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SAĪSINĀJUMI
A/s – akciju sabiedrība
APK – Administratīvā pārkāpuma kodekss
APP – Administratīvā pārkāpuma protokoli
ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija
APD – Administratīvais patruĜdienests
ĀAMM – Ādolfa Alunāna memoriālā māja
b/d – bērnudārzs
BJC – bērnu un jauniešu centrs
BJSS – Bērnu un jaunatnes sporta skola
BO – bezpeĜĦas organizācija
CD – kompaktdisks
CV – Curriculum Vitae
ERAF – Eiropas Reăionālās attīstības fonds
ES – Eiropas Savienība
EUR – eiro
g. – gads
GMI – garantētais minimālais ienākums
gs. – gadsimts
gs.s. – gadsimta sākums
gs.b. – gadsimta beigas
ha – hektārs
IAF – Izglītības atbalsta fonds
ISO – Starptautiskā standartizācijas organizācija
IT – informācijas tehnoloăijas
JAP – Jelgavas Autobusu parks
JPPA – Jelgavas pilsētas pašvaldības aăentūra
JPS – Jelgavas psihoneiroloăiskā slimnīca
JRPIC – Jelgavas reăionālais Pieaugušo izglītības centrs
JSLP – Jelgavas Sociālo lietu pārvalde
JVMM – Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
JZB – Jelgavas Zinātniskā bibliotēka
KKF – Kultūrkapitāla fonds
KL – Krimināllikums
KM – Kultūras ministrija
km – kilometrs
LBAL – Latvijas basketbola amatieru līga
LIIS – Latvijas izglītības informatizācijas sistēma
LJBL – Latvijas jaunatnes basketbola līga
LLU – Latvijas Lauksaimniecības universitāte
LNT – Latvijas Neatkarīgā televīzija
LR – Latvijas Republika
Ls – lats
m.g. – mācību gads
m2 – kvadrātmetrs
m3 – kubikmetrs
MIC – metodiski informatīvais centrs
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milj. – miljons
NMP – neatliekamā medicīniskā palīdzība
Nr. – numurs
Nr.p.k. – numurs pēc kārtas
NRC – Nacionālais rehabilitācijas centrs
NVA – Nodarbinātības valsts aăentūra
NVO – nevalstiska organizācija
p/a – pašvaldības aăentūra
PRPP – Pilsētas un rajona Policijas pārvalde
raj. – rajons
reă. – reăions
SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SAC – sociālās aprūpes centrs
t.i. – tas ir
t.sk. – tajā skaitā
TDA – tautas deju ansamblis
TV – televīzija
tūkst. – tūkstotis
u.c. – un citi
USD – Amerikas Savienoto Valstu dolārs
v/a – valsts aăentūra
VB – valsts budžets
VID – Valsts ieĦēmumu dienests
VMM – Vēstures un mākslas muzejs
VSIS – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
VVBIS – valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma
z/s – zemnieku saimniecība

CIENĪJAMAIS JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PUBLISKĀ
PĀRSKATA LASĪTĀJ!
Jelgavas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats dos Jums iespēju ielūkoties pilsētas
attīstības procesos, akcentēs jau padarītos darbus un atklās turpmāk veicamo. 2006. gads
pilsētā ienāca ar jauniem mērėiem un uzdevumiem: turpināt pilsētas infrastruktūras
sakārtošanu, investēt pilsētas izglītības sistēmā, izstrādāt pilsētas attīstības stratēăijas rīcības
programmu, turpināt sociālās palīdzības programmas, risināt iedzīvotāju sociālās un etniskās
integrācijas jautājumus, veidot piederības apziĦu un lokālpatriotismu.
Pilsētas vadība aktīvi strādāja pie Kapitālo investīciju programmas 2007. – 2013.
gadam, kas ir pilsētas attīstības stratēăijas Rīcības daĜa. Līdz 2013. gadam investīciju
projektos plānots ieguldīt vairāk nekā 50 miljonus latu, ieskaitot piesaistītās valsts investīcijas
un ES struktūrfondu līdzekĜus. Tas ir darbs, kas atklās pilsētu jaunā kvalitātē.
Vissmagākais 2006. gadā realizētais projekts ir ūdensvada un kanalizācijas sistēmas
rekonstrukcija, ko izjuta ikviens pilsētas iedzīvotājs. Milzīgs darbs ieguldīts šī projekta pirmās
kārtas pabeigšanā. DaĜa pilsētas iedzīvotāju, īpaši tie, kas dzīvo privātajā sektorā, jau pašlaik
novērtē paveikto. Savukārt pārējie, protams, vairāk izjuta neērtības – rakšanas darbi ritēja vai
ikvienā pilsētas ielā. Kopumā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas atjaunošanā ieguldīti 12,3
miljoni latu, atjaunošanas darbi veikti 52 kilometru garumā. Projekts atnesis arī citas pozitīvas
pārmaiĦas – no jauna noasfaltētas ielas, sakārtota lietus ūdens kanalizācija un apgaismojums.
Otrs lielākais investīciju projekts, ko realizē Jelgavas pilsētas un Bauskas pašvaldību aăentūra
«Zemgales EKO», paredz Zemgales reăiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu
sakārtošanu. Projekta kopējais budžets ir 3,71 miljons latu.
Ievērojami līdzekĜi ieguldīti pilsētas ielu rekonstrukcijā – projekta «Drošais ceĜš uz
skolu» gaitā pilnībā rekonstruēta Pulkveža O.Kalpaka iela. Atjaunots ielu segums Zvejnieku,
Zirgu un Kazarmes ielā.
Uzvaras parka teritorijā veikta kanalizācijas, ūdensvada un lietus kanalizācijas izbūve,
un 2007. gadā tiks atjaunota parka funkcionalitāte.
2006. gadā izveidoti 5 jauni rotaĜu laukumi, un šis darbs tiks turpināts. Kopumā
infrastruktūras sakārtošanā un uzturēšanā ieguldīti vairāk nekā 3 miljoni latu.
Daudz pūĜu veltīts pasažieru pārvadājumu sistēmas sakārtošanai. Pasažieru skaitam
palielinoties gandrīz divas reizes, izdevies nodrošināt kvalitatīvus pārvadājumus gan pilsētas,
gan ārpilsētas reisos. Jau ceturto gadu tiek piešėirti līdzekĜi 1. – 4. klašu skolēnu bezmaksas
pārvadājumiem pilsētas sabiedriskajā transportā.
Jelgavas pašvaldība vairāk nekā 50% no pilsētas budžeta katru gadu piešėir izglītības
sistēmai. 2006./2007. mācību gadā pašvaldība nozīmīgus līdzekĜus ieguldījusi Jelgavas Valsts
ăimnāzijas un Jelgavas 1. ăimnāzijas attīstībā, iesaistoties ES struktūrfondu nacionālajā
programmā «Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātĦu, matemātikas un tehnoloăijas
priekšmetos vidējā izglītībā».
LīdzekĜi ieguldīti skolu apgaismojuma nomaiĦai un uzlabošanai, santehnikas mezglu,
ugunsdzēsības sistēmu izbūvei, jumtu, logu, klašu telpu rekonstrukcijai. Ekspluatācijā nodotas
mācību klases, kurās zinības apgūst bērni ar īpašām vajadzībām – 1. sanatorijas internātskolā
izbūvēta speciāla uzbrauktuve un izremontētas telpas, lai bērni ar īpašām vajadzībām varētu
iekĜauties skolas ikdienā. Tā ir pirmā skola Jelgavā, kas sniedz šādu iespēju. Kopumā
izglītības iestāžu remontos ieguldīti gandrīz 1,3 miljoni latu.
Viens no galvenajiem Jelgavas domes darbības virzieniem nenoliedzami ir sociālā
palīdzība. 2006. gadā pilsētas sociālajā budžetā bija vairāk nekā 1,8 miljoni latu. Pašvaldība
sniegusi sociālo palīdzību dažādās jomās vairākiem tūkstošiem jelgavnieku ăimeĦu – pabalsti
garantētā iztikas minimuma nodrošināšanai, ārstēšanās izdevumu apmaksai, brīvpusdienām,
skolas piederumu iegādei, dzīvokĜa un komunālajiem pabalstiem u.c. Pilsētas sabiedrisko
transportu pensionāri, kas vecāki par 80 gadiem, var izmantot bez maksas, pensionāri no 75
līdz 80 gadiem – ar 75% atlaidi. Šos pakalpojumus izmantojuši 1075 pilsētnieki.
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300 tūkstoši latu ieguldīti dienas centra izveidē, izbūvēti grupu dzīvokĜi un higiēnas
centrs, izveidots bērnu un ăimenes atbalsta centrs. Sociālais darbs tika veikts vairāk nekā
1000 ăimenēs, kurās aug 2427 bērni.
Lieli līdzekĜi ieguldīti Jelgavas pilsētas slimnīcā – pilnībā rekonstruēts operāciju
bloks, ar daĜēju valsts finansiālu atbalstu uzstādīti jauni lifti. Jelgavas pilsētas poliklīnikā
atjaunota ėirurăiskā nodaĜa, izveidota jauna operāciju zāle, iegādāta jauna ultrasonogrāfa
iekārta kardioloăisko slimnieku izmeklēšanai, izveidota rentgenoloăisko datu arhivēšanas
sistēma.
2006. gadā noticis daudz jauna pilsētas kultūras dzīvē.
8. Starptautiskais ledus skulptūru festivāls pulcēja rekordlielu skaitu apmeklētāju – 45 tūkstoši
Latvijas iedzīvotāju ieradās Jelgavā, lai priecātos par 11 valstu mākslinieku veikumu.
Pilsētā izveidots vēl viens profesionāls kolektīvs – Jelgavas kamerorėestris, tā vadītājs
ir Aigars Meri. Turpinās sadarbības līgumi ar vairākiem Latvijas teātriem, un jelgavniekiem ir
iespēja noskatīties Latvijas Dailes, Latvijas Nacionālā, Rīgas Krievu un Latvijas LeĜĜu teātra
izrādes. Mēs priecājamies kopā ar «Jelgavas bigbendu» par iegūtajiem augstajiem
sasniegumiem starptautiskos festivālos.
2006. gadā pilsētas budžetā pirmo reizi paredzēti līdzekĜi pašvaldības kolektīvu
vadītāju algošanai, tika arī sākts darbs pie programmas «CeĜā uz dziesmusvētkiem», lai
nodrošinātu visus pašdarbības kolektīvu dalībniekus ar jauniem skatuves tērpiem.
Pirms vairākiem gadiem Jelgavas pilsētas vadība izvirzīja mērėi atjaunot kādreizējo
mašīnbūves pilsētas slavu, kuru sekmīgi arī realizējusi. Statistika liecina, ka līdz 2006. gadam
privātie investori realizējuši vairākus nozīmīgus projektus, un ražošanas attīstībā un
modernizācijā ieguldījuši vairāk nekā 47 miljonus latu. Tie ir ekspluatācijā nodotie objekti,
kas nodrošina gan pilsētvides un infrastruktūras sakārtošanu, gan jaunas darba vietas.
Pilsētā aktīvi notiek tirdzniecības, daudzdzīvokĜu un privātā sektora objektu
būvniecība, kas Jelgavā rada rosīgu ritmu.
Jelgava strauji aug un attīstās. Atdzimst jelgavnieku lepnums par savu pilsētu. Mēs
lepojamies par mūsu cilvēkiem, kas iesaistās šajos procesos. Pašvaldības organizētais
konkurss «Sakoptākais pilsētvides objekts» apliecina, ka arvien vairāk un vairāk pilsētnieku
veido un sakārto savu apkārtējo vidi. Tas nozīmē, ka mums nav vienaldzīgi, kādā vidē
dzīvojam, un galvenais – mēs paši esam gatavi iesaistīties šajos procesos. Ir uzlabojusies
apkalpošanas kultūra, ko veicinājis konkurss «Jelgavas labākais veikalnieks, krodzinieks».
Jelgavas lielākā bagātība vienmēr bijuši cilvēki – strādīgi, atsaucīgi un ieinteresēti.
Izsakām pateicību ikvienam jelgavniekam, kas savas domas, sapĦus un darbu ieguldījis
pilsētas attīstībā un uzplauksmē!
Andris RāviĦš,
Jelgavas domes priekšsēdētājs
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1. ZIĥAS PAR PAŠVALDĪBU
1.1. Domes sastāvs, komitejas, komisijas
Jelgavas pašvaldība ir vietējās pārvaldes institūcija, kas ar pilsoĦu vēlētas
pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto institūciju starpniecību nodrošina pašvaldības
kompetencē esošo funkciju un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts
likumdošanu un pilsētas iedzīvotāju intereses. Pašvaldības galvenais uzdevums – būt par
pilsētas ilgtspējīgas attīstības iniciatoru, katalizatoru un koordinatoru un sekmēt iedzīvotāju
dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Jelgavas pilsētas pašvaldības struktūra 2006. gada 1. janvārī
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Jelgavas pilsētas pašvaldības struktūra 2006. gada 31. decembrī
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Jelgavas dome ir pilsētas lēmējinstitūcija, kuras darbību reglamentē Latvijas
Republikas likums «Par pašvaldībām», «Jelgavas pašvaldības nolikums» un citi normatīvie
akti. Jelgavas Domi veido 15 deputāti. Pēc 9. Saeimas vēlēšanām notika izmaiĦas deputātu
sastāvā.
Nr.

Partijas nosaukums

Deputātu
skaits
4

Deputāti

1.

Latvijas Zemnieku
savienība

2.

«Jaunais laiks»

2

3.

Tautas partija

2

4.

Politisko organizāciju
apvienība «Par cilvēka
tiesībām vienotā
Latvijā»

2

Zemgales partija un
Sociāldemokrātu
savienības saraksts
Savienība «Latvijas
ceĜš»
Apvienība «Tēvzemei
un brīvībai/LNNK»
Latvijas Pirmā partija

1

I.Škutāne

1

I.KrastiĦš

1

J.Strods

1

M.Narvils

Latvijas
Sociāldemokrātiskā
strādnieku partija
(LSDSP)
KOPĀ

1

A.Garančs

5.

6.
7.
8.
9.

A.RāviĦš
D.Olte
V.Strīėis
M.Jansons
A.Ėipurs
A.Rublis
A.Razminovičs
V.Sutens
V.Buhvalovs

IzmaiĦas
no 16.11.2006.

S.ĥevoĜskis (ievēlēts no
PCTVL, tagad «SaskaĦas
centrs»)

M.Galkins

E.Dreimanis
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Jelgavas domes darbu vada domes priekšsēdētājs Andris RāviĦš. Domes
priekšsēdētāja vietnieki: Irēna Škutāne un Aigars Rublis. Līdz 9. Saeimas vēlēšanām
priekšsēdētāja vietnieka pienākumus pildīja Jurijs Strods.
2006. gadā notikušas 20 domes sēdes un izskatīti 638 lēmuma projekti.
Lai nodrošinātu domes darbību un sagatavotu jautājumu izskatīšanai Jelgavas domes
sēdēs, darbojas šādas pastāvīgās deputātu komitejas:

1.
2.

Finanšu komiteja
Tautsaimniecības attīstības un
pilsētvides komiteja

A.RāviĦš
A.Rublis

17
14

Izskatīto
lēmumu
projektu
skaits
463
104

3.

Sociālo lietu un veselības aizsardzības
komiteja

M.Narvils

12

44

4.

Kultūras izglītības un sporta komiteja

V.Strīėis

16

69

Nr.
p.k.

Komitejas nosaukums

Komitejas
priekšsēdētājs

2006. gadā
notikušo
sēžu skaits

9

SaskaĦā ar LR likumiem un normatīvajiem aktiem izveidotas un 2006. gadā
turpināja darboties vairākas pastāvīgās komisijas pašvaldības darba nodrošināšanai. Komisijas
sastāvu nosaka ar domes lēmumu. Komisiju sastāvā tiek iekĜauti deputāti, speciālisti, kā arī
sabiedrības pārstāvji.
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Pastāvīgā komisija

Komisijas
priekšsēdētājs

Pilsētas apbalvojumu komisija
Administratīvā komisija
Izsoles komisija
Jelgavas pašvaldības īpašuma
privatizācijas komisija
Politiski represēto personu statusa
noteikšanas komisija
Pabalstu piešėiršanas komisija
Dzīvojamo māju privatizācijas
komisija
Zemes komisija
Pilsētas estētikas komisija
Sabiedriskās drošības un kārtības
komisija
Ārkārtējā pretepidēmiskā komisija
Atkarības vielu profilakses
programma
Sabiedriskās integrācijas komisija
Jelgavas pašvaldības kultūras padome
Jelgavas domes deputātu pieprasījumu
izskatīšanas komisija
Jelgavas pilsētas sabiedrisko
organizāciju atbalsta programmas
komisija
Būvju pieĦemšanas ekspluatācijā
komisija
Jelgavas pilsētas ārkārtējo situāciju
operatīvā komisija
Satiksmes kustības drošības komisija

A.RāviĦš
J.VolostĦikovs
A.IĜjina
V.ěevčenoks

Izskatīto
2006. gadā
notikušo sēžu jautājumu
skaits
skaits
2
5
22
750
8
18
18
209

N.Pūce

4

9

I.Škutāne
V.ěevčenoks

23
17

48
34

A.Rublis
G.Kurlovičs
A.Fridriksons

15
9
4

738
18
11

G.Kurlovičs
G.Kurlovičs

4
6

18
18

A.RāviĦš
M.Buškevics
J.Strods

6
5
2

6
11
16

A.RāviĦš

2

51

Būvvaldes
būvinspektors
A.Feldmanis

51

201

Nav notikušas

V.ěevčenoks

12

93

Jelgavas pašvaldības funkcijas realizē izpildinstitūcija – pašvaldības administrācija.
Administrāciju vada pašvaldības izpilddirektors Gunārs Kurlovičs un pašvaldības
izpilddirektora vietnieks Vilis ěevčenoks.
Administrācija sastāv no 7 struktūrvienībām.
Struktūrvienības
nosaukums
Administratīvā pārvalde:
Juridiskais sektors
Sabiedrisko attiecību sektors
Informācijas tehnoloăiju sektors
Grāmatvedība

Vadītājs

Inese Meija
Nellija Ozola
Iveta Šurma
Alvils Pierhurovičs

Diāna Bobrova

Darbinieku
skaits
31.12.2005.
73
5
5
10
5

Darbinieku
skaits
31.12.2006.
78
8
6
11
4
10

Kanceleja
Informācijas aăentūra
Saimniecības sektors
Īpašumu konversijas pārvalde
Attīstības un pilsētplānošanas
pārvalde
Būvvalde
Investīciju nodaĜa
Finanšu nodaĜa
Dzimtsarakstu nodaĜa
Kopā

Spīdola OzoliĦa
Ingrīda Āna
GaĜina Belova
Anda IĜjina
Gunita Osīte

12
6
25
23
-

12
8
23
22
8

Inita Dzalbe
Mārīte IeviĦa
Vera Brauna
Aina Rokjāne

13
6
12
8
141

15
9
13
8
159

Jelgavas domes pakĜautībā esošās iestādes:
1) Jelgavas Izglītības pārvalde ar 26 pakĜautām iestādēm (7 pirmsskolas izglītības iestādes;
1 sākumskola; 3 pamatskolas; 7 vidusskolas; 2 internātskolas; 1 amatu skola; 1 mākslas
skola; 2 sporta skolas; 1 bērnu un jauniešu centrs; 1 speciālā skola);
2) Jelgavas reăionālais Pieaugušo izglītības centrs;
3) Jelgavas Sociālo lietu pārvalde ar pakĜautām iestādēm (Jelgavas pilsētas naktspatversme;
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs);
4) pašvaldības aăentūra «Pilsētsaimniecība»;
5) pašvaldības aăentūra «Kultūra»;
6) kultūras iestāžu centralizētā grāmatvedība;
7) Jelgavas Zinātniskā bibliotēka;
8) Ă.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs;
9) Sporta servisa centrs;
10) Pašvaldības policija;
11) Reăionālais sabiedrisko pakalpojumu regulators;
12) BāriĦtiesa.
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1.2. Pašvaldības kapitālsabiedrības
Sakarā ar nepieciešamību regulāri izvērtēt pašvaldības kapitālsabiedrību, kurās
pašvaldībai pieder 100% kapitāla daĜas, saimniecisko darbību, pamatkapitālā izdarīto
ieguldījumu un piešėirto līdzekĜu pārvaldīšanas efektivitāti un atbilstību ieguldīšanas un
piešėiršanas mērėim, Jelgavas dome izveidojusi Jelgavas pašvaldības kapitālsabiedrību
ekonomiskās darbības izvērtēšanas komisiju. Viens no komisijas galvenajiem uzdevumiem ir
uzĦēmumu ceturkšĦu un gada pārskatu ekonomiskās analīzes izskatīšana.
Medicīnas sabiedrību 2006. gada finansiālie rādītāji salīdzinājumā ar 2005. gadu ir
uzlabojušies. Visas medicīnas sabiedrības, izĦemot SIA «Medicīnas sabiedrība «OPTIMA
1»», 2006. gadu noslēgušas ar peĜĦu, kas kopumā palielinājusies vairāk nekā divas reizes
salīdzinājumā ar 2005. gada peĜĦu. SIA «Medicīnas sabiedrība «OPTIMA 1»» zaudējumi
radušies sakarā ar darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
palielināšanos medicīnas darbiniekiem, kuru atalgojumu reglamentē MK noteikumi
«Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība». Neto apgrozījuma kāpums
medicīnas uzĦēmumiem bijis vidēji no 6,37 līdz 45,71%, kas saistīts ar apmaksas sistēmas
izmaiĦām un valsts finansējuma palielināšanos.
Pārējo uzĦēmumu grupā SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» un SIA
«Jelgavas tirgus» 2006. gadā peĜĦas apjoms salīdzinājumā ar 2005. gadu nedaudz
samazinājies, bet sabiedrības pārskata gadu noslēgušas ar peĜĦu. 2006. gadā, salīdzinot ar
2005. gadu, palielinājušies SIA «Jelgavas Autobusu parks» zaudējumi, kas galvenokārt
saistīts ar to, ka augušas degvielas iegādes, ekspluatācijas izmaksas, pamatlīdzekĜu
nolietojums un nomas maksājumi par autobusiem. 2006. gadā, salīdzinot ar 2005. gadu, par
109,48% palielinājusies SIA «Jelgavas ūdens» peĜĦa, kuru sekmēja jaunu klientu piesaiste.
Neto apgrozījuma rādītāji 2006. gadā, salīdzinot ar 2005. gadu, auguši vidēji par 9,98 –
29,41%, izĦemot SIA «Jelgavas tirgus». 2006. gadā SIA «Jelgavas tirgus» neto apgrozījums
salīdzinājumā ar 2005. gadu samazinājies par 3,57%, kas galvenokārt saistīts ar pieprasījuma
samazināšanos pēc tirdzniecības vietām pārtikas tirgus daĜā.
2006. gadā turpinājās sāktais darbs pie kapitālsabiedrību attīstības. SIA «Jelgavas
pilsētas slimnīca» piesaistījusi gan valsts budžeta, gan ES fondu līdzekĜus vairāku projektu
realizācijai. Projektu gaitā veikta pacientu liftu nomaiĦa un operāciju bloka renovācija. 2006.
gadā iesniegts ES struktūrfondu nacionālās programmas projekts jauna jumta izbūvei un logu
nomaiĦai slimnīcā. 2006. gada nogalē iesniegts projekta pieteikums Veselības obligātās
apdrošināšanas valsts aăentūrā jaunas rentgena iekārtas iegādei. SIA «Jelgavas ūdens» 2006.
gadā turpināja darbu pie projekta «Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība
Jelgavā» 1. posma un nodeva ekspluatācijā notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas, kā arī pilnībā
pabeidza ūdensvada un kanalizācijas tīklu posmu izbūvi, būvdarbi norit pie kanalizācijas vadu
montāžas. Sabiedrībā turpinājās arī darbs pie projekta «Ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu attīstība Jelgavā» 2. posma.
Domājot par sabiedrību attīstību, Jelgavas dome nolēma kapitālsabiedrību 2006. gadā
gūto peĜĦu novirzīt rezervēs.
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2.

250000

1.00

Kapitāla daĜu
skaits

100.00 1152076 1152076 100.00

115123

115123

100.00

115123

115123

100.00

0

1.00

226490

226490

100.00

226490

226490

100.00

0

1.00

Pašvaldības
kapitāla
īpatsvars, %

902076

Summa, Ls

902076

Pašvaldības
kapitāla
īpatsvars, %

Kapitāla daĜu
skaits

1.

SIA «Jelgavas pilsētas
slimnīca»
Nr.41703007038
Reă.KR 11.11.2003.
Brīvības bulv.6, Jelgava
SIA «Jelgavas Tuberkulozes
slimnīca»
Nr.41703007146
Reă.KR 19.08.2004.
Viestura iela 15, Jelgava

IzmaiĦas
(+/-), Ls

Reăistrētais pamatkapitāls līdz Reăistrētais pamatkapitāls līdz
31.12.2005.
31.12.2006.
Summa, Ls

N.p.k.

Nosaukums,
reăistrācijas Nr.,
datums un juridiskā
adrese

DaĜas nominālvērtība

Pašvaldības kapitāla vērtība uzĦēmumos un paredzētās tā izmaiĦas

3.

SIA «Jelgavas poliklīnika»
Nr.41703007095
Reă.KR 05.12.2003.
Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava

4.

SIA «Medicīnas sabiedrība
«OPTIMA 1»»
Nr.41703007451
Reă.KR 03.03.2004.
RaiĦa iela 42, Jelgava

58613

58613

100.00

192213

192213

100.00

133600

1.00

5.

SIA «Jelgavas Neatliekamās
medicīniskās palīdzības
stacija»
Nr.41703007023
Reă.KR 16.01.2004.
Svētes iela 37, Jelgava

53819

53819

100.00

53819

53819

100.00

0

1.00

6.

SIA «Jelgavas Autobusu
parks»
Nr.40003152664
Reă.KR 02.05.2003.
Meiju ceĜš 62, Jelgava

1611965 1611965 100.00 3299835 3299835 100.00 1687870

1.00

7.

SIA «Jelgavas ūdens»
Nr.41703001321
Reă.KR 29.07.2003.
Ūdensvada iela 4, Jelgava

2504598 2504598 100.00 2504598 2504598 100.00

0

1.00

8.

SIA «Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvalde»
Nr.43603011548
Reă.KR 05.10.2004.
Pulkv.Brieža iela 26, Jelgava

9.

SIA «Jelgavas tirgus»
Nr.43603007966
Reă.KR 07.04.2003.
Uzvaras iela 56, Jelgava
Kopā pašvaldības
kapitālsabiedrībās:

10.

a/s «Jelgavas siltumtīklu
uzĦēmums»
Nr.41703001340
Reg.KR 12.06.2003.
KatoĜu iela 8A, Jelgava

78889

78889

100.00

78889

78889

100.00

0

1.00

527978

527978

100.00

527978

527978

100.00

0

1.00

x

2071470

x

0

1.00

6079551 6079551

x

8151021 8151021

17368870 12437181 71.61 17368870 12437181 71.61
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11.

SIA «Zemgales Olimpiskais
centrs»
Nr.43603019077
Reă.KR 05.05.2003.
RaiĦa iela 6, Jelgava

50000

30000

60.00

50000

30000

60.00

0

1.00

12.

SIA «Jelgavas komunālie
pakalpojumi»
Nr.43603022128
Reă.KR 27.09.2004.
Dobeles šoseja 34, Jelgava

56667

8500

15.00

16667

8500

51.00

0

1.00

13.

SIA «Sporta komplekss
«Zemgale»»
Nr.43603012859
Reă.KR 29.09.2003.
Rīgas iela 11, Jelgava

497900

900

18.08

562900

1250

22.21

35000

100.00

14.

SIA «Datorcentrs»
Nr.40003364684
Reă.KR 22.11.2004.
Pulkv.O.Kalpaka iela 16 – 319,
Jelgava

38300

225

5.87

38300

225

5.87

0

10.00

15.

SIA «Viduslatvijas slimokase»
Nr.40003376645
Reă.KR 29.10.2004.
Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava

2500

2

20.00

0

0

0.00

-500

250.00

16.

a/s «AMO Plant»
Nr.43603023960
Reă.KR 21.06.2005.
Aviācijas iela 42, Jelgava

0

0

0.00

458250

645

35.19

161250

250.00

Kopā līdzdalības
kapitālsabiedrībās:
Pavisam:

18014237 12476808

x

18494987 12477801

x

195750

x

24093788 18556359

x

26646008 20628822

x

2267220

x

2006. gadā Jelgavas pašvaldība veikusi būtiskus ieguldījumus kapitālsabiedrību
pamatkapitālos.
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā pēc
izmaksu metodes ir Ls 8 151 021, un tie auguši par 34,07% jeb Ls 2 071 470, salīdzinot ar
2005. gadu. IlgtermiĦa ieguldījumu vērtība pašvaldības kapitālsabiedrību kapitālā pēc pašu
kapitāla uzskaites metodes ir Ls 9 130 487, un, salīdzinot ar 2005. gadu, tā augusi par 16,19%
jeb Ls 1 272 220.
SIA «Jelgavas Autobusu parks» pamatkapitālā veikts naudas ieguldījums Ls 1 687
870 apmērā jaunu autobusu iegādei pilsētas pasažieru pārvadājumu veikšanai. Tādējādi
kapitālsabiedrības pamatkapitāls 2006. gadā palielinājies no Ls 1 611 965 līdz Ls 3 299 835.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» pamatkapitālā veikts naudas ieguldījums Ls 250 000
apmērā slimnīcas operācijas bloka remontam. Kapitālsabiedrības pamatkapitāls palielinājies
no Ls 902 076 līdz Ls 1 152 076.
2006. gada sākumā Latvijas Republikas UzĦēmumu reăistrā reăistrētas pamatkapitāla
izmaiĦas SIA «Medicīnas sabiedrība «OPTIMA 1»» saskaĦā ar 2005. gada nogalē Jelgavas
domes pieĦemto lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu Ls
133 600 apmērā. SIA «Medicīnas sabiedrība «OPTIMA 1»» pamatkapitāls 2006. gadā ir Ls
192 213.
2006. gada 8. februārī Latvijas Republikas UzĦēmumu reăistrs pieĦēma lēmumu par
SIA «Viduslatvijas slimokase» izslēgšanu no komercreăistra. Tādējādi izbeigta līdzdalība SIA
«Viduslatvijas slimokase» pamatkapitālā par kopējo summu Ls 500.
2006. gada sākumā Jelgavas dome pieĦēmusi lēmumu piekrist iegādāties a/s «AMO
Plant» 645 papildu emisijas akcijas par kopējo summu Ls 161 250, apmaksājot tās ar
mantisko ieguldījumu – zemesgabalu (Aviācijas iela 42, Jelgava), un Jelgavas pašvaldībai
pieder 35,19% akciju. 2006. gada nogalē a/s «AMO Plant» tika sasaukta ārkārtas akcionāru
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sapulce, kurā tika izskatīts jautājums par akciju sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu,
veicot akciju emisiju otro posmu. Emisijas otrā posma rezultātā pamatkapitāls tiek palielināts
no Ls 458 250 līdz Ls 2 697 750, un Jelgavas pašvaldībai, pamatojoties uz veikto akciju
emisiju, pieder 645 akcijas jeb 6% akciju.
2006. gada pamatkapitāla izmaiĦas skārušas vairākas kapitālsabiedrības, kurās
Jelgavas pašvaldībai pieder kapitāla daĜas, līdz ar to mainot procentuālo pašvaldībai piederošo
kapitāla ieguldījuma apjomu.
Piešėirtas subsīdijas SIA «Sporta komplekss «Zemgale»» Ls 35 000,00 apmērā
skeitparka aprīkojumam, remontam un tā apkārtnes labiekārtošanai. Minētā subsīdija piešėirta
ar nosacījumu, ka par subsīdijas summu tiek palielināta pašvaldības kapitāla daĜa. Pašvaldības
ieguldījums tādējādi palielinājās no Ls 90 000 līdz Ls 125 000, pašvaldībai piederošo kapitāla
daĜu skaits pieauga līdz 22,21%.
Piešėirta subsīdija SIA «Zemgales Olimpiskais centrs» Ls 16 160,00 Jelgavas sporta
kompleksa celtniecības projekta izstrādei ar nosacījumu, ka par subsīdijas summu tiks
palielināta pašvaldības kapitāla daĜa. Latvijas Republikas UzĦēmumu reăistrā pamatkapitāla
palielināšana reăistrēta 2007. gadā. 2006. gada nogalē Jelgavas dome pieĦēmusi lēmumu
atbalstīt projekta «Zemgales Olimpiskā centra multifunkcionālais sporta komplekss»
īstenošanu un piekrist palielināt SIA «Zemgales Olimpiskais centrs» pamatkapitālu, veicot
mantisko ieguldījumu – pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemesgabalu –
ieguldīšanu, kā arī naudas ieguldījumus pa gadiem: 2007. gadā – Ls 1 087 860 (viens miljons
astoĦdesmit septiĦi tūkstoši astoĦi simti sešdesmit), 2008. gadā – Ls 3 301 590 (trīs miljoni
trīs simti viens tūkstotis pieci simti deviĦdesmit) un 2009. gadā – Ls 447 067 (četri simti
četrdesmit septiĦi tūkstoši sešdesmit septiĦi).
2006. gadā veiktas izmaiĦas SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» pamatkapitālā,
un tas ir samazināts no Ls 56 667 līdz Ls 16 667. Kapitāla daĜas samazinājis uzĦēmuma
kapitāla daĜu turētājs SIA «KULK», tādējādi izmaiĦu rezultātā Jelgavas pašvaldībai pieder
51% kapitāla daĜu SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi».
2006. gada nogalē Jelgavas dome pieĦēma lēmumu nodot privatizācijai pašvaldībai
piederošās SIA «Jelgavas tirgus» kapitāla daĜas.
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1.3. Biedrības un fondi, kuros Jelgavas dome ir dibinātāja vai dalībniece
Nr.

Nosaukums, adrese

Reăistrācijas
numurs

1
1.

2
Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera, Rīga,
K.Valdemāra iela 35

2.

Latvijas Lielo pilsētu asociācija, 40008062649
Rīga, Mazā Jauniela 5
Latvijas Pašvaldību savienība,
40008020804
Rīga, Mazā Pils iela 1

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Sporta padome
(darbojas pie LPS)
Latvijas Pašvaldību
izpilddirektoru asociācija,
Rīga, Mazā Pils iela 1
Latvijas Atkritumu
saimniecības uzĦēmumu
asociācija, Jelgava, Lielā iela 6
Sporta tālākizglītības atbalsta
fonds (nodibinājums),
Jelgava, Lielā iela 11

13.

Fonds «Atbalsts kultūrai
Jelgavā», Jelgava, K.Barona
iela 6
Izglītības atbalsta fonds,
Jelgava, Lielā iela 11
JāĦa Bisenieka fonds,
Jelgava, Akadēmijas iela 10
Zemgales tūrisma attīstības
biedrība, Jelgava, Svētes iela 33
Zinātnes, inovāciju un
testēšanas centrs,
Jelgava, Svētes iela 33
Baltijas pilsētu savienība

14.

Eiroreăions «Saule»

15.

Latvijas tūrisma informācijas
organizāciju asociācija
«LATTŪRINFO»,
Limbažu raj., Salacgrīva, Rīgas
iela 10a – 4033
Sabiedrisko organizāciju
atbalsta programma

9.
10.
11.
12.

16.

3
40003081501

Reăistrēta
Biedrību
reăistrā
4
31.08.2005.

15.09.2004.
02.07.2004.

Datums, no kura esam
dalībnieki (domes
lēmums)
5
25.01.1993. Jelgavas
pilsētas Tautas deputātu
padomes administrācijas
vēstule Nr.9/03
(Biedru anketa).
Biedri no 04.02.1993.
09.08.2001. DL Nr.16/11
26.03.1992. Pilsētas
padomes 16. sesijas
lēmums

10.09.1998. DL Nr.19/7

000801392

10.11.2005.

22.07.1994. DL Nr.4/5

40008088826

03.03.2005.

16.12.2004. DL Nr.17/10;
28.09.2006. DL Nr. 15/18

40008091258

23.05.2005.

10.03.2005. DL Nr.3/15

40008090214

21.04.2005.

17.02.2005. DL Nr.2/4

4000809105

18.05.2005.

10.11.2004. DL Nr.15/2

500008083021

29.06.2004.

20.05.2004. DL Nr.6/5

40008090676

05.05.2005.

16.06.2005. DL Nr.8/7

UR nav,
starptautiska
UR nav,
starptautiska
000801547

-

10.02.2000. DL Nr.3/14

-

23.09.1999. DL Nr.24/13

26.01.2006.

05.12.2000. DL Nr.23/6

26.10.2006. DL Nr.16/11
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2. INFORMĀCIJA PAR EKONOMISKO STĀVOKLI
2.1. Demogrāfiskā situācija
2006. gada 31. decembrī Jelgavā bija 66 051 iedzīvotājs. Vīriešu īpatsvars pilsētā ir
45,8% (Latvijā – 46,1%). Jelgavā, tāpat kā visā Latvijā, ir negatīvs dabiskais pieaugums.
2006. gadā Jelgavā dzimuši 637, bet miruši 836 cilvēki, līdz ar to dabiskais pieaugums ir 199.
Pilsētai ir raksturīgs pozitīvs migrācijas saldo (rādītājs, kas raksturo pilsētas deklarēto
iedzīvotāju skaita izmaiĦas) – 163 cilvēki, un tas ir augstākais rādītājs starp visām lielajām
Latvijas pilsētām.
Iedzīvotāju skaits

74000
72000
70000
68000
66000
64000
62000
60000
1991

1996

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Pastāvīgo iedzīvotāju nacionālais sastāvs Jelgavā
2006.gada sākumā

Baltkrievi
5,7%

PoĜi
2,0%
UkraiĦi
3,0%

Lietuvieši
1,5%

Citas tautības
3,1%

Latvieši
54,8%
Krievi
29,9%

Jelgavā ir samērā augsts darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars – 66%, vidēji Latvijā
tas ir 64%. Šim rādītājam ir tendence augt, un tas saistīts ar pensijas vecuma palielināšanos un
samērā nelielo bērnu skaitu. Nelielais bērnu īpatsvars (iedzīvotāju daĜa līdz darbspējas
vecumam no pastāvīgo iedzīvotāju skaita) nākotnē radīs problēmas darba resursu tirgū.
Pašreiz līdz darbspējas vecumam Jelgavā ir 15% iedzīvotāju, un tas ir tāds pats rādītājs, kāds
bija 2005. gadā. Vidēji Latvijā iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas vecumam vēl arvien
samazinās. 2006. gadā bija 14% (2005. gadā – 14,8%).
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Pastāvīgo iedzīvotāju galvenās vecuma grupas,
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Pastāvīgo iedzīvotāju demogrāfiskās slodzes līmenim Jelgavā un visā Latvijā ir
tendence samazināties – 2006. gadā uz 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem bija 515
iedzīvotāji līdz darbspējas vecumam un pēc tā, kas ir vērtējams pozitīvi. Jelgavas rajonā (563)
un vidēji Latvijā (563) demogrāfiskās slodzes līmenis bija augstāks. Sākot ar 1993. gadu,
bērnu un pusaudžu īpatsvars demogrāfiskajā slodzē ir mazāks par pensijas vecuma iedzīvotāju
īpatsvaru.
Pastāvīgo iedzīvotāju demogrāfiskās slodzes līmenis uz 1000 darbspējas vecuma
iedzīvotājiem
Demogrāfiskā slodze
2003
2004
2005
2006
Jelgava
556
550
527
515
Latvija
603
591
565
563
Jelgavas rajons
616
598
567
563

2.2. Ekonomiskā situācija

2006. gadā Jelgavā bija 1563 darba devēju. Aktīvi pilsētā 2006. gadā tika dibinātas
jaunas komercsabiedrības. Kopā 2006. gadā Jelgavā tika reăistrētas 214 SIA, 107 individuālie
komersanti, kā arī 2 pilnsabiedrības un 2 filiāles. Pilsētā vērojams arī saražotās rūpniecības
produkcijas pieaugums. 2006. gadā saražotās produkcijas kopapjoms veidoja 75 935 tūkst.
latu (2005. gadā – 68 264 tūkst. latu). Jelgavas uzĦēmumi ir konkurētspējīgi pasaules tirgū –
apmēram 26% no saražotās produkcijas kopapjoma tiek eksportēti.
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Rūpniecības produkcijas izlaide Jelgavā, tūkst. Ls
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Jelgavā dominē mikro uzĦēmumi (strādājošo skaits <9), mazie uzĦēmumi (strādājošo
skaits 10 – 49) ir 234, vidējie uzĦēmumi (strādājošo skaits 50 – 249) ir 49 un lielie uzĦēmumi
ir 7. Kā negatīvu faktoru 2006. gadā jāmin lielākā Jelgavas uzĦēmuma «Jelgavas
cukurfabrika» (344 strādājošie) slēgšanu. Kopumā statistiskie dati liecina, ka ekonomiskā
situācija pilsētā ir stabila ar nepārtrauktas izaugsmes tendencēm pēdējos gados.

Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju, Ls
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Iekšzemes kopprodukts Jelgavā 2004. gadā bija Ls 2183 (2003. gadā – Ls 1829) uz
vienu iedzīvotāju. Šis rādītājs ir zem Latvijas vidējā rādītāja, kas izskaidrojams ar to, ka
Jelgavā vēl arvien ir salīdzinoši neliels uzĦēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem un daĜa
iedzīvotāju strādā ārpus Jelgavas, galvenokārt Rīgā, līdz ar to piedalās Rīgas kopprodukta
radīšanā. Kopumā Jelgavā iekšzemes kopprodukts veido 1,9% no kopējā Latvijas iekšzemes
kopprodukta un uzrāda tendenci salīdzinoši vienmērīgi un stabili augt.
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2.3. Nodarbinātība

Jelgavā sabiedriskajā sektorā ir samērā augsts nodarbināto īpatsvars – apmēram 42%
strādājošo, kas ir vairāk nekā vidēji Latvijā (~34%). DaĜēji tas izskaidrojams ar to, ka LLU un
citas izglītības iestādes Jelgavā ir lielākie darba devēji, to ietekmē arī faktors, ka pilsētā
atrodas reăionālās administrācijas iestādes. Privātajā sektorā nodarbināto īpatsvaram Jelgavā
un arī kopumā Latvijā ir tendence augt, kas uzskatāms par pozitīvu faktoru. Pilsētā palielinās
arī kopējais strādājošo skaits. Jelgavā darbu atraduši 20 264 Jelgavas un rajona iedzīvotāji,
t.sk. 15 287 jelgavnieki. Jelgavas pilsēta kā darba vieta šėiet pievilcīga arī daudziem Rīgas
(1397 rīdzinieki strādā Jelgavā), kā arī citu rajonu iedzīvotājiem.
Jelgavā strādājošie iedzīvotāji no kaimiĦu teritorijām

Bauskas rajons
Dobeles rajons
Rīgas rajons
Rīgas pilsēta
Jelgavas pilsēta un rajons

439
889
399
1397
20 264

Vidējais bezdarba līmenis 2006. gadā Jelgavā (5,5%) bija zemāks nekā vidēji Latvijā
(7%) un Jelgavas rajonā (6,3%). Bezdarbnieka statusu 2006. gada decembrī piešėīra 189
iedzīvotājiem, reăistrētais bezdarbnieku skaits pilsētā 2006. gada decembrī bija 1503 cilvēki.
Bezdarba līmenim Jelgavā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir tendence samazināties.
Relatīvi zemā bezdarba līmeĦa pilsētā iemesli varētu būt jaunu ražošanas objektu celtniecība,
kā arī zemais bezdarba līmenis Rīgā (4%). Jelgavnieku, kas strādā Rīgā, skaits 2006. gadā bija
13 942 cilvēki (2005. gadā – 14 217). Strādājošo skaita samazinājums galvaspilsētā saistīts ar
jaunu darba vietu radīšanu Jelgavas pilsētā.
Reăistrētais bezdarba līmenis (% )
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Zemgales reă.

Nodarbinātības jautājumus pašvaldība risina, realizējot investīciju projektus un
piesaistot ārvalstu investorus, kuri rada jaunas darba vietas. Nākotnē jaunu investoru piesaistei
kā viena no problēmām būtu brīvu darba resursu trūkums.
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2.4. Investīcijas

2006. gadā dažādiem fondiem tika sagatavoti un iesniegti 37 projekti, no tiem lielākie
ERAF sagatavotie:
– «Zemgale IT – SIPP izveide Zemgalē» (kopējais finansējums LVL 169 497,60);
– «Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Jelgavas pilsētā» (LVL 356 437,95);
– «Drošais ceĜš uz skolu 2» (LVL 450 000,00).
Valsts investīciju programmai iesniegti 13 projekti, lielākā daĜa no tiem virzīti uz
pilsētas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanu un rekonstrukciju, kopumā
pieprasot LVL 8 733 377.
No 2005. un 2006. gada iesniegtajiem projektiem apstiprināti 50 par kopējo summu
LVL 2 474 059,02 (no fonda/valsts budžeta pieprasītais finansējums veido LVL
2 092 898,40).
Lielākie apstiprinātie projekti ir:
– «Pārrobežu sadarbība krīzes vadības sistēmas izveidei Latvijas un Lietuvas reăionos» (LVL
921 256,32);
– «Energoefektivitātes paaugstināšana Ă.Eliasa muzejam» (LVL 233875,52).
Kopumā no ERAF saĦemts finansējums LVL 172 588,00 apjomā, no ESF – LVL
194 792,75, no SIF – LVL 8 957,41, no «Interreg IIIA» – LVL 812 288,98, no Kultūrkapitāla
fonda – LVL 7 679,92, no Valsts investīciju programmas un valsts budžeta – LVL 879 783,00
apjomā, citas investīcijas – LVL 16 808,34. Kopumā 2006. gadā parakstītajos grantu līgumos
paredzēts LVL 1 188 627,14 finansējums no dažādiem ES fondiem. Citas investīciju
programmas pilsētas attīstībā devušas LVL 904 271,26.
Pašvaldības un tās iestāžu piesaistītās investīcijas 2001.2006.gados, Ls
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2006. gadā Jelgavas pašvaldība sadarbībā ar biedrību «Latvijas Olimpiskā komiteja»
izveidoja sabiedrību ar ierobežotu atbildību «Zemgales Olimpiskais centrs», kas Jelgavas
pilsētā realizēs projektu «Zemgales Olimpiskā centa multifunkcionālais sporta komplekss».
Biedrība «Latvijas Olimpiskais centrs» kompleksa skiču projekta izstrādei piešėīra LVL
40 000. Projektu paredzēts realizēt līdz 2009. gadam.
2006. gadā turpinājās 14 projektu realizācija. No tiem lielākie ir ES Kohēzijas fonda
projekti «Zemgales reăiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana» (LVL 7 260 519,80),
«Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstības Jelgavā» (LVL 14 245 491,00) un
«Izpētes sagatavošana Jelgavas ūdens apgādes pakalpojumu attīstības projekta II kārtai»
(LVL 180 725,02).
2006. gadā tika pabeigts Labklājības ministrijas nacionālajā programmā «Sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana»
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iekĜautais projekts par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu tīkla izveidi personām ar garīgās
attīstības traucējumiem. Šajā projektā pašvaldības partneris ir sociālās aprūpes centrs
«Jelgava». Projekta kopējais finansējums – Ls 891 135. Projekta gaitā tika veikti apjomīgi
celtniecības darbi SAC «Jelgava»: logu nomaiĦa visai ēkai, siltināts ēkas vecais korpuss,
nomainītas iekšējās komunikācijas – kanalizācija, ūdensvads, apkure –, atjaunota ēdamzāle,
pilnībā nomainīts iestādes ēdināšanas bloka virtuves aprīkojums, uzlabota ventilācija,
atjaunota aktu zāle un veikti citi darbi, tomēr kā ievērojamākais jāmin pusceĜa mājas izveide,
kas ir autonoma institūcija ar savām saimniecības, atpūtas un dzīvojamām telpām, kurās
vienlaicīgi var uzturēties 12 iemītnieki, kas uzsākuši rehabilitācijas procesu, lai atgrieztos
pilnvērtīgā dzīvē. Sociālajā mājā par projekta līdzekĜiem izveidoti 16 grupu dzīvokĜi.
2006. gadā turpinājās projekta «Profesionālās izglītības pieejamības uzlabošana
invalīdiem Zemgales reăionā» (LVL 325 010,47) ieviešana. Projekta mērėis – uzlabot
izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti Zemgales reăionā. 2006. gadā projekta gaitā
tika atlasīta mērėa grupa – 45 cilvēki ar īpašām vajadzībām, izstrādātas un e-apmācībai
pielāgotas divas profesionālās izglītības programmas: datorsistēmu tehniėis un
programmēšanas tehniėis.
2006. gadā noslēdzās projekts «IKT zināšanu standartizācija Zemgales reăionā», kura
kopējais budžets ir LVL 218 691,67, t.sk. LVL 172 651,32 «Phare» 2003. gada nacionālās
programmas Latvijai «Ekonomiskās un sociālās kohēzijas pasākumi Latvijā» grants;
nacionālais finansējums – LVL 46 040,35. Projekta mērėis ir paaugstināt darbaspēka
konkurētspēju Zemgales reăionā, nodrošinot pašvaldības un izglītības iestāžu darbiniekiem
iespēju iegūt mūsdienu darba tirgus prasībām un standartiem atbilstošas IT zināšanas.
Projekta gaitā izveidotas trīs datorklases, datorzinības apguvuši 511 cilvēki.
No kopumā iesniegtajiem projektiem noraidīti 2: «Jelgavas pašvaldības darbinieku apmācība
ESF pasākumu ieviešanai» un «Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torĦa renovācija».
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3. BUDŽETA INFORMĀCIJA
Gada pārskats sagatavots atbilstoši LR likumiem «Par grāmatvedību», «Par budžeta
un finanšu vadību», «Par pašvaldību budžetiem», 2005. gada 21. jūnija MK noteikumiem
Nr.446 «Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība», 2007.
gada 7. februāra Jelgavas domes rīkojumam Nr.6-rp «Par 2006. gada pārskata
iesniegšanas termiĦiem» u.c. normatīvajiem aktiem par grāmatvedības kārtošanu un
organizēšanu.
Gada pārskata posteĦi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem un gada
pārskats veidots:
- uz darbības nepārtrauktības pieĦēmuma;
- uzkrāšanas principa;
- piesardzības un kases principa;
- izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā;
- aktīva un pasīva posteĦu sastāvdaĜas novērtētas atsevišėi.
Pārskata gads aptver laika periodu no 01.01.2006. līdz 31.12.2006, pārskatā rādītāji ir
izteikti Latvijas nacionālajā valūtā – latos (LVL).
Pārskats veidots kā Jelgavas budžeta iestāžu un aăentūru kopsavilkuma pārskats, kas
sastādīts no 13 budžeta iestāžu pārskatiem:
- Jelgavas pašvaldības administrācija;
- Jelgavas domes Finanšu nodaĜa;
- Jelgavas Pašvaldības policija;
- Jelgavas Izglītības pārvalde;
- Jelgavas Sociālo lietu pārvalde;
- Pašvaldības aăentūra «Pilsētsaimniecība»;
- Jelgavas un Bauskas pašvaldību kopīgā aăentūra «Zemgales EKO»;
- Jelgavas Sporta servisa centrs;
- Jelgavas Zinātniskā bibliotēka;
- Ă.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs;
- Pašvaldības aăentūra «Kultūra»;
- Kultūras iestāžu centralizētā grāmatvedība;
- Jelgavas reăionālais sabiedrisko pakalpojumu regulators.
3.1. Pašvaldības finansiālais stāvoklis
Bilance

2006. gada pašvaldības bilances kopsumma ir LVL 69 388 632, salīdzinot ar 2005.
gada bilanci, tā palielinājusies par LVL 11 403 690 (veidlapa Nr.1 «Bilance»).
Jelgavas pašvaldības 2006. gada faktisko ieĦēmumu kopsumma – LVL 30 310 566 un
izdevumu – LVL 28 971 978 (veidlapa Nr.2-fakts «Faktisko ieĦēmumu un izdevumu
kopsavilkums») .
Pārskata perioda rezultāts – ieĦēmumu pārsniegums pār izdevumiem LVL 1 338 588
ir pozitīvs un uzrādīts bilances veidlapā, 530. rindā.
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AKTĪVS

I IlgtermiĦa ieguldījumu iedaĜas kopsumma ir LVL 57 601 066 un, salīdzinot ar 2005.
gadu, palielinājusies par LVL 2 645 541, tajā skaitā:
1) nemateriālo ieguldījumu atlikusī vērtība uz perioda beigām palielinājusies par LVL
147 675:
• gada laikā iegādāto nemateriālo ieguldījumu (licences un datorprogrammas)
vērtība – LVL 164 977,
• pārējie nemateriālie ieguldījumi – LVL 520,
• avansa maksājums par nemateriālajiem ieguldījumiem – LVL 27 282,
• aprēėinātais nolietojums – LVL 42 973,
• no uzskaites izslēgtā vērtība – LVL 2131;
2) pamatlīdzekĜu atlikusī vērtība uz pārskata perioda beigām palielinājusies par LVL
230 646;
3) ilgtermiĦa finanšu ieguldījumi palielinājās par LVL 2 267 220, tajā skaitā:
3.1. pašvaldība iegādājās radniecīgo uzĦēmumu kapitāla daĜas par LVL 2 071 470:
• SIA «Jelgavas Autobusu parks» – par LVL 1 687 870 (naudas izteiksmē –
autobusu iegādei),
• SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» – par LVL 250 000 (naudas izteiksmē – operāciju
bloka remontam),
• SIA «OPTIMA 1» – par LVL 133 600 (mantiskais ieguldījums);
3.2. pašvaldība iegādājās asociēto uzĦēmumu kapitāla daĜas par LVL 297 000:
•
•

SIA «Sporta komplekss «Zemgale»» – par LVL 35 000 (naudas izteiksmē),
A/s «AMO Plant» – par LVL 161 250 (mantiskais ieguldījums – zeme);

II Apgrozāmo līdzekĜu iedaĜas kopsumma ir LVL 11 787 566 un, salīdzinot ar 2005. gadu,
palielinājusies par LVL 8 758 149, tajā skaitā:
1) pašvaldības krājumi pēc stāvokĜa uz 31.12.2006. palielinājušies par LVL 161 932,
2) debitoru parāds samazinājies par LVL 23 306,
3) nākamo periodu izdevumi palielinājušies par LVL 6 774 581, jo saskaĦā ar MK
noteikumiem par gada pārskata sagatavošanas kārtību 2006. gada bilancē tika iekĜauta
plānoto procentu maksājumu summa LVL 6 255 783 par saĦemtajiem pašvaldības
aizĦēmumiem,
4) pašvaldības naudas līdzekĜu atlikums pārskata perioda beigās ir LVL 3 221 400.
PASĪVS

I Pašu kapitāla iedaĜas kopsumma ir LVL 47 538 189 un, salīdzinot ar 2005. gadu,
palielinājusies par LVL 1 317 017, tajā skaitā:
1. Pamatkapitāls (līdzdalības kapitāls) (bilances 440. un 450. rinda) pārskata gadā ir
pārgrāmatots uz iepriekšējā pārskata gada budžeta izpildes rezultātu saskaĦā ar MK
noteikumu prasībām;
2. IlgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve (bilances 460. rinda) ir pārgrāmatota uz
rezervēm – pārvērtēto pamatlīdzekĜu vērtība pēc stāvokĜa uz 31.12.2006. ir LVL 444 443
(bilances 470. rinda);
3. Sakarā ar pamatkapitāla pārgrāmatošanu iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts
(bilances 480. rinda ) palielinājās par LVL 24 424 244 un kopsummā ir LVL 45 755 158;
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4. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts (ieĦēmumu pārsniegums pār izdevumiem) ir
pozitīvs LVL 1 338 588 (bilances 530. rinda), t.sk. pamatbudžeta izpildes rezultāts LVL 251
721, speciālā budžeta – LVL 984 726, ziedojumu un dāvinājumu – LVL 102 141.

II Kreditoru iedaĜas kopsumma ir LVL 21 850 443 un, salīdzinot ar 2005. gadu,
palielinājusies par LVL 10 086 673, tajā skaitā:
1. Norēėinu par aizĦēmumiem un saistībām iedaĜas kopsumma ir LVL 14 262 663
(bilances 590. rinda) un, salīdzinot ar 2005. gadu, palielinājusies par LVL 3 301 720, tajā
skaitā:
• 2006. gadā pilsētas infrastruktūras objektu renovācijai un radniecīgā uzĦēmuma SIA
«Jelgavas Autobusu parks» pamatkapitāla palielināšanai saĦemti aizĦēmumi no Valsts
kases par summu LVL 4 577 428 (veidlapa Nr.9-1-1 «AizĦēmumu kustības
pārskats»),
• veikta iepriekšējos gados saĦemto aizĦēmumu atmaksa par summu LVL 1 275 708;
2. Norēėinu par saĦemtiem avansiem iedaĜas kopsumma uz pārskata gada beigām ir LVL 6
688 311 (bilances 600. rinda) un, salīdzinot ar 2005. gadu, palielinājusies par LVL 6 688 011,
pārskata gadā iekĜauts saskaĦā ar MK noteikumu prasībām:
• pašvaldības iestāžu un aăentūru neizmantotā atvaĜinājuma rezerve par 2006. gadu –
LVL 393 545,
• plānotie procentu maksājumi – LVL 6 293 778 – nākamajos gados par saĦemtajiem
aizĦēmumiem,
• pašvaldības iestādes saĦemtie avansa maksājumi – LVL 988 – par nesniegtajiem
pakalpojumiem;
3. Norēėinu ar piegādātājiem un darbuzĦēmējiem iedaĜas kopsumma ir LVL 295 123
(bilances 610. rinda) un samazinājums salīdzinājumā ar 2005. gadu ir LVL 72 536. Bilances
postenī galvenokārt uzskaitīti kreditori par precēm un pakalpojumiem (komunālie maksājumi,
pilsētas labiekārtošana un uzturēšana), kas sniegti 2006. gada decembrī, bet rēėini saĦemti
2007. gada janvārī. Visi norēėini ir inventarizēti, pamatojoties uz salīdzināšanas aktiem;
4. Norēėinu ar uzĦēmumiem, dalībniekiem un personālu iedaĜas kopsumma ir LVL 60
354 (bilances 630. rinda). Bilances postenī tiek uzskaitīti norēėini ar personālu, t.i.,
darbiniekiem izsniegto mācību kredītu atlikumi. Palielinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu – LVL 28 983;
5. Norēėinu par darba samaksu un ieturējumiem no darba algas (izĦemot nodokĜus)
iedaĜas kopsumma ir LVL 273 060 (bilances 640. rinda). Bilances postenī uzskaitīti norēėini
par 2006. gada decembrī aprēėināto darba samaksu, kas izmaksāta 2007. gada janvārī.
Palielinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu – LVL 67 669;
6. Norēėinu par nodokĜiem iedaĜas kopsumma ir LVL 260 754 (bilances 650. rinda).
Bilances posteĦa atlikumā uz pārskata beigām uzskaitīti 2006. gada decembrī aprēėinātie
nodokĜi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un
pievienotās vērtības nodoklis), kam nomaksas termiĦš valsts budžetā ir 2007. gada janvāris.
Palielinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu – LVL 64 914.
ZEMBILANCES KONTI
Nomāto pamatlīdzekĜu vērtība uz 31.12.2006. – LVL 8505.
Norakstīto bezcerīgo un šaubīgo debitoru parādu summa – LVL 12 424 (bilances 710.
rinda), to veido zemes un telpu nomas parādi, kas uzskatāmi par bezcerīgi atgūstamiem.
IzmaiĦu 2006. gadā nav.
Pašvaldību budžeta izsniegto galvojumu summa uz pārskata perioda beigām ir LVL
707 838 (bilances 720. rinda) par pašvaldību aăentūru iepriekšējos gados saĦemtiem
aizĦēmumiem, t.sk.:
o JPPA «Kultūra» – LVL 37 899;
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o JPPA «Pilsētsaimniecība» – LVL 669 939.
Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, galvojumi samazinājušies par LVL 365 274.
Pārējo zembilances kontu summa ir LVL 5 087 846 (bilances 760. rinda). Kontā
uzskaitīta:
• Jelgavas pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā zeme 1399,1216 ha platībā ar kopējo
vērtību LVL 5 081 922, t.sk. viens zemesgabals 0,0003 ha platībā ar vērtību LVL
0,00, kas nav reăistrēta Zemesgrāmatā,
• pašvaldības īpašums, kas atrodas pašvaldības SIA «Jelgavas ūdens» lietošanā:
– zemesgabals 0,4750 ha platībā ar vērtību LVL 2375;
– ūdensvada tīkli1538,86 m garumā ar vērtību LVL 1441;
– fekālās kanalizācijas tīkli1767,98 m garumā ar vērtību LVL 2108.
Pārskata periodā izĦemta no zembilances un pārnesta uz bilanci zeme vērtībā LVL 360 131.

3.2. Jelgavas pašvaldības budžeta izpilde
1. KONSOLIDĒTAIS BUDŽETS
1.1. Pašvaldības konsolidētā budžeta resursi
2006. gadā pašvaldības konsolidētā budžeta precizētais ieĦēmumu plāns
apstiprināts LVL 25 482 533 apmērā, t.sk.:
LVL 23 975 340 pamatbudžeta ieĦēmumi;
LVL 1 393 210 speciālā budžeta ieĦēmumi;
LVL 113 983 ziedojumu un dāvinājumu ieĦēmumi.
Konsolidētā budžeta ieĦēmumu izpilde – LVL 26 711 912, t.sk.:
LVL 24 743 013 pamatbudžeta ieĦēmumi;
LVL 1 847 395 speciālā budžeta ieĦēmumi;
LVL 121 504 ziedojumu un dāvinājumu ieĦēmumi.
Konsolidētā budžeta ieĦēmumu plāns izpildīts 104,8% apmērā, virsplāna ieĦēmumi –
LVL 1 229 379. Salīdzinot ar 2005. gadu, ieĦēmumi ir lielāki par LVL 6 386 394.
2006. gadā tika piesaistīti finansēšanas līdzekĜi LVL 5 953 886 apmērā, tos veidoja:
LVL 4 577 428 aizĦēmumu līdzekĜi;
LVL 1 376 458 naudas līdzekĜu atlikums 2006. gada sākumā.

Konsolidētā budžeta resursu apjoms bija plānots LVL 31 436 487 apmērā un izpildīts
– LVL 32 665 798.
1.2. Pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumi:
2006. gadā konsolidētā budžeta izdevumu precizētais plāns apstiprināts
LVL 31 436 487, t.sk.:
LVL 28 549 110 pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām un norēėiniem;
LVL 1 275 708 pamatbudžeta saistību nomaksa;
LVL 1 471 372 speciālā budžeta izdevumi;
LVL 140 297 izdevumi no ziedojumu un dāvinājumu līdzekĜiem.
Konsolidētā budžeta izdevumu izpilde LVL 29 454 357, t.sk.:
LVL 26 641 041 pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām un norēėiniem;
LVL 1 275 708 pamatbudžeta aizĦēmumu pamatsummu atmaksa;
LVL 1 417 055 speciālā budžeta izdevumi;
LVL 120 553 izdevumi no ziedojumu un dāvinājumu līdzekĜiem.
Konsolidētā budžeta ieĦēmumu izpildes pārsniegums pār izdevumiem – naudas līdzekĜu
atlikums gada beigās – LVL 3 211 441.
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2. PAMATBUDŽETS
2.1. Pamatbudžeta resursu plāns 2006. gada sākumā apstiprināts LVL 26 310 343, budžeta
izpildes gaitā tas tika palielināts par LVL 3 514 475, gada beigās resursu precizētais plāns
apstiprināts – LVL 29 824 818.
Pamatbudžeta nodokĜu un nenodokĜu ieĦēmumu, kā arī saĦemto maksājumu
precizētais plāns izpildīts 103,2% apmērā jeb par summu LVL 24743 013. Pamatbudžeta
ieĦēmumu pieaugums no nodokĜiem, nodevām un maksājumiem salīdzinājumā ar 2005. gadu
ir LVL 5 093 339 (veidlapa Nr.2-P «Pārskats par pamatbudžeta ieĦēmumiem un
izdevumiem»).
Finansēšanas līdzekĜi piesaistīti kopsummā LVL 5 849 408.
Pavisam 2006. gadā pamatbudžeta resursu apjoms bija LVL 30 592 421,
virsplāna ieĦēmumi saĦemti LVL 767 603.
2.2. Pamatbudžeta izdevumu 2006. gada sākumā apstiprinātais plāns LVL 26 310 343 arī
tika palielināts par LVL 3 514 475 un precizētais izdevumu plāns, ieskaitot aizĦēmumu
pamatsummu nomaksu, apstiprināts – LVL 29 824 818, izdevumu izpilde – LVL 27 916 749
jeb 93,6 % apmērā, no tiem:
- izdevumi pēc valdības funkcijām – LVL 25 772 122 jeb 92,3%;
- norēėini LVL 868 919 jeb 3,1%, t.sk. LVL 661 131 maksājumi pašvaldības finanšu
izlīdzināšanas fondā, salīdzinājumā ar 2005. gadu tie bija lielāki par LVL 168 472;
- aizdevumu pamatsummu atmaksa LVL 1 275 708 jeb 4,6%.
Pamatbudžeta izdevumi pēc funkcijām un norēėini – LVL 26 641 041 – izlietoti šādi:
- atalgojumi
LVL 8 828 277 jeb 33,1%;
- soc. apdrošināšanas obligātās iemaksas
LVL 2 078 125 jeb 7,8%;
- pakalpojumu apmaksa
LVL 4 085 204 jeb 15,4%;
- komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
LVL 82 412 jeb 0,3%;
- materiālu, energoresursu iegāde
LVL 1 889 787 jeb 7,1%;
- grāmatu, žurnālu iegāde
LVL 137 499 jeb 0,5%;
- procentu maksājumi par aizĦēmumiem
LVL 503 601 jeb 1,9%;
- subsīdijas un dotācijas,
LVL 4 322 831 jeb 16,2%;
t.sk. iedzīvotājiem
LVL 879 840 jeb 3,3%;
- kapitālie izdevumi un investīcijas
LVL 4 716 035 jeb 17,7%.
Sociāliem pabalstiem izlietoti LVL 458 075, saĦēmēju skaits – 8237 personas, t.sk.:
- GMI pabalsti
LVL 63 055 (787 pers.);
- dzīvokĜa pabalsti
LVL 161 504 (2767 pers.);
- pabalsti individuālās apkures nodrošināšanai
LVL 51 300 (1400 pers.);
- pabalsti skolēnu ēdināšanai skolās un pirmsskolas
izglītības iestādēs pakalpojumu apmaksāšanai
LVL 92 209 (1143 pers.);
- pabalsti medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai
LVL 90 007 (2140 pers.).
Pārējiem sociālās palīdzības pasākumiem un palīdzībai izlietoti LVL 57 589, saĦēmēju
skaits – 1626 personas, t.sk.:
LVL 7188 (694 pers.);
- pabalsti ārkārtas gadījumos
- apbedīšanas pabalsti
LVL 5803 (72 pers.);
- pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
LVL 29 105 (721 pers.);
- pabalsts bāreĦiem dzīves uzsākšanai
LVL 8745 (33 pers.);
- pabalsti audžuăimenēm
LVL 5038 (11 pers.);
- pabalsts sodu izcietušām personām dzīves uzsākšanai
LVL 1710 (95 pers.).
Sabiedrisko organizāciju atbalstam piešėirtas subsīdijas LVL 131 008.
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3. SPECIĀLIE BUDŽETI
3.1. Speciālā budžeta resursu plāns gada sākumā tika apstiprināts LVL 715 145 apmērā,
izpildes gaitā tas tika palielināts par LVL 896 524. Precizētā speciālā budžeta resursi tika
apstiprināti LVL 1 611 669 un izpildīti LVL 2 073 377 apmērā jeb par 128,6%.
AutoceĜu fonda ieĦēmumi salīdzinājumā ar 2005. gadu saĦemti par LVL 295 876 vairāk. Par
LVL 234 mazāk saĦemta mērėdotācija regulārajiem pasažieru pārvadājumiem.
Dabas resursu nodokĜa ieĦēmumu plāns nav izpildīts par LVL 3050, ieĦēmumi bija par
LVL 1025 mazāki nekā iepriekšējā gadā.
Privatizācijas fonda ieĦēmumu apjoms salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir lielāks par LVL
916 652.
LīdzekĜus pašvaldībai un iestādēm ziedoja par LVL 81 885 vairāk nekā 2005. gadā.
3.2. Speciālā budžeta izdevumu precizētais plāns apstiprināts LVL 1 609 722 un izpildīts
LVL 1 537 608 apmērā jeb par 95,5%.
Privatizācijas fonda izdevumi plānoti LVL 589 724, apgūti – LVL 561 230 vai par
95,2%, līdzekĜi izlietoti saskaĦā ar apstiprināto programmu 2006. gadam.
Dabas resursu nodokĜa līdzekĜu izdevumu plāns apstiprināts LVL 32 835 un apgūts
summā LVL 23 451.
AutoceĜu fonda līdzekĜu izlietojums – LVL 833 397 jeb 100% apmērā.
LīdzekĜi izlietoti ceĜu remontiem un kārtējai to uzturēšanai, lietus ūdens kanalizācijas,
meliorācijas būvju, luksoforu uzturēšanai un rekonstrukcijai. Ielu kapitālais remonts
veikts par LVL 184 719.
Dotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem piešėirta SIA «Jelgavas Autobusu parks»
LVL 41 700 apmērā.
Pārējo speciālo budžetu līdzekĜi izlietoti LVL 16 apmērā.
Ziedojumu līdzekĜi izlietoti summā LVL 120 553.

Latvijas Republikas likumā «Par pašvaldībām» noteikto pastāvīgo funkciju un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi 2006. gadā nodrošināja 52 Jelgavas domes izveidotās iestādes un
struktūrvienības (veidlapa Nr.10 «Pārskats pat tīkla radītājiem») un 8 kapitālsabiedrības.
3.3. Pašvaldības nekustamo īpašumu novērtējums 2006. gadā

2006. gadā Jelgavas pašvaldība savā īpašumā pārĦēma 64 valsts dzīvojamo māju
neprivatizētās daĜas (167 dzīvokĜi) ar kopējo vērtību Ls 111 195,39.
Jelgavas pašvaldības bilancē ir atspoguĜotas tikai tās zemes platības, uz kurām
pašvaldības īpašuma tiesības ir nostiprinātas Zemesgrāmatā. Šo zemes platību vērtības tiek
uzskaitītas pēc zemesgabalu kadastrālās vērtības.
2006. gadā noslēgti 4 līgumi par pašvaldībai piederošo zemesgabalu maiĦu, 1 maiĦas
līgums par dzīvokĜu maiĦu un 1 dāvinājuma līgums par dzīvokĜa dāvinājuma pieĦemšanu.
Pašvaldības bilancē 2006. gadā uzĦemti 52 (2005. – 18) zemesgabali ar kopējo platību
966 976 m2 (2005. – 391 644 m2) un kopējo kadastrālo vērtību Ls 638 809 (2005. – Ls 262
227).
Pašvaldības iestādei «Jelgavas Izglītības pārvalde» apsaimniekošanā un grāmatvedības
uzskaitē nodoti 6 (2005. – 5) zemesgabali ar kopējo platību 57 740 m2 (2005. – 52 320 m2) un
kadastrālo vērtību Ls 116 614.
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Pašvaldības aăentūrai «Pilsētsaimniecība» apsaimniekošanā un grāmatvedības
uzskaitē nodoti 6 (2005. – 6) zemesgabali ar kopējo platību 1 666 614 m2 (2005. – 73 819 m2)
un kadastrālo vērtību Ls 25 733.
Sakarā ar privatizācijas (atsavināšanas) procesa pabeigšanu 2006. gadā no
grāmatvedības uzskaites izslēgti 25 pašvaldības objekti ar kopējo vērtību Ls 783 884,71, t.sk.
22 zemesgabali ar kopējo platību 82 842 m2 un kadastrālo vērtību Ls 165 927.
Pašvaldības zembilancē ir atspoguĜoti tie zemesgabali, kas ir pašvaldības lietošanā,
taču īpašuma tiesības nav nostiprinātas Zemesgrāmatā.
Sakarā ar zemesgabalu reăistrāciju Zemesgrāmatā 2006. gadā no pašvaldības
zembilances uzskaites un pašvaldības lietojumā esošo zemju saraksta izslēgti 37 zemesgabali
ar kopējo platību 1 080 020 m2 un kadastrālo vērtību Ls 716 601.
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4. PAŠVALDĪBU STRUKTŪRVIENĪBU DARBĪBA
4.1. JPPA «Pilsētsaimniecība»

Pašvaldības aăentūra «Pilsētsaimniecība» pārzina un koordinē Jelgavas pilsētas
komunālo saimniecību.
1. Ielas, ceĜi un stāvlaukumi:
1.1. Pulkveža O.Kalpaka ielas rekonstrukcija posmā no RaiĦa līdz Rūpniecības ielai – Ls
592 876;
1.2. Svētes ielas rekonstrukcija posmā no SakĦudārza līdz Pulkveža O.Kalpaka ielai – Ls
369 580;
1.3. KĜavu ceĜa izbūve, 1. kārta – Ls 11 764;
1.4. Peldu ielas izbūve – Ls 38 589;
1.5. Zvejnieku ielas seguma renovācija – Ls 83 888;
1.6. Zirgu ielas posma asfaltbetona seguma izbūve – Ls 82 295;
1.7. Kazarmes ielas posma seguma remonts – Ls 41 165;
1.8. HelmaĦa ielas posma remonts – Ls 28 967;
1.9. Robežu ielas posma remonts – Ls 47 768;
1.10. Jelgavas domes administratīvās ēkas pagalma stāvlaukuma rekonstrukcija – Ls 194 755.
2. Apgaismojuma tīklu sakārtošana:
2.1. Zvejnieku ielas apgaismojuma izbūve – Ls 9500;
2.2. Pasta ielas posma apgaismojuma izbūve – Ls 9700;
2.3. Lielās ielas posma apgaismojuma renovācija – Ls 800;
2.4. Izstādes ielas apgaismojuma renovācija – Ls 500;
2.5. Hercoga Jēkaba laukumā un RaiĦa parkā papildu armatūru uzstādīšana – Ls 3500;
2.6. Hercoga Jēkaba laukumā kabeĜa izbūve – Ls 2900.
3. Satiksmes drošība:
3.1. Luksofora objekta rekonstrukcija Lielās un Dambja ielas krustojumā – Ls 35 000;
3.2. Sabiedriskā transporta maršrutu tīklu izstrāde – Ls 49 800;
3.3. Sarmas ielas ātrumvaĜĦa izbūve – Ls 7153;
3.4. Aspazijas ielas ātrumvaĜĦa izbūve – Ls 11 790;
3.5. Gājēju pāreju izbūve Dobeles un Uzvaras ielas krustojumā un Zemgales prospekta un
JāĦa ielas krustojumā – Ls 55 598;
3.6. Uzstādītas 230 jaunas ceĜa zīmes;
3.7. Horizontālie marėējumi – 3300 m2;
3.8. Skolēnu apmācības laukumu izbūve pie 4. pamatskolas un 6. vidusskolas – Ls 25 396.
4. Hidrotehniskās būves:
4.1. Mazais ceĜš – lietus kanalizācijas izbūve posmā no Dambja līdz CeriĦu ielai – Ls 13 758;
4.2. Viršu un Rudzu ielas grāvja rekonstrukcija – Ls 18 000;
4.3. Zirgu ielas lietus kanalizācija – Ls 74 176;
4.4. Smilšu ielas posma LK rekonstrukcija – Ls 11 776;
4.5. Aku un gūliju remonti – 112 gab.;
4.6. Iztīrīti grāvji – 15 394 m;
4.7. Caurteku nomaiĦa – 137 m.
5. Labiekārtošana:
5.1. Bērnu spēĜu laukuma izbūve 4 vietās – Ls 14 914;
5.2. Ozolskvēra 1. kārtas izbūve – Ls 23 632;
5.3. Brīvības bulvāra skvēra labiekārtošana – Ls 23 998;
5.4. CeliĦu piebēršana Alunāna parkā, RaiĦa parkā un Stacijas parkā;
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5.5. Izveidotas jaunas dobes ar vasaras puėēm Rīgas un Strazdu ielas krustojumā, 60 m2, un
Tērvetes un Rūpniecības ielas krustojumā, 40 m2;
5.6. Jelgavas pilsētas autobusu pieturvietās un parkos uzstādītas 32 atkrituma urnas;
5.7. Parkos uzstādīti 15 atpūtas soliĦi. Atjaunotas un rekonstruētas divas autobusu pieturvietas
(4. līnijā un Ozolpilī);
5.8. Izbūvētas divas autobusu pieturvietu platformas Vidus un Aspazijas ielā;
5.9. Likvidētas nelegālās izgāztuves, 200 m3.
6. Mežu apsaimniekošana:
6.1. Realizēts 1390 m3 koksnes cirsmu izsolēs par Ls 15 000;
6.2. Likvidēti 3 meža ugunsgrēki;
6.3. Likvidētas 4 patvaĜīgas atkritumu izgāztuves pilsētas mežos;
6.4. Veikta meža atjaunošana ar bērza ietvarstādiem 0,9 ha platībā;
6.5. Veiktas sastāva kopšanas cirtes 9,2 ha platībā, atvasāju izpĜaušana gar
maăistrālajiem ceĜiem 10,4 ha platībā un meliorācijas grāvju apauguma novākšana 1,8 ha
platībā;
6.6. Iekārtota atpūtas vieta pilsētas mežu 11. kvartāla 13. nogabalā;
6.7. Veikta koku vainagošana 16 ielās un ielu posmos (kopskaitā 965 koki);
6.8. Novākti 118 nevēlami vai bīstami koki un 84 vietās veikta zaru izzāăēšana, vainagu
pacelšana.
7. Citi darbi:
7.1. Zemgales tehnoloăiskā parka kanalizācijas tīklu izbūve – Ls 630 000;
7.2. Peldu ielas ūdensvada izbūve – Ls 44 963;
7.3. Uzvaras parka komunikāciju izbūve – Ls 38 000;
7.4. Driksas tilta ietvju remonts – Ls 15 284.
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4.2. Sociālā palīdzība un veselības aprūpe

Pašvaldības iestāde «Jelgavas Sociālo lietu pārvalde» saskaĦā ar nolikumu veic darbību
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā
kārtībā, administrē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai paredzētos
pašvaldības budžeta līdzekĜus un kontrolē to izlietojumu pārraudzībā esošajās iestādēs.
Aktuālākie uzdevumi ir:
• klientu vajadzību profesionāla izvērtēšana;
• sociālo pakalpojumu piemērošana klientu individuālajām vajadzībām;
• sociālo pakalpojumu paplašināšana ăimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai
nelabvēlīgi apstākĜi;
• darba vides sakārtošana atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajām
prasībām.
2006. gadā JSLP audzis atbilstošas kvalifikācijas darbinieku skaits, precizēti viĦu amata
pienākumi un optimizēta iestādes struktūra.
Sociālās palīdzības pasākumiem 2006. gadā iztērēti Ls 1 617 873.
Sociālajiem pabalstiem 2006. gadā iztērēti Ls 515 664.
2006. gadā izskatītas 7753 Iztikas līdzekĜu deklarācijas un iesniegumi.
Ienākumi un materiālais stāvoklis izvērtēts 3281 ăimenei (5600 personām).
Trūcīgas ăimenes (personas) statuss noteikts 999 ăimenēm (2989 personām).
Sociālais pabalsts pēc ienākumu izvērtēšanas saskaĦā ar Jelgavas pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.89 «Sociālo pabalstu piešėiršanas noteikumi» piešėirts 3223
ăimenēm (5510 personām). Valstī noteiktais garantētais minimālais ienākumu (GMI) līmenis
Ls 24 apmērā nodrošināts 787 personām.
Pašvaldības sociālo pabalstu sadalījums 2006. gadā
Nr.
p.k.

Pabalsts veids

Summa,
Ls

ĂimeĦu
skaits

1.
2.
3.
4.

GMI pabalsts
DzīvokĜa pabalsts
Pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai
Pabalsts medicīnisko pakalpojumu
apmaksāšanai
Pabalsts bezmaksas ēdināšanai skolā un
pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu
apmaksāšanai
Pabalsti ārkārtas gadījumos (stihiskas nelaimes,
pārtikai, medikamentiem u.c.)
Apbedīšanas pabalsti
Pabalsts sodu izcietušām personām dzīves
uzsākšanai
Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
Pabalsts bāreĦiem dzīves uzsākšanai
Pabalsti audžuăimenēm
Pašvaldības sociālie pabalsti kopā

63 055
161 504
51 300
90 007

288
1729
795

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pabalstu
saĦēmušo
personu
skaits*
787
2767
1400
2140

92 209

1143

7188

694

5803
1710

72
95

29 105
8745
5038
515 664

8

721
33
11
6485

* 1. – 4. pozīcijā uzskaitītas visas personas ăimenē
5. – 10. pozīcijā uzskaitītas tikai pabalstu saĦēmušas personas
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Pašvaldības sociālo pabalstu sadalījums pa ăimeĦu tipiem

1-2 bērni un
viens vai
vairāki
darbspējīgie
23.2%
1-2 bērni un
neviens
darbspējīgais
2.4%
bez bērniem
un nevienu
darbspējīgo
46.0%

3 un vairāk
bērni un viens
vai vairāki
darbspējīgie
18.5%

bez bērniem
un vienu vai
vairākiem
darbspējīgiem
9.1%

3 un vairāk
bērni un
neviens
darbspējīgais
0.7%

Pašvaldība apmaksājusi 76 bezpiederīgo personu apbedīšanu.
SaskaĦā ar Jelgavas domes 18.05.2006. lēmumu Nr.8/2 «Par braukšanas maksas
atvieglojumiem Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā» tika grozīti atlaižu nosacījumi
mēnešbiĜešu iegādei: pensionāriem, kuri vecāki par 70 gadiem un kuru pensija mazāka par Ls
90, atlaide ir 75% no mēnešbiĜetes cenas (iepriekš bija 50%), tiek nodrošināta arī bezmaksas
braukšana pilsētas sabiedriskajā transportā pensionāriem, kuri vecāki par 80 gadiem. Kopā
braukšanas atvieglojumu finansēšanai pašvaldībā noteiktajām iedzīvotāju kategorijām iztērēts
Ls 146 381.
SaskaĦā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17. panta 1. un 2. daĜu
sociālo pakalpojumu sniedzēju reăistrā reăistrēts Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs un
dienas centri «Integra» un «Atbalsts».
Aprūpes pakalpojumus mājās saĦēma 169 personas, tajā skaitā 110 vecuma pensionāri,
59 personas ar dažāda smaguma invaliditāti, no tām 9 pārvietojas tikai ratiĦkrēslā. 38% no
mājās aprūpētajām personām ir vecākas par 80 gadiem. Aprūpes pakalpojumus pirmreizēji
pieprasījušas 38 personas.
Īslaicīgo sociālo aprūpi saĦēmušas 68 personas, 16 personas ievietotas vispārēja tipa
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un 66 personas specializētajās sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.
Atkarību profilakses kabinetā tika konsultēti 74 cilvēki, kuriem ir līdzatkarība
(narkotikas, alkohols, smēėēšana, spēĜu automāti ), 215 narkomāni, 166 alkoholiėi.
2006. gadā darbu JSLP uzsāka ergoterapeits. Funkcionālie traucējumi novērtēti 236
personām, 94 personām piegādāti tehniskie palīglīdzekĜi un sniegtas apmācības un
konsultācijas. PieĦemti 236 lēmumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešėiršanu
sociālās rehabilitācijas institūcijā par valsts budžeta līdzekĜiem.
Personām ar pārvietošanās grūtībām nodrošināts speciālais autotransports par Ls 9173.
Sociālais darbs veikts ar 1177 ăimenēm, kurās aug 1938 bērni.
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Ieviests jauns ārpusăimenes pakalpojums – aprūpe audžuăimenē. Noslēgti līgumi ar
astoĦām audžuăimenēm, kurās ievietoti 11 bērni vecumā no 2,5 līdz 16 gadiem.
Pašvaldībā nodrošināta psihologa bezmaksas palīdzība. 2006. gadā izveidota vēl viena
psihologa amata vieta. Pārskata periodā sniegtas 303 konsultācijas, no tām 64 pirmreizējiem
klientiem.
Rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā sniegti 20 bērniem, kuri cietuši no
prettiesiskām darbībām.
Bērnu un ăimenes atbalsta centrā pakalpojumus 2006. gadā izmantoja 55 klienti, no
tiem diennakts sociālo rehabilitāciju saĦēmuši 37 bērni vecumā no 3 līdz 18 gadiem, tajā
skaitā 22 meitenes un 15 zēni. Gada laikā atkārtoti dažādu iemeslu dēĜ sociālos pakalpojumus
saĦēmuši 8 bērni (konfliktsituācijas, novārtā atstāšana un alkohola lietošana ăimenē, nespēja
adaptēties audžuăimenē).
JSLP Bērnu un ăimenes atbalsta centra (sākotnēji Krīzes centra) ăimeĦu istabās
sociālos pakalpojumus 2006. gadā saĦēmušas piecas ăimenes, tajā skaitā septiĦi pieaugušie
un vienpadsmit bērni (kopā 18 klienti).
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrā (turpmāk tekstā JBSAC) aprūpēti 90 bērni,
t.sk. trīs bāreĦi. No JBSAC izstājās 33 bērni, t.sk. deviĦi atgriezti pie vecākiem, 14 sasnieguši
pilngadību, 10 nodoti aizbildnībā vai adoptēti.
JBSAC 2 reizes mēnesī organizē dažāda tipa pasākumus, braucienus uz nometnēm,
pārgājienus un ekskursijas.
Nakts patversmes pakalpojumus 2006. gadā saĦēmuši 128 klienti, vidējā noslogotība
gada laikā – 79%. Lai novērstu klientu atkarību no naktspatversmes pakalpojumiem un
uzlabotu viĦu sociālo funkcionēšanu, iestādē ieviesta pilna sociālā darbinieka amata slodze.
Līdzdarbības pienākumos aktīvi iesaistās 30 klienti.
2006. gadā pabeigti būvdarbi Jelgavas pilsētas Sociālajā mājā, īstenojot telpu renovāciju
un pielāgošanu grupu dzīvokĜu vajadzībām, kā arī izveidots higiēnas centrs ERAF projekta
«Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai,
integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Zemgales reăionā» gaitā.
JSLP Pulkveža O.Kalpaka ielā izbūvēta platforma klientu drošībai. Tika pabeigta telpu
rekonstrukcija Bērnu un ăimenes atbalsta centrā Zirgu ielā 47a.
Veicot kosmētiskos remontus, uzlabota pakalpojumu sniedzēja institūcijas iekšējā vide
atbilstoši normatīvajos aktos sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteiktajām prasībām.
Valsts investīciju programmas finansējumu – Ls 172 000 – saĦēma projekts «Dienas
centra izveide cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Jelgavas pilsētā», kas tiek realizēts
pašvaldības īres namā Stacijas ielā 13.
2006. gada janvārī uzsākts ZiemeĜu Ministru padomes 2005. gadā atbalstītā projekta
«Atbalsta un izglītojošās grupas riska bērniem un jauniešiem Jelgavas pilsētā» aktivitātes, kā
rezultātā tiks apgūts Ls 1000 finansējums.
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4.3. Izglītība

Jelgavas pašvaldības iestāde «Jelgavas Izglītības pārvalde» īsteno valsts un
pašvaldības izglītības politiku Jelgavas domes deleăētas kompetences ietvaros. Pārvaldes
pārraudzībā ir Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības, vispārējās izglītības, speciālās
izglītības, interešu izglītības iestādes, sporta skolas un pašvaldības arodskola. Pārvaldes
metodiskā pārraudzībā ir privātās pirmsskolas izglītības iestādes, vispārējās un interešu
izglītības iestādes.
Pieaugušo izglītības nodrošināšanas funkciju pilsētā īsteno pašvaldības iestāde
«Jelgavas reăionālais Pieaugušo izglītības centrs» (JRPIC), kura darbības galvenais mērėis –
nodrošināt Jelgavas un reăiona iedzīvotājiem nepārtrauktu mūžizglītību, lai iegūtu zināšanas
un prasmes, kas atbilstu mainīgajām darba tirgus prasībām un nepieciešamas pastāvīgai un
aktīvai līdzdalībai uz zināšanām balstītā sabiedrībā.
Pirmsskolas izglītība

2006. gadā turpina palielināties izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības programmās.
Salīdzinot ar 2005. gadu, tas audzis par 84 izglītojamiem.
Jelgavas 7 pašvaldības, 6 privātās pirmsskolas izglītības iestādes, Jelgavas
Sākumskola, privātā sākumskolas «Alfa», 2., 3., 4. pamatskola, 6. vidusskola, R.LazdiĦas
privātskola «PunktiĦš» īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, tajā skaitā
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmas.
Izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības programmās
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Nozīmīgākie izpildītie remontdarbi (pašvaldības finansējums)
pirmsskolas izglītības iestādēs
Nr.
p.k.
1.

Veiktie darbi

2.

Telpu remontdarbi, ārējās kanalizācijas
tīklu izbūve, teritorijas labiekārtošana,
žoga izbūve
Telpu pārbūves un remonta darbi

3.

Iekšdurvju nomaiĦa

4.

Logu rāmju nomaiĦa un ēkas gala sienu
siltināšana
Zāles, gaiteĦu remonts, logu rāmju
nomaiĦa, ārējā ūdensvada tīklu
pārlikšana, iekšējo kanalizācijas tīklu
daĜēja nomaiĦa
Zāles remonts un logu rāmju daĜēja
nomaiĦa
Ārējā apgaismojuma renovācija

5.

6.
7.
8.
9.

Vējtveru izbūve, logu rāmju un daĜējs
kosmētiskais remonts
Vecās ēkas renovācijas projekts
Kopā

Izmaksas
LVL

19 544
29 487
4000
34 176

30 624

14 370
2000
12 000
3467

Izglītības iestāde

Pirmsskolas izglītības
iestāde «GaismiĦa»
Pirmsskolas izglītības
iestāde «Kamolītis»
Pirmsskolas izglītības
iestāde «Lācītis»
Pirmsskolas izglītības
iestāde «PasaciĦa»
Pirmsskolas izglītības
iestāde «RotaĜa»
Pirmsskolas izglītības
iestāde «VārpiĦa»
Pirmsskolas izglītības
iestāde «VārpiĦa»
Pirmsskolas izglītības
iestāde «Zemenīte»
Pirmsskolas izglītības
iestāde «Zemenīte»

149 668

Nozīmīgākie izpildītie remontdarbi (valsts finansējums)
pirmsskolas izglītības iestādēs
Nr.
p.k.

Veiktie darbi

Izmaksas
LVL

1.

DaĜēja logu rāmju nomaiĦa

4000

2.

DaĜēja logu rāmju nomaiĦa

7000

3.

DaĜēja logu rāmju nomaiĦa

4500

Kopā

Izglītības iestāde

Pirmsskolas izglītības
iestāde «Kamolītis»
Pirmsskolas izglītības
iestāde «Lācītis»
Pirmsskolas izglītības
iestāde «RotaĜa»

15 500
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Vispārējā pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība
Izglītojamo skaits vispārizglītojošās izglītības iestādēs

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

Izglītības iestāde
1. ăimnāzija
Valsts ăimnāzija
4. vidusskola
5. vidusskola
6. vidusskola
Spīdolas ăimnāzija
2. pamatskola
3. pamatskola
4. pamatskola
Sākumskola
1. internātpamatskola
2. internātpamatskola
Speciālā pamatskola
R.LazdiĦas privātskola «PunktiĦš»
Privātā sākumskola «Alfa»
Vakara (maiĦu) vidusskola
Kopā

Izglītojamo
skaits
2005. gada
1. septembrī
1086
934
1170
871
726
480
701
974
856
95
136
131
143
86
23
521
8933

Izglītojamo
skaits
2006. gada
1. septembrī
1100
888
1094
854
699
479
578
948
832
67
141
130
128
78
27
536
8579

Salīdzinot
2005. un
2006. gadu
+14
-46
-76
-17
-27
-1
-123
-26
-24
-28
+5
-1
-15
-8
+4
+15
-354

Salīdzinot ar 2005. gadu, izglītojamo skaits pilsētas izglītības iestādēs 2006. gadā
samazinājies par 354 izglītojamiem, tajā skaitā mazākumtautību izglītības iestādēs par 142,
t.i., 40%.
Izglītojamo skaits, kuriem ir iespēja pavadīt brīvo laiku un mācīties pagarinātās dienas
grupās, 2006. gadā ir iepriekšējā gada līmenī.
Otrajā maiĦā mācās 69 izglītojamie 5. vidusskolā.
2006. gadā notika akreditācija Jelgavas 1. ăimnāzijā, R.LazdiĦas privātskolā
«PunktiĦš».
1. ăimnāzijā akreditēja izglītības iestādi un četras izglītības programmas līdz 2012.
gada 11. decembrim, R.LazdiĦas privātskolā «PunktiĦš» izglītības iestādi un divas izglītības
programmas līdz 2012. gada 25. janvārim.
Pedagoăisko darbinieku izglītība

Vispārizglītojošās skolās strādā 815 pedagogi. No tiem ar augstāko pedagoăisko
izglītību 739, t.i., 91%, ar citu augstāko izglītību – 36, t.i., 4%, bez augstākās izglītības – 40
pedagogi, t.i., 6%, 37 pedagogi no tiem jeb 93% apgūst augstāko pedagoăisko izglītību.
Skolās strādā 164 pedagoăijas maăistri un 6 cilvēki ar doktora grādu.
12. klasi beidzot, centralizētos eksāmenus kārtoja vispārizglītojošo vidusskolu,
Jelgavas Amatu skolas, Jelgavas Amatniecības vidusskolas un Jelgavas Mūzikas vidusskolas
izglītojamie. Pavisam centralizētos eksāmenus kārtoja 13 mācību priekšmetos 1048
izglītojamie, t.sk. 612 vispārizglītojošo vidusskolu absolventi. Eksāmenu dzimtajā latviešu
valodā un literatūrā izglītības iestādēs ar latviešu mācību valodu un mazākumtautības iestādēs
kārtoja 724 izglītojamie, eksāmenu angĜu valodā – 684, vēsturē – 512, matemātikā – 422
izglītojamie.
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2006. gadā dienas vispārizglītojošajās vidusskolās 12. klasi beidza 514, kopā ar
Jelgavas Vakara (maiĦu) vidusskolu – 565 izglītojamie.
Izglītību augstskolās turpina 463, t.i., 90% dienas vidusskolu beidzēji, kopā ar
Jelgavas Vakara (maiĦu) vidusskolas absolventiem – 478, t.i., 85%.
15%

Jelgavas pilsētas 2006. gada 12. klašu beidzēju
skaits, kuri turpina mācīties

m ācās augstskolās
strādā

85%

9. klasi beidza 975 izglītojamie un ieguva pamatizglītības apliecību. Izglītību turpina
896, t.i., 92%.
Jelgavas skolu 2006. gada 9. klašu beidzēju
skaits, kuri turpina mācības
9%

9%

1%
mācās vidusskolās
mācās arodskolās
strādā
nemācās un nestrādā

81%

9. klasi ar liecību beidza 41 izglītojamais.
Izglītību turpina 31 izglītojamais, mācoties otru gadu 9. klasē vispārizglītojošā dienas
skolā un Vakara (maiĦu) vidusskolā. 10 jaunieši mācības pārtraukuši.
Skolu finanšu resursu nodrošinājums un izmantošana

2006. gadā palielinājies budžeta līdzekĜu izlietojums mācību grāmatu un mācību
līdzekĜu iegādei, izlietoti Ls 160 568. Audzis labiekārtotu mācību kabinetu skaits.
Izglītības iestādēs veikti nozīmīgi darbi drošas un sanitāri higiēniskas izglītības vides
nodrošināšanā.
Nozīmīgākie izpildītie remontdarbi (pašvaldības finansējums)
Nr
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.

Veiktie darbi

Ăērbtuvju, dušu telpu un tualešu
remonts
Fizikas un bioloăijas kabinetu
renovācija, kabinetu mēbeĜu iegāde
Datortehnikas iegāde
Fizikas un bioloăijas kabinetu
renovācija, matemātikas kabineta
remonts
Tualešu telpu remonts

Izmaksas
LVL

Izglītības iestāde

40 180

Jelgavas 1. ăimnāzija

50 317

Jelgavas 1. ăimnāzija

7400

Jelgavas 1. ăimnāzija

47 283

Jelgavas Valsts ăimnāzija

17 056

Jelgavas Valsts ăimnāzija
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Piebūves projekts
Ievada elektrosadales rekonstrukcija
Sporta zāles un kabineta remonts, grīdas
seguma nomaiĦa mācību kabinetos,
iekšdurvju nomaiĦa, tualešu remonts
Tualešu telpu remonts
Sporta zāles ugunsdrošības signalizācija,
lietus ūdens kanalizācijas pārlikšana
Attīrīšanas iekārtu uzstādīšana, tualešu
telpu remonts
Logu rāmju un ārdurvju nomaiĦa
(tehniskais projekts un autoruzraudzība)

96 170
2346

Jelgavas 4. vidusskola
Jelgavas 4. vidusskola

43 684

Jelgavas 4. vidusskola

24 958

Jelgavas 5. vidusskola

4682

Jelgavas 5. vidusskola

15 924

Jelgavas 6. vidusskola

9191

Jelgavas 6. vidusskola

14 692
2889

Jelgavas Spīdolas
ăimnāzija
Jelgavas Spīdolas
ăimnāzija
Jelgavas 2. pamatskola
Jelgavas 2. pamatskola

17 399

Jelgavas 3. pamatskola

25 784

Jelgavas 3. pamatskola

31 414

Jelgavas 4. pamatskola

44 586

Jelgavas 4. pamatskola

13.

Logu rāmju nomaiĦa

14 200

14.

Tualešu telpu remonts

5800

15.
16.

Tualešu telpu renovācija
Sporta un aktu zāles durvju nomaiĦa
Ārdurvju nomaiĦa, pārsegumu
siltināšana, tualešu telpu izbūve
(Pulkveža Bieža ielā)
Virtuves telpu, aktu zāles renovācija
Mājturības kabineta remonts, 1. korpusa
tualešu renovācija
Energoefektivitātes paaugstināšana un
renovācija, ugunsdrošības signalizācijas
ierīkošana, deformācijas šuves
renovācija
Siltummezgla un apkures sistēmas
renovācija
Grupu telpu remonts un mēbeĜu iegāde
Telpu renovācijas bērnu invalīdu
vajadzībām
Logu rāmju nomaiĦa, ūdensvada un
kanalizācijas tīkla renovācija,
ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana

17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.

Datortehnikas iegāde

26.

Ēku apdrošināšana

7013

Jelgavas Sākumskola

3898

Jelgavas Sākumskola
Jelgavas 1. sanatorijas
internātpamatskola

39 404
15 133
2962

Kopā

20 634
604 999

Jelgavas Speciālā
pamatskola
Jelgavas speciālā
pamatskola
Visas izglītības iestādes

Nozīmīgākie izpildītie remontdarbi (valsts finansējums)
Nr.
Veiktie darbi
p.k.
1.
Tualešu telpu renovācija
Elektroapgaismojuma nomaiĦa mācību
2.
kabinetos un gaiteĦos
3.
Logu rāmju un ārdurvju nomaiĦa
4.
Aktu zāles renovācija

Izmaksas
LVL
50 651

Izglītības iestāde

Jelgavas 1. ăimnāzija

103 097

Jelgavas Valsts ăimnāzija

146 655
52 000

Jelgavas 6. vidusskola
Jelgavas 3. pamatskola
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5.

Energoefektivitātes paaugstināšana un
renovācija

73 303

Jelgavas 4. pamatskola

6.

DaĜēja jumta seguma nomaiĦa

36 000

Jelgavas 1. sanatorijas
internātpamatskola

Kopā

461 706

Kopējās izmaksas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājušās par Ls 566 060.
Izglītības iestādes piedalās 19 projektos. Nozīmīgākie Eiropas struktūrfondu projekti:
nacionālā programma «Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātĦu,
matemātikas un tehnoloăiju priekšmetos», «Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide»,
«Informācijas un komunikāciju tehnoloăijas mācību procesā», valsts investīciju projekts
«Energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija».
Izglītojamie ar labiem rezultātiem piedalās novada, mācību priekšmetu olimpiādēs,
valsts zinātniski pētniecisko darbu konkursos.
Bērnu tiesību aizsardzība

2006. gadā vairāk kĜuvuši iedzīvotāji, kuri apmeklēja bērnu tiesību aizsardzības
speciālistu un kuriem vajadzēja palīdzēt risināt šādas problēmas: vardarbība pret bērnu
ăimenē, izlikšana no dzīvokĜa tiesas ceĜā, bērnu, kuru vecāki strādā ārzemēs, audzināšana un
izglītošana, konfliktsituācijas ăimenēs, savstarpējā saskarsme skolā starp vienaudžiem,
izglītojamiem un pedagogiem, vecākiem, sociālās palīdzības saĦemšanas iespējas, izglītojamo
veselība un drošība.
Pilsētas vispārējās izglītības iestādēs strādā 9 sociālie pedagogi, kas sadarbībā ar
izglītības iestāžu psihologiem, logopēdiem, māsu veido atbalsta komandu un sniedz palīdzību
sociālā riska ăimeĦu bērniem. Sociālos pedagogus regulāri izglīto sadarbības nodrošināšanai
ăimenes problēmu risināšanā, sadarbībai ar klašu audzinātājiem, vecākiem, izglītojamo
drošības nodrošināšanai skolā un ārpus tās, atkarību profilakses darbā, cilvēku tirdzniecības
un citu aktuālu problēmu risināšanai.
2006. gadā 11 vispārējās izglītības iestādes iesaistījās valsts programmas bērnu un
ăimenes stāvokĜa uzlabošanai sadaĜā «Bērniem draudzīga skola». Skolas izstrādāja pasākumu
plānu 2006. – 2008. gadam, lai veidotu skolā drošu, sakārtotu vidi, kurā notiek kvalitatīvs
mācību un interešu izglītības darbs, nodrošinātu izglītojamo, pedagogu un vecāku sadarbību.
Valsts programmas bērnu un ăimenes stāvokĜa uzlabošanai sadaĜā «Atbalsts bērnu
projektiem par rotaĜu un atpūtas laukumu iekārtošanu» Bērnu un ăimenes lietu ministrija
piešėīra finansējumu Ls 2000 bērnu rotaĜu un atpūtas laukumu iekārtošanai. RotaĜu laukumi
iekārtoti Jelgavas 2. un 3. pamatskolā.
Profesionālā izglītība

Jelgavas Amatu skola īsteno licencētas un akreditētas arodizglītības un profesionālās
vidējās izglītības programmas. Skola piedāvā apgūt konditora, pavāra, friziera, atslēdznieka,
virpotāja, mazumtirdzniecības komercdarbinieka, maizes un miltu konditorejas izstrādājumu
speciālista, šūto izstrādājumu izgatavotāja profesiju. Skola turpina 2005. gadā sākto ESF
finansētu projektu «Izstrādātās pedagoăiskās korekcijas programmas «Pavāra palīgs»
pilnveidošana un īstenošana Jelgavas Amatu skolā». Projekta īstenošanas laikā jaunieši ar
nepabeigtu pamatizglītību iegūst pamatizglītību un apgūst pavāra palīga specialitāti.
Pavāru apmācības telpu renovācijai pašvaldība ieguldījusi Ls 38 151.
ESF projekta «Darbaspēka nodarbinātības spēju palielināšana Jelgavas pilsētā»
īstenošanas laikā bezdarbnieki apguvuši pavāra, konditora, maiznieka profesiju.
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2006. gadā Amatu skolā mācījās 410 izglītojamie. Izglītojamo skaits, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, samazinājies par 61. 2006. gadā Jelgavas Amatu skolu absolvēja un
kvalifikāciju ieguva 152 absolventi.
Skola iesaistījusies Nodarbinātības valsts aăentūras izsludinātajos konkursos un
ieguvusi tiesības īstenot tālākizglītības programmas, dodot iespēju darba meklētājiem apgūt
maiznieka, mazumtirdzniecības veikala pārdevēja, konditora, pavāra, friziera profesiju.
Amatu skolā strādā 35 pedagogi.
2006. gadā notika Amatu skolas akreditācija. Komisija akreditēja skolu un septiĦas
profesionālās izglītības programmas līdz 2012. gada 6. novembrim.
Profesionālās ievirzes izglītība

Jelgavas Mākslas skola īsteno licencētu un akreditētu profesionālās ievirzes izglītības
programmu vizuāli plastiskajā mākslā un interešu izglītības programmu datorgrafikā un
digitālā foto apmācībā.
Mākslas skolā programmas īsteno 13 profesionāli pedagogi 185 izglītojamajiem.
Skola regulāri organizē Latvijas mākslinieku izstādes, rosina apmācāmos izprast un
iesaistīties dažādās mākslas aktivitātēs. Izglītojamie jau vairākus gadus piedalās
Starptautiskajā ledus skulptūru festivālā.
Profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas sportā īsteno Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skola (turpmāk tekstā – BJSS) un Jelgavas Specializētā peldēšanas sporta
skola. BJSS profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās darbojas 543 dalībnieki,
interešu izglītības programmās – 62 dalībnieki.
BJSS strādā 23 sporta treneri.
BJSS izglītojamie uzrādījuši atzīstamus rezultātus novada, valsts un starptautiskajās
sacensībās.
Džudo nodaĜas izglītojamie izcīnījuši 1. un 2. vietas Latvijas Republikas sacensībās, 1.
vieta Eiropas meistarsacīkstēs sambo jaunietēm iegūta Grieėijā, 2. vieta pasaules
meistarsacīkstēs jaunietēm iegūta Krievijā. Džudo nodaĜas izglītojamie piedalījušies arī
sacensībās Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Vācijā, Ungārijā, Zviedrijā.
Vieglatlētikā izcīnīta 1. – 5. vieta Latvijas čempionātos un 59. skolēnu sporta spēlēs.
Vieglatlēti startējuši sacensībās Igaunijā, Austrijā, Vācijā.
SmaiĜošanā un kanoe airēšanā Latvijas čempionātos un 59. skolēnu sporta spēlēs
iegūta 1., 2. un 3. vieta.
Basketbolā Latvijas Basketbola savienības jaunatnes līgā 1. un 2. diviziona spēlēs zēni
un meitenes izcīnījuši pa vienai 1. vietai. Basketbolisti piedalījušies sacensībās Somijā,
Austrijā, Francijā.
Futbolā, airēšanā un šahā Latvijas čempionātos iegūtas pa vienai 1. – 3. vietai.
Specializētajā peldēšanas skolā īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmu, kurā darbojas 129, un interešu izglītības programmu, kurā darbojas 204
dalībnieki
Latvijas Republikas ziemas čempionātā, Skolēnu sporta spēlēs un laikraksta «Diena»
kausa izcīĦas sacensībās, Latvijas skolu stafešu finālsacensībās izcīnītas 1. vietas.
24 izglītojamie ar labiem panākumiem startēja starptautiskās peldēšanas sacensībās.
Skola noorganizēja 19 peldēšanas sacensības Jelgavā, t.sk. 8 valsts mēroga.
2006. gadā Jelgavas Specializētā peldēšanas skola atzīmēja 40 gadu darbības jubileju un ar
skolas atbalstu izdeva grāmatu «Peldēšanas sports Jelgavā».
Peldēšanas skolas treneru vadībā 530 Jelgavas skolu 2. klašu izglītojamie apguva
peldētprasmi.
Piekto gadu Jelgavas 3. pamatskolā darbojas specializētās peldēšanas klases.
Peldēšanas skolā strādā 8 augsti kvalificēti treneri.
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Interešu izglītība

Interešu izglītības programmas, kuru pedagogus finansē valsts budžets, turpina īstenot
Jelgavas bērnu un jauniešu centrs «Junda», Valsts ăimnāzija, 4. un 6. vidusskola, 4.
pamatskola, Sākumskola, Bērnu un jaunatnes sporta skola, Specializētā peldēšanas skola,
Mākslas skola.
Lielākais izglītības programmu, interešu grupu un dalībnieku skaits ir BJC «Junda» – 122
grupās darbojas 1661 dalībnieks.
Izglītojamie piedalījušies starptautiskos pasākumos: tautas deju kolektīvs «Jundari» – Ėīnā,
fotogrāfi – Polijā, zvanu ansamblis – Lietuvā, jaunie amatu meistari – Austrijā.
Dažādos konkursos piedalījās popgrupa «Lai skan», «Smaids», tūrisma alpīnisma pulciĦš
«Remoss».
Kultūras fonds finansēja pusaudžu Līgo nometni, Bērnu un ăimenes lietu ministrija
finansēja projektora un digitālās fotokameras iegādi, Nodarbinātības valsts aăentūra
apmaksāja 15 pusaudžu darbu vasarā.
Katru gadu populārāka un ar interesantām darba formām bagātāka kĜūst nometne «LediĦi».
2006. gada vasaras nometnē interesanti un veselīgi atpūtās tās dalībnieki. 130 bērniem
uzturēšanos nometnē finansēja Sociālo lietu pārvalde un Labklājības ministrija.
Bērnu un jauniešu centra «Junda» nometnes «LediĦi» saimniecības ēkas jumta kapitālajam
remontam no valsts budžeta izlietoti Ls 13 876.
Jelgavas interešu izglītības programmās strādā 53 pedagogi.
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4.4. Kultūra

Jelgavas pilsētas pašvaldības aăentūra «Kultūra» ir Jelgavas pilsētas pašvaldības
kultūras iestāde, kas sadarbībā ar LR Kultūras ministriju realizē valsts un Jelgavas domes
politiku kultūras jomā Jelgavas pilsētā.
Aăentūras «Kultūra» galvenie uzdevumi ir:
1) veicināt kultūras mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un mērėtiecīgu izmantošanu;
2) atbalstīt un sekmēt kultūras un mākslas jaunrades procesus, mākslinieku un pašdarbības
kolektīvu radošo darbību;
3) organizēt vietējas, republikas un starptautiskas nozīmes kultūras un mākslas sarīkojumus
pilsētā.
2006. gadu pašvaldības dotāciju saĦēma 30 kolektīvi: 8 kori, 12 deju kolektīvi, 3
teātri, tautas lietišėās mākslas studija, gleznošanas studija, 3 vokālie ansambĜi, folkloras kopa,
pūtēju orėestris.
2003. gads

2004. gads

2005. gads

2006. gads

Uz pašvaldības
finansējumu pretendēja

29 kolektīvi

29 kolektīvi

33 kolektīvi

33 kolektīvi

Finansējums tika piešėirts

29 kolektīviem

27 kolektīvi

30 kolektīvi

30 kolektīvi

Ls 22 290,-

Ls 35 550,-

Ls 37 300,-

Ls 48 321,-

Kopsummā

75% Jelgavas tautas mākslas kolektīviem ir augsts mākslinieciskais līmenis – gan
teātru skatēs, gan koru un deju kolektīvu skatēs, konkursos, festivālos jelgavnieki gūst
godalgotas vietas un atzinības.
Pašdarbības mākslas kolektīvos darbojas vairāk nekā 1000 dalībnieku: 8 kori ar 570
dziedātājiem, 12 deju kolektīvi ar 370 dejotājiem, pūtēju orėestris «Jelgava», kurā spēlēja 60
dalībnieki, koklētāju ansamblis «Rūta» ar 10 dalībniekiem, folkloras kopa «Dimzēns» ar 25
dalībniekiem, kā arī tautas lietišėās mākslas studija ar 40 dalībniekiem un gleznošanas studija
ar 15 dalībniekiem.
2006. gadā aktīvi darbojies koris «Zemgale», TDA «Lielupe», bērnu un jauniešu deju
kolektīvs «Vēja zirdziĦš», jauniešu deju kolektīvs «Dālderis», Sv. Annas baznīcas koris,
tautas lietišėās mākslas studija «Dardedze», koklētāju ansamblis «Rūta», kā arī Jelgavas
kamerorėestris un Jelgavas vienīgā folkloras kopa «Dimzēns», kas piedalījās vairākos
konkursos un festivālos.
Kopš 2002. gada Jelgavā izveidots un sekmīgi koncertē profesionālais kolektīvs «Jelgavas
bigbends», sniedzot koncertus gan Latvijā, gan ārpus tās.
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 piešėirtās budžeta dotācijas sadali kultūras pasākumiem un tautas mākslas
kolektīvu atbalstu.
Jelgavas pašvaldības Kultūras padome ir atbalstījusi šādus projektus.
2004. gadā
2005. gadā
2006. gadā
atbalstīti 29 projekti
atbalstīti 30 projekti
atbalstīti 30 projekti
par kopējo summu
par kopējo summu
par kopējo summu
Ls 12 800,Ls 8000,Ls 8000,-
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Nozīmīgākie pasākumi (pašvaldības finansējums)
pasākumi 2006. gadā

Ls

28. – 29.01. 8. Starptautiskais ledus skulptūru festivāls
Ls 10 000,Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, festivāla apjomi palielinājās vairākas
reizes. Šogad pirmo reizi tika veidoti skulpturāli objekti, kas izgatavoti no
dabīgās ūdenskrātuvēs iegūta ledus (ledus altāris un ledus bārs). Festivālā
piedalījās 22 ledus skulptori no 11 valstīm – Austrālijas, Čehijas, Anglijas,
Somijas Nīderlandes, Baltkrievijas, Bulgārijas, Īrijas, Latvijas, Igaunijas un
Lietuvas. Rekordskaits lielo skulptūru – deviĦas.
10.02. Jelgavas labāko kultūras darbinieku godināšanas sarīkojums
Ls 2500,«Gada kultūras darbinieks 2005»
Šogad nominēja Jelgavas 4. vidusskolas kora «Spīgo» diriăenti Līgu Celmu,
šīs skolas mūzikas skolotāju Lienu Celmu, Ă.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja restauratori Zani Stikāni, Jelgavas muzeja speciālisti Janīnu
Šūberti, bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziĦš» vadītāju Aldu
SkrastiĦu, mākslas zinātnieku Māri Branci un Jelgavas Zinātniskās
bibliotēkas bibliogrāfi Ingrīdu Meškoni.
11.03. Latvijas bērnu un jauniešu popgrupu un ritmu deju grupu
Ls 900,festivāls «Baltā kaza»
Bērnu un jauniešu popgrupu un ritma deju grupu festivāls konkurss «Baltā
kaza» kĜuvis par lielāko, demokrātiskāko un apmeklētāko bērnu popgrupu
festivālu Latvijā tūlīt pēc «Saules zaėa». Festivālā piedalījās 500 bērni un
jaunieši no visas Latvijas. Konkursa laikā strādāja profesionāla žūrija, tāpēc
dalībniekiem bija Ĝoti nopietni jāgatavojas šim festivālam. Uz sadarbību un
jaunradi tika mudināti kolektīvu vadītāji un komponisti.
12.03. Ciešanu laiku mūzika
Ls 200,Piedalījās visi reliăisko konfesiju dziedātāji un mūziėi, garīdzniecības
pārstāvji.
26.03. Jelgavas pilsētas un rajona mazo vokālistu konkursa «Cālis»
Ls 200,fināls
Konkursā piedalījās 28 dziedātāji, bet uzvarēja divas piecgadīgas meitenes –
Helēna Paula Jubalte un Viktorija Naidjonoka.
18.03. 11. Starptautiskā Baltijas baleta festivāla 2006 laikā – Horvātijas
Ls 1400,Nacionālais balets
1. daĜa. «Kāzas – Daissa, austrumos no Ēdenes»
«Daissa, austrumos no Ēdenes» ir Horvātijas labākā jaunā horeogrāfa Staša
Zurovaca darbs. Sākotnējo iedvesmu tam deva Žana Marka Zelvera mūzika,
kas sakĦojas čigānu un ebreju etniskajās melodijās.
2. daĜa. «Adeus».
PortugāĜu horeogrāfa Gažika Ismailjana baleta kompozīcijas «Adeus»
pirmizrāde notika 2002. gada 25. janvārī, un tā bija daĜa no baleta triptiha
Kaisles fado. Tas ir stāsts par kaisli, mīlestību, vilšanos, viltu un atriebību.
28.04. Nacionālo bruĦoto spēku orėestra koncerts
Ls 800,Koncerts «Mūzika eifonijam un tubai». Diriăents MārtiĦš Bergs. Piedalījās:
Ive Šumahere (tuba, Luksemburga), Andis Karelis (eifonijs, Latvija),
eifoniju un tubu koris.
05.05. Jauno izpildītāju konkurss «Imanta KalniĦa jaunās zvaigznes» 2.
Ls 1000,kārta.
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12.05. «Jelgavas bigbendam – 15»
Ls 400,Populārās un džeza mūzikas koncerts. Piedalījās: Marija Naumova, Olga
Pīrāgs, Ieva Kerēvica, Agnese, Raimonds Ozols (vijole), Normunds Rutulis,
Raitis Keišs, Valdis Blaubuks, Vladimirs Jednaks. Vadītājs Raitis Ašmanis.
20.05. Jauniešu deju kolektīvam «Dālderis» – 15
Ls 200,Jubilejas koncerts «Še tev zelta dālderis...». Tajā piedalījās arī TDA
«Diždancis». Kolektīvu mākslinieciskā vadītāja Ieva Karele.
25. – 28.05. Jelgavas Pilsētas svētki
Ls 16 491,Jelgavas pilsētas amatieru mākslas kolektīvu sadziedāšanās un sadancošanās,
amatnieku svētki «Amatu diena», pilsētas lielais gājiens un nakts balle,
«Lielais pikniks», Zemgales leăiona spēkratu parāde un Baltijas spēkavīru
čempionāts. Svētku moto: «Jelgava – Zemgales sirds».
23.06. Jelgavā Līgo
Ls 8000,Lielais ZāĜu tirgus ar jautrām lustēm un folkloras kopu «Dimzēns», deju
kolektīviem «Ritums», «Dālderis», «Diždancis», «Rota» un «Laipa».
Pilsētas mērs sveica jaundzimušos jelgavniekus. Sakoptāko pagalmu, iestāžu
īpašnieku/vadītāju sumināšana. «Zemgales ZiĦu» konkursa «Lādzīgākā
Līga» apbalvošana. No pulksten 21 līdz 4 Jelgavas Pils saliĦā līgošana ar
aktieriem Egīlu Malbārdi un Rutu VītiĦu, grupu «Sweet Water» un Kārli
Lāci, folkloras un seno cīĦu kopu «Vilkači», jaunajām latviešu vecenītēm –
Jāni Jarānu un Daini Porgantu, pusnakts mistiskā zīlēšana ar Indru
Burkovsku, īpašais jāĦubērns – Dainis OzoliĦš. Dejas DJ pavadībā līdz
rītam.
12.08. Jaunās rokmūzikas festivāls
Ls 1300,Gadskārtējais Jaunās rokmūzikas festivāls (JRF) šajā gadā notika nedēĜu
agrāk Pasta salā, sarīkojumam arī jauns vakara vadītājs. Programmas stilu
kokteiĜa sastāvdaĜu dažādība gan palika nemainīga. Pasākumu kuplināja
Krievijas britpopa grupa «Torba – na – Kruche», «HospitāĜu iela»,
«Huskvarn»,«Ex animā»,«HertZ», «Institut neba», «Brīvais kritiens», «Ēnu
kaleidoskops» un «Sniegavīru rūpnīca». Pasākumu apmeklēja 2400
klausītāju.
26.08. VI Vispārējie Latvijas Piena, maizes un medus svētki
Ls 3550,Svētki nodrošināja vērienīgas un aizraujošas izklaides, brīvā laika
pavadīšanas programmu visiem iedzīvotāju slāĦiem. Šie svētki ir ne tikai
izklaides un atpūtas, bet arī izglītojošs pasākums. Būtiski, ka atšėirībā no
citiem svētkiem Latvijā šajos netiek tirgoti nekādi alkoholiskie dzērieni.
Ikviens tika aicināts degustēt un noteikt Zemgales atzītāko jogurtu, no vairāk
nekā trīsdesmit Latvijas medus ražotājiem – visgaršīgāko medu un rudzu
maizi. Kā tradīcija turpinājums bija Latvijas pūksprunguĜu laišanas
čempionāts un IV Piena paku laivu regate. Sadarbībā ar Pavāru klubu bija
Piena, maizes un medus šovs, kur cilvēku acu priekšā darbojās tādi
pavārmākslas lielmeistari kā Dmitrijs Magi (Lietuva), Havjers Garsia
(Meksika), Ingemars Ladigs (Latvija) un Ēriks Dreibants (Latvija). Tika
atskaĦota «Oda PMM» – Latvijā vēl nebijusi performance muzikāls
skaĦdarbs, kur par mūzikas instrumentiem tika izmantoti piena un maizes
gatavošanas instrumenti, mašīnas un citi ražošanas procesā izmantoti
palīglīdzekĜi – piena, maizes, medus «mūzikas instrumenti». SkaĦdarbs tika
speciāli sakomponēts Raita AšmaĦa vadībā, to atskaĦoja Jelgavas bigbends.
Šogad apmeklētāju acu priekšā tika uzstādīts jauns pasaules rekords – SIA
«JLM Grupa» meistari pagatavoja visu laiku dižāko (250 litri) maizes zupu.
Pasākumu kuplināja modes nama «TĒMA» šovs «Ražības koeficients»,
kapela «DZIGA» no Latgales, «Emburgas zēni» un aktieru turbofolkgrupa
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«VIA REGĪNA».
01.09 Zinību diena
Programmā muzikāli horeogrāfiska izrāde «Zilās dzelmes brīnums»,
piedalījās moderno deju studija «Intriga» un muzikālais teātris «Nianse».
Atrakcijas, konkursi, radošas aktivitātes.
05. – 08.09. III starptautiskais grafiti mākslas festivāls
Festivāla mērėis ir mainīt sabiedrībā esošos stereotipus par grafiti, rādot šī
mākslas veida daudzpusību un meklējot jaunas mākslinieciskās pieejas,
mazināt grafiti kā huligānisma attīstību Latvijā, radot vietu, kur izpausties
grafiti māksliniekiem. Šogad festivāls bija vairāku dienu simpozijs ar
lekcijām, diskusijām, izstādēm, radošajām darbnīcām, kurās piedalījās ne
tikai grafiti un stencil (trafareti) mākslinieki, bet arī mākslas iestāžu audzēkĦi
un citi interesenti. Tika apgleznoti arī grafiti mākslas veidam neraksturīgi
objekti – puėu podi. Apmeklētāji varēja vērot grafiti tapšanas procesu uz
sienas, kur savu sniegumu rādīja 12 grafiti mākslinieki no Latvijas, Lietuvas
un Igaunijas. Šoreiz mākslinieki veidoja kopīgu lielformāta grafiti zīmējumu
par tēmu – crash jeb, no angĜu valodas tulkojot, sadursme, avārija. Šī tēma
izvēlēta, lai mākslinieki saskata ne tikai tās tiešo nozīmi, bet arī atklāj grafiti
filosofisko ideju, jo šis mākslas veids ir sadursme, protests pastāvošajai
kārtībai. Festivāla laikā Jelgavas kultūras namā tika iekārtota stencil un
fotoizstāde, kas tika atklāta 7. septembrī. Izstādē bija pārstāvēti seši Latvijas
stencil mākslinieki: Saimis, PAL, elphnt, ZAI, Četrinieks un kabe.
23.09. MiėeĜdienas gadatirgus
Jau tradicionāli Hercoga Jēkaba laukumā ap MiėeĜiem notiek MiėeĜdienas
gadatirgus, vienojot andelmaĦus no tuvām un tālām vietām uz ēverăēlībām
ar kopā dejošanu un dziedāšanu, atrakcijām un izsolēm.
29.09. – 01.10. Ā.Alunāna dienu izrāžu festivāls «No aktiera nāk joki»
Latvijas amatierteātru – Lielvārdes, Jēkabpils, Aizkraukles, Madonas,
Valkas, Skrīveru un Jelgavas Ā.Alunāna teātra – izrāžu parāde.
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītā svētku
programma
11.11. Lāpu gājiens (no Dambja ielas līdz piemineklim Jelgavas
atbrīvotājiem). Jelgavas kultūras namā – M.Zālītes, Z.LiepiĦa rokopera
«Lāčplēsis» (fragmenti). Diriăents Aigars Meri. Piedalījās jauktie kori
«Zemgale», «Spīgana» un Jelgavas bigbends. Solisti: Lāčplēsis – Lauris
Gross, Laimdota – Elīna Libauere, Kangars – Gunārs KalniĦš un citi.
13.11. Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācijas sarīkojums «Caur
trejdeviĦiem gaismas lokiem».
16.11. Koncerts. Pianists Vestards Šimkus.
Piedalījās: «Kremerata Baltica» solisti, stīgu kvartets «Euphonia» (Eva
Bindere – vijole, Andrejs GoĜikovs – vijole, Daniils Grišins – alts, Pēteris
Čirkšis – čells), klarnetes solo – Mārcis Kūlis. Programmā: S.Prokofjevs.
Uvertīra par ebreju tēmu. I.Stravinskis. 3 skaĦdarbi stīgu kvartetam.
B.Bartoks. Trio «Kontrasti» vijolei, klarnetei un klavierēm. D.Šostakovičs.
Kvintets klavierēm un stīgu kvartetam.
18.11. Ekumēniskais dievkalpojums.
Sv. Annas baznīcā. Piedalījās: Alvils CedriĦš (baritons), Ilona MaĜecka
(soprāns), Sv. Annas baznīcas koris (diriăente R.Staune) un vokālais
kvartets, koris «Tik un tā» (diriăents G.GaliĦš). Svecīšu aizdegšana Lielajā
ielā, ugunskuru iedegšana, skolu jauniešu veidotās sveču kompozīcijas
«Latvija ugunszīmēs», svētku koncerts ar grupu «Putnu balle» un
noslēgumā svētku uguĦošana.

Ls 600,-

Ls 1400,-

Ls 1300,-

Ls 1300,-

Ls 4600,-

46

21.11. Jelgavas atbrīvošanas no Bermonta karaspēka 86. gadadiena
Ziedu nolikšana Jelgavas atbrīvotājiem Meža kapos
08.12. Pilsētas egles iedegšana
Ls 300,Mazie un lielie jelgavnieki atklāja lielo pilsētas egli kopā ar Briedīti Rūdi un
Ziemassvētku vecīti Hercoga Jēkaba laukumā.
22. – 24.12. Ziemassvētku tirdziĦš Hercoga Jēkaba laukumā.
31.12. – 01.01. Jaungada nakts Jelgavā
Ls 5550,Jaunā gada balle kultūras namā. Svētku programma kopā ar deju orėestri.
Jaungada pirmās stundas noslēgumā – neparasts pirotehnikas priekšnesums
«Pusnakts vīzijas» Hercoga Jēkaba laukumā.
KOPĀ Ls 61 991,2006. gadā tika sarīkoti 272 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu – 258 410. Kopējais
kultūras pasākumu apmeklētāju skaits 2006. gadā pasākumos telpās bija 151 027, savukārt
brīvdabas pasākumos – 107 187. Salīdzinājumā ar 2006. gadu par 11,4% audzis arī kultūras
namā notikušo pasākumu skaits. Būtiskākais ir tas, ka palielinās ne tikai pasākumu skaits, bet
arī pasākumu kvalitatīvie rādītāji un kritēriji.

Kultūras pasākumu apmeklējums
Kultūras pasākumu skaits

2004. gads
61 017
192

2005. gads
84 656
241

2006. gads
151 027
272

Koncertu apmeklētāju skaits pagājušajā gadā kopā bija – 26 538. Koncertu skaits – 71,
no kuriem 30 profesionāĜu koncerti ar 12 403 apmeklētājiem. Aktīva darbība bija veltīta tam,
lai organizētu amatierkolektīvu koncertus – 41 (14 135 apmeklētāji).
Sakarā ar to, ka kultūras nama telpas pēc renovācijas tika piemērotas izstāžu
organizēšanai, kultūras namā 2006. gadā tika rīkotas dažādas izstādes. Kopumā gada laikā
varēja aplūkot 31 izstādi, kuru apskatīja 85 305 apmeklētāju un viesu.
Izstādes 2006. gadā
Māra Karlova fotoizstāde «Jūra»
«KoraĜĜu pils» – latvieša rokām izveidots 8. pasaules brīnums ASV – fotoizstāde
Zigrīdas Cīrules gleznu un zīmējumu izstāde
Ata IeviĦa un Agra LiepiĦa izstāde «Sekss un mazpilsēta»
KārĜa ĀdmiĦa fotoizstāde «Pasaules daba»
Nino fotoizstāde «Pasaule manās acīs»
B.Derumas zīmējumi «Tev...»
Ulda Muzikanta (žurnāls «Dārza Pasaule») fotogrāfijas
Agneses Leiburgas fotogrāfijas portreti «Audzētāji»
Nadīnas Oses 80. dzīves jubilejai veltīta gleznu izstāde
Astrīdas Meirānes melnbaltā fotogrāfija
JāĦa Skultes fotogrāfijas «Jelgavas vecā apbūve»
Ledus skulptūru fotogrāfiju konkursa izstāde
Jelgavas rajona skolēnu darbu izstāde «Raibais otējums»
Čehijas mākslinieku izstāde «Zelta griezums»
Aăentūras darbinieku Lieldienu izstāde
Jelgavas Mākslas skolas audzēkĦu izstāde
Eiropas kultūras mantojuma dienu atklāšana. JāĦa Skultes fotoizstāde
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Dāliju izstāde
Jelgavas Mākslas skolas 20
Fotoizstāde «Cēsnieks»
Ivara Klapera vadītās tautas gleznošanas studijas jubilejas izstāde
Indara Grasberga fotoizstāde «Latvijas pilsētas»
TLMS «Dardedze» izstāde «Latvija – zeme visskaistākā»
Fotoizstāde «Belostokas iedzīvotāji pirms II pasaules kara»
Grafiti festivāla stencil darbu izstāde
B.Derumas zīmējumi
Jauno zemnieku kluba maketu izstāde
Fotokonkursa jauniešiem «Kultūras mantojums fotogrāfijās 2005./2006.» izstāde
Rutas Štelmaheres izstāde «Zemes mala»
Vairas Cīrules tekstiliju izstāde «Ar krāsām zīdā...»
Tikpat lielu popularitāti izpelnījās teātra izrādes – kopumā gada laikā Jelgavā
notikušas 35 profesionālo teātru un 22 amatierteātru izrādes. Profesionālie teātri saistīja
16 716 apmeklētājus, bet amatierteātru kustībai sekojuši 3225 skatītāji. Biežs viesis un labi
apmeklēts Jelgavā šajā gadā bija Daugavpils teātris ar krievu trupu (jāpiebilst, ka vairākas šī
teātra pirmizrādes notika tieši Jelgavā), aktīva sadarbība notiek ar Dailes, Valmieras un
Liepājas teātri. Plaši pārstāvēts arī Latvijas teātra repertuāra «deficīts» – izrādes bērniem.
Jelgavniekiem bija iespēja noskatīties profesionālo teātru izrādes
Skaits
Izrāde
1
Nacionālā teātra viesizrāde «Mēlnesības skola»
1
Dailes teātra viesizrāde «Kreisais pagrieziens»
1
LeĜĜu teātra viesizrāde krievu valodā «Lapsēns blēdis»
Krievu drāmas teātra viesizrāde. Nadežda Ptuškina «Bravo,
1
Laurensija»
1
Nacionālā teātra viesizrāde. R.Blaumanis «Pazudušais dēls»
Rīgas Krievu drāmas teātra viesizrāde «Nebaidos no Virdžīnijas
1
Vulfas»
1
Liepājas teātra viesizrāde «Skapī māte tēvu kar...»
1
Liepājas teātra viesizrāde bērniem. T.Gabe «Kristāla kurpīte»
1
Nacionālā teātra viesizrāde. H.Ibsens «Nora»
2
Dailes teātra viesizrāde. Ronalds Hārvuds «Kvartets»
Latvijas LeĜĜu teātra viesizrāde. JevgeĦijs Švarcs «Sarkangalvīte un
1
vilks»
Rīgas Krievu drāmas teātra viesizrāde. ěevs Korsunskis
1
«Neprecējusies sieviete»
Valmieras Drāmas teātra viesizrāde. Ēriks Marija Remarks «Trīs
1
draugi»
1
Dailes teātra viesizrāde. Ēriks Emanuels Šmits «Izvirtulis»
1
SIA «Latvijas LeĜĜu teātris». Viesizrāde «Īkstīte»
Starptautiskās teātra producentu kompānijas «Theater Mogul» un
2
«Jaffariga Projects» izrāde R.Bekers «Alu cilvēks»
1
Dailes teātra viesizrāde. Braiens Frīls «Filadelfija, te es nāku!»

Apmeklētāji
649
540
138

526
410
421
211
282
671
790
314
556
575
666
345
1406
627
48

1
1
1
1
1
2
1
5
2
1
35

Rīgas Krievu drāmas teātra viesizrāde. I.Šprics «Emīla nedarbi»
SIA «Latvijas LeĜĜu teātris» viesizrādes. D.Strelēvica «Jūties droši!»
Valmieras Drāmas teātra viesizrāde. K.Goldoni «Mirandolīna jeb
sirmums bārdā, bet sātans ribās»
Ventspils teātra viesizrāde. E.Jonesko «Degunradzis»
Dailes teātra viesizrāde. M.Krimps «Noskūpsti mani vēlreiz»
SIA «Latvijas LeĜĜu teātris» viesizrādes. D.Strelēvica «Lācītis
sirsniĦā»
Rīgas Krievu teātra viesizrāde. A.Ostrovskis «... Bet laime – labāka»
Neatkarīgā teātra «Kabata» viesizrāde «Sniegbaltīte un septiĦi
rūėīši»
Starptautiskās teātra producentu kompānijas «Theater Mogul» un
«Jaffariga Projects» izrāde «Alu sieviete»
Nacionālā teātra koncertuzvedums 2 daĜās «Ziemassvētku zvaigzne»
KOPĀ

314
733
513
90
530
221
598
2 630
1 340
620
16716

2006. gadam tika apstiprināts šāds aăentūras «Kultūra» budžets

Ls 413 510,Aăentūras «Kultūra» administrācijas, uzturēšanas un kapitālie izdevumi,
t.sk. maksas pakalpojumi
Dotācija tautas kolektīviem
Dotācija «Jelgavas bigbendam»,
ieĦēmumi no maksas pakalpojumiem
Aăentūras «Kultūra» finansētie kultūras pasākumi,
t.sk. maksas pakalpojumi
Kultūras padomes finansētie pasākumi
Mērėdotācija no KM tautas kolektīvu vadītājiem
Kredīta % atmaksa Unibankai
Kredīta pamatsummas atmaksa Unibankai

Ls 79 845,Ls 48 321,Ls 27 210,Ls 4557,Ls 117 407,Ls 12 000,Ls 8000,Ls 11 687,Ls 4400,Ls 50 532,-

IeĦēmumi no maksas pakalpojumiem 2006. gadā kopā ir Ls 92 982,76.
Piešėirtais finansējums tika izlietots par informācijas tehnoloăijas pakalpojumiem,
transportlīdzekĜu remontiem, ar administrācijas darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu
apmaksu, komunāliem maksājumiem, kā arī kolektīvu finansēšanai un pasākumu
organizēšanai.
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2006. gadā saĦemti ziedojumi un dāvinājumi:
SaĦemti ziedojumi
SIA «ACV centrs» ziedojums korim «Zemgale»
SIA «Jelgavas tipogrāfija» ziedojums Ledus skulptūru festivālam
SIA «KKR» ziedojums Ledus skulptūru festivālam
A/s «Jelgavas dzirnavas» ziedojums TDA «Lielupe»
Fizisku personu (dalībnieku) ziedojumi BDK «Vēja zirdziĦš»
Latvijas BāreĦu biedrības ziedojums FK «Dimzēns»
Autentiskās mūzikas un mākslas centra ziedojums FK «Dimzēns»
A/s «Latvijas Unibanka» ziedojums Piena svētkiem
A/s «Hansabanka» ziedojums Piena svētkiem
A/s «Latvijas Unibanka» ziedojums Ledus skulptūru festivālam.
A/s «Parex banka» ziedojums Pilsētas svētkiem 2006
A/s «Latvijas Unibanka» ziedojums Jelgavas katoĜu baznīcai
CBS «Igate» ziedojums 18. novembra svētku uguĦošanai
SIA «CIK-OPT» ziedojums BDK «Vēja zirdziĦš»
A/s «Hansabanka» ziedojums Jaungada svētku salūtam
Z/s «Līči» ziedojums BDK «Vēja zirdziĦš»
SIA «Rūėītis» ziedojums BDK «Vēja zirdziĦš»
SIA «DEA Baltika» ziedojums jauktajam korim «Zemgale»
SIA «Ventmontāža» ziedojums jauktajam korim «Zemgale»
SIA «Vienotais apgādes centrs» ziedojums BDK «Vēja zirdziĦš»
Bankas procentu ieĦēmumi
KOPĀ

Summa, Ls
500,00
100,00
250,00
150,00
2100,00
200,00
150,00
1500,00
500,00
1500,00
2100,00
500,00
300,00
200,00
1500,00
200,00
200,00
750,00
1000,00
1000,00
13,25
14 713,25

2006. gadā aăentūra «Kultūra» Valsts Kultūrkapitāla fondā bija iesniegusi 9
projektus, no kuriem tika atbalstīti divi un iegūts Ls 2900,- liels papildu finansējums.
Atbalstīts «INTERREG III A» iesniegtais projekts «Kultūra bez robežām», piesaistot
20 850 EUR.
2006. gadā atbalstu no Valsts Kultūrkapitāla fonda guva šādi projekti:
3. Starptautiskais grafiti mākslas festivāls – VKKF Ls 900,-

8. Starptautiskais ledus skulptūru festivāls – VKKF Ls 2000,-
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4.5. Muzejs

Ă.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs ir pašvaldības aăentūras «Kultūra»
pārraudzībā esoša Jelgavas pašvaldības iestāde, kas darbojas uz Nolikuma pamata, tā darbību
kontrolē pašvaldības izpilddirektors. Ă.Eliasa Jelgavas VMM ir viena filiāle – Ādolfa
Alunāna memoriālā māja (ĀAMM). Filiāles darbība integrēta muzeja struktūrā, tai atsevišėi
netiek izdalīts ne finansējums, ne štati, bet filiāles vadītāja ir muzeja Zinātniskās padomes un
Krājuma komisijas sastāvā.
2005. gada janvārī muzejs izgāja atkārtotas akreditācijas procedūru un saĦēma
akreditācijas apliecību – valsts atzīta muzeja statusu – turpmākajiem 5 gadiem, t.i., līdz 2010.
gadam.
Jelgavas VMM muzeja krājums pārskata periodā ir palielinājies par 953 vienībām, un pašlaik
muzeja krājumā ir 88 051 vienība, no tām 73 487 priekšmeti ir pamatkrājumā. Muzejs 2006.
gadā no pamatkrājuma izslēdza 52 priekšmetus. Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda un
Jelgavas pilsētas pašvaldības finansiālam atbalstam, muzeja pamatkrājumu bija iespējams
papildināt ar 3 vērtīgām muzeālijām Zemgales reăiona kultūrvēstures apzināšanas un izpētes
kontekstā. No muzeja pamatkrājuma pastāvīgajās ekspozīcijās un izstādēs bija eksponētas
3847 muzeālijas, no kurām 113 ir deponētie priekšmeti citiem muzejiem to pastāvīgajās
ekspozīcijās. Pārskata periodā konservēti un restaurēti 90 priekšmeti atbilstoši to saglabātības
pakāpei. Krājuma darbā kā nozīmīgākie pasākumi pārskata periodā visu jauniegūto muzeāliju
(954) uzskaite un signēšana, kā arī uzrakstītas un iekĜautas jauniegūto muzejisko materiālu
uzskaites kartītes (1445) tematiskās uzskaites kartotēkā.
2006. gada pavasarī tika sagatavota un atklāta viena pastāvīga ekspozīcija «Senvēsture
un Livonijas laiks» un modernizēta ekspozīcija «Jelgavas novads Kurzemes un Zemgales
hercogistes periodā (1561 – 1795)» uz vecās ekspozīcijas muzeāliju bāzes. Muzeja darbinieki
konkrētām mērėauditorijām sagatavoja un nolasīja 40 lekcijas par Zemgales reăiona
kultūrvēsturi un piedāvāja 5 interaktīvās muzejpedagoăiskās programmas, kuras ir sevišėi
populāras vispārizglītojošo skolu audzēkĦu vidū. Muzejā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda
atbalstu 2006. gada decembrī notika starptautiska zinātniskā konference «Lielupes upes
baseins: kultūrvēsturiskā nozīme un ăeogrāfiskais faktors, kopīgais un atšėirīgais», kurā
piedalījās Latvijas Universitātes un Lietuvas augstāko mācību iestāžu mācībspēki, tādējādi
veidojot starptautisko un starpdisciplināru sadarbību Zemgales reăionā kultūrvēsturiskā
mantojuma izpētē.
Pārskata periodā bija eksponētas 17 izstādes, no kurām četras veidotas uz muzeja
krājuma bāzes. Jelgavas muzejā norisinājās 54 tematiskie pasākumi, kas piesaistīja muzejam
dažādas mērėauditoriju grupas. Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas, izstādes un tematisko
pasākumus 2006. gadā apmeklēja 11 034 interesenti, kas, Ħemot vērā saspringto muzeja
remonta darba grafiku, vērtējams kā izcils muzeja darbinieku darba rezultāta novērtējums.
Jelgavas muzeja filiāles ĀAMM krājums pārskata periodā papildinājās par 137
vienībām, un kopējais muzeja priekšmetu klāsts sasniedz 6294 vienības, no kurām 1478 ir
eksponētas ĀAMM pastāvīgajās ekspozīcijās. Muzeja piedāvātas ekspozīcijas, tematiskos
pasākumus un lekcijas 2006. gadā apmeklēja 3210 interesenti no dažādām mērėauditorijām.
Sevišėi liela popularitāte ir muzejpedagoăiskajai programmai «Uz bīnes jāprot grozīties», kas
tradicionāla kopš 1999. gada, kad minētā programma apmeklētājiem tika prezentēta pirmo
reizi, pelna nedalītu uzmanību un aktīvu Jelgavas vispārizglītojošo skolu audzēkĦu līdzdalību.
Pavisam pārskata periodā ĀAMM bija atklātas un eksponētas 8 izstādes, no kurām
divas bija sagatavotas uz muzeja krājuma materiālu bāzes.
Muzeja finanšu resursi 2006. gadā kopā bija Ls 362 177, t.sk. Ls 178 408 pašvaldības
finansējums, Ls 172 588 tika piešėirts no valsts budžeta siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcijai, logu nomaiĦai, kā arī telpu kosmētiskajam remontam, 11 181 lats ir pašu
nopelnīti, t.sk. muzejs piedalījies Latvijas KKF un Muzeju valsts pārvaldes organizētajos
kultūras projektu konkursos, 11 projektiem kopā piesaistot Ls 3482. Kā sekmīgu līdzekĜu
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piesaisti jāmin saĦemtais pasūtījums arheoloăisko darbu uzraudzībai par Ls 4133, ko varēja
veikt, pateicoties tam, ka muzeja speciāliste 2006. gadā ir saĦēmusi šādu darbu veikšanas
licenci.
Lielākais projekts, kura realizācijai nepieciešamais finansējums tika iegūts 2006. gada
2. pusgadā, ir siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, logu nomaiĦa, kā arī telpu kosmētiskais
remonts, apgūstot šim nolūkam budžetā paredzētos Ls 233 875,52.
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4.6. Sports

Sporta pasākumu, sacensību organizēšanu, pašvaldības sporta iestāžu un pilsētā
darbojošos sporta klubu un apvienību darbības koordināciju veic Jelgavas pašvaldības iestāde
«Sporta servisa centrs» (SSC) un finansē Jelgavas pašvaldība.
Nozīmīgākie pasākumi:
• «Sporta laureāts 2005» – pilsētas labāko sportistu, komandu un treneru apbalvošana
par sasniegumiem 2005. gadā;
• Jelgavas pilsētas Sporta svētki;
• «LR Streetball» čempionāta posms;
• Dalība 2006. gada Latvijas sporta veterānu (senioru) 43. sporta spēlēs;
• Sadarbībā ar Jelgavas domi un atpūtas sporta kompleksu «Zemgale» organizētais
pasaules čempionāts stājhokejā Jelgavas Ledus hallē;
• 14. SKDUN pasaules čempionāts karatē Jelgavas Sporta hallē;
• Pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem: sporta svētki «Heijā, heijā, pulkā nāc!» un
Sporta servisa centra Lielās balvas izcīĦa Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādēm;
• SSC projekts – grāmatas «Peldēšanas sports Jelgavā» izdošana un prezentācija.
IeĦēmumi un izdevumi:
1) SSC administrācijas, uzturēšanas un kapitālo izdevumu pamatbudžeta ieĦēmumi un
izdevumi – Ls 129 453;
2) Jelgavas Sporta halles pamatbudžeta ieĦēmumi un izdevumi – Ls 62 931;
3) Sporta pasākumu finansējums Ls 102 731 (2005. gadā – Ls 74 702), t.sk. finansējums
sporta pasākumu projektiem – Ls 15 300 (2005. gadā – Ls 10 000);
4) SSC maksas pakalpojumu ieĦēmumi – Ls 28 512 (2005. gadā – Ls 12 000).
Sportistu augstu sasniegumu atbalstam dalībai Eiropas un pasaules čempionātos
finansiālu atbalstu – Ls 1960 (2005. gadā – Ls 1737) saĦēma neolimpisko sporta veidu
sportisti (pauerliftings, radiosports, karatē, šahs, invalīdu sports).
Izmantojot SSC budžeta līdzekĜu ekonomiju, sabiedrisko un privāto fondu investīcijas,
2006. gadā finansiāli atbalstīti Jelgavas sportisti dalībai sacensībās un inventāra iegādei
(smaiĜošana un kanoe airēšana, hokejs, kērlings, džudo, basketbols, futbols, volejbols,
orientēšanās sports, ūdens motosports, triāls, BMX, sports cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
u.c.) – Ls 20 400.
Pārskata periodā finansiāli atbalstītas sporta spēĜu komandas: Latvijas basketbola līgas
(LBL) pilsētas komanda «Zemgale», 1. līgas futbola komanda «Jelgava», Latvijas sieviešu
basketbola līgas pilsētas komanda «Jelgava», volejbola sieviešu komandas dalība augstākajā
līgā, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi. Turpināts tiek darbs pie sporta bāzu labiekārtošanas
(Sporta halle Mātera ielā 44a, stadions Sporta ielā 2, BMX trase Brīvības bulvārī 31b).
Informācija par ziedojumiem

Naudas līdzekĜu atlikums 01.01.2006. – Ls 696,22
SaĦemti ziedojumi

A/s «Hansabanka» ziedojums basketbola čempionāta organizēšanai
SIA «Jelgavas tirgus» ziedojums BJSS meiteĦu braucienam uz Franciju
A/s «SEB Latvijas Unibanka» ziedojums sporta attīstībai
SIA «Auto kada» ziedojums grāmatai «Peldēšanas sports Jelgavā»
A/s «Jelgavas cukurfabrika» ziedojums BK «Zemgale» dalībai LBL LR
čempionāts
Bankas procentu ieĦēmumi
KOPĀ

Summa,
Ls
1400,00
300,00
1660,00
200,00

10 000,00
1,93
13 561,93
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Izlietoti ziedojumi

Autoratlīdzība A.Balsam par grāmatas «Peldēšanas sports Jelgavā»
izdošanu
BK «Olimpiskais rings» starptautiskā boksa turnīra organizēšana
BJSS meiteĦu brauciena uz Franciju izdevumu apmaksa
BK «Zemgale» dalībai LBL LR čempionātā
Latvijas Airēšanas federācija – L.Rozītes dalībai starptautiskajā regatē
SK «Braucam atkal» kluba darbības nodrošināšanai
KOPĀ

Summa,
Ls

275,00
100,00
300,00
10 000,00
70,00
2103,29
12 848,29

Naudas līdzekĜu atlikums 01.01.2007. – Ls 1409,86
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4.7. Jelgavas Pašvaldības policija

2006. gadā Jelgavas Pašvaldības policija (PP) saĦēmusi 9544 iedzīvotāju sūdzības, no
tām 9334 pa telefonu un 210 rakstiski.
2006. gadā PP sastādījusi 306 priekšrakstus un 6374 protokolus, no tiem 200
brīdinājuma un 6174 administratīvā pārkāpuma. Iekasēta soda nauda – Ls 13 646.
Atskaites perioda laikā aizturētas 2938 personas, tajā skaitā par dažādiem
kriminālpārkāpumiem – 88. Aizturēti 5 automašīnu vadītāji, 71 persona par sīko huligānismu,
1727 personas par APK 171. pantu, 587 pusaudži.
Šā gada laikā PP darbinieki apsargājuši 17 kultūras pasākumus un 36. reizes citus
pasākumus vai objektus, nostrādājot 2645,5 cilvēkstundas.
Sadarbību un reidus ar Jelgavas pilsētas iestādēm PP veikusi 1055 reizes, t.sk. 401 – ar
PRPP (385 – ar Kārtības policiju, 5 – ar CP, 6 – ar Kriminālpoliciju un 5 – ar Transporta
policiju), 17 – ar VUGD, 234 – ar medicīniskām iestādēm, 91 – ar aăentūru
«Pilsētsaimniecība», 253 – ar «KULK», 2 – ar Izglītības pārvaldi, 25 – ar BāriĦtiesu, 5 – ar
TIK, 16 – ar NĪP.
Administratīvais patruĜdienests no pilsētas iedzīvotājiem 2006. gadā saĦēmis 9544
izsaukumus un sūdzības, no tām 9334 pa telefonu un 210 rakstiski. PRPP nodoti 158
izsaukumi, 175 izsaukumi atsaukti pirms ierašanās norādītajā adresē.
Uz ăimenes un kaimiĦu konfliktiem APD izbraucis 1424 reizes. No tiem 473 izraisīti
alkohola lietošanas dēĜ.
Šajos izsaukumos sastādīti 70 protokoli, t.sk. 8 brīdinājuma un 62 administratīvā
pārkāpuma.
Par pašvaldības noteikumu pārkāpumiem sodītas 2372 personas, sastādīti 118
protokoli, iekasēta soda nauda Ls 5749 apmērā.
Par karoga nepacelšanu Valsts svētkos un atceras dienās sodītas 60 personas, iekasēta
soda nauda Ls 197 apmērā, sastādīts 1 protokols.
Apsargāti 53 kultūras, sporta un citi pasākumi.
2006. gadā BJLN darbinieki skolās nolasījuši 142 lekcijas, no tām 113 bērniem, 28
vecākiem un 1 lekciju skolotājiem, iepazīstinot viĦus ar to, kādas problēmas rodas, lietojot
alkoholu un narkotiskās vielas, kā arī skaidrojot administratīvās atbildības pamatus.
2006. gada 5. janvārī saskaĦā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 205.
panta 6. punktu, 211. pantu, Ministru kabineta 18.05.2004. noteikumu Nr.486 «Kārtība, kādā
noformējams administratīvā pārkāpuma protokols – paziĦojums par transportlīdzekĜu
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu» 9. punktu, Jelgavas dome nolēma pilnvarot
Jelgavas Pašvaldības policiju kontrolēt transportlīdzekĜu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu
ievērošanu Jelgavā.
Jelgavas Pašvaldības policijas Satiksmes uzraudzības grupa savu darbību sāka 2006.
gada 13. martā. Satiksmes uzraudzības grupa ir Jelgavas Pašvaldības policijas struktūrvienība,
kas veic transportlīdzekĜu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontroli Jelgavas
pilsētā atbilstoši ceĜu satiksmes noteikumiem. Grupas sastāvā ietilpst 3 štata vienības –
vecākais inspektors un divi inspektori.
No 2006. gada 13. marta līdz 2006. gada 31. decembrim sastādīts 5241 administratīvo
pārkāpumu protokols – paziĦojums, izskatīti 95 iesniegumi.
Grupas vecākā inspektore, sākot ar 2006. gada 13. septembri, piedalījusies Jelgavas
pilsētas satiksmes kustības un drošības komisijās, iesniedzot priekšlikumus par
transportlīdzekĜu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanu Jelgavā.
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Atskaite par Jelgavas Pašvaldības policijas
finansiālo darbību 2006. gadā

Klasifikācijas
kods

Rādītāji

Rindas
kods

Gada plāns

Izpilde no gada
sākuma

I KOPĀ IEĥĒMUMI (II+V)

1

768 095

769 747

II NodokĜu un nenodokĜu ieĦēmumi
(III+IV)

3

139 970

141 622

49

139 970

141 622

55

125 470

127 547

65

125 470

127 547

IV NenodokĜu ieĦēmumi
(51+55+83+85+99+101)

9.5.0.0.

Valsts (pašvaldību) nodevas un
maksājumi (57+59+65+81)
IeĦēmumi no budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieĦēmumi
(67+69+71+73+75+77+79)

9.5.3.0.

IeĦēmumi no dokumentu izsniegšanas un
kancelejas pakalpojumiem

71

100

40

9.5.6.0.
10.0.0.0.

IeĦēmumi no pārējiem budžeta iestāžu
maksas pakalpojumiem
Sodi un sankcijas

75
83

125 370
14 500

127 507
14 075

V SaĦemtie maksājumi
(113+121+173+175+177)

111

628 125

628 125

18.2.0.0.
18.2.1.0.
18.2.1.9.

Maksājumi no valsts pamatbudžeta
(123+129+153+155)
Dotācijas (125+127)
Pārējās dotācijas

121
123
127

628 125
628 125
628 125

628 125
628 125
628 125

VI

Izdevumi kopā pēc valdības
funkcijām un norēėini (VII+VIII)

200

768 845

768 360

202

768 845

768 360

208
300

768 845
768 845

768 360
768 360

302
304
306

713 934
713 934
474 876

713 449
713 449
474 876

308

111 943

111 462

310
312

336
58 627

336
58 623

314

4191

4191

9.0.0.0.

VII
3
IX

1000
1100
1200
1300
1400

1455

Izdevumi pēc valdības funkcijām
(204-234)
Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību
aizsardzība
KOPĀ IZDEVUMI (1+2)
1. Uzturēšanas izdevumi
(1000+2000+3000)
Kārtējie izdevumi
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Komandējumu un dienesta braucienu
izdevumi
Pakalpojumu apmaksa
t.sk. transportlīdzekĜu valsts obligātās
civiltiesiskās apdrošināšanas prēmiju
maksājumi
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1492

1500
1564

4000
XI

XII
XIII

pievienotās vērtības nodoklis
Materiālu, energoresursu, ūdens un
inventāra, kura vērtība ir līdz Ls 50 par 1
vienību, iegāde
t.sk. formas tērpu iegāde
2. Izdevumi kapitālieguldījumiem
(4000+6000+7000)
Kapitālie izdevumi
Pavisam izdevumi, tīrie aizdevumi
(IX+X)
IeĦēmumu pārsniegums (+) vai deficīts
(-) (I – VI)
Finansēšana (XIII+XIV)
Iekšējā finansēšana (1.+2.+3.+4.)
2. Budžeta līdzekĜu izmaiĦas (2.1.-2.2.)
2.2. Budžeta līdzekĜu atlikums gada
beigās

320

18493

18493

326
328

68 152
22 630

68 152
22 630

374
376

54 911
54 911

54 911
54 911

404

768 845

768 360

406
408
410
418

-750
750
750
750

1387
-1387
-1387
-1387

422

0

2137

2006. gadā kopējie ieĦēmumi bija Ls 769 747, t.sk.:
- Ls 141 622 – maksas pakalpojumu un soda naudu ieĦēmumi;
- Ls 628 125 – dotācijas no pašvaldības ieĦēmumiem.
2006. gadā Jelgavas Pašvaldības policijas izdevumi bija Ls 768 360, t.sk.:
- atalgojumam – Ls 474 876;
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – Ls 111 462;
- komandējuma izdevumi – Ls 336;
- pakalpojumu apmaksa – Ls 58 623;
- materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra iegādes izdevumi – Ls 68 152;
- kapitālieguldījumu iegāde – Ls 54 911.
2006. gadā transportlīdzekĜu iegādei izlietoti 38 280 lati; datortehnikas iegādei – Ls 7043;
pārējo kustamo īpašumu iegādei – Ls 3402; datoru programmu licenču atjaunošanai un
iegādei – Ls 6186.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PP Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzības nodaĜas veiktie pasākumi
Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība 10 dažādos objektos un 6 skolās.
Veikta sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzība akciju veidā 2 objektos.
Veicot sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzību, nostrādātas 72 522 stundas.
Veikta sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzība skolu pasākumu laikā, nostrādātas
188 stundas.
Veicot sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzību objektā Stacijas ielā 13, veikts darbs.
NodaĜa piedalījusies 11. novembra, 18. novembra un NATO sammita saistītos pasākumos.
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Sodīti par pašvaldības noteikumu un ekoloăiskajiem pārkāpumiem
8000

6711

7000

5749

6000
5000

2006.g.

4000
3000

2372

2005.g.

2572

2000
1000

118 193

0
KOPĀ

PROTOKOLI

SODA NAUDA
Ls

Salīdzinot 2006. un 2005. gada atskaites, redzams, ka par pašvaldības noteikumiem un
ekoloăiskiem pārkāpumiem sodīts par 200 personām mazāk. Samazinājies arī sastādīto
protokolu skaits, kā arī iekasētā soda nauda. Tas skaidrojams ar to, ka vairāk laika tiek
veltīts izsaukumu apkalpošanai, kuru 2006. gadā bija par 1515 izsaukumiem vairāk nekā
2005. gadā.
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5. ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA
5.2. Iepriekšējā un kārtējā gadā plānotie pasākumi
teritorijas attīstības plāna īstenošanā

Pilsētvides attīstību un būvniecību Jelgavas pilsētas teritorijā nosaka Jelgavas
teritorijas plānojums laika posmam līdz 2010. gadam (apstiprināts ar Jelgavas domes
20.05.1999. lēmumu Nr.14/1), saistošie noteikumi Nr.58 «Jelgavas teritorijas plānojuma laika
posmam līdz 2010. gadam zonējuma grozījumi» (apstiprināti ar Jelgavas domes 18.09.2003.
lēmumu Nr.13/14), saistošie noteikumi Nr.82 «Jelgavas apbūves noteikumi (apstiprināti ar
Jelgavas domes 17.06.2004. lēmumu Nr.7/3) un spēkā esošie normatīvie akti teritorijas
plānošanas un būvniecības jomā.
Jelgavas pilsētas teritorijas plānojums ir ilgtermiĦa plānošanas dokuments, kurā
norādītas pilsētas attīstības iespējas, virzieni un ierobežojumi, teritorijas pašreizējā
izmantošana un noteikta pilsētas teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana laika posmam līdz
2010. gadam. Teritorijas plānojuma mērėis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu pilsētas
attīstību, veicināt augstvērtīgas dzīves vides veidošanu, paaugstinot katra pilsētas iedzīvotāja
labklājību un sociālo drošību, nodrošināt līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas,
cilvēku un materiālo resursu izmantošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
ĥemot vērā pilsētas attīstības tendences un pilsētas attīstības stratēăijā 2004. – 2010.
gadam noteiktos Jelgavas pilsētas attīstības stratēăiskos virzienus, 2005. gadā tika sākta jauna
teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam izstrāde (Jelgavas domes 19.05.2005. lēmums
Nr.7/2 «Par Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam izstrādes
uzsākšanu»).
2006. gadā izstrādāti un apstiprināti detālplānojumi šādām teritorijām:
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1. Meža ceĜā 18 un Meža ceĜā 17 (saistošie noteikumi
Nr.136, Jelgavas domes 26.10.2006. lēmums Nr.16/7).
Detālplānojuma izstrādes mērėis – paredzot arī
individuālo dzīvojamo māju apbūves teritoriju, risināt
apkalpes objektu izvietošanas iespējas. Detālplānojuma
izstrādes ierosinātājs un finansētājs – zemes īpašnieks.

1. Asteru ielā 13 (Jelgavas domes 21.121.2006.
lēmums Nr.20/8). Detālplānojuma izstrādes
mērėis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana,
paredzot mazstāvu dzīvojamo ēku, auto
stāvlaukumu un pagalmu labiekārtojuma
perspektīvās izvietošanas iespējas.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
finansētājs – zemes īpašnieks.
2. Klijēnu ceĜā 21A (Jelgavas domes 21.12.2006.
lēmums Nr.20/7). Detālplānojuma izstrādes
mērėis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana,
paredzot individuālo dzīvojamo māju
perspektīvās izvietošanas iespējas un
zemesgabala izmantošanas aprobežojumus
saskaĦā ar saistošajiem noteikumiem Nr.82
«Jelgavas apbūves noteikumi» (apstiprināti ar
Jelgavas domes 2004. gada 17. jūnija lēmumu
Nr.7/3). Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
finansētājs – zemes īpašnieks.
3. 3. līnijā 23k (Jelgavas domes 21.12.2006.
lēmums Nr.20/6). Detālplānojuma izstrādes
mērėis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana,
paredzot individuālo dzīvojamo māju,
inženiertehniskās, publiskās un transporta
infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas
un zemesgabala izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
finansētājs – SIA «Betobloks», SIA «Vatlex».
3. 6. līnijā 50 (saistošie noteikumi Nr.131, Jelgavas
domes 24.08.2006. lēmums Nr.13/2).

2. Bērzu ceĜā 58 (saistošie noteikumi Nr.134, Jelgavas
domes 28.09.2006. lēmums Nr.15/15). Detālplānojuma
izstrādes mērėis – individuālās apbūves gabalu
izveidošana, risinot piekĜūšanas iespējas un norādot
teritorijas izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un finansētājs –
zemes īpašnieks.

Par detālplānojuma un tā saistošās daĜas
apstiprināšanu 2006. gadā

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 2006.
gadā

2. 6. līnijā 50 (Jelgavas domes
23.03.2006. lēmums Nr.5/5).
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Par teritorijas detālplānojuma
pirmās redakcijas nodošanu
sabiedriskajai apspriešanai
2006. gadā
1. Rogu ceĜā 13A (Jelgavas domes
26.10.2006. lēmums Nr.16/8).
Detālplānojuma izstrādes
ierosinātājs un finansētājs – SIA
«Polans».

4. Rogu ceĜā 11 (Jelgavas domes 21.12.2006.
lēmums Nr.20/5). Detālplānojuma izstrādes
mērėis – detālplānojuma teritorijas
infrastruktūras sakārtošana, paredzot individuālo
dzīvojamo māju, publiskās infrastruktūras
perspektīvās izvietošanas iespējas un
zemesgabala izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
finansētājs – zemes īpašnieks.
5. Pambakaru ceĜā 3 (Jelgavas domes
23.11.2006. lēmums Nr.18/1). Detālplānojuma
izstrādes mērėis – teritorijas infrastruktūras
sakārtošana, paredzot individuālo dzīvojamo
māju perspektīvās izvietošanas iespējas un
zemesgabala izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
finansētājs – zemes īpašnieks.
6. Atmodas ielā 51 (Jelgavas domes 23.11.2006.
lēmums Nr.18/2). Detālplānojuma izstrādes
mērėis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana,
paredzot individuālo dzīvojamo māju
perspektīvās izvietošanas iespējas un
zemesgabala izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
finansētājs – SIA «Zelta vārpa».
7. Zemgales prospekts, Sporta iela, dzelzceĜš
(Jelgavas domes 07.12.2006. lēmums Nr.19/6).
Detālplānojuma izstrādes mērėis – teritorijas
infrastruktūras sakārtošana, paredzot satiksmes
termināla, reăionālās nozīmes valsts pārvaldes
institūcijas, daudzstāvu autostāvvietas,
inženiertehniskās, publiskās un transporta
infrastruktūras perspektīvās izvietošanas
iespējas, transporta organizācijas risinājumus un
6. Turaidas ielā 17 (saistošie noteikumi Nr.122,
Jelgavas domes 20.04.2006. lēmums Nr.6/10).
Detālplānojuma izstrādes mērėis – teritorijas
inženiertehniskās, transporta infrastruktūras plānošana,
paredzot zemesgabala sadalījumu individuālās apbūves
gabalos. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – zemes
īpašnieks.

5. Ganību ielā 108 (saistošie noteikumi Nr.121,
Jelgavas domes 20.04.2006. lēmums Nr.6/9).
Detālplānojuma izstrādes mērėis – teritorijas
sakārtošana, paredzot individuālo māju apbūvi,
izveidojot piebraucamos ceĜus un sakārtojot esošos ielu
tīklus. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – zemes
īpašnieks.

4. Augstkalnes ielas, Pārslu ielas, Nākotnes ielas un
Zirgu ielas teritorijai (saistošie noteikumi Nr.120,
Jelgavas domes 20.04.2006. lēmums Nr.6/8).
Detālplānojuma izstrādes mērėis – Pārslu ielas sarkano
līniju korekcija un zemes īpašumu robežu korekcija.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un finansētājs –
Jelgavas pašvaldība.
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zemesgabala izmantošanas aprobežojumus.
8. ZemeĦu ielā 2F (Jelgavas domes 26.10.2006.
lēmums Nr.16/6). Detālplānojuma izstrādes
mērėis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana,
paredzot individuālo dzīvojamo māju
perspektīvās izvietošanas iespējas un
zemesgabala izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
finansētājs – zemes īpašnieks.
9. 4. līnijā 66A (Jelgavas domes 26.10.2006.
lēmums Nr.16/4). Detālplānojuma izstrādes
mērėis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana,
paredzot individuālo dzīvojamo māju,
inženiertehniskās, publiskās un transporta
infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas
un zemesgabala izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
finansētājs – SIA «K Projekts».
10. Kalnciema ceĜā 87B (Jelgavas domes
26.10.2006. lēmums Nr.16/3). Detālplānojuma
izstrādes mērėis – teritorijas infrastruktūras
sakārtošana, paredzot individuālo dzīvojamo
māju perspektīvās izvietošanas iespējas un
zemesgabala izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājus un
finansētājs – zemes īpašnieks.
11. RubeĦu ceĜā 46E (Jelgavas domes
28.09.2006. lēmums Nr.15/14). Detālplānojuma
izstrādes mērėis – pamatot meža zemes
transformāciju ražošanas teritoriju apbūves
zemē. Noteikt zemesgabala apbūves un
saimnieciskās izmantošanas iespējas un
zemesgabala izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
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finansētājs – SIA «AGRO VITA».
12. Romas ielā 70C (Jelgavas domes 28.09.2006.
lēmums Nr.15/12). Detālplānojuma izstrādes
mērėis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana,
paredzot individuālo dzīvojamo māju
perspektīvās izvietošanas iespējas un
zemesgabala izmantošanas aprobežojumus.
13. Romas ielā 70A (Jelgavas domes 28.09.2006.
lēmums Nr.15/11). Detālplānojuma izstrādes
mērėis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana,
paredzot individuālo dzīvojamo māju, publiskās
infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas
un zemesgabala izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
finansētājs – zemes īpašnieks.
14. Kalnciema ceĜā 116E (Jelgavas domes
28.09.2006. lēmums Nr.15/10). Detālplānojuma
izstrādes mērėis – teritorijas infrastruktūras
sakārtošana, paredzot individuālo dzīvojamo
māju perspektīvās izvietošanas iespējas un
zemesgabala izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
finansētājs – SIA «A&D Projekti».
15. Klijēnu ceĜā 4 (Jelgavas domes 28.09.2006.
lēmums Nr.15/8). Detālplānojuma izstrādes
mērėis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana,
paredzot individuālo dzīvojamo māju
perspektīvās izvietošanas iespējas un
zemesgabala izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
finansētājs – zemes īpašnieks.
16. Miezītes ceĜā 38A (Jelgavas domes
28.09.2006. lēmums Nr.15/7). Detālplānojuma
izstrādes mērėis – teritorijas infrastruktūras
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sakārtošana, paredzot individuālo dzīvojamo
māju perspektīvās izvietošanas iespējas un zemes
gabala izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
finansētājs – zemes īpašnieks.
17. Meldru ceĜā 10A (Jelgavas domes
28.09.2006. lēmums Nr.15/6). Detālplānojuma
izstrādes mērėis – teritorijas infrastruktūras
sakārtošana, paredzot individuālo dzīvojamo
māju, publiskās infrastruktūras perspektīvās
izvietošanas iespējas un zemesgabala
izmantošanas aprobežojumus. Detālplānojuma
izstrādes ierosinātājs un finansētājs – zemes
īpašnieks.
18. Miezītes ceĜā 49A (Jelgavas domes
28.09.2006. lēmums Nr.15.5 ). Detālplānojuma
izstrādes mērėis – teritorijas infrastruktūras
sakārtošana, paredzot dzīvojamo māju
perspektīvās izvietošanas iespējas un
zemesgabala izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
finansētājs – zemes īpašnieks.
19. Riekstu ceĜā 6a (Jelgavas domes 28.09.2006.
lēmums Nr.15/4). Detālplānojuma izstrādes
mērėis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana,
paredzot individuālo dzīvojamo māju
perspektīvās izvietošanas iespējas un
zemesgabala izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
finansētājs – zemes īpašnieks.
20. 5. līnijā 37 (Jelgavas domes 28.09.2006.
lēmums Nr.15/3). Detālplānojuma izstrādes
mērėis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana,
paredzot individuālo dzīvojamo māju
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perspektīvās izvietošanas iespējas un
zemesgabala izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
finansētājs – zemes īpašnieks.
21. Riekstu ceĜā 8 (Jelgavas domes 24.08.2006.
lēmums Nr.13/8). Detālplānojuma izstrādes
mērėis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana,
paredzot individuālo dzīvojamo māju
perspektīvās izvietošanas iespējas un
zemesgabala izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
finansētājs – zemes īpašnieks.
22. Romas ielā 67F (Jelgavas domes 24.08.2006.
lēmums Nr.13/7). Detālplānojuma izstrādes
mērėis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana,
paredzot individuālo dzīvojamo māju, rindu
māju, inženiertehniskās, publiskās un transporta
infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas
un zemesgabala izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
finansētājs – zemes īpašnieks.
23. Bērzu ceĜā 59 (Jelgavas domes 24.08.2006.
lēmums Nr.13/6). Detālplānojuma izstrādes
mērėis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana,
paredzot apkalpes, mazumtirdzniecības un
servisa, kā arī inženiertehniskās un transporta
infrastruktūras perspektīvās izvietošanas
iespējas. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs –
zemes īpašnieks.
24. Kalnciema ceĜā (Jelgavas domes 24.08.2006.
lēmums Nr.13/5). Detālplānojuma izstrādes
mērėis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana,
paredzot individuālo dzīvojamo māju,
inženiertehniskās, publiskās un transporta
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infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas
un zemesgabala izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
finansētājs – zemes īpašnieks.
25. Zīles ceĜā 3B (Jelgavas domes 24.08.2006.
lēmums Nr.13/4). Detālplānojuma izstrādes
mērėis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana,
paredzot individuālo dzīvojamo māju, rindu
māju, inženiertehniskās, publiskās un transporta
infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas
un zemesgabala izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
finansētājs – zemes īpašnieks.
26. Zvejnieku ielā 13 (Jelgavas domes
24.08.2006. lēmums Nr.13/3). Detālplānojuma
izstrādes mērėis – teritorijas infrastruktūras
sakārtošana, paredzot daudzstāvu dzīvojamo
māju, sabiedrisko un darījumu iestāžu,
inženiertehniskās, publiskās un transporta
infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas
un zemesgabala izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
finansētājs – zemes īpašnieks.
27. 4. līnijā 24A (Jelgavas domes 27.07.2006.
lēmums Nr.11/1). Detālplānojuma izstrādes
mērėis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana,
paredzot individuālo dzīvojamo māju, rindu
māju, inženiertehniskās, publiskās un transporta
infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas
un zemesgabala izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – zemes
īpašnieks.
28. 5. līnijā 34A (Jelgavas domes 29.06.2006.
lēmums Nr.10/10). Detālplānojuma izstrādes
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mērėis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana,
paredzot individuālo dzīvojamo māju,
inženiertehniskās, publiskās un transporta
infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas
un zemesgabala izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
finansētājs – zemes īpašnieks.
29. Rogu ceĜā 13D (Jelgavas domes 29.06.2006.
lēmums Nr.10/9). Detālplānojuma izstrādes
mērėis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana,
paredzot individuālo dzīvojamo māju,
inženiertehniskās, publiskās un transporta
infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas
un zemesgabala izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
finansētājs – zemes īpašnieks.
30. Kalnciema ceĜā 31 (Jelgavas domes
29.06.2006. lēmums Nr.10/8). Detālplānojuma
izstrādes mērėis – teritorijas infrastruktūras
sakārtošana, paredzot sabiedrisko un darījumu
iestāžu izvietošanu, inženiertehniskās, publiskās
un transporta infrastruktūras perspektīvās
izvietošanas iespējas un zemesgabala
izmantošanas aprobežojumus. Detālplānojuma
izstrādes ierosinātājs un finansētājs – zemes
īpašnieks.
31. Ganību ielā 75 (Jelgavas domes 25.05.2006.
lēmums Nr.9/3). Detālplānojuma izstrādes
mērėis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana,
paredzot individuālo rindu māju un mazstāvu
dzīvojamo māju, inženiertehniskās, publiskās un
transporta infrastruktūras perspektīvās
izvietošanas iespējas un zemesgabala
izmantošanas aprobežojumus. Detālplānojuma
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izstrādes ierosinātājs un finansētājs – zemes
īpašnieks.
32. Bērzu ceĜā 24 (Jelgavas domes 25.05.2006.
lēmums Nr.9/2). Detālplānojuma izstrādes
mērėis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana,
paredzot daudzstāvu dzīvojamo māju un
publiskās, inženiertehniskās un transporta
infrastruktūras perspektīvās izvietošanas
iespējas, kā arī noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas tiesību aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
finansētājs – zemes īpašnieks.
33. 3. līnijā 29 (Jelgavas domes 25.05.2006.
lēmums Nr.9/1). Detālplānojuma izstrādes
mērėis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana,
paredzot individuālo rindu māju un mazstāvu
dzīvojamo māju, inženiertehniskās, publiskās un
transporta infrastruktūras perspektīvās
izvietošanas iespējas un zemesgabala
izmantošanas aprobežojumus. Detālplānojuma
izstrādes ierosinātājs un finansētājs – zemes
īpašnieks.
34. 3. līnijā 17 (Jelgavas domes 20.04.2006.
lēmums Nr.6/7). Detālplānojuma izstrādes
mērėis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana,
paredzot individuālo dzīvojamo māju
perspektīvās izvietošanas iespējas un
zemesgabala izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
finansētājs – zemes īpašnieks.
35. Dobeles šosejā 92 (Jelgavas domes
20.04.2006. lēmums Nr.6/6). Detālplānojuma
izstrādes mērėis – teritorijas infrastruktūras
sakārtošana, paredzot daudzstāvu dzīvojamo
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māju un publiskās, inženiertehniskās un
transporta infrastruktūras perspektīvās
izvietošanas iespējas, kā arī noteikt zemesgabala
izmantošanas aprobežojumus. Detālplānojuma
izstrādes ierosinātājs un finansētājs – zemes
īpašnieks.
36. Rogu ceĜā 13A (Jelgavas domes 20.04.2006.
lēmums Nr.6/5). Detālplānojuma izstrādes
mērėis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana,
paredzot individuālo dzīvojamo māju
perspektīvās izvietošanas iespējas un
zemesgabala izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
finansētājs – SIA «Polans».
37. 6. līnijā 64C (Jelgavas domes 23.03.2006.
lēmums Nr.5/4).
38. 6. līnijā 28 (Jelgavas domes 23.03.2006.
lēmums Nr.5/3).
39. Rīgas ielā 48 (Jelgavas domes 23.03.2006.
lēmums Nr.5/2).
40. Teritorijām Kalnciema ceĜā 124, Kalnciema
ceĜā 126, Kalnciema ceĜā 126A, Kalnciema ceĜā
128 un Kalnciema ceĜā 128A (Jelgavas domes
23.03.2006. lēmums Nr.5/1).
41. Pasta salā 1 (Jelgavas domes 26.01.2006.
lēmums Nr.3/2).
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5.2. Būvniecības procesa uzraudzība
Izsniegtās būvatĜaujas:
1) ăimenes māju būvniecībai (rekonstrukcijai) – 222;
2) biroju ēkas – 7;
3) vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas – 19;
4) ražošanas ēkas un noliktavas – 10.
Nozīmīgākie objekti:
Aviācijas iela 18, SIA «Jelgavas biznesa parks» biroju un ražošanas ēkas rekonstrukcija;
Bauskas 2, ražošanas rekonstrukcija;
RubeĦu ceĜš 46, SIA «KA Jelgava» tirdzniecības objekts;
Tērvetes iela 88, piecstāvu dzīvojamās mājas rekonstrukcija;
Rīgas iela 57a – tirdzniecības centrs «IKI».
Ekspluatācijā pieĦemtie būvobjekti:
1) ăimenes māju būvniecībai (rekonstrukcijai) – 66 ar kopējo platību 11676 m2;
2) biroju ēkas – 1 ar kopējo platību 1250 m2;
3) vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas – 8 ar kopējo platību 35 322 m2;
4) ražošanas ēkas un noliktavas – 3 ar kopējo platību 5688 m2.
Nozīmīgākie objekti:
SIA «Jelgavas boulings» Akadēmijas ielā 21;
SIA «Sabiedriskais centrs «Pilsētas pasāža»» Driksas ielā 4;
Tehniskā centra 2. kārta Aviācijas ielā 30;
Rīgas iela posmā no Institūta ielas līdz Loka maăistrālei;
Tirdzniecības centrs «K-rauta» Rīgas ielā 50a;
Jelgavas domes stāvlaukums Lielajā ielā 11;
Jelgavas slimnīcas operāciju bloks Brīvības bulvārī 6;
SIA «Prestižs» tirdzniecības centrs «IKI» Rīgas ielā 57a;
SIA «VIGO BK» Jelgavas pasta ēka KatoĜu ielā 2A;
Driksas iela pēc rekonstrukcijas, 713 m;
84 dzīvokĜu dzīvojamā māja Kārklu ielā 4;
56 dzīvokĜu dzīvojamā māja Zirgu ielā 12.
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6. PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI
2005. gada 18. maijā Jelgavas pašvaldībai tika izsniegti sertifikāti: Nr.171247A standartam
ISO 9001:2000 un Nr.171247B standartam ISO 14001:2004, kuru darbības sfēra ir «Pašvaldības
pakalpojumu nodrošināšana saskaĦā ar likumu «Par pašvaldībām» un vides normatīvajiem aktiem
Jelgavas pilsētā».
2006. gada 16 iekšējie auditori veikuši iekšējos auditus, izauditējot ~ 130 procedūras.
Uzraudzības auditi veikti 2006. gada 14. februārī un 2006. gada 25. oktobrī atbilstoši
sertificētajai darbības sfērai «Pašvaldības pakalpojumu nodrošināšana saskaĦā ar likumu «Par
pašvaldībām» un vides normatīvajiem aktiem Jelgavas pilsētā».
Pašvaldības administrācijas noteiktie vides mērėi saistīti ar to struktūrvienību darbību,
kurām ir visbūtiskākā ietekme uz vidi, – Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde, Būvvalde, kā arī ar
pašvaldības administrācijas tiešās darbības procesiem, kuri galvenokārt saistīti ar dokumentu apriti,
LR vides normatīvo aktu prasības ir identificētas atbilstoši standarta prasībām. Neatbilstības 2006.
gada laikā nav konstatētas.
Pašvaldības administrācijas izvirzīto mērėu izpilde 2006. gadā
1. Samazināt uz izgāztuvi izvedamo atkritumu daudzumu. Uzdevums – palielināt atšėirotās
makulatūras daudzumu.
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Makulatūra 2006. gadā tika savākta 5,4 reizes vairāk nekā 2004. gadā, bet nedaudz mazāk
kā 2005. gadā, kad tika uzsākta makulatūras dalītā vākšana.
2. Samazināt datu apstrādes procesā izmantoto resursu un radīto atkritumu daudzumu.
IT resursi
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Lai optimizētu pašvaldības administrācijas darbu dokumentu apritē, paredzēts attīstīt centralizētus,
elektroniskus informācijas resursus, kas veicinās dabas resursu, tajā skaitā papīra taupīgāku
lietošanu.
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3. Uzlabot pilsētvides kvalitāti.
Būvvaldē 2006. gadā izveidots «Kritisko ēku reăistrs» ar nepabeigto un bīstamo ēku sarakstu, kurā
fiksēti 23 objekti, un avārijas situācijā esošo ēku saraksts, kurā fiksēti 39 objekti; tiek veikta
ilglaicīgi nepabeigto un neapsaimniekoto būvobjektu apsekošana, informēti un brīdināti īpašnieki.
4. Izvērtējot pilsētas plānošanas procesus vides jomā, tika izvirzīti šādi mērėi:
4.1. nepieĜaut augsta gaisa piesārĦojuma zonu palielināšanos pilsētas administratīvajā teritorijā,
uzdevums – izstrādāt gaisa piesārĦojuma zonējumu un rīcības programmu pilsētas administratīvajai
teritorijai. 2006. gadā tika sākta pilsētas gaisa piesārĦojuma novērtēšana ar bioloăiskajām metodēm;
4.2. samazināt trokšĦu robežlielumu pārsniegumus maăistrālajās ielās, 2006. gadā tika veikti
trokšĦu līmeĦa mērījumi maăistrālajās ielās pilsētas administratīvajā teritorijā un izstrādāti
ieteikumus trokšĦu samazināšanai.
Veikto pētījumu rezultāti tiks izvērtēti pilsētas teritorijas plānojumā.
Lai uzlabotu vides jautājumu vadīšanu un integrēšanu lēmumu pieĦemšanas procesā, tika
izveidota Vides komisija (21.07.2005. Domes lēmums Nr.10/21).
2006. gadā notikušas 10 sēdes, kurās izskatīti jautājumi par:
- dabas resursu nodokĜu ieĦēmumu izlietojumu 2006. gadam;
- «LIFE Natura» projekta «PalieĦu pĜavu atjaunošana ES sugām un biotopiem» ietvaros dabas
liegumam Lielupes palienes pĜavas izstrādāto dabas aizsardzības plānu;
- SIA «Danfort» naftas bāzes Aviācijas ielā 10 rekonstrukciju;
- metāllūžĦu savākšanas punkta ierīkošanu Uzvaras ielā 56;
- bīstamo vielu konstatēšanu Jelgavas lidlauka teritorijā;
- veloceliĦu projektu Tērvetes ielā;
- vides trokšĦu novērtēšanu Jelgavas pilsētas teritorijai;
- detālplānojumu izstrādāšanu 55 teritorijām.
Jelgavas pašvaldības Administratīvās pārvaldes Informācijas aăentūra savas kompetences
ietvaros 2006. gadā konsultēja un sniedza informāciju pilsētas iedzīvotājiem par pašvaldības un
iestāžu darbu, nepieciešamo dokumentu iesniegšanu konkrēta jautājuma risināšanai. Palīdzēja
aizpildīt, pieĦēma un reăistrēja iesniegumus, sagatavoja materiālus iesniegumu izskatīšanai, ja
iesniedzējs par konkrēto jautājumu vērsās atkārtoti. Veica iesniegumu izskatīšanas un rezolūciju
izpildes kontroli. Pierakstīja klientus uz pieĦemšanu pie domes un pašvaldības amatpersonām,
speciālistiem.
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Gada laikā Informācijas aăentūru apmeklēja vairāk nekā 33 500 iedzīvotāju, kas ir par 12%
vairāk nekā 2005. gadā (30 040). Gan apmeklētāju, gan iesniegumu (skatīt zemāk) skaita
ievērojamais kāpums saistīts ar būvniecības straujo tempu pieaugumu.
No fiziskām personām pieĦemti un reăistrēti 8896 rakstiski iesniegumi, kas ir par 40%
vairāk nekā 2005. gadā (6355).
No juridiskām personām pieĦemts un reăistrēts 5491 rakstisks iesniegums, kas ir par 40,4%
vairāk nekā 2005. gadā (3912).
Vadību pēc iepriekšēja pieraksta apmeklējuši un jautājumus risinājuši 480 iedzīvotāji.
Salīdzinot ar 2005. gadu (496), apmeklējumu skaits 2006. gadā samazinājies nedaudz – par 16
iedzīvotājiem.
Informācijas aăentūra saĦēmusi iesniegumus un sniegusi informāciju par šādām
iedzīvotājiem aktuālām tēmām:
1. Būvvaldes un pilsētplānošanas jautājumi.
2. Ar nekustamo īpašumu saistītie jautājumi, pirmpirkumu tiesības, nekustamā īpašuma nodokĜa
izziĦas un atlaides.
3. Pieraksts uz pieĦemšanu pie vadības un amatpersonām.
4. Vadības, amatpersonu, pašvaldības darbinieku un deputātu tālruĦu numuri un pieĦemšanas laiki.
5. Informācija par iestāžu, uzĦēmumu adresēm, telefoniem un sniegtajiem to pakalpojumiem.
6. Ar uzĦēmējdarbību saistītie jautājumi.
7. Sociālie jautājumi, sociālo dzīvokĜu piešėiršanas kārtība, pabalsti.
8. Komunālie jautājumi, siltumapgāde, ielu apgaismojums, māju apsaimniekošanas un teritorijas
labiekārtošanas jautājumi, koku ciršanas atĜaujas.
9. Informējošs izklāsts juridiskos jautājumos ar pašvaldību nesaistītās lietās.
10. Domes dokumentu kopiju izsniegšanas organizēšana.
11. Publisko pasākumu un pirotehnikas demonstrēšanas, gājienu atĜaujas, piketu saskaĦojumi.
12. Citi jautājumi.
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2006. gadā saĦemtie juridisku personu iesniegumi
Nr.p.k.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24

Tēma
Juridisku personu iesniegumi 2006. gadā kopā
Sarakste ar LR Saeimu, MK, Prezidentes Kanceleju,
vēstniecībām
Sarakste ar LR ministrijām
Sarakste finanšu jautājumos
Sarakste ūdensapgādes un kanalizācijas jautājumos
Sarakste vides, atkritumu apsaimniekošanas
jautājumos
Sarakste transporta, sakaru jautājumos
Sarakste investīciju projektu jautājumos
Sarakste celtniecības, remonta, labiekārtošanas un
infrastruktūras jautājumos
Sarakste par dzīvokĜu, telpu izīrēšanu, dzīvesvietas
deklarēšanu un dzīvesvietas izziĦu anulēšanu
Sarakste zemes, zemes nomas un nekustamā
īpašuma jautājumos
Sarakste par privatizāciju, objekta privatizāciju
Sarakste tiesas, prokuratūras, policijas un
ugunsdrošības jautājumos
Sarakste kultūras, sporta un izglītības jautājumos
Sarakste arhitektūras un būvniecības jautājumos
Sarakste kurināmā, siltumapgādes un elektroapgādes
jautājumos
Sarakste sociālās palīdzības un medicīnas jautājumos
Sarakste uzĦēmējdarbības jautājumos
Sarakste ar LPS, LLPA un Latvijas Pašvaldību
izpilddirektoru asociāciju
Sarakste ar Valsts kontroli, KNAB un VID
Sarakste ar IUB konkursu un cenu aptauju
jautājumos
Sarakste KVS jautājumos
Kancelejas sarakste administratīvi saimnieciskajos
jautājumos
AtĜaujas masu pasākumu, uguĦošanu organizēšanai

Skaits
5491

%

19

0

186
588
11

3
11
0

217

4

131
162

2
3

110

2

242

4

309

6

110

2

456

8

48
2096

1
38

38

1

29
230

1
4

180

3

104

2

44

1

2

0

166

3

13

0

74

2006. gadā saĦemtie fizisku personu iesniegumi
Nr.p.k.

Tēma
Fizisku personu iesniegumi 2006. gadā (kopā)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Būvniecības un arhitektūras jautājumi
Siltumapgāde, tarifi, alternatīvā apkure
Lietošanas mērėi
Dokumentu kopiju izsniegšana
Detālplānojumi, zemes sadale
IzziĦas par nekustamā īpašuma nodokli, atlaides
Adreses noteikšana
Kultūra, sports, izglītība, medicīna
PAU
Tiesa, prokuratūra, policija, ugunsdrošība, ārkārtas
situācijas
Būvprojekti
BūvatĜaujas
Reklāmas saskaĦošana
Apgrūtinājumi
Ēku pieĦemšana ekspluatācijā
Nekustamā īpašuma privatizācija, īre, noma, izsole,
dzīvesvietas deklarēšanas un anulēšanas jautājumi
Sociālie jautājumi, pabalsti, sociālie dzīvokĜi
UzĦēmējdarbība, individuālā darba atĜaujas,
tirdzniecības un transporta jautājumi
Komunālie jautājumi, māju apsaimniekošana,
ūdensapgāde, kanalizācija, elektrība, apgaismojums,
labiekārtošana, remonti
Koku ciršanas atĜaujas, ar vidi saistītie jautājumi
Zemes jautājumi, zemes piešėiršana, atĜauja
nepilsonim iegādāties zemi
Sertifikātu jautājumi
Represēto personu, komunistiskā un nacistiskā
režīma cietušo personu jautājumi
Dažādi

Skaits

%

8896

2700
16
67
305
67
1553
52
14
435

30
0
1
3
1
17
1
0
5

0

0

311
196
5
198
27

3
2
0
2
0

473

5

197

2

534

6

240

3

81

1

1325

15

23

0

16

0

61

1

2004., 2005., 2006. gadā saĦemto iesniegumu statistika
2004. gads
2005. gads
2006. gads
SaĦemtie rakstiskie un mutiskie
6764
10 823
14 933
iesniegumi kopā

.
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7. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Lai nodrošinātu Jelgavas iedzīvotāju informēšanu par pašvaldības darbu, pieĦemtajiem
lēmumiem, pabalstu iespējām un citām aktualitātēm, Jelgavas pilsētas pašvaldība reizi mēnesī
gatavoja informatīvu pielikumu «Jelgavas Domes ZiĦas» divām vietējām avīzēm «Zemgales ZiĦas»
un «Novaja gazeta». Regulāri par aktualitātēm un jaunumiem tiek sniegta informācija ziĦu
aăentūrām LETA un BNS, Latvijas TV un LNT Informatīvajiem dienestiem, interneta portāliem
www.jelgavniekiem.lv, www.delfi.lv, www.tvnet.lv, www.apollo.lv, kā arī laikrakstiem «Diena»,
«Neatkarīgā Rīta Avīze», «Latvijas Avīze», «Zemgales ZiĦas», «Novaja gazeta» u.c.
7.1. Veiktie pasākumi sabiedrības informēšanai un izglītošanai

Izdevums «Jelgavas Domes ZiĦas»
2006. gadā iznākuši 12 «Jelgavas Domes ZiĦu» numuri. Šo izdevumu katra mēneša pēdējā
trešdienā kā pielikumu saĦēma laikraksta «Zemgales ZiĦas» abonenti (9000); vēl 15 000
eksemplāru Latvijas Pasts piegādāja pilsētas iedzīvotājiem atsevišėi.
Savukārt mēneša pēdējā sestdienā «Jelgavas Domes ZiĦu» versiju krievu valodā saĦēma 3000
laikraksta «Novaja gazeta» abonenti; 3000 eksemplāru Latvijas Pasts piegādāja pilsētas
iedzīvotājiem atsevišėi.
Sadarbība ar presi
Katru nedēĜu preses sekretārs sagatavo un izsūta pašvaldības nedēĜas darba plānu, iekĜaujot tajā
informāciju par kultūras un sporta pasākumiem, kā arī paredzētajām aktivitātēm pašvaldībā vai kādā
no tās struktūrvienībām.
Par pasākumiem, kas ir nozīmīgi sabiedrībai, preses sekretārs informē plašākās preses relīzēs, kas
tiek izsūtītas gan vietējiem, gan nacionālajiem medijiem.
Ja masu mediji pastiprināti interesējas par kādu aktuālu jautājumu, tiek organizētas preses
konferences ar pašvaldības vadības pārstāvjiem, iesaistītajām pusēm, speciālistiem.
Preses konferences tiek rīkotas arī gadījumos, ja pašvaldību apmeklē citu pilsētu vai valstu
delegācijas, valsts amatpersonas vai dažādu jomu speciālisti. Pie visiem publiskajiem pasākumiem
piedalīties tiek aicināta arī prese.
Sabiedrisko attiecību sektora darbinieki arī individuāli atbild uz preses pārstāvju jautājumiem, kas
tiek iesūtīti sektoram elektroniski vai arī pieteikti, zvanot pa tālruni.
Vietējie mediji – laikraksti «Zemgales ZiĦas», «Novaja gazeta» un portāli www.jelgavniekiem.lv,
http://aktuali.jelgava.lv.
Lai nodrošinātu atgriezenisko saiti ar medijiem, tiek veikts monitorings, kas palīdz noskaidrot
pozitīvo un negatīvo publikāciju skaitu laikrakstos un to iemeslus. Monitoringā tiek iekĜauta ne vien
prese, bet arī TV, radio, internets.
Portāls Jelgava.lv
Svarīgs informēšanas līdzeklis ir pašvaldības uzturētais portāls www.jelgava.lv, kur tiek publicētas
ne tikai ziĦas un notikumu apskati, bet arī amatpersonu viedokĜi dažādos jautājumos.
2006. gadā būtiski palielinājies apmeklētāju skaits (1. attēls), kas skaidrojams ar augošo interesi par
pasākumiem pilsētā (2. attēls – apmeklējumu skaits strauji kāpj, tuvojoties kādam nozīmīgam
pasākumam pilsētā, piemēram, Ledus skulptūru festivālam, Pilsētas svētkiem, Piena, maizes un
medus svētkiem, 18. novembrim, Ziemassvētkiem), kā arī iedzīvotāju interesi un vēlmi paust savu
nostāju kādā aktuālā jautājumā.
Atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem
Iedzīvotājiem ir iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi: dome@dome.jelgava.lv vai
izmantojot mājas lapā pieejamo formu. 2006. gadā nedēĜā e-pastā dome@dome.jelgava.lv vidēji
tika saĦemtas 6 vēstules, kurās tika vaicāts par pašvaldības darbu, pakalpojumiem un neskaidrībām
(piem., ceĜu kvalitāte pilsētā un pagalmos, namu apsaimniekošana, pilsētas uzkopšana, iestāžu
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kontaktinformācija). Mājas lapā pieejamo formu nedēĜā izmantoja vidēji 4 apmeklētāji, jautājot par
informācijas atrašanu portālā, gaidāmajiem pasākumiem un pašvaldības darbu.
Atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem tika sagatavotas vienas divu dienu laikā; ja šim nolūkam bija
nepieciešams sazināties ar citām iestādēm, atbilde tika sagatavota nedēĜas laikā.
7.2. Pasākumi sabiedrības viedokĜa izzināšanai

Sabiedrisko attiecību sektors katra gada sākumā pasūta aptauju par pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem iepriekšējā gadā. Šogad šo aptauju veica SIA «Latvijas fakti», rezultāti tika
prezentēti pilsētas vadības sanāksmē.
Iespēja uzzināt sabiedrības viedokli ir arī pašvaldības uzturētā portāla www.jelgava.lv sadaĜā
«Diskusijas». Tur iedzīvotājiem ir iespēja izteikt ierosinājumus, atsauksmes un viedokĜus par domes
un pašvaldības iestāžu darbu, pilsētas attīstību, aktuālajiem projektiem, problēmām u.tml., kā arī
izteikt ierosinājumus portāla uzlabošanai.
Pašlaik iedzīvotāji iespēju paust viedokli izmantojuši 313 reizes.
Sabiedrības viedoklis ar portāla palīdzību tiek izzināts arī, uzdodot aktuālo jautājumu katru
otro trešo nedēĜu. Tas parādās portālā visās sadaĜās, turklāt nemainīgi labajā pusē. Tur arī
aplūkojami visi iepriekš uzdotie jautājumi, kā arī apskatāmi atbilžu rezultāti. Atbildes uz vienu
jautājumu vidēji sniedz 150 – 200 portāla apmeklētāji.

7.3. Pašvaldības līdzdalība sadarbības
projektos, iestādēs un uzĦēmumos

Jelgavas pilsētas ārējo un starptautisko sakaru politika tiek realizēta saskaĦā ar pilsētas
attīstības stratēăijas virzieniem, kur svarīga loma atvēlēta labvēlīgas vides radīšanai investīciju
piesaistei. Vienlīdz svarīga ir kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, kultūrvides, sporta dzīves
veidošana, izglītības līmeĦa paaugstināšana, ieguldījums cilvēkresursu un zinātnes attīstībā.
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) uzĦēmējdarbības attīstība;
5) pievilcīgas pilsētvides veidošana un komunālo jautājumu risināšana.
Regulāra ir sadarbība ar ārvalstu vēstniecībām un pārstāvniecībām: Amerikas Savienoto
Valstu, Lielbritānijas un ZiemeĜīrijas Apvienotās Karalistes, Lietuvas Republikas, Zviedrijas
Karalistes, Igaunijas Republikas, Čehijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Ėīnas Tautas
Republikas, Krievijas Federācija, Baltkrievijas Republikas, Ukrainas, Polijas Republikas, Itālijas
Republikas, Francijas Republikas un Taipejas misiju Latvijā.
Kopš 2000. gada Jelgava ir eiroreăiona «Saule» dalībniece. Tā dalībnieki ir ŠauĜu apgabala
un Taurages apgabala administrācijas, trīs KaĜiĦingradas apgabala pašvaldības, Zviedrijas
pašvaldība, Jelgavas pašvaldība un rajona padome un Zemgales Attīstības padome.
Jelgavas pilsēta ir Baltijas jūras pilsētu savienības dalībniece, tas Ĝauj sadarboties ar citu
Eiropas pilsētu iedzīvotājiem un speciālistiem organizācijas ietvaros. Tās darbs tiek organizēts
komisijās, kuras apmeklē pašvaldībā strādājošie attiecīgās jomas speciālisti, tas padziĜina
profesionālās zināšanas, sniedz pieredzes apmaiĦas iespējas un Ĝauj veidot sadarbības tīklus.
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Jelgavas sadarbības partneri ir Vejle (Dānija), Naka, Halleforsa (Zviedrija), ŠauĜi (Lietuva),
Pērnava (Igaunija), Belostoka (Polija), Baranoviči (Baltkrievija), Šinjinga (Taivāna), Alkamo
(Itālija), Maskavas Dienvidu administratīvā apgabala prefektūra (Krievija), Berlīne (Vācija). 2006.
gadā Jelgava kĜuva par vienu sadraudzības pilsētu bagātāka – augustā tika noslēgts sadarbības
līgums ar Magadanu (KF) par sadarbību ekonomikas, kultūras, izglītības un sporta jomā. Īpaša
uzmanība tiks veltīta sadarbībai ar latviešu diasporu. Augustā Jelgavas domes delegācija, kuru
vadīja domes priekšsēdētājs, apmeklēja Magadanas pilsētu, lai iepazītos ar tālumā dzīvojošajiem
latviešiem, sniegtu informāciju par dzīvi Latvijā, kā arī dāvinātu latviešu filmu un mūzikas
ierakstus.
2006. gads ir zīmīgs ar to, ka Jelgavā viesojās:
1) Krievijas Federācijas vēstnieks Viktors KaĜužnijs oficiālā vizītē, lai iepazītos ar izglītības
sistēmu pilsētā, tiktos ar pilsētas uzĦēmējiem, pārrunātu rūpnīcas «AMO Plant» celtniecības
uzsākšanu un iepazītos ar plāniem sašėidrinātās naftas gāzes termināla būvniecībā;
2) Amerikas Savienoto Valstu vēstniece Katerina Toda Beilija oficiālā vizītē, lai iepazītos ar
pilsētas attīstību, apmeklētu augstskolu un baudītu kultūru Jelgavā;
3) Nīderlandes Karalistes vēstnieks Roberts Šūdebūms oficiālā vizītē, lai iepazītos ar
rūpniecības attīstību pilsētā, ES fondu izmantošanas iespējām un mūžizglītību, kā arī lai
pārrunātu augsta ranga valsts amatpersonu vizīti Jelgavā. 11. maijā Jelgavā viesojās
Nīderlandes civildienesta vadošo ierēdĦu delegācija, kas iepazinās ar valsts un pašvaldības
iestāžu darbu specifiku, padziĜināti interesējoties par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu
pašvaldībā, mūžizglītību, integrācijas procesiem un ekonomisko attīstību;
4) Čehijas Republikas vēstnieks Jans Finferle, lai iepazītos ar investīciju vidi, rūpniecības
attīstību un kultūras politiku pilsētā. 30. martā tika atklāta čehu mākslinieku izstāde «Zelta
griezums», kas iepazīstināja pilsētniekus ar čehu glezniecības tradīcijām;
5) Gruzijas augsta ranga sociālie darbinieki apmeklēja Jelgavu, lai iepazītos ar pilsētas sociālās
aprūpes sistēmu un finansējumu;
6) Norvēăijas un Vācijas uzĦēmēju grupas pēc pašu izteiktās vēlmes apmeklēja Jelgavu, lai
iepazītos ar Jelgavas ekonomiskās attīstības iespējām.
Minētās vizītes apliecina, ka Jelgava ir starptautiski atpazīstama.
Jelgava ir atvērta ārvalstu viesiem, arī mūsu pilsētas politiėi un speciālisti gatavi doties
pieredzes apmaiĦas braucienos, prezentējot mūsu pilsētas attīstības iespējas un tendences ārvalstīs
un dibinot jaunus kontaktus. 2006. gadā tika pieĦemts lēmums iesaistīties festivālā «Francijas
pavasaris», kas 2007. gada pavasarī Ĝautu Jelgavas publikai baudīt augstvērtīgu franču mākslu un
tikties Latvijas un Francijas uzĦēmējiem, lai dibinātu biznesa kontaktus. Jelgavas pilsēta turpinās
darbu pie sadarbības veidošanas ar Ruelmalmezonas pilsētu Francijā. 2006. gads bija īpašs Jelgavai,
jo vienlaicīgi ar pasaules čempionātu Rīgā Jelgavā risinājās pasaules čempionāts stājhokejā, kuru
spēlē cilvēki ar īpašām vajadzībām, čempionātā piedalījās sportisti no Krievijas, ASV, Kanādas,
Somijas, Čehijas un Latvijas.
2006. gadā pilsētā uzĦemti sadraudzības partneri no Halleforsas Zviedrijā, ŠauĜiem Lietuvā,
Baranovičiem Baltkrievijā, Alkamo Sicīlijā, Belostokas Polijā. Savukārt mūsu pilsētas pārstāvji ir
apmeklējuši vairākas sadraudzības pilsētas: ŠauĜus, Pērnavu, Baranovičus, Maskavu, Alkamo, Naku
un nākotnē plānoto sadarbības partneri Ruelmalmezonu Francijā.
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9.5.0.0.
10.0.0.0.

9.4.2.0.

9.4.1.0.

9.4.0.0.

9.2.1.0.

8.3.0.0.

2.

5.4.1.0.

4.1.1.0.
4.1.2.0.

1.1.0.0.

1.

Klasifikācijas
kods

13 092 349

11 015 997

192 078
6 011
373 405
430 733
96 660
1 705 288

saĦemts iepriekšējā gada
nesadalītais atlikums no Valsts kases sadales konta
patentu maksa
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm
AzartspēĜu nodoklis
NenodokĜu ieĦēmumi

600
88 370
45 870
42 500

741
96 148
43 620
52 528
493 842
33 472

IeĦēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi iestāžu ieĦēmumi
Sodi un sankcijas

459 900
34 000

12 000

55 534

IeĦēmumi no uzĦēmējdarbības un īpašuma
Nodeva par speciālu atĜauju (licenču) izsniegšanu
atsevišėu uzĦēmējdarbības veidu veikšanai
Valsts (pašvaldību) nodevas, kuras ieskaita
pašvaldības budžetā
Valsts nodevas, kas ieskaitāmas pašvaldības
budžetā
Pašvaldību nodevas

250 748
5 000
372 147
417 594
90 000
1 388 889

13 348 097

11 214 086

2006. gada
sākotnējais
plāns
14 227 838

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
saĦemts no Valsts kases sadales konta
no kārtējā gada ieĦēmumiem

2005. gada
izpilde
12 114 884

581 342
50 649

45 870
47 278

93 148

600

47 274

250 748
5 500
385 387
506 970
163 867
1 907 993

13 892 349

14 148 597

2006. gada
precizētais
plāns
15 204 821

JELGAVAS PAŠVALDĪBAS 2006. GADA KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IEĥĒMUMI
Pamatbudžeta
ieĦēmumi

IEĥĒMUMU NOSAUKUMI
NodokĜu ieĦēmumi

Tabula Nr.1

612 599
61 228

42 874
58 876

101 750

1 613

55 285

250 749
7 285
386 352
561 855
181 530
1 733 215

14 682 370

14 940 404

2006. gada
izpilde
16 070 141

31 257
10 579

-2 996
11 598

8 602

1 013

8 011

1
1 785
965
54 885
17 663
-174 778

790 021

791 807

(+),(-) pret
2006. gada
precizēto
plānu
865 320

80

105,4
120,9

93,5
124,5

109,2

268,8

116,9

100,0
132,5
100,3
110,8
110,8
90,8

105,7

105,6

% pret
2006.
gada
precizēto
plānu
105,7

263 803

Norēėini ar citām pašvaldībām par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

23 686 288

PAVISAM PAMATBUDŽETA RESURSI (I+II)

12.1.0.0.
5.5.3.0.
18 .2.2.9.

Privatizācijas fonda līdzekĜi
Dabas resursu nodoklis
AutoceĜu (ielu) fonda līdzekĜi

1 031 334
3 005 280

Naudas līdzekĜu atlikums gada sākumā
AizĦēmumi

Speciālā budžeta ieĦēmumi
63 805
27 975
502 223

4 036 614

Finansēšana

II

III

19 649 674

PAMATBUDŽETA IEĥĒMUMI KOPĀ (1+2+3)

I

Norēėini ar citām pašvaldībām par sniegtajiem
18.1.2.3. pakalpojumiem
Mērėdotācijas un dotācijas
18.2.2.0.
Maksājumi no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām
18.2.4.0.
Maksājumi no citiem budžetiem
18.4.0.0.
26 067
4 939 043
492 744
107 845

289 870

Norēėini ar pašvaldību budžetiem

18.1.2.0.

18.1.2.1.

5 829 502

SaĦemtie maksājumi

3.

30 000
30 000
509 000

26 311 518

1 156 950
4 220 170

5 377 120

20 934 398

33 187
4 729 427
303 531
21 526

230 000

263 187

5 317 671

1 175

88 760
450

204 985
104 980
98 830

1 500
587 534

549 637
253 659
206 768

2 829
473 085

IeĦēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un
mantas realizācijas

IeĦēmumi no valsts (pašvaldības) nekustamā
īpašuma
pārdošanas un no nodokĜu maksājumu pamatparāda
kapitalizācijas
IeĦēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
IeĦēmumi no zemes, īpašuma pārdošanas
Maksājumi no iedzīvotāju ienākuma nodokĜa
un īpašuma nodokĜa pamatparāda kapitalizācijas

Pārējie nenodokĜu ieĦēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība

13.4.0.0.

13.3.3.0.

13.0.0.0.
13.1.0.0.
13.2.0.0.

12.1.0.0.
12.3.0.0.

529 831
30 000
791 710

29 824 818

1 271 981
4 577 497

5 849 478

23 975 340

51 057
5 951 714
628 105
1 650

230 000

281 057

6 862 526

1 175

266 707
128 900
136 632

1 615
866 658

980 457
26 950
798 099

30 592 421

1 271 980
4 577 428

5 849 408

24 743 013

95 426
5 943 714
618 628
1 650

280 239

375 665

6 939 657

1 234

285 000
115 470
168 296

7 315
608 425

185,1
89,8
100,8

0
450 626
-3 050
6 389

81

102,6

100,0
100,0

100,0

103,2

186,9
99,9
98,5
100,0

121,8

133,7

101,1

105,0

106,9
89,6
123,2

452,9
70,2

767 603

-1
-69

-70

767 673

44 369
-8 000
-9 477

50 239

94 608

77 131

59

18 293
-13 430
31 664

5 700
-258 233

798 729

PAVISAM SPECIĀLĀ BUDŽETA RESURSI AR
ZIEDOJUMIEM UN DĀVINĀJUMIEM (VI+VII)

VIII

T.SK.

KĀRTĒJIE GADA IEĥĒMUMI
NAUDAS LĪDZEKěU ATLIKUMS GADA SĀKUMĀ
AIZĥĒMUMU LĪDZEKěI

24 485
017
20 325
518
1 154 219
3 005 280

58 945

KOPĀ ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU RESURSI

VII

PAVISAM KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA RESURSI
(III + VIII)

739 784
39 629
19 316

KOPĀ SPECIĀLĀ BUDŽETA RESURSI (IV+V)
Ziedojumu un dāvinājumu ieĦēmumi
Finansēšana – naudas līdzekĜu atlikums gada sākumā

VI

21 545 067
1 261 426
4 220 170

27 026 663

715 145

26 314

26 314

688 831

78 162

V

IV

103 569

41 669
610 669

41 934
278
636 215

Mērėdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem
ar autobusiem
Pārējie ieĦēmumi

SPECIĀLĀ BUDŽETA IEĥĒMUMI KOPĀ
Finansēšana – naudas līdzekĜu atlikums gada sākumā

12.1.0.0.

18 .2.2.9.

25 482 533
1 376 457
4 577 497

31 436 487

1 611 669

140 297

1 471 372
113 983
26 314

78 162

1 393 210

41 669

26 711 912
1 376 458
4 577 428

32 665 798

2 073 377

147 818

1 925 559
121 504
26 314

78 164

1 847 395

41 700
189

1 229 379
1
-69

1 229 311

461 708

7 521

454 187
7 521

2

454 185

31
189

82

104,8
100,0
100,0

103,9

128,6

105,4

130,9
106,6
100,0

100,0

132,6

100,1

Kopā pamatbudžeta izdevumi
pēc valdības funkcijām

Norēėini

2.

Pārējie izdevumi

Kurināmā un enerăētikas dienesti
un pasākumi
Transports un sakari
Pārējā ekonomiskā darbība
Pašvaldības parādu procentu
nomaksa
Izdevumi neparedzētiem
izdevumiem

VALDĪBAS FUNKCIJA
Vispārējie valdības dienesti
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Izglītība
Veselība
Sociālā nodrošināšana
DzīvokĜu un komunālā
saimniecība
Sports un kultūra

678 564

20 525 264

129 330

499 248

1 664 725
667 785

3 724 977
1 301 166

2005. gada izpilde
1 328 814
4 670
600 718
8 897 714
180 036
1 526 081

887 131

24 147 527

124 160

300 000

552 665

24 000
1 140 000
608 403

5 002 595
1 212 220

2006. gada
plāns
1 818 877
4 650
727 135
10 693 530
302 000
1 637 292

Pamatbudžeta izdevumi

887 131

27 661 979

184 920

149 988

504 923

24 000
1 147 349
642 193

5 294 383
1 751 039

2006. gada
precizētais plāns
1 949 037
5 140
1 453 961
12 231 996
349 860
1 973 190

868 919

25 772 122

182 863

503 601

1 147 348
537 220

4 879 314
1 740 726

2006. gada
izpilde
1 927 927
5 140
851 950
11 743 106
349 860
1 903 067

-18 212

-1 889 857

-2 057

-149 988

-1 322

-24 000
-1
-104 973

-415 069
-10 313

(+),(-) pret
2006. gada
precizēto
plānu
-21 110
0
-602 011
-488 890
0
-70 123

JELGAVAS PAŠVALDĪBAS 2006. GADA KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IZDEVUMI

1.

14.500

14.400

14.180

09.000
12.000
13.000

07.000
08.000

Klasifikācijas
kods
01.000.
02.100
03.000
04.000
05.000
06.000

Tabula Nr.2

83

97,9

93,2

98,9

0,0

99,7

0,0
100,0
83,7

92,2
99,4

% pret
2006. gada
precizēto
plānu
98,9
100,0
58,6
96,0
100,0
96,4

LVL

IV

V

PAVISAM PAMATBUDŽETA
IZDEVUMI (I+II)

III

41 669

41 934

Kopā speciālā budžeta izdevumi
Ziedojumu un dāvinājumu
izdevumi

32 631

15 434
688
831
26
314

509 000

502 265

AutoceĜu (ielu) fonda līdzekĜi
Mērėdotācija regulāriem pasažieru
pārvadājumiem ar autobusiem
4 841
661
620

32 835

26 506

Dabas resursu nodoklis

Pārējie ieĦēmumi

89 893

86 074

26 310
343

15 434
1 471
372
140
297

41 669

791 710

32 835

589 724

29 824
818

28 549
110
1 275
708

25 034
658
1 275
685

21 203
828
120
481
21 324
309

661 131

661 131

Privatizācijas fonda līdzekĜi

Speciālā budžeta izdevumi

Saistību nomaksa

II

I

14.340

91 000

135 000

226 000

106 000

120 000

226 000

70 885
492
659

14.321

14.322

115 020

Norēėini par citu pašvaldību
izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem

Norēėini par citu pašvaldību
sociālās palīdzības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem
Maksājumi finanšu izlīdzināšanas
fondā
Kopā pamatbudžeta izdevumi
pēc valdības funkcijām un
norēėini (1+2)

185 905

Norēėini ar pašvaldību budžetu

14.320

16
1 417
055
120
553

41 700

791 697

24 600

559 042

27 916
749

26 641
041
1 275
708

661 131

74 160

133 628

207 788

-19 744

-54 317

-15 418

31

-13

-8 235

-30 682

-1 908 069

-1 908 069

0

-16 840

-1 372

-18 212

84

85,9

96,3

0,1

100,1

100,0

74,9

94,8

93,6

100,0

93,3

100,0

81,5

99,0

91,9

VI

Konsolidētā budžeta līdzekĜu
atlikums uz gada beigām

PAVISAM SPECIĀLĀ
BUDŽETA UN ZIEDOJUMU
UN DĀVINĀJUMU IZDEVUMI
(IV+V)
PAVISAM KONSOLIDĒTĀ
BUDŽETA IZDEVUMI (III+VI)
1 376
458

694
251
22 018
560

715
145
27 025
488

1 611
669
31 436
487
3 211
441

1 537
608
29 454
357

93,7

-1982130

85

95,4

-74061

86

87

88

89

