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I SAĪSINĀJUMI
A/S – akciju sabiedrība;
ĀAMM – Ādolfa Alunāna memoriālā māja;
ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija;
ASV – Amerikas Savienotās Valstis;
b/d – bērnudārzs;
BJC – bērnu un jauniešu centrs;
BJSS – Bērnu un jaunatnes sporta skola;
BO – bezpeļņas organizācija;
CD – kompaktdisks;
EK – Eiropas Komisija;
ERAB – Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka;
ES – Eiropas Savienība;
EUR – eiro;
g. – gads;
GMI – garantētais minimālais ienākums;
ha – hektārs;
i/u – individuālais uzņēmums;
IAAF – Starptautiskā vieglatlētikas federāciju asociācija;
IAF – Izglītības atbalsta fonds;
ISO – Starptautiskā standartizācijas organizācija;
IT – informācijas tehnoloģijas;
JJT – Jelgavas Jaunais teātris;
JPPA – Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra;
JPS – Jelgavas psihoneiroloģiskā slimnīca;
JPU – Jelgavas pašvaldības uzņēmums;
JRPIC – Jelgavas reģionālais pieaugušo izglītības centrs;
JRSPR – Jelgavas reģionālais sabiedrisko pakalpojumu regulators;
JSLP – Jelgavas sociālo lietu pārvalde;
JVMM – Jelgavas vēstures un mākslas muzejs;
JZB – Jelgavas Zinātniskā bibliotēka;
KKF – Kultūrkapitāla fonds;
KL – Krimināllikums;
km – kilometrs;
LASA – Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija;
LIIS – Latvijas izglītības informatizācijas sistēma;
LJSC – Latvijas Jaunatnes sporta centrs;
LLU – Latvijas Lauksaimniecības universitāte;
LM – Labklājības ministrija;
LNT – Latvijas Neatkarīgā televīzija;
LR – Latvijas Republika;
Ls – lats;
LVAVP – latviešu valodas apguves valsts programma;
m.g. –mācību gads;
m2 – kvadrātmetrs;
m3 – kubikmetrs;
med. rehab. – medicīniskā rehabilitācija;
MIC – metodiski informatīvais centrs;
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milj. – miljons;
MJPAS – maksātnespējīgā Jelgavas pašvaldības akciju sabiedrība;
MK – Ministru kabinets;
Nr. – numurs;
Nr.p.k. – numurs pēc kārtas;
NRC – Nacionālais rehabilitācijas centrs;
NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra;
p.o. – pūtēju orķestris;
p/a – pašvaldības aģentūra;
p/u – pašvaldības uzņēmums;
pak. – pakalpojums;
prot. – protezēšana;
raj. – rajons;
reģ. – reģions;
SEK – Zviedrijas krona;
SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību;
SO – sabiedriska organizācija;
SVSAC – specializētais valsts sociālās aprūpes centrs;
t.i. – tas ir;
t.sk. – tajā skaitā;
TDA – tautas deju ansamblis;
TR – Tautas Republika;
TV – televīzija;
u.c. – un citi;
u.tml. – un tamlīdzīgi;
UNDP – Apvienoto Nāciju Attīstības programma;
UR – Uzņēmumu reģistrs;
USD – Amerikas Savienoto Valstu dolārs;
VID – Valsts ieņēmumu dienests;
VIP – valsts investīciju programma;
VMM – vēstures un mākslas muzejs;
VPDK – vidējās paaudzes deju kolektīvs;
VVBIS – valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma.
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II CIENĪJAMAIS JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
PUBLISKĀ PĀRSKATA LASĪTĀJ!
Ikvienas valsts galvenā bagātība ir cilvēki. Tā ir galvenā un noteicošā vērtība. Tie ir
cilvēki, kuri, kopīgi domājot, strādājot un priecājoties, nosaka, veido un virza savas valsts un
pilsētas attīstību.
Pagājušajā gadā mums izdevies realizēt divus PHARE finansētus projektus, kuri ne
tikai mūsu pilsētai devuši ap 2 miljoniem eiro, bet kuru realizācija Jelgavu un Latvijas
Lauksaimniecības universitāti ir izvirzījusi par vienu no vadošajām pilsētām informāciju
tehnoloģiju jomā.
Liels darbs ieguldīts, lai pilsētā radītu labvēlīgu vidi investoru ienākšanai, līdz ar to
jaunu darbavietu radīšanai. Pateicoties veiksmīgai uzņēmēju un pašvaldības sadarbībai, tas ir
izdevies. Balstoties uz uzņēmēju iniciatīvu un darba spējām, šogad pilsētā darbību uzsākuši
vairāki ārzemju uzņēmumi: Zviedru kompānija SIA „Stram”, kas ir meitas uzņēmums vienam
no lielākajiem viesnīcu gultu ražotājiem pasaulē; Islandes kompānija SIA „Baltic Coating”,
kura atvērusi Jelgavā vienu no pašlaik modernākajām krāsošanas tehnoloģijām Eiropā un
vienīgo Baltijas valstīs – pulverkrāsošanas līniju; vācu uzņēmēja Stefana Tunnisena mazās
dārza tehnikas ražošanas uzņēmums „TS Rīga”. Pašvaldība ieguldījusi līdzekļus
infrastruktūras sakārtošanā, lai 2004.gada pavasarī varētu uzsākt vācu firmas AKG dzesētāju
ražotnes celtniecību un gada beigās ražotne sāktu darboties. Visi šie uzņēmumi radīs jaunas
darbavietas, kas uzlabos ekonomisko un sociālo situāciju pilsētā. Protams, nedrīkst aizmirst
arī stabili strādājošus uzņēmumus, kas soli pa solim katru gadu pilnveido tehnoloģijas,
palielina darbavietu skaitu, ieņem stabilu vietu mūsu ikdienā: a/s „Zemgales piens”, a/s
„Jelgavas gaļas kombināts”, SIA „Berling”, SIA „Flora”. Protams, visus es nevaru nosaukt,
bet jelgavnieki savu vietu Latvijas tirgū ir izcīnījuši. Man prieks, ka Jelgava sāk atgūt savas
mašīnbūves pilsētas slavu.
Liels darbs ieguldīts, lai pilsētas seja mainītos – nojaukti daudzi vecie grausti, to vietā
jau paceļas jauni objekti vai pavisam drīz sāksies to celtniecība. Iespēju robežās, sadarbojoties
pašvaldībai un uzņēmējiem, sakārtota pilsētas infrastruktūra – rekonstruēts Rīgas ielas posms,
sakārtota Katoļu iela, uzsākta Tērvetes ielas rekonstrukcija, kas turpināsies arī nākamgad,
daudzās vietās atjaunoti gājēju celiņi, domāts un strādāts pie pilsētas vizuālā izskata
uzlabošanas – apzaļumošanas, jaunu koku stādījumu veidošanas, apgaismojuma sakārtošanas.
Bet pats lielākais darbs šajā jomā, protams, ir pieminekļa izveidošana Latvijas Valsts
pirmajam prezidentam Jānim Čakstem. Tas bija jelgavnieku pienākums, kura īstenošanā
ieguldīts daudzu cilvēku darbs, enerģija un izdoma. Pateicoties daudzu jelgavnieku, Čakstes
dzimtas, Latvijas Republikas Saeimas, Kultūrkapitāla fonda, uzņēmumu, banku atsaucībai,
izveidots ne tikai piemineklis, bet sakārtota arī tā apkārtne. Tas ir liels ieguldījums ne vien
Jelgavas, bet arī valsts vēsturē.
Kultūras dzīve pilsētā būtiski mainījusies līdz ar Kultūras nama Lielās zāles un foajē
rekonstrukciju. Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, Latvijas Dailes teātris un citi
slaveni mākslinieki jau paguvuši izmēģināt skatuvi un jauno skaņu aparatūru. Mēs,
jelgavnieki, varam lepoties, ka Jelgavas Kultūras nama skatītāju zāle pagājušajā gadā ir
vienīgā rekonstruētā kultūras nama zāle Latvijā. To novērtējuši arī skatītāji – šobrīd skatītāju
pulks pieaudzis.
Īpaša uzmanība pagājušajā gadā veltīta veselības aprūpes uzlabošanai pilsētā. Vairāk
nekā 200 tūkstoši latu ieguldīti Jelgavas pilsētas slimnīcā aparatūras iegādei, telpu remontam,
infrastruktūras sakārtošanai.
Pašvaldības uzmanības lokā vienmēr ir bijuši jautājumi, kas saistīti ar sociālās
palīdzības sniegšanu maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, daudzbērnu ģimenēm un citiem.
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Veiksmīgi turpinās 1.–4.klašu skolēnu bezmaksas pārvadāšana pilsētas sabiedriskajā
transportā.
Man prieks, ka jelgavnieki prot kopīgi priecāties un svinēt svētkus – Pilsētas svētki,
kuros iesaistās vai ikviens darba kolektīvs, skolas, bērnudārzi, nacionālās kultūras biedrības.
Šie svētki ir mūsu spēka un kopības apliecinājums. Piena un Ledus svētki, Zāļu diena,
Ziemassvētki un Jaungads. Šogad īpaši gribas minēt konkursa „Sakoptākais pilsētvides
objekts” norisi. Pirmo reizi tik liela atsaucība, tik daudz ar mīlestību un rūpi veidotu objektu –
privātmājas, skolas, uzņēmumi, daudzdzīvokļu namu pagalmi. Tas liecina, ka izjūtam lielāku
atbildību un lepnumu par savu pilsētu.
Aktivizējusies arī sporta dzīve – Jelgavas vārdu pasaulē aiznesuši ne tikai jaunie
sportisti, bet arī seniori.
Pagājušajā gadā pilsēta uzņēmusi daudzus ciemiņus – oficiālās vizītēs pilsētu
apmeklējuši Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, Ministru prezidents Einars Repše,
Eiropas Parlamenta prezidents Pats Koks, Iekšlietu, Tieslietu, Pašvaldību lietu un reģionālās
attīstības, Ekonomikas, Kultūras un citu ministriju vadītāji. Pilsētā esam uzņēmuši mūsu
sadraudzības partnerus no Alkamo un Palermo Itālijā, Maskavas, Nakas un Halleforsas
Zviedrijā, Vejles Dānijā, Pērnavas un Šauļiem. Mēs esam bagāti ar draugiem, tādēļ Jelgavas
vārds nav svešs arī starptautiskā apritē.
Arī nākamajā gadā būs ļoti daudz darba. Sāksies lielais ūdensvada un kanalizācijas
saimniecības sistēmas rekonstrukcijas projekts – tiks raktas ielas, mainītas un atjaunotas
sistēmas. Tas prasīs lielu slodzi un izpratni arī no pilsētniekiem, jo būs apgrūtināta satiksme.
Uzsāksim Sporta halles celtniecību pie Jelgavas Valsts ģimnāzijas, lai gada beigās to varētu
nodot ekspluatācijā, turpināsim pilsētas kultūras nama rekonstrukciju, strādāsim pie ielu
seguma rekonstrukcijas. Ar katru padarīto darbu pilsēta ir sakoptāka, skaistāka un
pievilcīgāka ne tikai pilsētas viesiem, bet galvenais – tā kļūst interesantāka pašiem
jelgavniekiem. Mūsu uzdevums ir atjaunot jelgavniekos prieku un lepnumu par savu pilsētu.
Lai mums kopā izdodas!

A.Rāviņš
Jelgavas domes priekšsēdētājs
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III ZIŅAS PAR JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
VADĪBU UN STRUKTŪRU
1. Jelgavas pilsētas pašvaldība
Jelgavas dome – pašvaldība
Reģistra Nr.90000042516
Adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, Latvija

Jelgava atrodas Zemgales līdzenumā Latvijas centrālajā daļā 42 km attālumā no Rīgas.
Pilsētas kopējā platība ir 6030 ha, no tiem 286,8 ha ir atklātas ūdens platības, 1097,2 ha meži,
162 ha parku platības, ielu kopējais garums ir 263,63 km ar platību 535,6 ha, pagalmi – 15 ha,
lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 27,5 ha, krūmāji – 0,3 ha. Vidējais iedzīvotāju skaits
pilsētā 2003. gadā bija 66088. Vidējais bezdarba līmenis – 8,7%.
Jelgavas dome ir pilsētas lēmējinstitūcija, kuras darbību regulē Latvijas Republikas
likums „Par pašvaldībām” un „Jelgavas domes nolikums”. Jelgavas dome sastāv no 15
iedzīvotāju ievēlētiem deputātiem: domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, domes priekšsēdētāja
pirmā vietniece Irēna Škutāne, domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Jurijs Strods, Jānis
Bērzinš, Andrejs Garančs, Valentīns Grigorjevs, Einars Grigors, Juris Kaminskis, Andris
Ķipurs, Jānis Laizāns, Līga Lapinska, Dace Olte, Voldemārs Strīķis, Viktors Valainis un
Harijs Veģeris.
Domes funkciju veikšanai izveidotas šādas komitejas:
1) Finanšu komiteja – 9 deputātu sastāvā,
2) Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja – 5 deputātu sastāvā,
3) Kultūras, izglītības un sporta komiteja – 5 deputātu sastāvā,
4) Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja – 5 deputātu sastāvā.
Jelgavas domes lēmumus realizē izpildinstitūcija – pašvaldības administrācija.
Pašvaldības izpilddirektors ir Gunārs Kurlovičs, pašvaldības izpilddirektora vietnieks Vilis
Ļevčenoks, Bāriņtiesas vadītāja Īrisa Turčinska, Būvvaldes vadītājs Arvīds Račinskis,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Aina Rokjāne, Finanšu nodaļas vadītāja Vera Brauna,
Informācijas un servisa centra vadītāja Inese Meija, Investīciju biroja grupas vadītāja Mārīte
Ieviņa, Īpašumu konversijas pārvaldes vadītāja Anda Iljina.
Domes darbību saskaņā ar pārvaldes struktūras shēmu nodrošina: domes komitejas (4),
komisijas (23), administrācija, iestādes (41), uzņēmumi (8), uzņēmējsabiedrības ar
pašvaldības kapitāla daļu (3) un kapitālsabiedrības (9):
1. Komisijas:
1.1. Pilsētas apbalvojumu komisija,
1.2. Administratīvā komisija,
1.3. Izsoles komisija,
1.4. Nepilngadīgo lietu administratīvā komisija,
1.5. Privatizācijas komisija,
1.6. Politiski represēto personu statusa noteikšanas komisija,
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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. Izglītības atbalsta fonda padome,
1.17. Pilsētas autoceļu fonda sabiedriski konsultatīvā padome,
1.18. Kultūras atbalsta fonda padome,
1.19. Atkarības vielu profilakses programmas komisija,
1.20. Zemes komisija,
1.21. Jelgavas domes deputātu pieprasījumu izskatīšanas komisija,
1.22. Jelgavas pilsētas sabiedrisko organizāciju atbalsta programmas komisija,
1.23. Kultūras padome.
2. Iestādes:
2.1. Jelgavas izglītības pārvalde ar 26 pakļautām iestādēm:
a) 7 pirmsskolas izglītības iestādes;
b) 1 sākumskola;
c) 3 pamatskolas;
d) 7 vidusskolas;
e) 2 internātskolas;
f) 1 amatu skola;
g) 1 mākslas skola;
h) 2 sporta skolas;
i) 1 bērnu un jauniešu centrs „Junda”;
j) 1 speciālā skola;
2.2. Jelgavas reģionālais pieaugušo izglītības centrs;
2.3. Jelgavas sociālo lietu pārvalde ar pakļautām iestādēm:
a) Jelgavas pilsētas naktspatversme;
b) Jelgavas pilsētas bērnunams–patversme;
2.4. Pašvaldības aģentūra „Pilsētsaimniecība”;
2.5. Pašvaldības aģentūra „Kultūra”;
2.6. Kultūras iestāžu centralizētā grāmatvedība;
2.7. Jelgavas Zinātniskā bibliotēka;
2.8. Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs;
2.9. Zemgales TV vēstis;
2.10. Sporta servisa centrs;
2.11. Municipālā policija;
2.12. Reģionālais sabiedrisko pakalpojumu regulators.
3. Uzņēmumi:
3.1. Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums „Nekustamā īpašuma pārvalde”;
3.2. Privatizējamā pašvaldības bezpeļņas organizācija „Jelgavas tehniskā skola”;
3.3. Pašvaldības uzņēmums bezpeļņas organizācija SIA „Medicīnas sabiedrība “Optima-1””;
3.4. Pašvaldības uzņēmums bezpeļņas organizācija „Jelgavas tuberkulozes slimnīca”;
3.5. Pašvaldības uzņēmums bezpeļņas organizācija „Jelgavas neatliekamās medicīniskās
palīdzības stacija”;
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3.6. Likvidējamais pašvaldības uzņēmums bezpeļņas organizācija „Kapu saimniecība”;
3.7. Privatizējamais pašvaldības uzņēmums „Komunālprojekts”;
3.8. Privatizējamais pašvaldības uzņēmums „Elektrons”.
4. Uzņēmējsabiedrības ar pašvaldības kapitāla daļu:
4.1. Latvijas pašvaldību bezpeļņas organizācija sabiedrība „Latvijas pašvaldību mācību
centrs” (pašvaldībai pieder 3,75% kapitāla);
4.2. Bezpeļņas organizācija SIA „Viduslatvijas slimokase” (pašvaldībai pieder 20% kapitāla);
4.3. SIA bezpeļņas organizācija „Datorcentrs” (pašvaldībai pieder 27,1% kapitāla).
5. Kapitālsabiedrības:
5.1. SIA „Jelgavas tirgus” (pašvaldībai pieder 100% kapitāla);
5.2. SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca” (pašvaldībai pieder 100% kapitāla);
5.3. SIA „Jelgavas poliklīnika” (pašvaldībai pieder 100% kapitāla);
5.4. SIA „Jelgavas autobusu parks” (pašvaldībai pieder 100% kapitāla);
5.5. SIA „Jelgavas ūdens” (pašvaldībai pieder 100% kapitāla);
5.6. Maksātnespējīgā Jelgavas pašvaldības akciju sabiedrība „Jelgavas siltumtīklu uzņēmums”
(pašvaldībai pieder 100% kapitāla);
5.7. Privatizējamā pašvaldības akciju sabiedrība „Auto-Remonts” (pašvaldībai pieder 55%
kapitāla);
5.8. SIA „Sporta komplekss „Zemgale”” (pašvaldībai pieder 18,09% kapitāla);
5.9. SIA „Zemgales olimpiskais centrs” (pašvaldībai pieder 60% 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.

9

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2003.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

2. Jelgavas pilsētas pašvaldības struktūra
Jelgavas Dome

DzimtsarakstuFinanšu komiteja
nodaļa
Sociālo lietu un veselības
aizsardzības komiteja

Priekšsēdētājs

Kultūras, izglītības un
sporta komiteja

1.vietnieks

2.vietnieks

Finanšu
programmas
vadība

Investīciju
programmas
vadība

Tautsaimniecības
attīstības un pilsētvides
komiteja

Izpilddirektors

Komisijas,
padomes citas
ar likumu
noteiktās un
Domes
dibinātās
institūcijas.
1.Bāriņtiesa
2.Pašvaldības
policija

Izpilddirektora vietnieks

Centrālā administrācija
Informācijas un
servisa centrs
Būvvalde.

Īpašumu konversijas
pārvalde

Investīciju birojs

Dzimtsarakstu nodaļa

Finanšu nodaļa

Nozaru pārvaldes un centralizētā servisa uzņēmumi
Aģentūra “Pilsētsaimniecība”
Sociālo lietu pārvalde
Izglītības pārvalde
Aģentūra “Kultūra”
Sporta servisa centrs

P/U “Nekustamo īpašumu pārvalde”
SIA “Jelgavas Ūdens”
SIA “Jelgavas autobusu parks”
A/S “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums”

Nozaru servisa institūcijas
Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs, Kultūras iestāžu centralizētā grāmatvedība.

Pašvaldības iestādes
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IV INFORMĀCIJA PAR EKONOMISKO STĀVOKLI
JELGAVĀ 2003.GADĀ
1. Demogrāfiskais stāvoklis
Jelgavā 2003.gadā iedzīvotāju skaits sasniedza 66088. Jelgavā, tāpat kā visā Latvijā, ir
negatīvs dabiskais pieaugums. Pēdējos gados tomēr vērojama pozitīva iezīme – Jelgavā
dabiskais pieaugums, kaut arī negatīvs, tomēr ir lielāks nekā vidēji Latvijā.

Iedzīvotāju skaits

74000
72000
70000
68000
66000
64000
62000
60000
1991

1996

2001

2002

2003

Jelgavā ir samērā augsts darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars – 62,8%, vidēji
Latvijā tas ir 60,8%. Problēmas nākotnē var radīt nelielais bērnu īpatsvars. Pašlaik līdz
darbspējas vecumam Jelgavā ir 16,1% iedzīvotāju.

Pastāvīgo iedzīvotāju galvenās vecuma grupas (%)
70
60
50
40
30
20
10
0

Jelgava
Latvija
Jelgavas raj.
Zemgales reģ.

2001

2002

2003

Līdz darbspējas
vecumam

2001

2002

2003

Darbspējas vecumā

2001

2002

2003

Virs darbspējas vecuma
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Nacionālais sastāvs, tāpat kā iedzīvotāju skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir maz
mainījies. 53,8% pastāvīgo iedzīvotāju ir latvieši. Latviešu īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā
nepieaug uz dabiskā pieauguma rēķina, bet gan samazinoties pārējo tautību iedzīvotāju
skaitam.
Pastāvīgo iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2003.gadā Jelgavā (%)
1.6
1.5
5.9

3.1

2

Latvieši
1.4

Krievi
Baltkrievi
Ukraiņi
Poļi
53.8

30.7

Lietuvieši
Čigāni
Citas tautības

Pastāvīgo iedzīvotāju demogrāfiskās slodzes līmenim Jelgavā pagājušajā gadā bija
tendence samazināties – 2003.gadā uz 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem bija 556
iedzīvotāji līdz un virs darbspējas vecuma (2002.gadā – 593), kas ir vērtējams pozitīvi.
Jelgavas rajonā (616), Zemgales reģionā (611) un visā Latvijā (603) demogrāfiskās slodzes
līmenis bija augstāks (sliktāks), taču samazināšanās tendence bija līdzīga kā Jelgavā.
Pastāvīgo iedzīvotāju demogrāfiskās slodzes līmenis uz 1000 darbspējas vecuma
iedzīvotājiem

Jelgava
Latvija
Jelgavas rajons
Zemgales reģions
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2. Ekonomiskā situācija
2003.gadā Jelgavā reģistrēts 961 ekonomiski aktīvs uzņēmums un uzņēmējsabiedrība.

45.9 45.6 45.2
2001.gads
2002.gads
2003.gads

11.2 9.8 10.9

Citi ekonomiskās darbības
veidi

1.6 1.4 1.3

Lauksaimniecība,
medniecība,mežsaimniecīb
a, zvejniecība

Viesnīcas un restorāni

6.2 6.3 5.9 6.1 6.2 5.8

Transports, glabāšana un
sakari

Būvniecība

9.6 10.7 11.3 7.5 7.7 7.6

Operācijas ar nekustamo
īpašumu

11.9 12.2 12

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 2001.-2003.gadā (%)

Dominante ir pakalpojumu un tirdzniecības uzņēmumi, relatīvi maz nodarbojas ar
ražošanu, tomēr, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies uzņēmumu īpatsvars, kas
nodarbojas ar tirdzniecību un sadzīves tehnikas remontu, kā arī rūpniecības, būvniecības,
transporta, viesnīcu un restorānu sfērā nodarbināto uzņēmumu īpatsvars. Absolūtos skaitļos šo
nozaru uzņēmumu skaits gan ir pieaudzis. Īpaši strauji 2003.gadā audzis to uzņēmumu
īpatsvars, kuri veic operācijas ar nekustamo īpašumu. Tā ir loģiska tirgus reakcija uz pēdējos
gados Jelgavā vērojamo ekonomiskās un saimnieciskās dzīves pieaugošo rosību. Joprojām
Jelgavā dominē mazie uzņēmumi un tikai nedaudzus var uzskatīt par vidējiem.
Kopumā statistiskie dati norāda, ka ekonomiskā attīstība pilsētā pamazām uzņem
apgriezienus, tomēr pašvaldībai vēlams panākt vēl straujāku dinamiku. Tas nosaka
pašvaldības uzdevumus – turpināt darbu investīcijām un uzņēmējdarbības attīstībai iespējami
labvēlīgākas vides radīšanā, izmantot ne tikai vietējo uzņēmēju kapacitāti, bet arī iespējami
daudz investorus no citurienes. 2003.gadā šajā jomā panāktas pozitīvas izmaiņas. Par to
liecina darbi Aviācijas ielas apkaimē jaunu rūpniecības objektu būvniecības sagatavošanai,
jaunu sporta un atpūtas objektu uzbūvēšana kompleksā pie Ledus halles, vairāku ārvalstu
investoru ražotņu atvēršana Rūpniecības ielā, kā arī investoru pastiprinātā interese par Jelgavu
kā potenciālo uzņēmējdarbības vietu. Rīgas tuvums šajā jomā var darboties kā stimulējošs
faktors – relatīvi augstā ražošanas objektu un zemes nomas maksa Rīgā daudzus uzņēmējus
spiež meklēt lētākus risinājumus, pārceļot ražotnes ārpus Rīgas. Pirmie rezultāti šajā ziņā jau
ir arī Jelgavā – 2003.gadā bijušās RAF rūpnīcas teritorijā darbu uzsāka Vācijas metālapstrādes
uzņēmums, kas iepriekš vairākus gadus bija strādājis Rīgā. Tomēr pašreizējā situācija
pašvaldībai uzliek arvien jaunus pienākumus, jo Latvijas Valsts politika ar iestāšanos Eiropas
Savienībā nākamajā gadā un virzību uz strauju valsts integrāciju ES tuvāko gadu laikā nozīmē
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būt gataviem arī nopietnai konkurencei un tādai uzņēmējdarbības pārstrukturēšanai, kas
nodrošinātu nodarbinātību arī pēc iestāšanās ES.

Ekonomiski aktīvie uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības Jelgavā un Latvijā 2003.gadā
Uzņēmumu
skaits
Jelgava
Latvijā

961
42534

No tiem ar nodarbināto skaitu
0–49
912(94,9%)
40531(95,3%)

50–249
40(4,2%)
1721(4%)

Virs 250
9(0,9%)
282(0,7%)

3. Nodarbinātība
Jelgavā joprojām ir samērā augsts sabiedriskajā sektorā nodarbināto īpatsvars.
2003.gadā sabiedriskajā sektorā Jelgavā nodarbināti 45,8% strādājošo, kas ir vairāk nekā
vidēji Latvijā (38,5%) un Rīgā (31,9%). 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. Vienlaikus tas ir pozitīvs rādītājs, jo raksturo pilsētu kā nozīmīgu
izglītības un administratīvo centru, tomēr liecina arī par to, ka privātā uzņēmējdarbība varētu
būt aktīvāka. Privātajā sektorā nodarbināti 54,2% strādājošo, kas ir mazāk nekā vidēji Latvijā
(61,5%).

īpatsvars, %

Strādājošo īpatsvars pamatdarbā 2003.gadā sabiedriskajā un
privātajā sektorā
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Sabiedriskajā sektorā
Privātajā sektorā

Jelgava

Latvija

Rīga

Jelgavas
rajons

Bezdarba līmenis 2003.gadā Jelgavā (8,7%) bija zemāks nekā vidēji Latvijā (8,9%) un
Jelgavas rajonā (9,5%).
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Reģistrētais bezdarba līmenis (%)
bezdarba līmenis (%)
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Jelgavas
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Zemgales
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Pagājušajā gadā Jelgavā bezdarba līmenim bija tendence samazināties. Šogad
bezdarba līmenis ir pieaudzis, taču tas ir saistīts ar bezdarba līmeņa aprēķināšanas metodikas
maiņu. Nodarbinātības problēmu jelgavnieki daļēji atrisina, pateicoties Rīgas tuvumam, kur
bezdarba līmenis 2003.gadā bija 4,8%. Tomēr tas nenozīmē, ka Jelgavā jaunas darbavietas
neveidojas.
Jelgavas dzīvojamā fonda analīze rāda, ka dzīvojamā fonda nodrošinājums (22,1 m2)
uz vienu iedzīvotāju pilsētā ir nedaudz zemāks nekā vidēji Latvijā (23,6 m2), taču šī atšķirība
nav būtiska.
Dzīvojamais fonds

Jelgava
Latvija
Rīga
Jelgavas
rajons

Pavisam, tūkst.m2
2000
2001
2002
1375,6
1375,8
1452,7
53450,1
53494,1
54981,5
16231,5
16237,5
16469,2
837,2
829,1
900,5

Vidēji uz vienu iedzīvotāju, m2
2000
2001
2002
21,7
20,9
22,1
22,6
22,8
23,6
21,4
21,7
22,3
22,5
22,3
24,2

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 lielu ieguldījumu dod 2003.gadā
realizētie ES PHARE 2000.gada Ekonomiskās un sociālās kohēzijas programmas finansētie
projekti „Cilvēkresursu attīstība un infrastruktūras bāzes veidošana informācijas un
komunikāciju pakalpojumiem Jelgavā pilsētā” un „Zemgales reģionālā uzņēmējdarbības un
pieaugušo izglītības centra izveide”, kas ļauj sagatavot konkurētspējīgus speciālistus
informāciju tehnoloģiju un metālapstrādes jomās. Pašvaldība ir uzsākusi sagatavot un iesniegt
projektus, lai iegūtu papildu līdzekļus no ES. Tiek gatavoti projekti, kas dotu iespēju
sagatavot profesionālu tūrisma produkta piedāvājumu visā reģionā.
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2003.gadā Jelgavā vērojams vidusskolas absolventu īpatsvara kritums par 3%, kuri turpina
mācības augstākās izglītības iestādēs. No 2002./2003. mācību gada 451 Jelgavas vidusskolu
absolventiem mācības augstskolās turpina 397 jaunieši jeb 88%. Tam ir vairāki izskaidrojumi.
Sakarā ar Latvijas pieaugošo integrāciju ES apritē daudzi jaunieši izglītību turpina iegūt
ārvalstīs. Latvijas augstskolās samazinājies no valsts budžeta finansēto studiju vietu skaits, kā
arī ievērojami pieaug studiju maksa augstskolās, kas ir bremzējošs faktors jauniešu izvēlē par
izglītības turpināšanu augstskolās.

Jelgavas skolu 12.klašu beidzēji, kas turpina izglītību augstākajās
mācību iestādēs

īpatsvars, %

100

89

91

88

2000./2001.

2001./2002.
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80
60
40
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0
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Jelgavnieki augstāko izglītību iegūst visās Latvijas augstskolās, tomēr viena no
populārākajām gan atrašanās vietas, gan, piedāvāto studiju programmu kvalitātes un
dažādības ziņā ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), kuras studentu skaits
2003.gada rudenī sasniedza 9283. No visiem 2003./2004. mācību gadu LLU uzsākušajiem
studentiem Jelgavas un Jelgavas rajona īpatsvars sasniedza 18,8%.

4. Investīcijas
Kopš 2001.gada, kad Jelgavas pilsētas pašvaldība nopietni sāka strādāt pie investīciju
piesaistes, ir izdevies būtiski uzlabot situāciju šajā jomā. 2001.un 2002.gadā tika realizēti
vairāki lieli valsts investīciju projekti Lielupes tilta un tā pieeju, 2 skolu ēku renovācija un citi
mazāki projekti. 2003.gada rudenī beidzās ES PHARE 2000.gada Ekonomiskās un sociālās
kohēzijas programmas finansētie projekti „Cilvēkresursu attīstība un infrastruktūras bāzes
veidošana informācijas un komunikāciju pakalpojumiem Jelgavas pilsētā” un „Zemgales
reģionālā uzņēmējdarbības un pieaugušo izglītības centra izveide”, kuru īstenošanai 2002. un
2003.gadā tika piesaistīti līdzekļi par kopējo summu EUR 2 696 690. Galvenie ieguvumi no
šo projektu realizācijas – ātrgaitas interneta pieslēgums, kas ļauj operatīvāk strādāt
pašvaldībai un tās struktūrvienībām, kā arī iespēja sagatavot konkurētspējīgus speciālistus
informāciju tehnoloģiju un metālapstrādes jomās, veicināt cilvēku tālāk izglītību Jelgavas
Pieaugušo izglītības centrā.
Projekts „Cilvēkresursu attīstība un infrastruktūras bāzes veidošana informācijas un
komunikāciju pakalpojumiem Jelgavas pilsētā” tika īstenots sadarbībā ar Latvijas
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Lauksaimniecības universitāti. Realizācijas laikā tika sagatavotas vairāk nekā desmit mācību
programmas Informāciju tehnoloģiju fakultātei, kā arī vairākas jaunas mācību programmas
tradicionālajām LLU studiju nozarēm, īpašu uzmanību pievēršot jaunāko IT sasniegumu
izmantošanai tradicionālajās lauksaimniecības nozarēs.
2003.gada augustā tika parakstīts līgums par ES PHARE pārrobežu sadarbības
programmas finansētā projekta „Pieaugušo izglītības iespēju veidošana invalīdiem un
atkarīgajiem cilvēkiem Jelgavas pilsētā” realizāciju. Projekta finansējums EUR 277 093
apmērā nodrošinās sociālā pētījuma veikšanu par sociāli mazaizsargāto grupu dzīves kvalitāti,
kā arī sešu jaunu mācību programmu izstrādi, kas veicinās marginalizēto grupu pārstāvju
iesaistīšanu pilsētas dzīvē.
2003.gada aprīlī tika parakstīts līgums par Pasaules Bankas finansēto projektu „Cities
Alliance” par kopējo summu USD 59 000, kas paredz atbalstīt pilsētas attīstības stratēģijas
izstrādi.
Valsts finansējums saņemts Jelgavas Valsts ģimnāzijas sporta halles celtniecībai (Ls
74 000), pirmsskolas izglītības iestādes „Rotaļa” remontdarbu veikšanai (Ls 49 000), kā arī
Latviešu biedrības Jelgavas nodaļas darbības nodrošināšanai (Ls 900).
Labklājības ministrijas Nacionālajā programmā „Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”, kuras finansēšana
paredzēta no 2004.–2006.gadā pieejamajiem Eiropas Savienības Struktūrfondu līdzekļiem,
iesniegts projekts par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu tīkla izveidi personām ar garīgās
attīstības traucējumiem. Šajā projektā Jelgavas domes partneris būs SVSAC „Jelgava”
(projekta kopējais finansējums – Ls 801 135).
Veselības ministrijas Nacionālajā programmā iekļauts projekts, kas ļaus uzlabot
neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu Jelgavas slimnīcas pacientiem (projekta
summa – Ls 65 500).
Satiksmes ministrijas Nacionālajā programmā iekļauti divi projekti, kas pilsētas
teritorijā ļaus uzlabot ceļu segumu 6,7 km garumā (kopējais projektu finansējums – Ls 1,3
milj.).
Jelgavā ir atklāta Latvijas Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes piemiņas vieta ar
pieminekli Akadēmijas ielā, kas izmaksāja Ls 114 184.
2003.gadā ir pabeigta Lielupes un Driksas tilta pieeju rekonstrukcija, kurā ieguldīti Ls
870 800, t.sk., Ls 335 000 no VIP. Ir izstrādāti projekti Rīgas ielas turpinājumam no Institūta
ielas līdz Loka maģistrālei, Tērvetes ielas rekonstrukcijai, posmā no Rūpniecības ielas līdz
otrajai dzelzceļa pārbrauktuvei u.c.
2003.gadā pilsētā ir realizēti vairāki citi nozīmīgi ielu un ceļu infrastruktūras
sakārtošanas projekti: Garozas ielas rekonstrukcija, posmā no Brīvības bulvāra līdz Rīgas ielai
(Ls 23 649); Katoļu ielas rekonstrukcija, posmā no S.Edžus ielas līdz Raiņa ielai (Ls 46 713);
lietus kanalizācijas izbūve Tērvetes ielā, posmā no Rūpniecības ielas līdz Smilšu ielai (Ls 72
030); Tērvetes ielā no otrreiz izmantotā bruģa ir ierīkota gājēju ietve (Ls 15 898) un daudzi
mazāki, bet tikpat nozīmīgi projekti.
Jelgavas pilsētas pašvaldība strādā pie vairāku projektu sagatavošanas tādās jomās kā
tūrisma attīstība, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, zinātnes un tehnoloģiju parka
izveide, transporta drošības sistēmas uzlabošana, kā arī piedalās projektos „Sabiedrisko
interneta punktu izveide Zemgalē” un „Zemgales reģionālais sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas projekts”.
2003.gadā tika izstrādāti un apstiprināti Jelgavas teritorijas attīstības plāna grozījumi, kas
dod skaidrāku ieskatu pilsētas teritorijas attīstības virzienos, padarot to iedzīvotājiem ērtāku,
estētiski pievilcīgāku un uzņēmējdarbībai atbilstošāku.
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V PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU DARBĪBA UN
IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ IZPILDĪTĀ UN KĀRTĒJAM GADAM
PIEŅEMTĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI
1. Pašvaldības konsolidētais budžets
Pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi
2003.gadā konsolidētā budžeta precizētais ieņēmumu plāns apstiprināts Ls 16 525 273
apmērā, t.sk.:
1) pamatbudžeta ieņēmumi – Ls 14 164 618;
2) aizdevumu un aizdevumu atmaksas līdzekļi – Ls 526 368;
3) speciālā budžeta ieņēmumi – Ls 706 728;
4) ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi – Ls 50 153;
5) naudas līdzekļu atlikums 2003.gada sākumā – Ls 1 077 406.
Konsolidētā budžeta ieņēmumu izpilde – Ls 18 276 436, t.sk.:
1) pamatbudžeta ieņēmumi – Ls 14 682 065;
2) aizdevumu un aizdevumu atmaksas līdzekļi – Ls 1 707 507;
3) speciālā budžeta ieņēmumi – Ls 757 601;
4) ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi – Ls 51 858;
5) naudas līdzekļu atlikums 2003.gada sākumā – Ls 1 077 405.
Ieņēmumu plāns ir izpildīts 110,6% apmērā, virsplāna ieņēmumi – Ls 1 751 163.
Konsolidētajā budžetā 94,5% sastāda pamatbudžeta līdzekļi, 5,1% speciālā budžeta
līdzekļi un 0,4% ziedojumi un dāvinājumi. Valsts mērķdotāciju un dotāciju īpatsvars – 21%,
pašvaldības ieņēmumi – 61,7%, ārvalstu PHARE palīdzības līdzekļu un LLU līdzdalības
naudas – 7,1%, aizņēmumu līdzekļi – 10,2%.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2003.gada konsolidētā budžeta ieņēmumi ir par Ls
3 942 32 lielāki.
Pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumi:
2003.gadā konsolidētā budžeta izdevumu precizētais plāns apstiprināts Ls 16 501 613
apmērā, t.sk.:
1) pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām un norēķiniem – Ls 15 103 152;
2) pamatbudžeta saistību nomaksa – Ls 471 920;
3) speciālā budžeta izdevumi – Ls 860 453;
4) izdevumi no ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem – Ls 66 088.
Konsolidētā budžeta izdevumu izpilde – Ls 16 312 688, t.sk.:
1) pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām un norēķiniem – Ls 14 947 494;
2) pamatbudžeta saistību nomaksa – Ls 472 805;
3) speciālā budžeta izdevumi – Ls 820 045;
4) izdevumi no ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem – Ls 62 344.
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Konsolidētā budžeta ieņēmumu izpildes pārsniegums pār izdevumiem – naudas atlikums
gada beigās Ls 1 963 748, t.sk.:
1) pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums – Ls 1 852 219;
2) speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikums – Ls 106 080, no tā:
a) privatizācijas fondā – Ls 75 372;
b) dabas resursu nodokļa līdzekļu atlikums – Ls 7 604;
c) pārējos speciālajos budžetos – Ls 23 104;
3) ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikums – Ls 5 449.

1.1. Pamatbudžets
Pamatbudžeta ieņēmumi
2003.gada sākumā pamatbudžeta ieņēmumu apstiprinātais plāns Ls 14 091 420 tika
palielināts par Ls 1 483 652, t.sk., Ls 450 000 aizņēmumu līdzekļi. Pamatbudžeta precizētais
ieņēmumu plāns – Ls 15 575 072, t.sk.:
1) nodokļu ieņēmumi – Ls 8 185 798 jeb 52,6%;
2) nenodokļu ieņēmumi – Ls 1 892 670 jeb 12,2%;
3) maksājumi un valsts budžeta mērķdotācija – Ls 4 086 150 jeb 26,2%;
4) finansēšanas līdzekļi – Ls 1 410 454 jeb 9,0%.
Pamatbudžeta ieņēmumu precizētais plāns izpildīts 110,9% apmērā, saņemti
ieņēmumi un piesaistīti finansēšanas līdzekļi summā Ls 17 272 518:
1) nodokļu ieņēmumi izpildīti 104,7% apmērā jeb Ls 8 573 690. Virs plāna saņemti Ls
387 892. Joprojām nodoklis ar vislielāko īpatsvaru nodokļu ieņēmumos 93,0%, kā arī
visos pamatbudžeta ieņēmumos – 54,3 % ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis un tā
apmērs ir Ls 7 976 272;
2) nenodokļu ieņēmumi izpildīti 113,1% jeb Ls 2 139 850 apmērā, virsplāna ieņēmumi –
Ls 247 180. Pārsniegums saistīts ar eiro valūtas kursa pieaugumu, salīdzinot ar gada
sākumu. Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, pārrēķinot latos, saņemti Ls 1 134 456
apmērā. Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem saņemti Ls 599 229
apmērā jeb 104,0%. Salīdzinot ar 2002.gadu, tas ir par Ls 10 112 vairāk;
3) norēķinos ar citām pašvaldībām par mūsu pašvaldības izglītības iestāžu
pakalpojumiem iekasētie ieņēmumi ir Ls 301 806 jeb par Ls 18 606 vairāk nekā tika
plānots, izpilde ir 106,6%;
4) mērķdotācija no valsts budžeta ieskaitīta 100,0% apmērā, t.i., Ls 3 274 401;
5) maksājumi no valsts budžeta un citiem budžetiem saņemti Ls 385 318 apmērā.
Neizpilde sastāda Ls 137 826, kas galvenokārt saistīta ar valsts budžeta neprecīzi
uzrādīto summu 2002.gadā līdzdalības maksājumiem ārvalstu finanšu palīdzības
projektu realizācijai;
6) finansēšanas līdzekļu apmērs – Ls 2 590 453, jo 2003.gada decembrī saņemts
aizņēmums no A/S „Latvijas Unibanka” Ls 1 250 000.
Pavisam 2003.gadā pamatbudžetā saņemti līdzekļi Ls 17 272 518 apmērā, virsplāna
ieņēmumi – Ls 1 697 446. Salīdzinājumā ar 2002.gadu pamatbudžeta ieņēmumu pieaugums
bez finansēšanas līdzekļiem sastāda Ls 2 264 664.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa precizētais plāns pārpildīts par Ls 368 454.
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Nekustamā īpašuma nodokļa precizētais plāns pārpildīts par Ls 17 208, pārpildi
galvenokārt veido iepriekšējo gadu nodokļu parādu piedzītās summas. Atgūti iepriekšējo gadu
nodokļa parādi Ls 25 205 apmērā. Tomēr saglabājies ievērojams nekustamā īpašuma nodokļa
parāds:
a) par zemi – Ls 66 862, t.sk., parāds par 2003.gadu Ls 10 203. Maksātnespējīgo
uzņēmumu parāds – Ls 29 024, mirušo īpašnieku parāds – Ls 2 842. Aktuālo
parādu summa ir Ls 34 996 jeb 52%, no tā fizisko personu parāds Ls 17 699.
Salīdzinot ar 2002.gadu, parāda summa samazinājusies par Ls 26 041. Dzēsti
nodokļu parādi par zemi sakarā ar uzņēmējsabiedrību bankrotu par Ls 16 894;
b) par ēkām un būvēm – Ls 97 389, t.sk., parāds par 2003.gadu Ls 2 605.
Maksātnespējīgo uzņēmumu parāds – Ls 93 652. Joprojām lielākais nodokļa
parādnieks ir A/S „RAF”. Aktuālo parādu summa ir Ls 3 737 jeb 3,8%. Salīdzinot
ar 2002.gadu, parāda summa samazinājusies par Ls 3 402. Dzēsti nodokļu parādi
par ēkām un būvēm sakarā ar uzņēmējsabiedrību bankrotu par Ls 2 947.
2003.gadā, administrējot nekustamā īpašuma nodokli, ir izsūtīti 675 brīdinājumi un 174
lēmumi par parādu piedziņu, no tiem tiesu izpildītāju kantorim ir nosūtīti 49 lēmumi bezstrīda
parādu piedziņai.
Azartspēļu nodokļa ieņēmumu precizētais plāns apstiprināts Ls 45 000, bet izpildīts par
Ls 47 230. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nodoklis saņemts par Ls 1 973 vairāk.

Pamatbudžeta izdevumi

2003.gada sākumā pamatbudžeta izdevumu apstiprinātais plāns Ls 14 091 420 tika
palielināts par Ls 1 483 652 un precizētais plāns, ieskaitot aizņēmumu pamatsummu
nomaksu, apstiprināts Ls 15 575 072 apmērā. Izdevumi izpildīti Ls 15 420 299 apmērā jeb
par 99,0 %, no tiem:
1) pašvaldības budžeta iestāžu un pasākumu izdevumi – Ls 14 712 153 jeb 95,5%;
2) norēķini – Ls 235 341 jeb 1,5%, t.sk., maksājumi pašvaldības finanšu
izlīdzināšanas fondā sastādīja Ls 82 341, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir
par Ls 156 158 mazāki;
3) aizdevumu pamatsummu atmaksai izlietoti Ls 472 805 jeb 3,1%. Pasaules Bankai
samaksāti Ls 327 884, Zviedrijas valdībai – SWIFT (siltumapgādes sistēmas
rehabilitācijas sākumposms 1994. gadā, atmaksas termiņš 2004.gads, atmaksāta
visa aizņēmuma summa) Ls 43 881. P/a „Kultūra”, P/a „Pilsētsaimniecība” veica
aizdevumu pamatsummu atmaksu A/S „Latvijas Unibanka” Ls 101 040.
Pamatbudžeta izdevumu struktūra:
1) izpildvara – 7,1%;
2) sabiedriskā kārtība un drošība, civilā aizsardzība – 2,6%;
3) izglītība – 44,3%;
4) veselības aprūpe – 1,5%;
5) sociālā nodrošināšana – 6,4%;
6) dzīvokļu komunālā saimniecība – 9,8%;
7) sports un kultūra – 7,8%;
8) transports un sakari – 1 %;
9) pārējā ekonomiskā darbība – 12,6%;
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10)
11)
12)
13)

pārējie izdevumi – 0,6%;
norēķini ar citām pašvaldībā – 1,0 %;
maksājumi izlīdzināšanas fondā – 0,5%;
parādu saistības (pamatsummu un procentu maksājumi) – 4,8%.

Pamatbudžeta izdevumi pēc funkcijām un norēķini Ls 14 947 494 izlietoti šādi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

atalgojumi – Ls 5 578 457 jeb 37,3%;
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – Ls 1 291 164 jeb 8,6%;
pakalpojumu apmaksa – Ls 2 196 809 jeb 14,7%;
komandējumu un dienesta braucienu izdevumi – Ls 24 588 jeb 0,2%;
materiālu, energoresursu iegāde – Ls 1 322 690 jeb 8,9%;
grāmatu, žurnālu iegāde – Ls 50 064 jeb 0,3%;
maksājumi par aizņēmumiem (%) – Ls 303 479 jeb 2,0 %;
subsīdijas un dotācijas – Ls 1 617 021 jeb 10,8%;
t.sk., iedzīvotājiem
– Ls 447 698 jeb 3,0%;
9) kapitālie izdevumi – Ls 2 371 666 jeb 15,9%;
10) zemes iegāde – Ls 88 220 jeb 0,6%;
11) investīcijas
– Ls 73 136 jeb 0,5%;
12) iestāžu aizņēmumu atmaksa – Ls 30 200 jeb 0,2%.
Ar ārvalstu finanšu palīdzības (PHARE) līdzekļiem un valsts budžeta līdzdalību tika
realizēti un pabeigti divi projekti:
1) „Cilvēkresursu attīstības veicināšana un infrastruktūras bāzes veidošana
informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem Jelgavas pilsētā”, 2003.gadā apgūtā
summa – Ls 1 090 533;
2) „Uzņēmējdarbības atbalsta un pieaugušo izglītības Zemgales reģionālā centra
izveide”, apgūtā summa – Ls 693 840.
Iesākta projekta „Pieaugušo izglītības iespēju veidošana invalīdiem un atkarīgiem
cilvēkiem Jelgavas pilsētā” – no projekta kopējās summas Ls 124 400 apgūti līdzekļi Ls 20
763 apmērā.
Kārtējā gadā veiktie ēku remonti un rekonstrukcija:
1) Kultūras nama skatītāju zāles un foajē renovācija, apgūtā summa – Ls 396 688;
2) rekonstruēta un paplašināta Pieaugušo izglītības centra ēka, apgūtā summa – Ls
177 283;
3) izglītības iestāžu remontam izlieto līdzekļu summa – Ls 115 256;
4) sociālās mājas remontam – Ls 50 394;
5) sporta nama „Daugava” remonta izdevumi – Ls 34 830;
6) domes ēkas telpu remontam izlietoto līdzekļu summa – Ls 51 938;
7) veikti Municipālās policijas, muzeja, kultūras nama „Rota” un aģentūras
„Pilsētsaimniecība” ēku remonti.
Sagatavots būvlaukums Jelgavas Valsts ģimnāzijas sporta halles celtniecībai, izlietoto
līdzekļu apjoms – Ls 6 944.
J.Čakstes pieminekļa izveidei no pamatbudžeta izlietoti Ls 68 000, t.sk., mērķdotācija
no valsts budžeta – Ls 6 000.
Pilsētas labiekārtošanai izlietoti Ls 760 728.
Nekustamā īpašuma iegādei (sociālais īres nams Stacijas ielā 13) izlietoti Ls 50 000.
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Pašvaldības uzņēmumiem piešķirtas subsīdijas remontiem, transporta un iekārtu
iegādei, kā arī zaudējumu kompensācijai Ls 573 459.
Sabiedrisko organizāciju atbalstam izlietoti Ls 18 636.
Pašvaldības ieguldījums SIA „Zemgales olimpiskais centrs” – Ls 30 000.

1.2. Speciālais budžets
Speciālā budžeta ieņēmumi
Speciālā budžeta ieņēmumu plāns gada sākumā tika apstiprināts Ls 826 642 apmērā.
Izpildes gaitā ieņēmumu plāns tika palielināts par Ls 123 559, kā rezultātā precizētā speciālā
budžeta ieņēmumi tika apstiprināti Ls 950 201 un izpildīti Ls 1 003 918 apmērā jeb par
105,7%, t.sk.:
1) privatizācijas fondā ieņēmumi – Ls 185 364 jeb 108,8%;
2) dabas resursu nodokļa ieņēmumi – Ls 34 771 jeb 107,4%;
3) autoceļu fondā ieņēmumi – Ls 486 089 jeb 105,8%;
4) mērķdotācija pasažieru pārvadājumiem – Ls 43 746 jeb 107,7%;
5) pārējo speciālo budžetu ieņēmumi – Ls 7 631 jeb 202,7%;
6) aizdevumu atmaksa – Ls 70 960 jeb 101,6%;
7) speciālo budžetu līdzekļu atlikums gada sākumā – Ls 107 564;
8) ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi – Ls 51 858 jeb 103,4%;
9) ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikums – Ls 15 935.
Ieņēmumu pieaugums galvenokārt saistīts ar Autoceļu fonda ieņēmumu ievērojamu
pieaugumu 2003.gadā. Autoceļu fonda ieņēmumu plāns pārpildīts par Ls 26 417.
Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem saņemta par Ls 3 130 vairāk nekā plānots.
Dabas resursu nodokļa ieņēmumu plāns pārpildīts par Ls 2 396.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, par Ls 10 937 samazinājušies privatizācijas fonda
ieņēmumi, jo kļūst arvien mazāk privatizācijai nododamo objektu.
2003.gadā noslēgts 31 pašvaldības īpašuma objekta nomas pirkuma līgums par kopējo
summu Ls 359 892, t.sk., latos – Ls 109 451 un sertifikātos – Ls 250 441. Privatizācija
pabeigta 42 pašvaldības objektiem.
Līdzekļus pašvaldībai un iestādēm ziedoja:
1) Vācijas sabiedriskās organizācijas bērnunamam–patversmei – Ls 8 664;
2) J.Čakstes pieminekļa izveidei – Ls 12 581;
3) vecāku ziedojumi skolām – Ls 8 671;
4) dažādu sponsoru–uzņēmēju ziedojumi kultūras un sporta pasākumiem, tautas
mākslas pašdarbības kolektīviem – Ls 21 942.
Speciālā budžeta izdevumi
Speciālā budžeta izdevumu precizētais plāns apstiprināts Ls 926 541 apmērā, izpilde
Ls 892 389 jeb 96,3%. Finansējums plānotajiem izdevumiem apgūts pilnībā.
1) privatizācijas fonda izdevumi – Ls 240 894;
2) dabas resursu nodokļa ieņēmumi izlietoti Ls 36 337, no tiem:
a) kanalizācijas pārslēgumiem un virsūdeņu novadīšanai piešķirti līdzekļi Ls 29
114;
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3)
4)
5)
6)

b) peldūdens laboratoriskai kontrolei perspektīvajās peldvietās pilsētas teritorijā
izlietoti Ls 1 370;
c) grodu aku dzeramā ūdens kontrolei izlietoti Ls 967;
d) vides aizsardzības projektiem, par piedalīšanos semināros un biedru naudai
organizācijai „LASA” – Ls 4 886;
Autoceļu fonda izdevumi izlietoti ceļu remontiem un to uzturēšanai – Ls 486 089 jeb
105,7%;
p/u „Autobusu parks” piešķirta dotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem Ls 43
746 apmērā;
pārējo speciālo budžetu līdzekļi izlietoti Ls 22 979 apmērā.
ziedojumu līdzekļi izlietoti Ls 62 344 apmērā.

Aizdevumi no speciālā budžeta
Aizdevumus dzīvojamo māju privatizācijas fondam atmaksāja Izglītības pārvalde un
p/u „Jelgavas pilsētas slimnīca”. Aizdevumu turpina atmaksāt p/u „Nekustamā īpašuma
pārvalde”.

1.3. Pašvaldības finansiālais stāvoklis
2003.gadā uz pārskata gada sākumu pašvaldības bilances summa bija Ls 42 748 971,
uz gada beigām – Ls 50 852 357 jeb palielinājums par Ls 8 103 386.
Gada laikā no bilances tika izslēgti ilgtermiņa ieguldījumi kopsummā par Ls 1 194
422 un nodoti pašvaldības uzņēmumiem, SIA, dzīvokļu īpašniekiem un citiem privatizācijas
subjektiem, t.sk.:
1) zeme Ls 300 597 vērtībā;
2) ēkas un būves Ls 693 310 vērtībā;
3) statūtu kapitāls – Ls 200 515.
Bilancē uzņemti ilgtermiņa ieguldījumi kopsummā par Ls 1 930 661, t.sk.:
1) zeme Ls 39 789 vērtībā;
2) ēkas un būves Ls 1 014 951 vērtībā;
3) statūtu kapitāls – Ls 875 921.

Pašvaldībai pieder pamatlīdzekļi kopsummā par Ls 17 910 167. Salīdzinot ar
2002.gadu, to vērtība ir palielinājusies par Ls 7 300 107. 2003.gadā iegādāti un uzskaitē
uzņemti pamatlīdzekļi par Ls 6 429 755, norakstīto pamatlīdzekļu vērtība gada laikā – Ls 290
550.
Zeme 7 581 682,5 m2 platībā bilancē uzskaitīta par Ls 1 694 987. Salīdzinot ar
2002.gadu, palielinājums – Ls 522 511, ko sastāda uzmērīto un Zemesgrāmatā ierakstīto, kā
arī nopirkto zemes gabalu vērtība. Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda reģistrēti 68 zemes
gabali 761 064 m2 platībā, uzskaitē uzņemti 27 nomājamie zemes gabali ar kopējo platību 308
972 m2, iegādāti 5 zemes gabali 221 544 m2 platībā, kā dāvinājumi saņemti 3 zemes gabali
9721 m2 platībā. Visa pašvaldības zeme vēl nav uzmērīta un ierakstīta Zemesgrāmatā finanšu
līdzekļu nepietiekamības dēļ. Pašvaldības zemes īpašumi tiek reģistrēti ik gadu budžetā
apstiprinātā finansējuma ietvaros. Pašvaldības lietojumā esošā zeme uzrādīta zembilances
kontā 12 178 290 m2 platībā ar kopējo vērtību Ls 3 756 172.
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Celtņu, būvju, tiltu u.c. summa bilancē Ls 9 007 125 vērtībā. 2003.gadā pieaugums,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir Ls 6 134 349, t.sk.:
1) bilancē uzņemtas pilsētas ielas Ls 5 548 379 vērtībā;
2) Katoļu ielas vērtības palielinājums rekonstrukcijas rezultātā – Ls 52 000;
3) bilancē uzņemta jaunradītā vērtība – Driksas un Lielupes tilta ar pieejām
rekonstrukcija Ls 864 090;
4) skvēra vērtība pie J.Čakstes pieminekļa – Ls 71 355;
5) ierīkoti 2 luksofori Ls 37 694 vērtībā;
6) privatizācijai nodoti objekti – Ls 25 357.
2003.gadā daļēji uzskaitīta ceļu un ielu vērtība, t.i., Ls 1 148 pie Pieaugušo izglītības
centra.
Tehnoloģisko iekārtu atlikusī vērtība ir Ls 1 256 950. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tā
palielinājusies par Ls 613 750. Palielinājums saistīts ar iekārtu iegādi, realizējot PHARE –
2000 programmas projektus.
Par Ls 410 500 pieaugusi arī pārējo pamatlīdzekļu vērtība, un tā ir Ls 1 335 698, t.sk.:
1) 2003.gadā iegādātas 11 automašīnas par Ls 81 231, norakstītas 8 vecās
automašīnas par Ls 3 681, transporta līdzekļu absolūtais vērtības palielinājums
bilancē par Ls 6 691;
2) saimnieciskā inventāra atlikusī vērtība palielinājās par Ls 229 463;
3) bibliotēku fonds palielinājās par Ls 10 237;
4) J.Čakstes pieminekļa vērtība – Ls 62 301;
5) pārējo pamatlīdzekļu atlikusī vērtība par Ls 101 808.
Pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi domes grāmatvedības bilancē ir novērtēti
pēc izmaksu metodes.
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi pašvaldības uzņēmumos, SIA un akciju sabiedrībās –
Ls 20 260 749.
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā – Ls 56 050.
Maksātnespējīgās a/s „Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” parāds domei par Pasaules
Bankas aizdevumu siltumtīklu rehabilitācijai – Ls 7 471 222.
2003.gada pašvaldības budžeta gada izpildes rezultāts – Ls 6 633 468, kas ir
pašvaldības īpašumu vērtības pieaugums.
Iestāžu un pašvaldības kreditoru kopējais parāds, ieskaitot pašvaldības saistības
01.01.2004., sastāda Ls 9 091 570, tajā skaitā:
1) aizņēmumi – Ls 8 259 550;
2) norēķinu parādi darbuzņēmējiem, t.sk., pašvaldības iestādes „Komunālā pārvalde”
parādi par labiekārtošanas darbiem un tilta remontu, kā arī kārtējie decembra
maksājumi – Ls 450 130;
3) norēķini ar uzņēmumiem un personālu – Ls 44 527, t.sk., neatmaksāto līzinga
darījumu summa – Ls 24 807;
4) aprēķinātā darba alga par decembri – Ls 169 116;
5) aprēķinātie nodokļi par decembri – Ls 166 065;
6) nākamā gada ieņēmumi – Ls 1 882.
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Pašvaldības parāda saistību apjoms par aizņēmumiem 2003.g. 1.janvārī bija Ls 7 316
187, savukārt gada beigās – Ls 8 259 550. Tas izskaidrojams ar to, ka tika paņemts kredīts no
komercbankas Ls 1 250 000 vērtībā – Jelgavas Valsts ģimnāzijas sporta halles celtniecībai un
Ls 380 000 no Valsts kases – pilsētas sociālo, kultūras un sporta programmu īstenošanai.
Saistību atmaksa 2003.gadā tika veikta saskaņā ar noslēgtiem grafikiem.
Pašvaldības un iestāžu debitoru parāds – Ls 2 461 247, t.sk.:
1) maksātnespējīgās pašvaldības a/s „Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” un p/u
„Nekustamā īpašuma pārvalde” parādi par aizdevumiem Ls 1 514 564, t.sk., Ls 1
433 364 ir maksātnespējīgās pašvaldības a/s „Jelgavas siltumtīklu uzņēmums”
Pasaules Bankas aizdevuma siltumtīklu rehabilitācijai procentu parāds;
2) izpirkuma maksas atlikusī daļa par pašvaldības objektu privatizāciju – Ls 176 968;
3) parāds par pašvaldības īpašumu pārdošanu – Ls 334 040;
4) nekustamā īpašuma nodokļa parāds – Ls 164 251;
5) norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem, ieskaitītie avansi piegādātājiem par precēm,
parāds pret personālu un iepriekš samaksātie nodokļi – Ls 139 659.

2. Komunālā saimniecība
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūrai „Pilsētsaimniecība” deleģēto funkciju izpildei
2003.gadā tika veikti šādi darbi.
1) Ielu uzturēšana:
a) 2003.gadā ir pabeigta Lielupes un Driksas tilta pieeju rekonstrukcija (Rīgas ielas
rekonstrukcija līdz Institūta ielai). Tiltu pieeju rekonstrukcija izmaksāja Ls 870 800,
t.sk., Ls 335 000 no VIP;
b) veikts asfaltēto ielu seguma remonts (bedrīšu labošana) 18 000 m 2;
c) izstrādāts projekts Rīgas ielas turpinājumam no Institūta ielas līdz Loka maģistrālei;
d) izstrādāts projekts Tērvetes ielas rekonstrukcijai, posmā no Rūpniecības ielas līdz
otrajai dzelzceļa pārbrauktuvei;
e) uz grantētajām ielām uzbērti 2 400 m3 drupinātas grants;
f) lielākie asfaltēto ielu remontdarbi:
a. Katoļu ielas rekonstrukcija, posmā no S.Edžus ielas līdz Raiņa ielai ar SIA
„KESKO FOOD” līdzfinansējumu;
b. Garozas ielas rekonstrukcija, posmā no Brīvības bulvāra līdz Rīgas ielai;
c. Dobeles šosejas kapitālais remonts, posmā no Māras ielas līdz Satiksmes ielai;
d. uzlikts vienlaidus asfaltbetona segums Stacijas ielā, posmā no E.Veidenbauma
ielas līdz J.Mātera ielai;
g) uzsākta ielu mehanizētā kopšana.
2) Ielu apgaismojums:
Rekonstruēts ielu apgaismojums Pumpura ielā, posmā no Rīgas ielas līdz P. Lejiņa ielai,
K.Helmaņa ielā, posmā no Pumpura ielas līdz Aviācijas ielai un Peldu ielā.
3) Satiksmes drošība:
a) izbūvēti jauni luksoforu objekti:
a. Raiņa un Katoļu ielas krustojumā;
b. Pasta un Driksas ielas krustojumā;
b) rekonstruēti luksoforu objekti:
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a. J. Mātera un Svētes ielas krustojumā;
b. J. Mātera un Raiņa ielas krustojumā;
c) uzstādīts horizontālais apzīmējums ar termoplastu 140 m2 un ar krāsu 1053 m2.
4) Sabiedriskais transports:
a) uzstādītas 6 jaunas stiklotās autobusu pieturas;
b) atjaunotas autobusu pieturas Kalnciema ceļa galapunktā un Lietuvas šosejas
galapunktā.
5) Hidrotehniskās būves:
a) izstrādātas 20 meliorācijas pases;
b) veikta jauna būvniecība:
a. drenāžas izbūve Garozas ielā no Rīgas ielas līdz Brīvības bulvārim;
b. lietus kanalizācijas izbūve Tērvetes ielā, posmā no Rūpniecības ielas līdz
Smiltnieku ielai;
c. Kalnciema ceļā, Klijēnu ceļā, Robežu ielā un Parkā ielā izbūvētas caurtekas.
c) veikti lietus kanalizācijas uztvērējaku un kontrolaku remonti:
a. Raiņa, Aviācijas, Satiksmes, Lapskalna, Asteru, J.Mātera, Zirgu, Zvejnieku,
Filozofu, Savienības, Dobeles, Pērnavas, Pētera, Akadēmijas, Garozas, Pulkv. O.
Kalpaka, Pulkv. Brieža, Jēkaba un Pavasara ielā, Brīvības bulvārī, Loka
maģistrālē, Lietuvas šosejā;
b. Bāra ceļa tilta pār Svēti remonts;
d) veikta grāvju tīrīšana 1.–6.līnijā, Pambakara, Meža, Bāra, Būriņu, Vītolu, Klijēnu,
Bērzu ceļā, Slokas, Zirgu, Robežu, Tērvetes, Garozas ielā un Grebnera parkā;
e) likvidēti bebru dambji 4. līnijā, Miezītes ceļā, Klijēnu ceļā, Vangaļu ceļā;
f) izstrādāti projekti un organizēti darbi grāvju rekonstrukcijai Parka ielā, posmā no Egļu
ielas līdz Garozas ielai, Dūņu ielā, posmā no Dambja ielas līdz Bebru ceļam, Ievu ielā,
Bauskas ielā, Egas un Mazā ceļa krustojumā.
6) Labiekārtošana:
a) parki un skvēri:
a. Vaļņu ielas skvērā veikta labiekārtošana 5000 m2 platībā;
b. uzstādīti 35 jauni soliņi un 15 konteineri;
c. izveidotas jaunas puķu dobes un krūmu grupas 650m2 platībā;
d. rekonstruēta tualete skvērā pie Kultūras nama;
e. pabeigta estrādes laukuma (pretī pilij) un apvedceļa apļa Miera ielā
apzaļumošana 10 ha platībā;
b) kapi – organizēti Svecīšu svētki kapos;
c) trotuāri:
a. Tērvetes ielā, posmā no Raiņa ielas līdz Dārza ielai, no otrreiz izmantotā bruģa
uztaisīta gājēju ietve 900 m2 platībā;
b. J.Čakstes bulvārī pie viesnīcas 397 m2 platībā;
c. Pasta ielā 300 m2 platībā;
d. Dambja ielā 70 m2 platībā;
e. celiņš pāri estrādes laukumam 400 m2 platībā;
d) Jelgavā atklāta Latvijas Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes piemiņas vieta ar
pieminekli Akadēmijas ielā un labiekārtošana 6 000 m 2 platībā;
e) nozāģēti 380 bīstamie koki;
f) izgatavotas 28 jaunas ielu tirdzniecības vietu nojumes.
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7) Mežu apsaimniekošana:
a) izstrādātas krājas kopšanas cirtes 18,3 ha platībā ar kopējo krāju 588 m3, izlases,
sanitārās cirtes 6,5 ha platībā ar kopējo krāju 390 m3;
b) realizējot kokmateriālus iegūti Ls 17 743,87;
c) veiktas sastāva kopšanas cirtes un atvasāju izpļaušana gar Aizsargu ielu un Kārniņu
ceļa malām meža nogabalos 12,6 ha platībā;
d) veikta ainavu cirte gar Zālītes ielu 3,0 ha platībā;
e) ierādītas malkas ieguves vietas 54 Jelgavas iedzīvotājiem;
f) likvidēti divi mežu ugunsgrēki.
8) Aģentūras kompetencē esošo funkciju nodrošināšanai sagatavotas 62 cenu aptaujas
un 3 konkursi.

3. Sociālā palīdzība
Sociālās palīdzības un pakalpojumu jomā 2003.gadā uzmanības centrā bija atbalsta
programmu īstenošana sociālās atstumtības riska novēršanai, garantētais minimālais ienākumu
līmenis (GMI), kvalitātes un personas vajadzībām atbilstošu pakalpojumu nodrošināšana.
2003.gada 1.janvārī stājās spēkā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums,
aizstājot līdzšinējo likumu „Par sociālo palīdzību”. Jaunā likuma termini atspoguļo
starptautiski pieņemto izpratni par jēdzieniem „sociālā palīdzība”, „sociālie pakalpojumi” un
„sociālais darbs”.
Pašvaldības pienākums – nodrošināt atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo
palīdzību tām personām, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar šiem principiem, plānots un organizēts pašvaldības iestādes „Jelgavas
sociālo lietu pārvalde” un tās pakļautībā esošo pašvaldības iestāžu darbs 2003.gadā.
Prioritāri tika izmaksāti pabalsti garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
(GMI), taču pašvaldība saglabāja arī iepriekšējos gados ieviesto pabalstu veidus, nesašaurinot
pabalstu saņēmēju loku un paaugstinot ienākumu kritērijus atbilstoši pensiju indeksācijai.
Sociālās sfēras kopējais finansējums 2003.gadā bija Ls 1 004 398, t.sk., Ls 41 000
norēķiniem par citu pašvaldību vispārēja profila sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem. Salīdzinot ar 2002.gadu, finansējums sociālajiem pabalstiem pieaudzis par
14,2%, sasniedzot Ls 350 882. Procentuāli lielākā pabalstu daļa novirzīta komunālo
pakalpojumu apmaksai un trūcīgo ģimeņu bērnu ēdināšanai skolās un bērnudārzos, bet GMI
pabalstam tērēts tikai 9% no kopējā pabalstu apjoma.
Tas saistāms ar pabalsta nelielo apmēru (2003.gadā MK to bija noteicis Ls 15 katrai
personai) un klientu zemo aktivitāti līdzdarbības pienākumu izpildē. GMI pabalstu izmaksas
summa bija Ls 30 564, tos saņēma 1348 personas, bet vienošanās par līdzdarbības pienākumu
izpildi bija noslēgta ar 370 ģimeņu pilngadīgām personām.
Par trūcīgām ģimenēm (personām) 2003.gadā tika atzītas personas, kuru ienākumi uz
katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedza 50% no spēkā esošās minimālās
darba algas valstī (t.i., 50% no Ls 70 jeb Ls 35). Pabalstu saņēmēju vidu bija 1620 tādu
ģimeņu ar 4759 personām, to skaitā, 1316 ģimenes ar 4603 personām jeb 81% ģimeņu ar
nepilngadīgiem bērniem.
Līdz ar to ģimenēm ar bērniem pievērsta īpaša uzmanība, un brīvpusdienas
skolās un bērnudārzos apmaksātas 1408 bērniem, pabalsti mācību līdzekļu iegādei – 964
bērniem, medikamenti izsniegti 124 trūcīgo ģimeņu bērnu ārstēšanai.
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Par vienlīdz svarīgu pašvaldībā uzskatīta veco ļaužu un invalīdu sociālo problēmu
risināšana.
Pabalstus komunālajiem maksājumiem saņēmuši 2590 pensionāri un invalīdi, no
kuriem tikai 528 dzīvo ģimenēs kopā ar darbspējīgiem apgādniekiem. Pabalstus medikamentu
un pārsienamo materiālu iegādei, zobu protezēšanai saņēmušas 717 personas.
Aprūpe dzīvesvietā nodrošināta 110 personām, t.sk., 64 pensionāriem un 46
invalīdiem. Aprūpes pakalpojumi tiek organizēti un sniegti, ievērojot klientu individuālās
vajadzības. Īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus institūcijās saņēmušas 62 personas, t.sk.,
pēc ārstēšanās stacionārā – 34, sociālo apstākļu dēļ – 24, no naktspatversmes – 4. Veco ļaužu
aprūpes centros ievietotas 43 personas. Rindā aprūpei specializētajos valsts sociālās aprūpes
centros uzņemtas 45 personas, ievietotas 23 personas, t.sk., 4, kas uzņemtas rindā 2003.gadā.
Pašvaldība finansiāli atbalstījusi arī citus sociālās palīdzības pasākumus (sabiedriskā
transporta daļēja apmaksa 1.– 4.klašu skolēniem, pensionāriem, īslaicīgā sociālā aprūpe,
specializētā transporta apmaksa personām ar īpašām vajadzībām) un nevalstisko organizāciju
un draudžu aktivitātes: vasaras nometnes bērniem, maratons „Invalīdi ratiņkrēslos”,
sabiedriskās organizācijas „Ēdelveiss” un sporta un rehabilitācijas kluba „Cerība” sporta un
rehabilitācijas projektus, sieviešu–invalīdu biedrības „Zvaigzne” sabiedriskās interneta pieejas
punkta darbība u.c.
Rehabilitācijas pakalpojumi Kurzemes NRC „Tērvete” nodrošināta 25 pensionāriem
un invalīdiem, Rindzeles narkomānu rehabilitācijas centrā – 2 personām, Minesotas
programma – 5 personām, bet BOV SIA JPS “Ģintermuiža” dienas centrā – 30 personām un
Tuberkulozes slimnīcas dienas stacionārā – 7 personām ik dienas.
2003.gada 1.decembrī darbu uzsāka dienas centrs personām ar garīga rakstura
traucējumiem. Tā mērķis – nodrošināt sociālo aprūpi un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas
Jelgavā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem no 16 gadu vecuma, kuri ir
invalīdi, dzīvo ģimenēs, neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības un
profesionālos centrus un nav nodarbinātas. Centrā vienlaikus var uzturēties 16 klienti.
Diennakts sociālo rehabilitāciju JSLP Krīzes centrā 2003.gadā saņēmuši 38 bērni
vecumā no 2 līdz 18 gadiem.
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Pēc rehabilitācijas Krīzes centrā 70% gadījumos bērni atgriezušies ģimenē, 20%
gadījumu – ievietoti bērnunamā, pārējos gadījumos – internātskolā, aizbildnībā vai patstāvīgā
dzīvē.
Sociālais darbs tiek veikts ar 1075 ģimenēm, ar 223 ģimenēm noslēgtas vienošanās par
līdzdarbības pienākumu veikšanu GMI pabalsta saņemšanai, sagatavoti 19 prasības
pieteikumi tiesai par uzturlīdzekļu piedziņu un astoņi laulības šķiršanas pieteikumi, sniegta
palīdzība personas dokumentu kārtošanā.
Pieejama bezmaksas psihologa palīdzība.
Patversmē vardarbībā cietušām sievietēm un sievietēm ar bērniem iekārtotas 18
personas.
Jelgavas pilsētas bērnunamā–patversmē 2003.gada janvārī dzīvoja 102 audzēkņi,
līdz gada beigām šis skaitlis samazinājās līdz 92. Gada gaitā tika uzņemti 9 jauni audzēkņi, no
iestādes izstājās 19, no kuriem pie vecākiem atgriezās 7, aizbildnībā nodeva 4, adopcijai – 1,
bet 7 audzēkņi sasniedza pilngadību. Iestādē dzīvoja 12 pirmsskolas vecuma bērni, pārējie
mācījās dažādās izglītības iestādēs.
Bērnunama–patversmes uzturēšanā joprojām piedalās sponsori – Vejles komūna un
sabiedriskā organizācija „Atbalsts Jelgavas bērnunamam” (Dānija) un sabiedriskā
organizācija „Aktion Reiskorn” (Vācija). Pateicoties šo organizāciju ziedojumiem, veikta logu
nomaiņa, sanitāro mezglu pārbūve un labiekārtošana, istabiņu pārbūve un kosmētiskais
remonts.
2003.gadā pieaudzis to personu skaits, kuri izmantojuši Naktspatversmes
pakalpojumus. Pie vidējās noslogotības 77,4%, uzturoties patversmē ilgāku vai īsāku laiku,
par tās klientiem kļuvusi 141 persona.
Sociālos vai pašvaldības īres dzīvokļus jau saņēmuši 8 bijušie klienti, bet vēl 3
iesnieguši dokumentus sociālā dzīvokļa saņemšanai. 3 personas pēc dokumentu nokārtošanas
ievietotas pansionātā.
2003.gadā naktspatversmē atbilstoši jaunākajām ugunsdrošības prasībām rekonstruēta
signalizācijas sistēma, izveidota mobila nobrauktuve personām ratiņkrēslos, koridoros
uzstādītas margas, lai atvieglotu pārvietošanos personām ar kustību traucējumiem.
Turpinājās darbs Zviedrijas Vestrajotlandes un Zemgales reģiona projektā
„Sabiedrības Veselības akadēmija”. Tā ietvaros izstrādāti projekti „Vide bez tabakas dūmiem”
un „Bērnu veselības prioritātes”. Gadskārtējā veselības nedēļa noritēja ar devīzi „Bērniem
draudzīga pasaule”. Augstu novērtējumu Latvijas cilvēktiesību un etnisko studiju centra
rīkotajā konferencē par čigānu minoritātes stāvokli Latvijā guva 2002.gadā realizētais projekts
„Jelgavas pilsētas čigānu izglītošana sabiedrības veselībā”.
2003.gadā Jelgavas sociālo lietu pārvaldē darbu uzsāka Atkarību profilakses kabinets,
kas nodrošina atkarīgo klientu, viņu vecāku, draugu u.c. personu konsultēšanu par atkarību
problemātiku. Tiek veikta šļirču apmaiņa, HIV, seksuāli transmisīvo slimību un grūtniecības
testi, izsniegti prezervatīvi. Saskaņojot ar vadītājiem, kabineta darbinieki sniedz konsultācijas
izglītības u.c. iestādēs.

4. Izglītība
2003.gadā pašvaldības iestāde „Jelgavas Izglītības pārvalde” realizēja valsts un
pašvaldības izglītības politiku Jelgavas domes deleģētās kompetences ietvaros.
Notika izmaiņas pilsētas vispārizglītojošo skolu tīklā. 5.08.2003. Jelgavas dome
pieņēma lēmumu Nr.11/1 „Par izmaiņām skolu tīklā”. Tika reorganizēta Jelgavas
1.pamatskola un pievienota Jelgavas 2.pamatskolai. Izmaiņas skolu tīklā bija nepieciešamas,
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jo 1.pamatskolā samazinājās skolēnu skaits, skola bija izvietota skolas vajadzībām pielāgotā
ēkā (bez sporta un aktu zāles, stadiona, zēnu mājturības kabineta u.c. mācību telpām). Vecāki
tika informēti par skolas reorganizāciju, un katra ģimene pieņēma lēmumu par bērna
turpmāko izglītošanu. 2003./2004.m.g.1.pamatskolas audzēkņi izglītību turpina 2.,
4.pamatskolā, 5.un 6.vidusskolā.
Ministru kabinets piešķīra Valsts ģimnāzijas nosaukumu Jelgavas 2.ģimnāzijai.
2003.gada 1.septembrī darbu uzsāka privātā sākumskola „Alfa”, kura īsteno
pirmsskolas un sākumskolas izglītības programmas.
2003.gada 31.oktobrī darbu pārtrauca privātā vidusskola „Mītava”.

4.1. Pirmsskolas izglītība
2003.gadā 7 pašvaldības un 6 privātās pirmsskolas izglītības iestādes turpināja īstenot
pirmsskolas izglītības programmas un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas
programmu pamatizglītības apguvei. Izstrādātas un licencētas 39 pirmsskolas izglītības
programmas. Pirmsskolas izglītības iestādēs „Rotaļa” un „Kamolītis” uzsākta bērnu ar
īpašajām vajadzībām daļēja iekļaušana vispārizglītojošās grupās. Pirmsskolas izglītības
programmas īstenoja arī Sākumskola, privātā vidusskola „Mītava” un privātā sākumskola
„Alfa”. Šajās izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas apguva 244 audzēkņi.
Dzimstība Jelgavā un mācību gads, kurā jāuzsāk mācības skolā
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No 01.09.2003. pirmsskolas izglītības programmas īsteno 18 izglītības iestādes. Arī
3.pamatskola un 6.vidusskola uzsāka īstenot piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas
programmu pamatizglītības apguvei, lai visiem bērniem nodrošinātu iespēju apgūt obligāto
sagatavošanas programmu pamatizglītības apguvei. Pilsētā 1054 bērni apgūst obligāto
sagatavošanas programmu pamatizglītības apguvei.
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Izglītības iestādes
nosaukums

Pirmsskolas izglītības
iestāde „Zemenīte”
Pirmsskolas izglītības
iestāde „Gaismiņa”
Pirmsskolas izglītības
iestāde „Lācītis”
Pirmsskolas izglītības
iestāde „Pasaciņa”
Pirmsskolas izglītības
iestāde „Kamolītis”
Pirmsskolas izglītības
iestāde „Vārpiņa”
Pirmsskolas izglītības
iestāde „Rotaļa”
SIA „Evons” p/i
„Zvaigznīte”
I.Krasmanes
i/u
pirmsskolas izglītības
iestāde “Pūčuks”
B.Briedes
i/u
pirmsskolas izglītības
iestāde „Rūķu māja”
T.Salmiņas
i.
daudznozaru
uzņēmuma „Edgars
un
Tamāra”
p/i
„Pīlādzītis”
I.Tomašūnas
i/u
„Psiholoģijas centrs”
p/I
„Rakari”
un
”Saulītes rakari”
SIA
„Mītavas
Elektra”
p/i
„Varavīksne”
Sākumskola
Jelgavas
3.pamatskola
Jelgavas 6.vidusskola
Privātā sākumskola
„Alfa”
KOPĀ

Piederība

Bērnu skaits
01.09.2002.

Bērnu
skaits
01.09.2003.

pašvaldības

148

157

Izmaiņas
audzēkņu
skaitā
+/+9

pašvaldības

112

115

+3

pašvaldības

133

147

+14

pašvaldības

233

242

+9

pašvaldības

231

240

+9

pašvaldības

137

132

-5

pašvaldības

242

235

-7

privāta

135

149

+ 14

privāta

150

150

-

privāta

99

103

+4

privāta

164

175

+ 11

privāta

84

89

+5

privāta

160

174

+ 14

pašvaldības
pašvaldības

142
-

142
20

+ 20

pašvaldības
privāta

-

14
34

+ 14
+ 34

2170

2332

31.10.2003. privātā vidusskola „Mītava” pārtrauca darbu. Pirmsskolas vecuma bērni
pamatā tika izvietoti pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.
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Pirmsskolas pedagogu izglītība
2003./2004.m.g.
350
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287

250
200
127
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90

kopā

18
mācās

9

vidējā vispārējā

vidējā pedagoģiskā

augstākā
pedagoģiskā (cita)

augstākā
pirmssk.pedagoģiskā

2

cita vidējā speciālā

59

50
0

cita augstākā

150
100

38 pirmsskolas skolotāji pabeidza kursus „Pedagoģiski psiholoģiskie aspekti pirmsskolas
vecuma bērniem” un „Pedagoģiski psiholoģiskie aspekti 5 – 6 gadus veciem bērniem”. Abas
kursu programmas izstrādāja pilsētas pirmskolu skolotāji. Pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītāji, metodiķi piedalījās semināros „Bērnu tiesību aizsardzības dokumenti”, „Obligātā
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei – pieredze, problēmas,
risinājumi”, „Izglītības iestādes materiālās bāzes izvērtēšanas iespējas, pedagoģiskā procesa
organizēšana, vadīšana un plānošana”. Skolotāji, kuri strādā ar 5 – 6 gadus veciem bērniem,
piedalījās semināros „Pedagoģiski psiholoģiskais darbs ar 5 – 6 gadus veciem bērniem”,
„Lasītprasmes metodika 5 – 6 gadus veciem bērniem”.
Notika konference „Bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšana vispārizglītojošā klasē,
grupā”. Konferencē skolotāji, vecāki, sabiedrības pārstāvji iepazinās ar bērnu ar īpašajām
vajadzībām integrēšanu vispārizglītojošās izglītības iestādēs Jelgavā, pirmsskolas iestādes
„Rotaļa” un vecāku nevalstiskās organizācijas „Saules bērni” pieredzi atbalsta nodrošināšanā
bērniem ar īpašām vajadzībām.
Jelgavas pirmsskolas speciālistu darba pieredzi iepazina Pērnavas, Rīgas Centra rajona,
Aizkraukles, Bauskas un Jēkabpils rajona pirmsskolas speciālisti, kuras iepazinās ar pilsētas
pieredzi izglītības iestādes darba plānošanā, vadīšanā, izvērtēšanā, apguva pieredzi izglītības
iestādes materiālās bāzes un bērnu interešu centru izveidošanā, pedagoģiskā procesa
organizēšanā.
Pedagogi organizēja bērnu radošo darbu izstādi „Es un mana krāsainā pasaule”. Labākos
rezultātus ieguva pirmsskolas iestāžu „Zemenīte”, „Gaismiņa” un „Rotaļa” audzēkņi. 42 bērni
ar saviem darbiem piedalījās bērnu zīmējumu konkursā „Mana Latvija”, labākie bērnu
zīmējumi ievietoti bērnu zīmējuma albumā, kas tika prezentēts mūsu valsts 85.dzimšanas
dienā.
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4.2. Pamata un vidējā izglītība
2003.gadā 17 izglītības iestādes īsteno vispārējās izglītības programmas, no tām 3
privātskolas un 3 izglītības iestādēs īsteno speciālās izglītības programmas.
Nr.p.k.

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

Skolas nosaukums

Skolēnu skaits
01.09.2002.

1.ģimnāzija
Valsts ģimnāzija
4.vidusskola
5.vidusskola
6.vidusskola
Spīdolas ģimnāzija
Vakara
maiņu
vidusskola
1.pamatskola
2.pamatskola
3.pamatskola
4.pamatskola
Sākumskola
Speciālā skola
1.sanatorijas
internātskola
2.sanatorijas
internātskola
Privātskola
„Punktiņš”
Privātskola „Alfa”
Privātskola „Mītava”
KOPĀ

918
962
1267
736
822
470
606

Skolēnu
skaits 01.09.
2003.
925
980
1239
829
814
474
618

Izmaiņas
skolēnu
skaitā
+7
+ 18
- 28
+ 93
-8
+4
+ 12

430
768
1202
1144
113
187
155

Skola reorganizēta
937
+ 169
1113
- 89
1075
- 69
109
-4
174
- 13
152
-3

123

121

-2

82

83

+1

17
10002

6
5
9654

+6
- 12

2003./2004.m.g. pamata un vidējo izglītību pašvaldības mācību iestādēs apgūst 9654
skolēni, t.i., par 348 skolēniem mazāk nekā 2002./2003.m.g.
1.klasē mācības uzsāka par 38 skolēniem mazāk. Nedaudz palielinājās skolēnu skaits
10.klasēs – par 44 skolēniem.
Joprojām pilsētas skolās 160 sākumskolas skolēni mācās divās maiņās.
2003./2004. mācību gadā par 134 skolēniem palielinājās bērnu skaits, kuri pēc mācību
stundām apmeklē pagarinātās dienas grupu. Šāds skolas atbalsts nepieciešams ģimenēm, jo
vecāki strādā garas darba stundas un bieži viņu darbavieta ir Rīgā.
Visas pašvaldības un privātās izglītības iestādes turpināja īstenot licencētās izglītības
programmas.
Akreditēta 3.pamatskola, tās īstenotās izglītības programmas. Akreditācijas komisija
pieņēma lēmumu līdz 2008.gada 2.aprīlim akreditēt 3.pamatskolu un tās īstenotās izglītības
programmas: pamatizglītības pirmā posma (1.–6.klase) izglītības programmu, speciālās
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pamatizglītības pirmā posma (1.–4.klase) izglītības programmas izglītojamiem ar psihiskās
attīstības aizturi un grūtībām mācībās.
Akreditēta Speciālā skola bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem un tās īstenotās 8
izglītības programmas. Akreditācijas komisija pieņēma lēmumu akreditēt Speciālo skolu un
tās īstenotās izglītības programmas līdz 2008.gada 11.aprīlim: speciālās pamatizglītības
programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītojamiem ar vieglu garīgu
atpalicību – A un B līmenis, izglītojamiem ar vidēji smagu un smagu garīgu atpalicību – C
līmenis, arodklasēm, izglītojamiem ar vieglu garīgu atpalicību – A un B līmenis, 2. modelis,
izglītojamiem ar vidēji smagu un smagu garīgu atpalicību – C līmenis), akreditētas arī divas
profesionālās izglītības programmas: „Apdares darbi. Remontstrādnieks”, „Šūto izstrādājumu
ražošanas tehnoloģija un iekārtas. Palīgšuvējs”.
Akreditēta Jelgavas 1.sanatorijas internātskolas bērniem ar skoliozi un kustību
traucējumiem skolas un tās īstenotā izglītības programma „Speciālās pamatizglītības
programma izglītojamiem ar skoliozi un kustību traucējumiem”. Akreditācijas komisija
pieņēma lēmumu akreditēt izglītības iestādi un tās īstenoto izglītības programmu līdz
2008.gada 5.decembrim.
Akreditēta Valsts ģimnāzija un tās īstenotās izglītības programmas. Akreditācijas
komisija pieņēma lēmumu līdz 2009.gada novembrim akreditēt Valsts ģimnāziju un tās
īstenotās izglītības programmas: vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.– 9.klasei) izglītības
programma, vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības cilvēkzinību
programma, vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena
matemātikas un datorzinību programma, vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā
virziena valodu programma, vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un
tehnikas virziena dabaszinību programma, vispārējās vidējās izglītības matemātikas,
dabaszinātņu un tehnikas virziena ķīmijas un bioloģijas programma.
Metodiski informatīvais centrs
MIC mērķtiecīgi īsteno savu pamatuzdevumu radīt optimālus apstākļus katra pilsētas
pedagoga:
1) tālākizglītībai;
2) profesionālās meistarības pilnveidei;
3) radošai darbībai;
4) metodiskajam atbalstam.
Pirmskolas pedagogu un vadītāju, mācību priekšmetu skolotāju, klašu audzinātāju,
metodisko apvienību vadītāju, direktoru, skolu bibliotekāru kvalifikācijas pilnveidei
2003.gadā tika izstrādātas un mācību programmas un organizēti:
Piedāvājums
Kursi
Semināri
Pieredzes apmaiņas pasākumi
Izglītojošas konferences
Kopā

Aktivitāšu skaits
23
42
27
3
95

Pedagogu skaits
749
840
540
240
2369

Stundas
828
126
216

2002./2003.m.g. 7 Jelgavas pilsētas pedagogi piedalījās Eiropas Padomes tālākizglītības
semināros izglītības darbiniekiem.
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Pētnieciskā un metodiskā darba jomā sasniegti ievērojami rezultāti un kvalitāte. Par to
liecina pedagogu interese par MIC izstrādnēm, publikācijām un darbības saturu. 2003.gadā uz
Jelgavu pieredzes ieguves nolūkā bija ieradušies 304 pedagogi un skolu vadītāji no 13
Latvijas pilsētām, rajoniem un arī kaimiņvalstīm.
2003.gadā MIC:
1) veicis sabiedriskās politikas centra PROVIDUSS pasūtīto pētījumu „Pamatizglītības
iegūšanas iespējas ārpus izglītības sistēmas palikušajiem bērniem: analīze un
perspektīvas”;
2) īstenojis veselības veicināšanas centra atbalstīto projektu „Mana loma profilaktiskajā
darbā”. Projekta ietvaros organizēti 5 kursi Jelgavas pilsētas un Zemgales plānošanas
reģiona Izglītības pārvalžu speciālistiem, interešu izglītības speciālistiem, sociālajiem
pedagogiem, sociālo mācību priekšmetu skolotājiem un jaunajiem vecākiem.
3) veicis vecāku aptauju „Mana bērna skola”;
4) realizējis izglītojošu 170 stundu projektu „Jauno vadītāju skola”;
5) sadarbībā ar SO „Vecāki Jelgavai” īstenojis pilotprojektus „Rokasgrāmata vecākiem”
un „Vecāku skola”;
6) izvērtējis 27 skolotāju radošos darbus un 71 skolēnu zinātnisko darbu;
7) organizējis 24 pilsētas mēroga pasākumus, skates, konkursus;
8) organizējis 22 pilsētas un novada mācību priekšmetu olimpiādes;
9) sadarbībā ar „Lauku Avīzi” organizējis pilsētas „Grāmatu svētkus”.
Jelgavas pedagogu ērtībām izveidota mūsdienīga pedagoģiskās nozares bibliotēka, video,
audiotēka un mācību līdzekļu resursu centrs:
Apmeklētāju skaits mēnesī
Izsniegums gada laikā
(grāmatas, video un audio kasetes, CD)
Grāmatu kopskaits pedagoģijas nozarē
Videotēkas fonds
Audiotēkas fonds
CD ROM
Uzskates līdzekļu (komplekti)

415
2890
3497
327
169
40
24

MIC bibliotēka iesaistījusies Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas pašvaldību
publisko bibliotēku pilotprojektā „Latvijas enciklopēdisko uzziņas informācijas pakalpojumu
ieviešana, integrējot tradicionālos un elektroniskos līdzekļus” MIC bibliotēkai ir iespēja sniegt
lietotājiem Latvijai nozīmīgu enciklopēdiska tipa uzziņas informāciju, kas pieejama
elektroniskā formā, iesaistot lietotāju moderno tehnoloģiju vidē, apmācot, atbalstot un aicinot
līdzdarboties.
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Jelgavas pilsētas skolu pedagoģisko darbinieku izglītība
2003./2004.m.g.
5%

8%

1%
2%

Vidējā pedagoģiskā
Vidējā profesionālā
Vidējā vispārējā
Augstākā pedagoģiskā

84%

Ar citu augstāko
izglītību

Mācību gada II semestrī skolēni piedalījās dažādās skatēs un konkursos. Īpaši jāmin
MESES reģionālās atlases sacensības, skatuves runas konkurss „Zvirbulis”, intelektuāla spēle
4.klases skolēniem „Labirints 2003”, konkurss vidusskolēniem „Es būšu skolotājs”, zēnu un
5.–9.klašu koru konkurss “Lai skan”, muzikālais konkurss „Do – re – mi”, izziņas spēļu
konkurss „Iepazīsti vidi”, zīmējumu konkurss „Mana Latvija” u.c. konkursi, skates.
4.vidusskolas zēnu koris piedalījās Latvijas VII zēnu koru salidojumā Cēsīs. Valsts
ģimnāzijas, Spīdolas ģimnāzijas un 4.vidusskolas kori un deju kolektīvi pārstāvēja pilsētu arī
XXIII Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos.
05.04.03. notika pilsētas konference „Izglītības kvalitāte Jelgavā kontekstā ar Latvijas
virzību uz ES”. Konferencē piedalījās un aktīvi darba grupās „Izglītības piedāvājuma un
pieprasījuma sabalansētība, kā kvalitāti ietekmējošs faktors”, „Kā skolā veidot atbalstošu,
attīstošu un drošu vidi?”, „Ko prioritēt skolā – interešu izglītību vai padziļināti apgūt mācību
priekšmetus?” diskutēja skolēni, skolotāji, vecāki, skolu vadītāji, pašvaldības vadītāji, domes
deputāti. Visas darba grupas pārrunāja jautājumus par skolēnu uzņemšanu 5. un 7.klasē, par
interešu izglītības programmu piedāvājumu, par pilsētas skolu tīklu, izglītības programmu
piedāvājumu un pieprasījuma sabalansētību, par mācību materiālās bāzes pilnveidošanas
iespējām un prioritātēm. Konferencē piedalījās arī izglītības un zinātnes ministrs Kārlis
Šadurskis.
08.05.2003. pilsētā notika konference „Valodu un kultūru saskarsmes problēmas”.
Pamatojoties uz konferences darba rezultātiem, tiek izstrādātas metodiskās rekomendācijas un
skolotāju tālākizglītības programma.
25. un 26.03.2003. Jelgavā notika republikāniskais audzināšanas darba koordinatoru
seminārs „Audzināšanas darba organizācija Jelgavā”. Ar pilsētas pieredzi audzināšanas darbā
iepazīstināja Metodiski informatīvā centra speciālisti, Spīdolas ģimnāzijas, 4.vidusskolas
administrācija un skolotāji.
Ar pilsētas izglītības iestāžu darba pieredzi izglītības procesa organizēšanā un
Izglītības pārvaldes darba pieredzi iepazinās Dobeles ģimnāzijas metodiskā darba vadītāji,
Rēzeknes rajona skolu direktoru vietnieki, Lībagu skolas skolotāji, Saldus rajona mājturības
skolotāji, Krāslavas rajona krievu valodas skolotāji, Daugavpils skolu direktoru vietnieki.
27.03.2003. BJC „Junda” notika pilsētas II Bērnu forums, kurā iesaistījās 14 skolas.
Gatavojoties II Bērnu forumam skolēni izstrādāja projektus savas skolas un pilsētas vides
labiekārtošanai, apzināja, kādi darbi būtu jāveic, lai bērni un jaunieši varētu mērķtiecīgi un
droši pavadīt brīvo laiku skolā un ārpus tās. Savus izstrādātos 16 projektus skolu komandas
prezentēja pilsētas forumā. Ar vairākiem projektiem forumā piedalījās bērnunams–patversme
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un 5.vidusskola. Īstenots BJC „Junda” projekts „Kāpšanas komplekss Raiņa parkā”,
5.vidusskolas projekts „Skolas garāžas apgleznošana”. Pašvaldības aģentūras
„Pilsētsaimniecība” speciālisti konsultēja skolēnus par izglītības iestāžu apkārtnes
labiekārtošanu, atbalstīja skolu projektus ar koku stādiem. Skolas sagatavoja priekšlikumus
nacionālajam plānam “Bērniem piemērota Latvija”, kurus iesniedza Valsts II Bērnu foruma
darba grupām. Valsts II Bērnu forumā pilsētu pārstāvēja pieci skolēni, tika prezentēti Spīdolas
ģimnāzijas, 2.ģimnāzijas un Bērnu un jauniešu centra „Junda” izstrādātie projekti.
Beidzot 2002./2003.m.g., skolēni kārtoja valsts pārbaudes darbus, t.i., gan ieskaites,
gan eksāmenus.
9.klašu skolēni kārtoja piloteksāmenu mācību valodā un literatūrā. Pamatskolu beidza
977 skolēni, no tiem 528 skolēni turpina izglītību vidusskolā, 271 arodskolās, 86 vidējās
speciālajās mācību iestādēs. 45 pamatskolu beidzēji norāda, ka izglītību neturpina.
Centralizētajos eksāmenos, beidzot vidusskolu, pirmo reizi iesaistījās Jelgavas Amatu
skola, Tehniskais licejs un Mūzikas vidusskola. Pavisam skolēni bija izvēlējušies kārtot
centralizētos eksāmenus 12 priekšmetos. Vislielākais skolēnu skaits izvēlējās kārtot eksāmenu
angļu valodā – 448 skolēni jeb 86 % vidusskolas beidzēji. Pilsētas vidusskolas beidza 544
jaunieši, no tiem 96 % ar atestātu. Lielākais absolventu skaits ir 2.ģimnāzijā – 125,
5.vidusskolā – 81, 1.ģimnāzijā – 78. Visi 5., 6.vidusskolas un Spīdolas ģimnāzijas skolēni,
kuri uzsāka mācības 12.klasē, saņēma arī beigšanas atestātus.
351 vidusskolas absolvents izglītību turpina augstskolā, no tiem 16 studē pedagoģiskās
augstskolās. 160 absolventi izvēlas izglītību turpināt Jelgavā – Latvijas Lauksaimniecības
universitātē. 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību iegūst 65 absolventi, 80 strādā.
Vakara (maiņu) vidusskola īsteno pedagoģiskās korekcijas programmu 27 skolēniem, kuri
atbilstošā vecumā nav apguvuši pamatizglītību. Visiem šiem audzēkņiem ir nodrošināta
izglītība arī pagarinātās dienas grupā, bezmaksas ēdināšana, Ls 15 pabalsts rakstāmpiederumu
iegādei.
No 13. līdz 17.09.2003. Jelgavā notika Baltijas jūras valstu skolu skolēnu festivāls „Baltic
Week – 2003”, kurā piedalījās 300 dalībnieki no 9 Baltijas jūras valstīm. Festivāla temats –
„Ūdens”. Visu valstu jaunieši bija sagatavojuši mājas uzdevumu – pētījumu par ūdens nozīmi.
Pēc pētījumu–mājas uzdevumu prezentācijas tika sagatavota konferences rezolūcija ANO.
Festivāls sekmēja visu Baltijas jūras valstu jauniešu izpratni, zināšanas par katras valsts
vēsturi, tradīcijām, kultūru. Visas delegācijas prezentēja mākslinieciskās pašdarbības
programmu, iepazinās ar Jelgavas vēsturi, attīstības perspektīvām, apmeklēja Rīgu, piedalījās
sporta pasākumos Jūrmalā.
Festivāla organizēšanas izdevumus finansēja Jelgavas pilsētas pašvaldība, ar
līdzfinansējumu festivālu atbalstīja Vācijas vēstniecība, ANO Nacionālā komiteja, ANO
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO), ANO Attīstības programma (UNDP),
Ziemeļu Ministru Padomes informācijas birojs, Hansabanka, Jelgavas Izglītības atbalsta
fonds, SIA „Jelgavas ūdens”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, aģentūra „Kultūra”.
Lai nodrošinātu drošu un sanitārās higiēnas prasībām atbilstošu izglītības vidi, skolās par
pašvaldības budžeta līdzekļiem veikti remontdarbi.
Nozīmīgākie izpildītie remontdarbi par pašvaldības budžeta līdzekļiem
Veiktie remonta darbi
Nr.p.k.
1.
Vestibila apdare
2.
Administrācijas un mācību
kabinetu remonts
3.
Sporta halles nojaukšana
4.
Garderobes remonts

Finansējums Ls
543,76
12 754,21
6 943,59
614,72

Izglītības iestāde
1.ģimnāzija
Valsts ģimnāzija
Valsts ģimnāzija
4.vidusskola
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Ūdensvada remonts, santehniskie
darbi
Griestu remonts
Ūdensvada tīklu nomaiņa
pagraba stāvā
Virtuves telpu remonts
Dušu telpu remonts baseinā,
skolā

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Logu rāmju nomaiņa aktu zālē
un ēdamtelpā
Ārdurvju nomaiņa
Logu rāmju nomaiņa
Santehniskie darbi
Siltummezgla remonts
Mācību kabinetu elektroapgāde
Ārdurvju nomaiņa
Jumta remonts
Kanalizācijas remonts
Mācību kabinetu elektroapgāde
Tualešu remonts
Kopā

461,09

4.vidusskola

736,70
2 987,95

4.vidusskola
5.vidusskola

1 594,91
8 578,62

5.vidusskola
6.vidusskola

16 586,22

6.vidusskola

3 340,3 330,68
2 177,07
1 722,78
1 981,08
3 614,4 999,82
843,15
295,72
3 648,22
77 754,29

2.pamatskola
3.pamatskola
3.pamatskola
3.pamatskola
4.pamatskola
4.pamatskola
Sākumskola
Sākumskola
Speciālā skola
Speciālā skola

2003.gadā turpinājās izglītības iestāžu informatizācija :
Izglītības iestāde
3.pamatskola
4.pamatskola
Valsts ģimnāzija
Spīdolas ģimnāzija
4.vidusskola
1.sanatorijas
internātskola
Kopā

Iegādāta
datortehnika
12
13
18
16
15

Izmaksas
Ls
5 989
6 000
8 340
6 994
6 795

4

1 812

78

27 323

Finansējuma avots
Pašvaldības budžets
Pašvaldības budžets
Pašvaldības budžets
Pašvaldības budžets
LIIS projekts
LIIS projekts

2003.gadā Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas projekts vairs nenodrošināja
skolotāju tālākizglītību datorzinībās. Par LIIS finansējumu uzturēta un atjaunota skolvadības
datubāze, turpināta skolu bibliotēku krājumu reģistrēšana apakšprogrammā „Bibliotēkas –
elektroniskā kataloga izveidošana”, iegādāta datortehnika 4.vidusskolai un 1.sanatorijas
internātskolai.
Bērnu tiesību aizsardzība.
Lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību un sniegtu atbalstu ģimenēm ar bērniem,
apsekotas 114 ģimenes. Iedzīvotāji visvairāk palīdzību lūgušas šādos jautājumos: problēmas
bērnu audzināšanā un izglītošanā, sociālās palīdzības saņemšanas iespējas ģimenei ar
bērniem, savstarpējās attiecības ģimenē, vardarbība pret bērnu, ģimeņu ar bērniem izlikšana
no dzīvokļa tiesas ceļā, konfliktsituācijas saskarsmē ar pedagogiem, skolēniem, vecākiem.
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Uzlabojusies sadarbība starp pašvaldības institūcijām, kuras nodrošina palīdzības
sniegšanu ģimenēm ar bērniem.
2003.gadā notikušas 8 Nepilngadīgo lietu administratīvo pārkāpumu komisijas sēdes,
kurās izskatītas 64 lietas.
Pilsētas izglītības iestādēs strādā 8 sociālie pedagogi.

4.3. Profesionālās ievirzes sporta izglītība
Jelgavas Bērnu jaunatnes sporta skola un Jelgavas Specializētā peldēšanas skola turpināja
īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas un interešu izglītības programmas
sportā.
BJSS profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:
Grupas nosaukums
Vieglatlētika
Smaiļošana un kanoe
Airēšana
Basketbols
Futbols
Džudo
Šahs
Kopā

Dalībnieku skaits
74
87
39
209
69
108
28
614

Stundu skaits nedēļā
71
74
36
182
62
66
18
509

BJSS interešu izglītības programmas :
Grupas nosaukums
Fiziskā attīstība bērniem
īpašajām vajadzībām

ar

Dalībnieku skaits
17

Stundu skaits nedēļā
18

BJSS audzēkņiem labākie sasniegumi basketbolā ir 1.vieta trenera J.Vītola un
P.Lagzdiņa audzēkņiem I Amatieru līgā, trenera A.Eglīša audzēkņiem – 1989. dzimušajiem
zēniem 2.vieta Latvijas Jaunatnes basketbola līgā, treneres G.Vaščenko 1991.gadā dzimušām
audzēknēm Latvijas Jaunatnes basketbola līgā 2.vieta. Latvijas jaunatnes basketbola līgas
1.divizionā labākos rezultātus sasnieguši 1985. – 86.g.dzimušie un 1992.gadā dzimušie zēni.
Meiteņu basketbola komandu konkurencē labākos rezultātus sasniegušas 1991.gadā dzimušās
meitenes.
1990. un 1991.gadā dzimušie audzēkņi LR 56.skolēnu spartakiādē ieguva 2.vietu
futbolā, V.Krūmiņa audzēknis V.Samoļins ieguva 1.vietu Latvijas Jaunatnes olimpiādē šahā,
džudo 1.vietu ieguva trenera S.Vasjkova audzēkņi S.Mankēvičs, Ņ.Petrovs, G.Malēja
audzēknis D.Zgardans. Trenera G.Malēja audzēknis J.Putins Pasaules čempionātā jauniešiem
sambo izcīnīja 3.vietu, M.Gūtmanis – 1.vietu LR meistarsacīkstēs sambo cīņā savā svara
kategorijā.
Akadēmiskās airēšanas treneres A.Puriņas audzēkņi I.Raģe, E.Robiņa ieguva 5.vietu
starptautiskā regatē „Draudzība” Maskavā, 3.vietu Latvijas jaunatnes olimpiādē, 1.vietu
Baltijas jūras valstu jaunatnes spēlēs Šauļos un 3.vietu Latvijas čempionātā sprintā, 3.vietu
Latvijas čempionātā junioriem.
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Smaiļošanas un kanoe airēšanas audzēkņi K.Kunigs, A.Liniņš, Ž.Valentīna,
A.Šudeiķis ieguva 1.vietu Latvijas Jaunatnes olimpiādē, treneru L.Laures un S.Bobkova
vadībā, starptautiskā regatē Traķos 1.vietu ieguva A.Liniņš, Ž.Valentīna, 2.vieta R.Voisets,
A.Liniņš. Sekmīgi airētāji startēja Pasaules kausa izcīņā junioriem Poznaņā: 2.vietu ieguva
A.Šudeiķis, 3.vietu G.Pranka, I.Eismonts, 4.vietu – G.Pranka, A.Terlānovs. Latvijas
pieaugušo čempionātā Žanete Valentīna izcīnīja čempiones nosaukumu 5 disciplīnās un
ieguva trīs 2. vietas. Latvijas skolēnu 56.sporta spēlēs K.Kunigs 5 disciplīnās kļuva par
čempionu. A.Šudeiķis ieguva 5.vietu pasaules junioru čempionātā Japānā, pasaules
čempionātā Spānijā maratonā junioriem – 2.vietu.
Sezonu noslēdzot, visu grupu kopvērtējumā sporta skolas futbolisti ierindojošies
26.vietā no 64 sporta skolām vai klubiem.

Specializētajā peldēšanas skolā profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu
apgūst:
Grupas nosaukums
Augstākā sporta meistarība
Sporta meistarības pilnveide
Mācību treniņu
Kopā

Dalībnieku skaits
12
13
84
109

Stundu skaits nedēļā
54
38
91
183

Specializētajā peldēšanas skolā interešu izglītības programmu apgūst:
Grupas nosaukums
Pamata sagatavošana – 1 gads
Pamata sagatavošana – 2 gads
Kopā

Dalībnieku skaits
156
36
192

Stundu skaits nedēļā
39
15
54

Specializētās peldēšanas skolas audzēkņi labākos rezultātus sasniedza Pasaules kausa
izcīņas posmos Stokholmā un Berlīnē, kur G.Deičmanis ieguva 4.vietu. Skolas komanda LR
ziemas čempionātā un LR 56.Skolēnu sporta spēlēs izcīnīja 1.vietu.
A.Dūda, kā pirmais Latvijas peldētājs, atklātajā ASV čempionātā peldēšanā izpildīja
Olimpisko normatīvu un ieguva tiesības piedalīties Olimpiskajās spēlēs Atēnās 2004.gadā.
Pasaules čempionātā Barselonā G.Deičmanis izpildīja Atēnu Olimpisko spēļu kvalifikācijas
normatīvu un ir kandidāts dalībai Olimpiskajās spēlēs Atēnās 2004.gadā. Specializētās
peldēšanas skolas 1.komanda LR vasaras čempionātā izcīnīja 2.vietu, 5 skolas audzēkņi
kļuvuši par LR skolēnu sporta spēļu čempioniem, 9 audzēkņi kļuvuši par LR jauniešu
čempioniem. Devīto reizi skolas komanda izcīnīja laikraksta „Diena” ceļojošo kausu.
Veiksmīgi noslēdzās pirmais apmācības gads 3.pamatskolas specializētajām 1.
peldēšanas klasēm. No septembra 3.pamatskolas specializēto peldēšanas klasēs peldētprasmi
apgūst 57 audzēkņi.
2002./2003.m.g. obligāto bezmaksas peldētapmācību apguva aptuveni 540 Jelgavas
skolu 2.klašu skolēni.

4.4. Profesionālā izglītība
Darbu turpina Jelgavas Amatu skola un īsteno licencētas un akreditētas profesionālās
izglītības programmas, piedāvā apgūt drēbnieka, konditora, pavāra, viesmīļa, friziera,
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mazumtirdzniecības komercdarbinieka, virpotāja un atslēdznieka profesijas. Pamatskolas 8.
un 9.klaši jauniešiem, kuri sekmīgi nevar iegūt pamata izglītību, piedāvā apgūt meitenēm
šuvējas, bet zēniem – montāžas darbu atslēdznieka specialitāti, paralēli apgūstot
pamatizglītību. Audzēkņu teorētisko zināšanu un praktisko darba iemaņu veidošanai skolā ir
iekārtoti praktisko darbu kabineti un teorijas klases.
2003.gadā skolu absolvēja un profesionālo kvalifikāciju ieguva:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Profesija
Konditors
Pavārs
Frizieris
Atslēdznieks
Virpotājs
Drēbnieks
Viesmīlis
Mazumtirdzniecības darbinieks
KOPĀ

Absolventu skaits
24
22
25
10
11
13
16
19
140

2003./2004.m.g. Amatu skolā mācās – 533 audzēkņi, mācības 1. kursā uzsāka 227
audzēkņi 9 specialitātēs.
Vislielākais konkurss bija frizieru, mazumtirdzniecības komercdarbības, pavāru un
konditoru specialitātēs.
Skola iesaistījusies Nodarbinātības Valsts Aģentūras izsludinātajos konkursos un
maksas kursos, kuru laikā pieaugušajiem iespējams iegūt arodu. Lielākā pieredze darbinieku
pārkvalifikācijā skolai ir pavāru, pārdevēju, konditoru, maiznieku, frizieru un šuvēju
specialitātēs. Sadarbībā ar NVA tiek piedāvātas apmācības programmas invalīdiem „Dāvanu
dekoratīvā iesaiņošana”, “Darbs ar elektroniskajiem kases aparātiem”.

4.5. Interešu izglītība
Interešu izglītības programmas, kuru pedagogus finansē valsts budžets, turpināja
īstenot Bērnu un jauniešu centrs „Junda”, Valsts ģimnāzija, 4., 6.vidusskola, Jelgavas
sākumskola, Bērnu jaunatnes sporta skola un Specializētā peldēšanas skola. Interešu izglītības
programmas 2003.gadā uzsāka īstenot arī aģentūra „Kultūra” un 4.pamatskola.
Lielākais pulciņu, interešu grupu un bērnu skaits darbojas BJC „Junda” – 116 grupās
darbojās 1626 audzēkņi.
Īpaši augstus rezultātus interešu izglītībā sasniedza deju studijas „Benefice” jaunākās
grupas dejotāji skolotājas A.Andersones vadībā, iegūstot valstī 1.vietu. Popgrupas „Lai skan”
zēnu popgrupa ieguva „Grand Prix” konkursā Liepājā, popgrupa „Smaids” kļuva par Tallinas,
Kauņas, Daugavpils un Jūrmalas starptautisko konkursu laureātiem. Abas popgrupas ir arī
televīzijas konkursa „Saules zaķis” laureāti. Fotostudijas audzēkņi ar saviem darbiem
piedalījās starptautiskajos konkursos Luksemburgā, Ķīnā, Austrijā.
Tūrisma kluba „Remoss” dalībnieki kļuva par Latvijas čempioniem.
Vasaras brīvdienās darbu uzsāka nometne „Lediņi”, uzņemot katru mēnesi aptuveni
110 bērnus dienas vasaras nometnē. Vienu nedēļu augustā nometnē dzīvoja Jelgavas
bērnunama–patversmes bērni. Augustā nometnē nedēļu viesojās arī jaunieši no Anglijas, kuri
darbojās kopīgā projektā ar Jelgavas jauniešiem.
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Pamatojoties uz Valsts programmu bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai
2003.gadā, Īpašu uzdevumu ministra Bērnu un ģimenes lietās sekretariāts piešķīra
finansējumu Ls 1 000 nometnes „Es esmu tev līdzās” organizēšanai riska grupas bērniem un
bērniem ar īpašajām vajadzībām. Šajās dienas nometnēs darbojās 40 bērni.
10 BJC „Jundas” audzēkņi pēc vairāku gadu mācībām un diplomdarba aizstāvēšanas
ieguva “Jaunā amatnieka” nosaukumu. Jaunie žurnālisti regulāri veidoja lappusi “Jundas
ziņas”.
BJC „Junda” darbības pilnveidošanai izstrādāti seši projekti un iegūts finansējums par
kopējo summu Ls 8 114.
2003.gadā izdevās aktivizēt jaunatnes darbu. Kopīgi ar s/o „Kovārnis” īstenots
projekts „Dodiet darbu!”, uzsākta popularizēt brīvprātīgā darba ideja Jelgavā. Kopā ar
dažādām organizācijām izglītības, kultūras un sociālajā jomā ir radīta iespēja jauniešiem
strādāt kā brīvprātīgajiem, iegūstot papildu prasmes, zināšanas, pārliecināties par izvēlētās
profesijas piemērotību. Izstrādāta stratēģiskā programma jauniešu dzīves uzlabošanai Jelgavas
pašvaldībā, kas ir nozīmīgs pamats darba uzlabošanai un pilnveidošanai.
2003.gada maijā jaunieši Raiņa parkā organizēja akciju „Sprādziens”, kas deva iespēju
jauniešiem ar radošām aktivitātēm apdzīvot Raiņa parku, kā arī iespēju izpausties jauno
mūziķu grupām. Akcijā tika prezentēta arī stratēģiskā programma jauniešu dzīves uzlabošanai
Jelgavā.
5.Skolēnu dome izstrādāja projektu „Aktīvie jaunieši savu vienaudžu problēmu
risinātāji”, kas pavēra iespēju skolu jauniešiem izstrādāt nelielus projektus un saņemt tiem
finansējumu īstenošanai.
Īstenots jauniešu apmaiņas projekts ES programmas „Jaunatne” ietvaros – „Building
Bridges”, ar kuru veidota jauniešu izpratne par Eiropas Savienību.

4.6. Pieaugušo izglītība
Pieaugušo izglītības funkciju pilsētā realizē pašvaldības iestāde „Jelgavas Reģionālais
Pieaugušo izglītības centrs” (JRPIC).
Iestādes galvenie darbības virzieni: pieaugušo profesionālā pilnveide un tālākizglītība
(uzņēmējdarbībā, grāmatvedība, biroja vadība, lietvedība, valodas, datori, metālapstrādē:
metināšana, programmējamie darbagaldu operatori u.c.) dažādās jomās; dažādu pasākumu
organizēšana uzņēmējdarbības aktivizēšanai; uzņēmējdarbības un profesionālās orientācijas
konsultācijas. Iestāde nodrošina ar telpām un tehnisko aprīkojumu citu pilsētas pasākumu
norisi.
2003.gadā kopumā JRPIC tika realizētas 17 dažādas mācību programmas, kuras
beidza 229 cilvēki 25 grupās, šādos mācību virzienos:
Programmas
Angļu valoda
Latviešu valoda
Datorkursi
Grāmatvedība
Sabiedriskās zinības
Sociālās zinības
Uzņēmējdarbība
KOP Ā
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Cilvēki
29
16
87
16
31
39
11
229

Grupas
4
1
10
1
4
3
2
25
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Šie rādītāji ir par 2003.gada pirmo pusgadu. Otrajā mācību pusgadā kursi nenotika, jo
JRPIC tika veikti remonta darbi PHARE 2000 projekta ietvaros. No 2003.gada jūlija līdz
decembrim PHARE 2000 ietvaros PIC notika personāla un pasniedzēju apmācība.
Pilsētā mācību kursu piedāvājums ir neliels, neraugoties uz pietiekami lielu (pēc
„Zemgales Ziņas” datiem – 20) organizāciju skaitu, kas organizē apmācības kursus. Šāda
situācija izskaidrojama ar to, ka katrs uzņēmums organizē tikai viena veida kursus. Lielākajai
daļai uzņēmumu kursu organizēšana ir blakus nodarbošanās.
Kurss
Angļu valoda
B kategorijas autovadītāju
Daiļdārzniecība
Darba aizsardzība
Datorkursi iesācējiem
Elektriķi
Frizieru kursi
Manikīra kursi
Masāžas kursi
Sekretāru kursi
Ūdens transporta vad. kursi
KOPĀ

Organizāciju skaits (bez JRPIC piedāvājuma)
1
8
1
3
1
1
1
1
1
1
1
20

2003. gadā PHARE 2000 „Uzņēmējdarbības atbalsta un pieaugušo izglītības
Zemgales reģionālā centra izveide” projekta ietvaros tika veikts pētījums, secinājums –
kopumā trīs vispopulārākās kursu grupas ir datorzinības, valodas un biznesa pamati.
Strādājošiem vissvarīgākie šķiet valodas un biznesa pamati, turpretī tiem, kas pašlaik ir bez
darba, vissvarīgākā šķiet datoriemaņu apguve.
Nozīmīgākie notikumi iestādes darbā saistīti ar 2002.gadā divu projektu realizēšanu
PHARE 2000 Ekonomiskās un sociālās kohēzijas programmas ietvaros:
1) „Zemgales reģionālā uzņēmējdarbības un pieaugušo izglītības centra izveide”;
2) „Cilvēkresursu attīstība un infrastruktūras bāzes veidošana informācijas un
komunikāciju pakalpojumiem Jelgavas pilsētā.”
2003.gadā tika izstrādāts un iegūts PHARE 2001 finansējums jaunam projektam
„Pašvaldības rīcība marginalizēto grupu sociālajai integrācijai Jelgavas pilsētā”, kas tiks
realizēts 2004.gadā.
2003.gadā iestādē:
1) veikta ēku rekonstrukcijas projekta izveide un pirmās kārtas – jauna korpusa ar
divām zālēm – būvniecības pabeigšana, kā arī pabeigts remonts galvenajā ēkā.
Atbilstoši projektam uzsākta otrās kārtas būvniecība. Centrs aprīkots ar mēbelēm
un modernu tehnisko aprīkojumu;.
2) izstrādāta mārketinga un sabiedrisko attiecību stratēģija, kuras ietvaros tika
izstrādāts jauns logo, dizains un uzskates materiāli, veiktas aktivitātes centra
atpazīstamībai un piesaistei;
3) izveidots cilvēkresursu profilēšanas un karjeras izvēles modelis, kas palīdzēs
jauniešiem un pieaugušajiem izvēlēties sev piemērotāko dinamiskajā darba tirgū
un ieteikt ceļus nepieciešamo zināšanu iegūšanai, kā arī darba atrašanai.
Minētajam mērķim uzsākti vairāku informācijas sistēmu izstrādes (izglītības
katalogs, darba devēju un darba ņēmēju datubāze jeb elektroniska darba birža,
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tālmācības sistēma u.c.) projekti un definētas prasības to realizācijai, kuru izstrāde
un ieviešana plānota 2004.gadā.
4) izveidots uzņēmējdarbības atbalsta modelis un izveidotas jaunas mācību
programmas. Veikti vairāki pētījumi un izstrādāti ieteikumi par nozaru klasteriem,
IT klasteriem, darba tirgus attīstības tendencēm.
5) izveidota centra metālapstrādes apmācības filiāle (mācību auditorija, datorklase,
15 elektro un gāzes metināšanas posteņi), kurai izstrādāta stratēģiskais un darbības
plāns, sagatavotas vairākas mācību programmas ar atbilstošu mācību metodoloģiju
un apmācīti pasniedzēji.
6) ievērojami palielināta personāla kapacitāte un kvalitāte, tika realizēta personāla
apmācība, pieredzes apmaiņa ar līdzīga rakstura organizācijām.

4.7. Izglītības atbalsta fonda darbība
Izglītības atbalsta fonds (turpmāk – IAF) izveidots ar Jelgavas domes 12.06.1997.gada
lēmumu Nr.9/10 „Par Jelgavas Izglītības atbalsta fonda nolikumu”.
2003.gadā notikušas 7 IAF sēdes. Sēdēs izskatīti jautājumi: kredītu piešķīrumi
pedagogiem studiju programmu apmaksām, atbalsts talantīgajiem skolēniem valsts un
starptautiskajos konkursos, tālākizglītības programmās, atbalsts studējošiem bāreņiem.
2003.gadā kredītus studiju apmaksai pieprasījuši 89 pedagogi. Visi iesniegumi izskatīti,
atbalstīti un skolotāji saņēmuši finansiālu atbalstu studiju apmaksai, lai iegūtu augstāko
pedagoģisko izglītību specialitātē vai apmaksātu izglītību maģistrantūrā.
Fonds atbalstījis 1.ģimnāzijas organizēto starptautisko projektu „Baltic Week – 2003”
ar Ls 300 piešķīrumu, 2.pamatskolas kora „Zvoņņica” līdzdalību starptautiskajā garīgās
mūzikas festivālā Ribinskā ar Ls 220 piešķīrumu, 4.vidusskolas skolēnu līdzdalību
starptautiskajā mūzikas skolotāju konkursā Maskavā ar Ls 200 piešķīrumu. 21 skolēns no
2.pamatskolas, Spīdolas ģimnāzijas, 4.pamatskolas un 4.vidusskolas saņēmuši finansiālu
atbalstu līdzdalībai starptautiskos konkursos, radošajās nometnēs un festivālos.

Finansu līdzekļu aprite 2003.gadā
Izdevumi / ieņēmumi
Līdzekļu atlikums 01.01.2003.
Ieskaitīti līdzekļi
Izmaksāti kredīti studijām
Izmaksāti finansu pabalsti
Atmaksāti kredīti
Atlikums 01.01.2004.

Summa, Ls
3 194,44
5 000
2 2693
1 630
22 394,93
6 266,37

5. Kultūra
5.1. Vispārīga informācija
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra „Kultūra”, turpmāk tekstā – aģentūra „Kultūra”,
ir Jelgavas pilsētas pašvaldības kultūras iestāde, kas sadarbībā ar LR Kultūras ministriju
realizē valsts un Jelgavas domes politiku kultūras jomā Jelgavas pilsētā.
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Aģentūras „Kultūra” galvenie uzdevumi ir:
1) veicināt kultūras mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un mērķtiecīgu izmantošanu;
2) atbalstīt un sekmēt kultūras un mākslas jaunrades procesus, mākslinieku un
pašdarbības kolektīvu radošo darbību;
3) organizēt vietējās, republikas un starptautiskas nozīmes kultūras un mākslas
sarīkojumus pilsētā.
Finansējums
Aģentūra „Kultūra” tiek finansēta no Jelgavas pilsētas pašvaldības budžeta un pašu
ieņēmumiem no saimnieciskās darbības, to skaitā sponsoru un ziedotāju finansējuma.
2003.gadā aģentūras „Kultūra” budžets bija Ls 791 626, no tā:
Pašvaldības dotācija tautas kolektīviem
Kultūras ministrijas mērķdotācija tautas kolektīvu vadītāju darba samaksai
Pašvaldības dotācija Jelgavas bigbendam
Kultūras pasākumiem
XXIII Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem
Kultūras nama skatītāju zāles un foajē renovācijai
Aģentūras administrācijai: ēku uzturēšana, remonti, iepirkumi, pakalpojumi,
algas

Ls 22 290,Ls 17 229,Ls 14 000,Ls 24 340,Ls 37 500,Ls 396 640,Ls 279 627,-

Aģentūras „Kultūra” ieņēmumi 2003. gadā (Ls 791 626) dalās šādi:
Pašvaldības dotācija
Kredīts daļai no kultūras nama renovācijas izdevumiem
Ziedojumi
Maksas pakalpojumi: ieņēmumi no saimnieciskās darbības un sponsoriem

Ls 50 2147
Ls 23 4959
Ls 12 692
Ls 41 828

2003.gadā JPPA „Kultūra” saņēma ziedojumus kopsummā par Ls 12 692,29 gan Piena
svētkiem, gan Ledus svētkiem, dažādiem tautas kolektīviem, svētku uguņošanai.
Tautas mākslas amatierkolektīvi
Saskaņā ar Nolikumu par Jelgavas pilsētas tautas mākslas kolektīvu finansēšanas
kārtību 2003.gadā uz pašvaldības finansējumu pretendēja un arī saņēma 29 kolektīvi: 7 kori,
12 deju kolektīvi, 3 teātri, 2 tautas lietišķās mākslas studijas, gleznošanas studija, koklētāju
ansamblis, vokālais ansamblis, folkloras kopa, pūtēju orķestris.

Uz pašvaldības finansējumu pretendēja

2002. gads
28 kolektīvi

2003. gads
29 kolektīvi

Finansējums tika piešķirts
Kopā

26 kolektīviem
Ls 22 383

29 kolektīvi
Ls 22 290

70 % no Jelgavas kolektīviem ir ar augstu māksliniecisko līmeni – gan teātru skatēs,
gan koru un deju kolektīvu skatēs, konkursos, festivālos jelgavnieki gūst godalgotas vietas un
atzinības.
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2003.gads kultūrā bija saucams par Dziesmu svētku gadu, jo ne tikai visas valsts, bet
arī Jelgavas prioritāte kultūrā bija XXIII Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki. Tautas
mākslas kolektīvi gada garumā gatavojās dziesmotajai vasarai, kas bija bagātīga ar
pasākumiem, koncertiem un dažādām citām norisēm. Svētkos Jelgavu pārstāvēja vairāk nekā
1000 dalībnieku: 10 kori ar 570 dziedātājiem, 13 deju kolektīvi ar 370 dejotājiem, pūtēju
orķestris ,,Jelgava”, kurā spēlēja 60 dalībnieki, koklētāju ansamblis ,,Rūta” ar 10
dalībniekiem, folkloras kopa ,,Dimzēns” ar 25 dalībniekiem, kā arī tautas lietišķās mākslas
studijas ar 40 dalībniekiem un gleznošanas studija ar 15 dalībniekiem.
XXIII Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētku koru, deju kolektīvu, pūtēju
orķestru, koklētāju ansambļu konkursa laureātu vidū plaši bija pārstāvēta Jelgava:
1) pūtēju orķestru pirmajā grupā 3. vietu ieguva p/o ,,Jelgava”;
2) jauniešu koru grupā 2. vietu ieguva Jelgavas valsts ģimnāzijas koris ,,Skali”;
3) jauniešu deju kolektīvu B grupā 3. vietu ieguva Jelgavas Valsts ģimnāzijas
deju kolektīvs ,,Dālderis”;
4) vidējās paaudzes deju kolektīvu D grupā veicināšanas prēmiju – 4. vietu
ieguva TDA ,,Lielupe”;
5) koklētāju ansambļu vecākajā grupā 2. vietu ieguva koklētāju ansamblis ,,Rūta”.
Lielāko aktivitāti 2003.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, Tautas lietišķās mākslas studija
,,Dardedze”, koklētāju ansamblis ,,Rūta”. Aktīvi darbojusies un Lielo Folkloras gada balvu
saņēmusi Jelgavas vienīgā folkloras kopa „Dimzēns”, kas piedalījās vairākos konkursos un
festivālos.
2003. gadā uz Raita Ašmaņa bigbenda bāzes tika izveidots pirmais profesionālais
kolektīvs Jelgavā – Jelgavas bigbends.
Jelgavas pašvaldības Kultūras padome
Jelgavas pašvaldības Kultūras padome ir Jelgavas domes izveidota publiska institūcija,
kas apspriež svarīgus pilsētas kultūras dzīves jautājumus, sniedz konsultācijas Izglītības,
kultūras un sporta deputātu komitejai un Jelgavas domei kultūras jautājumos, lemj par
pašvaldības piešķirtās budžeta dotācijas sadali kultūras pasākumiem un tautas mākslas
kolektīvu atbalstam.
2003. gadā iesniegti 113 projekti par kopējo summu Ls 93 319. No tiem atbalstīti 37
projekti par kopējo summu Ls 24 340.
Lielākie projekti 2003. gadā, ko atbalstīja Kultūras padome un realizēja aģentūra
„Kultūra”:
1) LIELDIENU PASTAIGA, ko organizē aģentūra sadarbībā ar LLU Studentu
klubu. Pasākuma izmaksas – pašvaldības finansējums Ls 700. Pils parkā varēja
piedalīties dažādās atrakcijās – olu ripināšanā, zīmēšanā, šūpošanās, vizināšanās ar
zirgu u.c. Svētku koncertprogrammā piedalījās Jelgavas tautas mākslas
amatierkolektīvi – folkloras kopa ,,Dimzēns”, deju kolektīvi ,,Ritums” ,,Kalve”,
,,Rota”, ,,Jaunība”, ,,Skalbe”, ,,Dejotprieks”, ,,Dālderis” un Jelgavas mūziķi. Šajā
Lieldienu pastaigā tika aizsākta jauna tradīcija – šogad dzimušajiem jelgavniekiem
dome dāvāja skaistas karotītes ar pilsētas simboliku.
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2) POPGRUPU FESTIVĀLS „BALTĀ KAZA”. Šogad festivālam jubileja – 10
gadi. Pašvaldības finansējums tam bija Ls 400. Tas ir lielākais un apmeklētākais
šāda veida pasākums Latvijā. Dalībnieki ieradās gan no Ventspils un Liepājas, gan
Valkas un Alūksnes, Daugavpils, Rēzeknes, Rīgas u. c. Festivālā piedalījās bērni
un jaunieši no visas Latvijas, vecumā no 6 līdz 18 gadiem.
3) PILSĒTAS SVĒTKI šogad Jelgavā tika organizēti ar plašu kultūras un sporta
programmu. Svētku akcents tika likts uz pilsētas tiesībām un ģerboni, jo 2003.gadā
aprit 430 gadi, kopš Jelgavu var uzskatīt par ,,tiesīgu”, jo tā iegūst savu atribūtu,
proti, ģerboni un pilsētas tiesības. Finansējums no pašvaldības budžeta bija Ls 8
350. Pilsētas svētkus ieskandināja Jelgavas pirmskolas bērnu iestāžu kolektīvi ar
svētku koncertu Hercoga Jēkaba laukumā. Jelgavniekus priecēja arī Jelgavas skolu
jaunatne – skolu kori, kolektīvi sniedza krāšņu koncertu. Svētku koncertā piedalījās
Jelgavas bigbends R.Ašmaņa vadībā, solisti – J.Kurševs, Agnese, A.Altmanis.
Amatu diena pulcēja seno un mūsdienu amatu meistarus ar amatniecības
izstrādājumiem. Svētku programmā savu dejotprasmi rādīja Jelgavas Tautas
mākslas kolektīvi – TDA ,,Lielupe”, TDA ,,Jaunība”, VPDK ,,Rota”.
4) Par tradīciju kļuvis ir sarīkojums “IELĪGOSIM JĀŅUS”, kas notika ar
pašvaldības finansējumu Ls 1 000. Šo svētki ietvaros tika godināti populārākie
Jelgavas Jāņi, tika dāvātas karotītes jaundzimušajiem, godalgas saņēma sakoptāko
māju īpašnieki. Kultūras programmā priecēja pašmāju mākslinieki – TDA
,,Lielupe”, TDA ,,Jaunība”, VPDK ,,Rota”, VPDK ,,Laipa” u. c.
5) 2003.gadā Jelgavā jau trešo reizi notika veselīgu dzīvesveidu popularizējušie
PIENA SVĒTKI, kam finansējums no pašvaldības bija Ls 1 000 un finansiālais
atbalsts no sponsoriem un dalības maksām Ls 8 424 apmērā. Svētkus atbalstīja un
ar savu produkciju piedalījās Latvijas piensaimnieku uzņēmumi. Notika aktīva
piena produktu tirdzniecība, konkursi, atrakcijas, kultūras programma. Svētku
norisi diemžēl traucēja lietus visas dienas garumā. Svētku teritorija tika paplašināta,
apgūstot skvēru aiz kultūras nama, kā arī Lielupi. Pirmo reizi notika siena skulptūru
veidošana un piena paku laivu parāde uz ūdens Lielupē. Šīs aktivitātes iecerēts
attīstīt nākamajos svētkos.
6) 2003. gadā notika sagatavošanas darbi par tradīciju kļuvušajam
STARPTAUTISKAJAM LEDUS SKULPTŪRU FESTIVĀLAM JELGAVĀ
UN CEĻOJOŠAJAI IZSTĀDEI. 6. Starptautisko ledus skulptūru festivālu bija
iecerēts paplašināt, lai palielinātu tā pieejamību apmeklētājiem, attīstītu tā
māksliniecisko identitāti un stiprinātu tā prestižu. Festivāls katru gadu notiek
decembrī, bet 2003.gadā festivāla laiks jau iepriekš tiks pārcelts uz 2004.gada
janvāra beigām, jo festivāla paplašināšanai nepieciešams aukstāks un mākslinieku
apmeklējumam piemērotāks laiks. Iecere pilnībā attaisnojās, jo tradicionālajā
festivāla laikā decembrī gaisa temperatūra bija nepiemērota ledus skulptūru
veidošanai – virs nulles.
Sarīkojumi
2003.gads uzrādīja kultūras pasākumu lielu apmeklētības pieaugumu. Kopējais
kultūras namā notiekošo kultūras pasākumu apmeklējums 2003.gadā bija 24 245, kas ir par
35% jeb 6247 vairāk nekā 2002.gadā. Salīdzinājumā ar 2002.gadu par 6% ir pieaudzis ir arī
kultūras namā notikušo pasākumu skaits, kopā 84 pasākumi 2003. gadā.
JPPA „Kultūra” gada darbības pārskatu var vērtēt trīs galvenajās organizatoriskās
sadaļās: koncerti, teātra izrādes un pasākumi. Katra no mākslas nozarēm sadalās attiecīgi
profesionālās mākslas piedāvājumā un amatiermākslas aktivitātēs.
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2003.gada nozīmīgākie pasākumi bija Latvijas Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes
pieminekļa atklāšana un LR proklamēšanas 85. gadadiena. Pirmo reizi Jaungada sarīkojums
tika rīkots Hercoga Jēkaba laukumā. Tradicionālie pasākumi Jelgavā – Amatu diena Pilsētas
svētku ietvaros, Piena svētki, Miķeļdienas gadatirgus, Lieldienu pastaiga, Jāņu ielīgošana –
2003. gadā pulcināja daudzus amatniekus, tirgotājus un tautas mākslas amatierkolektīvus.
Pagājušajā gadā Jelgavas Kultūras nams saviem apmeklētājiem piedāvāja daudz
profesionālu kolektīvu un solistu koncertus:
1) Indijas kultūras dienas Latvijā;
2) kora ,,Kamēr” koncerts;
3) Uģis Roze ,,Divtulība”. Imanta Kalniņa dziesmu soloierakstu prezentācija;
4) Marijas Naumovas divas jaunas koncertprogrammas;
5) grupas ,,Autobuss debesīs”;
6) grupas ,,Līvi” koncerts ,,Līvu zelts”;
7) Jelgavas bigbenda koncerts;
8) Kultūras nama skatītāju zāles atklāšana. Piedalījās Latvijas Nacionālais
simfoniskais orķestris, diriģents Andris Nelsons;
9) kamerorķestra ,,Latvijas filharmoniķi” koncerts;
10) Rīgas Doma zēnu kora koncerts u.c.
Profesionālo koncertu apmeklētāju skaits pagājušajā gadā bija 5610. Tajā pašā laikā
aktīva darbība bija veltīta tam, lai organizētu amatierkolektīvu koncertus, no kuriem 12 bija
bezmaksas pasākums (apmēram 2315 apmeklētāji), bet 12 pasākumus skatītāji apmeklēja par
maksu (3890 apmeklētāji). 2003.gadā Jaunās rokmūzikas festivālam ,,MĒS TORNIM’’ bija
jubileja – 10 gadi. Jelgava festivālā pulcēja dažādu stilu rokmūzikas izpildītājus. Akcents un
priekšroka tika dota jaunajām grupām. Festivāla dienā tika izaicinātas grupas savus spēkus
salīdzināt arī sporta spēlēs un sacensībās.
Lielu popularitāti izpelnījās teātra izrādes – kopumā gada laikā Jelgavā notikušas 11
profesionālo teātru izrādes un 27 amatierteātru izrādes. Apmeklētāju skaits profesionālajos
teātros saistīja 5005 cilvēkus, bet amatierteātru kustībai sekojuši 3280 skatītāji. Biežs viesis
un labi apmeklēts Jelgavā šajā gadā bija Daugavpils teātris ar krievu trupu (jāpiebilst, ka
vairākas šī teātra pirmizrādes tika izrādītas tieši Jelgavā), aktīva sadarbība notiek ar Valmieras
un Liepājas teātri, kā arī ar Dailes teātri.
Spilgtākie jaunumi bija bērnu deju kolektīva ,,Vēja zirdziņš” horeogrāfisks
iestudējums ,,Pinokio piedzīvojumi”, kurā piedalījās ap 200 bērnu, un ēnu teātra izrāde
,,Brālītis un Karlsons”.
2003.gadā tika demontētas brīvdabas estrādes pretī Jelgavas pilij un Uzvaras parkā. Ir
uzsākti iepriekšminēto brīvdabas norišu vietu labiekārtošanas projekti. Brīvdabas pasākumi
tika organizēti Pils saliņā.
Projekti
2003.gadā aģentūra „Kultūra” bija iesniegusi Kultūrkapitāla fondā un citos fondos 25
projektus (2002.gadā – 7 projekti) no kuriem tika atbalstīti 14 projekti (2002.gadā – 2
projekti) un iegūts Ls 10 115 liels papildu finansējums (2002.gadā – Ls 1 000). Finansējums
saņemts no Kultūrkapitāla fonda.

48

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2003.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

projektu skaits

2002. un 2003. gadā publiskajos fondos
iesniegtie / atbalstītie projekti
30
25
20
15
10
5
0

25

14
7

Iesniegtie
projekti
Atbalstītie

2

2002.

2003.

2003.gadā atbalstu no fondiem guva šādi projekti:
1) Jelgavas bigbenda materiāltehniskās bāzes papildināšana;
2) ēnu teātra izrāde „Brālītis un Karlsons”;
3) Latvijas etnogrāfiskā tautastērpa pārmantojamība XXI.gadsimtā;
4) amatu diena;
5) amatierteātru festivāls „No aktiera nāk joki”;
6) Š.Gunno „Messe Solennelle” koncerts Sv. Annas baznīcā 14. jūnijā;
7) Kalniņa oratorijas „Rīta cēliens” koncertiestudējums 18. novembrī;
8) muzikāla izrāde „Pinokio”;
9) JJT jauniestudējums A.Strindbergs „Jūlija jaunkundze”;
10) 6. Starptautiskais ledus skulptūru festivāls;
11) „Elpo dziļāk!” A. Bikšes vides mākslas darba uzstādīšana Jelgavā;
12) K.Orfa scēniskās kantātes „Carmina Burana” horeogrāfiskais iestudējums Jelgavā;
13) Latvijas amatierteātru kustības „Mazo drāmas kolektīvu gada skate 2003”.
2003.gadā tika izveidota ēnu teātra studija, kas 2003.gada decembrī realizēja pirmo
ēnu teātra izrādi „Brālītis un Karlsons”. Ēnu teātra iecere radās, pateicoties 2002.gadā
realizētajai dalībai NEYAC projektā Somijā.
Saimnieciskā darbība
JPPA „Kultūra” 2003.gadā lielākie remontdarbi saistījās ar Kultūras nama skatītāju
zāles un foajē renovāciju, kas izmaksāja Ls 396 640.
Paralēli Kultūras namā nepārtraukti notika dažādu telpu sakārtošana, kosmētiskie
remonti u. tml.
Lai nodrošinātu brīvdabas pasākumu norises dažādās pilsētas sabiedriskās vietās,
konkursa kārtībā tika iegādāta pārvietojamā skatuve Ls 31 860 vērtībā, kuru izmantoja Piena
svētkos, Mazajos operas svētkos Tērvetē, Zinību dienā, Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienā, Jaunā gada sagaidīšanā, atpūtas pasākumos no jūlija līdz septembrim Pils saliņā un
jauno rokgrupu festivālā ,,Mēs tornim” Pasta salā.
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5.2. Jelgavas Zinātniskā bibliotēka
Jelgavas Zinātniskā bibliotēka (turpmāk tekstā JZB) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības
kultūras, izglītības un informācijas iestāde ar trīs filiālbibliotēkām („Pārlielupe”, Miezītes
bibliotēka un bērnu bibliotēka „Zinītis”), kas veic iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu.
Kopējais lasītāju skaits 4 pilsētās bibliotēkās (JZB un filiālēs) 2003.gadā bija 12 355
(par 228 mazāk nekā 2002.gadā). Bibliotekārais aptvērums 2003.gadā bija 18,7%, kas ir par
1,1% mazāk salīdzinājumā ar 2002.gadu. 2003.gadā četras pilsētas bibliotēkas vidēji dienā
apmeklēja 449 apmeklētāji.
Kopējais bibliotēku krājums 2003.gadā bija 341 237 vienības (par 1034 vienībām
mazāk nekā 2002.gadā).
Jelgavas pilsētu bibliotēku krājumu (grāmatas, periodika, CD, žurnāli, u.c.)
papildināšanai 2003.gadā izlietoti Ls 11 065 jeb Ls 0,16 uz vienu Jelgavas iedzīvotāju.
Kopējie izdevumi uz vienu bibliotēkas lasītāju 2003.gadā salīdzinājumā ar 2002.gadu
pieauguši par Ls 1,71, sasniedzot Ls 11,68 uz vienu lasītāju.
Kopš 1998.gada tiek veidots Jelgavas pilsētas un rajona publisko bibliotēku
elektroniskais kopkatalogs un Novadpētniecības datubāze. Notiek datu apmaiņa ar Latvijas
Nacionālo bibliotēku un Ozolnieku bibliotēku.

Projekti
2003.gadā bibliotēkā realizēti vairāki projekti, daži no tiem tapuši sadarbībā ar citām
institūcijām. Ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu un trīs novada pilsētu (Dobele, Bauska, Jelgava)
pašvaldību līdzfinansējumu uzsākts projekts novada laikrakstu saglabāšanā, digitalizējot tos.
Sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālistiem realizēts pirmais posms projektam
„Digitālā „Zemgales Balss”” – elektroniskā formātā (kompaktdiskos) ierakstīts laikraksts
„Zemgales Balss” no 1924. līdz 1928.gadam. Gada beigās saņemts Kultūrkapitāla fonda
atbalsts projekta turpinājumam.
Ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu un pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu ir izstrādāta
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas interneta mājaslapa http://www.jzb.lv .
Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas (VVBIS) projekts „Ceļā uz
informācijas sabiedrību. Darbinieku un lietotāju apmācība Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā”
veikta sadarbībā ar Latvijas Universitātes Bibliotēku darbinieku tālākizglītības centru. Projekta
rezultātā sagatavoti mācību materiāli, instrukcijas lasītājiem bibliotēku sistēmu izmantošanā,
veikta bibliotēkas lietotāju instruktoru apmācība, izstrādāts „Ceļvedis informācijas meklēšanai
internetā” iesācējiem, kas ievietots JZB mājaslapā un nosūtīts Latvijas publiskajām
bibliotēkām. Izveidoti vairāki interneta ceļveži par dažādiem tematiem. JZB lasītājiem
nodrošināta interneta bezmaksas izmantošana.
Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbības
projektu digitālā vidē atbalsts” projekts „Mūsu gaita vēsturē. Otrā pasaules kara seku
likvidācija un padomju okupācijas sistēmas atjaunošana Jelgavā 1944.–1949.” Projektu
finansiāli atbalstīja Jelgavas pilsētas pašvaldība. Projekta mērķis bija uzsākt elektroniskā
resursa veidošanu par minēto laika posmu Jelgavas vēsturē.
Bibliotēkas piedalījās arī Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammās. „Jaunu grāmatu un
citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” – kopprojekts – rotācijas kopa pilsētas un
rajona bibliotēkām. JZB darbinieki izstrādāja projektu, kura rezultātā iegūtās grāmatas
rotācijas kārtībā izmanto pilsētas un rajona bibliotēkas. Atsevišķu projektu mērķprogrammā
iesniedza Miezītes bibliotēka un guva atbalstu. Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā
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„Lasīšanas veicināšana un bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana” I posms Bērnu žūrija,
piedalījās un tika atbalstītas bibliotēka „Pārlielupe” un Bērnu bibliotēka „Zinītis”.

Finansiālais nodrošinājums
2003.gada apstiprinātais budžets Jelgavas bibliotēku darbības nodrošināšanai Ls 147 960,
t.sk.:
a) pašvaldības dotācija – Ls 126 755;
b) maksas pakalpojumi – Ls 7 805;
c) norēķini no citām pašvaldībām – Ls 6 000;
d) no citiem budžetiem (projektu nauda) – Ls 7 400.
Pašvaldības dotācija, salīdzinot ar 2002. gadu, pieaugusi par Ls 12 279.
5.3. Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs
Ģ.Eliasa Jelgavas VMM ir pašvaldības aģentūras „Kultūra” pārraudzībā esoša
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde. Jelgavas muzejam ir viena filiāle – Ādolfa Alunāna
memoriālā māja (ĀAMM), kuras darbība ir integrēta muzeja struktūrā.
Muzejā darbojas Zinātniskā padome un Krājuma komisija.
Jelgavas muzeja misija (virsuzdevums) ir sekmēt novada kultūras mantojuma,
pagātnes un šodienas pieredzes nepārtrauktu apriti mūsdienu sabiedrībā, lai nodotu to
nākamajām paaudzēm.
ĀAMM misija (virsuzdevums) ir latviešu teātra tēva Ādolfa Alunāna piemiņas
iemūžināšana, ar viņa vārdu saistot teātra pirmsākumus, teātra spēlēšanas tradīcijas, to
turpinājumu Jelgavā un novadā tagad un nākotnē.

Muzeja d arbības rezultāti
Kopējais krājuma vienību skaits 2003. gada 31.decembrī Jelgavas muzejā – 83467,
filiālē – 5836. 2003.gadā Jelgavas muzeja krājums papildināts par 1466, bet filiāles par 179
vienībām.
Joprojām galvenais krājuma papildināšanas veids ir dāvinājumi no privātpersonām –
61% JVMM un 100% ĀAMM. Jūtams atbalsts ir Muzeju valsts pārvaldes administrētā KKF
mērķprogramma „Nacionālas nozīmes projekti akreditētajos muzejos” – 2003.gadā iegūts
finansējums Ls 3 400, no tiem iepirkumi veikti par Ls 1 500 (par Ls 1 900 pirkuma līgumi
noslēgti 2004.gada janvārī). Daudz materiālu krājuma papildināšanai tiek iegūti zinātniski
pētnieciskā darba rezultātā, piemēram, par Sv.Annas baznīcas draudzi, par Sv.Simeona un
Sv.Annas pareizticīgo katedrāles plānoto uzspridzināšanu utt.
JVMM pārskata gadā pamatekspozīcijā (3147) izstādēs muzejā (230) un izstādēs ārpus
muzeja (163) kopā izmantotas 3540 krājuma vienības, tomēr tas ir tikai 4,2% no muzeja
kopkrājuma. Savukārt ĀAMM pamatekspozīcijā (1352), izstādēs muzejā (125) un izstādēs
ārpus muzeja izmantotas 437 krājuma vienības, kopā 1914 jeb 32.8% no muzeja kopkrājuma.
Pavisam kopā JVMM dažādiem pasākumiem izmantotas 5143 krājuma vienības (6,16%), bet
ĀAMM 3456 krājuma vienības (34%).
Rūpējoties par krājuma saglabāšanu nākotnei, 36 priekšmetiem veikta konservācija vai
restaurācija.
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Zinātniskās pētniecības darbs tiek veikts četrās pētījumu programmās – Jelgavas
pilsētas vēsture; Jelgavas novada vēsture; Jelgavas novada vēsture cilvēkos (literāti, mūziķi
u.c. kultūras darbinieki); Eliasu dzimtas devums latviešu kultūrā, kā arī trīs apakšprogrammās
filiālē – Ādolfs Alunāns un latviešu teātris; Ādolfa Alunāna dzimta Latvijas kultūrvēsturē;
Jelgavas teātru vēsture. Lielāka uzmanība 2003.gadā tika pievērsta Jelgavai, kas saistāms ar
Jelgavas pilsētas tiesību iegūšanas 430 gadu atceri, ar Jelgavas baznīcu dzīvē nozīmīgiem
notikumiem.
Specifiska joma ir muzeoloģija, kurā realizēts viens pētnieciskais darbs par Latvijas
muzeju akreditācijas procesa norisi laika posmā no 1999. līdz 2003.gadam.
2003.gadā ir izdots Jelgavas muzeja rakstu krājums „RAKSTI I”, kurā ievietoti 10
zinātniskās pētniecības darbi. Sastādīts un izdots buklets „Jelgavas mākslinieki”. Veiksmīgi
realizējies sadarbības projekts ar poļu vēstures pētnieci J.Radziņu par poļu mazākumtautības
vēsturi Jelgavā – rezultātā tapusi publikācija „Poļi Jelgavā”. 2003.gadā Jelgavas muzejs ir
sagatavojis arī muzeja reklāmas bukletu četrās valodās.
2003.gadā tika turpināts 2002.gadā atsāktā krājuma zinātniskā inventarizācija – ir
veikta zinātniskā inventarizācija un sagatavotas kartītes 32 priekšmetiem.
2003.gadā muzejs ir sarīkojis vienu un piedalījies trīs konferenču, t.sk., divu
starptautisku, darbā. Īpaši jāmin ieguldījums starptautiskajai konferencē „Jelgava.
Arhitektūras un mākslas virtuālā rekonstrukcija”, kuru ilustrēja A.Dābola sagatavotā izstāde
„Jelgava laiku lokos”.

Muzeja pieejamība
2003.gadā Jelgavas muzeju apmeklējuši 13696 apmeklētāji, filiāli – 3177. Muzeja
mērķauditorija ir sabiedriski aktīvi cilvēki, kurus interesē jauni piedāvājumi kultūras jomā.
Jelgavas muzejs apmeklētājus galvenokārt piesaistījis ar daudzveidīgo izstāžu un tematisko
pasākumu klāstu – tos 2003.gadā apmeklējuši 6342 interesenti (46,3% no kopskaita), savukārt
muzeja pamatekspozīciju skatījuši 3646 (26,6%). 20% no apmeklētājiem ir skolu jaunatne, arī
tā ir mērķauditorija, kuras intereses arvien vairāk tiek ņemtas vērā, veidojot un plānojot
muzeja piedāvājuma politiku.
Līdzīga aina ir arī muzeja filiālē – 51% apmeklētāju ir izrādījuši interesi tieši par
muzeja rīkotajiem tematiskajiem pasākumiem. Šajā muzejā gandrīz 30% apmeklētāju ir bijuši
skolēni, tas liecina par muzeja mērķtiecīgu darbību, popularizējot latviešu teātra tēva
Ā.Alunāna vārdu un teātra vēsturi vispār.
Atzīmējot Kurzemes provinces muzeja 185.gadadienu, Jelgavas muzejā atvērta jauna
ekspozīcija „Muzejam Jelgavā –185”. Gada laikā apmeklētājiem piedāvātas 42 izstādes
(astoņas no tām filiālē).
Jelgavas muzejs rūpējies, lai apmeklētājam ikdienā neredzamā krājuma daļa, kas ir
96%, arī būtu pieejama apskatei un pētniecībai. Interesentiem, izmantojot tematisko
kartotēku, ir iespējams izvēlēties muzeja piedāvātās iespējas, lai iepazītos ar viņus
interesējošiem priekšmetiem muzeja krājumā. Viņi var pētīt šos priekšmetus paši (piem.,
Latvijas Lauksaimniecības universitātes studenti studē un zīmē etnogrāfiskos rakstus) vai arī
saņemt speciālista konsultācijas. Jauns piedāvājums ir sagatavotās videolekcijas, kas ar
speciāli izstrādāta sižeta palīdzību (piem., maizes cepšana, vērpšana) iepazīstina ar muzeja
etnogrāfisko priekšmetu kolekcijām. 2003.gada nogalē muzejs atvēra interneta mājaslapu
http://www.jvmm.lv, kuras iespējas krājuma neeksponētās daļas popularizēšanā tiks
izmantotas nākotnē. Arī 2003.gada nogalē iznākušie RAKSTI popularizē krājuma
neeksponēto daļu.
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Jelgavas muzejā ir plaša izglītojošo pasākumu programma, 2003.gadā notikuši 253
dažādi tematiskie pasākumi – lekcijas par pilsētas un novada kultūrvēsturi (59), tematiski
sarīkojumi (58 populārākie – Jelgavas mākslas dzīve, pilsētas vēstures notikumi, tikšanās ar
ievērojamām personībām, gadskārtu ieražas u.c.), gida pavadībā notikusi 61 ekskursija. Arī
ĀAMM ir plašs piedāvājums, kas aktīvi ticis izmantots – no 75 dažādiem pasākumiem 10 ir
muzeja darbinieku lasītās lekcijas, 15 dažādi citi pasākumi un 50 ekskursijas gida pavadībā.
Muzeja starptautiskā darb ība
Pārskata gadā notikusi aktīva sadarbība ar ārvalstīm, kuras rezultātā JVMM tika
realizēti 10 projekti, bet ĀAMM – 3. Tradicionāla ir sadarbība ar Ķīnas TR vēstniecību (tas
sekmēja izstādes sarīkošanu ĀAMM), kā īpaši laba atzīmējama sadarbība ar Polijas
Republikas vēstniecību, kas ļāva realizēt starptautisku konferenci par poļu mazākumtautības
vēsturi Jelgavā. Daudz jaunu ierosmju tiek gūtas no sadarbības ar kolēģiem Lietuvā – Šauļos
un Jonišķos. 2003.gadā veidojās arī jauni kontakti, piemēram, ar M.K.Čurļoņa centru Viļņā –
tā rezultātā JVMM notika M.K.Čurļoņa gleznu faksimilu izstāde. Vairāki muzeja speciālisti
izmantojuši iespējas gūt pieredzi, apmeklējot muzejus un izstādes ārzemēs.
Saim niec iskie pasākumi
Iekārtota automātiskās ugunsdzēsības signalizācija krājuma telpās Raiņa ielā 6 un
muzeja ēkas tornī. Nomainīts grīdas segums vienā ekspozīcijas telpā. Iegādāti
remontmateriāli, lai turpinātu publisko un darba telpu kosmētisko remontu. Ekspozīciju telpās
parastās kvēlspuldzes nomainītas ar ekonomiskajām.
Modernizēta muzeja ekspozīcija, iegādājoties jaunus vairogus, vitrīnas, turniketus.
Uzlabots apgaismojums Ģ.Eliasa gleznu pastāvīgajā ekspozīcijā.
Noslēgts līgums par mikroautobusa „FORD TRANSIT” nomu ar izpirkšanas tiesībām.
Saimnieciskā kārtā ir turpināts un pabeigts muzeja vestibilu remonts. No jauna iekārtotas
divas tualetes apmeklētājiem un atsevišķa tualete speciālistiem. Iekārtota garderobe.

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 organizācijā un sporta bāzu
uzturēšanā;
5. Meklēt un piesaistīt publisko un privāto fondu investīcijas sporta pasākumu atbalstam un
sporta bāzu uzturēšanai un attīstībai.
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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.
Iespēju robežās tiek sniegts finansiāls atbalsts gan sacensību organizēšanā, gan
atsevišķu sportistu izaugsmei.
Ar domes lēmumu ir apstiprināta nomas maksa par sporta bāzu izmantošanu. Par
sporta bāzu izmantošanu un piešķirto līdzekļu saņemšanu slēgti sadarbības līgumi.
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:
2001.g.
2002.g.
2003.g.

Ls 6 625
Ls 7 200
Ls 7 200

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 4 800
2002.g.
Ls 4 800
2003.g.
Ls 4 800
Atbalsts labākajiem sportistiem:
Sporta servisa centrs savu iespēju robežās atbalsta pilsētas labākos sportistus.
Finansiālu atbalstu startam pasaules un Eiropas čempionātos saņēma pilsētas šahisti,
pauerliftingisti, triāla klubs.
Iespēju robežās tiek atbalstīta Jelgavas komanda „Zemgale”, kas startē Latvijas
basketbola amatierlīgā.
Jau devīto gadu notiek ikmēneša pilsētas labāko sportistu un komandu apbalvošana
saskaņā ar nolikumu “Par labāko sportistu un treneru apbalvošanas kārtību”.
Pilsētas iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties ar Sporta servisa centra darbību Jelgavas
domes mājaslapā, informatīvajā biļetenā „Sports Jelgavā”, pilsētas laikrakstos, kā arī
piedalīties lēmumu apspriešanā.
Sporta servisa centra darbinieki piedalās Latvijas Olimpiskās komitejas, Sporta
pārvaldes, pašvaldības organizēto pasākumu darbā. Sporta servisa centrs organizē sporta
klubu vadītāju sēdes, sporta veidu vadītāju seminārus, sniedz metodisko palīdzību.
2003.gadā pilsētas sportisti piedalījušies 47 dažādos pasaules (izcīnot 11 medaļas) un
Eiropas čempionātos (izcīnot 15 medaļas), kā arī Latvijas čempionātos, kuros izcīnīti 93
čempionu tituli dažādās vecuma grupās.
Sadarbībā ar sporta klubiem tiek organizēti pilsētas sporta svētki, olimpiskais
skrējiens, ielu stafetes, pirmsskolas vecuma bērnu sporta svētki, basketbola, makšķerēšanas
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(ziemas un vasaras) sacensības. Kopumā masu sporta aktivitātēs piedalījušies ap četri tūkstoši
jelgavnieku.
2003.gadā piedalījāmies Latvijas 40.sporta veterānu sporta spēlēs, Zemgales novada
2003.gada vasaras un ziemas sporta spēlēs, kopvērtējumā izcīnot 3.vietu, starptautiskajās
sporta spēlēs „Šauļi 2003”.
2003. gadā nodibināts SIA „Zemgales olimpiskais centrs”, kura uzdevumi sadarbībā ar
Latvijas Olimpisko komiteju saistīti ar augstu sasniegumu sporta attīstību.
2003.gadā turpināts remonts sporta namā „Daugava”, Raiņa ielā 6, – veikta cīņas zāles
apkures sistēmas renovācija, sporta zāles sienu apmetums un krāsošana, trenažieru zāles
daļējs remonts, sporta nama „Daugava” lietus ūdens kanalizācijas izbūve.
2003.gada sporta sasniegumu izvērtēšana noslēdzas pilsētas mēroga pasākumā “Gada
sporta laureāts” (2004.gada 23.janvārī), kurā tika apbalvoti izcilākie pilsētas sportisti, treneri,
sporta skolotāji, sporta organizatori un sporta veterāni.
Jau piekto gadu tiek izdots informatīvs biļetens, kurā atrodama informācija par pilsētā
esošajām sporta organizācijām, sporta pasākumu kalendārais plāns, sportiskie sasniegumi.
Lielākie sporta pasākumi tiek atspoguļoti Zemgales TV un presē. Dažāda informācija par
sportu pilsētā atrodama arī domes mājaslapā, sporta sadaļā.
Apkopoti materiāli Jelgavas sporta vēstures un godalgu izstādei. Iesākts darbs pie
projekta – grāmatas „Vieglatlētika Jelgavas novadā (1904.-2004.)” izdošanas. Tās mērķis
sniegt vēsturisku apskatu par vieglatlētikas sportu Jelgavas novadā no tās pirmsākumiem līdz
2004.gadam.
Pašvaldības finansējums sporta atbalstam:
2001.g.
Ls 69 098
2002.g.
Ls 89 838
2003.g.
Ls 95 662
Maksas pakalpojumu ieņēmumi:
2001.g.
Ls 4 560
2002.g.
Ls 5 104
2003.g.
Ls 7 967
2003.gadā saņemti ziedojumi par kopējo summu Ls 1 750.
Iestādē strādājošo skaits – 14 štata vietas.
Vidējā darba alga mēnesī – Ls 143,71

7. Sabiedriskā kārtība un drošība
Sabiedrisko kārtību un drošību Jelgavā nodrošina Valsts policija un Municipālā
policija, kura tieši pakļauta pilsētas domei. Municipālā policija ir bruņota pašvaldības kārtības
uzturēšanas iestāde sabiedriskās kārtības nodrošināšanai pašvaldības pārvaldes robežās.
Jelgavas Municipālās policijas galvenie uzdevumi ir:
1) garantēt sabiedrisko drošību;
2) likumpārkāpumu profilakse;
3) palīdzības sniegšana sociālajā rehabilitācijā;
4) par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu personu apsargāšana un
konvojēšana;
5) atsevišķu objektu apsardze;
6) noziegumu un citu likumpārkāpumu novēršana;

55

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2003.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

7) kontrolēt kā tiek pildīti pašvaldības lēmumi, kuros paredzēta administratīvā atbildība;
8) administratīvo sodu uzlikšana;
9) palīdzības sniegšana Valsts policijai, Zemessardzei un citām valsts un pašvaldības
institūcijām;
10) Valsts policijas atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības
apkarošanā.
2003.gadā salīdzinājumā ar 2002.gadu izsaukumu skaits Municipālajai policijai
pieaudzis par 9,2%. Apkalpoto izsaukumu skaits palielinājies par 8,7%.
Pāradresētie un atsauktie izsaukumi palielinājušies par 20,9%.
Pāradresēto izsaukumu skaits Valsts policijai ir palielinājies par 201 gadījumu, bet
atsaukto izsaukumu skaits palielinājies par 14 gadījumiem.

skaits

Municipālajā policijā saņemtie izsaukumi/sūdzības 2002.2003.gadā
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Nodoti citām
iestādēm vai
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No kopējo izsaukumu skaita 2003.gadā 28,8 % sastāda ģimenes un kaimiņu konflikti.
Salīdzinājumā ar 2002.gadu ģimenes un kaimiņu konfliktu skaits, kuros bijis nepieciešams
iejaukties Municipālās policijas darbiniekiem, ir pieaudzis par 6,9 %.
Šo izsaukumu savlaicīga apkalpošana ir viens no galvenajiem Municipālās policijas
uzdevumiem, jo bieži šādi konflikti ir pamats noziedzīgiem nodarījumiem. Ģimenes un
kaimiņu konfliktu salīdzinājums dinamikā pa gadiem:
2003.gadā par ekoloģisko un pašvaldības noteikumu neievērošanu sodītas 2049
personas, kas salīdzinājumā ar 2002.gadu ir par 448 personām vairāk. Tas saistīts ar to, ka
Municipālā policija tieši pēdējā laikā sākusi pievērst vairāk uzmanības šiem pārkāpumu
veidiem.
Ekoloģisko un pašvaldības noteikumu pārkāpumu grupā visbiežāk fiksēts:
1) automašīnu mazgāšana tam neparedzētās vietās;
2) sadzīves atkritumu dedzināšana;
3) patvarīga koku zāģēšana;
4) saimniecisko notekūdeņu novadīšana lietus ūdens kanalizācijā vai tam
nolūkam neparedzētās vietās;
5) gājēju ietvju attīrīšana no sniega un nenokaisīšanu ar smiltīm slidenā laikā;
6) suņu, kaķu turēšanas noteikumu neievērošana.
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Aizturēto personu skaits 2003.gadā salīdzinājumā ar 2002.gadu palielinājies par 5,3%.
Par 61% pieaudzis aizturēto nepilngadīgo personu skaits par dažādiem pārkāpumiem.
Par KL pārkāpumiem aizturēto skaits palielinājies par 35 %. Personības noskaidrošanai
aizturēto skaits pieaudzis par 117 %.
2003.gadā medicīniskajā atskurbtuvē ievietotas 4486 personas, kas salīdzinājumā ar
2002.gadu ir par 634 personām vairāk. Vidēji diennaktī medicīniskajā atskurbtuvē tika
ievietotas 12,3 personas (2002.gadā – 10,8 personas).
Kopējā kriminogēnā situācija pilsētā ir uzlabojusies, jo atklāto noziedzīgo nodarījumu
īpatsvars ir paaugstinājies no 35,6% 2002.gadā līdz 45,2% 2003.gadā. Kopējais noziedzīgo
nodarījumu skaits gan saglabājies relatīvi nemainīgs (samazinājies par 3%). Tomēr būtiska
tendence 2003.gadā ir smago noziegumu skaita kritums par 13% salīdzinājumā ar 2002.gadu.

8. Pārējā ekonomiskā darbība
Pašvaldības iestādei „Jelgavas reģionālais sabiedrisko pakalpojumu regulators”
2003.gads bija pirmais pilnais finanšu gads. Jelgavas reģionālais sabiedrisko pakalpojumu
regulators (JRSPR) pēc finansējuma, regulējamās administratīvās teritorijas un regulējamo
uzņēmumu skaita ir trešais Latvijā izveidoto regulatoru vidū aiz Rīgas un Daugavpils.
JRSPR regulē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Jelgavā, Bauskā, Dobelē, Jelgavas
rajonā (16 pašvaldības) un Dobeles rajonā (16 pašvaldības).
2003.gadā JRSPR apmeklēja 127 cilvēki, tika izskatītas 11 sūdzības. 2003.gadā
JRSPR apstiprināja sabiedrisko pakalpojumu tarifus 9 uzņēmumiem un izsniedza 33 licences
13 uzņēmumiem.
Uzņēmumu saraksts, kuriem izsniegtas licences 2003. gadā
Nr.
1.

Uzņēmuma nosaukums
SIA „Jelgavas ūdens”
Jelgava

2.

SIA „Vides serviss”
Bauska

3.

SIA „KULK”
Jelgava un Jelgavas rajons

4.

SIA „ĀNE EP”
Jelgavas rajona Ozolnieku novada
Cenu pagasts

5.

SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”
Bauska

6.

SIA „Ūdenslāse”
Jelgavas rajona Ozolnieku novada
Cenu pagasts

7.

PU „Sadzīves un komunālie
pakalpojumi”
Dobeles rajona Auce

Sabiedrisko pakalpojuma veids
ūdensapgāde,
kanalizācija
sadzīves atkritumu savākšana un pārvadāšana,
sadzīves atkritumu pārkraušana,
sadzīves atkritumu glabāšana
sadzīves atkritumu savākšana un pārvadāšana,
sadzīves atkritumu apglabāšana,
sadzīves atkritumu glabāšana
kanalizācija,
siltumapgāde,
ūdensapgāde,
sadzīves atkritumu savākšana
kanalizācija,
ūdensapgāde,
sadzīves atkritumu savākšana un pārvadāšana
kanalizācija,
ūdensapgāde,
siltumapgāde,
sadzīves atkritumu savākšana
siltumenerģijas ražošana
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8.
9.

10.

11.
12.
13.
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A/S „Bauskas piens”
Bauska
Maksātnespējīgā A/S „Jelgavas
siltumtīklu uzņēmums”
Jelgava
SIA „Bauskas siltums”
Bauska
SIA „Ozolnieku KSDU”
Jelgavas rajona Ozolnieku novada
Ozolnieku pagasts
SIA „Ūdensnesējs”
Jelgava un Jelgavas rajons
SIA „Bēnes nami”
Dobeles rajona Bēnes pagasts

kanalizācija,
ūdensapgāde
siltumenerģijas realizācija
siltumenerģijas ražošana,
siltumenerģijas pārvade un sadale,
siltumenerģijas realizācija
Ūdensapgāde,
kanalizācija
Ūdensapgāde,
kanalizācija
Ūdensapgāde,
kanalizācija,
sadzīves atkritumu savākšana un pārvadāšana
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VI PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA UZŅĒMUMOS UN
PAREDZĒTĀS TĀ IZMAIŅAS
N.p.k.
1.

Uzņēmuma nosaukums
Darbības veids
SIA „Jelgavas poliklīnika”
Veselības aprūpe
Sudrabu Edžus iela 10,
Jelgavas
Reģistrēts
Komercreģistrā
05.12.2003. Nr. 170300709

2.

SIA
„Jelgavas
pilsētas Veselības aprūpe
slimnīca”
Brīvības bulvāris 6, Jelgava
Reģistrēts
Komercreģistrā
11.11.2003. Nr. 170300703

3.

Jelgavas pilsētas pašvaldības
bezpeļņas uzņēmums „Jelgavas
tuberkulozes slimnīca”
Viestura iela 15, Jelgava
Reģistrēts UR 05.08.1993.
Nr. 170300714
Jelgavas pilsētas pašvaldības
uzņēmums
bezpeļņas
organizācija SIA „Medicīnas
sabiedrība „Optima 1””
Raiņa iela 42, Jelgava
Reģistrēts UR 31.08.1993.
Nr. 170300745
Jelgavas pilsētas pašvaldības
medicīniskās
aprūpes
bezpeļņas uzņēmums „Jelgavas
neatliekamās
medicīniskās
palīdzības stacija”
Svētes iela 37, Jelgava
Reģistrēts UR 27.07.1993.
Nr. 170300702
SIA „Jelgavas autobusu parks”
Meiju ceļš 62, Jelgava
Reģistrēts
Komercreģistrā
02.05.2003. Nr. 000315266

4.

5.

6.

7.

Veselības aprūpe

Kapitāla daļas, Ls
Ls 22 6490
Kapitāla daļas nominālā
vērtība Ls 1
Kapitāla
daļu
skaits
226490
Kapitāls 100% pieder
pašvaldībai
Ls 90 2076
Kapitāla daļas nominālā
vērtība Ls 1
Kapitāla
daļu
skaits
902076
Kapitāls 100% pieder
pašvaldībai
Ls 24 531
Kapitāls 100% pieder
pašvaldībai

Veselības aprūpe

Ls 2 045
Kapitāla daļas nominālā
vērtība Ls 1
Kapitāla daļu skaits 2045
Kapitāls 100% pieder
pašvaldībai

Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
sniegšana

Ls 29 376
Kapitāls 100%
pašvaldībai

pieder

Pasažieru
pārvadājumi

Ls 26 5665
Kapitāla daļas nominālā
vērtība Ls 1
Kapitāla
daļu
skaits
265665
Kapitāls 100% pieder
pašvaldībai
Privatizējamā akciju sabiedrība Automobiļu
Ls 98 950
„Auto – Remonts”
tehniskā apkope Akcijas nominālvērtība Ls
Dobeles iela 47, Jelgava
un remonts
50, akciju skaits 1979
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Reģistrēts
Komercreģistrā
20.05.2002. Nr. 000315422

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Pašvaldībai pieder 1089
akcijas ar kopējo vērtību
Ls 54 450 ( 55% )
Privatizējamais
Jelgavas „B” kategorijas Ls 6 179
pašvaldības
uzņēmums transporta
Kapitāls 100% pieder
bezpeļņas
organizācija līdzekļu vadītāju pašvaldībai
„Jelgavas tehniskā skola”
apmācība
O.Kalpaka iela 12, Jelgava
Reģistrēts UR 24.01.1997.
Nr. 000332587
SIA „Jelgavas tirgus”
Pārtikas
un Ls 52 7978
Uzvaras iela 56, Jelgavas
rūpniecības preču Kapitāla daļas nominālā
Reģistrēts
Komercreģistrā tirdzniecības
vērtība Ls 1
07.04.2003. Nr. 360300796
organizācija
Kapitāla
daļu
skaits
tirgos
527978
Kapitāls 100% pieder
pašvaldībai
ar Ls 5 015
Jelgavas pilsētas pašvaldības Darbības
Kapitāls 100% pieder
bezpeļņas
uzņēmums nekustamo
pašvaldībai
„Nekustamā īpašuma pārvalde” īpašumu
Pulkveža Brieža iela 26,
Jelgava
Reģistrēts UR 16.06.1998.
Nr. 360301154
Ūdens
ieguve, Ls 250 4598
SIA „Jelgavas ūdens”
attīrīšana
un Kapitāla daļas nominālā
Ūdensvada iela 4, Jelgavas
vērtība Ls 1
Reģistrēts
Komercreģistrā sadale
Kapitāla
daļu
skaits
Kanalizācijas
29.07.2003. Nr. 170300132
2504598
notekūdeņu
attīrīšanas
un Kapitāls 100% pieder
pašvaldībai
novadīšana
Akciju sabiedrība „Jelgavas Tvaika un karstā Ls 79 681
ūdens piegāde
Akcijas nominālvērtība Ls
siltumtīklu uzņēmums”
Katoļu iela 6/8, Jelgavas
1, akciju skaits 79681
Reģistrēts
Komercreģistrā
Kapitāls 100% pieder
12.06.2003. Nr. 170300134
pašvaldībai
Likvidējamā
bezpeļņas Sēru ceremonijas Ls 4 578
organizācija
Jelgavas pakalpojumi
Kapitāls 100% pieder
pašvaldības uzņēmums „Kapu
pašvaldībai
saimniecība”
Skolotāju iela 6, Jelgava
Reģistrēts UR 16.06.1995.
Nr. 000325959
Privatizējamais
Jelgavas Uzņēmums
Ls 2 007
pilsētas pašvaldības uzņēmums atrodas
Kapitāls 100% pieder
„Komunālprojekts”
privatizācijas
pašvaldībai
Svētes iela 22, Jelgava
procesā
Reģistrēts UR 29.10.1992.
Nr. 170300492
Privatizējamais
Jelgavas Uzņēmums
Ls 285
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16.

17.

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

atrodas
privatizācijas
procesā

Kapitāls 100%
pašvaldībai

Pieaugušo
apmācība

Ls 8 000
Kapitāla
daļas
nominālvērtība Ls 50, daļu
skaits 160
Pašvaldībai pieder 6 daļas
ar kopējo vērtību Ls 300
( 3,75% )
Ls 2 500
Kapitāla
daļas
nominālvērtība Ls 250,
daļu skaits 10
Pašvaldībai pieder 2 daļas
ar kopējo vērtību Ls 500
( 20% )
Ls 29 2900
Kapitāla
daļas
nominālvērtība Ls 100,
daļu skaits 2929
Pašvaldībai pieder 530
daļas ar kopējo vērtību Ls
53 000
( 18,09% )
Ls 8 300
Kapitāla
daļas
nominālvērtība Ls 10, daļu
skaits 830
Pašvaldībai pieder 225
daļas ar kopējo vērtību Ls
2 250
( 27,1% )
Ls 50 000
Kapitāla
daļas
nominālvērtība Ls 1, daļu
skaits 50000
Pašvaldībai pieder 30000
daļas ar kopējo vērtību Ls
30 000 ( 60,0% )

Veselības
aizsardzība, kas
ietver
iedalīto
finanšu līdzekļu
sadali

18.

SIA
„Sporta
komplekss Sporta arēnu un
stadionu darbība
„Zemgale””
Rīgas iela 11, Jelgava
Reģistrēts
Komercreģistrā
29.09.2003. Nr. 360301285

19.

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

20.

SIA „Zemgales olimpiskais Sporta
centrs”
darbība
Raiņa iela 6, Jelgava
Reģistrēts
Komercreģistrā
05.05.2003. Nr. 43603019077

Konsultēšana
programnodrošinājuma
jautājumos,
programmēšana

objektu

pieder

2003.gadā samazināts pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma „Jelgavas tuberkulozes
slimnīca” pamatkapitāls no 65 153 latiem uz 24 531 latu.
2003.gadā pašvaldība savus finanšu līdzekļus ieguldījusi SIA „Sporta komplekss
„Zemgale”” kapitālā. Lai veicinātu sporta, veselīga dzīvesveida un brīvā laika pavadīšanas
apstākļu uzlabošanu pilsētas iedzīvotājiem, Jelgavas domē 2003.gada 12.martā tika pieņemts
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lēmums piedalīties ar finanšu līdzekļu ieguldījumu SIA „Zemgales olimpiskais centrs”
izveidē, iegādājoties kapitāla daļas par 30 000 latu, kas ir 60% no sabiedrības pamatkapitāla.
Sakarā ar BO JPU „Kapu saimniecība” nesekmīgu privatizāciju, 2003.gada 15.maijā
tika pieņemts Jelgavas domes lēmums par pirkuma nomaksas līguma laušanu un bezpeļņas
organizācijas Jelgavas pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Kapu saimniecība” likvidācijas
uzsākšanu. Likvidācijas process noslēgts un uzņēmums izslēgts no Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistra 2004.gada 6.maijā.
2003.gada 18.septembrī tika pieņemts Jelgavas domes lēmums par Jelgavas pilsētas
pašvaldības uzņēmuma bezpeļņas organizācijas „Jelgavas tehniskā skola” nodošanu
privatizācijai, un 2004.gada 22.janvārī apstiprināts iepriekšminētā uzņēmuma privatizācijas
projekts.
2003.gadā pildot Komerclikuma prasības, daļa pašvaldības uzņēmumu tika
reorganizēti par kapitālsabiedrībām un ierakstīti Komercreģistrā, vienlaikus mainot to
pamatkapitālus.
Pamatkapitāls palielināts Jelgavas pilsētas pašvaldības uzņēmumam „Jelgavas tirgus”
no 9 500 latiem uz 52 7978 latiem, pašvaldības uzņēmumam bezpeļņas organizācijai
„Jelgavas pilsētas slimnīca” no 69 3307 latiem uz 90 2076 latiem, pašvaldības bezpeļņas
uzņēmumam “Jelgavas poliklīnika” no 10 7816 latiem uz 22 6490 latiem. Pieņemti Jelgavas
domes lēmumi par pamatkapitāla palielināšanu pašvaldības bezpeļņas uzņēmumam „Jelgavas
neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija” no 29 376 latiem uz 53 819 latiem un bezpeļņas
organizācijai SIA „Medicīnas sabiedrība „Optima 1”” no 2 045 latiem uz 58 613 latiem. Šīs
izmaiņas Komercreģistrā reģistrētas 2004.gada sākumā.
Reorganizējot Jelgavas pilsētas pašvaldības bezpeļņas organizāciju „Jelgavas autobusu
parks” par SIA „Jelgavas autobusu parks”, pamatkapitāls samazināts no 38 1058 latiem uz 26
5665 latiem.
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VII IEPRIEKŠĒJĀ UN KĀRTĒJĀ GADĀ PLĀNOTIE
PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA
ĪSTENOŠANĀ
Jelgavas pilsētas teritorijas attīstība un jebkura veida būvniecība notiek saskaņā ar
Jelgavas teritorijas plānojumu, kas pieņemts 1999.gada 20.maijā un saskaņā ar saistošiem
apbūves noteikumiem Nr. 39 „Jelgavas apbūves noteikumi” (apstiprināti ar Jelgavas domes
lēmumu Nr. 25/10 2001.gada 13. decembrī).
Ievērojot Jelgavas perspektīvās attīstības tendences un dažāda rakstura objektu
būvniecības īpatsvara palielināšanās tempus, tika pārskatīts Jelgavas teritorijas plānojums.
2003.gada 18.septembrī ar Jelgavas domes lēmumu Nr. 13/14 tika apstiprināti Jelgavas
teritorijas plānojuma zonējuma grozījumi.
Apbūves situācijas izvērtēšana parāda, ka Jelgavas apbūves saistošajiem noteikumiem, kas
ir spēkā pašlaik, nepieciešami grozījumi. Saskaņā ar Jelgavas domes 2003.gada 13.novembra
lēmumu Nr. 16/8 „Par saistošo noteikumu Nr.39 „Jelgavas apbūves noteikumi” grozījumu
izstrādāšanu uzsākta Apbūves noteikumu grozījumu izstrāde.
Spēkā esošie LR normatīvie akti nosaka sabiedrības iesaistīšanu pilsētas attīstības
dokumentu izstrādāšanas gaitā. Sabiedrības viedoklis ir uzklausīts gan Jelgavas teritorijas
plānojuma un to grozījumu, gan atsevišķu pilsētas teritoriju detālplānojuma izstrādāšanas
gaitā. Sabiedrības aktivitāte šajā pilsētas attīstības plānošanas procesā ir apmierinoša.
Jelgavai 2002.gadā tika piešķirta valsts mērķdotācija teritorijas plānošanai – Ls
15 000. Tā izlietota:
1) Jelgavas teritorijas plānojuma zonējuma grozījumu izstrādāšanai;
2) teritorijas Aviācijas ielā 30 detālplānojuma izstrādāšanai;
3) teritorijas Aviācijas ielā 18 (bijusī rūpnīcas RAF teritorija) detālplānojuma
izstrādāšanai;
4) teritorijas Langervaldes ielā (Ziemeļaustrumu rūpniecības rajons) detaļplānojuma
izstrādāšanai;
2003.gadā ieguldītas arī privātās investīcijas teritoriju detālplānojumu, it īpaši ģimenes
māju teritoriju apbūves zonu detālplānojumu, izstrādāšanā:
1) Bērzu ceļš 39;
2) Siena ceļš 1.
Teritorijas, kurās 2003.gadā uzsākti detālplānojumi:
a) teritorija starp Pulkveža O.Kalpaka ielu, Raiņa ielu, Sakņudārza ielu, J.Asara
ielu un Svētes ielu (vecās slimnīcas teritorija);
b) 2.līnija 2a;
c) 4.līnija 52;
d) 4.līnija 46a;
e) 6.līnija 50;
f) Loka maģistrāle;
g) Rogu ceļš 2b;
h) Kalnciema ceļš 118;
i) 2.līnija 13A;
j) 2.līnija 15A;
k) 2.līnija 10;
l) 2.līnija 12a;
m) 3.līnija 27 ;
n) Kūliņu ceļš 1;
o) 5.līnija 1A;
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p)
q)
r)
s)
t)

5.līnija 3A;
3.līnija 23;
Zemeņu iela 2;
Staļģenes iela 3;
Stadiona iela 39;

2003.gadā Jelgavā ekspluatācijā pieņemtas 44 dzīvojamās ēkas ar kopējo platību
8366,9 m2, kā arī veikalu/biroju telpas ar kopējo platību 12634,9 m2.
Izdotas 282 būvatļaujas, to skaitā 100 dzīvojamām ēkām, 14 veikalu ēkām, 18 biroju
telpām.
Jelgavas pašvaldības struktūrvienību piesaistītie līdzekļi projektu īstenošanai 2003.gadā
Projekta nosaukums
„Cilvēkresursu attīstības veicināšana un infrastruktūras
bāzes veidošana informācijas tehnoloģiju un
komunikāciju pakalpojumu attīstībai Jelgavā” – 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
Notekūdeņu attīrīšanai – dūņu apstrādei un papildus
mitruma noņemšanai

Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas interneta mājaslapa
Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība
Jelgavā – 1. fāze, kopā EUR 11 244 750 ≈ Ls 6 746
850, 3 gados
Driksas un Lielupes tilta rekonstrukcija ar pieejām
Jelgavā – pieeju sakārtošana un paplašināšana 3.posms
Ēnu teātra izrāde „Brālītis un Karlsons”

Piesaistītie
līdzekļi, Ls
Ls 616 927

Finansējuma
avots
ES, PHARE 2000

Ls 424 178

ES, PHARE 2000

Ls 3 520
Plus materiāli
apmaiņai

Norvēģijas
valdība

2 100 000
Dānijas
kronas
≈ Ls 183 330
Ls 1 000

NEFCO

≈Ls 2 248 950

Ls 150 000
Ls 370

Jelgavas bigbenda materiāltehniskās bāzes
papildināšana

Ls 1 000

6. Starptautiskais ledus skulptūru festivāls

Ls 1 000

„Elpo dziļāk!” A.Bikšes vides mākslas darba
uzstādīšana Jelgavā
K.Orfa scēniskās kantātes „Carmina Burana”
horeogrāfiskais iestudējums Jelgavā 2004. gada
12.martā
64

Ls 700
Ls 900

Kultūrkapitāla
fonds
ES, ISPA

LR Satiksmes
ministrija
Kultūrkapitāla
fonds
Kultūrkapitāla
fonds, Latvijas
koncertdirekcija
Kultūrkapitāla
fonds
Kultūrkapitāla
fonds
Kultūrkapitāla
fonds
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Amatu dienas 31. maijā

Ls 500

Š.Gunno „Messe Solonnelle” koncerts Jelgavas un
Dobeles baznīcās
Jelgavas pirmskolas izglītības iestādes „Rotaļa”
baseina telpu renovācija
Jelgavas Valsts ģimnāzijas sporta halles celtniecība
(projekta sagatavošana)
Komponista J.Žildes mūzikas ieraksts
Reklāmas buklets „Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un
mākslas muzejs”

Ls 350
Ls 49 000
Ls 74 000
Ls 1 000
Ls 1 200

Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs –
brošūra „Poļi Jelgavā”

Ls 560

Piemineklis Latvijas Valsts pirmajam prezidentam
J.Čakstem – labiekārtošanas darbi
Vēstures mācību grāmata skolām un kompaktdisks
„Jelgava 1941. gada vasara – holokausts”
Bioloģisko atkritumu dezinfekcijas sistēmas izveide
Jelgavas pilsētas un rajona veselības aprūpes un
sociālās aprūpes iestādēs
Dienas centra personām ar garīgās attīstības
traucējumiem izveide Jelgavas pašvaldībā
Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs –
„Francijas karaļa Luija XVIII galms Jelgavā”
Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs –
izstāde, pētniecības darbs, starptautiska konference
„Poļu mazākumtautība Jelgavas vēsturē un sabiedrībā”

Ls 800
Ls 13 470
Ls 42 000

Latvijas Vides
aizsardzības fonds

Ls 18 268

LM Sociālās
palīdzības fonds
Kultūrkapitāla
fonds
Kultūrkapitāla
fonds, Wspolnota
Polska, privāti
sponsori
Latvijas
Unibankas
Jelgavas filiāle;
Kultūrkapitāla
fonds
Kultūrkapitāla
fonds
Kultūrkapitāla
fonds
Somijas vides
ministrija; EK
Vides direktorāts
LR Vides
ministrijas Dabas
aizsardzības
pārvalde
Eiropas Komisija
Valsts vienotās

Ls 250
Ls 885

Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs:
Izdevums – rakstu krājums „ Jelgavas muzeja raksti”

Ls 1360

Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja
kolekcijas papildināšana un restaurācija
Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs – izstāžu
iekārtas modernizācija
Vides pārvaldības sistēmas pašvaldībām

Ls 4 030

Informatīva rokasgrāmata „Jelgavas dižkoki”

TBestC – bioloģiskās daudzveidības saglabāšana
Ceļā uz informācijas sabiedrību

Kultūrkapitāla
fonds
Kultūrkapitāla
fonds
Valsts investīciju
programma
Valsts investīciju
programma
SIA “Laflora”
Parex bankas
Jelgavas filiāle,
Kultūrkapitāla
fonds
Polijas
Republikas
vēstniecība
Kultūrkapitāla
fonds
ASV vēstniecība

Ls 2 837
Ls 1 350

Ls 950

Ls 907
Ls 7 000
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Digitālā „Zemgales Balss”

Ls 800

Mūsu gaita vēsturē – II Pasaules kara seku likvidācija
un padomju okupācijas sistēmas atjaunošana Jelgavā
(1944–1949)
Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām
bibliotēkām – rotācijas kopa pilsētas un rajona
bibliotēkām
Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām
bibliotēkām
Lasīšanas veicināšana un bibliotēkas pakalpojumu
bērniem attīstīšana – bibliotēka „Zinītis”
Lasīšanas veicināšana un bibliotēkas pakalpojumu
bērniem attīstīšana – bibliotēka „Pārlielupe”
Vides politikas plāna un vides rīcības programmas
izstrāde
Latvijas etnogrāfiskā tautastērpa pārmantojamība XXI
gadsimtā
Amatierteātru festivāls „No aktiera nāk joki”

Ls 5 000

I.Kalniņa oratorijas „Rīta cēliens” koncertiestudējums

Ls 500

Muzikāla izrāde „Pinokio”

Ls 600

JJT jauniestudējums A.Strindbergs „Jūlijas
jaunkundze”
Latvijas amatierteātru kustības „Mazo drāmas
kolektīvu gada skate 2003”

Ls 600
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Ls 1 003

Kultūrkapitāla
fonds

Ls 149

Kultūrkapitāla
fonds
Kultūrkapitāla
fonds
Kultūrkapitāla
fonds
Latvijas Vides
fonds
Kultūrkapitāla
fonds
Kultūrkapitāla
fonds
Kultūrkapitāla
fonds
Kultūrkapitāla
fonds
Kultūrkapitāla
fonds
Kultūrkapitāla
fonds

Ls 120
Ls 120
Ls 4 000
Ls 1 800
Ls 300

Ls 1 485
KOPĀ

bibliotēku
informācijas
sistēma
Kultūrkapitāla
fonds
Kultūrkapitāla
fonds

3 869 069
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VIII PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS
PROJEKTOS, IESTĀDĒS UN UZŅĒMUMOS
Sadarbība tiek veikta:
1) ES projektu līmenī;
2) dažādu institūciju un sabiedrisko organizāciju līmenī;
3) pašvaldības darbinieku līmenī.
Svarīgākās sadarbības jomas:
1) izglītība, intelektuālo resursu attīstība;
2) kultūra;
3) sociālā labklājība, atkarības vielu profilakse;
4) uzņēmējdarbības attīstība;
5) pievilcīgas pilsētvides veidošana.
Regulāra ir sadarbība ar ārvalstu vēstniecībām un pārstāvniecībām: Lielbritānijas un
Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes vēstniecību, Lietuvas Republikas vēstniecību, Zviedrijas
Karalistes vēstniecību, Austrijas vēstniecību, Vācijas vēstniecību, Ķīnas Tautas Republikas
vēstniecību, Krievijas Federācijas vēstniecību, Baltkrievijas Republikas vēstniecību, Itālijas
Republikas vēstniecību, Taipejas misiju Latvijā.
Jau vairākus gadus Jelgavas dome ir eiroreģiona „Saule” dalībniece. Šajā eiroreģionā
kā dalībnieki ir Šauļu apgabala un Taurages apgabala administrācijas, trīs Kaļiņingradas
apgabala pašvaldības, Zviedrijas pašvaldība, Jelgavas rajona padome un Zemgales Attīstības
padome.
Jelgavas domei ir noslēgti sadraudzības līgumi ar astoņu valstu pašvaldībām: Vejle
(Dānija), Naka (Zviedrija), Šauļi (Lietuva), Pērnava (Igaunija), Belostoka (Polija), Molodečna
(Baltkrievija), Šin-jinga (Taivāna), Alkamo (Itālija).
2003.gadā Jelgava ir kļuvusi par trīs sadraudzības pilsētām bagātāka:
1) 2003.gada 14.martā tika parakstīts nodomu protokols ar Maskavas Dienvidu
administratīvā apgabala prefektūru par ekonomisko sadarbību un kultūras apmaiņu
starp Jelgavu un šo Maskavas administratīvo apgabalu;
2) 2003.gada 17.martā tika parakstīta vienošanās ar Berlīni par sadarbību komunālās
saimniecības jautājumu risināšanā un sabiedriskā transporta tīklu attīstību;
3) 2003.gada 21.novembrī tika parakstīts sadarbības līgums ar Baranoviču pilsētu
Baltkrievijā, kas paredz sadarbību ekonomikas, tūrisma, kultūras, izglītības un sporta
jomās, kā arī jauniešu apmaiņu.
2003.gada 12.jūnijā tika nolemts gatavot sadarbības līgumu parakstīšanai 2004.gadā ar
Halleforsu (Zviedrija) par sadarbību ainavu arhitektūras, pārtikas tehnoloģijas un kulinārijas
mākslas jomās.
Jelgava ir starptautiski atpazīstama, ko pierāda vairākas vizītes un starptautiskas
nozīmes pasākumi mūsu pilsētā:
1) Eiropas Parlamenta prezidenta Pata Koka Jelgavas apmeklējums un lekcija par ES
LLU aulā 9.septembrī;
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2) toreizējās Zviedrijas Ārlietu ministres Annas Lindas vizīte Jelgavā 27.jūnijā un saruna
ar Jelgavas pilsētas un rajona iedzīvotājiem Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas
muzejā par iespējām ES;
3) Palermo pilsētas un Sicīlijas politiķu un biznesa pārstāvju vizīte mūsu pilsētā
20.septembrī – dienā, kad Latvijā notika referendums par iestāšanos ES;
4) K.Adenauera fonda pārstāvju vizīte 2.jūlijā, kuras laikā viesi iepazinās ar izglītības
sistēmu un izglītošanās iespējām mūsu pilsētā;
5) Džordžs Faulkss – nozīmīgs britu parlamentārietis, leiboristu partijas pārstāvis 1.aprīlī
apmeklēja Jelgavu un iepazinās ar sociālajiem jautājumiem un galvenajiem darbības
virzieniem sociālo jautājumu risināšanā;
6) Vācijas uzņēmuma AKG pārstāvju vizītes Jelgavā un iepazīšanās ar uzņēmējdarbības
vidi mūsu pilsētā, kas mudināja AKG pārstāvjus noslēgt līgumu ar Jelgavu pašvaldību
par dzesēšanas iekārtu ražotnes celtniecības uzsākšanu 2004.gadā;
7) no 14. līdz 19.septembrim Jelgavā notika Baltijas jūras pilsētu nedēļa, kuras laikā
Jelgavā viesojās jaunieši no Baltijas, Skandināvijas, Polijas un Vācijas pilsētām;
8) 2.oktobrī Indijas kultūras nedēļas ietvaros notika „Indiešu kultūras diena Jelgavā”,
pilsētas iedzīvotājiem bija iespēja klausīties indiešu mūziku un skatīt indiešu dejas, kā
arī interesentiem – piedalīties Indijas mākslu meistardarbnīcā un iepazīt indiešu
virtuvi;
9) sabiedriskās organizācijas „Vecāki Jelgavai” aktivitātes ir atspoguļotas „Pārskatā par
tautas attīstību 2002/2003” ANO Attīstības programmas izdevumā.
2003.gadā pilsētā ir uzņemti sadraudzības partneri no Maskavas Krievijā, Alkamo
Itālijā, Nakas un Halleforsas Zviedrijā, Vejles Dānijā, Šauļiem Lietuvā, Baranovičiem
Baltkrievijā. Tāpat Jelgavas pārstāvji ir apmeklējuši Jelgavas sadraudzības pilsētas Šauļus,
Pērnavu, Baranovičus, Maskavu un Šin-jingu Taivānā.
2003.gadā Jelgavas pašvaldība kopā ar Nakas un Šauļu pašvaldībām uzsāka kopīgi
realizēt PHARE programmas ietvaros atbalstītu projektu „Pieaugušo izglītības veidošana
invalīdiem un atkarīgām personām Jelgavas pilsētā”. 2003.gadā, sadarbībā ar Nakas
pašvaldību, tika izstrādāts projekts „Laicīgi signāli 2”, kas veicinās vecāku kompetences
pilnveidošanu par atkarību izraisošu vielu profilaksi, veicinās vecāku dialogu un notiks
vecāku izglītošana. Projekta realizācijas laiks – 2004.gads.
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IX VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU UN
UZŅĒMUMU VADĪBAS PILNVEIDOŠANĀ
2003.gadā gan Latvijas, gan citu valstu mācību iestādēs un apmācību kursos mācījās un
kvalifikāciju paaugstināja 42 Jelgavas domes centrālās administrācijas darbinieki. No tiem 19
darbinieki mācās dažādās bakalauru programmās, bet 3 maģistrantūrā. No 119 pašlaik
strādājošiem 60 darbiniekiem ir augstākā izglītība, 3 ir maģistra grāds.
Jelgavas dome pieņēmusi stratēģisku lēmumu ieviest Integrēto vadības sistēmu atbilstoši
starptautiskajiem standartiem ISO 9001:2000 (kvalitātes vadības sistēma), ISO 14001:1996
(vides pārvaldības sistēma) un 2003.gadā uzsākusi sagatavošanās darbus pašvaldības
administrācijas sertifikācijai atbilstoši šo standartu prasībām.
Pašvaldības uzņēmumu finansiāli saimnieciskās darbības analīze.
Sakarā ar nepieciešamību regulāri izvērtēt pašvaldības uzņēmumu un
kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas, saimniecisko darbību,
pamatkapitālā izdarīto ieguldījumu un piešķirto līdzekļu pārvaldīšanas efektivitāti un
atbilstību ieguldīšanas un piešķiršanas mērķim Jelgavas dome ir izveidojusi Jelgavas
pašvaldības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ekonomiskās darbības pārraudzības komisiju.
Viens no komisijas galvenajiem uzdevumiem ir uzņēmumu ceturkšņu un gada pārskatu
ekonomiskās analīzes izskatīšana.
2003.gada pārskati bija jāiesniedz 6 pašvaldības uzņēmumiem un 6
kapitālsabiedrībām. Gada pārskatus nav iesnieguši likvidējamā BO JPU „Kapu saimniecība”,
jo par šo uzņēmumu ir sastādīta likvidācijas bilance, kuru apstiprināja uzņēmuma likvidācijas
komisija un MJPAS „Jelgavas siltumtīklu uzņēmums”, kuras gada pārskats tiks iesniegts pēc
izskatīšanas kreditoru komitejā..
Par visiem Jelgavas pašvaldības uzņēmumu un kapitālsabiedrību 2003.gada
pārskatiem sniegts pozitīvs zvērināta revidenta atzinums. Izņēmums ir tikai JPU BO „Jelgavas
tehniskā skola”, kurai saskaņā ar likuma „Par uzņēmumu gada pārskatiem” prasībām
zvērināts revidents nav nepieciešams.
Kopumā pašvaldības uzņēmumu un kapitālsabiedrību darbs 2003.gadā vērtējams
apmierinoši.
Medicīnas uzņēmumu 2003.gada finansiālie rādītāji salīdzinājumā ar 2002.gadu ir
uzlabojušies. Visi medicīnas uzņēmumi 2003.gadu noslēguši ar peļņu, kas ir pieaugusi
salīdzinājumā ar 2002.gada peļņu. SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca” un JPPBU „Jelgavas
neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija” starp medicīnas uzņēmumiem ir straujākais
ieņēmumu pieaugums – attiecīgi 31,4% un 33,7%. Veiksmīgas vadības rezultātā, samazinot
izmaksas par 2,5%, SIA „ Jelgavas poliklīnika” gadu noslēgusi ar peļņu pretēji zaudējumiem
2002.gadā. Pozitīvi vērtējams fakts, ka visi medicīnas uzņēmumi 2003.gadā guvuši bruto
peļņu.
Arī pārējo uzņēmumu grupā kopumā finansiālie rādītāji, salīdzinot ar 2002.gadu, ir
uzlabojušies. Peļņu guvuši SIA „Jelgavas ūdens” un SIA „Jelgavas autobusu parks”. SIA
„Jelgavas ūdens” peļņa saistīta ar tarifu pieaugumu, kas deva ieņēmumu pieaugumu par 2,8%,
kaut gan piegādātā ūdens un novadīto notekūdeņu apjoms 2003.gadā samazinājies par 9–10%.
Peļņa samazinājusies SIA „Jelgavas autobusu parks”, kas saistīts ar izmaksu pieaugumu.
Samazinājusies SIA „Jelgavas tirgus” peļņa, ko ietekmējis ieņēmumu kritums, sakarā
ar pieprasījuma samazināšanos pēc tirdzniecības vietām.
Pieauguši JPBU „Nekustamā īpašuma pārvalde” zaudējumi, kas saistīti ar uzkrājumu
izveidošanu šaubīgiem debitoru parādiem.
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Iepriekšējā gada robežās zaudējumi palikuši JPU BO „Jelgavas tehniskā skola”.
Zaudējumu iemesls ir pakalpojumu sniegšanas apjomu samazinājums sakarā ar pilsētā
pieaugošo analogu pakalpojumu piedāvājumu no citiem uzņēmumiem.
2003.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.
SIA „Jelgavas ūdens” 2003.gadā turpinājās darbs pie projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Jelgavā”, kā arī tika veikti priekšdarbi projekta veiksmīgai realizācijai.
Īstenojot autobusu parka atjaunošanu, SIA „Jelgavas autobusu parks” 2003.gadā
iegādājies vairākus komfortablus autobusus, kurus izmanto gan regulāro maršrutu
apkalpošanā.
Domājot par turpmāku attīstību, Jelgavas dome nolēma 2003.gadā kapitālsabiedrību
gūto peļņu novirzīt rezervēs.
Kopumā pašvaldības uzņēmumi un kapitālsabiedrības 2003.gadā nodarbinājuši 1311
cilvēkus ar vidējo darba algu Ls 170,60 (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 iedzīvotāju informēšanu par pašvaldības darbu, pieņemtajiem
lēmumiem, pabalstu iespējām un citām aktualitātēm, Jelgavas pilsētas pašvaldība vienu reizi
mēnesī gatavo informatīvu pielikumu „Jelgavas domes ziņas” divām vietējām avīzēm
„Zemgales Ziņas” un „Jelgavas Avīze”. Regulāri par aktualitātēm un jaunumiem tiek sniegta
informācija ziņu aģentūrām LETA un BNS, Latvijas TV un LNT Informatīvajiem dienestiem,
laikrakstiem „Diena”, „Neatkarīgā Rīta Avīze” , „Novaja gazeta” u.c.
Lai veicinātu tiešo dialogu ar jelgavniekiem, 2003.gadā pilsētas vadība tikās ar
pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku kolektīviem, audzēkņu vecākiem, nevalstiskajām
organizācijām, nacionālajām biedrībām, pensionāru organizācijām, pilsētas uzņēmējiem
pārrunājot aktuālākās problēmas, uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus un pretenzijas.
Visa aktuālā informācija regulāri ir pieejama arī pašvaldības mājaslapā
www.jelgava.lv .
Aizvadītajā gadā sasauktas 19 domes sēdes, kurās pieņemti 333 lēmumi. Notikušas 24
Finanšu komitejas sēdes, 16 Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēdes, 24
Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēdes, 14 Izglītības, kultūras un sporta
komitejas sēdes.
Pēc iepriekšēja pieraksta Jelgavas pilsētas pašvaldības vadību apmeklējuši vairāk nekā
1100 pilsētas iedzīvotāju. Domes Informācijas aģentūrā ar dažādiem jautājumiem mutiski
griezušies 19 000 iedzīvotāju.
Rakstiski saņemti, izskatīti un sniegtas atbildes uz 1856 fizisko personu
iesniegumiem. Galvenie jautājumi, par kuriem iedzīvotāji visvairāk interesējušies, ir
būvniecība, nekustamo īpašumu iegāde, dzīvojamo telpu piešķiršana, sociālā palīdzība,
komunālie maksājumi, individuālais darbs, tirdzniecība, īpašumu pirkšana.
Atbildēts uz 2336 juridisko personu iesniegumiem, vēstulēm.
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XI PIELIKUMI
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Jelgavas dome
Lielā ielā l1, 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
pievienoto 2003.gada 31.decembra finanšu pārskatu, pielikuma un vadības ziņojuma
revīziju. Jelgavas pilsētas pašvaldības finanšu gads ietver periodu, kas sākas 2003.gada l.
janvārī un beidzas 2003.gada 31.decembrī.
Par šiem finanšu pārskatiem atbildīga Jelgavas pilsētas pašvaldības vadība. Vadības
atbildībā ietilpst grāmatvedības reģistru kārtošana, iekšējā kontrole, pamatlīdzekļu
uzskaites politikas izlases, nodokļu aprēķināšana un piemērošana, kā arī iestādes
līdzekļu iegāde, saglabāšana un lietderīga izmantošana.
Mēs esam atbildīgi par atzinuma došanu par šiem finanšu pārskatiem, balstoties uz
mūsu veikto revīziju.
Mēs revīziju veicām saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem
Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic
revīzija, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku
neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatā uzrādīto summu un skaidrojumu pārbaudi izlases
veidā. Revīzija arī ietver finanšu pārskatu sagatavošanā lietoto grāmatvedības principu un
būtisku vadības pieņēmumu novērtējumu, kā arī finanšu pārskatu sniegšanas formas
novērtējumu.
Revīzija tika organizēta, lai pienācīgi aptvertu visas iestādes darbības jomas tiktāl,
ciktāl tas attiecas uz revidējamiem finanšu pārskatiem. Veidojot savu atzinumu, mēs
novērtējām finanšu pārskatu informācijas kopējo adekvatitāti (pilnīgu savstarpējo
atbilstību). Mēs uzskatām, ka revīzija dod pietiekamu pamatu mūsu atzinumam.
Jelgavas pilsētas pašvaldības finanšu pārskati par 2003.gadu sagatavoti saskaņā ar
LR likumu "Par grāmatvedību ", LR likumu " Par budžetu un finanšu vadību", LR Finanšu
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 citu 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.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību: Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 30. Vienotais reģistrācijas
numurs 40003402878. Rīgā, Dzirnavu ielā 147/2; LV 1050. AKB Baltijas tranzīta banka filiāle "Tranzīts",
kods BATRLV2X, konta nr.039467098; Tālr. 7220449, Mob. 9222562, Tālr./Fakss 5833038,
E-pasts: vilcane@mail.teliamtc.lv; s.vilcane@navigator.lv
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Jelgavas pilsētas pašvaldības ir daļēja īpašumu uzskaite 2003.gada finanšu pārskatos.
Ir īpašumi, kas nav reģistrēti Zemesgrāmatā un atspoguļoti bilancē, bet ir apzināti un ņemti
faktiskajā uzskaitē zembilancē bez novērtējuma latos, par ko vadība sniegusi paskaidrojumu
pielikumā pie bilances.
Uz 2002.gada 1.februāri Jelgavas pilsētas dome likvidēja četras pašvaldības iestādes
ar budžeta izpildes rezultātu LVL – 321968, kuru 2003.gada sākumā pārņem
jaunizveidotās aģentūras "Pilsētsaimniecība" un " Kultūra" un iekļauj esošā gada izpildes
rezultātā. Līdz ar to "budžeta izpildes rezultāts" uz pārskata perioda sākumu ir palielinājies
par iepriekšminēto summu. Par ko arī vadība paskaidro savā paskaidrojuma rakstā pie
bilances.
Mūsuprāt, izņemot iepriekšējā rindkopā aprakstītā apstākļa ietekmi uz finanšu
pārskatiem, finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Jelgavas pilsētas
pašvaldības finansiālo stāvokli 2003.gada 31.decembrī un darbības rezultātiem un
naudas plūsmu pārskata gadā.

SIA "Revidents un
grāmatvedis
komercsabiedrības licence
Nr.30, rīkotājdirektore,
atbildīgā zvērinātā
revidente sertifikāts Nr.30
2004.gada 14.aprīlī.
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Latvijas Republika

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

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
4/1

15.04.2004.

PAR JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2003.GADA BUDŽETA IZPILDES
PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU
Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par budžetu un finanšu vadību", likuma "Par
pašvaldību budžetiem" 34.pantu, likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 3.punktu,
Jelgavas Dome NOLEMJ:
1.
Apstiprināt pārskatu par Jelgavas pilsētas pašvaldības 2003.gada budžeta izpildi
(1.pielikums):
l. l .Jelgavas pilsētas pašvaldības finansiālais stāvoklis (Veidlapa Nr. 1 "Bilance"):
1.1.1. Bilances aktīva kopsumma
- Ls 50 852 357, tajā skaitā:
1.1.1.1. ilgtermiņa ieguldījumi summā
- Ls 45 809 499;
1.1.1.2. apgrozāmie līdzekļi summā
- Ls 5 042 858;
1.1.2. Bilances pasīva kopsumma
- Ls 50 852 357, taj ā skaitā:
1.1.2.1. pašu kapitāls summā
- Ls 41 760 787;
1.1.2.2. kreditori summā
- Ls 9 091 570.
1.2. Jelgavas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde (Veidlapa
Nr. 2-P):
1.2.1. pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
-Ls 871 015,
1.2.2. pamatbudžeta izpilde ieņēmumos
- Ls 16 401 503, tajā skaitā:
1.2.2.1. budžeta nodokļu un nenodokļu ieņēmumi - Ls 10 713 540;
1.2.2.2. saņemtie maksājumi
- Ls 3 968 525;
1.2.2.3. aizņēmumu līdzekļi
- Ls l 630 000;
1.2.2.4. aizņēmumu
atmaksas
un
speciālā
budžeta
līdzekļu
atlikuma transfertu
- Ls 89 438;
1.2.3. pamatbudžeta izpilde izdevumos
- Ls 15 420 299, tajā skaitā:
1.2.3.1. izdevumi pēc valdības funkcijām
- Ls 14 712 153;
1.2.3.2. norēķini
- Ls 235 341;
1.2.3.3. atmaksātie aizņēmumi
- Ls 472 805;
1.2.4. līdzekļu atlikums gada beigās
- Ls l 852 219.
1.3. Jelgavas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde
(Veidlapas Nr. 2-1-P, 2-1-1):
1.3.1. speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā - Ls 190 455;
1.3.2.
īpašā kārtībā noteikto ieņēmumu izpilde
- Ls 828 561, tajā skaitā:
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1.3.2.1. privatizācijas fonda ieņēmumi
– Ls 185 364;
1.3.2.2. autoceļu fonda ieņēmumi
– Ls 529 835;
1.3.2.3. dabas resursu nodokļa ieņēmumi
– Ls 34 771;
1.3.2.4. pārējie ieņēmumi
– Ls 7 631;
1.3.2.5. aizdevumu atmaksas līdzekļi
– Ls 70 960;
1.3.3. īpašā kārtībā noteikto izdevumu izpilde – Ls 912 936, tajā skaitā:
1.3.3.1. privatizācijas fonda izdevumi
- Ls 235 894;
1.3.3.2. autoceļa fonda izdevumi
– Ls 529 835;
1.3.3.3. dabas resursu nodokļa izdevumi
– Ls 36 337;
1.3.3.4. pārējo budžetu izdevumi
– Ls 27 979;
1.3.3.5. transferta pārskaitījums uz pamatbudžetu – Ls 82 891;
speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada beigās
– Ls 106 080.
1.4. Jelgavas pilsētas pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un
izdevumu izpilde (Veidlapa Nr. 2-4-P):
1.4.1. ziedojumu
un
dāvinājumu
līdzekļu
atlikums
gada
sākumā
- Ls 15 935;
1.4.2. ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
- Ls 51 858;
1.4.3. izdevumi no ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem -Ls 62 344;
1.4.4. ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikums gada
beigās
- Ls 5 449.
1.5.
Jelgavas pilsētas pašvaldības prasības kopsumma Ls 2 461 247 un
kreditori kopsummā Ls 9 091 570 (Veidlapas Nr.8-1; 8-2).
1.6.
Jelgavas
pilsētas
pašvaldības
aizņēmumu
kustība
un
pašvaldības
parāda apjoms uz 2003.gada 31.decembri - Ls 8 259 550 ( Veidlapa Nr.9-1).
2. Apstiprināt Jelgavas pilsētas pašvaldības privatizācijas fondu līdzekļu izlietošanas
programmu 2003.gadam izpildi (2. un 3.pielikums).
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A.Rāviņš

IZRAKSTS PAREIZS

INFO centra vadītāj
Jelgavā 15.04.2004.
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JELGAVAS PILSĒTAS 2003.GADA KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI
Pamatbudžets
Klasifikācijas
kods

1.1.0.0.

IEŅĒMUMU NOSAUKUMI

2002.gada
izpilde

2003.gada
sākotnējais
plāns

2003.gada
precizētais
plāns

2003.gada
izpilde

(+), (-) pret
2003.gada
precizēto
plānu

% pret
2003.gada
precizēto
plānu

I. Nodokļu ieņēmumi

7487055

7764838

8185798

8573690

387892

104.7

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

6905017

7255348

7607818

7976272

368454

104.8

50843

45000

45000

42208

-2792

93.8

6770395

7019331

7371801

7743046

371245

105.0

t.sk.: patenti
saņemts no Valsts kases sadales konta no k ārtējā gada ieņēmumiem

83779

191017

191017

191018

1

100.0

4.1.1.0.

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases sadales konta

229114

179892

213092

220048

6956

103.3

4.1.2.0.

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm

307667

284598

319888

330140

10252

103.2

5.4.1.0.

Azartspēļu nodoklis

45257

45000

45000

47230

2230

105.0

1079629

1535700

1892670

2139850

247180

113.1

58398
23791

45000
44000

65000
47200

69173
48983

4173
1783

106.4
103.8

8590

8000

39400

39797

397

101.0

15201
589117

36000
511880

7800
576060

9186
599229

1386
23169

117.8
104.0

II. Nenodokļu ieņēmumi
8.0.0.0.
9.4.0.0.

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības
Valsts un pašvaldību nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā, t.sk.:

9.4.1.0.

Valsts nodevas, kas ieskait āmas pašvaldības budžetā

9.4.2.0.
9.5.0.0.

Pašvaldību nodevas
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi iest āžu ieņēmumi

10.0.0.0.

Sodi un sankcijas

2523

2200

26100

29602

3502

113.4

12.0.0.0.

Pārējie nenodokļi

363562

834515

950115

1135841

185726

119.5

12.1.0.0.

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

12.3.0.0.

Ārvalstu finanšu palīdzība (PHARE)

13.0.0.0.
13.1.0.0.
13.3.3.0.

1807

600

1800

1385

-415

76.9

361755

833915

948315

1134456

186141

119.6

Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma

42238

98105

228195

257022

28827

112.6

Ieņēmumu no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
Maksājumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un īpašuma nodokļa pamatparāda kapitalizācijas

30679
11559

98105

221995
6200

250761
6261

28766
61

113.0
101.0

3850717

3830428

4086150

3968525

-117625

97.1

261699
261699

268200
268200

3455290

3521754

290200
283200
7000
3274401

308806
301806
7000
3274401

18606
18606
0
0

106.4
106.6
100.0
100.0

469125

331299

-137826

70.6

III. Saņemtie maksājumi
18.1.2.0.
18.1.2.1.
18.1.2.3.
18.2.2.0.

Norēķini ar pašvaldību budžetiem
Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības un soc. palīdzības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Norēķini ar citām pašvaldībām par citiem sniegtajiem pakalpojumiem
Mērķdotācijas no valsts budžeta

18.2.4.0.

Maksājumi no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām
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18.4.0.0.

Maksājumi no citiem budžetiem

133728

40474

52424

54019

1595

103.0

12417401

13130966

14164618

14682065

517447

103.7

IV. Finansēšana

698814

960454

1410454

2590453

1179999

183.7

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

208001

871015

871015

871015

10813

6548

6548

6547

380000

380000

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI KOPĀ (I+II+III)

Aizdevumu atmaksa no p/u "NĪP"
Aizņēmums no Valsts kases
Speciālā budžeta Dzīvokļu fonda līdzekļu atlikums

T.SK.

100.0
-1

100.0
100.0

82891

82891

82891

480000
13116215
8737148

14091420
9339207

70000
15575072
10154886

1250000
17272518
10619158

1180000
1697446
464272

1785.7
110.9
104.6

Privatizācijas fondi

196301

150300

170300

185364

15064

108.8

Autoceļu fonds

445337

436333

459672

486089

26417

105.7

Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem

34828

35000

40616

43746

3130

107.7

Dabas resursu nodoklis

31345

30000

32375

34771

2396

107.4

Pārējie speciālā budžeta līdzekļi

227537

1620

3765

7631

3866

202.7

Finansēšana

208669

153725

177385

178524

1139

100.6

46160

69820

70960

1140

101.6

208669

107565

107565

107564

-1

100.0

1144017

806978

884113

936125

52012

105.9

66352

3730

50153

51858

1705

103.4

Aizņēmums no a/s "Latvijas Unibanka"
PAVISAM IEŅĒMUMI PAMATBUDŽETĀ (I+II+III+IV)
PAŠU PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI

100.0

Speci ālais budžets

Aizdevumu atmaksas
Speciālo budžetu naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
V. KOPĀ SPEIĀLĀ BUDŽETA LĪDZEKĻI
Ziedojumi un dāvinājumi
Līdzekļu atlikums gada sākumā

7530

15934

15935

15935

73882

19664

66088

67793

1705

102.6

1217899

826642

950201

1003918

53717

105.7

PAVISAM PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI

14334114

14918062

16525273

18276436

1751163

110.6

KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI

13419101

13787949

14921499

15491524

570025

NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS GADA SĀKUMĀ

424200

1077405

1077406

1077405

AIZDEVUMU UN ATMAKSAS LĪDZEKĻI

490813

52708

526368

1707507

VI .KOPĀ ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU LĪDZEKĻI
PAVISAM SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI (V+VI)

T.SK.

100.0

103.8
100.0

1181139

324.4
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JELGAVAS PILSĒTAS 2003.GADA KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IZDEVUMI
Pamatbudžets

Klasifikācijas
kods
IZDEVUMU NOSAUKUMI
01.100.
Izpildvaras institūcija
02.100.
Aizsardzība
03.000.
04.000.
05.000.
06.000.
07.000.
08.000.
12.000.
13.000.
14.180.
14.400.

Sabiedriskā kārtība un drošība
Izglītība
Veselība
Sociālā nodrošināšana
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sports un kultūra
Transports, sakari
Pārējā ekonomiskā darbība
Parādu % nomaksa
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem

14.500.

Pārējie izdevumi

2003.gada
2003.gada
2002.gada izpilde sākotnējais plāns precizētais plāns
987370
991602
1095191
3526
5204
5204

400533
6829374
224085
985559
1512467
1208399
150000
1935471
276917

-134345
-5824
-2147

1793792
387644
25443

401462
6874629
224085
1119904
1518291
1210546
150000
1880515
301244
33

54956
-24327
-33

99.8
99.3
100.0
88.0
99.6
99.8
100.0
102.9
91.9
0.0

67123

80605

86707

85825

-882

99.0

11204181

13058708

14867811

14712153

-155658

99.0

2.Norēķini

353333

207212

235341

235341

100.0

14.320

Norēķini ar pašvaldību budžetiem

114834

125000

153000

153000

100.0

14.321

Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem

83443

90000

112000

112000

100.0

14.322

Norēķini par citu pašvaldību soc. palīdzības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem

31391

35000

41000

41000

100.0

14.340

Maksājumi finanšu izlīdzināšanas fondā

238499

82212

82341

82341

100.0

1.Kopā pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām

311611
6083085
66875
933970
1694175
600626

386921
6365458
148385
958144
930511
984999

71886
383934

(+), (-) pret
2003.gada
% pret
2003.gada
2003.gada
precizēto
izpilde
precizēto plānu
plānu
1098319
3128
100.3
5204
100.0
-929
-45255
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I. Kopā pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām un
norēķini (1+2)

11557514

13265920

15103152

14947494

-155658

99.0

II. Saistību nomaksa

687686

825500

471920

472805

885

100.2

Aizdevumu atmaksa SWIFT (NUTEK)
Aizdevumu atmaksa ERAB
Aizdevumu atmaksa Pasaules Bankai
Aizdevumu atmaksa Unibankai - p/a "Kultūra"

19464
6419
661803

21465

42865

43881

1016

102.4

704015
52020

328015
50520

327884
50520

-131

100.0
100.0

48000

50520

50520

12245200

14091420

15575072

15420299

-154773

99.0

Speciālais budžets
Privatizācijas fondi
Autoceļu fonds
Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem
Dabas resursu nodoklis

231606
476014
34828
23732

255409
436333
35000
39170

275409
459672
40616
41545

240894
486089
43746
36337

-34515
26417
3130
-5208

87.5
105.7
107.7
87.5

Pārējie speciālā budžeta līdzekļi

187382

41066

43211

22979

-20232

53.2

KOPĀ SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI

953562

806978

860453

830045

-30408

96.5

57947

19664

66088

62344

-3744

94.3

1011509

826642

926541

892389

-34152

96.3

13256709

14918062

16501613

16312688

-188925

98.9

23660

1963748

Aizdevumu atmaksa Unibankai - p/a "Pilsētsaimniecība"

PAVISAM PAMATBUDŽETA IZDEVUMI (I+II)

Ziedojumi un dāvinājumi
PAVISAM SPECIĀLĀ BUDŽETA UN ZIEDOJUMU
LĪDZEKĻU IZDEVUMI

KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IZDEVUMI
KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA LĪDZEKĻU ATLIKUMS GADA
BEIGĀS

1077405

100.0
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Pašvaldības aizņēmumu saraksts 2003.gads
Aizdevējs

Aizņēmuma mērķis

Aizņēmuma
Līguma
parakstīšana atmaksas
termiņš
s datums

%
likme

Aizņē
muma
oriģinā
la
valūta

Aizņēmuma līguma
summa

oriģinālā
valūta

Aizņēmuma atlikums
oriģinālajā valūtā

LVL

pārskata
gada beigās

pārskata
pārskata
gada
gada beigās
sākumā
240 000
189 480

pārskata
gada
sākumā
240 000

AS LATVIJAS UNIBANKA

Jelgavas kultūras nama renovācijai

19.09.2002

15.09.2005

7.75 LVL

240 000

240 000

AS LATVIJAS UNIBANKA

Lielupes un Driksas tiltu pieeju rekonstrukcijai

16.09.2002

14.09.2005

7.75 LVL

240 000

240 000

189 480

240 000

189 480

240 000

AS LATVIJAS UNIBANKA

Sporta halles būvniecībai. pilsētas infrastruktūras attīstībai

29.12.2003

15.12.2008

4.95 LVL

1 250 000 1 250 000

1 250 000

0

1 250 000

0

VALSTS KASE

Pilsētas sociālo kultūras un sporta programmas attīstībai

25.06.2003

20.04.2008

5.15 LVL

380 000

380 000

380 000

0

380 000

0

VALSTS KASE

Pilsētas siltumapgādes rehabilitācijai

12.09.2003

01.05.2022

5.39 LVL

0

0

6 154 669

0

6 154 669

0

JELGAVAS RAJONA PADOME

Televīzijas un video kameru iegādei

23.03.1999

23.03.2003

0.00 LVL

690

690

239

239

239

239

PASAULES BANKA

Jelgavas pilsētas siltumapgādes rehabilitācijai

04.10.1995

01.05.2012

0.00 USD

0

6 616 790

PSAULES BANKA

Izglītības sistēmas programma īstenošanai un būvdarbu
apmaksai
Izglītības sistēmas attīstības programmas īstenošanai un
būvdarbu segšanai
Jelgavas siltumapgādes rehabilitācijai

19.06.2001

31.12.2015

0.00 LVL

187 453

187 453

66 790

124 546

66 790

124 546

16.08.2001

31.12.2012

0.00 LVL

101 339

101 339

28 892

53 645

28 892

53 645

21.11.1994

30.09.2004

6.00 SEK

3 157 000

233 618

0

613 282

0

40 967

Apkures izdevumu segšanai

13.05.1999

01.10.2003

0.00 LVL

50 000

0

30 200

x

x

PASAULES BANKA
ZIEDRIJAS ENERĢĒTIKAS
ĀĢENTŪRA
JELGAVAS DOME
Kopā:

x

X

x

x

189 480

Aizņēmuma atlikums
LVL

14 000 000 7 574 000

0 11 139 377

50 000
10 257 100

x

x

0

30 200

8 259 550

7 346 387
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Pašvaldības galvojumi 2003.gads
Aizdevējs

Mērķis

LATVIJAS
Kultūras nama
UNIBANKA AS skatītāju zāles
renovācijai
LATVIJAS
Lielupes un
UNIBANKA AS Driksas tilta un
pieeju
rekonstrukcija
KOPĀ:

Aizņēmējs

Parakstīšanas datums

Atmaksas Valū- Galvoju- Galvotā Neapmaksāt
termiņš
ta
ma
aizņē- ā summa,
summa muma kurai nav
summa iestājies
maksāšanas
termiņš (uz
pārskata
gada
sākumu)

Kopējā izmaksātā
aizņēmuma
pamatsumma

Kopējā atmaksātā
aizņēmuma
pamatsumma

Valūtas Neapmak
maiņas
sātā
starpība summa,
(+,-) kurai nav
iestājies
maksāšan
as termiņš
(uz
pārskata
gada
beigām)

19.09.2002 15.06.2005

LVL

240 000 240 000

uz
pārskata
uz
pārskata
pārskata
gadā
pārskata
gadā
gada
izmaksātā
gada
atmaksātā
beigām
summa
beigām
summa
240 000 240 000
0
50 520
50 520

Aģentūra
16.09.2002 14.09.2005
"Pilsētsaimniecība"

LVL

240 000 240 000

240 000 2 400 000

0

50 520

50 520

0

189 480

LVL

480 000 480 000

480 000 2 640 000

0

101 040

101 040

0

378 960

Aģentūra
"Kultūra"

0

189 480
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