikts nozīmīgs darbs izglītības vides sakārtošanā, skolēnu un skolotāju
drošības nodrošināšanā.
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2002.gadā īstenoti projekti,
kuri finansēti no mērķdotācijas pašvaldībām vienreizējiem pasākumiem:
Nr.p.k.

Projekta nosaukums

1.
2.

Mājturības kabineta remonts
Ķīmijas kabineta remonts
Fizikas kabineta labiekārtošana,
iekārtu iegāde
Sporta halles projektēšanas darbu
apmaksa
Logu nomaiņa aktu zālē
Klases un garderobes telpu izbūve
Dziedāšanas kabineta remonts
Grīdas remonts
Dušu telpu izbūve
Jumta seguma remonts
Ķīmijas kabineta remonts
Jumta seguma nomaiņa
Darbmācības
kabineta
iekārtu
iegāde
KOPĀ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Finansējums
Ls.
7000
4800

Izglītības iestāde
1.ģimnāzija
2.ģimnāzija

2000

2.ģimnāzija

28000

2.ģimnāzija

5800
3000
4000
2000
4000
4000
4000
7000
1500

4.vidusskola
4.vidusskola
4.vidusskola
2.pamatskola
3.pamatskola
4.pamatskola
Spīdolas ģimnāzija
Sākumskola
Speciālā skola

77100

Izpildītie remontdarbi, kuri finansēti no mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām
Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Finansējums
Ls.

Logu rāmju nomaiņa, ieejas mezgla
renovācija
Logu rāmju nomaiņa
KOPĀ

1.
2.

Izglītības iestāde

10000

1.ģimnāzija

10000
20000

Sākumskola

Nozīmīgākie izpildītie remonta darbi par pašvaldības budžeta līdzekļiem
Nr.p.k.
1.
2.
3.
40

Veiktie remonta darbi
Ventilācijas kameras
demontāža, spēka kabeļu
uzstādīšana.
Pagrabstāva koridora
remonts
Zēnu tualetes remonts

Finansējums
Ls.

Izglītības iestāde

2976,62

1.ģimnāzija

1991,46

1.ģimnāzija

2413,55

1.ģimnāzija
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Mājturības kabineta remonts
Trīs mācību kabinetu
remonts
Tualešu izbūve
Apkures sistēmas remonts
Tualešu telpu izbūve
Bēniņu apstrāde
ugunsdrošības
nodrošināšanai
Sporta zāles palīgtelpu
renovācija
Videonovērošanas kameru
uzstādīšana
Cokola siltināšana, apmales
izbūve
Aktu zāles un foajē remonts
Siltummezgla renovācija
Grīdu nomaiņa, tualetes
remonts
Siltummezgla remonts
Jumta remonts
Tualetes remonts
Siltummezgla remonts,
siltumskaitītāju pārbaudes
Datorklases elektroapgādes
ierīkošana
Tualešu telpu renovācija
Ugunsdzēsības signalizācijas
ierīkošana
Mācību kabineta remonts
Apkures sistēmas remonts
Grīdu remonts, tualetes
remonts
KOPĀ

7413

1.ģimnāzija

6798,97

2.ģimnāzija

4015,36
1781,89
6082,94

2.ģimnāzija
2.ģimnāzija
4.vidusskola

375

4.vidusskola

21349,75

4.vidusskola

3352,12

2.ģimnāzija,5.vidusskola

4568,62

5.vidusskola

2031,24
2809,49

6.vidusskola
6.vidusskola

3242,43

6.vidusskola

3375,53
1791,55
1483,13

2.pamatskola
3.pamatskola
3.pamatskola

711,33

4.pamatskola

998,88

4.pamatskola

4189,11

Spīdolas ģimnāzija

1582,21

Sākumskola

1546,33
890

Speciālā skola
Vakara vidusskola

3178,86

Vakara vidusskola

90949,37

Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas projekta īstenošana.
2002.gadā turpinājās Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas projekts. Pilsēta
saņēma finansējumu Ls 37000. datortehnikas iegādei. Centralizētā konkursā iepirkti 82 datori.
1., 2.ģimnāzijā, 2., 3., 4.pamatskolā un 5.vidusskolā ierīkotas jaunas datorzinību klases, 10
datorus saņēma pirmsskolas izglītības iestādes, Sākumskola un Izglītības pārvalde. Par LIIS
finansējumu apmācīti skolotāji, uzturēta un atjaunota skolvadības datu bāze, turpināta skolu
bibliotēku krājumu reģistrēšana LIIS apakšprogrammā “Bibliotēkas – elektroniskā kataloga
izveidošana”. Izanalizētas skolotāju datorlietošanas prasmes.

41

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2002.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

Datori mācību procesam 2002./2003.m.g.
50
46
45
42

42

40

38

37
35
31

30
30

26
25

19

20

16

16

17

14

15

12

12

12

11

10

10

5

3

2

3

0
1. ģimn.

2. ģimn.

Spīd.ģimn.

4.vsk.

5.vsk.

6.vsk.

Vakar.vsk.

Sākum.sk.

1.pam.sk.

2.pam.sk.

4.pam.sk.

1.int.sk.

2.int.sk.

Spec.sk.

Amat.sk.

Am.m.sk.

Tehn.lic.

Mūz.vsk.

Puktiņš

Mītava

3.pam.sk.

4.3. Profesionālās ievirzes sporta izglītība
01.09.2002. Bērnu jaunatnes sporta skola (BJSS), Specializētā peldēšanas skola sāka
īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. Sporta skolu darbu izvērtēja
akreditācijas komisijas un pieņēma lēmumu akreditēt abas sporta skolas un to īstenotās sporta
programmas uz sešiem gadiem. Augstāko iespējamo vērtējumu 48 punktus saņēma
Specializētā peldēšanas skola.
Specializētā peldēšanas skola
Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īsteno 6 kvalificēti treneri, darbojas 8
mācību treniņu grupas, 2 sporta meistarības pilnveidošanas un 2 augstākās meistarības grupas
ar 116 audzēkņiem. Skola īsteno arī interešu izglītības programmu peldēšanā, kurā katru gadu
peldētprasmi apgūst 800 pilsētas un rajona skolēni no 7 – 9 gadu vecumam. Interešu izglītības
programmu īsteno 2 profesionāli treneri, kuri trenē 14 pamatsagatavotības peldēšanas grupas.
2002.gada septembrī uzsākta pilsētas skolu 2.klašu skolēnu bezmaksas
peldētapmācība.12 nodarbībās bērni apgūst peldētprasmi. 2002./2003.mācību gada 1.semestrī
peldētprasmi apguva 250 3. un 4.pamatskolas skolēni. No 2002.gada septembra 3.pamatskolā
darbojas divas specializētās peldēšanas novirziena klases ar 48 skolēniem.
Jelgavā notiek valsts mēroga peldēšanas sacensības, skola 2002.gadā organizējusi valsts
nozīmes sacensības :
a) LR ziemas čempionātu,
b) Baltijas čempionātu,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

LR sprinta čempionātu,
LR skolēnu sporta spēles,
LR kausa izcīņas 2.posmu,
LR JSC meistarsacīkstes,
sporta meistara A.Kresa kausa izcīņa tauriņstilā,
sporta meistara A.Miskārova kausa izcīņu brasā,
sporta meistara J.Mistera piemiņas kausa izcīņu sprintā vīriešiem,
sporta veterāna V.Biezā kausa izcīņu jaunākajā vecuma grupā meitenēm un zēniem.

Bērnu un jaunatnes sporta skola
Sporta skolai akreditētas 7 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas :
a) basketbols,
b) vieglatlētika,
c) kanoe airēšana un smaiļošana,
d) airēšana (akadēmiskā),
e) futbols,
f) džudo,
g) šahs.
Programmu īstenošanā iesaistīti 18 treneri, 44 grupās trenējas 610 audzēkņi. Lielākais
audzēkņu skaits – 201 trenējas basketbolā.
2002.gadā Latvijas olimpiskās komitejas un Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā
konkursā sporta skola ieguva 3.vietu valstī.
Par pašvaldības budžeta līdzekļiem BJSS telpās veikti remonta darbi:
Nr.p.k.
1.

Izpildītie remonta darbi
Dušu telpu
renovācija

un

tualešu

Finansējums
Ls.
5458,25

Izglītības iestāde
BJSS

4.4. Profesionālā izglītība
Licencētas profesionālās izglītības programmas īsteno Amatu skola. Skola īsteno
viengadīgās izglītības programmas – modists, viesmīlis, divgadīgās izglītības programmas –
atslēdznieks,
virpotājs,
trīsgadīgās
izglītības
programmas
–
drēbnieks,konditors,pavārs,frizieris,četru gadu izglītības programmu – komercdarbinieks.
Skolā mācās – 516 audzēkņi.
Visus skolas izdevumus ,izņemot pedagogu darba samaksu, sedz pilsētas budžets. Amatu
skola licencējusi profesionālās pamatizglītības programmas ar pedagoģisko korekciju –
palīgšuvējs un montāžas darbu atslēdznieks. Pedagoģiskās korekcijas programmas jaunieši
uzsāk apgūt pēc 7. vai 8.klases un divu vai trīs gadu laikā apgūst profesionālās izglītības
pirmo kvalifikācijas līmeni un pamatizglītību. Amatu skola īsteno arī interešu izglītības
programmu kultūrizglītībā un tehniskajā jaunradē. Populārākās interešu izglītības programmas
ir datorzinības, mūzikas un deju studija, dekoratīvā izšūšana, dizaina studija. Blakus mācību
darbam interešu izglītības programmās jaunieši papildina savas zināšanas turpmākajā
profesijā.
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Skolas materiālā bāze un kvalificētie pasniedzēji ļauj īstenot arī pārkvalifikācijas
programmas bezdarbniekiem. Pieprasītākās bezdarbnieku pārkvalifikācijas programmas ir
pavāru,šuvēju,drēbnieku,frizieru,kasieru kursi.
Par pašvaldības budžeta līdzekļiem skolā izbūvēta sporta zāle un tās palīgtelpas. Sporta
zāles izbūvei izlietoti Ls 8000.
4.5. Interešu izglītība
Interešu izglītību īstenoja Bērnu jauniešu centrs “Junda” ,sporta skolas, skolu interešu
pulciņi, Mākslas skola. Interešu izglītības programmas izvērtēja pašvaldības apstiprināta
komisija un finansējumu iestādēm piešķīra vienam gadam. Turpmāk katru gadu decembrī
visas interešu izglītības programmas tiks izvērtētas un pašvaldības komisija lems par
finansējuma piešķīrumu pedagogu darba samaksai.
Bērnu un jauniešu pieprasītākās programmas ir – modes dejas, breiks, līnijdejas,
aerobika, tautas dejas, datorzinību pulciņš, lietišķās mākslas pulciņi (keramikas, kokapstrādes,
šūšanas u.c.).Vidusskolēni vislabprātāk darbojas jauno politiķu, socioloģijas, menedžeru
interešu grupās. Bērnu un jauniešu centrā darbojas arī pilsētas Skolēnu dome, jaunatnes
darbinieku sabiedriskā organizācija “Knifs”, kura sadarbībā ar bērnu un jauniešu centru
“Junda” izstrādā projektu “Uz fanātisma sprādzienu cerot”. Šī projekta mērķis ir izstrādāt
stratēģisko programmu jauniešu dzīves uzlabošanai Jelgavas pilsētā (2003.- 2008.gadā).
Projektu atbalsta Baltijas – Amerikas partnerattiecību programma, ASV starptautiskās
attīstības aģentūra un atvērtās sabiedrības kopīgi finansēts fonds, kura darbību Latvijā
administrē Sorosa fonds Latvija.
2002.gada vasarā pilsētā darbojās divas nometnes. Nometne “Lediņi “ darbu uzsāka
3.06. un katru mēnesi līdz 31.08. uzņēma 120 bērnus no 6 – 14 gadu vecumam. Tā ir
stacionāra bērnu atpūtas nometne, kurā bērni profesionālu pedagogu vadībā darbojas dabas
izpētes, keramikas, dejošanas, dziedāšanas, lego, sporta, floristikas, zīmēšanas, grima,
rotaļlietu izgatavošanas, veselības mācības, teātra sporta u.c. darbnīcās. Pedagogi bērniem
organizē arī nakts piedzīvojumus, pārgājienus, ekskursijas, kuri tiek pakļauti katras nedēļas
tēmai – leģendai.
Nometni “Tevi gaida vasara!” organizēja arī Jelgavas Sv.Annas ev.lut. draudze, Lielajā
ielā 22a. Tā bija periodiskas darbības dienas nometne, pēc programmas – atpūtas nometne.
Nometne notika Sv.Annas ev.lut. draudzes baznīcas teritorijā un telpās no 5.06. – 30.08. katru
darba dienu no 10.00 – 17.00,tajā darbojās bērni no 7 – 16 gadiem.
2002.gadā BJC “Junda” saņēma valsts finansējumu logu nomaiņai aktu zālē Pasta ielā
32 un jumta remontam nometnē “Lediņi”. Remonta darbiem izlietoti Ls 7300.
Mākslas skolā par pašvaldības budžeta līdzekļiem remontēta aktu zāle. Remonta
darbiem izlietoti Ls 7181,20
Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrs BJC “Junda” atzina par labāko interešu izglītības
iestādi Zemgalē 2002.gadā.
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4.6. Pieaugušo izglītība
Pieaugušo izglītības funkciju pilsētā realizē Jelgavas Reģionālais Pieaugušo izglītības
centrs (PIC). 2002.gadā kopumā PIC tika realizētas 20 dažādas mācību programmas, kuras
beidza 354 cilvēki 36 grupās sekojošos mācību virzienos:
Programmas
Angļu valoda
Datorkursi
Grāmatvedība
Latviešu valoda
Sabiedriskās zinības
Sociālās zinības
Uzņēmējdarbība
KOPĀ

Cilvēki
57
118
22
40
27
69
21
354

Grupas
6
13
2
5
2
5
3
36

2002.gadā veiksmīgi uzsākta Phare 2000 projekta "Uzņēmējdarbības atbalsta un
pieaugušo izglītības Zemgales reģionāla centra izveide" īstenošana par kopējo summu EUR
1.061.333.
2002.gadā PIC investēja līdzekļus ēku rekonstrukcijā un remontos par kopējo summu Ls
21.741, tai skaitā:
1. nomainīti visi pamatēkas logi;
2. nomainīti vai uzstādīti jauni konvekcijas radiatori ar siltuma padeves regulatoriem;
3. uzsākta siltuma regulēšanas automātikas un ūdens filtrēšanas, attīrīšanas agregātu
uzstādīšana;
4. sadarbībā ar Metodiski informatīvo centru un Izglītības pārvaldi izveidota bibliotēka;
5. veicot kapitālo pārbūvi izveidotas 3 auditorijas, telpas administrācijas vajadzībām,
koridors (paredzot iespēju auditorijās nokļūt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām). Kopējā
izremontētā platība pārsniedz 250 m2;
6. pabeigta elektroapgādes sistēmas rekonstrukcija - paplašināšana, kā rezultātā PIC
elektroenerģijas ievads ir dublēts. Izveidota maģistrāle, kas savieno abas PIC ēkas
nodrošinot vairāk kā 50 kW pārvades jaudu. Uzstādīti kontrolskaitītāji, lai gūtu iespēju
uzskaitīt apakšīrnieku patērētās elektroenerģijas apjomu.

4.7. Izglītības atbalsta fonda darbība
Izglītības atbalsta fonds (turpmāk – IAF) izveidots ar Jelgavas domes 12.06.1997. lēmumu
nr.9/10 “Par Jelgavas Izglītības atbalsta fonda nolikumu”.
2002.gadā notikušas 5 fonda padomes sēdes, izskatīti 112 iesniegumi, piešķirti 93
kredīti skolotājiem, kuri iegūst augstāko pedagoģisko izglītību specialitātē vai turpina
izglītību maģistratūrā.
Finansiāli atbalstīta 89 talantīgu skolēnu līdzdalība valsts un starptautiskajos projektos,
konkursos, mācību olimpiādēs, Eiropas vai Pasaules sporta sacensībās u.c. izglītības
pasākumos.
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Finansu līdzekļu aprite 2002.gadā
Izdevumi/ieņēmumi
Līdzekļu atlikums uz 01.01.2002.
Ieskaitīti līdzekļi
Izmaksāti kredīti studijām
Izmaksāti finansu atbalsts
Atmaksāti kredīti
Atlikums uz 01.01.2003.

Summa Ls
4720,97
5000
21124
1481
16078,47
3194,44

Fonda līdzekļi uzkrāti pakāpeniski no pašvaldības privatizācijas fonda līdzekļiem un
piesaistot Demokrātijas attīstības centra līdzekļus skolotāju tālākizglītības kopprojekta
īstenošanai.
Fonda līdzekļi izmantoti skolotāju studiju programmu apmaksai, piešķirot bezprocentu
kredītus, talantīgu skolēnu līdzdalības atbalstīšanai valsts un starptautiskajos pasākumos –
konkursos, konferencēs, mācību priekšmetu olimpiādēs, radošajās nometnēs, Latvijas debašu
kluba konferencēs, starptautiskās sporta sacensībās, mākslas un mūzikas konkursos u.c.
Atbilstoši nolikumam katrs kredītņēmējs iesniedz fonda padomei iesniegumu un citus
nepieciešamos dokumentus. IAF padome katru iesniegumu izskata individuāli un pieņem
lēmumu par kredīta vai finansu atbalsta piešķīrumu. Kredīti un finansiālais atbalsts tiek
piešķirts, ņemot vērā fonda finansiālās iespējas.
Kredīta saņēmējs ar fondu slēdz līgumu, kurā iestrādāta norma, ka no katra mēneša
algas tiek atmaksāta viena divpadsmitā daļa no kopējās kredīta summas. Šāda līdzekļu
atmaksas kārtība ļauj nodrošināt līdzekļu apriti un iespēju finansiāli atbalstīt skolotāju
tālākizglītību un skolēnu radošu darbu.

5. Kultūra
5.1. Vispārīga informācija
Saskaņā ar Jelgavas Domes 13.12.2001. lēmumu Nr.25/5 “Par Jelgavas pilsētas
pašvaldības aģentūras “Kultūra” izveidošanu” ir izveidota un 01.02.2002. darbu uzsākusi
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra “Kultūra”, kas turpina pildīt Kultūras nama, Kultūras
centra funkcijas.
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra “Kultūra”, turpmāk tekstā – aģentūra “Kultūra”,
ir Jelgavas pilsētas pašvaldības kultūras iestāde, kas sadarbībā ar LR Kultūras ministriju
realizē valsts un Jelgavas Domes politiku kultūras jomā Jelgavas pilsētā.
Aģentūra “Kultūra” organizē darbu, pamatojoties uz Satversmi, LR likumiem, LR
KM tiesību aktiem un uz domes apstiprinātā Nolikuma (lēmums Nr.25/5;13.12.2001.) pamata.
Aģentūras “Kultūra” galvenie uzdevumi ir:
1. veicināt kultūras mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un mērķtiecīgu izmantošanu;
2. atbalstīt un sekmēt kultūras un mākslas jaunrades procesus, mākslinieku un
pašdarbības kolektīvu radošo darbību;
3. organizēt vietējās, republikas un starptautiskas nozīmes kultūras un mākslas
sarīkojumus pilsētā.
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Finansējums
Aģentūra “Kultūra” tiek finansēta no Jelgavas pilsētas pašvaldības budžeta un
2002.gadā aģentūras “Kultūra” budžets bija Ls 217 064, no tā:
Pašvaldības dotācija (tai skaitā dotācija tautas kolektīviem, Kultūras
Padomes atbalstītajiem projektiem)
Kultūras Ministrijas mērķdotācija tautas kolektīvu vadītāju darba
samaksai
Mērķdotācija no Valsts kases kultūras nama “Rota” tualešu
remontam
JPPA “Kultūra” ieņēmumi par maksas pakalpojumiem, no kuriem
lielākie ieņēmumi ir no ieejas biļetēm un afišu izlīmēšanu, telpu
nomas un dalībmaksas pasākumos;
Kultūrkapitālfonda dotācija

Ls 159 440,Ls 17 506,Ls 3 700,Ls 35 617,Ls 700,-

2002.gadā JPPA “Kultūra” saņēma kopsummā ziedojumus par Ls 11 205 gan Piena
svētkiem, gan Ledus svētkiem, dažādiem tautas kolektīviem, svētku uguņošanai.
Tautas mākslas amatierkolektīvi
Kopš 2000.gada tautas kolektīvu finansēšana notiek saskaņā ar Nolikumu par Jelgavas
pilsētas tautas mākslas kolektīvu finansēšanas kārtību.
2002.gadā:
2001.gadā:
Uz pašvaldības finansējumu pretendēja 26 kolektīvi
28 kolektīvi
Finansējums tika piešķirts
Kopsummā

24 kolektīviem
Ls 20 832.

26 kolektīviem
Ls 22 383.-.

Lielāko aktivitāti 2002.gadā uzrādījuši TDA “Lielupe”, bērnu un jauniešu deju
kolektīvs “Vēja zirdziņš”, TDA “Kalve”, 2.ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs “Dālderis”,
2.ģimnāzijas jauktais koris “Skali”, Sv.Annas baznīcas koris. Aktīvi darbojusies Jelgavas
vienīgā folkloras kopa “Dimzēns”, kas piedalījās vairākos konkursos un festivālos.
JPPA “Kultūra” Kultūras Padome
Kultūras Padome, kas darbojas pie aģentūras “Kultūra”, un kurai ir tiesības apspriest
svarīgākos kultūras dzīves jautājumus un budžeta līdzekļu sadalījumu pašvaldības kultūras
iestādēm, atbalstījusi:
2002.gadā:
iesniegti - 74 projekti
par kopējo summu - Ls 66 199,30
atbalstīti - 38 projekti
par kopējo summu - Ls 24 043
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Lielākie projekti 2002.gadā, ko atbalstīja Kultūras Padome un realizēja aģentūra
“Kultūra”:
a) LIELDIENU PASTAIGA, ko organizē aģentūra sadarbībā ar LLU Studentu klubu.
Pasākuma izmaksas – pašvaldības finansējums Ls 700
b) POPGRUPU FESTIVĀLS “BALTĀ KAZA” notika 9.reizi un pašvaldības
finansējums tam bija Ls 523.
c) PILSĒTAS SVĒTKI, kuru ietvaros notika PŪTĒJU ORĶESTRU FESTIVĀLS
“G. ORDELOVSKIM – 75”, kur finansējums no pašvaldības budžeta bija Ls 7000
.Šie svētki šajā gadā bija vērienīgāki, ilga trīs dienas ar plašu svētku programmu –
pilsētas kolektīvu koncerti, grupu “Tumsa” un “Ozols” koncertiem.
d) Par tradīciju kļuvis sarīkojums “IELĪGOSIM JĀŅUS”, kurš notika ar pašvaldības
finansējumu Ls 1000, uzņēmēju atbalstu ~ Ls 150. Šo svētku ietvaros tika godināti
populārākie Jelgavas Jāņi, koncertēja Jelgavas kolektīvi, Līgo vakara noskaņai
Lielupē tika laisti plosti ar ugunskuriem, estrādē tika rādīts Līgo uzvedums
e) 2002.gadā Jelgavā jau otro reizi notika veselīgu dzīvesveidu popularizējušie PIENA
SVĒTKI, kam finansējums no pašvaldības bija Ls 1 000 un atbalsts no sponsoriem
Ls 10 180 apmērā, no kā naudas līdzekļi bija Ls 7508, pārējo summu sastādīja
dažāda veida barterdarījumi, produkcija loterijām, konkursiem u.tml. Piena svētki
notika visas dienas garumā ar plašu kultūras programmu – grupa “Labvēlīgais tips”,
Imants Skrastiņš, Dainis Porgants, Rita Trence u.c., ko vadīja Nacionālā teātra
aktieri.
f) Viens no tradicionālajiem pasākumiem Jelgavā ir MIĶEĻDIENAS
GADATIRGUS, kas šogad pulcināja daudzus amatniekus, tirgotājus un tautas
mākslas amatierkolektīvus. Finansējums no pašvaldības, ko piešķīra Kultūras
padome, bija Ls 850., atbalsts no gadatirgus dalībniekiem – Ls 300
g) Par tradīciju kļuvis 5.STARPTAUTISKAIS CEĻOJOŠO LEDUS SKULPTŪRU
FESTIVĀLS JELGAVĀ. Šogad pirmo reizi ledus skulptūras ceļoja ne tikai uz
Latvijas pilsētām – Kuldīgu, Daugavpili, Jūrmalu, Rīgu, bet arī uz Lietuvu –
Šauļiem. Ledus skulptūras veidoja mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Holandes,
Baltkrievijas.
Pašvaldības finansējums svētkiem bija Ls 2 000 un atbalsts no sponsoriem Ls 11302
apmērā, no kā naudas līdzekļi bija Ls 9720 un pārējo summu sastāda dažādi
pakalpojumi, produkcija u.tml. Ledus svētku programmā Jelgavā piedalījās gan Jelgavas
amatiermākslas kolektīvi, gan mākslinieki no Rīgas – grupa “Rīgas Viļņi”, “Dakota” u.c.

Sarīkojumi
2002.gads uzrādīja kultūras pasākumu apmeklētāju pieaugumu. JPPA “Kultūra” gada
darbības pārskatu var vērtēt trīs galvenajās organizatoriskās sadaļās: koncerti; teātra izrādes;
izstādes. Katra no mākslas nozarēm sadalās attiecīgi profesionālās mākslas piedāvājumā un
amatiermākslas aktivitātēs.
Pagājušajā gadā Jelgavas kultūras nams saviem apmeklētājiem piedāvāja 9
profesionālu kolektīvu un solistu koncertus – piemēram, Raimonda Ozola diska
prezentāciju, LMA operas studijas “Figaro” operas izrādi bērniem “Ansītis un
Grietiņa”, grupu “Autobuss debesīs”, Raita Ašmaņa Bigbenda koncertu kopā ar
Raimondu Paulu un H.Spanovska un J.Paukštello R.Paula dziesmu koncertu, u.c.
Profesionālo koncertu apmeklētāju skaits pagājušajā gadā bija – 8682. Tajā pat laikā
aktīva darbība bija veltīta tam, lai organizētu amatierkolektīvu koncertus, no kuriem 21 bija
bezmaksas pasākums (apmēram 5170 apmeklētāji), bet 9 skatītāji apmeklēja par maksu (3512
– apmeklētāji).
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Tikpat lielu popularitāti izpelnījās teātra izrādes – kopumā gada laikā Jelgavā
notikušas 16 profesionālo teātru izrādes un 41 amatierteātru izrāde. Apmeklētāju skaits
profesionālajos teātros saistīja 6195 cilvēkus, bet amatierteātru kustībai sekojuši 3996
skatītāji. Biežs viesis Jelgavā šajā gadā bija Daugavpils teātris ar krievu trupu (jāatzīmē, ka
vairākas šī teātra pirmizrādes tika izrādītas tieši Jelgavā), aktīva sadarbība notiek ar Valmieras
un Liepājas teātriem, un šā gada sākumā pēc ilga pārtraukuma ir atsākusies sadarbība ar
Dailes teātri.
Brīvdabas estrādē jau 9.gadu notika jauno rokgrupu festivāls “Mēs Tornim”,
divreiz mēnesī notika nakts diskotēkas jauniešiem, kurās spēlēja Latvijā jauniešu iecienītas
deju grupas – “Hameleoni”, “Pamatinstinkts”, “Mikseri”..
Regulāri divas reizes mēnesī tika organizēti atpūtas deju vakari, kuros ir spēlējušas
tādas grupas kā “Kaimiņi”, “Apvedceļš”, “Kokmuižas muzikanti” “Lustīgais blūmīzers”,
2002.gada vasarā Jelgavā 5.Starptautiskā tautas deju festivāla “Sudmaliņas” ietvaros
notika Zemgales novada deju svētki, kuros piedalījās deju kolektīvi ne tikai no Zemgales
novada, bet arī festivāla viesi no Meksikas, Krievijas, Horvātijas un Polijas.
Mazāk aktīva darbība (objektīvu apstākļu dēļ) risinājusies izstāžu organizēšanā.
Bijušas tikai 2 profesionālu mākslinieku izstādes ar 490 apmeklētājiem un 9
amatiermākslinieku izstādes, kuras apmeklējuši 1900 cilvēku. Daudz tika rīkoti arī izklaides
un atpūtas pasākumi pilsētniekiem – kopā 29, kas ieinteresējuši 5202 cilvēkus.
Projekti
2002.gadā Aģentūra “Kultūra” bija iesniegusi Kultūrkapitāla fondā 7 projektus, no
kuriem tika atbalstīti 2 – izrādes Jelgavas Jaunajā teātrī “Vakariņas Senlisā” un “Brālītis un
Karlsons”. Projekti tika iesniegti arī Kultūras Ministrijā mērķprogrammai “Nacionālas un
starptautiskas nozīmes pasākumi”, Labklājības Ministrijai, Latvijas Kultūras fondam, Ziemeļu
kultūras fondam, diemžēl tie netika atbalstīti.
2002.gada maijā tika sekmīgi realizēts projekts Jelgavas dalībai Ziemeļeiropas
jaunatnes mākslas loka (NEYAC) pirmā darbnīcā Vāsā, Somijā. Jelgavas grupas dalību
finansēja Kultūras atbalsta fonds, dalībnieku personiskais un aģentūras “Kultūra” ieguldījums.
Projektā piedalījās deviņas dalībnieku grupas no projekta dalībvalstīm. Latvijas grupā ietilpa
seši Jelgavas jaunieši un divi aģentūras “Kultūra” pārstāvji. Projekta svarīgākie notikumi bija
Jelgavas jauniešu iesaistīšanās projekta ietvaros organizētajās radošajās darbnīcās, kuru laikā
tika apzināti mākslas vienojošie un multikulturālie aspekti; veidotas prezentācijas; aģentūras
Kultūra pārstāvju iepazīšanās ar projekta organizāciju un dalībvalstu pārstāvju savstarpējās
apspriedes, kas nepieciešamas, plānojot NEYAC darbnīcas, to skaitā Jelgavā turpmākajos
gados. Kā ilgtermiņa ieguvums minama Jelgavas jauniešu tālāka iesaistīšanās kultūras un
sabiedriskajā dzīvē; tie līdzdarbojas Jelgavas kultūras pasākumu veidošanā (Ēnu teātris, Piena
svētki, Ledus svētki) un nepieciešamības gadījumā var darboties arī kā instruktori vai grupu
vadītāji nākošajās darbnīcās.
Aptaujas
2003. gadā aģentūra Kultūra veica trīs sabiedrības aptaujas. Aptaujāti tika skolu
jaunieši par kultūras un atpūtas iespējām Jelgavā un divu koncertu (Autobuss debesīs; Raitis
Ašmanis piedāvā) apmeklētāji.
Skolu jaunatnes aptauja liecināja, ka jaunatnei (15 - 18.g.) ir izteikta interese par
brīvdabas pasākumiem, popmūzikas koncertiem un naktsklubiem, bet nepietiekams ir
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brīvdabas pasākumu piedāvājums. Savukārt, kultūras pasākumi tiek maz apmeklēti, jo tie reti
piedāvā jaunatnei saistošus pasākumus, bet Kultūras nams ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī.
Aptaujas koncertos palīdzēja iegūt informāciju par cenu politiku, reklāmas efektivitāti,
un noteikt piemērotākās izvietošanas vietas, kā arī apliecināja, ka 72% no respondentiem
pozitīvi vērtē Uzvaras parku kā perspektīvo koncertu vietu, ja to sakoptu. Galvenie negatīvā
vērtējuma cēloņi bija attālums līdz vietai, tās atrašanās nomalē un nesakopta apkārtne.
Saimnieciskā darbība
JPPA “Kultūra” 2002.gadā veica vairākus nozīmīgus saimnieciskos darbus kultūras
nama tehniskā stāvokļa uzlabošanai.
WC renovācija kultūras namā “Rota”
~ Ls 3660
WC renovācija Kultūras namā
~ Ls 10918
Kultūras nama baletzāles kosmētiskais remonts
~ Ls 255
Kultūras nama Kamīnzāles (prezentācijas, tikšanās, ~ Ls 467
viesu uzņemšana) kosmētiskais remonts
Paralēli Kultūras namā nepārtraukti notika dažādu telpu sakārtošana, kosmētiskie
remonti u.tml.
5.2. Jelgavas zinātniskā bibliotēka
2002.gadā iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu veica Jelgavas Zinātniskā bibliotēka un
3 filiālbibliotēkas – „Pārlielupe”, Miezītes un bērnu bibliotēka „Zinītis”. Kopējais lasītāju
skaits 4 pilsētas bibliotēkās (JZB un filiālēs) 2002.gadā bija 12 583 (par 387 vairāk nekā
2001.gadā). Bibliotekārais aptvērums 2002.gadā bija 19.8%, kas ir par 0,6% vairāk
salīdzinājumā ar 2001.gadu. 2002.gadā četras pilsētas bibliotēkas vidēji dienā apmeklēja 515
apmeklētāji.
Kopā visās četrās pilsētas bibliotēkās vērojama Jelgavas rajonā dzīvojošo lasītāju
skaita palielināšanās. Katrs 10. lasītājs, (t.i. 9,67% no kopējā lasītāju skaita) ir Jelgavas rajona
iedzīvotājs.
Bibliotēku krājumi (ieskaitot arī bibliotēkas „Ābele” krājumu) 2002.gadā bija
342 271 vienības (par 3864 mazāk nekā 2001.gadā).
Jelgavas pilsētas bibliotēku krājumu (grāmatu un žurnālu) papildināšanai 2002.gadā
izlietoti Ls 9580, jeb Ls 0,15 uz 1 Jelgavas iedzīvotāju. 2002.gada apstiprinātais budžets
Jelgavas pilsētas bibliotēku darbības nodrošināšanai Ls 128 600, t.sk.:
a) pašvaldības dotācija – Ls 114 476,b) maksas pakalpojumu ieņēmumi Ls 14 124,- (10,98% no kopējā budžeta).
Pašvaldības dotācija, salīdzinot ar 2001.gadu, palielinājusies par Ls 8252,-. Pieauguši
arī ieņēmumi no maksas pakalpojumiem Ls 422,- vairāk kā 2001.gadā. Izdevumi uz vienu
iedzīvotāju 2002.gadā bija Ls 1.96,-.
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5.3. Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs
Ģ.Eliasa Jelgavas VMM ir pašvaldības aģentūras „Kultūra” pārraudzībā esoša
Jelgavas pašvaldības iestāde. Ģ.Eliasa Jelgavas VMM ir viena filiāle – Ādolfa Alunāna
memoriālā māja. Muzejā darbojas Zinātniskā padome un Krājuma komisija.
Muzeja misija ir sekmēt novada kultūras mantojuma, pagātnes un šodienas pieredzes
nepārtrauktu apriti mūsdienu sabiedrībā, lai nodotu to nākamajām paaudzēm.
Muzeja misija tiek realizēta 3 darbības pamatvirzienos, katram 2002.gadā tika noteikta
prioritāte, proti:
1. krājuma darba prioritāte – Autortiesību likuma ievērošana krājuma darbā;
2. zinātniskās pētniecības darba prioritāte - krājuma zinātniskās inventarizācijas
atjaunošana un pastāvīgās ekspozīcijas ”Jelgava un Jelgavas novads 1795 –
2000” plāna izstrāde;
3. izglītojošā darba prioritāte – muzeja komunikācijas (saiknes ar sabiedrību)
aktivizēšana, meklējot jaunas darba formas, iesaistot jaunas mērķauditorijas un
jaunus sadarbības partnerus.
2002.gada 22.martā Ģ.Eliasa Jelgavas VMM ieguva valsts akreditēta muzeja statusu.
Būtiskākā pārmaiņa ir muzeja pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas
panākta, realizējot Sabiedrības integrācijas fonda finansētu projektu „Panāksim pretī”.
Muzeja krājums
1. Kopējais krājuma vienību skaits 2002. gada 31. decembrī
2. Muzeja krājumā reģistrētās vienības pārskata periodā, t.sk.:
2.1. pirkumi
Nr. Priekšmeta vai kolekcijas
nosaukums
1. M.Ziemeļa kolekcija „Jelgavas
pastkartes”
2. 19.gs.stāvpulkstenis
3. J.Cimermaņa kolekcija „Jelgavas
pasta zīmogi”
4. Glezna – M.Stumbris „Dobeles
iela Jelgavā”
5. Tēlniec.darbs – A.Terpilovskis
„Kristaps Eliass”

v-bu
skaits
1754

82006
3178
2076
Summa
Ls
5126.00

1
319

Finansu
avots
KKF mērķprogr.
Jelgavas pašvald.
KKF mērķprogr.
KKF mērķprogr.

1

KKF mērķprogr.

500.00

1

KKF mērķprogr.

1500.00

750.00
4000.00

2076
2.2. pieņemti no citas iestādes
2.3. dāvinājumi
2.4. ieguvumi saskaņā ar līgumu
2.5. citi
3. Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību
skaits (gleznas)

11876.00
1
361
306
434
8
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Pārskata periodā Krājuma darbs pamatā noritējis saskaņā ar Jelgavas muzejā
pieņemto krājuma darba stratēģiju. Nozīmīgs ieguldījums krājuma papildināšanā ir izmantotā
iespēja startēt ar projektiem KKF mērķprogrammā akreditētajiem muzejiem. 2002.gadā
aprobāciju iziet vairākas jaunas darba formas, piemēram, Krājuma komisija uzsākusi
kolekciju novērtēšanu naudas izteiksmē.
Pozitīvi vērtējama arī muzeja iesaistīšanās projektā „Krauklītis” - bezmaksas
sabiedriskais darbs jauniešiem. 2002.gadā notika šīs jauniešu grupas apmācība, bet 2003.gadā
viņiem varēs uzticēt jau nopietnākus uzdevumus.
Zinātniskās pētniecības darbs
Saskaņā ar muzeja zinātniski pētnieciskā darba politiku pētniecības darbs tiek veikts 8
programmās, tajā skaitā 4 pētījumu programmas tiek realizētas Jelgavas muzejā - Jelgavas
pilsētas vēsture; Jelgavas novada vēsture; Jelgavas novada vēsture cilvēkos; Eliasu dzimtas
devums latviešu kultūrā un 3 pētījumu programmas filiālē – Ādolfs Alunāns un latviešu
teātris; Ādolfa Alunāna dzimta Latvijas kultūrvēsturē; Jelgavas teātru vēsture. 2002.gada
rezultāti liecina, ka visās minētajās programmās ir veikti plānotie uzdevumi.
Viens no pētnieciskā darba uzdevumiem 2002.gadā bija darbs pie muzeja pastāvīgās
ekspozīcijas plāna „Jelgava un Jelgavas novads 1795-2000” izstrādes. Šobrīd līdzās
teorētiskajam darbam – tematiskās struktūras plāna izstrādei un eksponātu datu bāzes
veidošanai, sagaidot pilsētas tiesību iegūšanas 430.gadadienu, norit arī praktiska jau esošās
ekspozīcijas „Skatiens Jelgavas vēsturē” papildināšana.
2002.gadā sagatavots un publicēts M.Kauperes un A.Osmaņa kopdarbs „Ģederts Eliass”,
katalogs "Gleznas Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijā" sagatavots
iespiešanai SIA „Lauku dzīve”.
2002.gadā tika sarīkota 1 zinātniskā konference ar mērķi - analizēt Lielās franču
revolūcijas ietekmi Jelgavā un novadā, pretfeodālā noskaņojuma aktivizēšanos sabiedrībā.
Šajā konferencē ar ziņojumiem uzstāties tika aicināti arī citi Zemgales pilsētu muzeju
darbinieki un vietējie vēstures interesenti.
Konferences statusā jau piekto gadu notiek pilsētas un rajona skolu audzēkņu zinātniski
pētniecisko darbu lasījumi „Mani novadnieki Latvijas Republikai”, kurā skolēni prezentē
savus pētījumus novada vēsturē
Ekspozīcijas un izstādes
2002.gadā muzejā tika eksponētas 34 izstādes.
Nosaukums
Izstāžu zāle
Laine Kainaize. Gleznas
Viktors Ušpelis. Keramika
Mākslas dienas 2002. Laikam līdzi
R.Štrauhs. Krāsu sprādziens
Tēlotājas mākslas izstāde Tilts
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Laiks

11.01.-09.02.
15.02.-16.03.
26.04.-25.05.
31.05.-29.06.
05.07.-11.08.

Apm.
skaits
334
420
351
499
579

Finansētājs
JVMM
JVMM
JVMM
JVMM
JVMM
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Uz Parīzi, uz Parīzi
G.Ezernieks. Gleznas
G.Svikulis. Keramikas izstāde. Podīga
gan
Kamīnzāle
Pasaules tautu keramika P.Šenhofa
kolekcijā
Vīnes arhitektūra fotogrāfijās
Valeriana Dadžāna gleznas
A.Čaka Rīga P.Šenhofa gleznās
Mēbeles cauri gadsimtam
I.Klaperis. Gleznas
Profesora A.Terpilovska tēlniecības darbi
J.Zēberga fotoizstāde „ Daba.Punkts.
Pieskāriens”
M.Stumbris Svētdienas gleznas
Kalendāri – veci un jauni...
Pastāvīgo ekspozīciju telpas
Muzeja devums sabiedrībai 2001.
Jelgavas pils un apkārtne
Lietuviešu dzejniekam Maironim 140
Latvieši Brazīlijā
No gara un gaismas...
Melderu dumpim 210
Tūkstošgades šahs
Velte māksliniekam dzimšanas dienā
Adventes vainagi
Kā nāk Ziemassvētki
Videozāle
Jelgavas invalīdu sasniegumi sportā
Pinumi un kokgriezumi
Senās vides darbnīca stāsta
N.Oses akvareļi

20.09.-27.10.
01.11.-30.11.
06.12.-04.01.2003.

742
1078
245

JVMM
JVMM
JVMM

17.01.-17.02.

150

JVMM

21.02.-10.03.
14.03.-07.04.
12.04.-12.05.
17.05.-16.06.
22.06.-07.07.
11.07.-15.08.
18.10-03.11.

118
44
175
534
195
393
112

JVMM
JVMM
JVMM
JVMM
JVMM
JVMM
JVMM

08.11.-15.12.
18.12.-12.01.2003.

865
117

JVMM
JVMM

06.02.-19.05.
01.07.-01.10.
07.05.-26.05.
24.07.-15.09.
09.10.-08.11.
14.11.-15.12.
17.05.-15.06.
20.09.-10.10.
01.12.-24.12.
18.12.-19.01.2003.

1869
1833
635
785
517
714
520
385
841
778

JVMM
JVMM
JVMM
JVMM
JVMM
JVMM
JVMM
JVMM
JVMM
JVMM

17.05.-15.06.
19.06.25.10.-09.11.
20.12.- turpinās

520
746
235
245

JVMM
JVMM
JVMM
JVMM

2002.gadā sagatavotas un realizētas 32 izstādes muzejā un 3 ārpus muzeja, daļēji arī
pateicoties jauniegūtai nelielai telpai – projekta „Panāksim pretī” ietvaros izveidotajai
videozālei. Ar šo nelielo izstāžu telpu aizsākām arī jaunu tradīciju – tajā savu veikumu rāda
cilvēki ar īpašām vajadzībām. 2002.gadā te eksponējām 4 šādas izstādes. Kā papildus izstāžu
vietu samērā intensīvi 2002.gadā esam izmantojuši arī 1.un 2.stāva vestibilus, īpaši eksponējot
bērnudārzu audzēkņu darbus. 2002.gadā noslēgts sadarbības līgums ar bērnudārzu „Rakari”.
Sadarbība ar pašiem mazākajiem mūsu pilsētas iedzīvotājiem ir devusi interesantus rezultātus
un idejas turpmākajām aktivitātēm, kā arī palīdzējusi piesaistīt muzejam vairāk apmeklētāju.
2002.gadā muzeju apmeklēja 13129 apmeklētāji.
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2002.gadā apmeklētājiem piedāvāti dažādi pasākumi. Tradicionālajiem – ekskursijas,
lekcijas, dažādi tematiskie pasākumi, esam piepulcējuši arī jaunus. Tas panākts, iesaistot
jaunas mērķauditorijas – bērnudārzu audzēkņus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām, nacionālās
kultūras biedrības, reliģisko organizāciju pārstāvjus, brīvprātīgā darba veicējus.
Muzeja darbinieki novadījuši 43 ekskursijas, nolasījuši 34 lekcijas, snieguši 136
konsultācijas un organizējuši 63 tematiskus pasākumus.
Pārskata gadam izvirzītā prioritāte aktivizēt muzeja saikni ar sabiedrību pamatā izpildīta.
Neraugoties uz to, ka muzejs remontdarbu dēļ bija slēgts apmeklētājiem gandrīz 2 mēnešus,
kopējais apmeklētāju skaits, salīdzinot ar 2001.gadu, palielinājies par 672 interesentiem,
audzis arī dažādu tematisko pasākumu skaits. Izdevies muzeja darbā ieinteresēt jaunas
mērķauditorijas, piemēram, cilvēkus ar īpašām vajadzībām, bērnudārzu audzēkņus, masu
medijus.
Muzeja starptautiskā sadarbība
2002.gadā Jelgavas muzejs sekmīgi turpināja iesākto sadarbību ar Ģ.Eliasa fondu
Zviedrijā – ar tā palīdzību tapa Ģ.Eliasa darbu katalogs. Turpinot atgādināt Jelgavas
sabiedrībai par dažādu tautu pārstāvju ieguldījumu pilsētas un novada kultūrvēsturē, aizsākām
sadarbību ar lietuviešu kultūras biedrību un Lietuvas vēstniecību, tapa interesants pasākums,
kurš jau citā kvalitātē norisināsies arī 2003.gadā. Turpinot sadarbību ar Latvijā esošajām
ārvalstu vēstniecībām, kopā ar Austrijas vēstniecību organizējām fotoizstādi par Vīnes
jūgendstila arhitektūru. Gada nogalē nodibinājām kontaktus ar Krievijas vēstniecību Latvijā.
Nr Projekta vai pasākuma Mērķis
.
nosaukums
1. Ģ.Eliasa
darbi Kataloga
Ģ.Eliasa
JVMM izdošana
ekspozīcijā

Laiks

Sadarbības partneris Valsts, pilsēta

Sept.

2.

Maijs

Ģ.Eliasa
fonds
Zviedrijā, Briseles
Karaliskā Mākslas
akadēmija
Lietuvas muzeji un
vēstniecība Latvijā

3.

Lietuviešu un latviešu Mairoņa
dzejas diena
140.dzimšanas
dienas
atceres
sarīkojums
Ģ.Eliasa
gleznu Izstādes
izstāde
sarīkošana
ārpus
Latvijas

4.

Izstāde
„Vīnes arhitektūra
fotogrāfijās”
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2003.2004.
gads

21.02.
10.03.

Ģ.Eliasa
Zviedrijā,
Krievijas
Vēstniecība

Zviedrija,
Stokholma
Beļģija, Brisele
Lietuva

fonds Zviedrija,
Stokholma

Austrijas
Vēstniecība Latvijā

Krievija,
Maskava
Rīga
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Izdevējdarbība
Nr.
1.

Nosaukums
Ģederts Eliass.
Gleznas Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja
ekspozīcijā.
Katalogs

Ziņas par izdevumu
Sastādītāji un teksta autori M.Kaupere un A.Osmanis,
foto -M.Stumbris, makets un
dizains- Daiga Brinkmane

Iespiedējs
SIA
„Jelgavas
tipogrāfija
”

Finansētājs
Kultūrkapitāla fonds,
SIA Media House,
Ģ.Eliasa fonds Zviedrijā
un Izabella Cielēna,
LSDSP Jelgavas nodaļa

Saimnieciskie pasākumi
1. Realizēts Sabiedrības integrācijas fonda finansēts projekts „Panāksim pretī”, tā
rezultātā izbūvēts paaugstinājums pie ieejas durvīm, lai muzejā varētu iebraukt
invalīdi ratiņos, izgatavotas no jauna un nomainītas ieejas durvis un durvis uz 1.stāva
ekspozīcijas telpām aprīkotas ar automātisko atvēršanas mehānismu, izbūvēta un
iekārtota videozāle, izbūvēts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām piemērots sanitārais
mezgls, daļēji izremontēts 1.stāva vestibils un tajā iekārtota kases telpa, nomainīts 1
logs. Projekta ietvaros iegādāti 2 datori, videoprojektors ar ekrānu, DVD atskaņotājs.
2. Iekārtotajam diskusiju un priekšlasījumu klubam „Ateneum” iegādāts kodoskops.
3. Veikts sienu kosmētiskais remonts Ģ.Eliasa gleznu pastāvīgajā ekspozīcijā un izstāžu
zālē.
Pasākumi pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai
Muzejā iekārtota lekciju zāle „Ateneum”, videozāle, kurā videoversijā aplūkojamas
2.stāva ekspozīcijas. Uzbūvēta uzbrauktuve invalīdiem, nomainītas muzeja ārdurvis un
aprīkotas ar atvēršanas mehānismu. Iekļūšana muzeja 1.stāva ekspozīcijās un Krājuma telpās
piemērota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Izremontēts 1.stāva vestibils un iekārtota kase.
Muzeja reklāma regulāri tiek ievietota 7 laikrakstos un 2 mājas lapās. Presē muzeja
darbs atspoguļots 133 publikācijās, TV un radio – 30.
Izdots katalogs „Ģ.Eliasa gleznas Ģ.Eliasa Jelgavas VMM ekspozīcijā.”
Katru trešdienu no plkst. 14-15 muzejs piedāvā apmeklētājiem bezmaksas gida pakalpojumus.
Pašvaldības finansējums (latos)
Pozīcija

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Ieņēmumi (kopā)
Dotācija
no vispārējiem ieņēmumiem
dotācija īpašiem mērķiem
maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
ārvalstu finansu palīdzība
Nodarbinātība
faktiskais nodarbināto skaits

69697
66716

Pārskata gadā
Apstiprināts
Faktiskā
izpilde
121766
123068
72514
72514

2981

45302
3950

45302
5252

-

-

-

29

40

29
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6. Sports
Sporta servisa centra galvenie uzdevumi:
1. Nodrošināt un attīstīt Jelgavas apstākļiem, sporta tradīcijām un iedzīvotāju pieprasījumam
atbilstošu sporta organizāciju, iedzīvotāju un īpaši jaunatnes fiziskās attīstības iespēju
piedāvājumu, racionālu brīvā laika izmantošanu, popularizējot veselīgu dzīvesveidu;
2. Sniegt iespēju sportistiem pilnveidot sporta meistarību, iesaistīt sporta pasākumos
iespējami plašas iedzīvotāju grupas;
3. Realizēt sporta organizatoriskā un metodiskā centra funkcijas, organizēt pašvaldības
budžeta dotāciju sadali un efektīvu līdzekļu izlietojumu sporta mērķiem;
4. Sniegt palīdzību sporta klubiem, mācību iestādēm, sporta skolām un citām valstiskām un
nevalstiskām sporta organizācijām sporta pasākumu organizēšanā un sporta bāzu
uzturēšanā;
5. Meklēt un piesaistīt publisko un privāto fondu investīcijas sporta pasākumu atbalstam un
sporta bāzu uzturēšanai un attīstībai.
Sporta darbu pilsētā reglamentē pilsētas sporta koncepcija. Pilsētā darbojas 47 sporta klubi,
kuri apvieno dažāda vecuma, dzimuma, tautības sportotgribētājus. Pilsētas sporta klubi
nodrošina iedzīvotājiem no dažādiem sabiedrības sociālajiem slāņiem iespējas nodarboties ar
sev piemērotām fiziskām aktivitātēm, veicinot viņu veselīgu dzīvesveidu un integrāciju
sabiedrībā.
Izstrādāts nolikums “Par Jelgavas pilsētas sporta pasākumiem paredzēto budžeta līdzekļu
sadali”, kurā noteikts kā klubi un organizācijas no Sporta servisa centra rīcībā iedalītiem
budžeta līdzekļiem ir tiesīgi saņemt finansiālu atbalstu.
Sporta klubu darbības atbalstam piešķirtie līdzekļi:
Ls 6625
2001.g.
Ls 7200
2002.g.
Ls 7200
2003.g.
Ar mērķi veicināt pilsētas sporta aktivitātes Sporta servisa centrs pieņem projektu
pieteikumus gan no juridiskām, gan no fiziskām personām. Prioritāte ir projektiem, kuri
paredz masu piesaisti sporta aktivitātēm.
Sporta organizāciju projektu atbalstam izlietotie pašvaldības līdzekļi:
2001.g.
Ls 4800
2002.g.
Ls 4800
Sporta servisa centrs savu iespēju robežās atbalsta pilsētas labākos sportistus.
Atbalsts labākajiem sportistiem:
2001.g.
Ls 1500
2002.g.
Ls 1300
Jau astoto gadu notiek ikmēneša labāko sportistu un komandu apbalvošana pēc Nolikuma
“Par labāko sportistu un treneru apbalvošanas kārtību”.
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Iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties ar Sporta servisa centra darbību (informācija par
sporta organizācijām, pasākumiem atrodama Jelgavas Domes mājas lapā, informatīvajā
biļetenā “Sports Jelgavā”, pilsētas laikrakstos) un piedalīties lēmumu apspriešanā.
Sporta servisa centra darbinieki piedalās Latvijas Olimpiskās komitejas, Sporta pārvaldes,
pašvaldības organizēto pasākumu darbā.
2002.gadā pilsētas sportisti piedalījušies 16 dažādos Pasaules (izcīnot vienu zelta medaļu)
un Eiropas čempionātos (izcīnot četras zelta, vienu sudraba un vienu bronzas medaļas), 12
Latvijas čempionātos, kuros izcīnīti 86 čempionu tituli dažādās vecuma grupās.
Pēc ilgāka laika sadarbībā ar sporta klubiem organizējām pilsētas sporta svētkus – pilsētas
iedzīvotāji iesaistījās dažādos sporta pasākumos. Svētku ietvaros organizētas ūdensmotosporta
sacensības. Jau astoto reizi organizējām aktvitātes pilsētas pirmsskolas vecuma bērniem.
Iespēju robežās tiek atbalstīta basketbola kluba “Zemgale/BJSS” un RAF futbola komandas
dalība Republikas čempionātu 1.līgā.
Pavisam, kopā ar pilsētas sporta klubiem pilsētā notikušas 92 sacensības, organizētas arī
sacensības tādā tautas sporta veidā, kā ziemas un vasaras makšķerēšanā. Plašu rezonansi guva
jaundibinātās SO “Pārlielupes roņi” rīkotais pasākums – ziemas peldēšanas skate. Kopīgi ar
LLU piedalījāmies Latvijas veterānu sporta spēlēs ar apmēram 150 dalībniekiem, izcīnot
3.vietu pilsētu vērtējumā.
2002. gadā turpināts 2001.gadā uzsāktais darbs pie projekta par Olimpiskā centra
izveidošanu, kura finansējums ir iekļauts 2003.gada budžetā, kas veicinās augstas klases
sportistu tālāko izaugsmi. /SIA “Zemgales Olimpiskais centrs” nodibināts 2003.gada 2.aprīlī/.
Šogad izremontēts sporta nama “Daugava” Raiņa 6 pirmais stāvs un ieguldīts finansējums
ēkas hidroizolācijā.
Izstrādāti projekti kopā ar Izglītības pārvaldi par 2.ģimnāzijas halles celtniecību. Pašlaik rit
darbs, lai šo projektu īstenotu. Valsts Investīciju programmai iesniegts projektēšanas darbu
pieteikums “Zemgales reģiona sporta komplekss – stadions.”
Kopā ar BMX sporta klubu veicam darbu pie BMX trases apsaimniekošanas un
labiekārtošanas.
Sporta sasniegumu izvērtēšana noslēdzas pilsētas mēroga pasākumā “Gada Sporta
laureāts”, kurā par iepriekšējā gada sasniegumiem sveicam sportistus, trenerus, sporta
skolotājus, sporta organizatorus un sporta veterānus – kopumā pasniegti 94 apbalvojumi.
Jau ceturto gadu izdots izdevums, kurā atrodama informācija par sporta aktivitātēm pilsētā.
Lielākie sporta pasākumi tiek atspoguļoti TV, radio un presē. Laikrakstos, Domes mājas lapā
publicēts sporta pasākumu kalendārs.
Pašvaldības finansējums sporta atbalstam:
2001.g.
Ls 69098
2002.g.
Ls 89838
2002.gada budžeta palielinājums attiecībā pret 2001.gadu par 20 740 Ls sakarā ar
veiktajiem kapitālajiem remontdarbiem sporta namā “Daugava” un finansējumu ēkas
hidroizolācijai.
Maksas pakalpojumu ieņēmumi:
2001.g.
Ls 4560
2002.g.
Ls 5104
Saņemts ziedojums Ls 4600.
Vidējais iestādē strādājošo skaits – 18 štata vienības.
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Sporta klubu, organizāciju finansējums 2002.gadā
(latos)
Nr.
Sporta klubs, organizācija
1. Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs “Cerība”

Finansējums
516,00

2. Bērnu un jaunatnes sporta skola

1770,00

3. IU “Liesmiņa”

210,00

4. Specializētā peldēšanas skola

620,23

5. Karatē – do sporta klubs “Shinri”

325,10

6. Pauerliftinga sporta klubs “Apolons”

385,10

7. Sabiedriskā organizācija “Jelgavas šaha klubs”

290,08

8. Smaiļošanas un kanoe airēšanas sporta klubs “KC”

962,20

9. BMX sporta klubs “Mītavas kumeļi”

387,42

10. Cīņu sporta klubs “Milons”

100,60

11. Ūdensmotosporta klubs “Paisums”

210,00

12. Sabiedriskā organizācija “Jelgavas Jahtklubs”

728,00

13. Jelgavas Basketbola sekcija

210,00

14. Boksa klubs “Juniors”

60,00

15. SIA sporta komplekss “Zemgale”

210,00

16. Brīvās cīņas sporta klubs “Herkuless”

210,00
7200,00
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7. Drošība
2002.gadā Jelgavas pilsētas Municipālā policija (MP) saņēmusi 7627 iedzīvotāju
sūdzības, no tām 7179 telefoniskas un 448 rakstiskas.
2002.gadā MP sastādījusi 264 priekšrakstus un 3009 protokolus, no tiem 577
brīdinājuma un 2432 administratīvo pārkāpuma protokolus. Iekasēta soda nauda Ls 11663,57.
Atskaites perioda laikā aizturētas 3060 personas, tai skaitā 188 personas par dažādiem
kriminālpārkāpumiem. Aizturēti 27 velosipēdu un mopēdu vadītāji, 5 automašīnu vadītāji, 2
malu zvejnieki, 295 personas par sīko huligānismu, 1652 personas par atrašanos sabiedriskā
vietā tādā alkohola reibumā, kas apkauno cilvēka cieņu, 174 pusaudži un 369 personas
personības noskaidrošanai, 318 gājēji sodīti par satiksmes noteikumu pārkāpumiem. 654
reizes apsekoti nosacīti sodītie. No 2002.gadā par dažādiem pārkāpumiem MP aizturētajām
3060 personām Valsts policijai nodotas 397 personas, citām iestādēm nodotas 152 personas,
bet tiesā nogādātas 1079 personas.
Šā gada laikā MP darbinieki apsargājuši 11 kultūras pasākumus, 2 sporta pasākumus
un 17 reizes citus pasākumus vai objektus.
Sadarbības un reidus ar Jelgavas pilsētas iestādēm MP veikusi 1346 reizes:
a) 296 reizes ar Valsts policiju (3 ar kriminālpoliciju, 279 ar kārtības policiju, 12
ar ceļu policiju un 2 ar nepilngadīgo lietu inspekciju);
b) 2 ar Valsts ieņēmumu dienestu;
c) 6 ar Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;
d) 427 ar medicīnas iestādēm;
e) 252 ar aģentūru “Pilsētsaimniecība”;
f) 227 ar SIA "KULK";
g) 1 ar Izglītības pārvaldi;
h) 1 ar Dienvidu elektrotīkliem;
i) 1 ar "Jelgavas siltumtīklu uzņēmumu";
j) 7 ar bērnu patversmi;
k) 33 ar bāriņtiesu;
l) 38 ar Tiesu izpildītāju kantori;
m) 6 ar Jelgavas domi;
n) 1 ar Pārtikas un veterināro dienestu;
o) 1 ar Sociālo lietu pārvaldi;
p) 47 ar "Nekustamo īpašumu pārvaldi".
Pilsētā izķerti un veterinārajā klīnikā nogādāti 94 suņi, 4 kucēni, 8 kaķi, 2 lapsas, 1
cauna.
MP operatīvā daļa (OD)
Līdz optimizācijas veikšanai Jelgavas MP 2002.gada 1.martā OD darbinieki
reģistrējuši 1015 izsaukumus, apkalpojuši 969 izsaukumus, Valsts policijai nodoti 27
izsaukumi, 19 izsaukumi atsaukti pirms ierašanās norādītajā adresē.
Uz ģimenes un kaimiņu konfliktiem OD izbraukusi 225 reizes.
156 personas nogādātas MP, 63 personas Valsts policijā, 169 personas tiesā un 24
personas citās iestādēs.
259 personas aizturētas un nogādātas atskurbtuvē. 8 no aizturētajām personām
nogādātas dzīvesvietā. Par atteikšanos pildīt policijas darbinieku likumīgās prasības aizturētas
2 personas. Uz aizdomu pamata par kriminālnozieguma izdarīšanu aizturētas un Valsts
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policijā nodotas 34 personas. Personības noskaidrošanai aizturētas 67 personas, no kurām 45
nogādātas MP un 22 Valsts policijā. Sadarbībā ar MP sabiedriskās kārtības uzturēšanas daļu
(SKUD) aizturēti 2 velosipēdu vadītāji, no kuriem viens bija alkohola reibuma stāvoklī.
Patrulējot OD un SKUD darbinieki līdz 1.martam pavisam aizturējuši 484 personas.
MP sabiedriskās kārtības uzturēšanas daļa (SKUD)
Sabiedriskās kārtības uzturēšanas daļas (SKUD) darbinieki līdz 2002.gada 1.martam
izskatījuši 69 iedzīvotāju iesniegumus, no kuriem 68 bijuši rakstiski, bet viens – telefonisks.
Izskatīti 192 pārkāpumi par pašvaldības lēmumu un ekoloģisko noteikumu
neievērošanu. Sastādīti 66 protokoli un 56 priekšraksti, uz vietas iekasēta soda nauda Ls 466
apmērā. Veterinārajā klīnikā nogādāti 19 suņi un 1 kaķis.
Par karogu neizkāršanu Valsts svētkos un atceres dienās sodītas 43 personas un
iekasēta soda nauda Ls 106 apmērā.
Nosacīti sodītie apsekoti 176 reizes, 9 mirušajiem noskaidroti un atrasti piederīgie.
Pieraksta un izraksta nodaļa
Pieraksta un izraksta inspektores 2002.gadā veikušas 7402 pierakstus un 3641
izrakstu, tai skaitā 3117 pasu pierakstus.
No pilsētas izrakstījusies 3641 persona, tai skaitā no Latvijas Republikas 80. Jelgavā
pierakstījusies 1481 persona, tai skaitā no citām valstīm 35. Ar tiesas spriedumu savas
dzīvesvietas bijušas spiestas pamest 293 personas, no tām neviena nav notiesāta ar brīvības
atņemšanu. Kā mirušas izrakstītas 768 personas.
Kopš 2002.gada 31.decembra pieraksta un izraksta nodaļa likvidēta.
MP administratīvais patruļdienests (APD)
Ar 2002.gada 1.martu pēc optimizācijas veikšanas Jelgavas MP, kuras laikā tika
samazinātas 12 štata vietas, uz MP OD un SKUD bāzes tika izveidots MP administratīvais
patruļdienests. Patruļdienesta pienākumos ietilpst sabiedriskās kārtības uzraudzīšana pilsētā
un palīdzības sniegšana pilsētas iedzīvotājiem.
Administratīvais patruļdienests no pilsētas iedzīvotājiem kopš 2002.gada 1.marta līdz
gada beigām ir saņēmis 6552 izsaukumus un sūdzības, no kurām 6168 telefoniskas un 384
rakstiskas. Minētajā laika periodā MP izskatījusi 6268 iedzīvotāju sūdzības. Valsts policijā
nodoti 136 izsaukumi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nodoti 4 izsaukumi, 101
izsaukums atsaukts pirms ierašanās norādītājā adresē.
Uz ģimenes un kaimiņu konfliktiem APD izbraucis 1431 reizes. No augšminētajiem
konfliktiem 407 notikuši alkohola lietošanas rezultātā.
Par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem aizturētas 2 personas, sastādīts 1 protokols
un iekasēta soda nauda Ls 3,-apmērā.
Par pašvaldības noteikumu pārkāpumiem sodītas 1409 personas, sastādīti 193
protokoli, iekasēta soda nauda Ls 2421 apmērā.
APD sastādījis 8 protokolus par tīšu pases bojāšanu.
1393 personas aizturētas un nogādātas atskurbtuvē. 17 no aizturētajām personām bijusi
nepieciešama medicīniskā palīdzība, 47 klienti nogādāti dzīvesvietā.
Par nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām aizturētas 19 personas.
Uz aizdomu pamata par kriminālnozieguma izdarīšanu aizturētas un Valsts policijā
nodotas 154 personas. Personības noskaidrošanai aizturētas 302 personas, no kurām 193
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nogādātas MP un 109 - Valsts policijā. Aizturētas 15 personas, kuras ir Valsts policijas
meklēšanā. Sodīti 318 gājēji. Aizturēti 25 velosipēdu un mopēdu vadītāji, no kuriem 7 bijuši
alkohola reibumā stāvoklī. Aizturēti 5 automašīnu vadītāji, no kuriem 2 bijuši alkohola
reibumā un nodoti Ceļu policijai.
Par malu zvejniecību aizturētas 2 personas, kuras nodotas Valsts policijai.
Aizturēta 1 persona ar nelikumīgu ieroci.
APD 478 reizes apsekojis nosacīti sodītas personas. Par naktsmiera traucēšanu sodītas
62 personas, par citiem administratīvajiem pārkāpumiem – 3 personas. Par karoga
neizkāršanu Valsts svētkos un atceres dienās sodītas 48 personas, iekasēta soda nauda Ls 107
apmērā.
APD no 2002.gada 1.marta līdz gada beigām par dažādiem pārkāpumiem MP
nogādājis 659 personas. Valsts policijā nodotas 334 personas, citās iestādēs nodotas 128
personas, bet tiesā nogādātas 910 personas.
2002.gada laikā APD apsargājis kopā 30 kultūras, sporta un citus pasākumus.
Sadarbības un reidus ar Jelgavas pilsētas iestādēm APD veicis 1173 reizes.
Bērnu un jaunatnes lietu nodaļa (BJLN)
Bērnu un jaunatnes lietu nodaļa strādā, lai sniegtu palīdzību bērniem un jauniešiem,
kuri neapmeklē skolu, nestrādā un vēl nav uzskaitē nepilngadīgo lietu inspekcijā, bet jau ir
pārkāpuši likumus, administratīvos noteikumus, Domes saistošos noteikumus un citus
lēmumus.
Kā neatņemama sastāvdaļa ir arī darbs ar šī kontingenta ģimenēm un vecākiem, jo
pieaugušo sociālās problēmas atspoguļojas viņu bērnos. BJLN darbinieki veic profilaktiski –
izglītojošo darbu skolās, piedalās skolu pedagoģisko padomju sēdēs.
Galvenie profilakses virzieni vērsti uz alkohola, nikotīna un narkotisko vielu postošo
iedarbību. 2002.gadā BJLN veica pastiprinātu uzraudzību un kontroli datorsalonos, kuros
mācību laikā un naktīs uzturas skolnieki.
2002.gadā BJLN darbinieki skolās nolasījuši 148 lekcijas, no kurām 126 lekcijas
bērniem un 22 lekcijas vecākiem, iepazīstinot ar problēmām, kas rodas, lietojot alkoholu un
narkotiskās vielas, kā arī skaidrojot administratīvās atbildības pamatus.
37 reidos par dažādiem pārkāpumiem aizturēti 128 nepilngadīgie, no kuriem 13 bijuši
alkohola reibumā.
BJLN darbinieki ir izskatījuši 102 iedzīvotāju iesniegumus, veiktas 1396
profilaktiskās pārrunas ar nepilngadīgām personām un viņu vecākiem. Veiktas 78 pārbaudes
un par to rezultātiem ziņots Bāriņtiesai.
Atskaites periodā nodaļas darbinieki sastādījuši 301 protokolu un iekasējuši soda
naudu Ls 563 apmērā.
Sadarbībā ar Jelgavas suņu kluba pārstāvjiem veiktas 6 uzskatāmas nodarbības, kā
bērnam rīkoties ekstremālās situācijās, tiekoties ar suņiem.
MP medicīniskā atskurbtuve
2002.gada divpadsmit mēnešos medicīniskajā atskurbtuvē tika ievietotas 3852
personas. Vidējais diennakts un nedēļas apmeklētāju skaits sastāda attiecīgi 10,8 un 74
personas.
2002.gadā medicīniskā atskurbtuve soda naudā iekasējusi Ls 2456,06, kas sastāda
23,75% no medicīniskās atskurbtuves klientiem faktiski uzliktās soda naudas. Par
medicīniskās atskurbtuves pakalpojumiem iekasēts Ls 5425 vai 14,1%.
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8. Pārējā ekonomiskā darbība
Saskaņā ar LR likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem”, izveidota un ar
2002.gada 3.jūniju darbību uzsāka pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas sabiedrisko
pakalpojumu regulātors”. Ievērojot Jelgavas rajona pašvaldību, kā arī citu Zemgales
reģiona pašvaldību lūgumus, ar 10.oktobri iestāde “Jelgavas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu
regulātors” tika pārveidota par iestādi “Jelgavas reģionālais sabiedrisko pakalpojumu
regulātors”.
2002.gadā regulātors apstiprināja pakalpojumu tarifus SIA ”Jelgavas ūdens”, SIA
“KULK”, Ozolnieku pašvaldības uzņēmumam “Komunālās saimniecības dienests”, Naudītes
bezpeļņas pašvaldības uzņēmumam, Bauskas pilsētas uzņēmumam “Komunālie
pakalpojumi”, Bauskas p/u “Bauskas siltumtīkli”.
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VI PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA UZŅĒMUMOS UN
PAREDZĒTĀS TĀ IZMAIŅAS
N.p.k. Uzņēmuma nosaukums
1.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
bezpeļņas
uzņēmums
“Jelgavas poliklīnika”
Sudrabu Edžus 10, Jelgava
Reģistrēts UR 02.08.1993
Nr. 170300709
2.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
uzņēmums
bezpeļņas
organizācija
“Jelgavas
pilsētas slimnīca”
Brīvības bulvāris 6, Jelgava
Reģistrēts UR 27.07.1993
Nr. 170300703
3.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
bezpeļņas
uzņēmums
“Jelgavas
tuberkulozes
slimnīca”
Viestura 15, Jelgava
Reģistrēts UR 05.08.1993
Nr. 170300714
4.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
uzņēmums
bezpeļņas
organizācija SIA “Medicīnas
sabiedrība “Optima 1””
Raiņa 42, Jelgava
Reģistrēts UR 31.08.1993
Nr. 170300745
5.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
medicīniskās
aprūpes
bezpeļņas
uzņēmums
“Jelgavas
neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
stacija”
Svētes 37, Jelgava
Reģistrēts UR 27.07.1993
Nr. 170300702
6.
Jelgavas
pašvaldības
bezpeļņas
organizācija
“Jelgavas autobusu parks”
Meiju ceļš 62, Jelgava
Reģistrēts UR 30.09.1993
Nr. 000315266
7.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
akciju sabiedrība “Auto –
Remonts”

Darbības veids
Veselības aprūpe

Kapitāla daļas, Ls
Ls 107816
Kapitāls 100% pieder
pašvaldībai.

Veselības aprūpe

Ls 693307
Kapitāls 100%
pašvaldībai.

pieder

Ls 65153
Kapitāls 100%
pašvaldībai.

pieder

Veselības aprūpe

Veselības aprūpe

Ls 2045
Kapitāla daļas nominālā
vērtība Ls 1
Kapitāla daļu skaits 2045
Kapitāls 100% pieder
pašvaldībai.

Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
sniegšana

Ls 29376
Kapitāls 100%
pašvaldībai.

pieder

Pasažieru
pārvadājumi

Ls 381058
Kapitāls 100%
pašvaldībai.

pieder

Automobiļu
Ls 98950
tehniskā apkope Akcijas nominālvērtība
un remonts
Ls 50, akciju skaits 1979.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Dobeles
47,
Jelgava
Reģistrēts UR 06.10.1993
Nr. 000315422
Jelgavas
pašvaldības
uzņēmums
bezpeļņas
organizācija
“Jelgavas
tehniskā skola”
O.Kalpaka 12, Jelgava
Reģistrēts UR 24.01.1997
Nr. 000332587
Jelgavas pilsētas pašvaldības
uzņēmums “Jelgavas tirgus”
Uzvaras 56, Jelgava
Reģistrēts UR 04.01.1995
Nr. 360300796
Jelgavas pilsētas pašvaldības
bezpeļņas
uzņēmums
“Nekustamā
īpašuma
pārvalde”
Pulkveža Brieža 26, Jelgava
Reģistrēts UR 16.06.1998
Nr. 360301154
Jelgavas pilsētas pašvaldības
SIA “Jelgavas ūdens”
Ūdensvada 4, Jelgava
Reģistrēts UR 08.03.1995
Nr. 170300132

Pašvaldībai pieder 1089
akcijas ar kopējo vērtību
Ls 54450 ( 55% ).
“B” kategorijas Ls 6179
Kapitāls 100% pieder
transporta
līdzekļu vadītāju pašvaldībai.
apmācība

Pārtikas
un
rūpniecības preču
tirdzniecības
organizācija
tirgos
Darbības
ar
nekustamo
īpašumu

Ūdens
ieguve,
attīrīšana
un
sadale
Kanalizācijas
notekūdeņu
attīrīšanas
un
novadīšana
Jelgavas pašvaldības akciju Tvaika un karstā
sabiedrība
“Jelgavas ūdens piegāde
siltumtīklu uzņēmums”
Katoļu 6/8, Jelgavas
Reģistrēts UR 07.10.1991
Nr. 170300134
Bezpeļņas
organizācija Kapsētu teritoriju
Jelgavas
pašvaldības ekspluatācija
uzņēmums
“Kapu Sēru ceremonijas
saimniecība”
pakalpojumi
Skolotāju 6, Jelgava
Reģistrēts UR 16.06.1995
Nr. 000325959
Jelgavas pilsētas pašvaldības Uzņēmums
uzņēmums
atrodas
“Komunālprojekts”
privatizācijas
Svētes 22, Jelgava
procesā
Reģistrēts UR 29.10.1992
Nr. 170300492
Jelgavas pilsētas pašvaldības Uzņēmums
sadzīves
tehnikas
un atrodas

Ls 9500
Kapitāls 100%
pašvaldībai.

pieder

Ls 5015
Kapitāls 100%
pašvaldībai

pieder

Ls 2504598
Kapitāla daļas nominālā
vērtība Ls 1
Kapitāla daļu skaits
2504598
Kapitāls 100% pieder
pašvaldībai.
Ls 79681
Akcijas nominālvērtība
Ls 1, akciju skaits 79681.
Kapitāls 100% pieder
pašvaldībai.
Ls 4578
Kapitāls 100%
pašvaldībai.

pieder

Ls 2007
Kapitāls 100%
pašvaldībai.

pieder

Ls 285
Kapitāls

100%

pieder
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16.

17.

pulksteņu remontuzņēmums
“Elektrons”
Raiņa 19, Jelgava
Reģistrēts UR 16.04.1992
Nr. 170300331
Latvijas pašvaldību bezpeļņas
organizācija
sabiedrība
“Latvijas pašvaldību mācību
centrs”
Biķernieku 4, Rīga
Reģistrēts UR 18.03.1993
Nr.000312123
Bezpeļņas organizācija SIA
“Viduslatvijas slimokase”
Sudrabu Edžus 10, Jelgava
Reģistrēts UR 28.01.1998
Nr. 000337664

privatizācijas
procesā

pašvaldībai.

Pieaugušo
apmācība

Ls 8000
Kapitāla
daļas
nominālvērtība Ls 50,
daļu skaits 160.
Pašvaldībai pieder 6
daļas ar kopējo vērtību
Ls 300 ( 3,75% ).
Ls 2500
Kapitāla
daļas
nominālvērtība Ls 250,
daļu skaits 10.
Pašvaldībai pieder 2
daļas ar kopējo vērtību
Ls 500 ( 20% ).
Ls 237000
Kapitāla
daļas
nominālvērtība Ls 500,
daļu skaits 475.
Pašvaldībai pieder 61
daļa ar kopējo vērtību Ls
30500 ( 12,9% ).
Ls 8300
Kapitāla
daļas
nominālvērtība Ls 10,
daļu skaits 830.
Pašvaldībai pieder 225
daļas ar kopējo vērtību
Ls 2250 ( 27,1% ).

Veselības
aizsardzība, kas
ietver
iedalīto
finansu līdzekļu
sadali

18.

SIA
“Sporta
komplekss Sporta arēnu un
“Zemgale””
stadionu darbība
Rīgas 11, Jelgava
Reģistrēts UR 17.06.1999
Nr. 360301285

19.

SIA BO “Datorcentrs”
Svētes 33, Jelgava
Reģistrēts UR 29.10.1997
Nr. 000336468

Konsultēšana
programmnodrošinājuma
jautājumos,
programmēšana

2002.gadā samazināts pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Kapu saimniecība”
pamatkapitāls no 29764 latiem uz 4578 latiem un pašvaldības uzņēmumam bezpeļņas
organizācijai “Jelgavas tehniskā skola” pamatkapitāls no 35990 latiem uz 6179 latiem.
2002.gadā pašvaldība savus finansu līdzekļus ieguldījusi SIA “Sporta komplekss
“Zemgale”” un SIA BO “Datorcentrs” kapitālos.
2002.gada 13.jūnijā Jelgavas Dome pieņēma lēmumu par izstāšanos no Latvijas
pašvaldību bezpeļņas organizācijas sabiedrības “Latvijas pašvaldību mācību centrs”
dalībniekiem. Šis Domes lēmums vēl jāapstiprina sabiedrības dalībnieku sapulcei un izmaiņas
jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
2002.gadā no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izslēgti 7 pašvaldības
uzņēmumi, kuri bija privatizēti un ilgstošā laika posmā nedarbojās. Līdz ar to pašvaldības
ieguldījums uzņēmumu pamatkapitālos samazinājās par 312479 latiem.
2002.gada nogalē uzsākta Jelgavas pašvaldības uzņēmuma “Jelgavas tirgus”
reorganizācija par SIA “Jelgavas tirgus”, palielinot pamatkapitālu no 9500 latiem uz 527978
latiem.
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VII IEPRIEKŠĒJOS DIVOS UN KĀRTĒJĀ GADĀ PLĀNOTIE
PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA
ĪSTENOŠANĀ
1) Jelgavas teritorijas plānojums ir pieņemts 1999.gada 20.maijā. 2002.gada 9.maijā
Jelgavas Domes lēmums Nr.10/1 “Par Jelgavas teritorijas plānojuma laika posmam
līdz 2010.gadam grozījumu izstrādāšanu”.
2) Sabiedrības aktivitāte plānošanas procesā - apmierinoša.
3) Ar Jelgavas domes 2002.gada 9.maijā lēmumu Nr.10/1 uzsākti Jelgavas teritorijas
grozījumi.
4) Akcents tiek likts uz rūpniecības zonu sakārtošanu.
5) 2002.gadā saņemta valsts mērķdotācija teritoriālplānošanai - 15000 Ls, kas daļēji
apgūta izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus un detaļplānojumus rūpniecības
teritorijām Langervaldes ielā un Aviācijas ielā.
6) Privātās investīcijas:
a) Rīgas iela (ledus halles teritorija);
b) Atmodas iela 102.
Izstrādāšanas un sagatavošanas stadijā:
a) RAF teritorija;
b) Meiju ceļš 6;
c) Pambakaru ceļš 4a;
d) Rūpniecības iela 20b;
e) Vangaļu ceļš 17a.
2002.gadā ekspluatācijā pieņemtas 29 dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 7294,2 m2 un
16 veikalu/biroju telpas ar kopējo platību 2011 m2.
Izdotas būvatļaujas 81 dzīvojamās ēkas celtniecībai un 20 veikalu/biroju telpu izbūvei.

1. Jelgavas pašvaldības struktūrvienību piesaistītie līdzekļi projektu
īstenošanai 2002. gadā
Projekta nosaukums
“Panāksim pretī” (nodrošināt invalīdiem iespēju iekļūt
Ģ.Eliasa Vēstures un mākslas muzejā, izmantot
labierīcības un ar IT palīdzību iepazīties ar muzeja
krājuma neeksponēto daļu un ar ekspozīcijām ēkas
2.stāva telpās) - realizē arī 2003. gadā
Driksas un Lielupes tiltu rekonstrukcija ar pieejām
Jelgavas pilsētā
Piemineklis pirmajam Latvijas valsts prezidentam J.
Čakstem – figūras izveide
Piemineklis pirmajam Latvijas valsts prezidentam J.
Čakstem – bronzas darbi
Ādolfa Alunāna kapa pieminekļa atjaunošana
Katalogs „Ģ. Eliasa gleznu ekspozīcija” Jelgavas
muzejā
Ģ. Eliasa muzejam Jelgavai veltītu pastkartīšu
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Piesaistītie
līdzekļi, latos
Ls 5 000

1. Finansējuma
avots
Sabiedrības
integrācijas fonds

Ls 335 000

VIP

Ls 2 500

Kultūrkapitāla fonds

Ls 2 000

Kultūrkapitāla fonds

Ls 500
Ls 1 400

Kultūrkapitāla fonds
Kultūrkapitāla fonds

Ls 3 000

Kultūrkapitāla fonds
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kolekcijas iegādei no kolekcionāra M. Ziemeļa
Vides politikas plāns un vides rīcības programma
Jelgavai
Lai riet, ja lec un varam strādāt!
Cilvēkresursu attīstības veicināšana un infrastruktūras
bāzes veidošana informācijas tehnoloģiju un
komunikāciju pakalpojumu attīstībai Jelgavas pilsētā –
realizē arī 2003.g. (grants kopā - EUR 1 411 200 ≈ Ls
846 720)
Uzņēmējdarbības atbalsta un pieaugušo izglītības
Zemgales reģionālā centra izveide – realizē arī 2003.g.
(grants kopā - EUR 955 200 ≈Ls 573 120)
Ceļā uz informācijas sabiedrību

Ls 219 465

Latvijas Vides
aizsardzības fonds
Latvijas Vides
aizsardzības fonds
ES, Phare 2000

Ls 142 290

ES, Phare 2000

Ls 7 000

Zemgales reģiona vietējo un rajona pašvaldību politiķu
un darbinieku kompetences pilnveidošana
Veselības akadēmija

Ls 6 000

Ls 1 450

Pilotprojekts projekta
„Latvijas publisko
bibliotēku vienotā
informācijas tīkla
izveide” ietvaros
Vestra Gotalandes
reģions (Zviedrija)
Vestra Gotalandes
reģions (Zviedrija)
Valsts budžets
Labklājības
ministrija
Norvēģijas valdība

Ls 4 000
Ls 651,52

Kultūrkapitāla fonds
Kultūrkapitāla fonds

Ls 750

Kultūrkapitāla fonds

Ls 500
Ls 1 500

Kultūrkapitāla fonds
Kultūrkapitāla fonds

Ls 1 900

Kultūrkapitāla fonds,
Media House
Kultūrkapitāla fonds
Nīderlandes
vēstniecība
Kultūrkapitāla fonds
ASV vēstniecība
Latvijā
Pasaules Banka

PVIS datortīklu infrastruktūras atjaunošanai
Pašvaldības stratēģijas veidošana atkarības profilaksei
Zemgalē
ANO attīstības programmas un AIDS profilakses centra
projekta “Vienotās sekundārās profilakses punktu tīkla
izveide intravenozo narkotiku lietotājiem Latvijā”
ietvaros – realizē arī 2003.g. ar papildus finansējumu
Kolekcija „Jelgavas pasta zīmogi 1812 – 2002”
Ā. Alunāna memoriālās mājas ekspozīcijas
papildinājums „Uz bīnes jāprot grozīties”
Stāvpulkstenis – Gustav Becker firmas ražojums,
19./20.gs. mija
Glezna „Dobeles iela Jelgavā” (autors M. Stumbris)
Tēlniecības darbs „Kristapa Eliasa portrets”
(autors A. Terpilovskis)
Katalogs „Ģ. Eliasa gleznu ekspozīcija” Jelgavas
muzejā
Jelgavas jaunā teātra izrāde "Prezidentes"
5. Starptautiskais ceļojošais Ledus skulptūru festivāls
Jelgavas jaunā teātra izrāde "Vakariņas Senlisā"
Videofilma „Latvijas skolēnu Konvents”
„Latvija – NATO dalībvalsts”
MIC semināru cikls “Vērtēšana”

Ls 4 000
Ls 2 000

Ls 5 355
Ls 20 000
Ls 9115

Ls 500
EUR 428,40
≈ Ls 252
Ls 1 000
Ls 135

Ls 2 280
KOPĀ: Ls 779 543,52
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2. Jelgavas pašvaldības struktūrvienību piesaistītie līdzekļi projektu
īstenošanai 2003.gadā
Projekta nosaukums
“Panāksim pretī” (nodrošināt invalīdiem iespēju iekļūt
Ģ.Eliasa Vēstures un mākslas muzejā, izmantot
labierīcības un ar IT palīdzību iepazīties ar muzeja
krājuma neeksponēto daļu un ar ekspozīcijām ēkas
2.stāva telpās) – iesākts realizēt 2002. gadā
Cilvēkresursu attīstības veicināšana un infrastruktūras
bāzes veidošana informācijas tehnoloģiju un
komunikāciju pakalpojumu attīstībai Jelgavas pilsētā –
iesākts realizēt 2002. gadā
Uzņēmējdarbības atbalsta un pieaugušo izglītības
Zemgales reģionālā centra izveide” – iesākts realizēt
2002. gadā
ANO attīstības programmas un AIDS profilakses centra
projekta “Vienotās sekundārās profilakses punktu tīkla
izveide intravenozo narkotiku lietotājiem Latvijā”
ietvaros – iesākts realizēt 2003. gadā
Veselības akadēmija – realizācija turpināsies arī
2004.gadā ar papildus finansējumu
Notekūdeņu attīrīšanai - dūņu apstrādei un papildus
mitruma noņemšanai
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas interneta mājas lapa
Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība
Jelgavā – 1. fāze, kopā EUR 11 244 750 ≈ Ls 6 746 850,
3 gados
Driksas un Lielupes tiltu rekonstrukcija ar pieejām
Jelgavā – pieeju sakārtošana un paplašināšana 3. posms
Kļūsim par zinošiem, prasmīgiem, aktīviem
jelgavniekiem
Ēnu teātra izrāde „Brālītis un Karlsons”
Jelgavas Bigbenda materiāltehniskās bāzes
papildināšana

Finansējuma avots

Ls 627 000

ES, Phare 2000

Ls 431 000

ES, Phare 2000

Ls 3 520
Plus materiāli
apmaiņai

Norvēģijas valdība

Ls 5 355
2 100 000
Dānijas
kronas
≈ Ls 183 330
Ls 1000
≈ Ls 2 248
950
Ls 150 000
USD 3 400
≈ Ls 1972
Ls 200
Ls 1000

KOPĀ:
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Piesaistītie
līdzekļi, latos
Ls 25 000

Ls 3 674 327

Sabiedrības
integrācijas fonds

Vestra Gotalandes
reģions (Zviedrija)
NEFCO

Kultūrkapitāla fonds
ES, ISPA
LR Satiksmes
ministrija
Baltijas – Amerikas
Partnerattiecību
programma
Kultūrkapitāla fonds
Kultūrkapitāla fonds,
Latvijas
koncertdirekcija

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2002.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

VIII PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS
PROJEKTOS, IESTĀDĒS UN UZŅĒMUMOS
Jelgavas pašvaldība pilsētas attīstību sekmēja arī ar dalību dažādās sabiedriskās
organizācijās, iestādēs. Pašvaldības ieguldījums bija gan intelektuālā, gan materiālā veidā.
2002.gadā pašvaldība piedalījās sekojošu organizāciju darbībā, veicot arī finansiālas
iemaksas:
Dalības maksa
Zemgales Attīstības aģentūrā
S/O “Dānijas un Latvijas sadarbības centrs”
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā
Piedalīšanās starptautiskajā tūrisma izstādē ”Balttour”
Baltijas jūras pilsētu savienībā
Līdzdalība Zemgales uzņēmēju dienu organizēšanā
S/O "Jelgavas novada tūrisma attīstības apvienība"

Ls 4505,Ls 12,Ls 300,Ls 10,Ls 422,Ls 4000,Ls 60,-

Pašvaldība aktīvi piedalās arī dažādos starptautiskos projektos, piesaistot Eiropas
finansējumu , kā arī piedalās Valsts investīciju programmas finansētajos projektos. Svarīgākie
projekti, kuriem piesaistīts ievērojams finansējums:
Projekta izmaksas
1. Driksas un Lielupes tiltu un pievedceļu rekonstrukcija
1. posms Driksas tilta rekonstrukcija
Ls 721.914
2. posms Lielupes tilta rekonstrukcija
Ls 1.269.289
3. posms pieejas ceļu rekonstrukcija Jelgavā
Ls 849.000
2. Ūdens saimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavas pilsētā
EUR 11.244.750 (Ls
6.746.850) - ISPA dāvinājums;
3. Cilvēkresursu attīstības veicināšana un infrastruktūras bāzes veidošana informācijas
tehnoloģiju un komunikāciju pakalpojumu attīstībai Jelgavas pilsētā – realizē arī 2003.g.
(grants kopā - EUR 1 411 200 ≈ Ls 846 720);
4. Uzņēmējdarbības atbalsta un pieaugušo izglītības Zemgales reģionālā centra izveide –
realizē arī 2003.g. (grants kopā - EUR 955 200 ≈Ls 573 120);
5. Notekūdeņu attīrīšanai - dūņu apstrādei un papildus mitruma noņemšanai 2.100.000
Dānijas kronas ≈ Ls 183.330.
Jau vairākus gadus Jelgavas Dome ir eiroreģiona "Saule" dalībniece. Šajā eiroreģionā kā
dalībnieki ir Šauļu apgabala un Taurages apgabala administrācijas, Kaļiņingradas apgabals,
Zviedrijas pašvaldība un Jelgavas rajona padome.
Jelgavas Domei ir noslēgti sadraudzības līgumi ar 7 valstu pašvaldībām Vejle (Dānija),
Naka (Zviedrija), Šauļi (Lietuva), Pērnava (Igaunija), Belostoka (Polija), Molodečna
(Baltkrievija), Šin-jinga (Taivāna).
2002.gada 26.jūlijā tika noslēgts sadarbības līgums ar Alkamo pilsētu Itālijā.
Sadraudzības līgums paredz tiešu kontaktu dibināšanu starp iedzīvotājiem sociālās un kultūras
pieredzes apmaiņai, kā arī tirdzniecības sakaru attīstību un uzņēmējdarbības veicināšanu.
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2002.gadā Vejles pilsētas (Dānijā) un Jelgavas pedagogi ir iesnieguši kopīgu
sadarbības projektu Comenius 1 ietvaros “Fantastiskā literatūra”.
Stokholmas satelītpilsētas Nakas (Zviedrijā) sadarbība ar Jelgavu ir vērsusies plašumā.
2002.gadā notika sadarbība vietējo pašvaldības darbinieku un projektu līmenī. 2001.tika
aizsākts un 2002.gadā pilnībā tika realizēts kopīgs projekts “Laicīgi signāli”, tā mērķis ir
padziļināt izpratni par alkohola un narkotiku profilakses nepieciešamību. Projekta ietvaros
Jelgavas Domes profilakses darba grupas dalībnieki iepazinās ar alkohola un narkotiku
profilakses darbu Nakas pašvaldībā, kā arī ar bijušo krimināli sodīto personu centru KRIS
Stokholmas pašvaldībā. Nakas pašvaldībā Jelgavas Profilakses darba grupas dalībnieki
iepazinās ar organizāciju “Nakts traucētāji”, kuri rūpējas par bērnu drošību Nakā. Pieredzes
rezultātā Jelgavā 2002.gada 4.maijā tika nodibināta sabiedriska organizācija “Vecāki
Jelgavai”. 2002.gada aprīlī Eltas skolas vecāki - nakts traucētāji no Nakas bija ieradušies
prezentēt savu darbību, nododot pieredzi Jelgavai.
Eltas skola Nakā sadarbojas ar Jelgavas Spīdolas skolu. 2002.gadā notika pieredzes
braucieni uz Zviedriju un zviedru skolēni ciemojās Jelgavā. Kopīgi tika izstrādāta prezentācija
par alkohola un narkotiku kaitīgumu, ar kuru iepazīstināja Nakas un Jelgavas pašvaldības
darbiniekus un Sabiedriskās drošības un kārtības komisijas pārstāvjus un institūciju
darbiniekus, kuri ir iesaistīti profilakses darba veikšanā Jelgavā. Eltas skolas jaunieši
interesējās par Jelgavas apkārtni un dabu, vērojumi tika iekļauti Eltas skolas jauniešu dabas
zinātņu projektu darbos.
Nakas pilsētas vides speciālisti un Jelgavas attiecīgās jomas speciālisti kopīgi
iesaistījās Baltijas jūras vides projektā “Baltic Environment Twinning Project”. Projekta
mērķis – vides pedagoģijas padziļināta apgūšana un vides speciālistu tīkla veidošana ap
Baltijas jūru.
Jelgavas sadarbība ir aktivizējusies ar Šauļu pilsētu (Lietuvā). 2002.gadā ievērojami ir
pieaudzis aktivitāšu skaits kultūras un izglītības jomā. Starptautiskās Ledus skulptūru izstādes
ietvaros Šauļu iedzīvotājiem bija iespēja apskatīt Jelgavā tapušās skulptūras. Šauļu pilsētas
administrācijas pārstāvji piedalījās lietuviešu – latviešu dzejas dienās, kas bija veltītas
lietuviešu literatūras klasiķiem Maironim (1862. – 1932.) un notika Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures
un mākslas muzejā.
Šauļu pilsētas angļu valodas skolotāju Metodiskās apvienības pieredzes apmaiņas
vizīte Jelgavā notika 2002.gada decembrī. Savukārt angļu valodas skolotāji popularizēja
pieredzi Šauļu izglītības konferencē.
Aktīvo Šauļu jauniešu klubs VIRUS (darbojas jaunieši no 16 gadu vecuma) apmeklēja
jauniešu centru “JUNDA”, lai dibinātu kontaktus ar Jelgavas jauniešiem, kuri atbalsta
veselīgu dzīves veidu un izvēlas atpūtu, brīvu no narkotikām un alkohola.
Šauļu un Pērnavas (Igaunijā) ģeogrāfiskais tuvums ļauj intensīvāk attīstīt kultūras
apmaiņu. Lietuviešu un igauņu pūtēju orķestri priecēja Jelgavas skatītājus ar savu sniegumu
G.Ordelovska pūtēju orķestru festivāla laikā.
Pērnavā pagājušajā gadā atklāta jaunuzcelta koncertzāle, kurā tika rīkota sadraudzības
pilsētu mākslinieku radošo darbu izstāde. Jelgavu pārstāvēja mākslinieki E.Vītols un
G.Svikulis. 2002.gada vasarā I.Klapera vadītā Jelgavas gleznošanas studija piedalījās
mākslinieku plenārā un izstādē Pērnavā.
Bērnu un jauniešu centra “JUNDA” pedagogi un jaunieši apmeklēja Pērnavu, lai
iepazītos ar jauniešu problēmām un jauniešu politiku Igaunijā. Tika nodibināta sadarbība ar
brīvā laika centru “Parnu Kunstide Maja”.
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Aktīvi sadarbojas Pērnavas un Jelgavas pirmskolas iestāžu darbinieki.
Pērnavas un Jelgavas pirmskolas iestāžu metodiķi rīkoja kopīgu semināru “Pedagoģiskā
procesa organizēšana, vadīšana, plānošana un materiāltehniskā bāze”, tas notika Jelgavā. Kā
arī notika Pērnavas pirmskolas mūzikas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs “Mūzikas
nozīme pirmskolas vecuma bērna attīstībā”
Pašvaldības pilnvarnieki.
Saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi
uzņēmējsabiedrībās”, pašvaldība ir iecēlusi pilnvarniekus, kuri pārstāv pašvaldības intereses
uzņēmējsabiedrībās un pārrauga pašvaldības īpašuma daļas izmantošanu.
Pašvaldības uzņēmējsabiedrībās ir iecelti un 2002.gadā darbojās šādi pilnvarnieki:
Uzņēmējsabiedrības
nosaukums
Akciju sabiedrība “AutoRemonts”
SIA “Medicīnas sabiedrība
“Optima 1””

Pilnvarnieks

I. Čilipjonoka
S. Slavinska
D. Olte
J. Ozoliņš
A.Ērmane
SIA “Jelgavas ūdens”
K. Boldiševics
SIA
“Viduslatvijas R. Stūrāne
slimokase”
D. Platbārde
J.Vērzemnieks
SIA “Sporta komplekss H. Verbelis
“Zemgale””
SIA “Datorcentrs”
I. Stokmane

Pilnvarnieka
darbības
termiņš
08.05.1996 - 22.04.2002
23.04.2002 – 31.12.2002
03.02.2000 - 02.02.2002
03.02.2000 - 02.02.2002
23.04.2002 - 31.12.2002
24.10.2001 - 31.12.2002
02.01.2001 – 02.01.2002
02.01.2001 – 02.01.2002
31.01.2002 – 31.12.2002
30.11.2001 – 31.12.2002
23.04.2002 – 31.12.2002
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IX VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU UN
UZŅĒMUMU VADĪBAS PILNVEIDOŠANĀ
2002.gadā ir Domē notikušas šādas mācības (Latvijas Pašvaldību mācību centra
organizētie kursi):
a) 27.02.2002. ,,Par iepirkumu valsts un pašvaldības vajadzībām’’- piedalījās
darbinieki;
b) 14.03.2002. ,,Saskarsmes psiholoģijas aspekti’’ - piedalījās 23 darbinieki.
c) 11.04.2002. ,,Finanšu un grāmatvedības sistēma’’- piedalījās 26 darbinieki;
d) 06.05.2002. ,,grāmatvedības uzskaite’’- piedalījās 25 darbinieki;
e) 14.06.2002. ,,Komerclikums’’- piedalījās 16 darbinieki.
f) 24-25.10.2002. ,,Dokumentu arhivēšana’’ - 1 darbinieks;
g) 25.10.2002. ,,Valsts pārvaldes iekārtas likums’’- 1 darbinieks;
h) 31.10.2002. ,,Vadības psiholoģija un lietišķā saskarsme’’ - 2 darbinieki.
Kopā: - 103 darbinieki

25

2002.gadā 2 darbinieki ieguva maģistra grādu. 10 iestājās augstskolās, tai skaitā 4
darbinieki iegūst otro augstāko izglītību. 27 darbinieki mācās augstskolās (no 117 patreiz
strādājošiem 59 darbiniekiem jau ir augstākā izglītība).
Pašvaldības uzņēmumu finansiāli saimnieciskās darbības analīze.
Sakarā ar nepieciešamību regulāri izvērtēt pašvaldības uzņēmumu un
uzņēmējsabiedrību, kurās pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas, saimniecisko darbību,
pamatkapitālā izdarīto ieguldījumu un piešķirto līdzekļu pārvaldīšanas efektivitāti un
atbilstību ieguldīšanas un piešķiršanas mērķim, Jelgavas Dome ir izveidojusi Jelgavas
pašvaldības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ekonomiskās darbības pārraudzības komisiju.
Viens no komisijas galvenajiem uzdevumiem ir uzņēmumu ceturkšņu un gada pārskatu
ekonomiskās analīzes izskatīšana.
2002.gada pārskati bija jāiesniedz 12 pašvaldības uzņēmumiem. Gada pārskatu nav
iesniegusi MJPAS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums”. Tas tiks iesniegts pēc izskatīšanas
kreditoru komitejā.
2003.gada 3.un 4. aprīlī ekonomiskās darbības pārraudzības komisija izskatīja 10
pašvaldības uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību 2002.gada pārskatus. Komisijas sēdēs
paskaidrojumus sniedza uzņēmumu vadītāji un galvenie grāmatveži. 2003.gada 17.aprīļa
Jelgavas Domes sēdē tika apstiprināti iesniegtie pašvaldības uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību
2002.gada pārskati.
Par visiem Jelgavas pašvaldības uzņēmumu 2002.gada pārskatiem sniegts pozitīvs
zvērināta revidenta atzinums. Izņēmums ir tikai PU BO “Jelgavas tehniskā skola”, kurai
saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” prasībām zvērināts revidents nav
nepieciešams.
Kopumā pašvaldības uzņēmumu darbs 2002.gadā vērtējams apmierinoši.
Medicīnas uzņēmumu 2002.gada finansiālie rādītāji salīdzinājumā ar 2001.gadu ir
uzlabojušies. Veiksmīgas vadības rezultātā labus rādītājus sasnieguši JPBU “Jelgavas pilsētas
slimnīca” un SIA “Medicīnas sabiedrība “Optima 1””. JPBU “Jelgavas pilsētas slimnīca”
starp medicīnas uzņēmumiem ir straujākais ieņēmumu pieaugums –15,3%, kas ļāvis palielināt
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peļņu par 230%. SIA “Medicīnas sabiedrība “Optima 1”” kaut gan piedzīvojusi ieņēmumu
samazinājumu, tomēr pratusi attiecīgi sabalansēt izmaksas, kā rezultātā gads noslēgts ar peļņu
pretēji zaudējumiem 2001.gadā. Ar peļņu 2002.gadu pabeiguši JPPBU “Jelgavas
neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija” un JPBU “Jelgavas tuberkulozes slimnīca”.
Vienīgi JPBU “Jelgavas poliklīnika” 2002.gadu beigusi ar zaudējumiem pretēji
nelielai peļņai 2001.gadā. Tomēr, aplūkojot uzņēmuma rādītājus sīkāk, ir redzams, ka šie
zaudējumi nav reāli naudas zaudējumi, bet saistīti ar pamatlīdzekļu nolietojumu, kas
uzņēmumā ir 53,3 tūkst. latu. Tātad tiešais saimnieciskās darbības rezultāts ir pozitīvs. To
pierāda arī uzņēmuma naudas plūsma, kas ir pozitīva. Naudas līdzekļi gada laikā pieauguši
par 28981 latu.
Arī pārējo uzņēmumu grupā kopumā peļņas rādītāji, salīdzinot ar 2001.gadu, ir
pieauguši. Pretēji 2001.gada zaudējumiem 2002.gadā peļņu guvuši SIA “Jelgavas ūdens” un
PBO “Jelgavas autobusu parks”. SIA “Jelgavas ūdens” peļņa saistīta ar tarifu pieaugumu, kas
deva ieņēmumu pieaugumu par 15,9%, kaut gan piegādātā ūdens un novadīto notekūdeņu
apjoms 2002.gadā samazinājies par 3%. No uzņēmuma vadības neatkarīgu iemeslu dēļ straujš
ieņēmumu un līdz ar to peļņas kāpums ir PBO “Jelgavas autobusu parks”, kas gan uzlabo
bilances rādītājus, bet pēc būtības izaugsme nav vērojama. Neto apgrozījuma pieaugumu par
138,7 tūkst. latu sastāda dotāciju pieaugums par 95,5 tūkst. latu, mēnešbiļešu realizācijas
pieaugums par 29,3 tūkst. latu (saistīts ar Domes apmaksātajām mēnešbiļetēm 1.-4.klašu
skolniekiem) un tikai 13,9 tūkst. latu pieaugums gūts no pamatdarbības.
Samazinājusies PU “Jelgavas tirgus” peļņa, ko ietekmējis ieņēmumu kritums sakarā ar
pieprasījuma samazināšanos pēc tirdzniecības vietām.
Iepriekšējā gada robežās zaudējumi palikuši JPBU “Nekustamā īpašuma pārvalde” un
PU BO “Jelgavas tehniskā skola”. JPBU “Nekustamā īpašuma pārvalde” zaudējumi, līdzīgi kā
PBU “Jelgavas poliklīnika”, nav tiešie saimnieciskās darbības zaudējumi, bet gan saistīti ar
pamatlīdzekļu nolietojumu, kas ir 128,7 tūkst. latu. Uzņēmuma naudas plūsma ir pozitīva.
PU BO “Jelgavas tehniskā skola” zaudējumu iemesls ir pakalpojumu sniegšanas
apjomu samazinājums sakarā ar pilsētā pieaugošo analogu pakalpojumu piedāvājumu no
citiem uzņēmumiem.
2002.gadā turpinās iesāktais darbs pie uzņēmumu attīstības. Veselības aprūpes sistēmā
tiek ieviestas jaunas tehnoloģiskas iekārtas un tiek strādāts pie sanitāri – higiēnisko normatīvu
prasību ievērošanas atbilstoši veselības iestāžu sertifikācijas prasībām. JPBU “Jelgavas
pilsētas slimnīca” izremontētas dzemdību un traumatoloģijas nodaļas, tai skaitā, kapitāli
atremontējot sanitāros mezglus. Slimnīcā darbojas autonomā apkures sistēma, nodrošinot visu
gadu karstā ūdens padevi. JPBU “Jelgavas poliklīnika” izveidots diabēta apmācības un
aprūpes kabinets, kā arī atvērts diabēta slimnieku pēdu aprūpes kabinets. JPBU “Neatliekamās
medicīniskās palīdzības stacija” 2002.gadā uzstādītas “Motorola - Smartzone” sakaru iekārtas,
pabeigta dispečerdienesta datorizētās sistēmas uzstādīšana.
SIA “Jelgavas ūdens” 2002.gadā turpinājās darbs pie projekta “Ūdenssaimniecības
attīstība Jelgavā”, kā arī tika veikti priekšdarbi projekta veiksmīgai realizācijai.
Īstenojot autobusu parka atjaunošanu, JPBO “Jelgavas autobusu parks” 2002.gadā
iegādājies vairākus komfortablus autobusus, kurus izmanto gan regulāro maršrutu
apkalpošanā, gan tūrisma pakalpojumiem.
Kopumā pašvaldības uzņēmumi 2002.gadā nodarbinājuši 1323 cilvēkus ar vidējo darba
algu Ls 151,93 (bez MJPAS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” datiem).
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X PASĀKUMI, LAI VEICINĀTU IEDZĪVOTĀJU
INFORMĒTĪBU PAR PAŠVALDĪBAS DARBĪBU UN
IESPĒJĀM PIEDALĪTIES LĒMUMU APSPRIEŠANĀ
Lai nodrošinātu Jelgavas pilsētas iedzīvotāju informēšanu par pašvaldības darbu,
pieņemtajiem lēmumiem, pabalstu iespējām un citām aktualitātēm, Jelgavas pašvaldība vienu
reizi mēnesī gatavo informatīvu pielikumu “Jelgavas Domes ziņas” divām vietējām avīzēm
“Zemgales Ziņas” un “Jelgavas Rīta avīze”. Regulāri par aktualitātēm un jaunumiem tiek
sniegta informācija ziņu aģentūrām LETA un BNS, Latvijas TV un LNT Informatīvajiem
dienestiem, reģionālajam radio “Jelgavas radio”, laikrakstiem “Diena”, “Neatkarīgā Rīta
Avīze” , “Novaja gazeta” u.c.
Lai veicinātu tiešo dialogu ar jelgavniekiem, martā un aprīlī pilsētas vadība tikās ar
vispārizglītojošo skolu darbinieku kolektīviem, skolēnu vecākiem, pārrunājot aktuālākās
problēmas, uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus, pretenzijas.
Visa aktuālā informācija regulāri ir pieejama arī pašvaldības mājas lapā
www.jelgava.lv . 2002.gadā pilsētas mājas lapā būtiski palielinājās informācijas apjoms un
daudzveidība, tika pilnveidota atgriezeniskā saite starp iedzīvotājiem un pašvaldību, izveidota
jauna, lietotājam ērtāka lapas struktūra, jauns interfeiss un meklēšanas iespējas.
Aizvadītajā gadā sasauktas 24 domes sēdes, kurās pieņemti 376 lēmumi. Notikušas 24
Finanšu komitejas sēdes, 25 Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēdes, 22
Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēdes, 17 Izglītības, kultūras un sporta
komitejas sēdes.
Pēc iepriekšēja pieraksta Jelgavas pašvaldības vadību apmeklējuši vairāk kā 1000
pilsētas iedzīvotāju. Domes Informācijas aģentūrā ar dažādiem jautājumiem mutiski
griezušies 17 000 iedzīvotāju. Rakstiski saņemti, izskatīti un sniegtas atbildes uz 1320 fizisko
personu iesniegumiem.
Iedzīvotāji visvairāk interesējušies par sociālās palīdzības, dzīvokļu, siltumapgādes un
apmaksas, individuālā darba un tirdzniecības, īpašumu pirkšanas jautājumiem.
Atbildēts vairāk kā uz 3000 juridisko personu iesniegumiem, vēstulēm.
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Jelgavas pilsētas dome
Lielā ielā 11, Jelgava, LV
3001 Nodokļu maksātāju reģ. Nr.
90000042516
Zvērināta
revidenta
ZIŅOJUMS
Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Revidents un grāmatvedis" zvērinātas
revidentes Sandras Vilcānes vadībā, esam veikuši Jelgavas pilsētas pašvaldības klāt
pievienotā 2002.gada kopsavilkuma gada pārskata, kurā ietilpst kopsavilkuma bilance,
ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumu pārskats, pašu kapitāla izmaiņu kopsavilkuma
pārskats, naudas plūsmas pārskata, grāmatvedības politikas un finanšu pārskatu
kopsavilkums, un vadības ziņojuma revīziju. Jelgavas pilsētas pašvaldības finanšu gads
ietver periodu, kas sākās 2002.gada l .janvārī un beidzās 2002.gada 31 .decembrī.
Par šiem finanšu pārskatiem atbildīga ir Jelgavas pilsētas pašvaldības vadība.
Vadības atbildībā ietilpst grāmatvedības reģistru kārtošana, iekšējā kontrole, pamatlīdzekļu
uzskaites politikas izvēle, nodokļu aprēķināšana un piemērošana, kā arī pašvaldības
līdzekļu iegāde, saglabāšana un lietderīga izmantošana.
Mēs esam atbildīgi par atzinuma izteikšanu par šiem finanšu pārskatiem, balstoties
uz mūsu veikto revīziju.
Revīzijas veids
Mēs revīziju veicām saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem
Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir j āplāno un jāveic
revīzija, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku
neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatos uzrādīto summu un skaidrojumu
pamatojumu pārbaudi pēc izvēles principa. Revīzija arī ietver finanšu pārskatu
sagatavošanā lietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības pieņēmumu
novērtējumu, kā arī finanšu pārskatu kopējās sniegšanas formas novērtējumu.
Revīzija tika organizēta, lai pienācīgi aptvertu visas pašvaldības darbības jomas
tiktāl, ciktāl tas attiecas uz revidējamiem finanšu pārskatiem. Veidojot savu atzinumu,
mēs novērtējām kopsavilkuma gada pārskata informācijas kopējo adekvatitāti (pilnīgu
savstarpējo atbilstību).
Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija sniedz pietiekamu pamatu mūsu izteiktajam
atzinumam.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību; Reģ. Nr. LV 40003402878, Rīgā, Dzirnavu iela 147/2;
LV-1050;
AKB Baltijas tranzīta banka filiāle Tranzīts kods 310101720 konta nr. 039039467098
Tālr. 9222562, Tālr./fakss 5833038, E-pasts: sandravilcane@delfi.lv
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Atzinums

Jelgavas pilsētas pašvaldības kopsavilkuma gada pārskats par 2002.gadu sagatavots
saskaņā ar LR likumu "Par grāmatvedību", "Par budžetu un finansu vadību", "Par
konsolidētajiem gada pārskatiem", LR Finansu ministrijas 2001.gada 25.jūnija instrukciju Nr.3
"Valsts (pašvaldības) budžeta iestāžu, pašvaldību budžetu grāmatvedības uzskaites instrukcija",
LR Valsts Kases 2002.gada 25.septembra instrukciju Nr.3 "Valsts budžeta iestāžu pusgada,
deviņu mēnešu, gada un pašvaldību budžeta iestāžu gada pārskatu sagatavošanas instrukcija"
un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Visas būtiski svarīgās lietas pareizai informācijas atspoguļošanai pēc vadības
apliecinājuma ir atbilstoši uzrādītas.
Salīdzinot izlases veidā finanšu pārskatus ar grāmatvedības reģistriem un citiem
informācijas avotiem, var teikt, ka tie apkopo visus saimnieciskos darījumus un notikumus.
Mēs neesam auditējuši "Biznesa inovācijas centra" finansu pārskatu uz 2002.gada
31.decembri, līdz ar to mēs neizsakām atzinumu par salīdzinošiem rādītājiem un grāmatvedības
principu pielietošanas atbilstību un tā ietekmi uz finansu pārskatu.
Jelgavas pilsētas domei ir īpašumi- ceļi un ielas, kas nav atspoguļoti bilancē, kā arī nav
skaitliskā uzskaitē ārpus bilances, par ko vadība sniegusi paskaidrojumus pielikumā pie finansu
pārskata.
Veicot revīziju Jelgavas pilsētas pašvaldību iestāžu ieņēmumu un izdevumu naudas
plūsmas pārskatos, mēs novērojām, ka 2002.gada laikā ne vienmēr pareizi tika pielietots
uzkrājuma princips, tas ir ieņēmumi tika atspoguļoti reģistros pēc kases principa, kad
apmaksāts rēķins.
Uz 2002.gada l. februāri Jelgavas pilsētas dome likvidēja četras pašvaldības iestādes ar
budžeta izpildes rezultātu LVL -321968, kuru pārņem jaunizveidotās aģentūras
"Pilsētsaimniecība" un "Kultūra". Līdz ar to bilances 480.rinda "iepriekšējo gadu budžeta
izpildes rezultāts", uz pārskata perioda beigām nesakrīt ar "budžeta izpildes rezultātu" uz
pārskata perioda sākumu, jo iepriekšminētā starpība ir iekļauta tekošā gada izpildes rezultātā. Par
ko arī vadība paskaidro savā paskaidrojuma rakstā pie bilances.
Pēc mūsu domām, izņemot iepriekšējās rindkopās minēto apstākļu ietekmi uz 2002.
gada finanšu pārskatiem un ņemot vērā pielikumā pie gada kopsavilkuma pārskata sniegtos
paskaidrojumus, atzinumam pievienotie finanšu pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi
sniedz priekšstatu par Jelgavas pilsētas pašvaldības finansiālo stāvokli 2002.gada 31.decembrī un
tās darbības rezultātiem, un naudas plūsmu pārskata gadā.
SIA "Revidents un grāmatvedis"
komercsabiedrības licence Nr.30
rīkotājdirektore,
atbildīgā zvērinātā revidente
sertifikāts Nr.30

Sandra Vilcāne
(p.k. 070466 - 11053)

Rīgā
2003 .gada 16.aprīlī.
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Latvijas Republika
Jelgavas Dome
Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr.: 3022331. 3005538, fakss: 3029059
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
7/1

17.04.2003.

PAR JELGAVAS PILSĒTAS 2002.GADA BUDŽETA PĀRSKATA
APSTIPRINĀŠANU
Saskaņa ar Latvijas Republikas likumu "Par budžetu un finansu vadību", likumu "Par
pašvaldību budžetiem", likumu "Par pašvaldībām",
Jelgavas Dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pārskatu par Jelgavas pilsētas 2002.gada budžeta izpildi
(Pielikums Nr. l "2002.gada Jelgavas pilsētas budžeta izpildes gada pārskats").
1.1. Apstiprināt pārskatu par finansiālo stāvokli - "Bilance"(Gada pārskats Veidlapa Nr. l):
Bilances aktīva kopsummu - Ls 42 748 971, tajā skaitā:
ilgtermiņa ieguldījumus summā
- Ls 38 414 043;
apgrozāmos līdzekļus summā
- Ls 4 334 928;
Bilances pasīva kopsummu - Ls 42 748 971, tajā skaitā:
pašu kapitālu summā
- Ls 34 455 088;
kreditorus summā
- Ls 8 293 883.
1.2. Apstiprināt pārskatu par pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem (Gada
pārskats - Veidlapas Nr. 2-fakts, 2-P):
pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā - Ls 208 001, pamatbudžeta
izpildi ieņēmumos - Ls 12 908 214, tajā skaitā:
budžeta nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
- Ls 8 566 684;
saņemtie maksājumi
- Ls 3 850 717;
aizņēmumi no a/s "Latvijas Unibanka"
- Ls 480 000;
pārējie aizņēmumi - atmaksa no p/u "NĪP"
- Ls
10813;
pamatbudžeta izpildi izdevumos - Ls 12 245 200, tajā skaitā:
izdevumi pēc valdības funkcijām
- Ls 11 204 181;
norēķini
- Ls 353 333;
atmaksātie aizņēmumi no ārvalstu valdībām (ERAB,SWIFT,
Pasaules banka)
- Ls 687 686;
līdzekļu atlikumu gada beigās - Ls 871 015.
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1.3. Apstiprināt pārskatu par speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem
(Gada pārskats-Veidlapas Nr. 2-1-P; 2-1-1):
speciālā budžeta līdzekļu atlikumu gada sākumā -Ls 208 669, īpašā kārtībā
noteikto ieņēmumu izpildi - Ls 935 348 , tajā skaitā:
privatizācijas fonda ieņēmumi
-Ls 196 301;
autoceļu fonda ieņēmumi
- Ls 480 165;
dabas resursu nodokļa ieņēmumi
- Ls 31 345;
pārējie ieņēmumi
- Ls 227 537;
īpašā kārtībā noteikto izdevumu izpildi - Ls 953 562, tajā skaitā:
privatizācijas fonda izdevumi
- Ls 231 606;
autoceļa fonda izdevumi
- Ls 510 842;
dabas resursu nodokļa izdevumi
- Ls 23 732;
pārējo budžetu izdevumi
- Ls 187 382;
speciālā budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās - Ls 190 455.
1.4. Apstiprināt pārskatu par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un
izdevumiem (Gada pārskats - Veidlapas Nr. 2-4-P; ):
ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikumu gada sākumā - Ls 7 530;
ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem
- Ls 66 352;
izdevumus no ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem
-Ls 57 947;
ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikumu gada beigās - Ls 15 935.
1.5. Apstiprināt pārskatu par prasībām kopsummā Ls 2 711 203 un pārskatu par
kreditoriem kopsummā Ls 8 293 883(Gada pārskats -Veidlapa Nr.8-1; 8-2).
1.6.Apstiprināt pārskatu par aizņēmumiem un pašvaldības parāda apjomu uz 2003.gada
1.janvāri - Ls 7 346 387 (Gada pārskats - Veidlapa Nr.9-1).
2. Apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanas
programmas 2002.gadam izpildi (2.pielikums)

Domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
INFO centra vadītāja
Jelgava 22.04.2003.

(paraksts)

A.Rāviņš
I.Meija
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LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS KONTROLE
Pašvaldību revīzijas departaments
Kr.VALDEMĀRA IELĀ 26, RĪGĀ, PDP, LV -1937
tālr. 7017553, 7017505, fakss 7017673, e-pasts:
pasvaldibas@lrvk.gov.lv

Valsts kontroles atzinums
Rīgā
2003.gada 25.aprīlī
Jelgavas pilsētas pašvaldības Domei
Dome ir izpildījusi likuma ,,Par pašvaldībām" 71.panta prasības -2002.gada
pārskata pareizības pārbaudei tā ir uzaicinājusi SIA "Revidents un grāmatvedis", licence
Nr.30 (zvērināta revidente S.Vilcāne, sertif.Nr.30).
Zvērināta revidente revīziju veikusi saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas
standartiem.
Zvērināta revidente revīzijas rezultātā deva šādu atzinumu:
Mēs neesam auditējuši ''Biznesa inovācijas centra" finanšu pārskatu uz 2002.gada
31.decembri, līdz ar to mēs neizsakām atzinumu par salīdzinošiem rādītājiem un
grāmatvedības principu pielietošanas atbilstību un tā ietekmi uz finansu pārskatu.
Jelgavas pilsētas domei ir īpašumi- ceļi un ielas, kas nav atspoguļoti bilancē, kā
arī nav skaitliskā uzskaitē ārpus bilances, par ko vadība sniegusi paskaidrojumus pielikumā
pie finanšu pārskata.
Veicot revīziju Jelgavas pilsētas pašvaldību iestāžu ieņēmumu un izdevumu
naudas plūsmas pārskatos, mēs novērojām, ka 2002.gada laikā ne vienmēr pareizi tika
pielietots uzkrājuma princips, tas ir ieņēmumi tika atspoguļoti reģistros pēc kases
principa, kad apmaksāts rēķins.
Uz 2002.gada 1.februāri Jelgavas pilsētas dome likvidēja četras pašvaldības
iestādes ar budžeta izpildes rezultātu LVL -321 968, kuru pārņem jaunizveidotās
aģentūras "Pilsētsaimniecība" un "Kultūra". Līdz ar to bilances 480, rinda
"Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts" uz pārskata perioda beigām nesakrīt ar
"Budžeta izpildes rezultātu" uz pārskata perioda sākumu, jo iepriekšminētā starpība ir
iekļauta tekošā gada izpildes rezultātā. Par to arī vadība paskaidro savā paskaidrojuma
rakstā pie bilances.
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Pēc mūsu domām, izņemot iepriekšējās rindkopās minēto apstākļu ietekmi uz 2002.gada
finanšu pārskatiem un ņemot vērā pielikumā pie gada kopsavilkuma pārskata sniegtos
paskaidrojumus, atzinumam pievienotie finanšu pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi
sniedz priekšstatu par Jelgavas pilsētas pašvaldības finansiālo stāvokli 2002.gada
31.decembrī un tās darbības rezultātiem, un naudas plūsmu pārskata gadā.
Pašvaldību revīzijas departamenta kolēģija, pamatojoties uz likumu ,,Par budžetu un
finanšu vadību" un likumu ,,Par zvērinātiem revidentiem", uzskata, ka zvērināta revidenta
atzinums dod pietiekamu pamatu sava atzinuma sniegšanai.
Pēc mūsu domām, ņemot vērā zvērināta revidenta piezīmi, 2002.gada
pārskats ir sastādīts pareizi.
Pašvaldību revīzijas departamenta kolēģija norāda, ka finanšu pārskata veidlapā
Nr. l "Bilance" zembilances kontos nav uzrādīti kopējo galvojumu apmēri pārskata gada
beigās un sākumā.
A.Krūmiņš
Padomes loceklis, departamenta direktors
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JELGAVAS PILSĒTAS KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI
Pamatbudžets
Kods

IEŅĒMUMU NOSAUKUMI

2001.g. izpilde

2002.g.
preciz.
plāns

2002.g.
izpilde

2003.g. Plāns

1

Nodokļu ieņēmumi

6354456

7347861

7487055

7764838

1.1.0.0.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
t.sk. patenti
Iedz.ienāk.nod. 2002.g. sadales summā

5830947
47947
57550

6801065
50000
83779

6905017
50843
83779

7255348
45000
191017

4.1.1.0.
4.1.2.0.

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm

229940
265846

214278
291118

229114
307667

179892
284598

5.4.1.0.

Azartspēļu nodoklis

27644

41400

45257

45000

671347

1032376

1079629

1535700

49058

55775

58398

45000

2.

Nenodokļu ieņēmumi

8.3.0.0.

Maksājumi par pašvaldības kapitāla izmantošanu

9.2.1.0.

Nodeva par licenču izsniegšanu atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai

2437

1500

1513

1500

9.4.0.0.
9.4.1.0.
9.4.2.0.

Valsts un pašvaldību nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžeta, t.sk.
Valsts nodevas, kas ieskaitāmas pašvaldības budžeta
Pārējās pašvaldību nodevas

9399
6763
2637

23121
6000
17121

22278
7077
15201

42500
6500
36000

9.5.0.0.
10.1.0.0.
12.0.0.0.
12.3.0.0.
13.1.0.0.

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
iestāžu ieņēmumi
Sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ārvalstu finansu palīdzība (PHARE)
Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas**

560429
2195
9810

576082
2000
600
331000

38018

32753

589117
2523
1807
361755
30679

511880
2200
600
833915
98105

13.3.3.0.

Maksājumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāda kapitalizācijas

11560

11559

3837518

3841509

3850717

3830428

261667

260000

261699

268200

3575851
464220
13953

3462885
506089
17506

3455290
506089
17506

3521754
532404
17220

3

Saņemtie maksājumi

18.1.2.1.

Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtiem
pakalpojumiem

18.2.0.0.
18.2.2.1.
18.2.2.2.

Maksājumi no valsts pamatbudžeta
t.sk. . mērķdotācija internātskolām
mērķdotācija kultūrai
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18.2.2.3.
18.2.2.4.

mērķdotācija teritoriālplānošanai
mērķdotācija investīcijām un pašvaldībām (PHARE)

18.2.2.6.

mērķdotācija pedagogu algām un sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām

18.2.2.7.

mērķdotācijas 5.-6.gadīgo bērnu apmācībai nodarbināto pedagogu
algām un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

18.4.0.0.

Maksājumi no citiem budžetiem un LLU - PHARE projektam

I.Kopā pamatbudžeta ieņēmumi ( 1+2+3)
II. Finansēšana
Aizdevumi un atmaksa pašvaldības budžetam
t.sk. aizdevuma atmaksa no p/u "NĪP"
Starpt. rekonstr. un attīstības bankas aizdevums skolu remontiem

896000

15000
460500

7500
460405

7500
240846

2199617

2423129

2423129

2584368

40661

40661

139416

118624

133728

40474

10863321

11177760

12221746

13130966

377545

698815

698814

960454

37517

10813

10813

6547

240000
240000

240000
240000

51237

208001

208001

82891
871015

11240866

12920561

13116215

14091420

7376224

8581676

8737148

9344059

160000
461639
26443
185175

196301
480165
31345
227537

196460
471333
30000
1620

288791

A/s "Latvijas Unibanka" aizdevums aģentūrai "Pilsētsaimniecība"
A/s "Latvijas Unibanka» aizdevums aģentūrai "Kultūra"
Speciālā budžets Dzīvokļa fonda atlikums
Līdzekļu atlikums gada sākumā

Pavisam kopā ieņēmumi(I+II)
III. Pavisam pamatbudžeta ieņēmumi (I+II)
t.sk.

pašvaldības budžeta vispārējie ieņēmumi(1+2+4+6+7)
Speciālais
Privatizācijas fondi
Autoceļu fonds
Dabas resursu nodoklis
Pārējie ieņēmumi
Speciālo budžetu naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
Kopā speciālā budžeta ieņēmumi
Ziedojumi un dāvinājumi
Līdzekļu atlikums gada sākumā
Pavisam speciālā budžeta un ziedojumu ieņēmumi

KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI

budžets
246611
361730
28550
237905
164824

208668

208669

107565

1039620

1044248

1144017

806978

89328

65702

66352

3730

53439

7530

7530

15934

1182387

1117480

1217899

826642

12423253

14038041

14334114

14918062
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J E L G A V A S P IL S Ē T A S K O N SO L ID Ē T Ā B U D Ž E T A IZ D E V U M I
P am atb u džets
K ods

Izdevum u no saukum s

0 1.100
0 2.100
0 3.000
0 4.000
0 5.000
0 6.000
0 7.000
0 8.000
1 3.000
1 4.180
1 4.400
1 4.500

Izpildvaras in stitūcija
A izsardzība
Sabiedrisk ā k ārtība un drošība
Izglītība
V eselība
Sociālā n odrošin āšan a
D zīvok ļu un kom u n ālā saim n iecība
Sports un kultūra
Pārējā ek on om iskā darbība
Ā rējā parāda % n om aksa
Izdevum i n eparedz ētiem g ad ījum iem
Pārējie izdevum i

2 00 1 .g ada
izp ilde
7 3711 8
355 2
2 6845 2
57 6459 2
3954 6
9 0791 9
14 6507 5
456804

7450 5

67 123

1 0 11 8 94 2

11 2 0 41 8 1

1 3 05 8 70 8

2 0194 8

353 333

2 0721 2

759 97
3094 4
9500 7

8 3443
31 391
238 499

9000 0
3500 0
8221 2

1 0 3 20 8 90

1 15 5 75 1 4

1 3 26 5 9 20

7 1197 5
1892 4
625 2
3023 0
6 5656 9

687 686
19 464
6 419

8 2550 0
2146 5

661 803

7 0401 5
52020
4800 0

1103 2865
S peciā lais bu džets

1 224520 0

14091 420

2 8196 7
3 0659 0
2446 3
2709 7
2 0883 5
8 4895 2
1 3523 7

231 606
476 014
34 828
23 732
187 382
953 562
57 947

2 5540 9
4 3633 3
3500 0
3917 0
4106 6
8 0697 8
1966 4

4 0137 9

N orēķ in i par citu pašvaldību izg lītības iestāžu sn iegtajiem pakalpojum iem
N orēķ in i par citu pašvaldību soc.palīdzības iestāžu sn iegtajiem pakalpoju m iem
M aksāju m i fin an su izlīdzin āšan as fon da

I.K o pā p am atbudžeta izd ev um i p ēc valdības funkcijām un no rēķini (1 + 2 )
II.Saistību nom ak sa
A izd evum u atm aksa SW IFT (N UT E K )
A izd evum u atm aksa E R A B
G āzes parāds
A izd evum u atm aksa Pasau les B an k ai
A izd evum u atm aksa U n ibankai - p /a "K ult ūra"
A izd evum u atm aksa U n ibankai - p /a "Pilsēt-ba"

PA V IS A M P A M A T B U D ŽE T A

IZD E V U M I (I+II)

Privatizācijas fon di
A utoceļu fon d s
D otācija autop ārvadājum iem
D abas resursu n odok lis
Pārējie ieņ ēm um i
K opā speciālā budzeta izdevum i
Z iedojum i un dāvin ājum i
P avisa m speciālā budžeta un ziedojum u izdevum i

K on so lid ētā b u d žeta izd evu m i
K on solid ētā b u d žeta līd zekļu atliku m s u z gad a b eigām

987 370
3 526
311 611
6083 085
66 875
933 970
1694 175
600 626
71 886
383 934

2 00 3 .g ada
apstiprinātais
plāns
9 9160 2
520 4
3 8692 1
63 6545 8
1 4838 5
9 5814 4
9 3051 1
9 8499 9
17 9379 2
3 8764 4
2544 3
8060 5

1 .K opā pam atbud žeta izdevum i pēc v aldības funkcijām
2 .N o rēķini
1 4.321
1 4.322
1 4.340

2002.g ada
izpilde

98 4 18 9

1 0 1 15 0 9

82 6 64 2

1201 7054
42 4200

1 325670 9
1077405

14918 062
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J E L G A V A S D O M E S P A R Ā D U S A IS T ĪB A S
N r.

A iz d e vu m a

p .k .

līg u m s

1.

P a s a u le s

in v e s tīc ija s -

banka

s iltu m tīk lu

1 3 8 1 0 0 2 2 ,4 1 0 1 .1 1 .1 9 9 9 .

0 5 .1 0 .1 9 9 5 .

re h a b ilitā c ija

% lik m e

2.

M ē rķ is

A iz d e vu m a

A tm a k s a s

A tlik u m s u z

V a lū ta u n

sum m a

p e r io d s

0 1 .0 1 .2 0 0 1 .

m a k s ā ju m i

USD

U S D p a m .sum m a

USD

līg u m s D o m e

m a in īg ā

> F in .m in

~ 7 ,2 %

E iro p a s

in v e s tīc ija s -

re k o n s tru k c ija s

s iltu m a

u n a ttīs tīb a s

s k a itītā ji

3.

līd z
0 1 .0 5 .2 0 1 2 .

USD

1 5 .1 2 .1 9 9 5 .
3 6 6 2 2 ,2 4

DEM

banka

12078842 U S D %

USD

līd z
1 5 .1 2 .2 0 0 2 .

8 8 4 3 5 ,1 1

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

1154120 1154120 1154120 1154120 1154120 1154120 1154120 1154120 1154120 1154120 1154120

2012.

2013.

2014.

2015.

537642

K opā
12078842

855955

778160

701989

625817

549645

473473

397301

321129

244957

168785

92613

17742

4371611

L s p a m .s u m m a

715555

715555

715555

715555

715555

715555

715555

715555

715555

715555

715555

333338

7488888

Ls %

530692

482459

435233

388006

340780

293553

246327

199100

151873

104647

57420

11000

2710398

3920

3957

690

298

298

6790

6824

6824

U S D p a m .sum m a
7 8 7 6 ,8 9 U S D %

EUR

M a k s ā ju m i, s a s k a ņ ā a r n o s lē g tie m g ra fik ie m
2001

E U R p a m .sum m a

715

308

308

2 4 .0 3 .9 3 .

% lik m e

L s p a m .s u m m a

6505

6548

6548

līg u m s D o m e

m a in īg ā

Ls %

1143

493

493

> F in .m in

~ 10%
306642

306642

306642

306642

68995

50596

32198

13799

96593

21465

21465

21465

21465

64395

4830

3542

2254

1503

7299

Z vie d rīja s

in v e s tīc ija s -

N a c io n ā lā

s iltu m tīk lu

e n e rģ ija s a d m .

re h a b ilitā c ija

% lik m e

S W IF T

D L N 8 /4

m a in īg ā

(N U T E K )

1994.

~ 6%

g ā zes p a rā d s

Ls

4 V a ls ts k a s e

SEK

3 0 .0 3 .1 9 9 5 .
3157000

D L N r.7 /4
1997

1 3 6 1 4 ,0 6 E U R %

3957

SEK

līd z

S E K p a m .s u m m a
1226568 S EK %

3 0 .0 9 .2 0 0 4 .

L s p a m .s u m m a
Ls %

2 7 .0 5 .1 9 9 7 .
1 5 1 0 2 9 ,5

(% n a v )

Ls

līd z

L s p a m .s u m m a

919926

30230

30230

3 0 2 2 9 ,5

2 0 .1 1 .2 0 0 1 .

S A IS T ĪB U

ATM A K S A

K o p ā p a m a ts u m m a s L s

773755

743568

737020

737020

715555

715555

715555

715555

715555

715555

715555

333338

K o p ā % m a k s ā ju m i L s

536665

486494

437487

389509

340780

293553

246327

199100

151873

104647

57420

11000

2718190

1310420 1230062 1174507 1126529 1056335 1009108

961882

914655

867428

820202

772975

344338

10278021

P A V IS A M K O P Ā

Ls

7559831

IZ G L ĪT ĪB A S IE S TĀ Ž U E N E R G O E F E K TĪV IT Ā T E S P A A U G S T IN Ā Š A N A - A IZ D E V U M I P R O J E K T O S P A R E D Z Ē T O B Ū V D A R B U V E IK Š A N A I U N A T M A K S A S G R A F IK I, J A A IZ Ņ Ē M Ē J S N E V E IC R E IN V E S T ĪC IJ A S
4.

P a s a u le s

2 .ģ im n ā zija s

banka

e n e rg o e fe k tīv it.

2002.
Ls

p a a u g s tinā š a n a

5.

1 5 .0 2 .0 1 .D L 2 8 /2

1 .k ā rta

P a s a u le s

5 .v sk

banka

e n e rg o e fe k tīv it.
p a a u g s tinā š a n a

1 5 .0 2 .0 1 .D L 2 8 /2

1 .k ā rta

līd z

Ls

187453 2015.

1 8 7 4 5 3 L s p a m .s u m m a

% lik m e 6 ,9 9

Ls %

13528

13528

13528

13528

13528

13528

13528

13528

13528

13528

13528

13528

13528

11589

187453

13103

12157

11212

10266

9321

8375

7429

6484

5538

4592

3647

2701

1756

810

97391

2002.
Ls

līd z
101339 2015.

Ls
1 0 1 3 3 9 L s p a m .s u m m a

9854

9854

9854

9854

9854

9854

9854

9854

9854

9854

2799

7084

6395

5706

5017

4328

3640

2951

2262

1573

884

196

K o p ā p a m a ts u m m a s L s

23382

23382

23382

23382

23382

23382

23382

23382

23382

23382

16327

K o p ā % m a k s ā ju m i L s

20187

18552

16918

15283

13649

12015

10380

8746

7111

5476

3843

2701

P A V IS A M K O P Ā

43569

41934

40300

38665

37031

35397

33762

32128

30493

28858

20170

16229

% lik m e 6 ,9 9

A IZ D E V U M U A T M A K S A

Ls %

Ls

101339
40036
13528

13528

11589

288792

1756

810

137427

15284

12399

426219

P ie lie to tie v a lū ta s
k u rs i:
U S D = 0 ,6 2

P a s a u le s b a n k a s a izdev u m u p ro c e n tu a p rē ķ in ā p ie lie to ti 6 ,6 %

E = 0 ,6
S E K = 0 ,0 7
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